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STAREA ECONOMIC Ă 

 

I. EvoluŃii macroeconomice  
Analiza procesului inflaŃionist 

 La sfârşitul lunii decembrie 2012 inflaŃia a fost de 4,95% (decembrie 
2012/decembrie 2011), nivel superior celui realizat în luna decembrie 2011 (3,14%), 
ceea ce corespunde unei medii lunare de 0,4% (0,3% în anul precedent). 

- procente - 
 

Decembrie 2012 
faŃă de: 

Anul 
2012 

faŃa de 
2011 

Rata medie lunară 
a inflaŃiei, în perioada 

1 I – 31 XII 
 Noiembrie 

2012 
Decembrie 

2011 
2012 2011 

TOTAL  100,60 104,95 103,33 0,4 0,3 
Mărfuri alimentare 100,66 106,21 101,89 0,5 0,1 
Mărfuri nealimentare 100,89 104,48 103,77 0,4 0,4 
Servicii   99,81 103,61 105,07 0,3 0,3 

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

Comparativ, în anul 2011, creşterea cea mai accentuată a preŃurilor s-a 
înregistrat la mărfurile nealimentare cu 4,45% (energie termică cu 24,80%, 
combustibili cu 8,37%, cărŃi, ziare reviste cu 6,22%, energie electrică cu 5,03%,), 
urmate de grupa servicii cu 4,23% (apă, canal, salubritate cu 19,98%, transport 
interurban CFR 19,68%, îngrijire medicală 3,46%, transport urban 3,73%) şi 
mărfurile alimentare cu 0,95% (zahăr 18,65%, miere de albine cu 8,39%, făină cu 
8,10%, mălai cu 6,16%, ulei comestibil 5,52%). 

II. Evolu Ńii 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 
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statelor ca bază a dezvoltării lor economice în perspectiva ultimilor ani.  
Acest lucru s-a materializat, pe de o parte, prin utilizarea în procesele 

economice a acelor căi prin care activităŃile să fie durabile, sustenabile să poată 
asigura protejarea mediului, iar pe de altă parte, prin utilizarea raŃională a resurselor 
naturale, în special a celor cu valoare economică şi potenŃialul limitat în timp, pentru a 
se putea obŃine o utilizare cât mai eficientă a acestuia. 

1. Industria 
Orientarea economiei municipiului Craiova spre o dezvoltare durabilă în 

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

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

liberei concurenŃe, pe asigurarea de condiŃii egale tuturor agenŃilor 
economici, pe un cadru instituŃional şi legislativ corespunzător, armonizate 
cu cele din Uniunea Europeană; 

� dezvoltarea pieŃei concurenŃiale; 
� atragerea investiŃiilor străine; 
� stimularea creşterii producŃiei industriale susŃinută de organizarea parcurilor 

industriale şi promovarea investiŃiilor cu impact semnificativ în economie; 
� susŃinerea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii; 
� dezvoltarea cererii pieŃei româneşti de produse industriale; 
� elaborarea şi implementarea strategiilor sectoriale. 
EvoluŃia activităŃii industriale realizată în judeŃul Dolj evidenŃiază, în anul 2012 

o creştere cu 38,4% faŃă de anul 2011. Aceasta s-a datorat, prin excelenŃă, contribuŃiei 
unităŃilor cu activitate industrială plasate pe teritoriul municipiului Craiova.  

Industria Municipiului Craiova prezintă, în continuare, unele puncte care îi 
conferă oportunităŃi reale pentru relansare.  

Ajustarea structurală a industriei, instrument semnificativ a politicii industriale 
trebuie să abordeze, pe de o parte modernizarea şi dezvoltarea agenŃilor economici cu 
potenŃial de competitivitate şi pe de altă parte reorientarea, redimensionarea sau 
închiderea parŃială sau integrală a unor capacităŃi de producŃie fără desfacere la intern 
sau la export.  

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

că unităŃile active au avut o evoluŃie descendentă de la 9899 unităŃi active  la 
începutul anului 2011 la 9165 unităŃi active la începutul anului 2012. 

Numărul unităŃilor active a înregistrat o tendinŃă descrescătoare în majoritatea 
ramurilor, ramurile în care s-au consemnat creşteri fiind producŃia şi furnizarea de 
energie electrică şi termică cu 9,1% şi învăŃământ cu 5,0%.   
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Din perspectiva formei de proprietate a unităŃilor active, 99,6% sunt majoritar 
private, iar 0,4% sunt majoritar de stat. 

După clasa de mărime, apreciată după numărul de salariaŃi, la începutul anului 
2012, marea majoritate a unităŃilor (8927) se înscriu în categoria micro şi mici (sub 50 
salariaŃi) cu o pondere de 97,4% (97,8% la începutul anului 2011), întreprinderile 
medii (50 – 249 salariaŃi) şi mari (250 salariaŃi şi peste) având o pondere redusă, 
respectiv 2,6% (2,2 la începutul anului 2011) din totalul unităŃilor active. IMM-urile 
au reprezentat 99,6% în total unităŃi active la fel la începutul anului 2011. 

În cadrul industriei prelucrătoare, industria alimentară, fabricarea articolelor de 
îmbrăcăminte, fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice,  industria 
construcŃiilor metalice şi a produselor din metal, fabricarea de mobilă deŃin împreună 
57,3% din totalul unităŃilor active.  

Cifra de afaceri, obŃinută de cele 9165 unităŃi active a fost de 16792847,1 mii 
lei, ceea ce înseamnă în medie 1832,3 mii lei pe o unitate activă faŃă de 1589,1 mii lei 
pe o unitate activă la începutul anului 2011.  

Cea mai mare pondere în totalul cifrei de afaceri, o deŃin ramurile aparŃinătoare 
comerŃului cu ridicata şi cu amănuntul cu 41,3% (faŃă de 43,8% la începutul anului 
2011), industriei cu 39,3% (faŃă de 38,8% la începutul anului 2011) şi construcŃiilor 
cu 6,2% (faŃă de 6,3% la începutul anului 2011).  

O pondere importantă în totalul cifrei de afaceri din industrie o are industria 
prelucrătoare cu 49,2% (48,1% la începutul anului 2011), iar în cadrul acesteia 
fabricarea autovehiculelor de transport rutier (26,9%), fabricarea echipamentelor 
electrice (17,3%), industria alimentară (14,5%), fabricarea articolelor de 
îmbrăcăminte (6,0%) ş.a. 

La începutul anului 2012, ponderea IMM-urilor în totalul cifrei de afaceri a fost 
de 79,8%, comparativ cu începutul anului 2011, când ponderea acestora în total cifră 
de afaceri a fost de 75,6%. 

3. Agricultura 
În anul 2012, suprafaŃa agricolă a municipiului Craiova s-a menŃinut constantă, 

la nivelul a 3575 hectare, reprezentând în prezent aproximativ 44% din suprafaŃa 
totală a localităŃii, de 8141 hectare. 

Structura suprafeŃei agricole este următoarea:  
- suprafaŃa arabilă (2600 hectare),  
- livezi şi pepiniere pomicole (106 hectare),  
- vii şi pepiniere viticole (35 hectare),  
- păşuni naturale (830 hectare), 
- fâneŃele naturale (4 hectare).  
Sectorul privat de creştere a animalelor s-a confruntat cu: incapacitatea 

gospodăriilor populaŃiei de a asigura creşterea efectivelor de animale şi a 
randamentului la un nivel tehnologic relativ în acord cu standardele speciilor;  
imposibilitatea crescătorilor de animale să obŃină beneficiile scontate din activităŃile 
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depuse dat fiind faptul că produsele obŃinute fie sunt folosite pentru consumul 
propriu, fie numai accidental sunt valorificate pe piaŃă. 

SuprafaŃa agricolă productivă a avut de suferit în cursul anului 2012, fiind 
declarate calamitate datorită secetei 118 ha teren arabil reprezentând suprafaŃă 
cultivată în primăvară. 
 În municipul Craiova principalele produse pentru care se solicită emiterea 
certificatului de producător agricol sunt: legumele produse în câmp, laptele şi ouăle, 
media de 100 certificate de producător/an agricol fiind foarte mică în raport de 
numărul de  3069 gospodării agricole fără personalitate juridică înscrise în registrul 
agricol.  

4. ConstrucŃii de locuinŃe 
În perioada 1990-1994 au fost construite 2991 locuinŃe (în medie 582 

locuinŃe/an), în perioada 1995-1999, 1881 locuinŃe (în medie 376 locuinŃe/an), 
ajungând în perioada 2000-2012 la 4656 locuinŃe (în medie 388 locuinŃe/an). În anul 
1990 toate locuinŃele au fost construite din fondurile publice. Începând cu anul 1991 
la nivelul municipiului Craiova au început să fie construite şi locuinŃe din fonduri 
private (în special din fondurile populaŃiei), proporŃia acestora în total oscilând de la 
an la an (0,8% în anul 1991, 58,1% în anul 1996, 81,4% în anul 2000, 87,2% în anul 
2006, 80,2% în anul 2007, 100,0% în anii 2008-2012). 

Analiza locuinŃelor existente în municipiul Craiova în perioada 1990 – 2012 
înregistrează un trend crescător, de la 99789 locuinŃe în anul 1990 la 106024 locuinŃe 
în anul 2012 (+6,2%). În anul 2012 faŃă de anul 2011 se înregistrează o creştere a 
locuinŃelor existente cu 154 locuinŃe. 
 Gradul de aglomerare al locuinŃelor, caracterizat prin numărul mediu de 
persoane ce revine pe o locuinŃă sau invers, numărul de locuinŃe ce revin la 1000 de 
persoane, s-a modificat sensibil în ultimii ani în Craiova, astfel că de la 2,95 persoane 
pe o locuinŃă în anul 1990 (339 locuinŃe la 1000 persoane) s-a ajuns la 3,12 persoane 
pe o locuinŃă în anul 2000 (334 locuinŃe la 1000 persoane), urmând ca în anul 2012, 
să se înregistreze 2,76 persoane pe o locuinŃă (361 locuinŃe la 1000 persoane).  

III. Infrastructura Municipiului Craiova 

1. Alimentarea cu apă şi reŃeaua de canalizare 
 Furnizarea apei potabile, respectiv preluarea şi deversarea în emisar a apelor 

uzate pentru Municipiul Craiova a fost asigurată de către Compania de Apă Oltenia 
S.A. în calitate de operator regional, licenŃiat A.N.R.S.C. al serviciilor publice de 
alimentare cu apă şi de canalizare. 

Compania de Apă Oltenia S.A. este certificată în Sistemul de Management 
Calitate – Mediu – Sănătate şi Securitate OcupaŃională şi îşi concentrează continuu 
activitatea pentru îmbunătăŃirea acestuia. 
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Municipiul Craiova are o populaŃie de aproximativ 310.000 locuitori, din care 
268.931 sunt branşaŃi la reŃeaua publică de distribuŃie a apei potabile, diferenŃa de 
41.069 locuitori fiind alimentaŃi din alte surse.  

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

SituaŃia surselor de apă este prezentată în tabelul următor: 

Nr. 
crt. SURSA DE APĂ 

Capacitatea sursei 
(l/s) 

Anul punerii în 
funcŃiune 

1 Gioroc (drenuri) 120 1909 

2 Popova (drenuri) 10 1953 

3 Izvarna (izvoare) 750 1966 

4 IşalniŃa (râul Jiu) 770 1977 şi 1985 

5 Marica (foraje) 140 1993 - 1997 

Înmagazinarea apei în Municipiul Craiova, în vederea distribuirii în reŃeaua 
publică, se efectuează astfel: 

Nr. 
crt. 

Capacitate 
rezervor 

(mc) 
Tip rezervor PIF anul 

Periodici-
tatea 

igienizării (nr. 
zile) 

Amplasare 

1 3x10000 
Cilindru Vertical-

beton 1976 180 Şimnic superior 

2 5x5000 
Cilindru vertical-

beton 1966 180 Şimnic inferior 

3 1x10000 
Cilindru vertical-

beton 1994 180 Făcăi 

4 1x10000 
Cilindru vertical-

beton 
1994 180 Secui 

5 1x200 Vertical-beton 1930 180 Secui 

 
StaŃiile de tratare a apei pentru Municipiul Craiova sunt următoarele: 

  - StaŃia IşalniŃa, în care se utilizează  filtrare cu nisip, apa se tratează cu sulfat 
de aluminiu, iar clorinarea se efectuează cu clor gazos; 
  - la StaŃiile Şimnic, Izvarna, Făcăi, Popova şi Secui: se clorinează cu clor gazos. 

Debitul de apă captat din surse este de 1790 l/s. Apa captată din surse ajunge 
atât gravitaŃional, cât şi prin pompare la StaŃia de Apă Şimnic, unde este tratată, 
înmagazinată şi distribuită utilizatorilor prin intermediul reŃelei publice de distribuŃie.  
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ReŃeaua publică de distribuŃie are o vechime cuprinsă între 20 şi 99 ani, are o 
lungime de 459,51 km fiind realizată din conducte de fontă cenuşie, azbociment, oŃel, 
beton armat precomprimat, fontă ductilă şi polietilenă, cu diametre cuprinse între 100 
şi 1.000 mm.  

Numărul total al branşamentelor utilizatorilor la reŃeaua publică de distribuŃie 
este de 33.187 buc., din care 29.535buc. la populaŃie, 3.292 buc. pentru agenŃi 
economici  şi 360 buc. pentru instituŃii. 

Gradul de contorizare a branşamentelor de apă este de 85%  la populaŃie, 81% 
pentru agenŃi economici şi de 70% pentru instituŃii. 

Pentru asigurarea necesarului de apă utilizatorilor în zonele cu clădiri cu regim 
de înălŃime p+4, p+8 şi p+10 există un număr de 83 staŃii de ridicarea presiunii de 
cartier, dintre care 21 staŃii sunt automatizate. 

SC Compania de Apă Oltenia SA a facturat în anul 2012 în Municipiul Craiova 
un volum de 19.006.097 mc, cu o valoare de 44.611.159 lei (fără TVA). 

ReŃeaua de canalizare din municipiul Craiova este realizată în sistem mixt, zona 
centrală şi de nord-est fiind realizată în sistem unitar, iar zona de nord-vest şi de sud 
în sistem divizor.  

Lungimea reŃelei de canalizare este de 427 km, din care cca. 40 km este 
realizată din tubulatură cu secŃiune vizitabilă (diametru mai mare de 1500 mm).  

Numărul total al racordurilor utilizatorilor la reŃeaua publică de canalizare este 
de 26.364 bucaŃi, din care 23.762 bucaŃi pentru populaŃie, 2.247 bucaŃi pentru agenŃi 
economici şi 355 bucaŃi pentru instituŃii. 

SC Compania de Apă Oltenia SA a facturat în anul 2012 în Municipiul Craiova 
un volum de 15.480.629 mc, cu o valoare de 12.446.164 lei (fără TVA). 

Sistemul de evacuare a apelor uzate a Municipiului Craiova are următoarele 
elemente componente: 

- ReŃea de colectoare principale şi conducte de canalizare, în sistem unitar şi în 
sistem divizor; 

- 7 staŃii de pompare ape uzate;  
- 2 staŃii de pompare ape pluviale; 
- Descărcătoare de ape pluviale în canalul colector CraioviŃa: descărcător amonte 

SP Grigore Gârtan, descărcător Bibescu, descărcător aferent SP Tismana, descărcător 
tabaci, descărcător RAT, descărcător platforma FORD şi un descărcător în Lacul 
CraioviŃa; 

- StaŃia de epurare ape uzate, cu evacuare în Râul Jiu. 
Apele uzate preluate de pe platformele industriale de est şi de vest ale 

municipiului Craiova sunt descărcate prin reŃeaua publică de canalizare cu asigurarea 
încadrării în prevederile impuse de Normativul NTPA 002/2002 a apelor descărcate 
prin staŃii de preepurare locală. 
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StaŃia de tratare a apelor uzate din Municipiul Craiova are o valoare de 
152.449.504,50 lei (fără TVA) şi a fost construită din fonduri nerambursabile ISPA, 
cofinanŃarea pentru acest proiect fiind de 34.981.063,30 lei (fără TVA). 

Capacitatea proiectată a staŃiei de epurare este de 385.000 persoane echivalente 
(P. E.). 

Volumul total de ape uzate epurate de StaŃia Făcăi a fost în anul 2012 de 
aproximativ 15.000.000 mc. 

Obiectivul şi activitatea StaŃiei de epurare constă în reducerea poluării Râului 
Jiu, prin evitarea descărcărilor de apă uzată neepurată, cât şi reducerea poluării 
Fluviului Dunărea, prin descărcări indirecte. 

În urma reabilitării şi modernizării, StaŃia de Epurare permite, pe lângă 
epurarea apelor uzate, stabilizarea nămolurilor rezultate din procesul de epurare, în 
conformitate cu directivele europene de mediu. 

Nămolurile de epurare sunt produse organice, care prin tratare (fermentare 
anaerobă, îngroşare, deshidratare) pot fi folosite ca îngrăşământ organic: sursă de 
materie organică, amendament pentru soluri, nutrienŃi pentru plante. 

În perioada 2002-2010, SC Compania de Apă Oltenia SA a beneficiat de 
asistenŃă financiară nerambursabilă acordată prin programul ISPA pentru măsura nr. 
2000/RO/16/P/PE/002 - “Reabilitarea reŃelei de canalizare şi furnizarea de facilităŃi 
pentru epurarea apelor uzate în Municipiul Craiova pentru protecŃia Fluviului 
Dunărea, România”.  

În cadrul măsurii ISPA s-au implementat următoarele contracte:  

- AsistenŃă tehnică pentru Managementul şi Supervizarea Contractelor ISPA în 
Craiova, în valoare de 3.416.666,10 euro; 

- Reabilitarea staŃiei de epurare faza I -  7.060.508,240 euro; 

- Reabilitarea staŃiei de epurare faza II - 25.996.214,13 euro; 

- Reabilitarea şi extinderea reŃelei de canalizare - 24.948.970,27 euro; 

- Reabilitarea reŃelei de distribuŃie a apei potabile - 17.840.985,86 euro; 

- AsistenŃă tehnică pentru regionalizarea serviciilor de apă şi canalizare 
furnizate de SC Compania de Apă Oltenia SA - 732.039,53 euro; 

- Continuarea supervizării lucrărilor pentru implementarea măsurii ISPA – 
1.147.298,71 euro; 

- Provizioane pentru evaluatorii independenŃi în cadrul licitaŃiilor - 35.398,31 
euro. 

Măsura s-a finalizat în anul 2012, când a fost programată recepŃia finală pentru 
“Reabilitarea staŃiei de epurare faza II”, la expirarea perioadei de notificarea a 
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defectelor. 
În desfăşurare se află Programul OperaŃional Sectorial ”Mediu”- Axa Prioritara 

1 “Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi apă uzată”, în cadrul 
căruia SC Compania de Apă Oltenia SA a obŃinut finanŃare pentru proiectul 
“Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeŃul Dolj”, 
Valoarea totală a proiectului este de  564.253.056 lei, fără TVA. 

Proiectul constă în principal în măsuri de reabilitare şi extindere a surselor de 
apă, extinderea şi reabilitarea conductelor de aducŃiune, a reŃelei de distribuŃie, 
inclusiv a staŃiilor de pompare, a rezervoarelor şi a staŃiilor de clorinare, reabilitarea 
staŃiilor de tratare a apei, precum şi reabilitarea şi extinderea reŃelelor de canalizare, 
inclusiv a staŃiilor de pompare şi construcŃia şi modernizarea staŃiilor de epurare. 
PopulaŃia beneficiară a proiectului va fi de aproximativ 389 600 locuitori. 

În cadrul  acestor lucrări menŃionăm Contractul de lucrări CL 1 – Reabilitare si 
extindere reŃele de apă şi canalizare în Craiova, cu valoarea de 21.894.946 €, fără 
TVA. 

În Municipiul Craiova au fost planificate următoarele lucrări: 
- reŃea de canalizare în Cartierul Bariera Vâlcii, în lungime de aproximativ 

44.000 m; 
- reŃea de canalizare în Cartierul Nicolae Romanescu, în lungime de 

aproximativ 24.000 m, a căror valoare cumulată este de 14.861.931€, fără TVA; 
- reabilitarea a 35.000 m reŃea distribuŃie apă potabilă, cu valoarea de 

7.033.015€, fără TVA.     
Monitorizarea calităŃii apei potabile se efectuează în vederea asigurării calităŃii 

apei, stabilită în conformitate cu legislaŃia în vigoare. 
Pentru monitorizare se efectuează analize fizico-chimice şi  biologice în diverse 

puncte de control. 
Personalul de specialitate urmăreşte permanent eficienŃa tehnologiilor de 

tratare, comparând valorile analizelor efectuate cu valorile parametrilor relevanŃi, 
stabiliŃi de legislaŃia în vigoare. 

2. ProducŃia şi distribu Ńia energiei termice 
Asigurarea încălzirii şi a apei calde menajere la populaŃie, agenŃi economici şi 

instituŃii socio-culturale din municipiul Craiova s-a realizat şi în anul 2012 de către 
R.A. Termoficare Craiova, prin intermediul a 105 puncte termice (care utilizează ca 
agent termic primar apa fierbinte furnizată de S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A., 
Sucursala Electrocentrale Craiova), 16 centrale termice de cvartal şi 36 centrale 
termice la nivel de bloc (scară de bloc), care utilizează drept combustibil gazele 
naturale furnizate de GDF SUEZ Energy România. 
 Sistemul de transport şi distribuŃie al agentului termic secundar şi al apei calde 
la consumatori este constituit dintr-o reŃea de canale termice subterane nevizitabile 
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(cca.123 km) însumând cca. 492 km de conducte termice, având drept punct de 
delimitare limita incintei consumatorului de energie termică. 

Cele 105 puncte termice şi 16 centrale termice de cvartal asigură agentul termic 
secundar pentru încălzire şi apă caldă de consum pentru 64704 apartamente fizice 
(populaŃie) şi 796 agenŃi economici şi instituŃii publice.  

Începând cu data de 21.03.2012, ca urmare a înregistrării unor temperaturi 
medii ale aerului exterior mai mari decât +10oC între orele 1800 – 600 timp de 3 zile 
consecutiv, a fost sistată furnizarea energiei termice pentru încălzire.  

În funcŃie de temperatura exterioară, începând cu data de 14.10.2012 s-a 
început programul de furnizare a căldurii la punctele şi centralele termice. 

Activitatea de reparaŃii  
În vederea unei bune funcŃionări a instalaŃiilor de preparare a agentului termic 

secundar şi a apei calde menajere, încă din luna decembrie 2011 au fost inventariate 
toate problemele, a fost întocmit planul tehnic de revizii şi reparaŃii, iar începând cu 
luna februarie 2012 s-a trecut la executarea reviziilor şi reparaŃiilor în toate cele 15 
zone ale municipiului.  

Valoarea lucrărilor de reparaŃii şi întreŃinere a instalaŃiilor aferente CT şi PT 
(revizuit armături, vopsitorii, reparaŃii exterioare, reparat electropompe revizuit filtre 
impurităŃi şi staŃii dedurizare, demontat, remontat aparate de măsură şi control) se 
ridică la 1.101.250 lei.  
 În vederea îmbunătăŃirii gradului de asigurare al confortului termic la 
consumatorii urbani s-au executat lucrări de reparaŃii reŃele termice, înlocuindu-se 
circa 10.000 ml Ńeavă neagră şi zincată, la reŃelele termice aferente PT şi CT, valoarea 
lucrărilor fiind de 1.698.750 lei.  

Dintre lucrările cu pondere mai mare exemplificăm:  
- în semestrul I 2012: 

1 - PT Horia, bl. 7          6.753,94 lei; 

2 - PT10 Cv. Nouă, bl.150K,L,M 15.266,49 lei;         

3 - PT15 CraioviŃa Nouă, bl. 201B 42.515,86 lei; 

4 - PT2 Sărari, bl. K1,2  8.566,22 lei; 

5 - PT5 CraioviŃa Nouă, bl. 5 sc.1,4      44.144,63 lei; 

6 - PT1 Calea Bucureşti     19.661,61 lei; 

7 - PT3 Brazda lui Novac, bl.32  13.622,50 lei; 

Total 150.531,25 lei. 

- în semestrul II 2012: 

1 - PT Iancu Jianu, bl.15ab  21.286,70 lei; 
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2 - PT16 CraioviŃa Nouă, bl.55, 56          26.495,69 lei; 

3 - PT5 CraioviŃa Nouă, bl.55B, 52B      17.080,68 lei; 

4 - PT11 Valea Roşie, bl 32  47.259,88 lei; 

5 - PT3 N. Titulescu, bl.3,6  16.517,16 lei; 

Total 128.640,11 lei. 

Prin programul „Termoficare 2006-2015 căldură şi confort” Primăria 
Municipiului Craiova a reuşit în anul 2012 să atragă fonduri (cofinanŃare: buget local 
30%, buget de stat 70%) pentru cele două proiecte depuse la Ministerul AdministraŃiei 
şi Internelor, şi anume: 
 - Modernizare puncte termice în municipiul Craiova, proiectare, automatizare, 
contorizare, înlocuire utilaje, echipamente şi instalaŃii - PT9 Calea Bucureşti, PT 
Sărari, PT Mihai Viteazul; 
 - Modernizare sistem centralizat de distribuŃie a energiei termice la 
consumatorii finali din municipiul Craiova - reŃea aferentă PT8 Calea Bucureşti.  

În urmărirea derulării procedurilor de cerere de ofertă au fost atribuite contracte 
de lucrări în valoare totală de 3.984.862,69 lei. 

ExecuŃia lucrărilor de modernizare a celor trei puncte termice şi reŃelei termice 
menŃionate mai sus se realizează de către S.C. PRO TC S.R.L. Piteşti, S.C. BALTUR 
SIB S.R.L. şi S.C. CONSIX CONSTRUCłII S.R.L, Bucureşti. 

Pentru anul 2012 preŃul local de facturare pentru energia termică vândută atât 
prin puncte cât şi prin centralele termice la populaŃie a fost în perioada 01.01.2012-
30.06.2012 de 245 lei/Gcal inclusiv TVA şi începând cu 01.07.2012 până la 
31.12.2012 a fost de 220,50lei/Gcal inclusiv TVA (aprobat prin HCLM nr. 
8/29.06.2012).  

PreŃul pentru agenŃi economici a fost prin centralele termice 269,59 lei/Gcal 
inclusiv TVA şi prin puncte termice 256,43 lei/Gcal inclusiv TVA. 

 

3. Distribu Ńia energiei electrice 
 SC CEZ DistribuŃie SA, în calitate de operator distribuŃie, a asigurat prin 
reŃelele electrice de distribuŃie de joasă tensiune, medie tensiune şi înaltă tensiune din 
gestiunea sa, alimentarea cu energie electrică a consumatorilor din municipiul 
Craiova. 
 ReŃelele electrice prin care s-au asigurat alimentarea cu energie electrică a celor 
120326 consumatori din municipiul Craiova au fost:       

- staŃii de transformare 110/20(6) kV- 8 buc; 
- linii electrice subterane 110 kV - 5 km; 
- linii electrice aeriene de 110 kV- 78,7 km; 
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- linii electrice aeriene de medie tensiune - 165,5 km; 
- linii electrice subterane de medie tensiune - 352,1 km;     
- linii electrice aeriene de joasă tensiune - 300,4 km; 
- linii electrice subterane de joasă tensiune - 352,1 km; 
- posturi de transformare 20(6)/0,4 kV - 352 buc; 

 În anul 2012 au fost efectuate toate lucrările programate de mentenanŃă la 
reŃelele electrice din municipiul Craiova şi lucrările neprogramate impuse de 
deranjamentele, incidentele şi avariile produse în acestea. 
 Totalul cheltuielilor cu efectuarea lucrărilor de mentenanŃă la reŃelele electrice 
din municipiul Craiova a fost de 3.239 mii lei. 
 În anul 2012 au fost executate un număr important de lucrări, structurate pe 
nivele de tensiune, astfel: 
 Lucrări la reŃelele de înaltă tensiune: 

- Modernizarea staŃiei de transformare 110/20 kV Craiova Centru prin 
înlocuirea totală a echipamentelor electrice şi montarea a 2 transformatoare noi cu 
puterea instalată de 40 MVA fiecare;  

- ÎmbunătăŃirea funcŃionării reŃelelor electrice de MT racordate la staŃia de 
transformare 110/20 kV DIF prin modificarea tratării neutrului. 

 Lucrări la reŃelele de medie tensiune: 
- Trecerea la tensiunea de 20 kV a reŃelelor electrice de 6 kV din municipiul 

Craiova, zona CraioviŃa Nouă – Brazda lui Novac – Gară – Bariera Vâlcii; 
- Trecerea la tensiunea de 20 kV a reŃelelor electrice de 6 kV din municipiul 

Craiova, zona Gară – cartier Rovine – pod Electroputere; 
- Modernizarea reŃelei electrice de medie şi joasă tensiune de distribuŃie publică 

din zona străzilor Brestei şi Pelendava; 
- Relocarea reŃelelor electrice de medie şi joasă tensiune din zona pasajului 

suprateran; 
- Relocarea reŃelelor electrice de medie şi joasă tensiune din zona pasajului 

subteran. 
Lucrări joasă tensiune: 

- Modernizarea reŃelelor electrice de joasă tensiune de distribuŃie publică şi a 
branşamentelor din zona străzilor: Brestei, Maria Tănase, Obedeanu, Constantin 
Lecca; 

- Modernizarea reŃelelor electrice de joasă tensiune de distribuŃie publică şi a  
branşamentelor din zona străzilor: Bd. Carol, Vasile Conta, M. Eminescu, Păcii, N. 
Bălcescu; 

- Înlocuirea transformatoarelor mai vechi de 30 ani existente în posturile de 
transformare din Craiova în scopul creşterii parametrilor de calitate ai energiei 
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electrice distribuite clienŃilor.  
Valoarea lucrărilor de investiŃii efectuate, în anul 2012, în municipiul Craiova a 

fost de 18.922 mii lei.  

4. Distribu Ńia gazelor naturale 
Municipiul Craiova este acoperit în marea majoritate cu reŃea de gaze naturale 

ce poate asigura alimentarea cu gaz atât a consumatorilor casnici cât şi a celor 
industriali fără probleme de presiune sau debit. 

Sistemul de distributie gaze naturale din Municipiul Craiova cuprinde o reŃea de 
gaze naturale în lungime de 819 Km şi deserveşte cca. 49076 clienŃi. 

ReŃeaua de gaze naturale este prezentă şi în cartierele limitrofe ce au fost 
anexate municipiului Craiova: Mofleni, Cernele, Şimnicul de Jos, Popoveni, Făcăi, 
Izvorul Rece, Zona Ford şi există posibilitatea de a se extinde în toate zonele 
periurbane ale municipiului. 

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

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

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

De asemenea, a fost reproiectat şi modernizat sistemul de protecŃie catodică, 
sistem ce îmbunătăŃeşte siguranŃa în exploatare a reŃelelor de oŃel existente. 

Demersurile societăŃii vizând utilizarea în condiŃii de deplină securitate a 
gazelor naturale se conjugă permanent cu o bună informare a clienŃilor privind 
regulile de respectat şi respectiv, riscurile ce decurg din nerespectarea acestora. 

Un alt obiectiv important al companiei este acela de a proteja mediul 
înconjurător. 

Aceasta se realizează prin utilizarea unor tehnologii avansate, prin 
monitorizarea respectării cerinŃelor legale şi prin mobilizare în diminuarea impactului 
activităŃilor desfăşurate asupra mediului. 

5. Transport urban 
În municipiul Craiova, ca şi în alte oraşe mari, transporturile în comun ridică o 

serie de dificultăŃi, atât administraŃiei locale, cât şi populaŃiei, care este interesată de 
reducerea timpului destinat deplasării.  

 Traseele actuale pe care se desfăşoară transportul public de călători în 
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municipiul Craiova sunt deservite de către doi operatori de transport:  
 - Regia Autonomă de Transport Craiova, responsabilă pentru traficul rutier de 
suprafaŃă în aria urbană şi periurbană,  
 - S.C. FraŃii Bacriz S.R.L., ce propune în mare măsură aceleaşi trasee şi staŃii ca 
şi RAT Craiova. 

În general, în funcŃie de punctele de afluenŃă ale populaŃiei ce se transportă zilnic, 
traseele înregistrează unele suprapuneri, concentraŃia maximă a acestora fiind pe 
segmentele de trafic următoare: 

- Centru – Electro,     - Centru – Prefabricate, 
- Centru – Gară,      - Centru - Caracal.  

 Infrastructura de transport public urban se compune din două tipuri de reŃele  de 
transport: reŃeaua de transport cu tramvaie, reŃeaua de transport cu autobuze. 

Regia Autonomă de Transport Craiova este un agent economic cu capital 
integral de stat, fiind subordonat Consilului Local al Municipiului Craiova şi în anul 
2012 a desfăşurat următoarele activităŃi: 

a) Prestarea de servicii de transport public de călători: respectiv transportul în 
comun de persoane cu autobuzele, tramvaiele şi microbuzele în municipiul Craiova. 

DeŃinând un parc de 203 mijloace de transport (159 autobuze, 10 microbuze şi 
34 tramvaie) ce au circulat pe 17 trasee (15 trasee pentru autobuze şi 2 trasee pentru 
tramvai) şi cu o reŃea de transport de 108,4 km pentru autobuz şi 17,2 km cale simplă 
pentru tramvai s-au efectuat aproximativ 30 milioane călătorii. 

Îmbarcarea şi debarcarea călătorilor a fost asigurată prin cele 208 staŃii pentru 
autobuze şi 52 staŃii pentru tramvaie. 

b) Prestarea de servicii de transport: respectiv cursele speciale. 
Utilizând un număr de 40 mijloace de transport auto s-au efectuat călătorii 

pentru terŃi pe baza comenzilor şi a 12 contracte de prestări servicii transport prin 
curse speciale regulată (Electroputere; Ilcost; Johnson Controls; OMV Petrom; Parc 
Industrial; Texmodel; Avioane; Complexul Energetic Oltenia; Ford; Cooper Standard; 
AsociaŃia Şanse Egale pentru Fiecare; Generation Design). 

c) Ridicările auto: 
Pe parcursul anului 2012 RAT Craiova a fost angrenată şi în activitatea de 

ridicare a autovehiculelor staŃionate neregulamentar pe străzile din municipiul 
Craiova precum şi la solicitarea diferitelor DirecŃii din cadrul Primăriei Municipiului 
Craiova, la mutarea autovehiculelor care deşi staŃionau regulamentar, împiedicau 
desfăşurarea în bune condiŃii a unor lucrări (asfaltarea străzilor, amenajarea locurilor 
de parcare, fasonarea şi tăierea copacilor, intervenŃia utilajelor de deszăpezire,etc.)                                                                 
 Astfel cu două autospeciale de ridicări au fost mutate un număr de 136 
autovehicule şi ridicate un număr de 588 autovehicule (valoare 142.261 lei fără TVA) 
de pe raza municipiului Craiova acŃiuni realizate împreună cu PoliŃia Locală. 
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 d) InspecŃii tehnice periodice: în anul 2012 prin staŃia ITP a regiei s-au efectuat 
un număr de 1062 inspecŃii tehnice periodice din care 208 pentru parcul auto propriu 
în colaborare cu RAR şi un număr de 854 (valoare de 43.814 lei fără TVA) inspecŃii 
tehnice pentru terŃi. 
 e) ActivităŃi conexe: 

- Dispecerat: Activitatea a fost monitorizată prin unităŃi de supraveghere şi 
control şi asigurată prin 9 staŃii dispecerat, 8 aferente transportului rutier şi 1 celui 
electric. 

- Control: Depistarea şi sancŃionarea călătorilor frauduloşi s-a realizat de către 
controlori şi agenŃi de supracontrol (proveniŃi din personalul regiei) care au efectuat 
această activitate însoŃiŃi de agenŃi ai PoliŃiei Locale şi din cadrul Jandarmerie. 

SituaŃia acŃiunilor de control a fost următoarea: 

Anul 2012 
 

 
Luna 

SancŃiuni RAT 
(bilete suprataxă) 

SancŃiuni PoliŃia Locală 
(Procese-verbale de Constatare a 

ContravenŃiei) 

BucăŃi Valoare BucăŃi Valoare 

Ianuarie 503 15.090 455 41.450 

Februarie 193 5.790 189 16.600 

Martie 462 13.860 317 30.600 

Aprilie 220 6.600 - - 

Mai 310 9.300 - - 

Iunie 223 6.690 - - 

Iulie 236 7.080 113 11.330 

August 291 8.730 339 37.500 

Septembrie 378 11.340 373 38.370 

Octombrie 516 15.480 426 39.900 

Noiembrie 300 9.000 - - 

Decembrie 106 3.180 14 1650 

Total 3.738 112.140 2.226 217.400 

- Vânzarea legitimaŃilor de călători: asigurarea legitimaŃilor de călători (bilete, 
abonamente, carduri) s-a realizat prin cele 19 tonete, 1 centru central de abonamente, 
10 automate de bilete şi cele 42 de societăŃi comerciale cu care regia are contract. 

- Alte activităŃi: în cadrul regiei în anul 2012 au mai fost şi alte activităŃi 
desfăşurate: închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate, 
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publicitate pe mijloacele de transport în comun etc. 
Din data de 16.12.2012 activităŃile de control, ridicări, pază au fost 

externalizate la SC RAT TRANSLOC SRL (societate mixtă înfiinŃată cu sindicatul 
reprezentativ al regiei). 

Obiectivele principale propuse a se realiza, vizează în principal creşterea 
calităŃii serviciului de transport public local urban, prin: 

- reducerea consumului de energie electrică de tracŃiune (în situaŃia în care vor 
fi modernizate parte din tramvaie şi calea de rulare); 
- reducerea consumului de combustibil pe kilometru; 
- creşterea capacităŃii de  transport; 
- reabilitarea căii de rulare tramvai; 
- înlocuirea parŃială a parcului de vehicule; 
ÎmbunătăŃirea performanŃelor operaŃionale şi financiare ale regiei sunt unele 

dintre măsurile imediate, ce trebuie adoptate, în vederea unei bune gestionări a 
transportului public. 

Asigurarea unor servicii de calitate la preŃuri accesibile va putea deveni 
realitate numai printr-un proces profund de reformă.  

Regia Autonomă de Transport Craiova îşi propune: 
a) AchiziŃionarea de autobuze cu capacitate mare, dotate cu aer condiŃionat, 

încălzire cu grupa auxiliar, scaune ergonomice, sistem audio-video de informare, care 
va asigura un transport sigur şi confortabil, determinând călătorii să se îndrepte spre 
transportul în comun în detrimetrul altor mijloace.  

Aceste achiziŃii vin să înlocuiască o parte din parcul auto al RAT Craiova, care 
nu corespunde normelor cerute de Uniunea Europeană şi în acelaşi timp vor contribui 
la majorarea capacităŃii de transport şi, implicit a veniturilor. 

b) Modernizarea halelor de întreŃinere şi reparaŃii, precum şi pregătirea 
personalului de bord şi mentenanŃă. 

c) Modernizarea unei garnituri de tramvai care să ofere un plus de confort şi 
siguranŃă călătorilor şi totodată în plan financiar să reducă cheltuielile de întreŃinere; 

d) Extinderea sistemului integrat de management al flotei pentru eficientizarea 
cheltuielilor şi încasărilor care să cuprindă: un sistem automat de taxare, un sistem 
contactless şi un sistem automat de monitorizare a autovehiculelor ca principal 
instrument pentru organizarea şi monitorizarea vehiculelor. 

Acest sistem integrat aduce după sine o serie de avantaje: eliminarea 
subiectivismului şi erorilor cauzate de factorul uman; păstrarea graficului de 
circulaŃie; reducerea cheltuielilor cu personalul, ca urmare a stopării utilizării 
factorului uman în activitatea de dirijare şi urmăre; utilizarea mai eficientă a timpului 
de funcŃionare a mijloacelor de transport. 

Aceste sisteme au o componentă comună: calculatorul de bord, care la rândul 
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lui determină o serie de avantaje: 
- Sisteme de afişare exterioare şi interioare care permit informarea audio şi 

video a călătorului cu referire la staŃia care urmează, atenŃionarea pentru închiderea şi 
deschiderea uşilor, durata de staŃionare; 

- Transmite date referitoare la starea autobuzului: kilometri parcurşi, consumul 
specific, consumul zilnic; 

- Elimină frauda prin capacitatea de a număra automat persoanele care circulă 
şi în acelaşi timp numărul celor care şi-au validat cartela. 

e) Modernizarea celor două staŃii de spălare şi a vopsitoriei.  
Prin realizarea acestor investiŃii RAT Craiova poate efectua servicii de spălare, 

igenizare şi vopsitorie, la un nivel calitativ superior atât pentru parcul propriu cât şi 
pentru terŃi; 

f)   Dezvoltarea şi modernizarea activităŃii de service; 
g) Extinderea serviciului de transport local şi pentru zona metropolitană, 

mărind astfel gradul de acces al populaŃiei la acest serviciu de transport în comun.                             

6. Străzi 
 La începutul anului 2012, lungimea străzilor municipiului Craiova era de 411 
km, din care 299 km cu îmbrăcăminte din asfalt şi beton de ciment; 56 km cu 
îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută şi împietruiri simple şi 56 km cu îmbrăcăminte 
din pământ, conform situaŃiei anuale transmisă Institutului NaŃional de Statistică. 
 Categoriile şi cantităŃile de lucrări executate în cadrul Acordului Cadru de 
lucrări nr. 47717/10.04.2012 „Lucrări de reparaŃii şi întreŃinere străzi, alei, trotuare şi 
parcări în municipiul Craiova” (Contractul de lucrări nr. 52722/24.04.2012 - Contract 
Subsecvent nr. 1 în valoare de 12.999.987,64 lei şi Contractul de lucrări nr. 
146289/05.11.2012 - Contract Subsecvent nr. 2 în valoare de 4.999.796,48 lei), au 
fost: 
- Lucrări de frezare mixturi asfaltice 4 cm în suprafaŃă de 22.995,61 mp;  
- Lucrări de frezare mixturi asfaltice 9 cm în suprafaŃă de 18.768,46 mp; 
- Lucrări de spargere beton ciment 20 cm la carosabil în suprafaŃă de 72.215,29 

mp;  
- Lucrări de demontare borduri mari în suprafaŃă de 21.102,9 ml; 
- Lucrări de demontare borduri mici în suprafaŃă de 17.388,53 ml; 
- Lucrări de aşternere balast la carosabil 15 cm în suprafaŃă de 66.393,58 mp; 
- Lucrări de aşternere nisip la carosabil 5 cm suprafaŃă de 84.349,89 mp;     
- Lucrări de aşternere piatră spartă la carosabil 20 cm în suprafaŃă de 153.923,25 

mp;  
- Lucrări de aşternere strat de beton C20/25 la carosabil 15 cm în suprafaŃă de 

102,3 mp; 
- Lucrări de aşternere strat de beton BCR 3,5 la carosabil 20 cm în suprafaŃă de 
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16.328,13 mp; 
- Lucrări de aşternere mecanizată strat de mixtură asfaltică BA 16 la carosabil 4 

cm în suprafaŃă de 7.600,36 mp; 
- Lucrări de aşternere mecanizată strat de mixtură asfaltică MASF 16 la 

carosabil 5 cm în suprafaŃă de 76.420,98 mp; 
- Lucrări de aşternere mecanizată strat de mixtură asfaltică BAD 25 la carosabil 

5 cm în suprafaŃă de 2.827,78 mp; 
- Lucrări de aşternere mecanizată strat de mixtură asfaltică AB2 la carosabil 6 

cm în suprafaŃă de 102.360,8 mp; 
- Lucrări de săpătură mecanizată 40 cm la carosabil în suprafaŃă de 122.131,86 

mp; 
- Lucrări de aşternere manuală strat de mixtură asfaltică BA 16 la carosabil 4 

cm în suprafaŃă de 42.168,95 mp; 
- Lucrări de montare borduri mici în suprafaŃă de 10.163,53 ml; 
- Lucrări de montare borduri mari în suprafaŃă de 24.981,41 ml; 
- Lucrări de aşternere strat de beton C8/10 la trotuar 10 cm în suprafaŃă de 

18.459,31 mp; 
- Lucrări de aşternere mecanizată strat de mixtură asfaltică BA 8 la trotuar 4 cm 

în suprafaŃă de 18.132,31 mp; 
- Ridicare la cotă capace cămine în număr de 404 buc; 
- Ridicare la cotă guri scurgere în număr de 142 buc; 
- Lucrări de aşternere balast la trotuar 10 cm în suprafaŃă de 18.459,31 mp; 
- Lucrări de săpătură mecanizată 25 cm la trotuar în suprafaŃă de 18.459,31 mp. 
 Categoriile de lucrări şi cantităŃile menŃionate mai sus au fost executate în 
cartierele: 1 Mai - zona străzii N. I. Siseşti; Valea Rosie - zona străzii George Vâlsan; 
Sărari - zona străzii Electroputere; Brazda lui Novac - zona străzii LămâiŃei şi zona 
părculeŃ Pedagogic; CraioviŃa - zona străzilor GheŃişoarei, Emil Gârleanu, Elena 
Farago, Craioveşti şi aleii Arh. Duiliu Marcu; Lapuş - Argeş - zona străzii Gârleşti 
între Decebal şi Halta Bordei; precum şi pe străzile: LămâiŃei, C. Brâncuşi, N.I. 
Siseşti, Electroputere, Vasilescu Carpen, George Vâlsan şi Traian Gheorghiu. 
 MenŃionăm că, întreaga valoare a lucrărilor executate în cadrul Acordului 
Cadru de lucrări nr. 47717/10.04.2012 (Contract Subsecvent nr. 1 şi Contract 
Subsecvent nr. 2) s-a decontat în perioada 22.06.2012-31.12.2012, în sumă de 
17.999.784,12 lei. 
 Lucrările de întreŃinere şi reparaŃii străzi cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră 
brută (în conformitate cu Gestiunea Directă aferentă acestei activităŃi) au fost 
executate în anul 2012  pe străzile Tismana, CălmăŃui, Paroşeni, Lăstărişului, Salciei, 
Alba-Iulia, Sadu, Aleea II Roznov şi în valoare de 2.663.819,67 lei. 
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7. Sistemul public de iluminat 
Activitatea de iluminat public în municipiul Craiova, presupune lucrări de 

reabilitare şi extindere a sistemului de iluminat public, lucrări de menŃinere – 
intreŃinere a acestuia, consum de energie electrică din iluminatul public, activitatea de 
iluminat ornamental, consum de energie electrică la semafoare şi fântâni arteziene, 
lucrări de asistenŃă tehnică şi consum de energie electrică pentru manifestări cultural- 
sportive. 
 Pentru lucrările de reabilitare şi extindere în anul 2012, prevederile bugetare 
iniŃiale au fost de 10.338.000 lei,  din acestea cheltuindu-se 10.338.000 lei. 
 Lucrările de reabilitare, modernizare şi extindere a Sistemului de Iluminat 
Public din municipiul Craiova s-au executat în baza Contractului de delegare a 
serviciului de iluminat public nr. 42515/2002 de către S.C. Luxten Lighting Company 
S.A. Bucureşti. 
 În cadrul reabilitării s-au utilizat corpuri cu eficienŃă luminoasă ridicată, ce 
asigură o bună uniformitate a iluminării carosabilului şi s-a asigurat nivelul de 
iluminare corespunzătoare pe toate căile de circulaŃie care au fost supuse reabilitării. 
 Pentru activităŃile de menŃinere-întreŃinere, energie electrică din iluminatul 
public, semafoare şi fântâni arteziene cât şi pentru lucrările de asistenŃă tehnică 
prevederile bugetare iniŃiale au fost de 12.671.000 lei,  din acestea cheltuindu-se 
7.776.160,02 lei, astfel: 
 - Pentru lucrările de menŃinere-întreŃinere în anul 2012, s-au cheltuit 
1.982.403,96 lei. 
 - Pentru activitatea de menŃinere a sistemului de oluminat public s-au efectuat 
un număr de 4.396 intervenŃii şi au fost utilizate următoarele  componente: 

- lămpi – 3.461 bucăŃi; 
- balasturi –  364 bucăŃi; 
- ignitere – 571 bucăŃi. 

 - Activitatea de întreŃinere s-a concretizat în efectuarea unor lucrări specifice la 
un nr. de 4.527 puncte luminoase, 517 stâlpi, 28 console şi 37 puncte de aprindere.  

În cadrul lucrărilor de întreŃinere s-a urmărit păstrarea parametrilor 
luminotehnici ai corpurilor de iluminat în funcŃiune precum şi păstrarea parametrilor 
iniŃiali ai reflectorului din corpurile de iluminat public. 
 - Pentru consumul de energie electrică din iluminatul public în anul 2012, s-au 
cheltuit 4.310.652,78 lei. 
 Din punct de vedere energetic, în zonele şi obiectivele reabilitate numărul de 
puncte luminoase a ajuns la 18.863 bucăŃi asigurându-se nivelul de iluminare 
corespunzătoare pe toate căile de circulaŃie care au fost supuse reabilitării.  
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Datorită utilizării lampilor cu vapori de sodiu de înaltă presiune, în locul celor 
cu vapori de mercur sau celor cu incandescenŃă, a scăzut puterea medie instalată pe 
corp de iluminat. 
 - Pentru asigurarea unui cadru cât mai plăcut, specific sărbătorilor de iarnă, în 
municipiul Craiova, în lunile noiembrie şi decembrie, s-au montat figurine luminoase, 
baghete luminoase ghirlande de becuri policrome, motive cu furtun luminos şi perdele 
luminoase.  
 Zonele din municipiul Craiova în care au fost executate aceste lucrări sunt: 
English Park, Parc Teatru NaŃional, Parc Mercur, PiaŃa Prefecturii, Calea Bucureşti, 
str. A.I. Cuza, str. Romul, str. Unirii, str. Arieş, str. Lipscani, Parc Nicolae 
Romanescu, Parcul Tineretului, PiaŃa Gării, str. George Enescu, Esplanada CraioviŃa 
Nouă, B-dul Ştirbei Vodă. 
 - Pentru consumul de energie electrică la semafoare şi fântâni arteziene în anul 
2012, s-au cheltuit 1.045.251,12 lei. 
 - Pentru lucrările de asistenŃă tehnică şi consumul de energie electrică din 
manifestările cultural- sportive în anul 2012  s-au cheltuit 437.852,16 lei. 
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STAREA SOCIALĂ 
 

1. PopulaŃia şi fenomenele demografice 
EvoluŃia populaŃiei municipiului Craiova a pus în evidenŃă dublarea acesteia 

în ultimele decenii, pe întregul interval alternând perioade de evoluŃie, chiar până în 
anul 2000 şi involuŃie, mai ales în ultimii ani. 

La 1 iulie 20121, populaŃia Municipiului Craiova a fost de 293567 locuitori din 
care 139020 bărbaŃi (47,4%) şi 154547 femei (52,6%); ca urmare, densitatea 
populaŃiei a ajuns la 3606,0 locuitori/km2 în anul 2012. 

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

În anul 2012 s-au înregistrat 2334 născuŃi-vii, faŃă de anul 2011 numărul 
născuŃilor-vii scăzând cu 11,0%.  

Numărul mediu anual al născuŃilor-vii a fost în perioada 1971-1980 de 3186, 
crescând la 3492 născuŃi-vii în perioada 1981-1990 pentru ca apoi să scadă la 2698 
născuŃi-vii în perioada 1991-2012. 

Numărul deceselor a trecut pragul de 2000 persoane începând din anul 1990, în 
anul 2010 înregistrându-se cele mai multe decese (2655 persoane).   

Numărul mediu anual al decedaŃilor a crescut continuu de la 1308 decedaŃi în 
perioada 1971 – 1980, la 1804 decedaŃi în perioada 1981 – 1990, ajungând în 
perioada 1991 – 2012 la 2423 decedaŃi.  

Raportul dintre numărul născuŃilor-vii şi numărul decedaŃilor a fost în perioada 
1971 – 1980 de 2,4 născuŃi-vii la 1 decedat, reducându-se continuu până la 1,1 
născuŃi-vii la 1 decedat în perioada 1991 – 2012.  

Sporul natural a fost pozitiv în aproape toată perioada, excepŃie făcând anii 
2002 şi 2003, în anul 2012 acesta a fost -167 persoane, urmărind traiectoria 
elementelor sale determinante: născuŃii - vii şi decedaŃii.   

Numărul căsătoriilor a crescut cu 5 cazuri, iar cel al divor Ńurilor  cu 166 
cazuri faŃă de anul 2011, raportul dintre numărul divorŃurilor şi cel al căsătoriilor, 
scăzând de la 101 divorŃuri la 1000 căsătorii în anul 2011 la 53 divorŃuri la 1000 
căsătorii în anul 2012. 
                                                   

1 ) Notă explicativă: PopulaŃia la 1 ianuarie/1iulie a fost calculată prin metoda componentelor folosind surse de 
date administrative pentru migraŃia externă. Aceste surse nu acoperă întregul fenomen migratoriu, mai ales la nivelul 
emigraŃiei. Ca atare, există o subevaluare severă  a acestui fenomen care duce la o supraevaluare a populaŃiei României. 
Datele prezentate au caracter provizoriu, urmând ca numărul populaŃiei stabile să fie recalculat după definitivarea 
rezultatelor definitive ale Recensământului PopulaŃiei şi LocuinŃelor 2011, pentru seriile de timp până la precedentul 
recensământ. 
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2. ForŃa de muncă şi şomajul 
Numărul mediu al salariaŃilor, la nivelul municipiului Craiova, a scăzut 

continuu din anul 2000 până în anul 2006 când a început să crească uşor. Astfel, la 
începutul anului 2012 acesta a ajuns la 86191 persoane, în creştere cu 3,3% faŃă de 
începutul anului 2011.  

Ponderea cea mai mare o au salariaŃii din industrie (26,0%), urmaŃi de cei din 
comerŃ (23,3%), sănătate (9,7%), învăŃământ (8,8%), transport şi depozitare (6,2%), 
construcŃii (5,8%). 

Pe piaŃa muncii, acŃiunile întreprinse continuă să aibă ca principal obiectiv, 
creşterea gradului de ocupare a populaŃiei active. Măsurile ce urmează a fi  întreprinse 
vor viza stimularea creării de noi locuri de muncă, în condiŃiile continuării proceselor 
de privatizare şi restructurare, astfel încât, fenomenul şomaj să scadă continuu.  

În luna decembrie 2012, conform datelor furnizate de AgenŃia JudeŃeană pentru 
Ocuparea ForŃei de Muncă Dolj, numărul şomerilor în evidenŃă şi plată, a fost de 4707 
persoane.  

Ponderea şomerilor în populaŃia de vârstă 18 – 62 ani a avut o evoluŃie 
oscilantă, în anul 2012 aceasta fiind de 2,0%. (2,1% în anul 2011).   

În anul 2012 judeŃul Dolj a înregistrat un număr destul de mare de 
disponibilizări ceea ce a condus la creşterea numărului şomerilor indemnizaŃi şi 
implicit la creşterea ratei şomajului. 

Au fost disponibilizate în jur de 1200 persoane din următoarele domenii de 
activitate: 

- construcŃii clădiri; 
- construcŃii drumuri şi căi ferate; 
- construcŃii proiecte utilitare; 
- activităŃi de investigaŃii şi protecŃie. 
La nivel naŃional, Doljul se situează ca rată a şomajului pe locul 4, iar ca număr 

de şomeri este  pe primul loc. Acest fapt se datorează şi numărului mare (în creştere), 
de persoane beneficiare de adeverinŃe eliberate conform legii 416/2001. 

La nivelul judeŃului Dolj în anul 2012, situaŃia somajului este prezentată mai 
jos, constatându-se o creştere a numărului de şomeri, precum şi scăderea locurilor de 
muncă vacante de la sfârşitul fiecărei luni.  

Beneficiarii de adeverinŃe eliberate conform legii 416/2001 au fost în continuă 
creştere pe tot parcursul anului 2012.  
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2012 ian feb mar apr mai iun iul aug sept oct nov dec
Total someri 26242 26125 25854 24668 24128 24008 24763 25979 25634 26422 27398 27748
femei 11072 10932 10805 10162 9868 9829 10226 10864 10852 11284 11628 11600
barbati 15170 15193 15049 14506 14260 14179 14537 15115 14782 15138 15770 16148
Total indemnizati 6799 6937 5922 5093 4563 4389 4240 4178 4688 5292 5798 6312
Total neindemnizati 19443 19188 19932 19575 19565 19619 20523 21801 20946 21130 21600 21436
Rata somajului  (%) 9,16 9,12 9,02 8,61 8,42 8,38 8,64 9,078,95 9,22 9,56 9,69
Locuri  de munca vacante 168 83 616 185 200 213 253 196 207 261 256 7
Adev elib cf 416/2001 16307 16664 17025 16978 16961 1650316771 16560 16612 17672 18143 18382 
 

În anul  2012 la nivelul judeŃului Dolj a fost înregistrat un număr de 15397 
locuri de muncă vacante din care prin mediere s-au ocupat 10987, cu persoane care îşi 
au domiciliul pe raza judeŃului Dolj.   

DistribuŃia acestora pe tot parcursul anului 2012 este următoarea: 

  

Dolj ian feb mar apr mai iun iul aug sept oct nov dec
Intrari locuri de munca vacante992 836 2121 1723 2323 1049 1184 978 1046 1684 1116 345

Incadrarea persoanelor 
prin mediere 790 655 1345 1283 1451 868 869 865 847 879 766 369 

 
Prin acŃiunile întreprinse de către A.J.O.F.M. Dolj, atât persoanele înregistrate 

ca persoane în căutare de loc de muncă, cât  şi angajatorii au beneficiat de: 
- asigurarea egalităŃii şanselor pe piaŃa muncii; 
- încadrarea sau reîncadrarea în muncă a persoanelor în căutarea unui loc de 

muncă; 
- sprijinirea ocupării persoanelor aparŃinând unor categorii defavorizate ale 

populaŃiei; 
- stimularea şomerilor în vederea ocupării unui loc de muncă; 
- stimularea angajatorilor pentru încadrarea persoanelor în căutarea unui loc de 

muncă; 
- creşterea mobilităŃii forŃei de muncă în condiŃiile schimbărilor structurale care 

se produc în economia naŃională; 
- protecŃia persoanelor în cadrul sistemului asigurărilor pentru şomaj. 
La nivelul Municipiului Craiova  pe  parcursul anului 2012 situaŃia somajului 

se prezintă astfel: 
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Craiova ian feb mar apr mai iun iul aug sept oct nov dec
Total someri 4533 4475 4073 3658 3459 3356 3674 4126 4074 4171 4324 4407
femei 2353 2297 2101 1868 1753 1718 1894 2134 2174 2297 2336 2315
barbati 2180 2178 1972 1790 1706 1638 1780 1992 1900 1874 19882092
Total indemnizati 3464 3564 3193 2864 2721 2647 2605 2617 2763 2925 3115 3385
Total neindemnizati 1069 911 880 794 738 709 1069 1509 1311 1246 1209 1022
Adev elib cf 416/2001 114 107 108 95 97 95 94 96 102 99 110 115
ponderea somerilor in 
populatia stabila intre 
18-62 ani 2,1 2,1 1,9 1,7 1,6 1,5 1,7 1,9 1,9 1,9 2 2 

*PopulaŃia stabilă  între 18-62 ani - date furnizate de INS la 01.01.2010 

 
Se observă o scădere a numărului de şomeri pe perioada aprilie-iulie, din 

august,  numărul  acestora  începând  să crească.   
Ponderea mare în totalul şomerilor la nivelul Municipiului Craiova o deŃin 

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

În anul 2012 activitatea A.J.O.F.M. Dolj a fost axată pe realizarea următoarelor 
obiective: 

- satisfacerea operativă a unui număr cât mai mare de oferte de locuri de 
muncă; 

- sprijinirea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă; 
- implementarea măsurilor active şi preventive pentru şomeri şi pentru persoane 

inactive; 
- combaterea şomajului de lungă durată, astfel încât fiecărui somer 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 adulŃilor, sub formă de formare profesională, reconversie, 
practică în muncă, loc de muncă sau alte măsuri de ocupare, inclusiv de sprijinire a 
orientării profesionale; 

- sprijinirea (motivarea) angajaŃilor pentru a încadra persoane din rândul 
şomerilor; 

- combaterea disparităŃilor regionale privind ocuparea. 
În data de 27 aprilie 2012 a avut loc Bursa Generală a Locurilor de Muncă, 

organizată la Casa de Cultură a StudenŃilor, la care au participat 1680 persoane aflate 
în căutarea unui loc de muncă.  

În vederea depistării locurilor de muncă vacante au fost contactaŃi 274 agenŃi 
economici din care 46 au participat efectiv, care au pus la dispoziŃie un număr de  571 
locuri de muncă. Dintre acestea, 105 locuri de muncă au fost înregistrate ca 
disponibile la Ford România SA. 
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Pe parcursul întregului an 2012,  Ford România SA a angajat un număr de 550 
persoane aflate în căutare unui loc de muncă cu domiciliul în judeŃul Dolj. 

În data de 28 septembrie 2012 a avut loc Bursa Locurilor de Muncă pentru 
AbsolvenŃi organizată la sediul Casei de Cultură a StudenŃilor. La această acŃiune au 
participat 39 agenŃi economici din 208 agenŃi economici contactaŃi, care au oferit un 
număr de 568 locuri de muncă. La această măsură activă a participat un număr de 875 
absolvenŃi, dintre aceştia, 373 şi-au găsit un loc de muncă corespunzator pregătirii lor. 

AgenŃia JudeŃeană pentru Ocuparea ForŃei de Muncă Dolj, prin activitatea de 
plasare a forŃei de muncă în străinătate a înregistrat în anul 2012, în baza de date a 
A.N.O.F.M. un număr de 589 persoane. 

Obiectivele în domeniul politicii de ocupare a forŃei de muncă vor urmări, în 
principal: 

- creşterea gradului de ocupare a acesteia, precum şi măsuri de sprijinire a 
şomerilor; 

- adoptarea liniilor directoare ale Uniunii Europene privind ocuparea forŃei de 
muncă;  

- creşterea ocupării forŃei de muncă;  
- dezvoltarea spiritului  întreprinzător al angajatorilor şi al persoanelor aflate în 
căutarea unui loc de muncă; 
- creşterea mobilităŃii, flexibilit ăŃii  şi a adaptabilităŃii  forŃei de muncă; 
- garantarea şanselor egale. 

3. Pensii 
Casa JudeŃeană de Pensii Dolj este organizată şi funcŃionează ca serviciu public 

deconcentrat, în subordinea Casei NaŃionale de Pensii Publice, fiind investită cu 
personalitate juridică în baza prevederilor HG nr.18/2012 privind aprobarea statutului 
CNPP şi prevederilor Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. 
 Casa JudeŃeană de Pensii Dolj asigură, în teritoriu, aplicarea unitară a legislaŃiei 
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 din categoriile cele mai expuse riscului de 
excludere socială şi economică, prin intermediul CNPP, s-a acordat un sprijin 
consecvent şi real acestei categorii sociale. 

Bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale de stat cuprind veniturile şi 
cheltuielile sistemului public şi sunt aprobate anual prin lege de către Parlament. 

Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat provin din contribuŃii de 
asigurări sociale, dobânzi, majorări pentru plata cu intârziere a contribuŃiilor, precum 
şi din alte venituri, iar responsabilitatea încasării acestora revine ANAF pentru agenŃii 
economici şi personalului încadrat în serviciul de evidenŃă contribuabili şi 
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compartimentul executare silită din cadrul CJP Dolj, pentru persoanele fizice 
asigurate pe bază de declaraŃie (până la data de 30.06.2012) şi contract de asigurare. 

În cursul anului 2012, au depus declaraŃii nominale, la nivelul municipiului 
Craiova, un număr de 7.975 agenŃi economici pentru aproximativ 101.016  asiguraŃi. 
 Totodată, la nivelul Casei JudeŃene de Pensii Dolj, se află înregistraŃi pe bază 
de contract sau declaraŃie de asigurare (până la data de 30.06.2012) un număr de 
1.800 persoane, asiguraŃi care plătesc lunar contribuŃia de asigurări sociale la casieria 
unităŃii. 

ExecuŃia cheltuielilor s-a efectuat în limita bugetului aprobat pentru anul 2012 
conform destinaŃiei prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli întocmit şi transmis 
de către CNPP Bucuresti. 

În cursul anului 2012, la Casa JudeŃeană de Pensii Dolj s-a înregistrat în plată 
un număr mediu de 67.050 pensionari cu domiciliul în municipiul Craiova, pentru 
care s-au achitat pensii în valoare de aproximativ 746 milioane lei. 

Totodată, la nivelul municipiului Craiova s-au efectuat plăŃi de ajutoare de 
deces în valoare de 4.367.389 lei, pentru un număr de  2.133 persoane decedate.      

Casa JudeŃeană de Pensii Dolj are misiunea de a administra şi gestiona bugetul 
asigurărilor sociale de stat şi sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli 
profesionale, asigurând execuŃia bugetară în profil teritorial, directorul executiv al 
Casei JudeŃene de Pensii Dolj fiind ordonator terŃiar de credite. 
  Asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale reprezintă o 
asigurare de persoane, face parte din sistemul de asigurări sociale, este garantată de 
stat şi cuprinde raporturi specifice prin care se asigură protecŃia socială a salariaŃilor 
împotriva diminuării sau pierderii capacităŃii de munca şi decesului acestora ca 
urmare a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale. 

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

 Asigurarea este obligatorie pentru toŃi cei ce utilizează forŃa de muncă angajată 
cu contract individual de muncă. 

Sunt asigurate obligatoriu persoanele care desfăşoară activităŃi pe baza unui 
contract individual de muncă, indiferent de durata acestuia, precum şi funcŃionarii 
publici, şomerii - pe toată durata efectuării practicii profesionale în cadrul cursurilor 
organizate potrivit legii precum si ucenicii, elevii şi studenŃii- pe toată durata 
efectuării practicii profesionale. Raporturile de asigurare, se stabilesc între angajatori 
şi asigurator (CNPP, prin Casele Teritoriale de Pensii) . 

Precizăm că în cadrul Spitalului Clinic JudeŃean de UrgenŃă Craiova îşi 
desfăşoară activitatea Clinica de Medicina Muncii (cu 25 de paturi) şi Cabinetul de 
Medicina Muncii unde se acordă servicii medicale pentru cazurile de boli 
profesionale, valoarea cheltuielilor suportate din cadrul bugetului de asigurări pentru 
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accidente de munca şi boli profesionale fiind în anul 2012 de aproximativ 
1.181.267,06 lei. 

Casa JudeŃeană de Pensii Dolj, în calitate de asigurator, este abilitată de a 
acorda consultanŃă privind prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, 
în scopul îmbunătăŃirii nivelului de securitate şi sănătate şi a condiŃiilor de muncă.  

Personalul tehnic al C.J.P Dolj desfăşoară activităŃi de prevenire şi acordă 
sprijin societăŃilor în scopul întocmirii tablourilor de analiză în domeniul prevenirii 
conform specificului activităŃii desfăşurate.                                             

În ceea ce priveşte statistica accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale 
înregistrate în anul 2012, situaŃia se prezintă astfel:  

- număr accidente de muncă produse în judeŃul Dolj -  39; 
-număr accidente de muncă produse în alte judeŃe (sediul social al angajatorului  

în judeŃul Dolj) – 15; 
- număr accidente de muncă mortale – 8; 
- număr boli profesionale declarate – 167; 
În anul 2012, CJP Dolj a acordat 9 despăgubiri de deces (în valoare de 74.088 

lei) şi 67 compensaŃii pentru atingerea integrităŃii ( în valoare de 867.354 lei) şi a vizat 
un număr de 168 concedii medicale. De asemenea, s-au mai primit şi trimis spre 
aprobare 2 dosare pentru acordarea de proteze. 

În anul 2012 au fost înregistrate din partea persoanelor ce îşi au domiciliul în 
municipiul Craiova  un număr de 15.590 solicitări prin care se solicită înscriere la o 
categorie de pensie (limită de vârstă, anticipată, anticipată parŃială, urmaş, pensii 
comunitare, indemnizaŃii prevăzute de legi speciale), modificări de drepturi (schimb 
grad, adăugări sporuri, salarii, grupe de muncă, etc..), cereri privind plata pensiei în 
conturi bancare, cereri privind schimbarea adresei de domiciliu, corectarea 
domiciliului, cereri privind schimbarea numelui, cereri privind schimbarea 
mandatarului sau tutorelui, sesizări privind stabilirea sau plata drepturilor de pensie 
precum şi contestaŃii la deciziile de pensie emise în baza Legii nr.263/2010, cu 
modificările şi completările ulterioare. Gradul de soluŃionare al acestor cereri este  de 
87%. 
 În anul 2012 au fost repartizate şi valorificate  un număr total de 7.841 bilete de 
tratament. Din totalul de bilete de tratament valorificate un număr de 904 au fost 
acordate gratuit persoanelor care beneficiază de prevederile unor legi speciale. 

4. ÎnvăŃământ 
În ultimii ani, în municipiul Craiova s-au aplicat măsuri concrete vizând 

implementarea programelor naŃionale de dezvoltare a sistemului educaŃional şi de 
formare profesională. ÎmbunătăŃirea învăŃământului de toate gradele a fost susŃinută 
prin: 
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� generalizarea calităŃii, ca atribut şi finalitate a formelor şi structurilor de 
formare iniŃială, organizate potrivit prevederilor legale în vigoare; 

� dezvoltarea şi implementarea unui sistem de consiliere şi orientare şcolară; 
� formarea continuă a personalului didactic; 
� eradicarea analfabetismului prin implicarea instituŃiilor de resort şi a 

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

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

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

� dezvoltarea şi restructurarea reŃelei învăŃământului rural, astfel încât să se 
asigure accesul echitabil la educaŃie, pentru copiii şi tinerii din mediul rural; 

� ameliorarea calitativă a serviciilor educaŃionale din învăŃământul rural; 
� combaterea abandonului şcolar; 
� anticiparea necesarului de competenŃe, corespunzător schimbărilor care se 

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

la distanŃă şi continuă şi informatizarea învăŃământului. 
La începutul anului de învăŃământ 2012/2013, populaŃia şcolară s-a cifrat în 

municipiul Craiova la 71712 copii, elevi şi studenŃi care frecventau o formă de 
învăŃământ organizată. 

TendinŃa generală a evoluŃiei populaŃiei şcolare, la nivelul municipiului Craiova  
a fost de scădere în perioada de după 1990, coroborată, îndeosebi în ultimul deceniu, 
cu manifestarea unor fenomene demografice precum scăderea natalităŃii şi 
accentuarea procesului de îmbătrânire demografică. 

În aceste condiŃii am asistat la mutarea centrului de greutate a procesului 
educaŃional spre o manifestare calitativă a acestuia. La 10000 locuitori reveneau, în 
anul universitar 2012/2013, 683 studenŃi, faŃă de 789 studenŃi în anul universitar 
2011/2012. 

Personalul didactic, în învăŃământul de toate gradele îşi desfăşoară activitatea 
instructiv-educativă un număr de 4920 cadre didactice. 

ReŃeaua şcolară din municipiul Craiova cuprinde un număr de 62 unităŃi de 
învăŃământ cu personalitate juridică finanŃate de către Consiliul Local Municipal 
Craiova, unităŃi care lucrează în sistem descentralizat, având Consilii de AdministraŃie 
proprii, consilii care cuprind: cadre didactice, reprezentanŃi ai autorităŃii locale şi 
primarului, părinŃi, elevi, reprezentanŃi ai agenŃilor economici.  

Consiliile de administraŃie gestionează fondurile primite de la Primăria Craiova 
pentru toate categoriile de cheltuieli: de personal, materiale pentru bunuri şi servicii, 
burse şi cheltuieli de capital.  

Toate unităŃile de învăŃământ au compartiment de contabilitate propriu, având 
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calitatea de ordonator terŃiar de credite. 
 Date statistice privind unităŃile de învăŃământ preuniversitar din municipiul 
Craiova în anul 2012: 

� UnităŃi de învăŃământ preuniversitar cu personalitate juridică – total: 62 
dintre care: 

- GrădiniŃe cu program prelungit: 21 
- Şcoli gimnaziale: 17  
- UnităŃi liceale: 24 
� Copii înscrişi în grădiniŃe: 7186 
� Elevi înscrişi: 41547 
a) Elevi înscrişi în învăŃământul primar şi gimnazial: 20256 dintre care: 
- Elevi înscrişi în învăŃământul primar: 10721 
- Elevi înscrişi în învăŃământul gimnazial: 9535 
b) Elevi înscrişi în învăŃământul liceal: 19087 
c) Elevi înscrişi în învăŃământul profesional: 90 
d) Elevi înscrişi în învăŃământul postliceal şi de maiştri: 2144 
� Personal didactic: 3030 
a) Personal didactic în învăŃământul preşcolar: 480 
b) Personal didactic în învăŃământul primar şi gimnazial: 1170 
� Personal didactic în învăŃământul primar: 460 
� Personal didactic în învăŃământul gimnazial: 710 
� Personal didactic în învăŃământul liceal: 1265 
� Personal didactic în învăŃământul postliceal: 115 

 Parteneriatul cu comunitatea locală a fost benefic pentru viaŃa şcolii craiovene. 
În relaŃiile cu Primăria, agenŃii economici, fundaŃiile, O.N.G.-uri, şcolile au manifestat 
receptivitate, o permanentă mobilitate şi disponibilitate necesare unor abordări 
contextuale noi, articulate situaŃiilor sociale concrete.  
 Pentru învăŃământul profesional şi tehnic, partenerii sociali şi-au reunit 
eforturile la întrunirile C.L.D.P.S., venind cu propuneri constructive pentru dezvoltare 
regională, pentru formare profesională prin diferite forme de şcolarizare.  

S-au sesizat probleme reale ale economiei locale şi nevoilor de formare pe 
termen mediu şi lung pentru integrare rapidă şi eficientă a viitorilor absolvenŃi, în 
viziunea integrării europene şi recunoaşterii calificărilor profesionale.  
           I.S.J Dolj este în parteneriat cu toate instituŃiile din comunitatea locală şi cu 
O.N.G-uri în proiecte comune ce vizează educaŃia elevilor. 

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

RelaŃia de colaborare cu administraŃia locală s-a integrat strategiei de 
descentralizare, conform căreia autorităŃile publice locale trebuie să joace un rol 
important profesional şi tehnic, datorită angajamentelor faŃă de cetăŃeni.  

Rezultate obŃinute la examenele naŃionale 2012 

Evaluare NaŃională – clasa a VIII a 

În anul 2012 unităŃile de învăŃământ preuniversitar craiovene au fost şcolarizaŃi 
2022 de elevi clasa a VIII-a, dintre care au participat la examen un număr de 2007 
elevi, dintre care 21 au obŃinut media generală 10.  

La nivelul municipiului Craiova s-a înregistrat un procent de promovabilitate 
de 80,24%, situaŃia pe unităŃi şcolare prezentându-se după cum urmează: 
 

Nr. 
crt.  Unitate şcolară 

Total 
elevi 

Cu 
media 

10 

Procent 
promova-
bilitate 

1 COLEGIUL NAłIONAL "CAROL I" CRAIOVA 112 2 97,32% 

2 COLEGIUL NAłIONAL "ELENA CUZA" CRAIOVA 88  93,18% 

3 
COLEGIUL NAłIONAL "FRATII BUZESTI" 
CRAIOVA 99 2 96,97% 

4 
COLEGIUL NAłIONAL "NICOLAE TITULESCU" 
CRAIOVA 32  65,63% 

5 
COLEGIUL NAłIONAL "STEFAN VELOVAN" 
CRAIOVA 53  92,31% 

6 
COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE 
ALIMENTARĂ CRAIOVA 17  82,35% 

7 COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC CRAIOVA 32  96,88% 

8 LICEUL "MATEI BASARAB" CRAIOVA 29  72,41% 

9 LICEUL TEHNOLOGIC AUTO CRAIOVA 23  21,74% 

10 LICEUL "TRAIAN VUIA" CRAIOVA 16  87,50% 

11 
LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO 
CRAIOVA 32  32,26% 

12 
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "PETRACHE 
TRISCU" CRAIOVA 

79  49,37% 

13 LICEUL DE ARTE "MARIN SORESCU" CRAIOVA 52 1 71,15% 

14 LICEUL TEOLOGIC ADVENTIST CRAIOVA 17  76,47% 

15 LICEUL TEORETIC "HENRI COANDA" CRAIOVA 48  66,67% 
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Nr. 
crt.  Unitate şcolară 

Total 
elevi 

Cu 
media 

10 

Procent 
promova-
bilitate 

16 LICEUL TEORETIC "TUDOR ARGHEZI" CRAIOVA 67  80,30% 

17 SCOALA GIMNAZIALĂ "DECEBAL" CRAIOVA 48  78,72% 

18 
SCOALA GIMNAZIAL Ă "ANTON PANN" 
CRAIOVA 19  33,33% 

19 
SCOALA GIMNAZIAL Ă "ION TUCULESCU" 
CRAIOVA 35  71,43% 

20 
SCOALA GIMNAZIAL Ă "ION CREANGA" 
CRAIOVA 

51  52,00% 

21 
SCOALA GIMNAZIAL Ă "SFINTU DUMITRU" 
CRAIOVA 

85  86,90% 

22 
SCOALA GIMNAZIAL Ă "LASCAR CATARGIU" 
CRAIOVA 

33  37,50% 

23 SCOALA GIMNAZIALĂ "TRAIAN" CRAIOVA 90 6 97,73% 

24 
SCOALA GIMNAZIAL Ă "GHEORGHE TITEICA" 
CRAIOVA 

74 5 97,30% 

25 
SCOALA GIMNAZIAL Ă "MIRCEA ELIADE" 
CRAIOVA 

111 2 98,20% 

26 
SCOALA GIMNAZIAL Ă "SFÎNTU GHEORGHE" 
CRAIOVA 

104 1 89,42% 

27 
SCOALA GIMNAZIAL Ă "NICOLAE ROMANESCU" 
CRAIOVA 95  87,37% 

28 
SCOALA GIMNAZIAL Ă "MIHAI VITEAZUL" 
CRAIOVA 99  75,51% 

29 
SCOALA GIMNAZIAL Ă "ALEXANDRU 
MACEDONSKI" CRAIOVA 110  88,18% 

30 
SCOALA GIMNAZIAL Ă "ELENA FARAGO" 
CRAIOVA 104  68,63% 

31 
SCOALA GIMNAZIAL Ă "GHEORGHE BIBESCU" 
CRAIOVA 47  63,04% 

32 
SCOALA GIMNAZIAL Ă "MIHAI EMINESCU" 
CRAIOVA 45 1 75,00% 

33 
SCOALA GIMNAZIAL Ă "NICOLAE BALCESCU" 
CRAIOVA 76 1 85,53% 
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Bacalaureat 2012 

În anul 2012, în municipiul Craiova s-au înscris să susŃină examenul de 
Bacalaureat în sesiunea iunie - iulie 5213 de absolvenŃi, dintre care s-au prezentat 
4851 şi au reuşit 2078, ceea ce înseamnă un procent de promovabilitate de 42,84%, 
peste media pe judeŃ. SituaŃia pe unităŃi şcolare se prezintă astfel: 

Unitate şcolară 
EliminaŃi 

din 
examen 

Număr 
candidaŃi Admi şi 

Cu 
media 

10 

Procent de 
promovabili- 

tate 

COLEGIUL "STEFAN 
ODOBLEJA" CRAIOVA 1 575 140  27,40% 

COLEGIUL NAłIONAL 
"CAROL I" CRAIOVA 2 274 268 1 97,81% 

COLEGIUL NAłIONAL 
"ELENA CUZA" CRAIOVA 1 262 251 2 95,80% 

COLEGIUL NAłIONAL 
"FRATII BUZESTI" 
CRAIOVA 

0 226 220  98,21% 

COLEGIUL NAłIONAL 
"NICOLAE TITULESCU" 
CRAIOVA 

0 222 178  80,18% 

COLEGIUL NAłIONAL 
"STEFAN VELOVAN" 
CRAIOVA 

0 253 208  83,53% 

COLEGIUL NAłIONAL 
ECONOMIC "GHEORGHE 
CHITU" CRAIOVA 

0 430 135  32,37% 

COLEGIUL TEHNIC 
"COSTIN D. NENITESCU" 
CRAIOVA 

0 108 10  9,71% 

COLEGIUL TEHNIC DE 
ARTE ŞI MESERII 
"CONSTANTIN BRANCUŞI" 
CRAIOVA 

1 249 17  7,59% 

COLEGIUL TEHNIC DE 
INDUSTRIE ALIMENTARĂ 
CRAIOVA 

0 103 3  4,29% 

COLEGIUL TEHNIC 
ENERGETIC CRAIOVA 1 206 32  16,93% 

LICEUL "CHARLES 
LAUGIER" CRAIOVA 

0 141 42  30,00% 
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Unitate şcolară 
EliminaŃi 

din 
examen 

Număr 
candidaŃi Admi şi 

Cu 
media 

10 

Procent de 
promovabili- 

tate 

LICEUL "MATEI 
BASARAB" CRAIOVA 

1 376 41  12,58% 

LICEUL "TRAIAN VUIA" 
CRAIOVA 

0 284 104  37,28% 

LICEUL CU PROGRAM 
SPORTIV "PETRACHE 
TRISCU" CRAIOVA 

0 43 20  48,78% 

LICEUL DE ARTE "MARIN 
SORESCU" CRAIOVA 0 86 63  75,90% 

LICEUL TEHNOLOGIC 
"GEORGE BIBESCU" 
CRAIOVA 

0 118 4  3,67% 

LICEUL TEHNOLOGIC 
AUTO CRAIOVA 

0 322 11  3,87% 

LICEUL TEHNOLOGIC DE 
TRANSPORTURI AUTO 
CRAIOVA 

0 130 2  1,94% 

LICEUL TEHNOLOGIC 
TRANSPORTURI CĂI 
FERATE CRAIOVA 

4 312 7  2,66% 

LICEUL TEOLOGIC 
ADVENTIST CRAIOVA 0 50 34  69,39% 

LICEUL TEORETIC "HENRI 
COANDA" CRAIOVA 0 230 142  62,01% 

LICEUL TEORETIC 
"TUDOR ARGHEZI" 
CRAIOVA 

0 177 114  65,14% 

SEMINARUL TEOLOGIC 
ORTODOX "SFÂTUL 
GRIGORIE TEOLOGUL" 
CRAIOVA 

0 36 32  88,89% 

 
În sesiunea august - septembrie au fost înregistraŃi 2548 candidaŃi, dintre care s-

au prezentat 2194 şi au reuşit 477, ceea ce înseamnă un procent de promovabilitate de 
21,74%.  

SituaŃia pe unităŃi şcolare se prezintă astfel: 
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Unitate şcolară 
Elimina Ńi 

din 
examen 

Număr 
candidaŃi Admi şi Abs. 

Procent de 
promovabili 

tate 

COLEGIUL "STEFAN 
ODOBLEJA" CRAIOVA 

0 280 47 37 19,34% 

COLEGIUL NAłIONAL 
"CAROL I" CRAIOVA 

0 5 5 0 100,00% 

COLEGIUL NAłIONAL 
"ELENA CUZA" CRAIOVA 

0 10 5 1 55,56% 

COLEGIUL NAłIONAL 
"FRAłII BUZEŞTI" CRAIOVA 

0 6 5 1 100,00% 

COLEGIUL NAłIONAL 
"NICOLAE TITULESCU" 
CRAIOVA 

0 46 19 1 42,22% 

COLEGIUL NAłIONAL 
"STEFAN VELOVAN" 
CRAIOVA 

0 38 21 0 55,26% 

COLEGIUL NAłIONAL 
ECONOMIC "GHEORGHE 
CHITU" CRAIOVA 

1 280 51 27 20,16% 

COLEGIUL TEHNIC "COSTIN 
D. NENITESCU" CRAIOVA 0 96 15 8 17,05% 

COLEGIUL TEHNIC DE ARTE 
ŞI MESERII "CONSTANTIN 
BRANCUŞI" CRAIOVA 

1 162 22 28 16,42% 

COLEGIUL TEHNIC DE 
INDUSTRIE ALIMENTARĂ 
CRAIOVA 

0 93 4 17 5,26% 

COLEGIUL TEHNIC 
ENERGETIC CRAIOVA 

0 155 26 27 20,31% 

LICEUL "CHARLES 
LAUGIER" CRAIOVA 

0 96 21 6 23,33% 

LICEUL "MATEI BASARAB" 
CRAIOVA 0 239 37 38 18,41% 

LICEUL "TRAIAN VUIA" 
CRAIOVA 0 176 35 16 21,88% 

LICEUL CU PROGRAM 
SPORTIV "PETRACHE 
TRISCU" CRAIOVA 

1 29 14 2 51,85% 

LICEUL DE ARTE "MARIN 
SORESCU" CRAIOVA 

0 20 9 1 47,37% 
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Unitate şcolară 
Elimina Ńi 

din 
examen 

Număr 
candidaŃi Admi şi Abs. 

Procent de 
promovabili 

tate 

LICEUL TEHNOLOGIC 
"GEORGE BIBESCU" 
CRAIOVA 

0 142 12 38 11,54% 

LICEUL TEHNOLOGIC AUTO 
CRAIOVA 

0 232 25 28 12,25% 

LICEUL TEHNOLOGIC DE 
TRANSPORTURI AUTO 
CRAIOVA 

1 82 11 31 21,57% 

LICEUL TEHNOLOGIC 
TRANSPORTURI CĂI FERATE 
CRAIOVA 

1 188 18 37 11,92% 

LICEUL TEOLOGIC 
ADVENTIST CRAIOVA 0 23 9 0 39,13% 

LICEUL TEORETIC "HENRI 
COANDĂ" CRAIOVA 0 83 33 4 41,77% 

LICEUL TEORETIC "TUDOR 
ARGHEZI" CRAIOVA 0 63 31 1 50,00% 

SEMINARUL TEOLOGIC 
ORTODOX "SFANTUL 
GRIGORIE TEOLOGUL" 
CRAIOVA 

0 4 2 0 50,00% 

 
Concursuri şi olimpiade şcolare 

Cel mai bun rezultat obŃinut de un elev craiovean la concursurile şcolare a fost 
obŃinut de elevul Adrian Radu de la Colegiul NaŃional „FraŃii Buzeşti” Craiova care a 
fost distins cu Medalia de Aur la Olimpiada InternaŃională de ŞtiinŃe a Uniunii 
Europene.  

În anul şcolar 2012 elevii din municipiul Craiova au obŃinut la faza naŃională a 
olimpiadelor şcolare 33 premii. SituaŃia premiilor şi menŃiunilor pe unităŃi de 
învăŃământ este prezentată sintetic în tabelul următor: 

Nr. crt. Unitatea de învăŃământ Premiul I 
Premiul 

II 
Premiul 

III 
Total 

1. COLEGIUL NAłIONAL "CAROL I" 
CRAIOVA 

1 4 - 5 

2. COLEGIUL NAłIONAL "FRAłII 
BUZEŞTI" CRAIOVA 2 3 2 7 
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Nr. crt. Unitatea de învăŃământ Premiul I 
Premiul 

II 
Premiul 

III Total 

3. COLEGIUL NAłIONAL “ELENA 
CUZA”, CRAIOVA 

1 1 - 2 

4. LICEUL DE ARTĂ ”MARIN SORESCU” 
CRAIOVA 

3 1 3 7 

5. LICEUL TEHNOLOGIC “TRAIAN 
VUIA” CRAIOVA - 1 - 1 

6. 
SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL 
ORTODOX "SF. GRIGORIE 
TEOLOGUL"CRAIOVA 

5 1 - 6 

7. ŞCOALA GIMNAZIAL Ă "TRAIAN" 
CRAIOVA - 2 - 2 

8. ŞCOALA GIMNAZIAL Ă „GHEORGHE 
łIłEICA” CRAIOVA - - 3 3 

TOTAL GENERAL 12 13 8 33 

Rezultatele olimpicilor din judeŃul Dolj au fost recompensate atât de instituŃiile 
organizate şi unităŃile şcolare la care urmează cursurile, cât şi de reprezentanŃii 
autorităŃilor locale şi judeŃene. Pentru câştigători diferitelor concursuri sportive la 
nivel naŃional şi internaŃional a fost organizată Gala Sportului Şcolar 2012. 

InspecŃia şcolară 

În primul semestru al anului şcolar 2012 – 2013, la nivelul municipiului 
Craiova s-au realizat inspecŃii şcolare generale în 6 unităŃi şcolare, inspecŃii de 
specialitate în 4 unităŃi şcolare şi inspecŃii tematice în toate cele 62 de unităŃi. 

InspecŃia şcolară realizată de Inspectoratul Şcolar al JudeŃului Dolj şi-a dovedit 
valenŃele ameliorative şi reglatorii, în acord cu programul de guvernare şi programele 
M.E.N. privind dezvoltarea învăŃământului românesc, resursele materiale şi umane ale 
unităŃii şcolare, cu cerinŃele şi disponibilităŃile oferite de comunitatea locală. 

În învăŃământul superior, în anul universitar 2012/2013, funcŃionau 4 
universităŃi şi 24 facultăŃi în care au fost înscrişi 20048 studenŃi, cu 3440 mai puŃini 
decât în anul 2011/2012.  

Universitatea din Craiova 
 Începând cu anul universitar 2012//2013, în cadrul UniversităŃii din Craiova îşi 
desfăşoară activitatea 862 cadre didactice titulare iar componenŃa comunităŃii 
academice cuprinde 11 facultăŃi care oferă studenŃilor români şi străini condiŃii de 
studiu, în cele trei cicluri de pregătire, respectiv: 

-  studii universitare de licenŃă; 
-  studii universitare de masterat;  
-  studii universitare de doctorat. 



39 

Universitatea din Craiova are calitatea de InstituŃie organizatoare de studii 
universitare de doctorat (IOSUD). 

Integrarea în structura academică europeană s-a realizat şi se realizează şi în 
continuare prin derularea programelor Tempus, Phare, Peco, Socrates, Copernicus, 
Leonardo da Vinci, AUF etc. 

Universitatea din Craiova dezvoltă acorduri de cooperare bilaterală cu 
universităŃi din întreaga lume, fiind afiliată la asociaŃii internaŃionale de prestigiu. IUA 
- AsociaŃia InternaŃională a UniversităŃilor, AUF - AgenŃia Universitară a 
Francofoniei, AEUA - AsociaŃia UniversităŃilor Arabe şi Europene. 

Studii Universitare de licenŃă 

Nr. 
crt. 

Facultatea Nr. cursanŃi studii 
de licenŃă 

1 Facultatea de ŞtiinŃe Exacte 861 

2 Facultatea de EducaŃie Fizică şi Sport 900 

3 Facultatea de Litere 1607 

4 Facultatea de ŞtiinŃe Sociale 814 

5 Teologie Ortodoxă 358 

6 Drept şi ŞtiinŃe Administrative 2073 

7 Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor 3103 

8 Facultatea de Mecanică 1542 

9 Facultatea de Inginerie Electrică 1080 

10 Facultatea de Automatică, Calculatoare şi  
Electronică 1142 

11 Facultatea de Agricultură şi Horticultură 1854 

12 Total 15334 

 
Studii Universitare de Master 

Nr. 
crt. 

Facultatea Nr. cursanŃi studii 
de licenŃă 

1 Facultatea de ŞtiinŃe Exacte 320 

2 Facultatea de EducaŃie Fizică şi Sport 284 

3 Facultatea de Litere 497 

4 Facultatea de ŞtiinŃe Sociale 345 

5 Teologie Ortodoxă 101 

6 Drept şi ŞtiinŃe Administrative 340 
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7 Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor 1392 

8 Facultatea de Mecanică 407 

9 Facultatea de Inginerie Electrică 245 

10 Facultatea de Automatică, Calculatoare şi  
Electronică 

356 

11 Facultatea de Agricultură şi Horticultură 349 

12 Total 4685 

 
Studii Universitare de Doctorat 

Nr. 
crt. 

Domeniul de doctorat 
Total 

Doctoranzi 

1 Matematică 20 

2 Informatică 7 

3 Fizică 12 

4 Chimie 3 

5 Filologie 63 

6 Istorie 4 

7 Sociologie 19 

8 Drept 62 

9 Economie 13 

10 Cibernetică şi statistică 5 

11 FinanŃe 28 

12 Contabilitate 19 

13 Economie şi afaceri internaŃionale 5 

14 Management 24 

15 Agronomie 10 

16 Horticultură 32 

17 Inginerie mecanică 17 

18 Inginerie electrică 14 

19 Inginerie energetică 6 

20 Ingineria materialelor - 

21 Inginerie industrială - 

22 Ingineria sistemelor 11 
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Nr. 
crt. 

Domeniul de doctorat 
Total 

Doctoranzi 

23 Calculatoare şi tehnologia informaŃiei 10 

24 Mecatronică şi robotică 3 

25 Teologie 18 

TOTAL studii universitare de doctorat 405 
 

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova 
Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova prin facultăŃile şi 

specializările sale de studii de licenŃă, masterat şi doctorat, este o instituŃie academică 
în care componenŃa educaŃională este preponderentă, dar în care cercetarea ştiinŃifică 
trebuie să câştige în dimensiuni şi în substanŃă, existând perspectiva certă de 
echilibrare a celor două componente pe termen mediu. 
 În cadrul structurii universităŃii de medicină şi farmacie din craiova 
funcŃionează 4 facultăŃi: 

- Facultatea de Medicină; 

- Facultatea de Medicină Dentară; 

- Facultatea de Farmacie; 

- Facultatea de Moaşe si AsistenŃă medicală. 

Programe de studii: 
- Medicină, reglementată sectorial, 360 credite transferabile – durata studiilor 6 

ani;  
- Medicină în limba engleză, reglementată sectorial, 360 credite transferabile – 

durata studiilor 6 ani; 
- Farmacie, reglementată sectorial, 300 credite transferabile – durata studiilor 5 

ani;  
- Medicină Dentară, reglementată sectorial, 360 credite transferabile – durata 

studiilor 6 ani;  
- Tehnică dentară, reglementată general, 180 credite transferabile – durata 

studiilor 3 ani;  
- Moaşe, reglementată sectorial, 240 credite transferabile – durata studiilor 4 

ani;  
- AsistenŃă Medicală Generală, reglementată sectorial, 240 credite 

transferabile – durata studiilor 4 ani;  
- Balneo-fiziokinetoterapie şi recuperare, reglementată general, 180 credite 

transferabile – durata studiilor 3 ani.  
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Programe de master: 

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

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

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

StudenŃii sunt selectaŃi prin concurs public, după o metodologie propusă de 
fiecare facultate şi aprobată de senat. Un studiu realizat de Centrul de EducaŃie 
Medicală, ca şi o investigaŃie a unei organizaŃii de specialitate (i.e. Focuscariera) au 
evidenŃiat interesul în creştere al tinerilor pentru cariere medico-farmaceutice, în 
pofida numeroaselor neajunsuri din sistemul naŃional, inclusiv pentru UMF Craiova.  

Acest interes se reflectă şi în dinamica numărului de candidaŃi/loc la 
concursurile de admitere, care a crescut de la 2,5 în 2008 la 3,5 în 2012 (cu cifre mai 
mari la farmacie şi medicină dentară, unde s-au înregistrat 5,6, respectiv 4,6 
candidaŃi/loc). 

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

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

Programele de master care funcŃionează în UMF Craiova sunt: 
- Restaurări protetice cu sprijin implantar,  durata studiilor 2 semestre, 60 

credite;  20 studenŃi masteranzi 
- Dezvoltarea Serviciilor de Nursing Comunitar, durata studiilor 3 semestre, 

90 credite; - 35 studenŃi masteranzi 
- Farmacologie şi toxicologie, durata studiilor 2 semestre, 60 credite; – 20 

studenŃi masteranzi. 
În cadrul Şcolii doctorale activează 45 conducători de doctorat şi aproape 400 

de doctoranzi şi studenŃi post-doc. Trei generaŃii de doctoranzi cu frecvenŃă au 
beneficiat de proiecte de acordare a burselor doctorale şi de stagii de mobilitate la 
instituŃii de profil din străinătate. 

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

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

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

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

Universitatea Spiru Haret 
 Universitatea Spiru Haret din Craiova are 2 facultăŃii formă zi şi fără frecvenŃă:  
 - Facultatea de Management Financiar Contabil Craiova, cu 3 specializări 
după cum urmează: Contabilitate şi Informatică de Gestiune, FinanŃe Bănci, Afaceri 
internaŃionale; 
 - Facultatea de Drept şi Administra Ńie Publică, cu 2 specializări după cum 
urmează: Drept, AdministraŃie Publică. 

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

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

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

Management Management 

Contabilitate Contabilitate şi Informatică de gestiune 
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FinanŃe FinanŃe şi Bănci 

Administrarea Afacerilor 
Economia comerŃului, turismului şi 
serviciilor 

Drept Drept 

 
Facultatea de Limbi şi Literaturi Moderne 

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

 

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

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

La sfârşitul anului 2012, în municipiul Craiova funcŃionau în sistemul public 
1446 medici (din care,  692 rezidenŃi), 70 stomatologi (din care, 17 rezidenŃi), 38 
farmacişti (din care, 17 rezidenŃi) şi 2176 cadre sanitare medii, revenind la 10000 
locuitori 49,2 medici, 2,4 stomatologi, 1,3 farmacişti şi 74,12 cadre medii. 

În reŃeaua publică de ocrotire a sănătăŃii funcŃionau, în principal, 7 spitale, un 
dispensar medical, 132 cabinete medicale de medicină de familie, 51 cabinete 
medicale şcolare, 3 cabinete medicale studenŃesti, 6 ambulatorii de specialitate, 9 
creşe, 42 cabinete stomatologice individuale. 

La sfârşitul anului 2012, în municipiul Craiova funcŃionau exclusiv în sistemul 
privat 158 medici, 269 stomatologi, 449  farmacişti şi 623 cadre sanitare medii, 
revenind la 10000 locuitori 5,4 medici, 9,2 stomatologi, 15,3 farmacişti şi 21,2 cadre 
medii care îşi desfăşurau activitatea în două spitale private, 156 centre medicale cu 
928 cabinete în peste 35 specialităŃi, 171 cabinete medicale de specialitate, 44 
cabinete medicale de medicină generală, 33 cabinete medicale de familie, 260 
cabinete stomatologice, 26 laboratoare medicale, 61 laboratoare de tehnică dentară, 
138 farmacii, 27 depozite farmaceutice. 

În anul 2012 în municipiul Craiova evoluŃia principalilor indicatori care reflectă 
starea de sănătate a populaŃiei se prezintă astfel: 

- Natalitatea este de 8.81 %o şi se situează peste media natalităŃii judeŃului care 
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a fost de 8.7%o, (8.8%o în urban  şi 8,5%o în rural); 
  - Mortalitatea generală înregistrează un indice de de 8,34%, valoare sub rata 
medie a mediului urban şi cu 3.5 procente sub media pe judet. Pe primele 3 locuri în 
rândul cauzelor de deces se situează bolile aparatului cardiovascular, tumorile şi bolile 
aparatului respirator. 

- Sporul natural este de 0,48%o, municipiul Craiova şi oraşul Bechet fiind 
singurele localităŃi urbane cu spor pozitiv în condiŃiile în care valoarea înregistrată la 
nivel judeŃului Dolj este negativă -5,0%o /locuitori; 
  - SperanŃa de viaŃă a locuitorilor municipiului a fost calculată la 75,78 ani, 
valoare înregistrată în toate localităŃile  urbane din  judeŃul Dolj. 
  - Numărul populaŃiei stabile în vârstă peste 65 ani îşi păstrează trendul uşor 
ascendent de 0.1-0.2 procente pe an, 11.5% din populaŃia Craiovei fiind peste 65 ani; 
  - Mortalitatea infantilă (5,7‰) înregistrează valori bune, fiind sub valoarea 
judeŃeană (7,3 ‰); 
  - Morbiditatea prin boli transmisibile nu a înregistrat vârfuri epidemice pentru 
principalele boli transmisibile. Pe primele locuri în 2012 s-au situat: virozele 
respiratorii, pneumonia acută bacteriană, boala diareică acută, parazitozele intestinale.  

S-au înregistrat un număr redus de cazuri de toxiinfecŃii alimentare, 3,7 %ooo 
loc., salmonelozela 1,37%ooo loc, dizenterie 3.3%ooo loc, giardioze, cazuri sporadice 
de scarlatină, hepatită virală de tip A,B, non A non B, meningite virale şi bacteriene, 
etc.. 

-  Morbiditatea prin boli netransmisibile. Principalele probleme de sănătate 
care se evidenŃiază din analiza raportărilor medicilor de familie a indicilor de evidentă 
sunt: hipertensiunea arterială, 10.26% loc (peste media judeŃului), cardiopatia 
ischemică 4.87%, diabetul şi alte boli de nutritive cu peste 3.8%, boala ulceroasă cu 
peste 2%, guşa cu o morbiditate de 1.25%, şi afecŃiunile tumorale cu peste 1%, 

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

În urma monitorizării calităŃii factorilor de mediu a reieşit faptul că în anul 
2012 la nivelul Municipiului Craiova:  

- Calitatea aerului s-a menŃinut în limite normale cu unele depăşiri 
nesistematizate (pulberi, SO 2, NH 3, NO 2) în zonele industriale şi cu trafic intens, 
principalele surse de poluare a aerului: CET1 IşalniŃa, CET2 Şimnic, RA Termoficare 
Craiova, traficul rurier şi încălzirea locuinŃelor.  

Din anul 1998 OMS a propus un studiu al calităŃii aerului din comunitate prin 
urmărirea a 3 parametrii:  

1. mortalitatea infantilă datorită bolilor aparatului respirator,  
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2. mortalitatea generală prin boli respiratorii,  
3. mortalitatea generală prin boli ale sistemului circulator.  
Urmărirea multianuală (1998-2012) a celor 3 indicatori a demonstrat o scădere 

uşoară a acestora cu cele mai reduse valori în 2010-2012. Concluzia studiului este că 
aerul şi-a îmbunătăŃit calitatea prin mecanisme de reducere a poluării (scaderea 
poluarii industriale precum şi a alergenilor casnici, fum de Ńigară, praf, păr animale, 
etc). 

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

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

În derularea acestor programe pe lângă specialiştii din DirecŃia de Sănătate 
Publică Dolj acŃionează personalul unităŃilor sanitare şi medicii de familie din Craiova 
precum şi reprezentanŃi ai altor instituŃii şi organizaŃii nonguvernamentale din 
municipiu, existând în prezent un număr de 32 protocoale de colaborare pentru 
derularea de acŃiuni în scopul prevenirii îmbolnăvirilor şi consolidării stării de 
sănătate. 

Rolul principal îi revine însă reŃelei sanitare din municipiul Craiova care, în 
anul 2012 prezenta următoarea configuraŃie organizată pe patru niveluri de bază:  

- AsistenŃă primară (cabinete medicale de medicină de familie individuale, 
grupate sau asociate, dispensare scolare, cabinete stomatologice, farmacii şi staŃie de 
salvare): 
            - Medicină de familie: - 165 cabinete de medicină de familie aflate în contract 
cu Casa de Asigurări de Sănătate Dolj din care 132 funcŃionează în spaŃii publice iar 
33 în spaŃii particulare;  
            - AsitenŃă medicală stomatologică: - 302 cabinete de medicină dentară din care 
42 funcŃionează în spaŃii publice, iar 260 în spaŃii particulare; urgenŃele stomatologice 
fiind acordate de două servicii cu activitate non-stop la Spitalul Clinic JudeŃean de 
UrgenŃă Craiova şi Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova; 
            - AsistenŃă medicală primară pentru elevii instituŃiilor şcolare primare, 
gimnaziale şi liceale - 51 dispensare şcolare, repartizate relativ uniform.  

Din analiza datelor şi cuantificarea lor se poate aprecia că reŃeaua de medicină 
şcolară  este suficientă din acest punct de vedere, la nivelul strict al municipiului.  
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Începând cu data de 01.07.2009 reŃeaua de medicină şcolară a fost transferată 
din subordinea DirecŃiei de Sănătate Publică Dolj, în cadrul Primăriei Craiova, 
Serviciului Public Creşe, Cabinete medicale şi medicină dentară din cadrul unităŃilor 
de învăŃământ. Acestora li se adaugă 2 dispensare teritoriale, respectiv Dispensarul 
pentru sportivi şi cel destinat evaluării stării de sănătate primară a studenŃilor. 
             - AsistenŃă medicală la locul de muncă - 20 dispensare de intreprindere, 
localizate în principalele entităŃi productive. 

UnităŃile de asistenŃă medicală primară, cu excepŃia dispensarelor de 
intreprindere depăşesc, ca pondere raportată la populaŃie, media pe Ńară. 
             - AsistenŃă ambulatorie de specialitate  
             - UnităŃile ambulatorii ale spitalelor cu un număr de 87 cabinete în 31 de 
specialităŃi: 

        - Ambulatorul de specialitate de la Spitalul Clinic JudeŃean de UrgenŃă; 
       - Ambulatorul de specialitate de la Spitalul Clinic Municipal „Filantropia”; 

            - Ambulatorul de specialitate de la Spitalul de Boli InfecŃioase „Victor 
Babeş” ; 

       - Ambulatorul de specialitate de la Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie; 
            - Ambulatorul de specialitate de la Spitalul Clinic Universitar CFR; 

       - Ambulatorul de specialitate de la Spitalul Militar de UrgenŃă „Stefan 
Odobleja”. 

Pe lângă cele şase ambulatorii de specialitate ale spitalelor există şi un număr 
de 171 cabinete de specialitate private acoperind peste 30 de specialităŃi medicale 
precum şi 156 centre medicale private care au în structură 928 cabinete de 
specialitate. 
             - AsistenŃă medicală de urgenŃă prespitalicească: - a fost asigurată de 
serviciul S.M.U.R.D. care funcŃionează în cadrul Spitalului Clinic JudeŃean de 
UrgenŃă Craiova, de Serviciul JudeŃean de AmbulanŃă cu StaŃia Centrală Craiova şi 
substaŃia CraioviŃa Nouă şi de două Servicii private de AmbulanŃă: ”Dial-Help” şi 
”Sfânta Ana ”. 
             - AsistenŃă medicală spitalicească a fost asigurată de 7 spitale clinice din care 
6 de interes interjudeŃean (Spitalul Clinic JudeŃean de UrgenŃă Craiova, Centrul de 
Cardiologie, Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie, Spitalul Clinic de Boli InfecŃioase şi 
Pneumoftiziologie Victor Babes, Spitalul Universitar C.F.R., Spitalul Militar Craiova) 
şi un spital municipal – Spitalul Municipal Filantropia Craiova, însumând cele din 
reŃeaua Ministerului SănătăŃii un număr de 2789 paturi cu peste 30 de specialităŃi şi de 
două spitale private cu 17 paturi. 

Începând cu data de 01.07.2010 în cadrul procesului de descentralizare a 
unităŃilor sanitare Spitalul Municipal Filantropia Craiova, Spitalul Clinic de 
Neuropsihiatrie şi Spitalul Clinic de Boli InfecŃioase şi Pneumoftiziologie Victor 
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Babes au trecut în subordinea şi administrarea Consiliului Local Craiova 
În anul 2012 în urma evaluărilor Spitalele craiovene au fost încadrate în Grade 

de competenŃă după cum urmează: 
1. Spitalul Clinic JudeŃean de UrgenŃă Craiova - Categoria II cu plan de 

conformare; 
2. Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova - Categoria IV; 
3. Spitalul Clinic de Boli infecŃioase şi pneumoftiziologie Victor Babeş Craiova 

- Categoria IIM cu plan de conformare ; 
4. Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova - Categoria IIM cu plan de 

conformare; 
5. Spitalul Clinic CF Craiova - categoria IV cu plan de conformare; 
6. Spitalul Clinic de urgenŃă militar dr. Stefan Odobleja, Craiova - Categoria 

IV; 
7. Centrul de Cardiologie Craiova - Categoria II M cu plan de conformare; 
8. C.M.Mogos – Med - Categoria V; 
9. SC Topmedical SRL – Categoria V. 
InstituŃia care pune în practică politica Guvernului României în domeniul 

protecŃiei consumatorilor, acŃionând pentru prevenirea şi combaterea practicilor care 
dăunează sănătăŃii, securităŃii sau intereselor economice ale consumatorilor şi 
evaluează efectele pe piaŃă ale sistemelor de supraveghere a produselor şi serviciilor, 
destinate acestora este Comisariatul JudeŃean pentru ProtecŃia Consumatorilor   
Dolj. 
        În anul 2012, comisarii Comisariatului JudeŃean pentru ProtecŃia 
Consumatorilor Dolj au efectuat:  

- 2681 acŃiuni de control, controale tematice şi acŃiuni de supraveghere  pe piaŃă 
şi la producători şi pentru cercetarea şi soluŃionarea reclamaŃiilor; 

          - s-au încheiat un număr de 1579 procese verbale de constatare a contravenŃiilor 
din care: 706 pe produse alimentare, 617 pe produse nealimentare  şi 256 pe prestări 
servicii, constatându-se produse/servicii neconforme în valoare de 17.012.582,7 lei.  

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

- S-au aplicat sancŃiuni contravenŃionale în valoare totală de 1.323.900 lei.       
        În anul 2012 s-au realizat un număr de 39 controale tematice din care: 

 - 13 controale tematice la produse alimentare,  
 - 17 controale tematice la produse nealimentare, 
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   - 9 controale tematice la prestări servicii. 
         Toate controalele au vizat calitatea şi siguranŃa produselor alimentare, 
nealimentare şi a serviciilor prestate pentru populaŃie, respectarea prevederilor legale 
şi a drepturilor legitime ale consumatorilor de către cei care produc şi comercializează 
produsele, respectarea legislaŃiei privind drepturile consumatorilor la informarea 
corectă, completă şi precisă.         

Având în vedere impactul deosebit pe care îl au mijloacele mass-media, asupra 
consumatorilor dar şi asupra operatorilor economici, activitatea de control desfăşurată 
de Comisariatul JudeŃean pentru ProtecŃia Consumatorilor Dolj în perioada analizată, 
a fost permanent mediatizată atât prin posturile locale de radio şi televiziune, cât şi 
prin presa locală şi zonală, prin transmitere de ştiri săptămânale şi respectiv 
publicarea unor articole cu conŃinut educativ pentru consumatori. 

Au avut loc acŃiuni de consiliere şi îndrumare a operatorilor economici,  
punându-se un accent deosebit pe prevenirea încălcării legislaŃiei în domeniul 
protecŃiei consumatorilor, înaintea aplicării unui  act coercitiv.  
  Au fost de asemenea dezbătute şi unele teme propuse de elevi, privind 
protecŃia consumatorilor, cazuri cu care ei sau familia lor s-au întâlnit. 

În colaborare cu Inspectoratul Şcolar Dolj, Comisariatul JudeŃean pentru 
ProtecŃia Consumatorilor Dolj a coordonat concursul şcolar „Alege e dreptul tău”  pe 
teme de protecŃie a consumatorilor, finala având loc de ziua mondială a 
Consumatorilor, 15 Martie. 
 În cursul anului 2012, pe teritoriul JudeŃului Dolj, nu s-au semnalat fenomene 
deosebite şi nu au fost semnalate încălcări grave ale legislaŃiei privind protecŃia 
consumatorilor. 

6. Cultura  
În municipiul Craiova, în perioada de după 1990, se remarcă o evoluŃie 

descendentă a numărului de biblioteci, ajungând în anul 2012 la 70 unităŃi.     
Sistemul culturii îşi desfăşoară activitatea într-o structură largă de unităŃi 

specializate, distincte sub aspectul specificului activităŃii, al structurii organizatorice 
şi al modalităŃilor prin care se adresează publicului. 

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

deosebit în istoria teatrului românesc.  
Până în prezent, Teatrul NaŃional „Marin Sorescu”, a participat la peste 150 de 

festivaluri şi turnee din întreaga lume şi a fost distins, în urma unor reprezentaŃii de 
mare clasă, cu numeroase premii şi distincŃii: Festivalul InternaŃional de la Edinburg, 
Festivalul Teatrului Americilor de la Montreal, Festivalul InternaŃional al Artelor 
Scenice de la Sao Paolo, Festivalul Lincoln Center (USA), Festivalul de la Avignon, 
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Festivalul ConvenŃiei Teatrale Europene de la Stockholm, Festivalul de Teatru de la 
Dublin, Festivalul InternaŃional de Teatru MESS-Sarajevo etc.  

Nu în ultimul rând, Festivalul Shakespeare, prin nivelul artistic şi organizatoric 
excepŃional, organizat împreună cu FundaŃia „William Shakespeare”, condusă de 
Emil Boroghină, a făcut cunoscut Teatrul NaŃional Craiova pe toate meridianele 
lumii.  

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

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

Teatrul NaŃional Marin Sorescu din Craiova, pe lângă activitatea curentă, a 
participat, organizat şi găzduit următoarele evenimente:  
Turnee şi festivaluri naŃionale şi internaŃionale: 
 - Festivalul InternaŃional de Teatru ”Varna Summer”, Bulgaria – ”O furtună” 
de W. Shakespeare, regia Silviu Purcărete, iunie 2012.  
 Festivalul este cel mai mare eveniment teatral din Bulgaria, făcând parte dintr-un 
eveniment de amploare, ”Varna Summer”, un festival al artelor. Scopul său este să 
prezinte principalele tendinŃe din practica teatrală bulgară şi internaŃională şi să creeze 
un spaŃiu al dialogului, schimbului şi pieŃei interculturale.  

- Festivalul InternaŃional Shakespeare, Gyula, Ungaria – ”O furtună” de W. 
Shakespeare, regia Silviu Purcărete , 13 iulie 2012.  

Festivalul s-a desfăşurat în cadrul celei de-a 49 ediŃii a Festivalului Tuturor 
Artelor (29 iulie – 12 august), şi a mai cuprins reprezentaŃii ale Teatrului NaŃional 
Maghiar, dar şi ale unor trupe din Marea Britanie şi Coreea de Sud, spectacole de 
muzică şi dans, conferinŃe. 

- Festivalul InternaŃional Shakespeare de la Gdansk, Polonia – ”O furtună” de 
W. Shakespeare, regia Silviu Purcărete, 4-5 august 2012.  

Programul acestui prestigios festiv a cuprins reprezentaŃii ale pieselor 
shakespeariene invitate din Europa, la un înalt nivel (în programul ediŃiei din 2012 au 
fost invitate spectacole din Germania, Italia, Marea Britanie, Macedonia, Rusia, 
România şi Polonia). 

- Festivalului European al Spectacolului Timişoara – Festivalul Dramaturgiei 
Româneşti  – FEST-FDR 2012 -  ”O furtună” de W. Shakespeare, regia Silviu 
Purcărete, 21 mai, 2012, în secŃiunea On Stage la care au participat trupe importante 
din Ńară şi din Europa. 

- Festivalul InternaŃional de Teatru de la Sibiu – ”O furtună” de W. 
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Shakespeare, regia Silviu Purcărete, 25 mai 2012, o participare excelentă la unul 
dintre cele mai apreciate festivaluri de spectacol din Europa. 

- Festivalul Comediei Româneşti - festCO - "O noapte furtunoasă" de I.L. 
Caragiale, regia Mircea Cornişteanu, 16 iunie 2012, participare de prestigiu la ce de-
a X-a ediŃie a festCO – Festivalul Comediei Româneşti, organizat de Teatrul de 
Comedie cu sprijinul Primăriei Municipiului Bucureşti şi al Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului NaŃional. 

- Festivalul de Teatru Scurt - Oradea - "O noapte furtunoasă" de I.L. 
Caragiale, regia Mircea Cornişteanu, 25 septembrie 2012 

- Festivalul NaŃional de Teatru - "O noapte furtunoasă" de I.L. Caragiale, 
regia Mircea Cornişteanu, "Măsură pentru măsură" de W. Shakespeare, regia Silviu 
Purcărete, 1, respectiv 3 noiembrie, o ediŃie la care teatrul craiovean a participat cu 
trei spectacole. 

Premii obŃinute de Teatrul NaŃional Marin Sorescu din Craiova: 
- Premiul FestCO 2012 pentru cea mai bună actriŃă în rol principal - Cerasela 

Iosifescu, pentru rolul Veta din ”O noapte furtunoasă” 
- Premiul UNITER pentru cel mai bun actor - Sorin Leoveanu, pentru 

"Caligula" 
- Premiul UNITER pentru cea mai bună regie - László Bocsárdi, pentru 

"Caligula" 
- Premiul UNITER pentru întreaga activitate - Valer Dellakeza 
- Premiul pentru cea mai bună actriŃă, Festivalul de Teatru Scurt Oradea – 

Cerasela Iosifescu pentru rolurile Veta şi Anette Reille (în spectacolul Zeul 
Măcelului, de Jasmina Reza – Teatrul Nottara Bucureşti). 

- Premiul premiul pentru cea mai bună scenografie, Lia Dogaru, Festivalul de 
Teatru Scurt Oradea, pentru spectacolul prezentat de NaŃionalul craiovean. 

- Premiul pentru întreaga activitate în sprijinirea şi promovarea relaŃiilor 
culturale româno-britanice, acordat de British Council în cadrul galei UNITER - 
Emil Boroghină. 

Premiere care au avut loc în anul 2012, în cadrul Teatrului NaŃional Marin 
Sorescu din Craiova:  

- O furtună, după W. Shakespeare, regia Silviu Purcărete 
- O scrisoare pierdută, de I.L. Caragiale, regia Mircea Cornişteanu 
- Apocalipsa după Shakespeare, regia Janusz Wisnievski (Polonia) 
- D-ale Carnavalului, de I.L. Cargiale, regia Alexandru Berceanu 
- Photoshop, de Catinca Drăgănescu, regia Catinca Drăgănescu 
În cadrul manifestărilor dedicate „Anului Caragiale“, la Teatrul 

NaŃional Craiova, în perioada 9-14 octombrie 2012 a fost programată „Săptămâna 



52 

Caragiale“, în cadrul căreia spectatorii au putut viziona o integrală a operei marelui 
dramaturg român în interpretarea colectivului artistic craiovean, cât şi alte spectacole 
ale unor colective artistice invitate: Teatrul NaŃional Bucureşti, Teatrul „Masca“ 
Bucureşti, Centrul Cultural „Jean Bart“ Tulcea, dar şi recitalul susŃinut de Tudor 
Gheorghe, „Nu se poate cu de toate“, acompaniat de Orchestra „Iunion“, condusă de 
Marius Hristescu.  

Au fost reprezentate următoarele spectacole: Năpasta, de I. L. Caragiale, regia 
Kincses Elemér; D’ale noastre, după texte de I. L. Caragiale, regia şi coregrafia Gigi 
Căciuleanu; Conu Leonida faŃă cu reacŃiunea, după I. L. Caragiale, regia Diana 
Dragoş; Nu se poate cu de toate, după texte de I. L. Caragiale, recital Tudor 
Gheorghe, Caragiale XXI-22, un spectacol de Bogdan-Cristian Drăgan; O noapte 
furtunoasă, de I. L. Caragiale, regia Mircea Cornişteanu; Spectacol de statui vivante, 
după O scrisoare pierdută, de I. L. Caragiale, scenariul şi regia Mihai Mălaimare; O 
scrisoare pierdută, de I. L. Caragiale, regia Mircea Cornişteanu; D-ale carnavalului, 
de I. L. Caragiale, regia: Alexandru Berceanu.  

Totodată, în cadrul întâlnirilor SpectActor, a avut loc conferinŃa 
I.L.Caragiale: aliatul perfid, sau duşmanul complice?, susŃinută de Dan C. 
Mihăilescu. 

Filarmonica Oltenia 
Simbol de înaltă Ńinută a spiritualităŃii în spaŃiul oltenesc, Filarmonica din 

Craiova se înscrie, tradiŃional, în rândul instituŃiilor de cultură a căror misiune 
publică constă în promovarea valorilor muzicale autentice, atât în ceea ce priveşte 
diversitatea genurilor şi stilurilor componistice/evoluŃia curentelor muzicale, cât şi 
din punctul de vedere al evidenŃierii preocupării constante vizând menŃinerea unor 
standarde calitative reprezentative pentru nivelul performanŃelor interpretative ale 
artiştilor invitaŃi să concerteze în cadrul stagiunilor de concerte organizate.  
 Din multitudinea concertelor susŃinute în anul 2012, amintim pe scurt: 

• Ianuarie: 

- Concertul de Anul Nou - Orchestra  Simfonică  a  Filarmonicii  “Oltenia”; 
- Concert dedicat Zilei Culturii NaŃionale: Mihai Eminescu (162 de ani de la 

naşterea poetului); 
- Concert de muzică românească, în parteneriat cu Uniunea Compozitorilor şi 

Muzicologilor din România, Orchestra  Simfonică  a Filarmonicii  “Oltenia”. 

• Februarie: 

- Stagiunea de muzică de cameră - Recital de pian, Adela Liculescu; 
- Concert vocal-simfonic extraordinar, organizat cu sprijinul Iranian Music 

Museum; 
- Tineri muzicieni în recital - eveniment organizat în colaborare cu Liceul de 

Artă “Marin Sorescu” Craiova. 
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• Martie: 

- “Tineri muzicieni… în concert dedicat Zilei InternaŃionale a Femeii” - Corul  
De  Copii  Al  Filarmonicii  “Oltenia”; 

- Concert simfonic “In Classical Mood… with Mozart & Haydn”; 
- Concert de educaŃie muzicală în cadrul Stagiunii pentru Copii şi Tineret, 

Tema: “Instrumentele Orchestrei simfonice pe înŃelesul copiilor”; 
- Curs InternaŃional de Artă dirijorală “Three weeks on Phenomenology of 

Music with Konrad von Abel”;  
- Închiderea Cursului InternaŃional de Artă dirijorală, desfăşurat în perioada 14 

- 21 martie 2012 , coordonator:  prof. Konrad  Von  Abel  (Germania). 

• Aprilie: 

- Stagiunea de muzică de cameră Recital Vlad  Stănculeasa (vioară), James  
Maddox  (pian, Australia); 

 - Concert simfonic închiderea Cursului InternaŃional de Artă dirijorală “Three 
weeks on Phenomenology of music with Konrad von Abel”;  

 - Concert de muzică sacră Orchestra  Simfonică  şi  Corala Academică Ale  
Filarmonicii  “Oltenia”; 

      -  Concert extraordinar de  jazz “Oltenia  Big  Band”, Festivalul InternaŃional – 
      - “Shakespeare”, Spectacol de muzică-teatru-film, realizat în parteneriat cu 
Filarmonica “Oltenia” 

• Mai: 

− Concert  Wolfgang Amadeus Mozart; 

− Concerte de educaŃie muzicală în cadrul Stagiunii pentru Copii şi Tineret, 
Tema: “Instrumentele Orchestrei simfonice pe înŃelesul copiilor”; 

− Concert Johannes Brahms; 

− Recital instrumental, în parteneriat cu FundaŃia Culturală “Remember Enescu”.  

• Iunie: 

− Concert de educaŃie muzicală, dedicat Zilei InternaŃionale a Copilului, Tema: 
“Instrumentele Orchestrei simfonice pe înŃelesul copiilor”; 

− Concert de concerte susŃinut de absolvenŃi ai Liceului de Artă “Marin Sorescu”; 

− Concert coral extraordinar Maestrul Alexandru Racu la 75 de ani; 

− PiaŃa „Mihai  Viteazul”,  Stagiunea estivală „Pagini corale alese” Corala 
Academică  a  Filarmonicii  „Oltenia”; 

− Recital susŃinut de absolvenŃi - promoŃia 2012 ai Liceului de Artă „Marin 
Sorescu” Craiova. 

• Iulie: 
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− “Arti şti din Iran” Concert extraordinar de muzică tradiŃională persană şi 
country music. 

• Septembrie: 

− „Pagini muzicale de mare popularitate” Corala  Academică  a  Filarmonicii 
„Oltenia”; 

− Concert simfonic „Bijuterii muzicale” - Orchestra  Simfonică  a Filarmonicii  
„Oltenia”. 

• Octombrie: 

− Deschiderea stagiunii 2012/2013, Concert simfonic extraordinar - Orchestra 
Simfonică  a  Filarmonicii  “Oltenia”; 

− Concert coral de muzică sacră - Prof. univ. dr. Valentin  Cîrlig - aniversarea a 
50 de ani de activitate dirijorală;  

− “Filarmonica pentru Copii” - Ateliere de creaŃie cu instrumente muzicale 
neconvenŃionale; 

− Zilele Craiovei 2012, ediŃia a XVI-a „PorŃi Deschise la Filarmonică”; 

− Deschiderea stagiunii de muzică de cameră - Turneul naŃional „Vă place 
Bach?” (ediŃia a II-a) ; 

−   Concert simfonic “Triada de Aur a Clasicismului vienez”. 

• Noiembrie:  

− Filarmonica pentru Copii: Concert educativ pentru clasele V – VIII; 

− Festivalul InternaŃional „Craiova Muzicală” - ediŃia a XXXIX-a  (9 noiembrie – 
3 decembrie 2012); 

− Recital susŃinut de Trio „SYRINX” al Filarmonicii „Mihail Jora” (Bacău) - 
aniversarea a 30 de ani de activitate artistică; 

−  Concert simfonic aniversar & ExpoziŃie de fotografie Cristian Oroşanu;   

− Recital susŃinut de Cvartetul „Ad  Libitum” al Filarmonicii „Moldova” Iaşi; 

− Concert coral - Corala  Academică  a  Filarmonicii  „Oltenia”. 

• Decembrie: 

− Închiderea Festivalului InternaŃional “Craiova Muzicală”; 

− Ziua “Filarmonicii Oltenia” - 108 ani de la primul concert al SocietăŃii 
Filarmonice din Craiova; 

− Concert simfonic, Orchestra  Simfonică  a  Filarmonicii  “Oltenia”; 

− Concert extraordinar de Crăciun „Christmas Songs” - Colinde din repertoriul 
internaŃional. 

 În ultimii 3 ani Filarmonica “Oltenia” a susŃinut concerte atât în turnee 
naŃionale cât şi internaŃionale.  
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De asemenea a organizat şi susŃinut un festival de dirijat (Festivalul 
InternaŃional al Tinerilor Dirijori) dar şi obişnuitul festival internaŃional “Craiova 
Muzicală”. 

Teatrul Liric „Elena Teodorini” 
 Misiunea Teatrului Liric „Elena Teodorini“, ca instituŃie publică de cultură, 

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

Activitatea artistică a Teatrului Liric "Elena Teodorini" din Craiova în anul 2012: 

• Stagiune de operă, operetă şi balet 37  spectacole, dintre care menŃionăm: 
Aida- operă de G. Verdi, FascinaŃia dansului, Logodnicul din lună – de E. Kunneke, 
FascinaŃia dansului, La Bohème – Giacomo Puccini, Rigoletto– de Giuseppe Verdi, 
Elixirul dragostei -  G. Donizetti (operă în concert), Dance with me, Mam’zelle 
Nitouche - operetă de F. Hervé, La traviata– operă de G.Verdi, Mam’zelle Nitouche -  
operetă de F. Hervé, Văduva veselă -  Fr. Lehar, Logodnicul din lună – E. Kunneke, 
Don Pasquale – G. Donizetti, Falstaff – operă  de G. Verdi, El amor - Spectacol de 
balet, SoldăŃelul de plumb - operetă în două acte, El amor - Spectacol de balet, Lucia 
di Lamermoor  operă de G. Donizetti, FascinaŃia dansului – PiaŃa „Mihai Viteazul, La 
calul bălan -  operetă de R. Benatzky, Carmina burana - câtată scenică de Carl Orff, 
Tosca de  G. Puccini, Văduva veselă  de Franz  Lehar, Liliacul – Johann Straus, Seară 
de operă, Dance with me  – spectacol de balet, Turandot de Giacomo Puccini, Carmen 
de Georges Bizet, Trubadurul  de Giuseppe Verdi. 

• Stagiune spectacole de copii/educative, 35  spectacole dintre care menŃionăm: 
MicuŃa Dorothy  de  M. łeicu, Frumoasa din pădurea adormită, MicuŃa Dorothy  de  
M. łeicu, Cocoşelul neascultător de C.Ungureanu, Drumu-i lung  povestea-i scurtă – 
musical pentru copii, SoldăŃelul de plumb - operetă în două acte, 05.04.2012 – 
Spectacol eduactiv, Cenuşăreasa de  D. Capoianu, ş.a.. 

În ceea ce priveşte evoluŃia instituŃiei în raport cu mediul  în care îşi desfăşoară 
activitatea şi în raport cu sistemul instituŃional existent, Teatrul Liric „Elena 
Teodorini“ a susŃinut un număr de două spectacole, primul în calitate de coiniŃiator 
împreună cu Casa de Cultură a Sindicatelor Slatina şi al doilea în calitate de invitat la 
Filarmonica „Ion Dumitrescu“ din Râmnicu Vâlcea: 

- 16.10.2012, ora 11:00  – Casa de cultură a Sindicatelor – Slatina, ”MicuŃa 
Dorothy” – Marius łeicu; 

- 05.11.2012 ora 19:00 - Filarmonica „Ion Dumitrescu“ Râmnicu Vâlcea 
”Bărbierul Din Sevilla” – Gioachino Rossini. 

În anul 2012 instituŃia a invitat o serie de artişti de renume internaŃional, atât 
regizori, dirijori cât şi solişti. Amintim: regizor - Alexander Yankow (ElveŃia) dirijor - 
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Leonardo Quadrini (Italia), dirijor- David Crescenzi (Italia), dirijor - Park Givun 
(Coreea de Sud), solişti - Valeri Georgiev (Bulgaria), Dragana Radakovic, Efe Kislali 
(Turcia), ş.a.. 

De asemenea au fost realizate 3 proiecte de anvergură în cadrul programelor 
instituŃiei „Opera şi Opereta noilor generaŃii“  şi „Teatrul de lângă tine. Evenimente, 
Festivaluri“ şi anume:  

- 11.10.2012 –  Bărbierul Din Sevilla – Gioachino Rossini  (Premieră), premieră - 
proiect mediu – număr de beneficiari - 358; 

- 22.12.2012 –  Seara Colindelor La Teatrul Liric Proiect Cultural- Proiect Mediu 
– număr de beneficiari – 300; 

- 31.12.2012 –  Revelion La Operă  (Bal La PrinŃul Orlofsky) Proiect Cultural- 
Proiect Mare – număr de beneficiari – 320. 

Teatrul pentru copii şi tineret “Colibri” 
   Teatrul pentru copii şi tineret “Colibri” a continuat şi în anul 2012 să se impună 
în viaŃa culturală a Craiovei ca o instituŃie de prestigiu, cu răspundere în educarea 
copiilor, sensibilizarea şi modelarea lor în cultul înaltelor valori morale pe care le 
propune prin spectacolele sale. 

Număr de spectacole şi spectatori Anul 2012 

Număr de spectacole din care : 104 

- în spaŃii închiriate 38 

- în deplasări şi spaŃii 
neconvenŃionale 21 

- în grădiniŃe şi şcoli 45 

Număr de spectatori, inclusiv în aer 
liber 
Din care : 

11.003 

- în spaŃii închiriate 4.587 

- în deplasări, spaŃii 
neconvenŃionale 

4.440 

- în şcoli şi grădiniŃe 1.976 
S-au realizat următoarele proiecte proprii în cadrul programelor la sediul 

instituŃiei: 
- Opere ale unor autori valoroşi reprezentate pe scena Teatrului “Colibri”: Un 

dar de la “Colibri”  – spectacole în aer liber oferite publicului în Zilele Craiovei, cu 
prilejul zilei de 1 Iunie, în stagiunea estivală. 

- Socializare prin teatru – oferirea de spectacole copiilor de la “Şcoala 
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Sf.Mina”, Centrul “Aripi de lumina“, Scoala Speciala “Sf.Vasile” din Craiova. 
- Ora de lectură în scoli, biblioteci, centre sociale– recitaluri de versuri şi 

muzică cu prilejul omagierii poetului Marin Sorescu şi a scriitorului I.D.Sârbu. 
   - În sala Teatrului Liric “Elena Teodorini” s-au prezentat spectacolele: 
“ Şoricelul şi balerina de porŃelan”, “Fata babei şi fata moşneagului”, “Inimă de 
piatră”, “Amnarul”, “Alb ă ca Zăpada”, “De-a ScufiŃa Roşie”, “Cânt ăreŃii din 
Bremen”, “Pinocchio”, “Harap Alb”, “Motanul încălŃat”, “Inim ă de piatră”, 
“D ănilă Prepeleac”, “Sarea în bucate”, “Poveste japoneză”, “R ăŃuşca cea urâtă”, 
“Frumoasa şi bestia”, “Spectacol Creangă”, “Inim ă de piatră”, Fata babei şi fata 
moşneagului”, “De-a ScufiŃa Roşie”, “D ănilă Prepeleac”, “Cartea cu Apolodor”, 
“Sarea în bucate”, “Albă ca Zăpada”, “Unde se ascunde zmeul”, “Spectacol 
Creangă”, “Pinocchio” , cu una sau mai multe reprezentaŃii. 
 Teatrul “Colibri s-a deplasat în diverse localităŃi din judeŃ şi din Ńară cu 
spectacolele:“Jocuri magice” (Căminul Cultural Bălceşti şi Casa de Cultură 
łânŃăreni – Gorj), “Capra cu trei iezi” (Şcoala Generală Segarcea şi Căminul 
Cultural GiurgiŃa”), “D ănilă Prepeleac” (Căminul Cultural Segarcea), “Sarea în 
bucate” (Centrul Cultural “Tudor Gheorghe” – Izbiceni, Olt şi Centrul Cultural 
“Eugen Ionescu” – Slatina). 
   Participarea la festivaluri s-a materializat în premii: la Festivalul teatrelor de 
păpuşi “Puck”  de la Cluj-Napoca Teatrul “Colibri” a obŃinut premiul pentru calitatea 
coloanei sonore a spectacolului “Inimă de piatră” şi Diploma de interpretare pentru 
Oana Stancu, iar în Festivalul InternaŃional al Teatrelor de AnimaŃie “łăndărică” 
Bucureşti s-a obŃinut premiul de interpretare atribuit Oanei Stancu. A rezultat un spor 
de imagine, urmat de creşterea audienŃei la spectacolele teatrului. 

Casa de Cultură „Traian Demetrescu” 
Casa de Cultură „Traian Demetrescu” Craiova a fost şi este interesată, încă de 

la înfiinŃare, de perfectarea diverselor colaborări, parteneriate cu diverse instituŃii sau 
organizaŃii culturale care se adresează comunităŃii, precum şi cu diverşi specialişti din 
Ńară, toate aceste acŃiuni fiind concretizate în diverse conferinŃe tematice, expoziŃii, 
cenacluri, workshop-uri, ateliere de creaŃie, prelegeri, dezbateri, lansări de carte, 
trening-uri, seminarii, simpozioane etc. 

Din activităŃile organizate în anul 2012, evidenŃiem, pe scurt: 

1. ExpoziŃia permanentă ”Traian Demetrescu şi epoca sa"  
 Clădirea care găzduieşte Casa de Cultură "Traian Demetrescu" este casa 
memorială. A fost locuinŃa poetului craiovean Traian Demetrescu (1866-1896). 
Printre exponate regăsim piese de mobilier care au aparŃinut familiei, album foto, 
tablouri care-l înfăŃişează pe Traian Demetrescu, manuscrise, obiecte personale ale 
poetului, cărŃi şi publicaŃii (ziare) din epocă. 
 De regulă, aproape toŃi colaboratorii şi participanŃii la evenimente trec şi pragul 
expoziŃiei, în semestrul 1 al anului precedent având peste 250 de vizitatori. 
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2. Cenaclul Epigramiştilor Olteniei - relansat în aprilie 2008 împreună cu 
revista „Cugetul”. Numără peste 66 de membri fondatori, în prezent având 90 de 
membri. În cadrul şedinŃelor lunare au loc lansări de carte, lecturi din epigramişti 
consacraŃi, lecturi din creaŃii proprii şi chiar dueluri epigramistice. Membrii acestui 
cenaclu s-au întâlnit lunar, în prima zi de vineri a fiecărei luni. 

3. AsociaŃia „Veteranmont” – România – Filiala Dolj – scopul acestei 
asociaŃii este de a prezenta publicului informaŃii din domeniul turismului montan.  

Sunt prezentate trasee montane din principalii munŃi ai arcului carpatic 
românesc, obiective turistice de interes deosebit ce pot fi vizitate, tehnici de iniŃiere în 
turismul montan de agrement şi sportiv, lecŃii practice de acordare a primului ajutor în 
cazul accidentelor pe munte, bibliografie turistică montană.  

4. Fotoclubul „Mircea Faria”  – un fotoclub cu peste 50 de ani de activitate la 
nivelul Craiovei şi nu numai, având peste 30 de membri, de 4 ani, în fiecare marŃi, se 
reuneşte la Casa de Cultură. Întâlnirile au scopul de a prezenta şi dezbate tehnici de 
artă fotografică şi programare de expoziŃii în Craiova şi in România şi de a iniŃia pe 
doritori în tehnicile artei fotografice. 

5. Cenaclul „Alexandru Macedonski” – este organizat de Societatea 
Scriitorilor Olteni. Acest cenaclu numără 40 de membri care s-au întâlnit lunar. 

6. Cercul de pictură „Junior Art”  – şi-a propus să dezvolte simŃul artistic la 
copii, promovând arta plastică la nivelul acestora, implicându-i în activităŃi educative, 
cu ajutorul artelor vizuale.  

7. Clubul de şah "Tinerii Maeştri"   a fost înfiinŃat în luna aprilie 2008, 
avându-l ca şi coordonator pe maestrul Costică Dobre. S-a lucrat pe două cicluri, 
începători şi avansaŃi, în fiecare zi de joi a săptămânii. La fiecare categorie au activat 
peste 20 de copii, care, pe lângă iniŃierea şi antrenamentele de rutină, au pregătit 
participarea la turnee locale, naŃionale şi chiar internaŃionale. Au avut loc 28 de 
întâlniri. 

8. Scriitori la TRADEM 
 Este un proiect derulat în colaborare cu scriitorul Nicolae Coande, proiect care 
a debutat în anul 2010, în cadrul său au conferenŃiat şi au citit, lunar, din cărŃile lor, 
scriitorii: Gheorghe Grigurcu, Nichita Danilov, Radu Aldulescu, Marian Drăghici, 
Mircea Bărsilă, Claudiu Komartin, Sorin Vidan, Vasile Baghiu, Peter Sragher, Paul 
Vicinuis, Bogdan Ghiu, Michael Astner, Adrian Mihalache, Dumitru Ungureanu, Ioan 
Es. Pop, Dragoş Varga, Radu Vancu etc. 

9. AsociaŃia pensionarilor ” Mihai Viteazul” 
 La întâlnirea acestor membri au fost dezbătute chestiuni sociale, de larg interes 
cetăŃenesc, dar asociaŃia are şi un scop cultural, preocupându-se de timpul liber al 
membrilor. S-au întâlnit bilunar, asociaŃia având un număr de peste 60 de membri. 

10. AsociaŃia culturală "ProBasarabia şi ProBucovina" 
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 Din această asociaŃie fac parte persoane de vârste şi preocupări diferite, având 
un numitor comun, sunt refugiaŃi sau originari din Basarabia şi Bucovina. Printre  
membrii activi se regăsesc şi mulŃi studenŃi, originari din cele două provincii istorice.  

Au avut loc întâlniri săptămânale, miercurea, în primul semestru al anului 2012, 
având loc 28 de întâlniri. Pe lângă probleme de interes cetăŃenesc şi social, asociaŃia 
se preocupă şi de organizarea petrecerii timpului liber al membrilor săi. 

11. AsociaŃia de tineret ”Celest” 
 Această asociaŃie are o trupă de teatru ”Effect”, formată din peste 20 de tineri, 
care s-au întâlnit săptămânal, sâmbăta, prin realizarea unui spectacol de teatru TV şi 
film de scurt/mediu metraj, producŃii realizate cu actori amatori craioveni. Au avut loc 
28 de întâlniri. 

12.Workshop cu tema "Înnoiri sociale desprinse din activitatea filosofului 
austriac Rudolf Steiner: Pedagogia Waldorf, agricultura dinamică, euritmia, arta 
vorbirii, arhitectura organică". 

13.Cursuri organizate de PAEM - Alba - structura de sud-vest Craiova în 
finanŃare de Fondul Social European. Programul operaŃional sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007 - 2013, axa prioritară 6 "Promovarea incluziunii sociale, 
domeniul major de intervenŃie 6.1. Dezvoltarea economiei sociale”, în cadrul 
proiectului "Romii creează întreprinderi sociale de reciclare a materialelor de 
ambalaj”. S-au derulat 100 ore de curs, participand 150 de beneficiari. 

Proiecte şi activităŃi ocazionale: 
1. ExpoziŃie de pictură "Omagiu lui Eminescu" (12 ianuarie 2012). Au expus 

30 de copii ai cercului de pictură "Junior Art" al Casei  de  Cultură "Traian 
Demetrescu" şi elevi ai Şcolii "Mihai Eminescu". Au participat peste 60 de copii. 
Organizatori: Casa de Cultură în colaborare cu Şcoala Mihai Eminescu.  
 2. "Bijuterii de mărŃişor"  (23 februarie 2012). Workshop care face parte din 
proiectul "Afacerea mea de succes", derulat de AsociaŃia Culturală ARTEC şi finanŃat 
de Programul “Tineret în AcŃiune”, AcŃiunea 1.2 - IniŃiative ale Tinerilor. Unul din 
partenerii locali este Casa de Cultură “Traian Demetrescu”. Au participat peste 25 de 
copii 
 3. ExpoziŃie "Flori din visul meu" (24 februarie 2012). 
 ExpoziŃie de colaje şi ilustrate realizată de artista Maria Monica Popescu. 
 Au participat peste 50 de copii, tineri, alŃi invitaŃi. 
 4. Manifestări ocazionate de Zilele „Marin Sorescu”, ediŃia a XII-a  (27-28 
februarie 2012): 

 a) "Marin Sorescu, 2012, pictorul" - sesiune de comunicări. Au participat 
profesori de arte plastice. Organizatori: Casa de Cultură „Traian Demetrescu”, 
Inspectoratul Şcolar al JudeŃului Dolj şi Liceul de Artă „Marin Sorescu” (loc de 
desfasurare:Galeria Vollard). Au participat 60 de elevi şi profesori. 
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 b) Recital de poezie soresciană, susŃinut de actorii Alis Ianoş şi Ilie Turcu. 
Organizatori: Casa de Cultură „Traian Demetrescu” şi Teatrul pentru Copii şi Tineret 
„Colibri” (loc de desfasurare:Salonul Medieval). Au participat 60 de elevi şi 
profesori. 
 c) "Culoare şi poezie soresciană"  - expoziŃie de arte plastice. Au expus elevi ai 
Liceului de artă „Marin Sorescu”. Organizatori: Liceul de Artă "Marin Sorescu" şi 
Casa de Cultură „Traian Demetrescu”. Au participat 50 de profesori şi elevi. 
 d) "Dialogul Artelor" - expoziŃie de arte plastice. Au expus profesori ai 
Liceului de artă "Marin Sorescu". Organizatori: Liceul de Artă „Marin Sorescu” şi 
Casa de Cultură "Traian Demetrescu". 
 5. Five o'clock. (Anul Caragiale) (1 martie - 1 iunie 2012)-  în fiecare joi, la 
Casa Universitarilor. Unul din parteneri a fost şi Casa de Cultură “Traian 
Demetrescu”.  

6. Salonul de primăvară al artiştilor plastici olteni (2 martie 2012). Au expus 
20 de artişti amatori şi profesionişti. La vernisaj au participat peste 80 de invitaŃi. 
 7. ExpoziŃia de pictură a membrilor cenaclului "Junior Art"  - "La mul Ńi ani, 
mama!" (8 martie 2012). Au expus peste 20 de copii, participanŃii fiind peste 60.  
 8.Campanie umanitară "Dar cu drag; de mărŃişor"  (13 martie 2012). 

 A fost organizată de AsociaŃia „Cuvântul care zideşte”, în colaborare cu Casa 
de Cultură „Traian Demetrescu” şi licee craiovene, pentru a veni în sprijinul copiilor 
instituŃionalizaŃi. Au participat peste 40 de copii. 

9."Tinerii voluntari şi criza"  (16 martie 2012) întâlnire informală organizată 
de AsociaŃia Pro DemocraŃia, în colaborare cu instituŃia noastră. Au participat peste 
50 de tineri şi reprezentanŃi ai societăŃii civile.  
 10. Lansarea volumului "Filosofia chiriaşului grăbit" de Lorena Stuparu (20 
martie 2012). Au participat peste 40 de scriitori, reprezentanŃi ai presei, alŃi invitaŃi. 
 11. Săptămâna InternaŃională a Teatrului  - Tradem Casa Păpuşilor, ediŃia a 
IV-a (21-27 martie 2012)  
 12. ExpoziŃie de pictură "Pe aripi de culoare" Alina Găulea (30 martie 2012) 

13. Craiova - ieri, azi şi mâine (30 martie 2012) - întâlnire informală 
organizată de AsociaŃia “Pro DemocraŃia”, în colaborare cu instituŃia noastră. Au 
participat peste 50 de tineri şi reprezentanŃi ai societăŃii civile. 

 14. ConferinŃa de lansare a proiectului "Proactiv - program pentru 
facilitarea accesului pe piaŃa muncii"  finanŃat prin programul OperaŃional Sectorial 
pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013(30 martie 2012) 

15. Spectacol de teatru susŃinut de Trupa Effect a AsociaŃiei de Tineret Celest 
(2 aprilie 2012). Au participat peste 40 de tineri. 

16. Festivalul oratoric "Sf. Ioan Gură de Aur", ediŃia a VIII-a, faza 
preliminară (3 aprilie 2012). Au participat 60 de copii şi tineri. 
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17. "Sărbători încondeiate" (6 aprilie 2012) - expoziŃia cu obiecte cu tematică 
religioasă, realizate de copii cu deficiente, organizată de AsociaŃia pentru copii cu 
cerinŃe educative speciale ACCES. Au participat peste 50 de copii, părinŃi, educatori, 
alŃi invitaŃi. 

18. "Zilele Romano Butiq la Craiova", parte a proiectului "Romano Cher - 
Casa Romilor", finanŃare prin Programul OperaŃional Sectorial pentru dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007 - 2013 - conferinŃa de lansare (6 aprilie 2012). 
 19."Tradi Ńii şi obiceiuri pascale" (7 aprilie 2012) - activităŃi organizate în 
cadrul proiectului educativ "EducaŃie şi identitate culturală locală". 

20. ConferinŃă de presă pentru prezentarea organizaŃiei TRUST - Tinerii 
romi pentru unitate, solidaritate şi transparenŃă (30 aprilie 2012). Au participat 
peste 40 de reprezentanŃi ai organizaŃiilor şi instituŃiilor din Craiova.    

21. ExpoziŃie de artă plastică şi decorativă a elevilor de la Liceul de Artă 
"Marin Sorescu" (4 mai 2012) 
 22. Manifestarea „Tripla semnificaŃie istorică a zilei de 9 mai” (9 mai 2012). 
Manifestarea, organizată în colaborare cu Inspectoratul Şcolar JudeŃean Dolj şi s-a 
adresat elevilor din şcolile craiovene. 
 23. ExpoziŃie de pictură "Plaiuri de dor" (11 mai 2012)- artist plastic Radu 
Ştefan Tatan, membru al Cenaclului de arte plastice "I.D. Negulici" al Casei de 
Cultură "Tudor Muşatescu" din Cîmpulung Muscel Au participat peste 70 de 
persoane: artişti plastici, alŃi invitaŃi. 

24. Festivalul concurs de interpretare muzicală "Vreau să cânt", ediŃia a VI-
a, de vară (26-27 mai 2012). Este un festival concurs adresat copiilor şi tinerilor între 
10 şi 18 ani, derulându-se pe doua categorii de vârstă şi trei secŃiuni: interpretare 
vocală muzică uşoară, interpretare vocală muzică populară, folk şi interpretare 
instrumentală  muzică uşoară, populară, clasică.  
 25.Lansare proiect "Implică-te, promovează toleranŃa!" (29 mai 2012).Proiect 
implementat de Centrul Zonal de EducaŃia AdulŃilor Craiova şi finanŃat de Comisia 
Europeană, Programul "Tineret în AcŃiune", AcŃiunea 1.2 - IniŃiative ale Tinerilor  
 Au participat peste 50 de persoane: elevi, profesori, reprezentanŃi de instituŃii şi 
organizaŃii. Partener local: Casa de Cultură „Traian Demetrescu”. 
 26. Lansare proiect "Atelierul de păpuşi"  (30 mai 2012). Proiect implementat 
de AsociaŃia Culturală „Branart” şi finanŃat  de Comisia Europeană, Programul 
"Tineret în AcŃiune", AcŃiunea 1.2 - IniŃiative ale Tinerilor 
 27. Lansare proiect "Fii impresar, promovează-Ńi talentul". (31 mai 2012) 
Proiect implementat de AsociaŃia Culturală „ARTEC” şi finanŃat de de Comisia 
Europeană, Programul "Tineret în AcŃiune", AcŃiunea 1.2 - IniŃiative ale Tinerilor 
 28. ExpoziŃie de pictură "La mul Ńi ani, copii" (31 mai 2012). A fost organizată 
cu exponate ale membrilor de la Cercul de pictură "Junior Art" al Casei de Cultură 
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„Traian Demetrescu”. Au participat peste 60 de copii şi părinŃi. 
29.Concurs de creaŃie "Mediul de azi pentru ziua de mâine" (5 iunie 2012). 

Concursul s-a adresat copiilor şi tinerilor între 10 şi 15 ani. Au participat peste 50 de 
copii cu produse realizate din materiale refolosibile. 
 30. Festivalul concurs "Icoana - fereastră spre cer" (8 iunie 2012). S-a 
desfăşurat pe trei categorii: ciclul primar, gimnaziu şi liceal şi 3 secŃiuni: desen, 
acuarelă, pictură. Au participat elevi de la şcoli şi licee din Craiova şi judeŃul Dolj, 
peste 300.  

31. ExpoziŃie cu lucrări din cadrul concursului "Icoana - fereastră spre 
cer" .Vernisajul a avut loc în data de (8 iunie 2012). Au participat peste 40 de copii şi 
tineri. 

32. Concurs de şah (9 iunie 2012). A fost organizat de Clubul de şah "Tinerii 
Maeştri", în colaborare cu Casa de Cultură “Traian Demetrescu”. Au participat peste 
30 de copii. 

33. ExpoziŃia "30 de ani de bandă desenată craioveană".  (22 iunie 2012).  A 
fost organizată de Clubul „SF Victor Anestin”. Au expus: Cristian Ciomu, Marian 
Mirescu, Valentin  Iordache şi Viorel Pîrligras. 
 Au participat peste 70 de invitaŃi, specialişti şi public larg. 

34. Proiectul "Clubul de vacanŃă”  (23 iunie 2012)- susŃinut de Clubul „ARTI”  
în colaborare cu Casa de Cultură „Traian Demetrescu”. – organizarea spectacolului de 
muzică şi dans "A venit vacanŃa" – susŃinut de peste 20 de copii, care s-au adresat  
unui numar de cateva sute de persoane- ( Casa Armatei) 

 35. ConferinŃa de promovare a structurilor economice sociale, Regiunea Sud-
Vest (Craiova) , din cadrul proiectului "Romii creează întreprinderi sociale de 
reciclare a materialelor de ambalaj "ROMA-RE"(24 iunie 2012) 
- proiect implementat de FundaŃia „PAEM” Alba, în parteneriat cu AsociaŃia 
„PAKIV” România.  

36. Întâlnire  de lucru organizată de OIR POS DRU SV Oltenia (27 iunie 
2012). Au participat peste 20 de beneficiari şi colaboratori ai acestei instituŃii 

37. Spectacol de muzică şi dans (2 iulie 2012). A fost organizat de Clubul 
ARTI, DirecŃia JudeŃeană de Tineret şi Sport Dolj, AsociaŃia Culturală ARTEC 
Craiova şi Casa de Cultură “Traian Demetrescu”. Au participat peste 30 de copii şi 
tineri. 

38. Spectacol de teatru organizat de Trupa Effect a AsociaŃiei de Tineret 
Celest (13 iulie 2012). Au participat peste 40 de tineri. 
 39. Festivalul NaŃional de Muzică "Portativul veseliei", ediŃia a VI-a (19-21 
iulie 2012).S-a desfăşurat pe 3 secŃiuni: interpretare, creaŃie, videoclip, fiecare 
secŃiune având mai multe categorii. Au participat copii cu vârste între 5 şi 18 ani. 

40. Întâlnire de lucru a AsociaŃiei "Peoples in Difficulty"  (27 iulie 2012). 
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Ansamblul Folcloric „Maria T ănase” 
Ansamblul Folcloric “Maria Tănase” Craiova promovează valorile culturale 

autohtone, încurajază tinerele talente, asigură realizarea şi exploatarea bunurilor 
culturale, a spectacolelor folclorice, precum şi susŃinerea culturii craiovene.  

Sub egida autorităŃilor locale Ansamblul Folcloric “Maria Tănase” Craiova a 
participat la diferite proiecte, dovedindu-se un bun colaborator şi partener în toate 
acŃiunile în care s-a implicat. 

În anul 2012 Ansamblul Folcloric „Maria Tănase” a susŃinut 88 de spectacole 
dintre care: 
     -  2 premiere; 
    - spectacolul „După 20 de ani” ce a marcat aniversarea a 20 de ani de activitate 
ai ansamblului;  
    - 3 spectacole în străinătate, la Festivalul InternaŃional „Vratsa primăvara”, 
    - 29 de spectacole au fost prezentate în diverse localitaŃi din Ńară; 
    - spectacole în folosul comunităŃii. 

 łinând cont de faptul că ansamblul nu are sală proprie de spectacole, toate 
proiectele noastre au fost susŃinute în afara sediului instituŃiei şi în deplasări, în judeŃ 
sau în Ńară.  

Cele mai importante dintre ele vor fi prezentate în cele ce urmează: 

− 15 ianuarie  „Vis de iarnă”  - spectacol  oferit de Ziua Culturii NaŃionale; 

− 24 ianuarie  „Hai să dăm mână cu mână” - spectacol  oferit de Ziua Unirii 
Principatelor; 

− 01 februarie  “Un cântec pentru fiecare”,  Segarcea; 

−  17 februarie  “Un spectacol cu ... surprize”, Piteşti; 

− 19 februarie  “Un spectacol cu ... surprize”,, Giurgiu; 

− 23 februarie  “Un spectacol cu ... surprize”, Rm. Vâlcea; 

− 24 februarie, „Dragobetele sărută fetele” -  spectacol  oferit de Dragobete; 

− 3 martie, Gala premiilor GTV, unde artiştii ansamblului au obŃinut 
numeroase  premii; 

−  9 martie  „De ziua ta” - spectacol  oferit de Ziua Femeii; 

− 10 martie  “Un spectacol cu ... surprize”, Mioveni; 

− 28 martie, Cântând româneşte,  spectacol oferit  de Ziua Basarabiei; 

− 30 martie, „În cinstea lor”, spectacolul  oferit cu ocazia Zilei Jandarmeriei;  

− 15 aprilie, Gala premiilor ETNO, Sala Palatului Bucureşti, unde artiştii 
ansamblului şi-au confirmat din nou valoarea şi s-au întors şi de acesta data 
cu premii: premiul pentru cel mai bun manager; premiul pentru cel mai bun 
solist din Oltenia; premiul pentru cea mai bună solistă din Oltenia; premiul 
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pentru cel mai bun solist din MehedinŃi; premiul pentru cea mai bună solistă 
din MehedinŃi;  

− 29 – 30 aprilie,  Ansamblul  Folcloric „Maria Tănase”, a participat la 
Festivalul InternaŃional de Folclor “Primavara Vratsei” Bulgaria, unde a 
susŃinut trei spectacole cu spectacolul “Seara  românească”; 

− 5 – 6 mai, „Festivalul berii”, spectacole oferite în cadrul manifestărilor 
estivale; 

− mai, iunie, „Craiova  estivală”,  spectacole oferite în cadrul manifestărilor 
estivale; 

− 14 iunie, “Împreună pentru copiii noştri ”  spectacol  organizat în parteneriat 
cu AsociaŃia de ConsultanŃă şi Consiliere Economico Socială Oltenia; 

− 23 iunie, Festivalul InternaŃional de Folclor “Muzici şi TradiŃii în 
Cişmigiu”, cu spectacolul  „Seara Românească”;  

− 26 iunie, “UniŃi, mai puternici împotriva drogurilor”, spectacol oferit în 
cadrul parteneriatului cu AsociaŃia AlianŃa InternaŃională Antidrog 
Sucursala Regională Sud Vest Oltenia;   

− 1 iulie, „Ca la noi, ca la olteni”, Mioveni; 

− 4 iulie, „După 20 de ani”,  spectacol aniversar la 20 de ani de la înfiinŃarea 
Ansamblului Folcloric „Maria Tănase”; 

− 20 iulie, Festivalul “Brâul De La Boteni”, cu spectacolul „Seară 
Românească”; 

− iulie, septembrie,  „Craiova  Estivală”, spectacole oferite în cadrul  
manifestărilor estivale; 

− 7 septembrie, Festivalul  Folcloric de Artă şi TradiŃie Populară Românească,  
Otopeni,  cu spectacolul „Stai cu mine, omule, să-Ńi cânt”;  

− 9 septembrie, “Tradi Ńie şi Legendă”, Dâmbovicioara; 

− 14 septembrie, „Ca la noi, ca la olteni”, Zilele Municipiului Bucureşti; 

− 01 octombrie, spectacolul  închinat Zilei internaŃionale a persoanelor 
vârstnice; 

− 22 - 26 octombrie, spectacole oferite cu ocazia Zilelor Municipiului 
Craiova, în cartierele Valea Roşie, Rovine, CraioviŃa şi PiaŃa Centrală; 

− 31 octombrie – 2 noiembrie, Festivalul “Ioan Macrea”, Sibiu, cu spectacolul 
„Ca la noi, ca la olteni”; 

− 10 noiembrie, „Ca la noi, ca la olteni”, Segarcea; 

− 17 noiembrie, „Ca la noi, ca la olteni”, Călăraşi; 

− 26 noiembrie, „Drag  mi-e  muntele  înalt”; 

− 1 decembrie, „Hai să-ntindem hora mare”, Spectacol cu ocazia Zilei  
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NaŃionale  a României; 

− 1-6 decembrie, „Ca la noi, ca la olteni”, în cartierul Valea Roşie, Calafat, 
Poiana Mare, MoŃăŃei; 

− 19 -22 decembrie, „La olteni de sărbători”, Craiova, PiaŃa Unirii, Bucureşti. 
          Pe lângă evenimentele menŃionate, în cursul anului 2012, în cadrul programului 
„EducaŃie prin folclor”  ce-şi propune să crească interesul copiilor pentru tradiŃiile 
populare, au fost prezentate spectacole cu piesele de teatru folcloric „PrinŃesa 
Bosumflată” şi „Nunta PrinŃesei Bosumflate”, la instituŃii de învăŃământ din judeŃul 
Dolj. 

 Ansamblul Folcloric „Maria Tănase” a fost invitat la diverse emisiuni la nivel 
local şi  naŃional, emisiuni ce au folosit la  promovarea instituŃiei  şi la diversificarea 
categoriilor de public - apariŃii la cea mai importantă televiziune de promovare a 
folclorului din România, Etno Tv şi la cea mai vizionată emisiune de folclor de la  
TVR1 – “O dată-n  viaŃă”. 
 Ansamblul Folcloric „Maria Tănase” este recunoscut drept o importantă 
instituŃie culturală în arealul folcloric local şi naŃional.  

Muzeul Olteniei 
 În anul 2012 la Muzeul Olteniei Craiova s-au desfăşurat următoarele acŃiuni 
culturale: 
 SecŃia de Etnografie 

− Festivalul NaŃional al TradiŃiilor Populare – octombrie; 

− Parada MărŃişoarelor – martie; 

− Proiecte culturale active organizate în spaŃiile de la Casa Băniei – martie –
decembrie; 

− Târgul de Paşte - aprilie; 

− Proiecte culturale interactive organizate în spaŃiile de la Casa Băniei - martie 
– decembrie; 

− Satul românesc în zi de sărbătoare – mai. 
 ExpoziŃia de bază a SecŃiei de Etnografie prezintă valorile creaŃiei tradiŃionale 
româneşti din provincia cultural-istorică Oltenia. 

SecŃia de Ştiin Ńele Naturii 
− Terra Fossilis – februarie; 

− Muzeul şi cercetarea ştiinŃifică(sesiune internaŃională) – septembrie; 

− Salonul NaŃional de Fosile şi Geme – mai; 

− Universul şi sistemul nostru solar  - decembrie. 

SecŃia de Istorie-Arheologie                               
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− Oltenia. InterfetenŃe Culturale. ConferinŃă ŞtiinŃifică NaŃională – octombrie; 

− Şantiere arheologie (Răcari, Cioroiu Nou, Desa). 
SecŃia de istorie şi arheologie oferă publicului larg posibilitatea vizitării 

expoziŃiei de bază, de arheologie şi istorie, unde pot fi admirate piese de o 
excepŃională valoare istorică, documentară şi artistică din paleolitic, neolitic, epoca 
bronzului, civilizaŃia fierului, civilizaŃia dacică, prezenŃa romană în Oltenia, epoca 
medievală, modernă şi contemporană. 

Laboratorul de Restaurare – Conservare  
− Salonul NaŃional de Restaurare 2012 – august; 

− ExpoziŃie de podoabe de argint – martie. 
Marketing 

− Noaptea muzeelor – mai. 

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

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

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

Dincolo de funcŃiile sale privind colecŃionarea, tezaurizarea, conservarea şi 
restaurarea, cercetarea şi valorificarea patrimoniului deŃinut, muzeul s-a implicat prin 
specialiştii săi într-o serie întreagă de manifestări artistice şi cultural educative la nivel 
judeŃean şi zonal, în toată regiunea Olteniei, în judeŃele Olt, Gorj, MehedinŃi, Vâlcea, 
devenind un promotor al adevăratelor valori plastice şi un îndrumător în formarea 
gustului estetic al noii generaŃii.  

Pentru aceasta s-au făcut contracte de parteneriat cu şcoli şi licee din oraş, cu 
Universitatea din Craiova, Filiala Craiova a Uniunii Arti ştilor Plastici din România, 
cu Mitropolia Olteniei. cu asociaŃii şi organizaŃii nonguvernamentale, cu fundaŃii 
culturale (FundaŃia „Marin Sorescu”, AsociaŃia Culturală „GAG”, FundaŃia „Prietenii 
ŞtiinŃei Gheorghe łiŃeica”, FundaŃia „Carol I”, FundaŃia „Geo Saizescu”, AsociaŃia 
„EuroAgora”, FundaŃia „Cuvântul care zideşte” a Mitropoliei Olteniei, FundaŃia 
„Quiwanis”, AsociaŃia Culturală „Focus”, AsociaŃia Culturală „Craiova” ş.a...). 
 Având în vedere lucrările de consolidare şi restaurare ale Palatului Jean Mihail, 
compartimentul ştiinŃific a pus la dispoziŃia constructorilor materiale documentare 
inedite, a întocmit o adevărată arhivă foto digitală legată de toate lucrările efectuate în 
cadrul proiectului, documente de arhivă care vor constitui la final baza în vederea 
alcătuirii unui album document privitor la istoricul  Palatului Jean Mihail. 
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Colectivul ştiinŃific al muzeului a participat direct la organizarea unui număr de  
18 expoziŃii artiştilor profesionişti din  cadrul Uniunii Artiştilor Plastici din România, 
acordând asistenŃă de specialitate artiştilor profesionişti din Craiova, Slatina, Râmnicu 
Vâlcea, Balş, Calafat, Târgu-Jiu, Bucureşti, etc, prin selectarea lucrărilor, panotarea 
acestora în expoziŃii şi prezentarea critică la vernisajele care au avut loc cu această 
ocazie. În cadrul activităŃilor de îndrumare şi sprijin artistic acordat Cercurilor şi 
Cenaclurilor artiştilor neprofesionişti, colectivul ştiinŃific al muzeului a sprijinit 
organizarea a 8 expoziŃii. 

S-a acordat o atenŃie deosebită asistenŃei de specialitate în realizarea de 
manifestări expoziŃionale şi concursuri de artă plastică şi fotografie artistică pentru 
elevii din şcolile şi liceele craiovene în cadrul programelor de parteneriat. 

Biblioteca JudeŃeană Alexandru şi Aristia Aman 
 Biblioteca JudeŃeană Alexandru şi Aristia Aman este o instituŃie publică, cu 
personalitate juridică având un caracter enciclopedic, care funcŃionează în subordinea 
Consiliului JudeŃean Dolj, fiind finanŃată de la bugetul de stat. 

Menirea acesteia este aceea de a dezvolta activitatea de bază a unei biblioteci, 
în sensul de a pune la dispoziŃia utilizatorilor informaŃiile solicitate, fie prin 
împrumutul la domiciliu, fie prin consultarea documentelor la sala de lectură. 

De-a lungul anului 2012 Biblioteca JudeŃeană Alexandru şi Aristia Aman  a 
desfăşurat o bogată activitate de bibliotecă, atât din punctul de vedere al statisticilor 
de bibliotecă cât şi referitor la programele de animaŃie culturală, educaŃie continuă, 
variată şi permanentă a tinerilor şi adulŃilor. 

Asigurarea accesului neîngrădit la informaŃie, ca responsabilitate fundamentală 
a bibliotecii, constituirea, organizarea, dezvoltarea şi conservarea colecŃiilor de 
documente prin mijloace tehnice de accesare a informaŃiei şi adaptarea programului la 
necesităŃile utilizatorilor au fost preocupări continue în anul 2012. 

Într-o concepŃie modernă, activitatea de bibliotecă nu se rezumă doar la 
împrumutul la domiciliu ori consultarea documentelor la sala de lectură, ci la un 
întreg proces de mediatizare, popularizare a cărŃii şi a bibliotecii, acestea realizându-
se printr-un lung program de activităŃi culturale: expoziŃii de carte, lansări, 
simpozioane, seminarii, conferinŃe având ca obiect principal cartea. 

Totodată, de-a lungul anului 2012, Biblioteca JudeŃeană Alexandru şi Aristia 
Aman  a organizat o serie de manifestări de celebrare a unor oameni de cultură din 
Ńară şi din străinătate, scriitorii ocupând un loc central. De asemenea, aniversările 
UNESCO au constituit puncte de referinŃă în cadrul manifestărilor organizate. 

În general, prin activităŃile de popularizare a cărŃii şi bibliotecii s-a urmărit 
sensibilizarea opiniei publice de a adopta o atitudine pozitivă faŃă de bibliotecă, 
motivată de eforturile pe care le depune biblioteca prin serviciile pe care aceasta le 
realizează. 
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Prin cele peste 650 de evenimente culturale organizate în anul 2012 s-a încercat 
captarea atenŃiei întregii comunităŃi, inclusiv a autorităŃilor, instituŃiilor şi 
organizaŃiilor locale asupra posibilităŃilor pe care le oferă biblioteca de creştere a 
gradului de informare, educare, de atragere de noi cititori printr-o continuă înnoire a 
fondului de carte şi printr-o permanentă circulaŃie a informaŃiilor - de la bibliotecă la 
publicul ei, dar şi în sens invers.  

Opiniile, părerile şi aprecierile subiective ale utilizatorilor au o mare importanŃă 
atât în calitatea colecŃiilor şi operativitatea completării lor, cât şi în desfăşurarea 
activităŃilor culturale, ele condiŃionând raporturile dintre cititor şi bibliotecă. 

Biblioteca reprezintă spaŃiul propice pentru lansarea unor noi titluri din piaŃa 
editorială. În anul 2012, Biblioteca JudeŃeană Alexandru şi Aristia Aman  a organizat 
lansarea a 57 volume de carte, atât ale unor scriitori craioveni, dar şi ale unor scriitori 
din Ńară. 

Cele 16 expoziŃii vernisate în anul 2012 s-au constituit în expoziŃii de grup sau 
personale, în acest sens, Biblioteca JudeŃeană Alexandru şi Aristia Aman având o 
lungă colaborare cu Palatul Copiilor din Craiova, atelierul de artă plastică, educatori, 
învăŃători şi profesori. 

Pe parcursul anului 2012, Biblioteca JudeŃeană Alexandru şi Aristia Aman a 
derulat mai multe proiecte: 

− Biblioteca din vacanŃă - proiect educaŃional aflat la cea de a 4-a ediŃie, adresat  
copiilor din categoria de vârstă cuprinsă între 6 şi 10 ani, proiect ce a avut un 
amplu ecou atât în rândul utilizatorilor, cât şi în presa locală şi naŃională. 

− Cărticica pentru prichindei şi copii mai măricei, program cultural ce se 
adresează utilizatorilor de vârstă mică (preşcolari şi şcolari din ciclul primar). 

− "Biblionet - lumea în biblioteca mea” este un program derulat pe o perioadă 
de cinci ani, care le facilitează românilor accesul gratuit la informaŃie, prin 
dezvoltarea unui sistem de biblioteci publice moderne în România.  

− American Corner Craiova a fost deschis pe 5 aprilie 2006, în prezenŃa 
ambasadorului Statelor Unite la Bucureşti şi a preşedintelui Consiliului 
JudeŃean Dolj. American Corner are ca scop promovarea cooperării între 
Statele Unite ale Americii şi România prin furnizarea de informaŃii din diferite 
domenii pentru a determina dezvoltarea şi schimburile culturale dintre cele 
două Ńări.  
Activit ăŃile pe care le desfăşoară Biblioteca JudeŃeană Alexandru şi Aristia 

Aman pun accentul pe educaŃia permanentă a tinerilor utilizatori, dar şi a adulŃilor, 
promovarea continuă a laturii culturale, activitatea de cercetare şi chiar de recreere.  

Fiind cea mai importantă bibliotecă publică din judeŃ, preocupările permanente 
sunt diseminarea şi îmbunătăŃirea informaŃiilor şi serviciilor prin intermediul cărŃii în 
scopul atragerii la lectură a unui număr cât mai mare de utilizatori 
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7. Sport 
 În anul 2012 conform calendarului al DirecŃiei JudeŃene pentru Sport şi 
Tineret a JudeŃului DOLJ  au fost prevăzute un număr de 155 competiŃii, din care s-
au desfăşurat 151, iar din acestea 134 au fost finanŃate. 
 Valoarea finanŃării tuturor acŃiunilor sportive în anul 2012 a fost de 140000 lei. 

Pe parcursul anului 2012 la toate competiŃiile sportive organizate de DJST Dolj 
au fost angrenaŃi un număr de 10066 de persoane. 
 În anul 2012 au fost create condiŃii pentru desfăşurarea antrenamentelor şi 
competiŃiilor pe bazele sportive proprii pentru cluburile de drept public - Clubul 
Sportiv Municipal Craiova, Liceul cu Program Sportiv Petrache Trişcu Craiova, 
Clubul Sportiv Universitatea Craiova, Sport Club Municipal Craiova, Clubul Sportiv 
Şcolar Craiova şi pentru un număr de 14 cluburi de drept privat. 
 DJST s-a implicat împreună cu parteneri săi în organizarea de acŃiuni sportive 
atât financiar cât şi logistic. 
 Au primit alimentaŃie de efort un număr de 83 sportivi, valoarea fiind de 16500 
lei. 
 Prin Centrul de Recuperare şi Refacere Eden, un număr de peste 500 sportivi de 
la toate cluburile sportive din judeŃ, au beneficiat de peste 2600 de şedinŃe de 
recuperare. 

DJST Dolj a acordat sprijin logistic unui număr de 55 structuri sportive, cu sau 
fără personalitate juridică, ce au dorit să obŃină Certificatul de Identitate Sportivă.  

S-a eliberat Certificat de Identitate Sportivă de către Autoritatea NaŃională 
pentru Sport şi Tineret pentru un club de drept privat. 

S-au eliberat de către DJST Dolj un număr de 17 Certificate de Identitate 
Sportivă pentru structuri sportive fără personalitate juridică. 

AsociaŃii Sportive fără personalitate juridică  
constituite : La 31.12.2011 2012 

a) - în  şcoli   -mediu  urban             64 0 

b) - în  şcoli -  mediu  rural 62 5 

c) - în  facultăŃi 1 0 

d) - în soc. com. - mediu  urban 65 7 

e) - în soc.  com. - mediu rural 147 5 

f) - alte  domenii 22 0 

TOTAL: 362 17 

DirecŃia JudeŃeană pentru Sport şi Tineret Dolj a organizat în domeniul 
tineretului în anul 2012 proiecte ce au vizat îndeplinirea obiectivelor din programul de 
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guvernare, respectiv realizarea unui sistem de securitate socială activă pentru tineri şi 
sprijinirea cu prioritate a programelor, iniŃiativelor menite să faciliteze asumarea unui 
rol în viaŃa publică a tineretului.  

Au fost implementate 22 de proiecte proprii şi în parteneriat, atât în cadrul 
Programului de Centre de Tineret P1, cât şi în cadrul Programului de SusŃinere a 
acŃiunilor de tineret –P2. 

În cadrul acestor proiecte au participat 4318 de tineri, beneficiari fiind peste 
10000.  

Proiectele au vizat următoarele: 
- Participarea civică şi voluntariatul;  

- Fii voluntar, implică-te!;  

- Ambasadorii nonviolenŃei;  
- Agora nonviolentei Andrei; 

- Tineretul din România în Mişcare;  

- Ziua Tineretului; 

- Tineri voluntari, tineri europeni; 
- Memorialul Lumanarilor Aprinse; 

- Dezvoltarea aptitudinilor tinerilor în domeniul artistic si  –muzică, dans, 
arte plastice, hand, fotografie şi descoperirea şi promovarea tinerilor 
talentaŃi;  

- Pasiunea mea fotografia; 

- Five o’clock; 

- La bulivar birjar, la bulivar; 

- Vara activă;  

- Portativul veseliei; 

- Vară cu TINEri;  

- Street Events; 

- Salonul municipal de fotografie pentru liceeni;  

- Bizarre Bazar;  

- Dor de poezie;  

- Vreau să cânt;  

- Cursuri de dezvoltare personală;  

- Timp liber şi performanŃă; 
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- Sănătatea tinerilor...; 

- Încearcă şi tu! 
Alături de activitatea DirecŃiei JudeŃene pentru Sport şi Tineret Dolj, în 

sprijinul promovării sportului craiovean, Sport Club Municipal Craiova  a contribuit 
cu numeroase activităŃi în anul 2012.  
 Activitatea clubului a avut drept scop participarea la competiŃiile naŃionale şi 
internaŃionale pentru următoarele discipline sportive: baschet masculin şi feminin, 
handbal feminin, volei masculin şi feminin. 
 Echipa de handbal feminin a fost înscrisă, în anul competiŃional 2011 – 2012 în 
Liga NaŃională şi Cupa României, competiŃii organizate de către FederaŃia Română de 
Handbal şi Liga Profesionistă de Handbal. 
 S-a început un proiect pe o perioadă de doi ani (2011 – 2013), de formare a 
unei echipe tinere (media de vârstă a echipei preluate de la fosta conducere tehnică 
fiind ridicată, aprox. 28 ani). 
 Astfel, pornind de la trei jucătoare, toate din Craiova, s-a reunit, în scurt timp, 
să se formeze o echipă tânără a cărei medie de vârstă, la începutul sezonului în curs 
(2012 – 2013), a coborât la 21,5 ani (jucatoare de câmp) iar  90% dintre componentele 
echipei sunt din Oltenia (Craiova, Balş, Slatina, Rm. –Vâlcea, Drăgăşani, Tg-Jiu, 
Caracal). 

Echipa de baschet masculin a fost înscrisă, în anul competiŃional 2011 – 2012 
în Divizia A (din sezonul 2012 – 2013, Divizia A s-a transformat în Liga NaŃională de 
Baschet Masculin – LNBM) şi Cupa României, competiŃii organizate de către 
FederaŃia Română de Baschet.  

S-a început un proiect de formare a unei echipe tinere şi puternice combinând 
talentele jucatorilor români cu experienŃă şi valoarea jucatorilor străini. Din acest 
punct de vedere, infuzia de jucatori străini s-a dovedit decisivă deoarece competiŃia în 
baschetul masculin este foarte strânsă, investiŃii financiare foarte mari din partea 
cluburilor, impactul asupra publicului fiind imens, baschetul fiind considerat primul 
joc sportiv de sală (indoor) cu cei mai mulŃi practicanŃi la nivel mondial şi cele mai 
multe federaŃii afiliate la Comitetul InternaŃional Olimpic.  

Un impact colosal asupra baschetului mondial şi celui românesc îl are baschetul 
american prin organizaŃia profesionistă NBA şi cea universitară NCAA.  

Amândouă organizaŃiile, care însumează aproximativ 10.000 de echipe, produc 
anual peste 100.000 de jucători de baschet dintre care unii ajung să joace şi în Ńara 
noastră ridicând astfel nivelul valoric al campionatului.  

Toate aceste aspecte au influenŃat decisiv posturile de televiziune care au 
început să transmită în direct şi la ore de maximă audienŃă meciurile de baschet 
masculin şi feminin (mai puŃin), echipa de baschet masculin fiind transmisă de 14 ori 
în direct, în sezonul competiŃional 2011 – 2012, atrăgând astfel drepturi de televiziune 
acordate de către FederaŃia Română de Baschet în urma contractului semnat cu 
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canalul DigiSport.  
Echipa de volei masculin a atins obiectivul stabilit de conducerea clubului 

împreună cu conducerea tehnică ocupând locul 7 la finalul sezonului 2011 – 2012. 
 

8. Ordine publică 
PoliŃia Municipiului Craiova 
Obiectivele activităŃilor operative derulate de către PoliŃia municipiului Craiova 

în anul 2012, au fost orientate cu prioritate pe direcŃiile de acŃiune stabilite în 
Strategia NaŃională de Ordine Publică din Programul de Guvernare 2009-2012. 

În conformitate cu Programul Managerial pentru anul 2012, obiectivul 
fundamental la nivelul PoliŃiei municipiului Craiova şi a subunităŃilor subordonate l-a 
constituit menŃinerea ordinii şi siguranŃei publice, protejarea vieŃii, a integrităŃii 
corporale, a patrimoniului public şi privat, prin exercitarea unei activităŃi de poliŃie 
profesioniste, care să contribuie la creşterea continuă a  sentimentului de siguranŃă 
publică al cetăŃenilor şi la creşterea încrederii populaŃiei în serviciul poliŃienesc.  

În anul 2012 principala preocupare a fost  prevenirea criminalităŃii, întrucât prin 
realizarea  acestei activităŃi se reduce disconfortul creat de rezultatele producerii unor 
infracŃiuni, este eliminată prejudicierea persoanelor fizice, juridice ori a instituŃiilor 
publice şi se realizează o mai buna stabilitate socială la nivelul municipiului Craiova. 

În acest context au fost organizate şi executate 3192 acŃiuni preventive, în 
mediile şi locurile de interes operativ, dar şi 8 razii cu efective mărite, majoritatea 
acestora fiind organizate în sistem integrat cu participarea efectivelor din cadrul 
Inspectoratului JudeŃean de Jandarmi Dolj şi Grupării de Jandarmi Mobilă Craiova. 

În cadrul activităŃilor preventive dar şi cu ocazia  sarcinilor zilnice desfăşurate, 
a intervenŃiilor la solicitările cetăŃenilor şi a constatărilor directe, lucrătorii PoliŃiei 
Municipiului Craiova au aplicat un număr de 57677 sancŃiuni contravenŃionale. 

Datorită implicării majore în activităŃile executate, în anul 2012 nu au fost 
înregistrate evenimente grave de tulburare a ordinii şi lini ştii publice, ori care să aducă 
atingere imaginii municipiului sau instituŃiei. 

Prioritare au fost şi activităŃile preventive desfăşurate în cadrul campaniilor 
naŃionale  ”Tu cui dai accept!”  cu  scopul  prevenirii pornografiei prin  Internet şi ” Fi  
precaut – hoŃii  nu dorm!”  cu scopul prevenirii furturilor din locuinŃe. 

Criminalitatea şi finalitatea judiciară la nivelul municipiului 

La începutul anului, în evidenŃele poliŃiei municipiului existau în lucru 8118 
dosare penale cu autori necunoscuŃi şi 1194 dosare penale cu autori cunoscuŃi, iar în 
cursul anului 2012 au fost reclamate 9104  infracŃiuni, din care 6285 privind autori 
cunoscuŃi şi 2819 privind autori necunoscuŃi. 

Au fost soluŃionate 9013 dosare penale, din care 2728 înregistrate iniŃial cu 
autori necunoscuŃi şi 6285 privind autori cunoscuŃi. 
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Au fost constatate 576 infracŃiuni economico – financiare, 2133 judiciare şi 984 
de altă natură. 

Criminalitatea cu violenŃă a prezentat un trend uşor descendent, fiind 
înregistrate  545 loviri şi alte violenŃe, 27 infracŃiuni la viaŃa sexuală, 530 vătămări 
corporale. 

Au fost sesizate 4087 infracŃiuni contra patrimoniului, din care 2627 au fost 
furturi, cele mai multe fiind furturile din societăŃile comerciale (market-uri, 
supermarket-uri), 71 tâlhării, 227 înşelăciuni, dar şi 873 distrugeri de bunuri sau alte 
obiecte. 

Criminalitatea stradală a cunoscut o uşoară scădere, fiind înregistrate 809 
infracŃiuni, predominante  rămânând  furturile, care  reprezintă 86,2% din total.  

Cu ocazia derulării activităŃilor specifice au fost prinse în flagrant, în timpul 
săvârşirii faptei ori imediat după comitere,  un număr de 726  persoane, iar ca urmare 
a fermitaŃii au fost reŃinuŃi/arestaŃi 150 învinuiŃi. 

PoliŃiştii de proximitate au identificat un număr de 2023 stări conflictuale, 
intervenind operativ în aplanarea acestora precum şi la monitorizarea lor permanentă, 
astfel că nu au degenerat în acte de violenŃă ori de tulburare gravă a ordinii  publice. 

La nivelul întregului municipiu, în anul 2012 au fost primite şi s-a intervenit la  
9741 semnalări prin SNUAU 112, la care în 9718 s-a intervenit într-un interval de 
până la 10 minute de la sesizare. 

De asemenea, în cursul anului 2012 au fost depuse şi înregistrate 3778 petiŃii, 
au fost primite în audienŃă 139 persoane, au fost soluŃionate şi rezolvate 3681 petiŃii şi 
132 audienŃe, toate vizând probleme cetăŃeneşti, atât din competenŃa poliŃiei dar şi din 
cea a altor instituŃii de pe raza municipiului. 

SiguranŃa traficului rutier şi pietonal 
În anul 2012 poliŃiştii rutieri, au acŃionat în sistem integrat urmărindu-se în 

principal reducerea accidentelor soldate cu pierderi de vieŃi omeneşti şi vătămări 
corporale grave. 

Au fost organizate şi executate 398 acŃiuni preventive pe principalele cauze ale 
producerii accidentelor, şi anume: traversări neregulamentare, neacordare prioritate 
pietoni, depăşire neregulamentară, alcool. 

În sensul realizării prevenŃiei, în perioada analizată au fost aplicate 46505 
contravenŃii, din care: 42588 conducătorilor auto, iar 3917 altor participanŃi la trafic. 

Cele mai multe sancŃiuni contravenŃionale au fost aplicate conducătorilor auto 
care nu poartă centura de siguranŃă, urmate de cele la regimul de viteză. 

Au fost reŃinute în vederea suspendării dreptului de a conduce autovehicule pe 
drumurile publice, 3386 permise de conducere şi au fost retrase 1122 certificate de 
înmatriculare pentru defecŃiuni tehnice grave sau aspect estetic necorespunzător al 
autovehiculelor aflate în trafic. 
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Pe raza municipiului s-au înregistrat 82 accidente grave cu 16 mai puŃine faŃă 
de anul 2011, principalele cauze fiind traversarea neregulamentară, viteza excesivă, 
neacordarea priorităŃii la pietoni şi neadaptarea vitezei. 

Pentru anul 2013 PoliŃia Municipiului Craiova şi-a stabilit priorităŃile de acŃiune 
şi măsurile pentru punerea în aplicare, acestea fiind: destructurarea grupărilor 
infracŃionale, combaterea fenomenului infracŃional care aduce atingere bugetului de 
stat, optimizarea capacităŃii de acŃiune pentru creşterea gradului de securitate a 
cetăŃeanului, creşterea gradului de vizibilitate, creşterea nivelului de pregătire 
profesională şi buna gestionare a resurselor umane, financiare şi logistice. 

Inspectoratul de Jandarmi JudeŃean Dolj 
Pentru atingerea scopului comun, respectiv consolidarea statului de drept, a 

unei societăŃi civile şi democratice, asigurarea ordinii şi lini ştii publice, 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 PoliŃiei Locale Craiova, au realizat legătura permanent 
pentru o informare reciprocă cu privire la verificarea informaŃiilor de interes comun şi 
valorificarea acestora, instruirea personalului implicat în misiunile de asigurare a 
ordinii şi lini ştii publice, prevenirea şi combaterea faptelor de natură contravenŃională 
sau penală.  

În perioada de referinŃă activitatea Inspectoratului de Jandarmi JudeŃean Dolj a 
fost organizată şi s-a desfăşurat avându-se în vedere principalele direcŃii de acŃiune ale 
M.A.I. şi Jandarmeriei Române pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite în domeniul 
modernizării instituŃionale, aplicării programelor prioritare în domeniul ordinii 
publice, asigurării securităŃii obiectivelor, bunurilor şi valorilor, creării unui sistem 
logistic eficient capabil să asigure interoperabilitatea structurală şi acŃională, adoptării 
şi implementării unor metode moderne şi eficiente de management la nivelul tuturor 
structurilor din subordine, dar mai ales prevenirii şi descoperirii faptelor de natură 
penală sau contravenŃională. 

Obiectivul primordial al unităŃii în perioada evaluată l-a constituit 
desfăşurarea activităŃilor specifice în scopul eficientizării structurilor operative din 
punct de vedere organizaŃional şi funcŃional, a acŃiunilor desfăşurate pentru prevenirea 
şi combaterea faptelor care pun în pericol viaŃa şi integritatea persoanei, avutul public 
şi privat, apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale cetăŃenilor, paza şi protecŃia 
obiectivelor prin prezervarea prioritară a ordinii şi siguranŃei publice stradale şi 
soluŃionarea problemelor comunităŃii, în raport cu competenŃele materiale şi teritoriale 
conferite prin lege. 

De asemenea, s-a urmărit eficientizarea activităŃii structurilor specializate ale 
Inspectoratului de Jandarmi JudeŃean Dolj în scopul creşterii capacităŃii de intervenŃie 
la solicitarea cetăŃenilor şi îmbunătăŃirea managementului logistic în scopul creşterii 
mobilităŃii, dezvoltării capacităŃii de intervenŃie şi asigurarea condiŃiilor optime de 
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lucru pentru personalul unităŃii. 
 În plan operativ, obiectivul principal al unităŃii l-a constituit planificarea, 
organizarea şi executarea misiunilor, în special pentru asigurarea ordinii şi lini ştii 
publice în zona de responsabilitate cu ocazia desfăşurării adunărilor publice (la 
manifestările sindicale spontane dar şi cele cultural - artistice), competiŃiilor sportive, 
paza şi protecŃia obiectivelor şi transporturilor speciale date în responsabilitate în 
judeŃul Dolj precum şi îndeplinirea cu eficienŃă a obligaŃiilor ce decurg din 
dispoziŃiile instanŃelor judecătoreşti legate de mandatele de aducere sau executările 
silite.  

În perioada de referinŃă, un alt palier important în activitatea I.J.J. Dolj l-a 
constituit atât asigurarea măsurilor de ordine şi siguranŃă publică pe timpul 
desfăşurării campaniilor electorale pentru alegerile locale şi parlamentare, respectiv 
Referendumului NaŃional pentru demiterea Preşedintelui României, cât şi asigurarea 
protecŃiei secŃiilor de votare pe timpul desfăşurării procesului electoral. 

În acest sens au fost organizate şi executate misiuni specifice, astfel: 
   -  asigurarea măsurilor de protecŃie şi ordine publică la un număr de 268 secŃii de 

votare cu 436 jandarmi; 
 - asigurarea măsurilor de protecŃie şi ordine publică a BEJ Dolj; 
 - asigurarea pazei şi protecŃiei spaŃiului de tipărire/depozitare a buletinelor de 
vot. 
 Un aspect important a constat în dezvoltarea relaŃiilor de colaborare cu 
societatea civilă prin intermediul protocoalelor şi parteneriatelor dar şi cu alte 
instituŃii ale statului în special cu cele cu atribuŃii pe linia apărării drepturilor şi 
libertăŃilor cetăŃeneşti: Oficiul JudeŃean pentru ProtecŃia Consumatorului, Garda de 
Mediu, DirecŃia Silvică, Garda Financiară, Camera Executorilor Judecătoreşti de pe 
lângă Judecătoria Craiova, DirecŃia JudeŃeană pentru Accize şi OperaŃiuni Vamale 
Dolj, Inspectoratul Teritorial de Muncă pe linia reducerii incidenŃei muncii 
nedeclarate şi altele. 

 O preocupare constantă a comenzii unităŃii a fost materializată în dezvoltarea 
colaborării cu reprezentanŃii autorităŃilor publice locale cărora le-am acordat sprijinul, 
mai ales cu ocazia desfăşurării unor adunări publice, dar şi pentru activităŃi 
comunitare. 
 Astfel, în perioada de referinŃă, în vederea dezvoltării sistemului relaŃional şi 
îmbunătăŃirii comunicării interinstituŃionale au fost întocmite 50 de planuri de 
cooperare/colaborare/protocoale care şi-au dovedit viabilitatea cu ocazia punerii lor în 
aplicare. 
 Totodată, având în vedere contextul actual caracterizat de criza economico-
financiară la nivel naŃional, un aspect foarte important a constat în planificarea, 
organizarea şi executarea de acŃiuni atât independent cât şi în cooperare cu alte 
instituŃii cu atribuŃii în domeniu pe linia prevenirii şi combaterii activităŃilor ilicite 



76 

privind evaziunea fiscală (comercializare ilegală de produse din tutun, alcool, 
comercializarea de produse cu termen de valabilitate expirat sau contrafăcute), ce 
imită inscripŃiile unor mărci geografice de renume, în vederea obŃinerii unor profituri 
ilegale, cu implicaŃii directe asupra bugetului de stat şi nu în ultimul rând asupra 
sănătăŃii populaŃiei.  
 Un obiectiv foarte important l-a constituit participarea activă şi permanentă 
alături de Inspectoratul de PoliŃie al JudeŃului Dolj, DIICOT – Serviciul Teritorial 
Craiova şi BCCO Craiova la menŃinerea ordinii publice în scopul protecŃiei 
drepturilor şi libertăŃilor fundamentale ale cetăŃenilor, a proprietăŃii publice şi private 
precum şi la prevenirea, descoperirea şi combaterea infracŃiunilor şi a altor încălcări 
ale legislaŃiei în vigoare. 
 Trebuie subliniată colaborarea deosebită între structurile cu atribuŃii în 
domeniul ordinii şi siguranŃei publice în sensul mobilizării exemplare pentru 
desfăşurarea în comun a unor activităŃi sau acŃiuni ce Ńin de prevenirea şi combaterea 
faptelor de natură contravenŃională sau penală.  
 De asemenea, o misiune extrem de importantă executată de efectivele 
Inspectoratului de Jandarmi JudeŃean Dolj a constat în executarea întocmai şi la timp 
a tuturor mandatelor de aducere emise de instanŃele de judecată din Craiova, aspect 
relevat şi de conducătorii instituŃiilor Ministerului JustiŃiei cu ocazia analizelor 
comune.  

Ca element de referinŃă în activitatea I.J.J. Dolj în această perioadă trebuie 
subliniat faptul că prin măsuri preventiv descurajatoare s-a urmărit evitarea 
intervenŃiei în forŃă, efectivele destinate pentru asigurarea ordinii şi lini ştii publice atât 
cu ocazia adunărilor publice declarate dar şi la obiectivele din zona de 
responsabilitate, pe această linie nefiind înregistrate evenimente deosebite.  

În anul 2012 efectivele Inspectoratului de Jandarmi JudeŃean Dolj, împreună cu 
cele ale Inspectoratului de PoliŃie al JudeŃului Dolj şi Grupării de Jandarmi Mobile 
Craiova au derulat un ansamblu de măsuri comune, cuprinse în Planul de măsuri MAI 
pentru prevenirea şi combaterea infracŃionalităŃii stradale, în scopul instaurării unui 
climat de ordine şi siguranŃă publică, pentru combaterea evenimentelor negative, care 
afectează climatul de ordine şi siguranŃă publică.  

În acest sens au fost planificate, organizate şi executate 748 misiuni de 
menŃinere a ordinii publice, prin patrule mixte, de jandarmi, acŃiuni în zona 
instituŃiilor de învăŃământ preuniversitar, în zone de interes operativ, în pieŃele şi 
târgurile din Municipiul Craiova, cu un efectiv de 10.929 jandarmi ocazie cu care au 
fost aplicate 1.473 sancŃiuni contravenŃionale, în valoare de 205.250 lei, au fost 
constatate 59 infracŃiuni cu 81 autori, a fost depistat 1 urmărit naŃional, au fost 
conduse la poliŃie 9 persoane în vederea luării măsurilor legale şi au fost ridicate 
bunuri în valoare de 5.280 lei. 

De asemenea, cu ocazia manifestărilor cultural-artistice, religioase, 
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promoŃionale, comemorative au fost executate de efectivele unităŃii noastre, împreună 
cu personalul PoliŃiei Locale Craiova şi Inspectoratului de PoliŃie al JudeŃului Dolj, 
107 misiuni de asigurare a ordinii şi siguranŃei publice, cu un efectiv de 1.372 
jandarmi, ocazie cu care au fost aplicate 29 de sancŃiuni contravenŃionale în valoare 
de 4.850 lei, au fost constatate 3 infracŃiuni cu 3 autori şi au fost confiscate bunuri în 
valoare de 398 lei. 

Cu ocazia manifestărilor sportive au fost executate 44 misiuni de asigurare a 
ordinii şi siguranŃei publice, cu un efectiv de 574 jandarmi, ocazie cu care a fost 
aplicată 1 sancŃiune contravenŃională în valoare 200 lei. 

Cu ocazia manifestărilor de protest au fost executate, 119 misiuni asigurare a 
ordinii şi siguranŃei publice, cu un efectiv de 1687 jandarmi, nefiind constatate fapte 
de natură contravenŃională sau penală. 

Totodată, au mai fost executate 10 misiuni de asigurare a ordinii şi siguranŃei 
publice, cu un efectiv de 93 jandarmi, cu ocazia vizitelor oficiale desfăşurate de către 
demnitari români şi 2 misiuni cu un efectiv de 35 jandarmi pentru înlăturarea sau 
limitarea situaŃiilor de urgenŃă. 

De asemenea efectivele Inspectoratului de Jandarmi JudeŃean Dolj au executat 
15 misiuni de intervenŃie cu un efectiv de 102 jandarmi la solicitări prin S.N.U.A.U. 
112 sau telefonic, ocazie cu care au fost aplicate 4 sancŃiuni contravenŃionale în 
valoare de 400 lei. 

Au fost executate 35 misiuni în cooperare cu PoliŃia, cu un efectiv de 311 
jandarmi, ocazie cu care au fost aplicate 28 sancŃiuni contravenŃionale în valoare de 
3.800 lei, au fost constatate 6 infracŃiuni cu 6 autori. 

În conformitate cu prevederile Ordinului Prefectului JudeŃului Dolj nr. 76/2011 
au fost organizate şi executate 29 acŃiuni şi controale independente sau în comun cu 
un efectiv de 96 jandarmi, pe linia producerii, comercializării, utilizării sau 
consumării de substanŃe şi/sau produse cu efecte psihoactive, dăunătoare sănătăŃii, 
ocazie cu care au fost aplicate 11 sancŃiuni contravenŃionale în valoare de 11.500 lei, 
au fost constatate 5 infracŃiuni cu 5 autori şi au fost confiscate bunuri în valoare de 
220 lei. 

Inspectoratul de Jandarmi JudeŃean Dolj a organizat şi executat şi un număr de 
147 acŃiuni în colaborare cu alte instituŃii (executori judecătoreşti, administraŃia 
publică locală, Comisariatul JudeŃean Dolj al Gărzii NaŃionale de Mediu, organele 
silvice şi piscicole, Comisariatul JudeŃean pentru ProtecŃia Consumatorilor, Serviciul 
pentru Imigrări Dolj, etc.) cu un efectiv de 552 jandarmi, ocazie cu care au fost 
aplicate 17 sancŃiuni contravenŃionale în valoare de 2.400 lei. 

Un alt palier important în activitatea Inspectoratului de Jandarmi JudeŃean Dolj 
l-a constituit organizarea şi executarea unor misiuni specifice pe timpul sezonului 
estival pentru verificarea legalităŃii funcŃionării agenŃilor economici în zonele de 
agrement şi cele aglomerate de pe raza municipiului Craiova, conform Ordinului 
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Prefectului judeŃului Dolj nr. 186/2011. 
Un alt aspect important în activitatea I.J.J. Dolj l-au constituit activităŃile de 

menŃinere a ordinii publice în zona instituŃiilor de învăŃământ preuniversitar, care s-au 
realizat în sistem integrat PoliŃie – Jandarmerie – PoliŃie Locală, în conformitate cu 
prevederile „Planului Unic de Ordine şi SiguranŃă Publică al JudeŃului Dolj” şi a 
„Sistemului cadru de asigurare a protecŃiei unităŃilor de învăŃământ şcolar, a siguranŃei 
elevilor şi a personalului didactic”, activităŃi care au vizat în special creşterea 
siguranŃei elevilor şi cadrelor didactice în unităŃile de învăŃământ, în incintele şi 
zonele adiacente unităŃilor de învăŃământ şi prevenirea şi descurajarea acŃiunilor de 
tulburare a ordinii şi siguranŃei publice în zona unităŃilor de învăŃământ prin prezenŃa 
activă a jandarmilor în zonele identificate cu risc. 

De asemenea, în perioada de referinŃă, efectivele IJJ Dolj au executat misiuni 
de menŃinere a ordinii şi siguranŃei publice prin patrule de jandarmi pe mijloacele de 
transport în comun aparŃinând RAT Craiova, în scopul creşterii siguranŃei cetăŃenilor, 
prevenirii şi combaterii faptelor de natură contravenŃională sau penală şi luării 
măsurilor legale, în cazul comiterii unor fapte antisociale. 

Personalul IJJ Dolj s-a implicat activ şi în organizarea şi coordonarea 
activităŃilor cu caracter preventiv şi educaŃional în instituŃiile de învăŃământ 
preuniversitar, fiind desfăşurate 97 acŃiuni în cadrul programelor de prevenire a 
violenŃei la competiŃiile şi jocurile sportive „CompetiŃia sportivă = spectacol”, „ Fair-
play în sport – Fair-play pe stradă”, a programelor de prevenire a consumului de 
droguri „Minte sănătoasă – Organism puternic ” şi „ Fii conştient de riscurile 
consumului de droguri” precum şi a programului de prevenire a violenŃei în şcoli „Să 
exmatriculăm violenŃa”. Aceste activităŃi au urmărit conştientizarea elevilor privind 
consecinŃele săvârşirii de fapte antisociale ocazie cu care au fost distribuite  pliante şi 
materiale informative. 

De remarcat este activitatea desfăşurată în cadrul Simpozionului naŃional 
„Ambasadorii NonviolenŃei”, desfăşurat în perioada 27-30.09.2012, în municipiul 
Craiova la care au participat în parteneriat reprezentanŃi ai Comitetului Olimpic şi 
Sportiv Român, Academia Olimpică Română, Inspectoratul de Jandarmi JudeŃean 
„Mihai Bravul” Dolj, Centrul judeŃean de Resurse şi AsistenŃă Psihopedagogică, 
AsociaŃia JudeŃeană Sportul pentru ToŃi, AsociaŃia Europrotector şi AsociaŃia 
Suporterilor Olteni.  

În cadrul simpozionului, reprezentanŃi din cadrul I.J.J. Dolj au prezentat un 
proiect de bune practici intitulat „Rolul Jandarmeriei în Prevenirea şi Combaterea 
ViolenŃei în Sport şi în Rândul Tinerilor” prin care au fost scoase în evidenŃă 
competenŃele materiale conferite de lege, rolul activităŃilor preventive din instituŃiile 
de învăŃământ preuniversitar în cadrul programelor proprii de acŃiune precum şi 
activităŃile preventive organizate şi desfăşurate cu ocazia competiŃiilor sportive.  

Cu această ocazie au fost distribuite pliante „Ambasadorii NonviolenŃei” având 
ca teme majore combaterea violenŃei în rândul tinerilor, sensibilizarea şi 
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conştientizarea opiniei publice şi în special cea tânără în ceea ce priveşte pericolele 
escaladării accentuate a violenŃei.  

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

funcŃionarea Jandarmeriei Române, corelată cu Strategia naŃională de ordine publică 
2010-2013, în baza DispoziŃiei adjunctului Şefului Departamentului Ordine şi 
SiguranŃă Publică nr. I/1226/06.05.2010 pentru aprobarea Metodologiei de punere în 
aplicare a OMAI nr. 60/02.03.2010 privind organizarea şi executarea activităŃilor de 
menŃinere a ordinii şi siguranŃei publice, Gruparea de Jandarmi Mobilă Craiova a 
acŃionat în anul 2012 pe următoarele direcŃii de acŃiune: 

În anul 2012, Gruparea de Jandarmi Mobilă Craiova a asigurat în municipiul 
Craiova măsurile de ordine la un număr de 2 manifestări sportive („Gala Superkombat 
Final Elimination” şi  „Gala de Box - Invincibilii”, desfăşurate la Sala Polivalentă), 15 
misiuni de asigurare a ordinii publice la manifestări de protest (marşuri, mitinguri), 31 
misiuni la manifestări cultural artistice, religioase, comemorative, promoŃionale, 42 
misiuni de asigurare a ordinii publice pe timpul manifestărilor prilejuite de campaniile 
electorale, 78 misiuni de asigurare a ordinii publice pe timpul manifestărilor prilejuite 
de alegerile pentru administraŃia publică locală, Referendumul pentru demiterea 
Preşedintelui României şi alegerile pentru Camera DeputaŃilor şi Senat şi 1 misiune 
de asigurare a ordinii publice pe timpul vizitelor oficiale.  

Pe linia menŃinerii ordinii publice, Gruparea de Jandarmi Mobilă Craiova a 
executat pe raza municipiului Craiova un număr de 329 misiuni de menŃinere a ordinii 
publice prin patrule de jandarmi, 328 misiuni de menŃinere a ordinii publice prin 
patrule mixte poliŃie-jandarmi, 38 acŃiuni punctuale în pieŃe, târguri, oboare, 46 
acŃiuni punctuale în zone de interes operativ sau cu risc criminogen ridicat şi 6 acŃiuni 
punctuale în zona instituŃiilor de învăŃământ preuniversitar.  

De asemenea, au fost executate un număr de 1070 acŃiuni în cooperare cu 
Inspectoratul de PoliŃie al JudeŃului Dolj pentru prevenirea, combaterea şi 
descurajarea fenomenului contravenŃional sau infracŃional, diminuarea 
infracŃionalităŃii stradale, 163 misiuni în cooperare cu organele administraŃiei publice 
locale, 4 misiuni în cooperare cu Garda de Mediu, 7 misiuni în cooperare cu 
executorii judecătoreşti, 12 misiuni în cooperare cu ANPC, DSV şi 8 misiuni în 
cooperare cu Serviciul pentru Imigrări al judeŃului Dolj. 

În anul 2012, GJMb Craiova a executat misiuni în cooperare cu SecŃia 
Regională de PoliŃie Transporturi Craiova pentru prevenirea sustragerilor de 
componente de la infrastructura căii ferate pe magistrala CF 900, cu DirecŃia 
Regională pentru Accize şi OperaŃiuni Vamale Craiova, pentru prevenirea şi 
combaterea activităŃilor ilegale cu produse din tutun ce provin din Ukraina, Republica 
Moldova sau sunt transportate pe Mare Neagră şi organele administraŃiei publice 
locale – Primăria municipiului Craiova, RAT Craiova şi APA Oltenia. 
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În anul 2012, în baza Planului Unic de Ordine şi SiguranŃă al JudeŃului Dolj, 
Sistemului cadru de asigurare a protecŃiei instituŃiilor de învăŃământ încheiat la nivelul 
judeŃului Dolj şi Planului de măsuri pentru menŃinerea şi creşterea gradului de 
siguranŃă civică în zona unităŃilor de învăŃământ în anul şcolar 2012-2013 aprobat de 
Prefectul JudeŃului Dolj, Gruparea de Jandarmi Mobilă Craiova a participat în sistem 
integrat cu PoliŃia municipiului Craiova la menŃinerea ordinii şi siguranŃei publice în 
zona instituŃiilor de învăŃământ din municipiul Craiova. 

În sezonul estival 2012, situaŃia operativă a fost caracterizată prin menŃinerea 
unui climat de linişte şi siguranŃă publică, numărul infracŃiunilor şi contravenŃiilor 
menŃinându-se la un nivel scăzut, fapt datorat prezenŃei active a efectivelor de 
jandarmi şi poliŃie care au acŃionat în sistem integrat în zonele şi mediile cu potenŃial 
turistic din zona de competenŃă. 

Pe timpul acestor misiuni efectivele GJMb. Craiova au constatat un număr de 
64 infracŃiuni în mod independent cu 77 autori, 425 infracŃiuni în cooperare cu poliŃia, 
fiind depistaŃi 504 autori şi au fost depistaŃi 4 urmăriŃi naŃional. 

În baza Planului comun de acŃiune pentru verificarea legalităŃii desfăşurării 
operaŃiunilor cu obiecte pirotehnice la nivelul judeŃului Dolj, în perioada următoare, 
GJMb Craiova a executat acŃiuni comune cu Biroul Arme, Explozivi şi SubstanŃe 
Periculoase din cadrul IPJ Dolj, fiind constatate de jandarmi un număr de 41 
infracŃiuni cu 42 autori şi confiscându-se un număr de 74732 articole pirotehnice 

În cursul anului 2012, evoluŃia situaŃiei operative din zona de responsabilitate 
teritorială a Grupării de Jandarmi Mobile Craiova a fost marcată printr-un trend 
descendent al infracŃionalităŃii stradale, astfel că în urma eforturilor depuse pentru 
realizarea unor dispozitive de ordine şi siguranŃă publică eficiente, în primele 11 luni 
ale anului 2012 criminalitatea stradală la nivelul municipiului Craiova a  scăzut cu 
18% faŃă de primele 11 luni ale anului 2011. 

Pe linia activităŃilor de prevenire a fenomenului infracŃional, la nivelul 
Grupării de Jandarmi Mobile Craiova, au fost încheiate un număr de 9 parteneriate cu 
instituŃiile de învăŃământ din municipiul Craiova, având ca obiective prevenirea şi 
combaterea faptelor antisociale din zona instituŃiilor de învăŃământ, a 
comportamentului deviant şi a delicvenŃei juvenile, şi acordarea sprijinului 
educaŃional referitor la cunoaşterea legislaŃiei în materie contravenŃională/penală, 
sensibilizarea şi educarea elevilor în scopul evitării consumului de droguri. 

De asemenea, cadrele unităŃii au iniŃiat şi desfăşurat 254  acŃiuni de prevenire a 
fenomenului infracŃional faŃă de 85 acŃiuni desfăşurate în 2011, prin Programele de 
prevenire intitulate „De la agresiunea verbală la violenŃa fizică”, „Drogurile şi 
alcoolul îŃi distrug viaŃa” „ Înlătură violenŃa din arenele sportive”, „Jandarmii şi 
elevii spun nu violenŃei în şcoli”, constatându-se o creştere de 3 ori a acestor 
activităŃi. 

În cadrul parteneriatelor şi programelor proprii de prevenire, cu sprijinul şi 



81 

participarea reprezentanŃilor Centrului NaŃional Antidrog – Sucursala Craiova şi ai 
AgenŃiei NaŃionale Împotriva Traficului de Persoane – Centrul Regional Craiova, au 
fost organizate un număr de 12 activităŃi, fiind dezbătute punctual problematici de 
interes general, ocazie cu care au fost distribuite pliante şi reviste cu istoricul Grupării 
de Jandarmi Mobile Craiova. 

Pe linia combaterii criminalităŃii organizate şi transfrontaliere, destructurarea 
grupurilor infracŃionale organizate, Gruparea de Jandarmi Mobilă Craiova a participat 
la solicitarea procurorilor la o serie de acŃiuni ce vizau grupuri infracŃionale 
organizate specializate în infracŃiuni informatice, clonare de carduri, înşelăciune, 
trafic de persoane, şantaj, infracŃiuni cu violenŃă, evaziune fiscală. 

PoliŃia Locală a Municipiului Craiova 
  PoliŃia Locală a municipiului Craiova, înfiinŃată prin Hotărârea Consiliului 
Local Craiova  nr. 475/2010, în baza prevederilor Legii nr. 155/2010 a poliŃiei locale, 
funcŃionează în temeiul H.G. nr. 1332/2010 – pentru aprobarea Regulamentului-cadru 
de organizare şi funcŃionare a poliŃiei locale şi are ca scop exercitărea atribuŃiilor 
legale în vederea apărării drepturilor şi libertăŃilor fundamentale ale persoanei, 
proprietăŃii publice şi private precum şi pentru prevenirea şi descoperirea 
infracŃiunilor,  în domeniile: 

a) ordinea şi linistea publică;  
b) circulaŃia pe drumurile publice;  
c) disciplina în construcŃii şi afişajul stradal;  
d) protecŃia mediului;  
e) activitatea comercială;  
f) evidenŃa persoanelor;  
g) alte domenii stabilite prin lege, acte administrative centrale sau locale, 

dispoziŃii emise de Primarul Municipiului Craiova.  
PoliŃia Locală Craiova se află în subordinea Consiliului Local al Municipiului 

Craiova, desfăşurându-şi activitatea în mod nemijlocit sub autoritatea şi controlul 
Primarului Municipiului Craiova.  
 În vederea prevenirii şi combaterii infracŃionalităŃii stradale, împreună cu 
forŃele ce compun sistemul integrat de ordine şi siguranŃă publică, în cursul anului 
2012, au fost încheiate protocoale de colaborare cu PoliŃia municipiului Craiova - 
Biroul PoliŃiei Rutiere, Inspectoratul JudeŃean de Jandarmi - Dolj, fiind încheiat şi 
Planul integrat de ordine publică la nivelul judeŃului Dolj şi municipiului Craiova, 
prin care s-au stabilit zonele de responsabilitate, în cadrul acŃiunilor comune 
urmărindu-se acoperirea zonelor cu pericol infracŃional şi contravenŃional, pe diferite 
intervale de timp. 

În anul 2012, pe linia activităŃii de prevenire au fost organizate şi desfăşurate 
un număr de 722 acŃiuni şi misiuni specifice, precum şi asigurarea de măsuri de 
ordine cu ocazia diverselor evenimente, majoritatea pe sectoarele de ordine publică, 
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circulaŃie rutieră, disciplina în construcŃii şi control comercial, precum şi pentru 
respectarea prevederilor HCL 319/2009 modificat cu HCL 297/2011, din care 474 cu 
efective proprii şi 248 acŃiuni în comun cu alte structuri (mitinguri, marşuri, acŃiuni de 
pichetare, manifestări sportive, cultural-artistice, religioase, acŃiuni pe linie 
comercială, economică, pe linie de circulaŃie, etc). 

Conform competenŃe prevăzute de Legea 155/2010, la nivelul PoliŃiei Locale a 
Municipiului Craiova, s-au efectuat zilnic patrulări auto (cu competenŃe în domeniul 
ordinii publice şi circulaŃie) cu un număr mediu de 9 echipaje mobile şi patrulări 
pedestre (ordine publică), cu un număr mediu de 30 patrule. 

Au fost organizate un număr de 21 acŃiuni de verificare şi control a activităŃii 
comerciale la agenŃi economici ce desfăşoară activitatea în pieŃele agroalimentare din 
municipiul Craiova şi Târgul de săptămână (16 acŃiuni cu forŃe proprii şi 5 acŃiuni în 
colaborare cu celelalte structuri), precum şi 636 controale specifice la societăŃi 
comerciale de pe raza municipiului Craiova. 

Au fost identificate şi îndrumate spre domiciliu 276 persoane care nu justificau 
prezenŃa în municipiul Craiova, precum şi 71 de minori lipsiŃi de supravegherea 
părinŃilor, din care au fost predaŃi familiilor 31 minori, iar 40 de minori au fost predaŃi 
(pe bază de proces-verbal) centrelor speciale din cadrul DirecŃiei Generale de 
AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Dolj. 

De asemenea, 7 persoane fără adăpost, au fost conduse, în perioada cu 
temperaturi scăzute, la centrele de primire persoane fără adăpost, depistate un număr 
de 12 persoane cu tulburări psihice, din care 5 persoane au fost internate la Clinica de 
psihiatrie nr. 1, iar 7 persoane au fost încredinŃate familiilor. 

Potrivit O.U.G.nr. 97/2005 privind evidenŃa, domiciliul, reşedinŃa şi actele de 
identite, aprobată şi completată prin Legea nr. 290/2005, s-a dispus verificarea asupra 
a 4528 persoane, cărora le-au fost comunicate somaŃi şi înştiinŃări, în vederea intrării 
în legalitate. 

S-au identificat 11 rampe clandestine de deşeuri, care au fost desfiinŃate şi 
salubrizate şi au fost emise somaŃii pentru proprietarii a 71 terenuri, în vederea 
salubrizării şi împrejmuirii acestora, conform prevederilor legale. 

Au fost verificate un nr. de 797 de construcŃii, aplicându-se 190 amenzi, emise 
538 somaŃii în vederea desfiinŃării (chioşcuri, garaje, tonete, panouri, împrejmuiri 
etc), pentru abateri de la legislaŃia în vigoare, fiind încheiate un număr de 607 note de 
constatare în temeiul Legii nr. 50/1991 republicată, privind disciplina în construcŃii. 

Au fost demolate 36 de garaje şi copertine auto construite pe proprietatea 
municipiului Craiova fără forme legale şi desfiinŃate un număr de 266 panouri 
publicitare amplasate pe stâlpii de iluminat public. 

În urma acestor activităŃi menŃionate mai sus, au fost constatate un număr de 41 
infracŃiuni fiind predaŃi PoliŃiei NaŃionale un număr de 46 persoane suspecte de 
săvârşirea infracŃiunilor, în vederea continuării de cercetări. 

Conform dispoziŃiei Primarului Municipiului Craiova nr. 154/2012, în perioada 
09.– 30.07.2012, poliŃiştii locali împăreună cu funcŃionari din cadrul aparatului de 
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specialitate al Primarului, au efectuat acŃiuni de verificare şi control a activităŃii de 
comerŃ, fiind verificate 441 agenŃi economici, cu privire la acordurile de ocupare a 
domeniului public, a autorizaŃiilor şi contractelor de ocupare a proprietăŃii 
municipiului, precum şi un număr de 349 garaje, 188 copertine, 48 construcŃii 
provizorii uşoare. 

În anul 2012, în baza ordinelor emise de InstituŃia Prefectului JudeŃului Dolj, a 
dispoziŃiilor Primarului Municipiului Craiova, cu ocazia alegerilor locale, a 
referendumului şi a alegerilor parlamentare, în perioadele 11.05. – 09.06.2012, 17.- 
28.07.2012 şi 09.11 – 08.12.2012, poliŃiştii locali au acŃionat, conform planului de 
măsuri, zilnic, pentru menŃinerea ordinii şi lini ştii publice în zona panourilor 
electorale, asigurând integritatea panourilor şi afişelor electorale. 

În cursul anului 2012 au fost constatate şi aplicate 8616 de sancŃiuni 
contravenŃionale, din care 7492 amenzi şi 1124 avertismente (majoritatea pentru fapte 
prevăzute de OUG 195/2002, Legea 92/2007, HCL 319/2009, Legea 61/1991 
republicată şi Legea 50/1991 republicată, valoarea amenzilor fiind de 2.297.583 lei, 
fiind legitimate 15.517 de persoane. 

În decursul anului 2012 au fost primite un număr de 7719 de plângeri, 
reclamaŃii, solicitări sau sesizări ale cetăŃenilor, care au fost verificate şi soluŃionate în 
termenul legal, din care 5474 apeluri telefonice preluate de către dispeceratul unităŃii 
(din care 2551 apeluri preluate pe numărul 0251.984 - telefonul cetăŃeanului), fiind 
efectuat un număr de 202 corespondenŃe în regim special. 

Activitatea PoliŃiei Locale a Municipiului Craiova în anul 2012 este prezentată 
pe servicii şi birouri astfel: 

Structura de ordine publică 
Pe parcursul anului 2012, Serviciile de Ordine Publică au organizat şi 

desfăşurat 585 acŃiuni pe diverse domenii de activitate, raportat la competenŃele 
conferite de Legea nr. 155/2010 a poliŃiei locale, HG nr. 1332/2010 pentru aprobarea 
Regulamentului cadru de organizare şi funcŃionare a poliŃiei locale şi actele 
administrative emise de autorităŃile centrale şi locale. 

Au fost identificate şi îndrumate spre domiciliu 262 persoane care nu justificau 
prezenŃa în municipiul Craiova, precum şi 71 de minori lipsiŃi de supravegherea 
părinŃilor, din care au fost predaŃi familiilor 31 minori, iar 40 de minori au fost predaŃi 
(pe bază de proces-verbal) centrelor speciale din cadrul DirecŃiei Generale de 
AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Dolj. 

De asemenea, 7 persoane fără adăpost, au fost conduse, în perioada cu 
temperaturi scăzute, la centrele de primire persoane fără adăpost, depistate un număr 
de 12 persoane cu tulburări psihice, din care 5 persoane au fost internate la Clinica de 
psihiatrie nr. 1, iar 7 persoane au fost încredinŃate familiilor. 

În urma acestor activităŃi menŃionate mai sus, au fost constatate un numar de 28 
infracŃiuni fiind predaŃi PoliŃiei NaŃionale un număr de 33 persoane suspecte de 
săvârşirea infracŃiunilor, în vederea continuării de cercetării. 

Răspunzând sesizărilor cetăŃenilor, cu privire la cazurile de tulburare a ordinii 
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şi liniştii publice, s-a intervenit şi au fost aplanate 83 de stări conflictuale. 
În cursul anului 2012 au fost constatate şi aplicate 3811 de sancŃiuni 

contravenŃionale, din care 3547 amenzi şi 264 avertismente, majoritatea pentru fapte 
prevăzute de Legea 61/1991 (618 - amenzi; 39 - avertismente), HCL 319/2009 (864 –
amenzi; 140 - avertismente), Legea nr. 92/2007 (1885 – amenzi, 65 - avertismente), 
DispoziŃia nr. 97/1999 (152 – amenzi, 9 - avertismente), Legea nr. 12/1990 (6 – 
amenzi, 3 avertismente), HCL 115/2006 (12 amenzi), alte acte normative (10 – 
amenzi, 8 - avertismente), valoarea amenzilor fiind de 869.380 lei. 

S-a procedat la executarea celor 1.266 mandate de aducere emise de organele 
de urmărire penală şi instanŃele de judecată şi, de asemenea, s-au realizat 158 de 
intervenŃii la obiectivele monitorizate. 

De asemenea, poliŃiştii locali din serviciile de ordine publică, au comunicat un 
număr de 4511 somaŃii emise de Serviciul Public Comunitar Local de EvidenŃă a 
Persoanelor, din cadrul Consiliului Local Craiova, având ca obiect 
somarea/înştiinŃarea persoanelor care nu respectă prevederile O.U.G. nr. 97/2005 
privind  videnŃa, domiciliul, reşedinŃa şi actele de identitate, aprobată şi completată 
prin Legea nr. 290/2005 şi au pus în vedere persoanelor respective să intre în 
legalitate. 

PoliŃiştii locali au participat la un număr de 51 adunări generale ale asociaŃiilor 
de proprietari, în urma solicitării preşedinŃilor asociaŃiilor. 

În anul 2012, în baza ordinelor emise de InstituŃia Prefectului JudeŃului Dolj, a 
dispoziŃiilor Primarului Municipiului Craiova, cu ocazia alegerilor locale, a 
referendumului şi a alegerilor parlamentare, în perioadele 11.05. – 09.06.2012, 17.-
28.07.2012 şi 09.11 – 08.12.2012, poliŃiştii locali au acŃionat, conform planului de 
măsuri, zilnic, pentru menŃinerea ordinii şi lini ştii publice în zona panourilor 
electorale, asigurând integritatea panourilor şi afişelor electorale. 

S-au asigurat măsuri de ordine la Casa Căsătoriilor, Serviciul EvidenŃa 
PopulaŃiei, DirecŃia Impozite şi Taxe, DirecŃia de AsistenŃă Socială, depozite de 
alimente. 

Au fost desfiinŃate patru locaŃii în care erau amenajate ilegal adăposturi 
improvizate (pe teren proprietate a municipiului Craiova), de către persoane care se 
ocupau cu strângerea peturilor şi a metalelor feroase, ce aveau domiciliile în 
comunele limitrofe municipiului Craiova, persoanele în cauză fiind îndrumate să 
părăsească zona. 

De asemenea, poliŃiştii locali au participat la asigurarea menŃinerii ordinii 
publice cu ocazia desfăşurării de manifestări cultural – artistice şi sportive (Zilele 
Municipiului Craiova, activităŃi culturale organizate în PiaŃa ”Mihai Viteazu”, Gala K 
1, Gala de Box, Turneul de Handbal internaŃional pentru calificarea la Campionatul 
Mondial, etc.), cu ocazia manifestărilor religioase (Pelerinajul moaştelor Sfântului 
ierarh Calinic de la Cernica, Sărbătorile Pascale), asigurând ordinea în zona 
bisericilor. 

S-a pus accent pentru îndepărtarea cerşetorilor aflaŃi în principalele intersecŃii 
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ale municipiului Craiova, a îndepărtării minorilor ce rezervă locuri de parcare în zona 
PieŃii Centrale şi în parcările amenajate din centrul municipiului, precum şi pentru 
depistarea şi sancŃionarea conducătorilor de vehicule cu tracŃiune animală, ce încalcă 
prevederile HCL nr. 319/2009 completată cu HCL nr. 279/2011. 

Pentru prevenirea şi combaterea depozitării de deşeuri pe domeniul 
public/privat, au fost efectuate acŃiuni cu forŃe proprii, dar şi în colaborare cu personal 
din cadrul S.C. Salubritate Craiova.  

PoliŃiştii locali, în colaborare cu personal din cadrul Companiei de Apă 
”Oltenia”, au organizat acŃiuni de verificare la spălătoriile auto din municipiul 
Craiova, precum şi la asociaŃiile de proprietari ce figurau cu datorii, mai multe blocuri 
din cadrul acestor asociaŃii fiind debranşate de la reŃeaua publică de apă. 

În vederea depistării şi identificării consumatorilor casnici branşaŃi ilegal la 
reŃeaua publică de apă, rău – platnici sau necontorizaŃi, au fost efectuate controale în 
cartierul FaŃa Luncii, aplicându-se măsuri pentru intrarea în legalitate. 

În perioada de referinŃă, în colaborare cu funcŃionari din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului Municipiului Craiova şi personal angajat la S.C. Termo 
Craiova, au fost organizate două acŃiuni având ca scop încasarea debitelor restante pe 
care asociaŃiile de proprietari şi membrii acestora le aveau faŃă de furnizor. 

În luna decembrie, poliŃiştii locali au acŃionat în vederea atenŃionării 
proprietarilor şi a reprezentanŃilor asociaŃiilor de proprietari, pentru îndepărtarea 
ŃurŃurilor de gheaŃă de pe acoperişuri şi a zăpezii din zona proprietăŃilor. 

Serviciul CirculaŃie 
În conformitate cu prevederile Legii 155/2010 a PoliŃiei locale, poliŃiştii locali 

cu atribuŃii pe linia circulaŃiei rutiere, au desfăşurat activitatea în acord cu respectarea 
O.U.G. 195/2002 republicată, privind circulaŃia pe drumurile publice. 

În conformitate cu prevederile legale, au fost desfăşurate activităŃi de 
responsabilizare a conducătorilor de autovehicule cu sarcina maximă autorizată mai 
mare de 3,5 tone, autoturisme care parchează/staŃionează necorespunzător pe 
domeniul public, depistarea şi sancŃionarea conducătorilor auto care au ca obiect de 
activitate transportul de călatori în regim de taxi şi transport intra/interjudeŃean ce nu 
respectă staŃiile autorizate, precum şi sancŃionarea conducătorilor de vehicule cu 
tracŃiune animală care încalcă prevederile H.C.L.nr. 319/2009 modificată şi 
completată cu HCL 279/2011 şi dispoziŃiile OUG 195/2002 republicată. 

În perioada de referinŃă, poliŃiştii locali din cadrul serviciului, au constatat un 
număr de 12 infracŃiuni săvârşite pe linie de circulaŃie şi 4239 sancŃiuni 
contravenŃionale în valoare totală de 869.803 lei după cum urmează:  

- O.U.G. 195/2002 republicată, privind circulaŃia pe drumurile publice - 3615 
sancŃiuni (2875 amenzi, 740 avertismente), totodată fiind aplicate şi 7208 puncte 
penalizare;  

- Legea 61/1991 republicată - 87 sancŃiuni (84 amenzi, 3 avertismente);  
- Legea 38/2003 privind organizarea şi efectuarea activităŃii de transport public 

în regim de taxi - 26 sancŃiuni (23 amenzi, 3 avertismente);  



86 

- H.C.L. 319/2009 - 120 sancŃiuni (113 amenzi, 7 avertismente);  
- H.C.L.201/2011 – Regulamentul privind aplivarea taxei pentru parcarea 
curentă a autovehiculelor pe domeniul public sau privat al municipiului 
Craiova: 391 sancŃiuni (385 amenzi, 6 avertismente). 
PoliŃiştii din cadrul Serviciului CirculaŃie au participat la fluidizarea traficului 

rutier cu ocazia diferitelor lucrări de refacere a covorului asfaltic pe unele artere de 
circulaŃie, fiind efectuate activităŃi de restricŃionare a traficului rutier pe străzile: 
Rovinari, Brestei, LamâiŃei, Amaradia, Pelendava, Brâncuşi, Arieş, Fulger, C-tin 
Brâncoveanu, FraŃii Goleşti, Horia, 22 decembrie 1989, Giratoriul de pe str .H. Ford, 
B-dul Oltenia, Tineretului, etc. precum şi la amenajările de parcări din cartierele 
Valea Rosie, CraioviŃa Noua, Brazda lui Novac, 1Mai şi Sărari. 

S-a acordat sprijin regiilor şi serviciilor de specialitate subordonate Primăriei 
Municipiului Craiova, cu ocazia toaletării arborilor care nu prezintă siguranŃă, precum 
şi pentru fluidizarea/restricŃionarea traficului în zonele în care s-au desfăşurat acŃiuni 
de desfiinŃare a construcŃiilor executate fără forme legale, de înlocuire a stâlpilor de 
iluminat public de pe principalele artere. 

Împreună cu reprezentanŃii Primăriei Craiova, poliŃiştii locali cu atribuŃii în 
domeniul circulaŃiei, au participat în perioada 12.02.2012 - 16.02.2012 pentru 
înlăturarea efectelor fenomenului natural de ninsoare abundentă ce a afectat 
desfăşurarea circulaŃiei auto şi pietonale în Municipiul Craiova. 

De asemenea, s-a urmărit fluidizarea circulaŃiei rutiere în principalele intersecŃii 
din zona centrală a municipiului, în zona unităŃilor de învaŃământ şi a principalelor 
instituŃii publice, precum şi asigurarea măsurilor de ordine pe linie de rutieră cu 
ocazia unui număr de 68 manifestări cultural-artistice, religioase sau sportive ce au 
avut loc în Municipiul Craiova. 

Ca urmare a misiunilor zilnice, PoliŃiştii Locali din cadrul Serviciului CirculaŃie 
au acŃionat pentru prevenirea şi combaterea opririlor, staŃionărilor şi parcărilor 
neregulamentare a autovehiculelor pe raza Municipiului Craiova conform O.U.G. 
195/2002, republicată, în acest sens dispunând ridicarea unui număr de 649 
autovehicule depistate ca fiind staŃionate neregulamentar. 

Totodată, conform autorizaŃiilor emise de Primăria Municipiului Craiova, 
echipajele auto ale Serviciului CirculaŃie au însoŃit şi asigurat tranzitarea oraşului cu 
transporturi agabaritice într-un număr de 110 cazuri. 

În urma acŃiunilor efectuate pe zonele cunoscute a fi tranzitate de vehicule cu 
tracŃiune animală, au fost depistate un număr de 258 persoane care conduceau acest 
tip de vehicule, fiind aplicate 258 sancŃiuni contravenŃionale. 

Efectivele Serviciului CirculaŃie au desfăşurat un număr de 37 acŃiuni în 
colaborare cu Inspectoratul de PoliŃie al JudeŃului Dolj - Serviciul Rutier şi 
Inspectoratul de Jandarmi al JudeŃului Dolj, în vederea prevenirii şi constientizării 
conducătorilor auto în privinŃa consumului de alcool, traversarea străzii de către 
pietoni prin locuri nepermise, respectiv păstrarea ordinii publice ocazionate de 
diferitelor manifestări cultural-artistice, religioase sau sportive organizate pe raza 
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Municipiului Craiova. 
De asemenea, au fost aplanate 8 stări conflictuale între conducători auto. S-a 

avut în vedere îndepărtarea persoanelor care apelează la mila conducătorilor auto în 
principalele intersecŃii ale municipiului, precum şi a minorilor care rezervă locuri de 
parcare. 

Activitatea desfăşurată în zona unităŃilor de  ÎnvăŃământ preuniversitar 
În perioada supusă analizei, în temeiul Legii 29/02.03.2010, pentru modificarea 

şi completarea Legii 35/2007, privind creşterea siguranŃei în unităŃile de învăŃământ şi 
în conformitate cu sarcinile prevăzute în Legea nr. 155/2010 a PoliŃiei Locale, s-a 
acŃionat pentru asigurarea climatului de siguranŃă publică în incinta şi zona adiacentă 
a unui număr de 10 unităŃi de învăŃământ preuniversitar (repartizate în cadrul 
sistemului integrat de ordine publică de pe raza municipiului Craiova), având ca scop 
prevenirea şi descurajarea factorilor de natură penală sau contravenŃională şi 
asigurarea climatului de ordine şi siguranŃă publică în unităŃile şcolare, zona adiacentă 
şi imediată a acestora. 

Cu ocazia acŃiunilor, au fost organizate întâlniri cu profesori şi elevi, au fost 
desfăşurate activităŃi de prezentare a aspectelor privind conceptul şi atribuŃiile 
poliŃiştilor locali, zonele de responsabilitate şi modul de contactare; răspunderea 
penală şi contravenŃională; cauzele care generează delicventa juvenilă şi consecinŃele 
juridice în cazul adoptării unui comportament antisocial; prevederile Legii 61/199I 
Rep. (portul de arme albe, consumul de alcool, pătrunderea fără drept în unităŃile 
şcolare); infracŃiuni contra personelor din Codul Penal (furtul, lovirea, tâlhăria) 
consecinŃele juridice şi măsurile de protecŃie împotriva comiterii unor astfel de fapte; 
aspecte privind consecinŃele consumului de plante etnobotanice; modul de sesizare a 
faptelor antisociale; consecinŃele apelării nejustificate a serviciului naŃional de urgenŃă 
112; aspecte privind absenteismul şi comportamentul violent; aspecte privind violenŃa 
domestică. 

PoliŃiştii locali cu atribuŃii în domeniul circulaŃiei, au avut în atenŃie fluidizarea 
traficului rutier şi pietonal din zona principalelor instituŃii de învăŃământ situate în 
zona centrală. 

De asemenea, au fost asigurate măsuri de ordine pe timpul examenelor de 
bacalaureat şi a concursului de ocupare a posturilor didactice vacante din 
învăŃământul preuniversitar. 

În conformitate cu Ordinul nr. 297/2011 emis de InstituŃia Prefectului JudeŃului 
Dolj, în luna februarie 2012, poliŃiştii locali din cadrul Biroului Control Comercial, 
împreună cu reprezentanŃi ai Prefecturii JudeŃului Dolj, Inspectoratuluii de PoliŃie al 
JudeŃului Dolj, Inspectoratului Şcolar al JudeŃului Dolj, DirecŃia de Sănătate Publică a 
JudeŃului Dolj, Comisariatul JudeŃean pentru ProtecŃia Consumatorului, au verificat 
respectarea prevederilor legale privind interzicerea comercializării băuturilor 
alcoolice, a tutunului de către agenŃii economici ce îşi desfăşoară activitatea în incinta 
sau în zona vicinală a unităŃilor de învăŃământ preuniversitar aflate pe raza 
municipiului Craiova. 
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Controalele desfăşurate de către poliŃiştii locali din cadrul Biroului Control 
Comercial au vizat un număr de 121 de agenŃi economici care îşi desfăşoară 
activitatea în incinta sau pe trotuarele şi aleile de acces aferente unităŃilor de 
învăŃământ. 

Serviciul Disciplina în ConstrucŃii Control Comercial şi Afişaj Stradal 
În cursul anului 2012 Serviciul Disciplina în ConstrucŃii, Afi şaj Stradal şi 

Control Comercial a organizat un număr de 53 acŃiuni din care 41 cu efective proprii 
şi 12 în colaborare cu poliŃia, jandarmeria, D.S.P.-Dolj, A.N.P.C.Dolj. 

În cadrul acestor acŃiuni au fost efectuate un număr de 1769 de controale, din 
care 119 cu personal din cadrul regiilor, companiilor sau serviciilor de specialitate din 
cadrul Primăriei Municipiului Craiova şi 157 în colaborare cu PoliŃia, Jandarmeria, 
DirecŃia de Sănătate Publică - Dolj, diferenŃa fiind efectuată cu efective proprii. 

În perioada analizată, poliŃiştii locali cu atribuŃii pe linia Disciplinei în 
construcŃii, control comercial, au aplicat un număr de 485 sancŃiuni contravenŃionale 
în valoare totală de 463.600 lei . 

Au fost verificate un număr de 797 de construcŃii, aplicându-se 190 amenzi, 
emise 538 somaŃii în vederea desfinŃării (chioşcuri, garaje, tonete, panouri, 
împrejmuiri etc), pentru abateri de la legislaŃia în vigoare, fiind încheiate un număr de 
607 note de constatare în temeiul Legii nr. 50/1991 republicată, privind Disciplina în 
construcŃii. 

Au fost demolate 36 de garaje şi copertine auto construite pe proprietatea 
municipiului Craiova fără forme legale şi desfiinŃate un număr de 266 panouri 
publicitare amplasate pe stâlpii de iluminat public. 

În domeniul Disciplinei în ConstrucŃii 
În domeniul disciplinei în constructii şi al afişajului stradal, cei 12 poliŃişti 

locali au efectuat peste 1200 de controale punctuale pentru identificarea lucrărilor de 
construcŃii executate, verificarea documentaŃiilor tehnice inclusiv a construcŃiilor cu 
caracter provizoriu. 

În conformitate cu prevederile Legii 50/1991 rep. privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcŃii poli Ńişti locali din cadrul biroului, au aplicat 190 sancŃiuni 
contravenŃionale în valoare totală de 378.000 lei. 

S-au întocmit documentaŃiile necesare pentru promovarea a 16 acŃiuni în 
justiŃie şi a 11 plângeri penale, pentru nerespectarea măsurilor impuse prin notele de 
constatare şi procesele – verbale de contravenŃie. 

Au fost întocmite actele necesare şi rapoartele de specialitate pentru 176 de 
cazuri, ce au stat la baza emiterii de către Primarul Municipiului Craiova a 
dispoziŃiilor de desfiinŃare a construcŃiilor executate fără forme legale pe teren 
proprietate a municipiului Craiova, cazuri în care s-a efectuat şi comunicarea şi 
afişarea procedurală a acestora. 

De asemenea poliŃiştii locali au efectuat în colaborare cu reprezentanŃii 
Inspectoratului de Stat în ConstrucŃii un număr de 16 controale şi verificări a 
sesizărilor înregistrate la Inspectorat şi PoliŃia Locală a Municipiului Craiova. 
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În perioada 09.07–31.07.2012, au fost desfăşurate acŃiuni de inventariere, 
verificare şi control a construcŃiilor provizorii executate pe domeniul public/privat al 
municipiului Craiova, de către poliŃiştii locali împreună cu funcŃionarii publici din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului, fiind verificate din punct de vedere al 
autorizării un număr de 284 de chioşcuri – spaŃii comerciale, 349 de garaje, 188 
copertine, 38 magazii din tablă şi 13 construcŃii provizorii uşoare. 

AcŃiuni de identificare a construcŃiilor executate fără autorizaŃie de construire 
au fost efectuate şi ca urmare a sesizării UnităŃii Militare Făcăi, prin care comandantul 
unităŃii, care au semnalat că terenul aparŃinând Statului Român şi dat în administrare 
unităŃii militare, este ocupat în mare parte abuziv de către locuitorii din zonă prin 
construirea de case, garaje, împrejmuiri, fără acte care să certifice proprietatea. 

PoliŃiştii locali cu atribuŃii în domeniul disciplinei în construcŃii împreună cu 
reprezentanŃi ai unităŃii militare si reprezentanti ai Primăriei Municipiului Craiova şi 
PoliŃiei Municipiului Craiova au inventariat toate construcŃiile şi îmrejmuirile care fac 
obiectul petiŃiei fiind identificaŃii şi proprietarii construcŃiilor şi terenurilor ocupate 
,,abuziv,,. 

În urma acestei acŃiuni au fost luate măsuri de sancŃionare contravenŃională 
potrivit Legii.50/1991 republicată pentru un număr de 34 de proprietari, au fost 
desfiinŃate un număr de 20 de împrejmuiri. 

Conform art. 24, alin. 1, lit. b din Legea 50/1991 republicată, pe numele a 2 
persoane au fost înaintate organelor de cercetare penală documentaŃia necesară 
privind continuarea executării lucrărilor de construire după dispunerea măsurii de 
opririi a acestora. 

În domeniul Controlului Comercial PoliŃiştii din cadrul, Biroului Control 
Comercial au organizat şi executat pe raza Municipiului Craiova, un număr de 21 
acŃiuni de verificare şi control a activităŃii comerciale la agenŃi economici ce 
desfăşoară activitatea în pieŃele agroalimentare din municipiul Craiova şi Târgul de 
săptămână (16 acŃiuni cu forŃe proprii şi 5 acŃiuni în colaborare cu celelalte structuri), 
precum şi 636 controale specifice la societăŃi comerciale de pe raza municipiului 
Craiova. 

PoliŃiştii locali cu atribuŃii în domeniul comercial, au aplicat 262 sancŃiuni 
contravenŃionale în valoare de 66.000 lei. 

În urma acŃiunilor, s-a dispus confiscarea de produse agro – 
alimentare,îmbrăcăminte şi încălŃăminte, în valoare de 3540 lei, fiind depistată şi o 
infracŃiune de înşelăciune. 

 AcŃiunile au avut ca obiect verificarea respectării normelor legale privind 
desfăşurarea comerŃului stradal şi a activităŃilor comerciale, a condiŃiilor şi a locurilor 
stabilite de autorităŃile locale, verificarea legalităŃii activităŃilor de comercializare a 
produselor desfăşurate de persoane fizice şi juridice autorizate, producători 
particulari, verificarea autorizaŃiilor, aprobărilor, documentelor de provenienŃă a 
mărfurilor, verificarea comercianŃilor din pieŃele agroalimentare. 

PoliŃiştii locali, în colaborare cu efective de jandarmi din cadrul Grupării de 
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Jandarmi Mobilă ”FraŃii Buzeşti” Craiova şi agenŃi de poliŃie din cadrul 
Inspectoratului de PoliŃie JudeŃean Dolj, au acŃionat în zona pieŃelor agro-alimentare, 
în vederea prevenirii şi combaterii activităŃilor comerciale ilicite, conştientizarea 
persoanelor fizice/juridice şi a producătorilor agricoli, care practică activităŃi de 
comerŃ. 

În cadrul acŃiunilor s-a urmărit protejarea populaŃiei împotriva activităŃilor 
comerciale ilicite în scopul asigurării unui climat optim de ordine şi siguranŃă publică, 
caracterul acŃiunilor desfăşurate fiind preventiv-reactiv. 

În perioada 09.07 – 31.07.2012, în baza DispoziŃiei Primarului Municipiului 
Craiova nr.154/2012, potrivit prevederilor OrdonanŃei Guvernului nr.99/200 
republicată privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaŃă, poliŃiştii locali 
împreună cu funcŃionari publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
municipiului Craiova, au desfăşurat acŃiuni de verificare şi control a activităŃii de 
comercializare la agenŃii economici care exercită activităŃi de comerŃ în zonele 
publice de pe raza municipiului Craiova. 

Astfel, au fost verificate 441 societăŃi comerciale, privind deŃinerea acordurilor 
de ocupare a domeniului public pentru comercializarea şi respectarea normelor, 
condiŃiilor şi locurilor stabilite de autorităŃile locale, precum şi verificarea 
autorizaŃiilor de funcŃionare. 

9. Turism 
La nivelul anului 2012, activitatea turistică s-a desfăşurat prin intermediul a 34 

unităŃi de cazare existente acestea având un potenŃial de cazare turistică de 1716 
locuri.  

În lista monumentelor istorice din judeŃul Dolj sunt înscrise 96 poziŃii ca situri 
arheologice şi 600 de poziŃii ansambluri istorice urbane sau rurale protejate, clădiri, 
statui şi obeliscuri comemorative.  
 Câteva obiective turistice de referinŃă ale municipiului Craiova: 

Cea mai veche construcŃie din zona Craiovei care s-a păstrat, atestată ca atare, 
este Mânastirea Coşuna - Bucovatul Vechi, însă, din tot ansamblul iniŃial a rezistat 
până în zilele noastre numai biserica.  

Din punct de vedere arhitectonic, biserica este realizată în stil muntenesc, 
caracterizat prin sinteza dintre elementele populare autohtone si cele bizantine.  

Biserica mănăstirii Jitianu, considerată ctitorie a lui Serban Voievod (1654-
1658).  

Biserici construite în stil brâncovenesc - Sf. Ilie, construită în 1720 de vornicul 
Ilie Oteteliseanu şi marii negustori ai oraşului (zugrăvită de pictorul C.Lecca între 
1840-1841, refăcută în 1893, pictura actuală fiind cea executată de Gh. Ioanid şi 
Gh.Tăttărescu), Biserica Tuturor SfinŃilor (1700), Biserica Sf. Gheorghe Vechi 
(1730), Mânăstirea Obedeanu (1747), Biserica Mântuleasa (1786), Sfântul Nicolae 
(1794). 

Biserica Sfântul Dumitru, ctitorită de Matei Basarab în 1652. Afectată de 
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cutremurul din 1840, biserica este închisă până în anul 1889, când au început lucrările 
de restaurare sub conducerea arhitectului Andre Lecomte de Nouy, care a ridicat din 
temelii actuala construcŃie, fără a respecta stilul celei vechi. 

Casa Băniei, cea mai veche clădire existentă azi în oraş, datând  din anul 1699. 
Refacută de Constantin Brancoveanu, Casa Băniei are două nivele, cu camere cu bolŃi 
de cărămidă la parter, cu camere şi cerdace la etaj.  

A fost lucrată de către meşterii arhitecŃi ai domnitorului, într-un stil popular.  
Aici se aduna divanul Craiovei, iar în timpul ocupaŃiei austriece a fost reşedinŃă  

administraŃiei stăpânitorilor. Ulterior, clădirea a fost, succesiv: cartierul lui Murtaza 
Pasa (1737-1739), locuinŃa particulară a episcopului, localul primei şcoli din Craiova 
(1750), local pentru tribunal, local de şcoală pentru Gimnaziul FraŃii Buzeşti (1896-
1914) şi şcoala normală de învăŃătoare, lăcaş pentru Muzeul Olteniei (1934-1948) şi 
pentru secŃia de etnografie (din 1967). 

Palatul Jean Mihail (actualul Muzeu de Artă), realizat între 1899-1907 de 
arhitectul francez Paul Gottereau, la cererea lui Constantin Mihail - unul dintre cei 
mai bogaŃi oameni ai României din acele vremuri. 

Casa Vorvorenilor - actualul sediu al Mitropoliei Olteniei - este un palat 
realizat după planurile arhitectului D.Maimarolu; el prezintă influenŃa mai târzie a 
Renaşterii franceze, caracterizată prin acoperişuri mansardate, multitudinea de 
ornamentări şi stucături, interioare bogat decorate. 

Universitatea, fostul Palat de JustiŃie, a fost proiectată, în 1890, de arhitectul 
Ion Socolescu şi este o ilustrare a neoclasicismului în arhitectură. 
         O altă construcŃie deosebită este clădirea fostei Bănci a ComerŃului, acum sediul 
Primăriei Craiovei. Proiectată de arhitectul Ion Mincu, este terminată în 1916 de către 
elevul său Constantin Iotzu.  

Clădirea are un interior bogat decorat cu stucături, vitrouri, mozaicuri veneŃiene 
şi grilaje de fier forjat. O construcŃie interesantă, viguroasă, cu caractere arhitectonice 
populare, este fostul Palat Administrativ, astăzi sediul Prefecturii şi Consiliului 
JudeŃean Dolj. Operă a arhitectului Petre Antonescu, această clădire a fost realizată 
între anii 1912-1913. 
         După primul război mondial, pe plan stilistic se continuă strădania de afirmare a 
elementelor naŃionale în artă. În Craiova acestei perioade se construieşte aşa-numita 
Casă Albă (pe una din laturile grădinii centrale - English Park - realizată în stilul unui 
scuar londonez), după planurile arhitectului Constantin Iotzu.  

Dintre realizările contemporane trebuie să amintim noul edificiu al Teatrului 
NaŃional, inaugurat în 1973. 
       Alături de construcŃiile amintite mai înainte, un punct de atracŃie al Craiovei îl 
reprezintă Parcul Nicolae Romanescu, unic în România şi una dintre cele mai 
interesante realizări de acest gen din Europa.  

Proiectul, creaŃie a arhitectului francez E. Redont, a fost premiat cu Medalia de 
Aur la ExpoziŃia InternaŃională de la Paris din 1900. SuprafaŃa totală a parcului 
cuprinde peste 96 ha de plantaŃii (arboret, peluze, arbori, arbuşti), o întindere de apă 
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de 4 ha, un hipodrom de peste 20 ha, drumuri, alei şi poteci pe o întindere de 35 km.  
Există şi o grădină zoologică, unde pot fi văzute îndeosebi specii de pasări si 

animale indigene, dar şi străine. 
Grădina Botanică a fost amenajată din iniŃiativa botanistului craiovean Al. 

Buia, cu scopul de a servi ca bază de studiu pentru studenŃii facultăŃilor de agronomie 
şi horticultură, dar şi ca zonă de agrement.  

Grădina cuprinde o suprafaŃă de 17 ha şi este delimitată pe sectoare distincte: 
ornamental (aproape 4,5 ha), sistematic, flora globului, economic. 
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STAREA MEDIULUI 
 
 
 Calitatea mediului în Municipiul Craiova este determinată de activităŃile 
menajere ale populaŃiei rezidente şi de profilul economic al municipiului Craiova. 
Profilul economic al municipiului Craiova şi al zonei sale periurbane este diversificat 
şi cuprinde activităŃi din sfera: 

- industrie (agroalimentară, construcŃii de maşini, chimică, maşini electrice şi 
electronice, maşini agricole şi tractoare, automobile, reparaŃii locomotive şi material 
rulant etc.); 

- producŃia de energie electrică şi termică pe bază de cărbune, transport şi 
distribuŃie apă, energie electrică şi gaze etc.; 

- transport rutier, feroviar şi aerian; 
- prestări servicii şi comerŃ; 
- construcŃii civile şi industriale; 
- agricultură . 

Calitatea aerului 
În cursul anului 2012, supravegherea calităŃii aerului s-a realizat ca în anii 

anteriori, prin intermediul sistemului automat de monitorizare a calităŃii aerului, 
format din cele 5 staŃii automate: 

- staŃia DJ-1- staŃie urbană de trafic, amplasată pe Calea Bucureşti, vis-a-vis de 
PiaŃa Mare, locaŃia respectivă fiind reprezentativă din punct de vedere al traficului 
(raza ariei de reprezentativitate max 100 m); poluanŃii monitorizaŃi sunt: SO2, NO, 
NO2, NOx, CO, PM10 şi BTEX; 

- staŃia DJ-2- staŃie de fond urban amplasată în zona Primăriei Municipiului 
Craiova, expusă mai puŃin traficului şi industriei; poluanŃii monitorizaŃi sunt: SO2, 
NO, NO2, NOx, CO, PM2,5 şi BTEX; 

- staŃia DJ-3- staŃie mixtă - industrială şi de trafic, amplasată în zona Billa, 
aflată sub influenŃa ambelor termocentrale şi a reŃelei de trafic intens din vestul 
oraşului (raza ariei de reprezentativitate este de maxim 1 km.); poluanŃii monitorizaŃi 
sunt: SO2, NO, NO2, NOx, O3, PM10;  

- staŃia DJ-4 - staŃie industrială, situată la intrarea în IşalniŃa, în mediu 
suburban, aflată sub influenŃa termocentralei din zonă mai ales; poluanŃii monitorizaŃi 
sunt: SO2, NO, NO2, NOx, O3; 

- staŃia DJ-5 - staŃie de fond suburban amplasată în zona pod Jiu spre intrarea în 
Breasta, situată la distanŃă de aproape toate sursele de poluare majore din aglomerare, 
afectată uneori de emisiile de la CET IşalniŃa; poluanŃii monitorizaŃi sunt: SO2, NO, 
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NO2, NOx, CO, PM10 şi O3 - de menŃionat că acesta din urmă se regăseşte în reŃeaua 
europeană specială de monitorizare şi evaluare, alături de alte staŃii din Ńară.  

Pe lângă indicatorii de calitate a aerului menŃionaŃi, se monitorizează şi 
parametri meteorologici la staŃiile DJ-2 şi respectiv DJ-4 temperatura, direcŃia şi 
viteza vântului, presiunea atmosferică, radiaŃia solară, umiditatea relativă şi nivelul 
precipitaŃiilor. 

Principalele surse de emisie care afectează valorile indicatorilor monitorizaŃi 
sunt: 

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

- arderi în industria de transformare şi pentru producerea de energie electrică şi 
termică  

- platformele industriale ale celor 2 termocentrale emit o serie de poluanŃi în 
atmosferă (oxizi ai sulfului şi azotului, monoxid şi dioxid de carbon, compuşi organici 
volatili, pulberi), generează volume mari de ape uzate industriale şi produc cantităŃi 
mari de deşeuri (cenuşa şi sterilul).  

- alte procese industriale - platforma de sud-est (Electroputere, M.A.T., Reloc, 
Ford), zona din NV- Elpreco, Fabrica de bere, incineratorul generează în atmosferă 
emisii de diverşi poluanŃi şi zgomot; platforma industrială de la Podari are un impact 
mai scăzut asupra mediului;  

- exploatarea gazelor produce emisii de compuşi organici volatili; 
- procesele de ardere pentru încălzirea casnică influenŃează sensibil 

concentraŃiile poluanŃilor în timpul iernii, prin contribuŃia lor la nivelul PM10, PM2,5, 
oxizilor de azot, monoxidului de carbon; 

- şantiere deschise sunt importante surse de pulberi mai ales; 
- factori naturali -  terenurile agricole din apropiere sunt importante surse de 

pulberi, de asemenea; 
- surse accidentale – incendii; 
- surse locale necontrolate, ca arderea miriştilor, arderi ale materialelor plastice 

sunt surse de pulberi oxizi şi alti compuşi organici, unii foarte periculoşi; 
- zonele încă nesalubrizate sunt la rândul lor surse pentru prezenŃa în atmosferă 

a diverşilor compuşi rezultaŃi în urma descompunerii, ca amoniacul. 
EvoluŃia poluanŃilor monitorizaŃi în 2012:  
În urma monitorizării poluanŃilor atmosferici în anul 2012 s-au obŃinut date 

comparabile cu cele din anii precedenŃi, au fost înregistate în continuare depăşiri ale 
valorilor limită la SO2 şi PM10, după cum se poate observa în tabelul de mai jos. 

Trebuie menŃionat faptul că evoluŃia poluanŃilor depinde foarte mult şi de 
condiŃiile de dispersie în atmosferă, zona Craiovei fiind defavorizată în sensul că în 
oraş se înregistrază deseori condiŃii de calm atmosferic indiferent de anotimp şi de 
asemenea se produc inversiuni termice în timpul serii, în perioadele de toamna şi 
iarna.  
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Aceste condiŃii climatice conduc la acumularea poluanŃilor emisi de la diverse 
surse şi creşterea concentraŃiilor, uneori peste limitele orare şi zilnice permise.  

În cursul acestui an adăugăm seceta prelungită şi temperaturile foarte ridicate 
înregistrate pe perioade îndelungate, acestea afectând mai ales nivelul PM10 şi al O3. 
 

Tabel sinteză. Anul: 2012     

staŃie poluant media 
anuală 

unitate 
măsură 

tip depăşire  nr. 
depăşiri 

captura 
de date 

(%) 
valide 

DJ-1 SO2  17 µg/m3 
Depăşirea valorii limită orare 
(350 microg/m3, medie orară) 1 90 

  NO2  35 µg/m3    86 
  NOx  58 µg/m3    86 
  CO 0,40 mg/m3    96 
  Benzen 2,78 µg/m3    88 

  
PM10 
grav. 30 µg/m3 

Depăşirea valorii limită 
zilnice (50 microg/m3, medie 
pe 24 ore) 21 56 

  
PM10 
nef. 23 µg/m3 

Depăşirea valorii limită 
zilnice (50 microg/m3, medie 
pe 24 ore) 14 52 

DJ-2 SO2  18 µg/m3 
Depăşirea valorii limită orare 
(350 microg/m3, medie orară) 1 87 

  NO2  30 µg/m3 
Depăşirea valorii limită orare 
(200 microg/m3, medie orară) 4 76 

  NOx  45 µg/m3    76 
  CO   mg/m3    0 
  Benzen 2,06 µg/m3    29 

  
PM2.5 
grav. 24 µg/m3    55 

DJ-3 SO2  19 µg/m3 
Depăşirea valorii limită orare 
(350 microg/m3, medie orară) 8 88 

  SO2  19 µg/m3 

Depăşirea valorii limită 
zilnice (125 microg/m3, 
medie pe 24 ore) 1 88 

  NO2  31 µg/m3 
Depăşirea valorii limită orare 
(200 microg/m3, medie orară) 1 54 

  NOx  62 µg/m3    54 

  
O3 49 µg/m3 

Depăşirea pragului de 
informare(180 microg/m3, 
medie orară) 1 

89 

  

O3 49 µg/m3 

Depăşirea valorii Ńintă pentru 
sănătatea umană (120 
microg/m3, maximă zilnică a 
mediilor pe 8 ore) 18 

89 
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PM10 
grav. 36 µg/m3 

Depăşirea valorii limita 
zilnice (50 microg/m3, medie 
pe 24 ore) 34 56 

  
PM10 
nef. 32 µg/m3 

Depăşirea valorii limită 
zilnice (50 microg/m3, medie 
pe 24 ore) 4 7 

DJ-4 SO2  22 µg/m3 
Depăşirea valorii limită orare 
(350 microg/m3, medie orară) 13 89 

 SO2  22 µg/m3 

Depăşirea valorii limită 
zilnice 
 (125 microg/m3, medie pe 
24 ore) 1 89 

 NO2    µg/m3    0 
 NOx    µg/m3    0 

 
O3 61 µg/m3 

Depăşirea pragului de 
informare  (180 microg/m3, 
medie orară) 2 

85 

  

O3 61 µg/m3 

Depăşirea valorii Ńintă pentru 
sanatatea umană (120 
microg/m3, maxima zilnică a 
mediilor pe 8 ore) 67 

85 

DJ-5 SO2  18 µg/m3 

Depăşirea valorii limită orare 
 (350 microg/m3, medie 
orară)  93 

 NO2  16 µg/m3    90 
 NOx  24 µg/m3    90 
 CO 0,17 mg/m3    89 

 
O3 64 µg/m3 

Depăşirea pragului de 
informare   
(180 microg/m3, medie orară) 3 93 

 

O3 64 µg/m3 

Depăşirea valorii Ńinta pentru 
sanătatea umană (120 
microg/m3, maxima zilnică a 
mediilor pe 8 ore) 55 93 

 
PM10 
grav.   µg/m3    0 

 
PM10 
nef.   µg/m3    0 

 În privinŃa concentraŃiilor înregistrate pentru dioxidul de sulf SO2, menŃionăm 
că până în prezent nu s-au realizat instalaŃiile de desulfurare de către termocentralele 
locale pentru nici o instalaŃie mare de ardere şi respectiv cazan (termenul de realizare 
a acestora este 2013), procesul de construire fiind abia la început, aşa că evoluŃia 
acestuia este influenŃată în continuare de necesarul energetic şi de încălzire, la un 
nivel ridicat al emisiilor industriale.  

StaŃia IşalniŃa a fost cea mai afectată de aceste emisii, după cum se observă din 
numărul mai ridicat de depăşiri ale VL orare.  
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Episoade deosebite au fost înregistrate în 20 august, la IşalniŃa - 3 depăşiri 
consecutive ale VL orare şi depăşirea VL la 24 ore, pe 6 septembrie – depăşiri ale VL 
orare înregistrate la cele 3 staŃii urbane la aceeaşi oră, pe 15 octombrie - din nou se 
remarcă la DJ-4 o serie de depăşiri ale VL orare, iar pe 28 noiembrie o zi destul de 
poluată cu SO2 la Billa, cu depăşirea VL la 24 ore. 

Calitatea apei 
Compania de Apă Oltenia S.A. în calitate de operator regional, licenŃiat 

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

Municipiul Craiova are o populaŃie de aproximativ 310.000 locuitori, din care 
268.931 sunt branşaŃi la reŃeaua publică de distribuŃie a apei potabile, diferenŃa de 
41.069 locuitori fiind alimentaŃi din alte surse.  

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

SituaŃia surselor de apă este prezentată în tabelul următor: 
 

Nr. 
crt. 

SURSA DE APĂ Capacitatea sursei 
(l/s) 

Anul punerii în 
funcŃiune 

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

 
Înmagazinarea apei în Municipiul Craiova, în vederea distribuirii în reŃeaua 

publică, se efectuează astfel: 
 

Nr. 
crt. 

Capacitate 
rezervor (mc) 

Tip rezervor PIF anul 
Periodici-tatea 
igienizării (nr. 

zile) 
Amplasare 

1 3x10000 Cilindru 
Vertical-beton 

1976 180 Şimnic 
superior 

2 
5x5000 

Cilindru 
vertical-beton 

1966 180 Şimnic 
inferior 

3 
1x10000 

Cilindru 
vertical-beton 

1994 180 Făcăi 

4 
1x10000 

Cilindru 
vertical-beton 

1994 180 Secui 

5 1x200 Vertical-beton 1930 180 Secui 
StaŃiile de tratare a apei pentru Municipiul Craiova sunt următoarele: 
- StaŃia IşalniŃa, în care se utilizează  filtrare cu nisip, apa se tratează cu sulfat 

de aluminiu, iar clorinarea se efectuează cu clor gazos. 



98 

- la StaŃiile Şimnic, Izvarna, Făcăi, Popova şi Secui: se clorinează cu clor gazos. 
Debitul de apă captat din surse este de 1790 l/s. Apa captată din surse ajunge 

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

ReŃeaua publică de distribuŃie are o vechime cuprinsă între 20 şi 99 ani, are o 
lungime de 459,51 km fiind realizată din conducte de fontă cenuşie, azbociment, oŃel, 
beton armat precomprimat, fontă ductilă şi polietilenă, cu diametre cuprinse între 100 
şi 1.000 mm.  

Numărul total al branşamentelor utilizatorilor la reŃeaua publică de distribuŃie 
este de 33.187 buc., din care 29.535buc. la populaŃie, 3.292 buc. pentru agenŃi 
economici  şi 360 buc. pentru instituŃii. 

Gradul de contorizare a branşamentelor de apă este de 85%  la populaŃie, 81% 
pentru agenŃi economici şi de 70% pentru instituŃii. 

Pentru asigurarea necesarului de apă utilizatorilor în zonele cu clădiri cu regim 
de înălŃime p+4, p+8 şi p+10 există un număr de 83 staŃii de ridicarea presiunii de 
cartier, dintre care 21 staŃii sunt automatizate. 

SC Compania de Apă Oltenia SA a facturat în anul 2012 în Municipiul Craiova 
un volum de 19.006.097 mc, cu o valoare de 44.611.159 lei (fără TVA). 

Monitorizarea calităŃii apei potabile se efectuează în vederea asigurării calităŃii 
apei, stabilită în conformitate cu legislaŃia în vigoare. 

Pentru monitorizare se efectuează analize fizico-chimice şi  biologice  în 
diverse puncte de control. 

Personalul de specialitate urmăreşte permanent eficienŃa tehnologiilor de 
tratare, comparând valorile analizelor efectuate cu valorile parametrilor relevanŃi, 
stabiliŃi de legislaŃia în vigoare. 

Serviciile publice de alimentare cu apa reprezintă totalitatea activităŃilor 
necesare pentru:  

- captarea şi tratarea apei brute, din surse de suprafaŃa sau subterane;  
- transportul apei potabile şi/sau industriale;  
- înmagazinarea apei;  
- distributia apei potabile şi/sau industriale.  
Serviciile publice de canalizare reprezintă totalitatea activităŃilor necesare 

pentru:  
- colectarea, transportul şi evacuarea apelor uzate de la utilizatori la staŃiile de 

epurare;  
- epurarea apelor uzate şi evacuarea apei epurate în emisar;  
- colectarea, evacuarea şi tratarea adecvată  a deşeurilor din gurile de scurgere a 

apelor pluviale şi asigurarea funcŃionalităŃii acestora;  
- evacuarea, tratarea şi depozitarea nămolurilor şi a altor deşeuri similare 

derivate din activitaŃile prevăzute mai sus;  
- evacuarea apelor pluviale şi de suprafaŃă din intravilanul localităŃilor. 
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Calitatea mediului urban 
 Principiile şi obiectivele activităŃii de zone verzi sunt: protecŃia sănătăŃii 
populaŃiei, responsabilitate faŃă de cetăŃean, conservarea şi protecŃia mediului, tarife 
echitabile şi accesibile tuturor consumatorilor, transparenŃă, consultarea şi antrenarea 
în discuŃii a cetăŃenilor, administrarea corectă şi eficientă a bunurilor din proprietatea 
publică şi a banilor publici, satisfacerea nevoilor populaŃiei, îmbunătăŃirea condiŃiilor 
de viaŃă ale populaŃiei. 
 O importanŃă deosebită s-a acordat activităŃii de administrare a domeniului 
public şi privat al municipiului Craiova. 
 Astfel, pentru ca oraşul Craiova să beneficieze de spaŃii verzi la nivelul 
cerinŃelor şi standardelor europene s-a acordat o atenŃie deosebită activităŃii de 
amenajare, întreŃinere şi înfrumuseŃare a zonelor verzi. 
 Activitatea propriu-zisă are ca scop asigurarea întreŃinerii spaŃiilor verzi, astfel 
încât acestea să îşi îndeplinească funcŃiile pentru care au fost create.  
 SuprafaŃa ocupată de spaŃiile verzi amenajate pe teritoriul municipiului Craiova 
însumează 825,3 ha (8.253.927,11 m2).  

Raportat la ansamblul populaŃiei de aproximativ 302.601 de locuitori, fiecărui 
locuitor al oraşului îi revin 27,2 m² spaŃiu verde. 

Clasificarea spaŃiilor verzi existente 
Nr. crt. Tipuri Suprafe Ńe 

1. Parcuri municipale 

Nicolae Romanescu – 90,00 ha 
Hanul Doctorului – 16,00 ha 

Lunca Jiului – 54,00 ha 
CorniŃoiu – 3,75 ha 

2. 
Grădini publice 
 

Pasaj Amaradia – 1,12 ha 
Parcul Crizantemelor – 1,83 ha 

Sf. Dumitru – 2,08 ha 
Mihai Bravu – 0,85 ha 
IndependenŃa – 0,60 ha 
English Park – 0,59 ha 
Teatrul NaŃional – 2 ha 

Patria Dolce Vita – 0,3 ha 
Grădina Botanică – 15,7 ha 

Madona – 0,18 ha 
Mercur – 0,41 ha 

Casa ŞtiinŃei şi Tehnicii + faŃă Billa – 0,8 ha 
3. SpaŃiile verzi din cartiere 425,08 ha 

4. 
Verdele stradal – alei flancate de 
aliniamente de arbori 54,11 ha 

5. Squaruri 3,43 ha 
6. Zonă verde fântâni arteziene 0,57 ha 
7. Perdele protecŃie 117,9 ha 
8. Zone agrement 24 ha 
9. Zonă verde cimitire 10 ha 
 TOTAL 825,3 ha 
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 AcŃiunile s-au concretizat în acŃiuni de amenajare, întreŃinere şi înfrumuseŃare a 
zonelor verzi, plantări de material dendrofloricol, gazon, arbuşti, arbori în parcurile şi 
grădinile publice din oraş, squaruri şi aliniamente stradale.    
    Pentru activitatea de Zone verzi, prin  HCL.45/2012 cu modificările ulterioare 
au fost alocaŃi  18.272.000 lei  astfel:  
  - Pentru amenajare, întreŃinere zone verzi  s-au angajat la plată 12.182.439 lei; 
 S-au executat lunar lucrări de amenajare şi întreŃinere a spaŃiilor verzi pe o 
suprafaŃă de 825 ha. 
 În perioada 01 ianuarie - 31 decembrie 2012 pe această activitate au fost 
desfăşurate: 

- acŃiuni de curăŃire a zăpezii  şi a gheŃii din parcurile si grădinile publice; 
- tăieri de corecŃie si regenerare la arbori; 
- tăieri de regenerare la arbuşti şi garduri vii; 
- lucrări de degajare a terenului de frunze si crengi; 
- încărcat şi transport resturi vegetale; 
-  întreŃinere curăŃenie; 
- măturat alei;  
- plantat material dendrofloricol; 
- udatul spaŃiilor verzi; 
- tratamente fitosanitare; 
- administrarea manuală a îngrăşămintelor chimice; 

          - combaterea bolilor şi dăunătorilor. 
 S-au achiziŃionat şi plantat cca. 140 mii flori anuale, 175 mii bienale şi perene, 
3820 fire muşcată, 32209 arbori, arbuşti, gard viu, trandafiri, au fost semănate 479 kg. 
gazon pe o suprafaŃa de cca 11375 mp. 

Pentru administrare Gradină Zoologică s-au alocat şi plătit 941.666 lei. 
 S-au desfăşurat activităŃi  pentru întreŃinerea a 269 animale şi păsări astfel: 
      - 27 animale carnivore  
      - 42 omnivore 
      - 36 ierbivore  
     - 164 păsări decorative si carnivore. 
 ÎntreŃinerea Grădinii Zoologice a constat în: 
    - asigurarea hranei speciilor ce le adăposteşte, care constă în: carcasă cabalină, 
bovină, carne neconformă, huroaie, grâu, porumb, şrot de floarea soarelui, pâine, etc. 
     - cheltuieli cu personalul deservent;  
     - cheltuieli cu energia electrică, apă, curăŃenie;  
   - cheltuieli cu medicamente (vaccinuri şi alte medicamente obligatorii necesare 
îngrijirii speciilor de animale si păsări);  
     - alte cheltuieli cu materiale necesare reparării adăposturilor. 
 Pentru întreŃinere cimitire s-au cheltuit 573.864,00 lei. Au fost executate lucrări 
de curăŃire a zăpezii, de întreŃinere a curăŃeniei în cimitirele Sineasca, DorobănŃia, 
Cimitir Nord, Cimitir Ungureni. 
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 Pe activitatea de mobilier stradal s-au plătit până la 31 decembrie 2012,   
1.951.000,00 lei. Activitatea a fost dată în gestiune directă R.A.A.D.P.F.L prin HCL 
56/2006 cu completările ulterioare. 

S-au executat lucrări de întreŃinere şi reparaŃii şi de curăŃire la fântânile 
arteziene de pe domeniul public.  

CurăŃirea şi spălarea fântânilor arteziene, s-a facut ori de câte ori a fost nevoie, 
suprafaŃa totală a bazinelor spălate şi curăŃite pe lună, în această perioadă fiind de cca 
12000 mp.  

De asemenea, s-au executat lucrări de frecare a placajelor de marmură sau 
granit la fântânile arteziene de pe domeniul public în suprafaŃă de cca 445mp/lună. 

S-au executat lucrări de reparaŃii, întreŃinere, înlocuire la cca 11562 ml reŃea de 
hidranŃi de gradină, în zona Bulevardului Oltenia, Grădina Sf. Dumitru, PărculeŃ 
Mercur ACR, hidranŃi de grădină, în zona Bulevardului Tineretului, CraioviŃa Nouă, 
Universitate, Polivalentă, Ştirbei Vodă. 

La solicitarea asociaŃiilor de proprietari, s-au montat pe domeniul public cca 
15127 m.l. gard. 

S-au executat lucrări de reparaŃii şi întreŃinere la 60 locuri de joacă, s-au montat 
cca 110 bănci agrement, s-au reparat şi vopsit cca 600 bănci agrement. S-au reparat 
cca 90 coşuri de gunoi. 

Pentru achiziŃia de obiecte de inventar, au fost plătiŃi până la 31 decembrie 
2012, 403.859,00 lei pentru: 
   - achiziŃia a 10 tarabe şi un foişor în vederea organizării EXPOFLORA pentru 
care s-a plătit suma de 12.065,00 lei; 
   - achiziŃia a 20 pavilioane pentru organizare si amenajare EXPOFLORA 2012, 
suma plătită fiind de 9.998,00 lei; 

- achiziŃia de gard metalic împrejmuire zone verzi  381.796,00 lei; 
- achiziŃia de materiale în vederea organizării EXPOFLORA - 7.278,00 lei 

(premii si materiale publicitare); 
- achiziŃie ornamente pentru amenajare Orăşelul Copiilor 44.755,00 lei. 

 Suma totală cheltuită până la 31 decembrie 2012 pe activitatea de Zone verzi 
este de 16.105.080,00 lei.  

Gestiunea deşeurilor 
Protejarea mediului este fundamentală în zilele noastre. Trebuie să ne gândim 

atât la noi cât şi la nevoile viitoarelor generaŃii. În ultimii ani, Europa a înŃeles că 
trăieşte peste posibilităŃile sale reale şi că modul nostru  de viaŃă pune planeta la 
încercare.  

Consumăm tot mai mult din resursele naturale şi punem în pericol sistemele de 
mediu (apa, solul şi aerul). Aceasta nu poate continua la nesfârşit, cu atât mai mult cu 
cât populaŃia lumii continuă să crească. 

Oamenii îşi doresc se trăiască confortabil şi de aceea se consumă cantităŃi mari 
de energie şi de materii prime, astfel generându-se multe deşeuri. Pentru a ajunge la 
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un consum raŃional va trebui să schimbăm stilul neraŃional de consum.  
Dezvoltarea raŃională pare o problemă copleşitoare, dar chiar aşa şi este. 

Volumul de deşeuri eliminat poate fi privit ca reprezentând un indicator de eficienŃă a 
utilizării resurselor într-o societate, deoarece generarea în exces a deşeurilor este 
legată de ineficienŃa proceselor de producŃie, durabilitatea scăzută a produselor puse 
pe piaŃă şi modele necorespunzătoare de consum. 

Deşeurile trebuie să fie privite ca o resursă de producŃie şi ca o sursă de 
energie.  

Consumatorul nu risipeşte numai resursele limitate dar contribuie şi la 
agravarea problemelor mediului. Deşeurile poluează aerul, apa şi solul, degradează 
peisajele pe suprafeŃe întinse, antrenează costuri ridicate pentru depozitarea lor şi 
instalaŃii pentru incinerarea rezidurilor. CantităŃile de deşeuri produse pot fi reduse 
prin diminuarea cantităŃilor de deşeuri reziduale, dar şi prin reducerea poluatorilor, 
respectiv prin reciclare/valorificare.  

Deşeurile de orice fel, rezultate din multiplele activităŃi umane, constituie o 
problemă de actualitate, datorată atât creşterii continue a cantităŃilor şi a tipurilor 
acestora (care prin degradare şi infestare în mediul natural prezintă un pericol pentru 
mediu şi sănătatea populaŃiei), cât şi însemnatelor cantităŃi de materii prime, materiale 
refolosibile şi energie, care pot fi recuperate şi introduse în circuitul economic.  

AcŃionând pentru respectarea mediului, nu înseamnă să ne limităm doar la 
eliminarea produselor, ci şi la un comportament ecologic care este necesar în toate 
domeniile vieŃii noastre cotidiene. 
 Activitatea de gestionare a deşeurilor trebuie să se bazeze pe anumite principii 
şi priorităŃii: principiul protecŃiei resurselor primare stabileşte necesitatea de a 
minimiza şi eficientiza utilizarea resurselor primare în special a celor neregenerabile 
punând accent pe utilizarea resurselor secundare, prevenire, pregătire pentru 
reutilizare, reciclare, alte operaŃiuni de valorificare, de exemplu valorificarea 
energetică şi abia în ultimul rând eliminare. 

Depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor, evacuarea acestora în cursurile de 
apă, arderea necontrolată, reprezintă a serie de riscuri majore pentru mediul şi pentru 
sănătatea umană, favorizând poluarea aerului, apei, solului, apariŃia bacteriilor 
infecŃioase, a insectelor, rozătoarelor. 

Deşeurile municipale constituie o problemă de strictă  actualitate, Ńinând seama 
de pericolul potenŃial pentru sănătate şi mediu, precum şi de faptul că acestea conŃin o 
serie de materiale reciclabile a căror valorificare are drept rezultat economisirea de 
resurse naturale şi diminuarea consumurilor materiale şi energetice. 

CantităŃile de deşeuri destinate eliminării prin depozitare sau ardere reprezintă 
pierderile de materie şi energie care contravin principiilor unei dezvoltări durabile. 

DeficienŃele organizatorice (lipsa sau organizarea rudimentară a serviciilor de 
salubritate în mediul rural), precum şi folosirea unor instalaŃii/tehnologii de eliminare 
neadecvată unei gestiuni ecologice, fac ca această activitate să aibă un impact negativ 
asupra mediului şi să constituie un risc pentru sănătatea publică. 
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Gestionarea deşeurilor municipale presupune colectarea, transportul, 
valorificarea şi eliminarea acestora, inclusiv monitorizarea depozitelor de deşeuri 
după închidere. 

Responsabilitatea pentru gestionarea deşeurilor municipale aparŃine 
administraŃiilor publice locale, care, individual sau prin concesionarea serviciului de 
salubrizare către un agent economic autorizat, trebuie să asigure colectarea selectivă, 
transportul, neutralizarea, valorificarea şi eliminarea finală a acestor deşeuri.  

Gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea 
umană şi fără a dăuna mediului. 

De asemenea, potrivit Legii 211/2011 privind regimul deşeurilor, autorităŃile 
administraŃiei publice locale au responsabilitatea colectării separat a biodeşeurilor, în 
vederea compostării şi fermentării acestora, tratării biodeşeurilor într-un mod care să 
asigure un înalt nivel de protecŃie a mediului, folosirii de materiale sigure pentru 
mediu, produse din biodeşeuri, şi încurajării compostării individuale în gospodării. 

Deşeurile biodegradabile provenite din parcuri şi grădini trebuie să fie colectate 
separat şi transportate la staŃiile de compostare sau pe platforme individuale de 
compostare.  

La nivelul anului 2012 cantitatea de deşeuri biodegradabile din parcuri şi 
grădini colectată de către RAADPFL a fost de aproximativ 2588 tone, deşeuri care au 
fost valorificate în pepiniere. 

În cazul în care biodeşeurile colectate separat conŃin substanŃe periculoase, se 
interzice tratarea acestora în staŃii de compostare. 

Deşeuri municipale  
Deşeurile municipale reprezintă totalitatea deşeurilor generate în mediul urban 

şi rural din gospodării, instituŃii, unităŃi comerciale, agenŃi economici (deşeuri 
menajere şi asimilabile), deşeuri stradale colectate din spaŃii publice, străzi, parcuri, 
spaŃii verzi, deşeuri din construcŃii şi demolări şi nămoluri de la epurarea apelor uzate 
orăsenesti. 

Deşeurile municipale şi asimilabile conŃin în cea mai mare parte categorii de 
deşeuri care pot fi şi trebuie valorificate: hârtie, carton, plastic, metale, lemn, sticlă şi 
deşeuri biodegradabile. 

Pentru anumite tipuri de deşeuri nu există practic opŃiuni viabile de valorificare 
pe plan naŃional (de exemplu sticlă).  

În prezent sistemul este disponibil în primul rând pentru ambalajele PET şi 
hârtie/carton.  

CantităŃile reciclate provin, în principal, de la agenŃii economici, instituiŃii şi 
într-o mai mică măsură de la populaŃie.  

Alte circuite paralele de reciclare au la bază colectarea stradală prin intermediul 
containerelor tip clopot sau în zonele de depozitare. Ele reprezintă, de asemenea, o 
pondere relativ importantă, dar greu de cuantificat. 

Depozitarea rămâne, din păcate, principala opŃiune de eliminare a deşeurilor 
municipale din totalul deşeurilor municipale generate. 
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În municipiul Craiova funcŃionează un depozit conform de deşeuri municipale - 
Depozit de deşeuri solide urbane şi industrial asimilabile, MOFLENI. 

 Cantitatea de deşeuri depozitată pe depozitul de deşeuri Mofleni a scăzut faŃă 
de anul 2011 şi datorită faptului că la nivelul municipiului a demarat sistemul de 
colectare selectivă a deşeurilor de ambalaje, fiind amplasaŃi 243 recipienŃi de tip 
IGLOO în 87 locaŃii pentru colectarea deşeurilor de hârtie, carton, pet şi sticlă.  

De asemenea, în instituŃiile publice se colectează selectiv aceste tipuri de 
deşeuri care ulterior sunt predate operatorilor autorizaŃi pentru valorificarea 
deşeurilor.                             

Deşi, procentul de conectare la serviciile de salubritate nu este 100% aşa cum 
prevede legislaŃia, toate calculele fiind făcute pe baza contractelor încheiate cu 
operatorii de salubritate (număr contractelor este fluctuant de la o lună la alta), în 
realitate aproape toate deşeurile generate se colectează de la toată populaŃia din 
mediul urban. 
 În ceea ce priveste cantităŃile de deşeuri municipale biodegradabile depozitate, 
în conformitate cu prevederile art. 5(2) al Directivei 1999/ 31/CE, România va raporta 
reducerea acestor cantităŃi depozitate, luând ca an de referinta 1995.  

Obiectivele de reducere a conŃinutului de deşeuri biodegradabile din depozite 
sunt calculate pro rata pentru populaŃia regiunii raportată la populaŃia României din 
1995 (10,74%).  

Această fracŃie este multiplicată cu cantităŃile de deşeuri biodegradabile 
raportate în 1995 la nivel naŃional. 
 CantităŃile maxime de deşeuri biodegradabile admise în depozite sunt 
prezentate mai jos: 

Cuantificarea Ńintelor privind deşeurile biodegradabile municipale 
 2010 2013 

Cantitate generată de deşeuri biodegradabile municipale (tone) 156.117 157.508 

Cantitate maximă de deşeuri biodegradabile municipale care 
poate fi depozitată (tone) 120.045 80.030 

Cantitate de deşeuri biodegradabile municipale ce trebuie redusă 
de la depozitare (tone) 

36.072 77.478 

 

Depozite conforme de deşeuri municipale 

Municipiul Depozit 
Cantitatea 

depozitată in 2010 
(tone) 

Cantitatea 
depozitată in 

2011 
(tone) 

Cantitatea 
depozitată în 

2012 
(tone) 

Craiova 

Depozit de deşeuri 
solide urbane şi 

industriale 
asimilabile, 
MOFLENI 

91.849,49 83.606,47 81.665,36 
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Gestionarea deşeurilor periculoase din deşeurile municipale 
Deşeurile menajere periculoase sunt definite ca acele deşeuri care ar putea să 

accentueze proprietăŃile periculoase ale deşeurilor solide municipale, atunci când sunt 
depozitate, incinerate sau convertite în compost. 

Uleiul de motor, vopselele, pesticidele, antigelul, substanŃele de conservare a 
lemnului, bateriile, cosmeticele şi unele dintre substanŃele utilizate pentru curăŃat sunt 
exemple de produse care pot conŃine solvenŃi, produşi petrolieri, metale grele sau 
substanŃe toxico-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 soluŃiilor specifice de tratare pentru evitarea unor 
poluări accidentale. 

Gestionarea deşeurilor din construcŃii şi demolări 
Deşeurile din construcŃii şi demolări continuă să fie un flux sensibil de deşeuri, 

deoarece în prezent nu se realizează o evidenŃa exactă a cantitaŃilor generate şi nici o 
gestionare corespunzătoare. 

În prezent, doar o mică parte din deşeurile provenite din construcŃii şi demolări 
este raportată, în special cea provenită de la cetăŃenii care solicită autorizaŃii de 
construire pentru renovări/demolări/construcŃii noi.  

Cele mai mari cantităŃi, constând de regulă în resturi de betoane, cărămidă sau 
mixte (cărămidă şi mortar) provin din zona societăŃilor de construcŃii, pe care în 
general nu le declară, întrucât fie le concasează şi le reutilizează la amenajarea 
drumurilor de acces în şantier sau pentru umplerea gropilor de pe drumurile 
comunale, fapt mai mult sau mai puŃin legal, fie le depozitează de cele mai multe ori 
în locuri nepermise. 

Deşeurile periculoase reprezintă o problemǎ de importanŃǎ deosebitǎ, atât prin 
cantităŃile de deşeuri generate, cât şi datoritǎ diversitǎŃii compoziŃiei.  

Cantitatea de deşeuri industriale periculoase generatǎ a scăzut în ultimii ani 
datoritǎ încetării activităŃii unor unităŃi economice. 

Principalele activităŃi generatoare de deşeuri periculoase din regiune sunt: 
industria chimică anorganică, activitatea de transport (deşeuri de ulei uzat, 
baterii/acumulatori uzaŃi), activităŃile agricole (pesticide expirate, ambalaje de 
pesticide, ulei uzat, baterii/acumulatori uzaŃi, etc.), prelucrarea lemnului (lacuri, 
vopsele) precum şi acoperirile metalice - galvanizări (emulsii uzate de la maşini 
unelte, nămoluri cu metale grele), activităŃi miniere. 

Producătorii de deşeuri periculoase au responsabilitatea gestionării de o 
manieră care să asigure un management raŃional al deşeurilor periculoase precum şi 
cea pentru prevenire şi reciclare, suplimentar faŃa de manipulare, stocare, colectare, 
transport, tratare, eliminare a deşeurilor produse. 
 La nivelul judeŃului există 2 incineratoare deşeuri periculoase aparŃinând unor 
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operatori privaŃi: 
 

JudeŃ Localitate Operator Tip incinerator 

Dolj Craiova 
SC GUARDIAN ECO BURN 
SRL,  Platforma Industrială 

Doljchim 

InstalaŃie de incinerare 
deşeuri periculoase 

Dolj Sopot/Dolj 
SC MEDELINE EXIM, 

localitatea Sopot, Jud. Dolj 

InstalaŃie de incinerare 
deşeuri medicale 

periculoase 
Total Regiune  3  

 
Conform Raportului Anual de Mediu cantităŃile de deşeuri incinerate în 

perioada 1 ianuarie 2012 – 31 decembrie 2012, de SC GUARDIAN ECO BURN, sunt 
următoarele: 

- deşeuri medicale incinerate în anul 2012 = 431.443,85 kg/an; 
- deşeuri industriale incinerate în anul 2012 = 66.927,94 kg/an; 
- deşeuri veterinare (categ. I, II, III) în anul 2012 = 909.623,26 kg/an.  

 
 Deşeuri generate din activităŃi medicale  

În anul 2012, la nivelul municipiului s-a colectat cantitatea de aproximativ 171 
tone deşeuri medicale, deşeuri care au fost neutralizate sau eliminate prin incinerare 
prin intermediul firmelor autorizate în acest scop din regiune (în principal de către SC 
Guardian SRL Craiova şi SC MEDELINE EXIM). 

Transportul deşeurilor medicale periculoase de la spitale şi alte unităŃi medicale 
se realizează prin intermediul agenŃilor economici autorizaŃi pentru colectarea şi 
transportul acestor tipuri de deşeuri. 
 
Firme de transport deşeuri periculoase autorizate 

JudeŃ Operator autorizat 
DOLJ SC GUARDIAN ECO BURN SRL, Craiova 

DOLJ SC STERICYCLE ROMÂNIA SRL 

DOLJ 
SC COGEN ENERGY MEDICAL COMPANY SRL 

Craiova 

DOLJ SC BRAZILIAN MARMURA SRL Craiova 

DOLJ SC ECOTOTAL SRL CRAIOVA 

DOLJ 
SC TRANS COGEN MEDICAL COMPANY SRL, 

Craiova, 

Total Regiune 19 
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Firme autorizate pentru eliminarea finală (incinerare) a deşeurilor: 
JudeŃ Operator economic Tip incinerator 

Dolj 
SC GUARDIAN ECO 

BURN SRL 
InstalaŃie de incinerare deşeuri 

periculoase 

Dolj 
SC MEDELINE EXIM – 

autorizat în luna martie 2012, 
AIM nr. 64/3.01.2012 

InstalaŃie de incinerare deşeuri 
medicale şi periculoase 

 
Fluxuri de deşeuri 
- Deşeuri de echipamente electrice şi electronice 
Implementarea prevederilor Directivei Consiliului nr. 2002/96/CE privind 

deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE) 
În vederea atingerii obiectivelor prevăzute de legislaŃia în vigoare au fost au 

fost organizate campanii de conştientizare şi colectare a deşeurilor de echipamente 
electrice şi electronice. 
 Campanii locale de colectare a DEEE efectuate în 2012 la nivelul municipiului 
Craiova: 

Nume companie Organizatori Perioada de 
desfăşurare 

Cantitatea 
colectată (t) 

Campanie 
trimestrială 

Primăria Municipiului Craiova,  
SC Salubritate Craiova SRL 

25-26 martie 
2011 

1,320 

Campanie 
trimestrială 

Primăria Municipiului Craiova,  
SC Salubritate Craiova SRL 

24-25 iunie 2011 3,340 

Campanie 
trimestrială 

Primăria Municipiului Craiova,  
SC Salubritate Craiova SRL 

23-24 septembrie 
2011 

1,840 

Campanie 
trimestrială 

Primăria Municipiului Craiova,  
SC Salubritate Craiova SRL 

16-17 decembrie 
2011 

1,720 

Campanie 
trimestrială 

Primăria Municipiului Craiova,  
SC Salubritate Craiova SRL 

30-31 martie 
2012 0,600 

Campanie 
trimestrială 

Primăria Municipiului Craiova,  
SC Salubritate Craiova SRL 

29-30 iunie 2012 0,540 

Campanie 
trimestrială 

Primăria Municipiului Craiova,  
SC Salubritate Craiova SRL 

28-29 septembrie 
2012 

1,540 

Campanie 
trimestrială 

Primăria Municipiului Craiova,  
SC Salubritate Craiova SRL 

02-03 noiembrie 
2012 

14,460 

 
Implementarea prevederilor Directivei 2000/53/EC privind vehiculele scoase 

din uz:  
La nivelul municipiului existau în anul 2012 un număr de 20 operatori 

economici autorizaŃi să desfăşoare activităŃi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase 
din uz. 
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Agent economic 
 (date de identificare: numele societăŃii, CUI, adresă, telefon, fax, persoană Activitate 

desfăşurată Sediul social Punct de lucru 

SC REMAT SA CRAIOVA, CUI R2292050 

colectare şi 
tratare 

Craiova, str. Drumul Industriilor nr. 7, tel: 
0251/461464, fax: 0251/485336, Ghinea 

Cornelia 

Craiova, str. Drumul Industriilor 
nr. 7, tel: 0251/461464, fax: 

0251/485336, Ghinea Cornelia 

 
Bailesti, str. Rampei nr. 2, tel: 

0743019783, Poenaru Alexandru 
colectare 

SC ADIDRAD COM SRL CRAIOVA, CUI R 8716251 

colectare şi 
tratare 

Craiova, str. Bariera Vâlcii, nr. 195 C, tel: 
0251/468310, fax: 0251/468210, Vintila 

Constantin 

Craiova, str. Calea Severinului nr. 
48C,tel: 0724277426, Vintila 

Constantin 

 
Craiova, str. Bariera Valcii nr. 
195 C, Vintila Constantin, tel: 

0251/468310, fax: 0251/468210 

colectare şi 
tratare 

SC OLTMETAL SA CRAIOVA, CUI R 12319713 
 colectare şi 

tratare Podari, str. Depozitului nr. 15, tel: 
0251/436101, fax: 0251/436401, Patrut Ion 

 

Podari, str. Depozitului nr. 15 

 Craiova, Calea Bucureşti nr. 191 colectare 

 Craiova, str. Bariera Valcii nr. 
215 

colectare 

SC EUROMOTORS SRL, CUI 11502100 

colectare şi 
tratare 

Pielesti, Calea Bucuresti nr. 137, tel: 
0251/414226, Miereanu Aurelian DanuŃ, 

0722557534 
Pieleşti 

SC REMAT BRAŞOV SA, CUI RO 1088125 

colectare şi 
tratare 

Braşov, str. Timişu Sec nr. 1, tel: 
0268/316752, fax: 0268/331454, 

0268/331280, fax: 0268/330808, e-mail: 
secretariat@rematbv.ro, Butnariu LuminiŃa 

Craiova, str. Rozelor nr. 78, tel: 
0251/461306, fax: 0251/552747, 

Lujeru Ileana 

SC DEZMEMBRĂRI AUTO VEGAS SRL, CUI 18916710 

colectare şi 
tratare Craiova, str. Merişorului nr. 6, tel: 

0721236810, 0752167560, Orăşanu  Daniel 

Craiova, str. Merişorului nr. 6, 
tel: 0721236810, 0752167560, 

Orăşanu  Daniel 

SC REMAT SCHOLZ FILIALA OLTENIA SRL,  
CUI RO 22074386 colectare 
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Drobeta Turnu Severin, str. CerneŃi nr. 14, 
jud. MehedinŃi 

Craiova, b-dul Dacia nr. 1B, tel: 
0748110567, Vasile Florin 

SC OCEALAN DEZMEMBRARI SRL, CUI 18916745 

colectare şi 
tratare Craiova, str. Fulger nr. 211, Staicu Dan, 

tel: 0723320677, fax: 0251/592252 

Craiova, str. Fulger nr. 211, 
Staicu Dan, tel: 0723320677, fax: 

0251/592252 

SC WOLCAR SRL, CUI 17685189 
 

colectare şi 
tratare Craiova, b-dul 1Mai, bl. 153, sc. 2, ap. 15, 

Cioabla Liviu, tel: 0740007379 

Malu Mare, sat Preajba, T 28, P 
56, P59, Cioabla Liviu, tel: 

0740007379 

SC DUNCOMET SRL, CUI 20659090 colectare şi 
tratare Poiana Mare Poiana Mare, Dunareanu 

Costinel, tel: 0741082177 

 
Bailesti, str. Galicea Mare nr. 3-5, 

Sultan Carmen, 0741082179 
colectare 

 Craiova, str. Raului, nr. 320, 
Dunăreanu Costinel, 0741082177 

Colectare 

SC GUARDIAN SRL, CUI 6778738 

colectare Craiova, str. Drumul Industriilor nr. 7, tel: 
0251/461464, fax: 0251/485336, Ghinea 

Dumitru 

IsalniŃa, str. Mihai Eminescu, nr. 
105 T, Platforma Industriala 
Doljchim, Ghinea Dumitru 

SC PREST REMAT SRL, CUI 22955980 

colectare Craiova, str. BP Hasdeu, nr. 45, tel: 
0743019783, Ghinea Radu 

Craiova, str. Drumul Industriilor 
nr. 7, tel: 0743019783, Ghinea 

Radu 
 

SC REDEC PREST SRL, CUI 26150010 

colectare Craiova, str. Constantin Lecca nr. 4, Paun 
Cornelia, tel: 0743019780 

Isalnita, km nr. 6, Platforma 
Combinatului Doljchim, 

Pirvuleasa Irina, tel: 0745527255 

SC D.V.M PREST SERV SRL, CUI 18998486 
Colectare 

 Craiova, B-dul Nicolae Titulescu, nr 172 A 
Craiova, B-dul Nicolae Titulescu, 

nr 172 A 

SC CARTER SRL, CUI 19197974 
colectare şi 

tratare Craiova, str. Aristizza Romanescu nr. 32, 
tel: 0742244333, Sutu Vasile Catalin 

Craiova, str. Gîrleşti nr. 119 A 

SC ROMFER TRANS SRL, CUI 16394106 colectare 
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Craiova, str. A.I. Cuza, nr. 4, tel: 
0728011779, dl. Giurca 

Isalnita, str. Mihai Eminescu, nr. 
105, platforma industriala 

Combinat Doljchim 

SC HODOSANA COM SRL, CUI 4243800 
colectare şi 

tratare 
Tg. Jiu, str. Calea Eroilor, nr. 6, Aripa 
Noua a Hotelului Gorj, etaj 11, camera 

1110 

Carcea, str. Silozului, nr. 28, tel: 
0723613161, Stanica Dorel 

SC AUTO A & M SRL, CUI 26019961 
colectare şi 

tratare Craiova, str. Brestei, nr. 543, tel: 
0727830333, Curcea Marius Catalin Com. Breasta, T 46, P 18 

SC COLLION IMPORT EXPORT SRL, CUI 16869825 

colectare Bailesti,str. Cernei,nr.1; tel 0723682772; dl 
Moanda Ion 

Bailesti, Str. Aviator Petre 
Ivanovici,nr.75 

SC OLD OTTO MOBILE SRL, CUI:28715854 
colectare si 

tratare Craiova, str. Rosmarinilor, nr. 10; Kovacs 
Georgiana, tel:0724502026 

Craiova, Str. Popoveni, nr. 11 

 
  În anul 2011 la nivelul regiunii au fost colectate 2826 vehicule scoase din uz. 

JudeŃ 
Număr VSU 
colectate 

Număr VSU 
dezmembrate 

Dolj  2826 2826 
 

Se impune dezvoltarea de sisteme de colectare de către operatorii economici de 
reciclare a deşeurilor provenite de la vehicule, componentele fiind necesare reparării 
altor vehicule în cazul în care acestea sunt tehnic fezabile precum şi integrarea unei 
cantităŃi ridicate de materiale reciclate care provin din deşeurile vehiculelor scoase din 
uz, în noile vehicule şi alte produse, pentru dezvoltarea pieŃelor de materiale provenite 
din deşeuri. 

Obiectivul principal al legislaŃiei privind vehiculele scoase din uz este de a 
stabili dispoziŃii care urmăresc în primul rând prevenirea formării de deşeuri de la 
vehiculele scoase din uz şi, în plus, refolosirea, reciclarea şi alte forme de recuperare a 
vehiculelor scoase din uz şi a componentelor acestora pentru a reduce eliminarea de 
deşeuri, precum şi îmbunătăŃirea din punct de vedere ecologic a activităŃii tuturor 
operatorilor economici implicaŃi în ciclul de viaŃă al vehiculelor, în special a 
operatorilor direct implicaŃi în tratarea vehiculelor scoase din uz. 

UnităŃile de colectare nu au dreptul să trateze VSU, în mod special în ceea ce 
priveşte evacuarea fluidelor şi dezmembrarea acestora. Acestea trebuie să încheie 
contracte cu unităŃile de tratare în ceea ce priveşte perioadele de preluare a 
vehiculelor, în scopul evitării prejudiciilor produse mediului de stocarea prelungită a 
acestora şi al evitării blocării activităŃii de colectare.  
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Din cantitatea dezmembrată în 2011 aproximativ 77,48% a fost valorificată prin 
reciclare iar 3% se află în stoc. Cea mai mică cantitate şi anume 0,16% a fost 
valorificată energetic.  

VSU-urile reprezintă doar vehicule dezmembrate care au fost golite de orice 
lichide şi alte componente periculoase. Numărul pare a fi subestimat, probabil pentru 
că multe vehicule sunt raportate ca fier vechi sau metale mărunŃite. 

Fier vechi, plastic şi sticlă - aceste materiale sunt colectate şi trimise spre 
valorificare la fabrici din industria siderurgică sau fabrici de materiale plastice. 

Se impune dezvoltarea de sisteme de reciclare/valorificare a deşeurilor 
provenite de la vehicule, componentele fiind necesare reparării altor vehicule în cazul 
în care acestea sunt tehnic fezabile precum şi integrarea unei cantităŃi ridicate de 
materiale reciclate care provin din deşeurile vehiculelor scoase din uz, în noile 
vehicule şi alte produse, pentru dezvoltarea pieŃelor de materiale provenite din 
deşeuri.  

Poluarea fonică 
Sursele de poluare acustică cele mai importante sunt următoarele: traficul 

rutier, activitatea industrială, manifestările cultural-sportive, restaurante şi discoteci in 
aer liber ori mixte, traficul feroviar şi intr-o măsură mai mică traficul aerian. 

Traficul rutier generează nivele ridicate de disconfort acustic pe direcŃiile 
principale ale fluxurilor de circulaŃie: intrările dinspre Timisoara, Bucuresti, Calafat si 
Bechet, rocada de vest-nord-est şi artera principală din interiorul oraşului: Calea 
Bucureşti - Calea Severinului. 

Cele mai dense intersecŃii (artere) sunt: Km 0, Universitate, PECO Severinului, 
StaŃia RA, Pasaj Electro, Regionala CFR, Rocada Raului, CraioviŃa Nouă – StaŃie 
Transformatori. 

O sursă majoră de disconfort acustic este reprezentată de lucrările de execuŃie 
la pasajul subteran de la Universitate, atât de la utilaje de construcŃii folosite cât şi 
datorită devierii traficului rutier pe artere adiacente zonei, în acest fel creîndu- se 
ambuteiaje rutiere. 

Activit ăŃile industriale, care creează probleme in domeniul acustic, sunt 
concentrate in marile platforme industriale: 

- platforma IşalniŃa, care nu afectează direct locuitorii din Craiova ci doar pe 
cei din zona IşalniŃa – Breasta - Izvorul Rece. Zgomotele continue sunt estompate 
pană la zonele locuite, 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 (Prefabricate, Bere, Transporturi) generează nivele de 
zgomot mai reduse şi doar cu impact local; 
          - platforma de est (Electroputere, IUG, MAT) generează zgomote continue (zi 
şi noapte) şi afectează locuitorii din zonele limitrofe printr-un zgomot de fond. 

Traficul feroviar afectează continuu liniştea locuitorilor dintr-un culoar de cca. 
100 m adiacent liniilor feroviare. 
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În zona municipiului Craiova traficul aerian civil este foarte scăzut, iar 
aplicaŃiile militare (câteva într-un an) se desfăşoară de regulă ziua. 

Pe data de 08.12.2006, în conformitate cu obligaŃiile legale prevăzute de H.G. 
nr. 321/2005, Primăria Municipiului Craiova a organizat licitaŃia privind 
achiziŃionarea hărŃii de zgomot a Craiovei, hartă care a fost finalizată în luna aprilie a 
anului 2007. 

Acest studiu a fost efectuat luând în considerare harta strategică de zgomot a 
Municipiului Craiova, hartă realizată în anul 2007 de către Enviro Consult. 

În conformitate cu specificaŃiile tehnice ale contractului, acest raport este însoŃit 
de o serie de planuri de măsuri pentru reducerea nivelului de zgomot din locaŃia 
studiată. 

Primăria Municipiului Craiova a contractat în anul 2008 activitatea de realizare 
a „Planului de acŃiune privind reducerea zgomotului” şi testarea teoretică a acestora în 
vederea găsirii celor mai bune metode şi a celor mai eficiente, în lumina existenŃei 
unei resurse limitate pentru aplicarea „Planului de acŃiune pentru reducerea 
zgomotului” cele mai potrivite pentru zonele studiate.  

Desigur, scăderea nivelului sonor al unei surse poate conduce la sesizarea unor 
zgomote noi, care erau acoperite de nivelul ridicat al sursei oprite. Nu se poate vorbi 
de reducerea nivelului de zgomot doar pentru o singură sursă, peisajale sonore sunt 
influenŃate şi de zgomote care nu fac obiectul acestei directive. 

La realizarea „Planurilor de acŃiune pentru reducerea zgomotului” s-a Ńinut cont 
de principiile de transmitere a sunetului în aer liber, respectiv de drumul urmat de 
undă sonoră de la emiŃător până la receptor. Buna practică în domeniu oferă o 
clasificare a eficienŃei măsurilor începând 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 iniŃial se referă numai la sursă. 

Măsurile propuse pentru acest tip de sursă de zgomot au fost următoarele: 
planificarea traficului, amenajarea teritoriului, măsuri tehnice la nivelul surselor de 
zgomot, introducerea, după caz, a pârghiilor economice stimulative care să încurajeze 
diminuarea sau menŃinerea valorilor nivelului de zgomot sub maximele permise. 

Vizavi de sursa de zgomot tramvai, după consultarea hărŃilor de zgomot şi a 
situaŃiei concrete de pe teren, reducerea zgomotului emis de circulaŃia tramvaielor se 
poate realiza prin reducerea zgomotului emis la contactul şină-roată, reducerea 
vibraŃiilor vehiculelor prin schimbarea acestora cu vehicule mai silenŃioase, reducerea 
vibraŃiilor vehiculelor şi a căii de rulare prin reducerea rigidităŃii căii de rulare. 
AcŃiunea asupra căii de propagare a sunetului implică panouri fonoizolante. 

Pentru „Planurile de acŃiune privind reducerea zgomotului” au fost găsite 
zonele liniştite ale oraşului, acestea fiind zonele în care zgomotul trebuie redus şi în 
care zgomotul trebuie să rămână în acest fel.  

Conform legislaŃiei înseamnă că limitele maxime admise trebuie să fie 55 dB, 
iar suprafaŃa minimă pentru o zonă liniştită trebuie să fie de minim 4,5 ha. 

Parcurile din municipiul Craiova care trebuie considerate zone liniştite sunt 
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expuse la rândul lor la zgomotul provenit din traficul rutier şi de la traficul feroviar, 
cum ar fi: Parcul CorniŃoiu şi mai puŃin la celelalte surse de poluare fonică. 

Prin urmare aplicarea măsurilor de reducere a zgomotului pentru traficul rutier 
vor avea un impact pozitiv asupra zonelor liniştite din municipiul Craiova. 
 

 


