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

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

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

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

principalele râuri din România. 
Situat la circa 227 km faţă de capitala României, este cel mai important municipiu din regiunea 

sud–vest Oltenia şi are următoarele distanţe faţă de municipiile apropiate: 120 km faţă de Piteşti, 120 
km faţă de Râmnicu Vâlcea, 121 km faţă de Turnu Severin, 119 km faţă de Târgu Jiu. 

Municipiul Craiova este delimitat de următoarele comune: 
La Nord: -   Işalniţa; 

- Şimnicu de Sus; 
- Mischii. 

La Vest: -   Breasta; 
- Bucovăţ. 

La Sud: -   Podari; 
- Malu Mare. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

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

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

Industria 
Orientarea economiei municipiului Craiova spre o dezvoltare durabilă în concordanţă cu 

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

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

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

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

promovarea investiţiilor cu impact semnificativ în economie; 
 susţinerea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii; 
 dezvoltarea cererii pieţei româneşti de produse industriale; 
 elaborarea şi implementarea strategiilor sectoriale. 
 
Evoluţia activităţii industriale realizată în judeţul Dolj evidenţiază, în anul 2017 o creştere cu 

55,8% faţă de anul 2016. Aceasta s-a datorat, unităţilor cu activitate industrială plasate pe teritoriul 
municipiului Craiova şi în principal, ramurilor: industria alimentară, prelucrarea lemnului, fabricarea 
produselor din lemn şi plută, alte activităţi extractive, fabricarea calculatoarelor şi a produselor 
electronice şi optice, fabricarea băuturilor, activităţi de servicii anexe extracţiei, repararea, întreţinerea 
şi instalarea maşinilor şi echipamentelor. 

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

au avut o evoluţie ascendentă de la 9947 unităţi active, la începutul anului 2016, la 9957 unităţi active 
la începutul anului 2017. 

După clasa de mărime, apreciată după numărul de salariaţi, la începutul anului 2017, marea 
majoritate a unităţilor (9740) se înscriu în categoria micro şi mici (sub 50 salariaţi) cu o pondere de 
97,8% (97,9% la începutul anului 2016), întreprinderile medii (50 – 249 salariaţi) şi mari (250 salariaţi şi 
peste) având o pondere redusă, respectiv 2,2% (2,1 la începutul anului 2016) din totalul unităţilor 
active. IMM-urile au reprezentat 99,6% în total unităţi active atât la începutul anului 2017, cât şi la 
începutul anului 2016. 

În cadrul industriei prelucrătoare, industria alimentară, fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, 
industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, fabricarea de mobilă, fabricarea produselor 
din cauciuc şi mase plastice deţin împreună 56,9% din totalul unităţilor active.  

Cifra de afaceri, obţinută de cele 9957 unităţi active a fost de 22.504.812,9 mii lei, ceea ce 
înseamnă în medie 2.260,2 mii lei pe o unitate activă faţă de 2.259,7 mii lei pe o unitate activă la 
începutul anului 2016.  

Cea mai mare pondere în totalul cifrei de afaceri, o deţin ramurile aparţinătoare industriei cu 
44,3% (faţă de 49,3% la începutul anului 2016), comerţului cu ridicata şi cu amănuntul cu 39,1% (faţă 
de 36,8% la începutul anului 2016) şi construcţiilor cu 4,0% (faţă de 4,7% la începutul anului 2016).  
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O pondere importantă în totalul cifrei de afaceri din industrie o are industria prelucrătoare cu 
63,7%, iar în cadrul acesteia fabricarea autovehiculelor de transport rutier (64,6%), fabricarea 
echipamentelor electrice (7,8%), fabricarea băuturilor (5,4%), fabricarea articolelor de îmbrăcăminte 
(3,5%) ş.a. 

Ponderea IMM-urilor în totalul cifrei de afaceri, la începutul anului 2017, a fost de 66,3%, 
comparativ cu începutul anului 2016, când ponderea acestora în total cifră de afaceri a fost de 65,2%. 

La începutul anului 2017 cele 85.972 persoane ocupate din cadrul unităţilor active au realizat 
în medie o cifră de afaceri de 262 mii lei pe persoană. 

După clasele de mărime, la începutul anului 2017, 33,5% din personalul ocupat se regăsea în 
întreprinderile mari (250 salariaţi şi peste), 23,0% în întreprinderile mici (10 - 49  salariaţi), 24,1% în 
microîntreprinderi (până la 9 salariaţi), iar 19,4% în întreprinderile medii (50 - 249 salariaţi). 

Volumul total al investiţiilor brute în bunuri corporale la începutul anului 2017 a fost de 
1.407.718,8 mii lei ceea ce reprezintă 141 mii lei pe o unitate activă. La începutul anului 2017 din 
totalul investiţiilor brute 51,6% se regăsesc în cadrul întreprinderilor mari (42,1% la începutul anului 
2016). 

Agricultură  
La sfârşitul anului 2017, suprafaţa agricolă1 a municipiului Craiova s-a menţinut constantă, la 

nivelul a 3.543 hectare, reprezentând în prezent aproximativ 44,0% din suprafaţa totală a localităţii, de 
8.141 hectare. 

Structura suprafeţei agricole este următoarea: suprafaţa arabilă (2568 hectare), livezi şi 
pepiniere pomicole (106 hectare), vii şi pepiniere viticole (35 hectare), păşuni naturale (830 hectare) şi 
fâneţele naturale (4 hectare).  

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

 Suprafaţa cu terenuri neagricole, de 4598 ha, reprezintă 56,5% din suprafaţa totală a 
municipiului. Ponderea cea mai mare în cadrul terenurilor neagricole o deţine suprafaţa ocupată cu 
construcţii (77,9%), urmată de suprafaţa ocupată cu păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră 
(10,8%) şi de suprafaţa cu căi de comunicaţii şi căi ferate (7,0%). 

 În sectorul privat, suprafaţa cu terenuri neagricole de 3351 ha reprezintă 72,9% din suprafaţa 
totală cu terenuri neagricole, 96,1% din suprafaţa terenurilor neagricole fiind ocupată cu construcţii 
(3220 ha). 
 

Construcţii de locuinţe 
La sfârşitul anului 2017 fondul de locuinţe a fost format din 110.544 locuinţe, înregistrând o 

creştere cu 0,3% faţă de sfârşitul anului 2016. Din fondul locativ existent, 99,4%  reprezintă locuinţe 
aflate în proprietate privată. 

Creşterii numărului de locuinţe cu 337 faţă de sfârşitul anului 2016 i-a corespuns o creştere a 
suprafeţei locuibile cu 15.388 m.p. 

Gradul de aglomerare al locuinţelor, caracterizat prin numărul mediu de persoane ce revine pe o 
locuinţă, a scăzut uşor de la 2,76 persoane pe o locuinţă sfârşitul anului 2016 la 2,74 persoane pe o 
locuinţă la sfârşitul anului 2017.  

În anul 2017 au fost date în folosinţă 430 locuinţe, în creştere cu 100 locuinţe comparativ cu anul 
2016, revenind în medie 1,4 locuinţe la 1000 locuitori.  

Din punct de vedere al surselor de finanţare, ponderea locuinţelor terminate, finanţate din 
fondurile populaţiei a fost de 100,0% atât la sfârşitul anului 2017, cât şi la la sfârşitul anului 2016. 

În anul 2017 s-au eliberat 313 de autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale cu o 
suprafaţă de 109.179 m2, 64 de autorizaţii de construire pentru alte clădiri cu o suprafaţă de 43.925 m2, 
31 de autorizaţii de construire pentru clădiri pentru comerţul cu ridicata şi cu amănuntul cu o suprafaţă 
de 2983 m2, 6 de autorizaţii de construire pentru clădiri administrative cu o suprafaţă de 3953 m2 şi 4 
de autorizaţii de construire pentru hoteluri şi clădiri similare cu o suprafaţă de 3302 m2. 

Pentru a veni în sprijinul cetăţenilor care nu îşi pot închiria sau achiziţiona o locuinţă 

                                                 
1 Până la finalizarea acţiunii de cadastrare a ţării, de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, 

seriile de date sunt blocate la nivelul anului 2014.  
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corespunzătoare de pe piaţa liberă, în cursul anului 2017, primăria Craiova a emis 57 repartiţii pentru 
spaţii cu destinaţia de locuinţă devenite vacante pe perioada exploatării (pe baza listelor de priorităţi), 
astfel: 

- 7 repartiţii pentru locuinţe destinate închirierii familiilor evacuate/în curs de evacuare din 
imobile naţionalizate; 

- 31 repartiţii pentru locuinţe sociale; 
- 19 repartiţii pentru locuinţe ANL; 

Au fost de asemenea încheiate 44 contracte de închiriere noi (în baza repartiţiilor emise), cu 
stabilirea chiriei pe care urmează să o plătească beneficiarii pentru folosinţa spaţiului; restul de 13 
contracte aferente locuinţelor repartizate, au fost încheiate de R.A.A.D.P.F.L. Craiova, în calitate de 
titular al dreptului de administrare a locuinţelor respective. 

A fost aprobat contractul cadru de vânzare-cumpărare pentru locuinţe construite prin Agenţia 
Naţională pentru Locuinţe - H.C.L. nr.154/27.04.2017. Astfel au fost vândute 40 locuinţe pentru tineri 
destinate închirierii, dintre care 15 unităţi locative cu plata preţului integrală, iar 25 unităţi locative cu 
plata preţului în rate. 

 
 
Infrastructura municipiului Craiova 

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

publice de alimentare cu apă şi de canalizare, asigură furnizarea apei potabile, respectiv preluarea şi 
deversarea în emisar a apelor uzate pentru municipiul Craiova. 

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

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

Situaţia surselor de apă este prezentată în tabelul următor: 
 

Nr. 
crt. 

SURSA DE APĂ Capacitatea sursei 
(l/s) 

Anul punerii în 
funcţiune 

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

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

cât şi prin pompare la Staţia de Apă Şimnic, respectiv la Staţia de Apă Făcăi unde este tratată, 
înmagazinată şi distribuită utilizatorilor prin intermediul reţelei publice de distribuţie. Reţeaua publică de 
distribuţie cu o vechime cuprinsă între 20 şi 100 ani, are o lungime de 745 km fiind realizată din 
conducte de fontă cenuşie, azbociment, oţel, beton armat precomprimat, fontă ductilă şi polietilenă, cu 
diametre cuprinse între 63 mm şi 1000 mm. Pentru asigurarea necesarului de apă utilizatorilor în 
zonele cu clădiri cu regim de înălţime p+4, p+8 şi p+10 există 83 staţii de ridicarea presiunii de cartier, 
dintre care 29 sunt automatizate. 

Reţeaua 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 
reţelei de canalizare este de 580 km, din care cca. 40 km este realizată din tubulatură cu secţiune 
vizitabilă (diametru mai mare de 1500 mm). Sistemul de evacuare a apelor uzate a municipiului 
Craiova are următoarele elemente: 

- reţea de colectoare principale şi conducte de canalizare, în sistem unitar  şi în sistem divizor; 
- 17 staţii de pompare ape uzate; 
- 3 staţii de pompare ape pluviale; 
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- descărcătoare de ape pluviale în canalul colector Craioviţa, descărcător amonte SP Grigore 
Gârtan, descărcător Bibescu, descărcător aferent SP Tismana, descărcător Tabaci, descărcător 
RAT, descărcător platforma Ford şi un descărăctor în Lacul Craioviţa; 

- staţia 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 reţeaua publică de canalizare cu asigurarea încadrării în prevederile impuse de 
Normativul NTPA 002/2002 a apelor descărcate prin staţii de preepurare locale. 

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

În anul 2017, din fonduri proprii au fost realizate următoarele lucrări: 

 
În afara lucrărilor curente de întreţinere, revizii şi reparaţii a reţelelor de apă şi canalizare, 

Compania de Apă Oltenia S.A. a mai executat: 
- 1250 intervenții pe domeniul public pentru întreținerea sistemului public de alimentare cu apă; 
- 600 intervenții în subsoluri de blocuri la sistemul public de alimentare cu apă; 
- 26 lucrări executate pentru îmbunătățirea sistemului de alimentare cu apă (înlocuiri conducte, 

anulări conducte vechi, înlocuiri branșamente, montat vane sectorizare); 
- Intervenții și remedieri avarii rețea canalizare – 82 buc.; 
- lucrări de întreţinere şi reparaţii la construcţiile anexe cămine şi guri de scurgere (ridicări la cotă, 

consolidări, refacere zidărie, refaceri tencuieli) – 138 buc.; 
- execuţii construcţii auxiliare: guri de scurgere 17 buc.; 

Nr. 
Crt. 

Nume Stradă Reţele 
Utilităţi 

Lungime 
(m) 

1 Ana Aslan apă L=100 m, 5 branșamente  
PEHD, Dn 110 mm 

2 Aleea 7 Primăverii apă  L=71 m, 8 branșamente PEHD, Dn 110 
mm 

3 Aleea 3 Parângului apă L=200 m, 13 branșamente PEHD, Dn 110 
mm 

4 Vidra apă L=95 m, 4 branșamente PEHD, Dn 110 
mm 

5 Gheorghe Asachi apă L=280 m, 18 branșamente PEHD, Dn 110 
mm 

6 Ing. Emil Marghitu apă L=400 m, PEHD, Dn 110 mm 
 

7 Barbu Drugă apă L=450 m, 25 branșamente PEHD, Dn 110 
mm 

8 Al. Călugăreni apă L=115 m, 16 branșamente PEHD, Dn 110 
mm 

9 Al. 1 Geniștilor  apă L = 400 m, 44 branșamente PEHD, Dn 
110 mm 

10 Al. 6 Brestei (zona nr. 30) apă L = 100 m 5 branșamente PEHD, Dn 63 
mm 

11 
 

Eroii Sanitari apă L = 70 m  PEHD, Dn 110 mm 

12 str. Migdalului canalizare L=500 m, 35 racorduri PVC, Dn 200 mm 
13 Al. 8 Teilor (completare) canalizare L = 77 m, 10 racorduri PVC, Dn 200 mm 
14 Contorizări branșamente apă 256 branșamente 
15 8 Martie apă L = 100 m, 6 branșamente PEHD, Dn 110 

mm 
16 Giurgiu apă L = 395 m, 40 branșamente PEHD, Dn 

110 mm 
17 Al. I Parângului apă L = 100 m, 2 branșamente PEHD, Dn 110 

mm 
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- reparaţii şi refaceri racorduri – 20 buc.; 
- lucrări de spălare, decolmatare – canale nevizitabile – 47.000 ml; 
- prestări cu autospeciale la terți: 

• autocurățitor tip womă: 272,5 ore 
• autovidanjă: 1335 mc; 

- intervenţii pentru diminuarea efectelor precipitaţiilor abundente – 430 intervenţii însumând 2580 
ore cu autospeciale; 

- completări elemente de acoperire la construcţii anexe – cămine şi guri de scurgere: 
o completări capace cămine de vizitare – 78 buc.;  
o completări grătare guri scurgere – 35 buc.;  
o montări rame cu capac cămine de vizitare – 91 buc.; 
o  montări rame cu grătar guri de scurgere – 35 buc.;  
o amplasat rame de beton armat – 26 buc.;  

Compania de Apă Oltenia S.A. completează execuţia de branşamente cu contorizare şi racorduri 
înregistrându-se solicitări în acest sens astfel: 

- banșamente apă: 388 buc. (din care 34 buc. pe domeniul privat) 
- racord canalizare: 209 buc. (din care 21 buc. pe domeniul privat) 

 
În anul 2017 în cadrul proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată 

în judeţul Dolj” investiţii finanţate prin POS Mediu din Fondul de Coeziune au fost recepționate lucrările 
aferente: 

- Contractului de lucrări CL 1 – ”Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și 
canalizare în Craiova” (extindere rețea alimentare cu apă 31,85 km, 3096 branșamente, 
extindere rețea canalizare 64,91 km, 4801 racorduri canalizare), valoare contract – 
48.623.404,13 lei 

- Contractului de lucrări CL 16 – ”Extindere alimentare cu apă și canalizare Craiova, reabilitare 
stație de apă Bordei” (extindere rețea alimentare cu apă 107,59 km, 3418 branșamente, 
extindere rețea canalizare 3,04 km, 153 racorduri canalizare), valoare contract – 29.010.069,70 
lei. 

Distribuţia energiei termice 
 Asigurarea încălzirii și a apei calde de consum la populație, instituții socio-culturale și agenți 
economici din municipiul Craiova se realizează de către S.C. TERMO CRAIOVA S.R.L. prin intermediul 
a 104 puncte termice (care utilizează ca agent termic primar apa fierbinte furnizată de S.C. Complexul 
Energetic Oltenia S.A., Sucursala Electrocentrale II Craiova), 13 centrale termice de cvartal și 36 
centrale termice la nivel de bloc (scară), care utilizează drept combustibil gazele naturale. 
 Sistemul de distribuție al agentului termic secundar și al apei calde la consumatori este 
constituit dintr-o rețea de conducte termice subterane nevizitabile și necirculabile, având drept punct de 
delimitare limita incintei consumatorului de energie termică. 
 Cele 104 puncte termice, 13 centrale termice de cvartal și 36 centrale termice la nivel de bloc 
(scară de bloc), asigură agentul termic secundar pentru încălzire și apă caldă de consum pentru 
60.000 apartamente fizice (populație), instituții socio-culturale (școli, grădinițe, spitale, cămine de 
familiști, cămine de bătrâni etc.) și pentru unități comerciale asimilați agenți economici amplasați la 
parterul blocurilor de locuințe.  
 Serviciul de furnizare a energiei termice la utilizatorii finali racordați la sistemul centralizat de 
alimentare cu energie termică asigură facturarea energiei termice consumate sub formă de agent 
termic secundar si apă caldă de consum la populație, instituții publice și unități asimilate agenților 
economici.  
 Cele 375 asociații de proprietari /locatari au arondate 2867 blocuri de locuințe, din care 507 
blocuri arondate la centrale termice și 2360 blocuri arondate la puncte termice urbane.   
Numărul total de contracte de furnizare a energiei termice este de 847, din care 375 încheiate cu 
asociațiile de proprietari și 472 contracte cu instituții publice și unități asimilate agenților economici.   

Rezultate obținute din activitatea curentă  
Energia termică cumpărată în anul 2017 de la Sucursala Electrocentrale II Craiova, a fost de 

420.960,55 Gcal, iar cea produsă prin CT-uri a fost de 30.551.84 Gcal. 
Cantitatea de gaze naturale cumpărată de la S.C. Gaz Sud S.A. pentru producerea căldurii și 
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apei calde de consum în centralele termice a fost 3.663.405  mc, care exprimată în unități de energie 
reprezintă 38.775,99 MWh. 

Energia termică vândută în anul 2017 a fost de 333.939,96 Gcal din care 20.975,98 Gcal 
vândute prin CT și 312.963,99 Gcal vândute prin PT. 

În anul 2017, pierderea de energie termică pe întreg conturul de cuprindere al sistemului 
centralizat a fost 28,495%  din energia termică intrată în sistem, din care 31,34% pe subconturul 
centralelor termice și 25,65% la punctele termice. 

Pierderile de energie termică din subsistemele de producere și distribuție se datorează 
numărului mare de debranșări, lipsei investițiilor și a vechimii instalațiilor. 

Volumul de apă necesar pentru umplerea și completarea instalațiilor termice (încălzire și apă 
caldă de consum) a fost 348.105 mc, din care 107.621 mc cumpărați de la Sucursala Electrocentrale II 
Craiova sub formă de apă dedurizată și de 240.484 mc de la Compania de Apă Oltenia. 

Volumul de apă pentru umplerea și completarea instalațiilor termice reprezintă cca. 0,86% din 
volumul de apă al instalațiilor aflate în funcțiune.  

Cauzele principale ale pierderilor volumice din rețelele termice, atât cele din circuitul de 
încălzire cât și din circuitul de distribuție al apei calde de consum sunt: 

-Deprecierea morală a conductelor termice datorită vechimii acestora; 
-Uzura avansată a conductelor termice în timpul exploatării, ca urmare a infiltrațiilor de apă 

meteorică, menajeră și potabilă, prin coroziune; 
-Pierderi din circuitul consumatorilor (stare necorespunzătoare a instalațiilor interioare din 

blocurile de locuințe, folosirea agentului termic în alte scopuri decât cele prevăzute în contract, 
sustrageri de apă). 

Pentru reducerea pierderilor de agent și energie termică de la plecarea din sursă până la 
utilizatorii finali se impune înlocuirea urgentă a conductelor cu grad ridicat de uzură.  

Soluția tehnică recomandată este înlocuirea conductelor clasice izolate cu vată minerală cu 
conducte preizolate ce pot fi montate direct în sol, ceea ce poate determina reducerea pierderilor de 
energie termică la cca. 15% din energia termică distribuită. 

Cantitatea de energie electrică necesară pentru producerea și distribuția energiei termice în 
anul 2017 a fost 4.544.842 kWh la PT-uri și 602.160 kWh la CT-uri. 

Consumul specific de energie electrică la PT a fost de 14,52 kWh/Gcal în anul 2017, față de 
14,61 kWh/Gcal în 2016. Trebuie menționat faptul că scăderea consumurilor specifice de energie 
electrică depinde de gradul de modernizare și de clasa de eficiență energetică a electropompelor de 
circulație. Deși au fost puși în funcțiune consumatori suplimentari de energie electrică (electropompe 
de recirculare a apei calde), consumul specific de energie electrică nu a crescut comparativ cu anul 
precedent. 

Consumul specific de energie electrică la CT a fost de 28,71 kWh/Gcal în anul 2017, față de 
29,56 kWh/Gcal în 2016. 

În luna martie 2016 s-a efectuat o inventariere a deconectărilor în toate zonele orașului, 
rezultând un număr de 1.531 de apartamente debranșate ce nu se regăsesc în bazele de date ale S.C. 
TERMO CRAIOVA S.R.L. 

La finele anului 2016 în evidențele societății erau înregistrate 978 de deconectări de la Sistemul 
de alimentare centralizată cu energie termică (SACET), din care 251 deconectări în zonă unitară (fără 
acordul S.C. TERMO CRAIOVA S.R.L.) și 727 în afara zonei unitare. 

Menționăm că operatorul de energie termică nu are atribuțiuni legale în ceea ce privește 
constatarea abaterilor de la prevederile legale în vigoare (Legea 325/2006, O 91/2007 al președintelui 
ANRSC, HCL 363/2013) și aplicarea sancțiunilor. 

Activitatea de întreținere și reparații  
În vederea unei bune funcționări a instalațiilor de preparare a agentului termic secundar și a 

apei calde menajere, încă din luna decembrie 2016 au fost inventariate toate problemele, a fost 
întocmit planul tehnic de revizii și reparații, iar începând cu luna februarie 2017 s-a trecut la executarea 
reviziilor și reparațiilor în toate cele 12 zone ale municipiului.  

În vederea îmbunătățirii gradului de asigurare al confortului termic la consumatorii urbani s-au 
executat lucrări de reparații la rețele termice, înlocuindu-se circa 14,664 km țeavă, din care țeava 
neagră 9,642 km și țeava zincată 5,022 km. Investițiile în infrastructura serviciului aferente reabilitării 
rețelelor termice pentru anul 2017 se ridică la suma de 560.745,43 lei, sumă care reprezintă 
reabilitarea a aproximativ 14,664 km de conducte termice.  



11 
 

De asemenea, pentru asigurarea apei calde la parametrii corespunzători în anul 2017 au fost 
reîntregite instalațiile de recirculare a apei calde de consum pentru 245 scări de bloc. Rețeaua de 
recirculare a apei calde de consum pusă în funcțiune în cursul anului totalizează 6716 ml  conducte, în 
valoare de 47.526,48  lei; 

La ora actuală, beneficiază de avantajele instalațiilor de recirculare a apei calde de consum 
3.192 scări de bloc (cca. 78,62 % din populația municipiului alimentată din sistemul centralizat).  

După finalizarea lucrărilor de reabilitare a rețelelor termice secundare a fost necesară aducerea 
terenului afectat la starea inițială prin eliminarea deșeurilor și refacerea infrastructurii stradale și 
pietonale, valoarea acestor lucrări pentru anul 2017 fiind de 241.264,36 lei fără TVA , asigurată din 
fonduri proprii. 

Pentru anul următor este necesară înlocuirea unui număr de minim 20 electropompe de 
circulație ale agentului termic secundar pentru încălzire cu electropompe cu turație variabilă. 
Electropompele existente au o vechime de peste 30 de ani, o clasă de eficiență energetică redusă 
ceea ce implică consumuri specifice ridicate de energie electrică. 

Valoarea lucrărilor de reparații și întreținere a instalațiilor aferente CT și PT (revizuit armături, 
vopsitorii, înlocuit tronsoane de țeavă, reparații exterioare, reparat electropompe, revizuit filtre impurități 
și stații dedurizare, piese schimb (electropompe, convertizoare), se ridică la 398.275 lei. 

Pentru menținerea indicilor chimici ai apei de adaos, utilizată pentru umplerea și completarea 
instalațiilor de încălzire, toate punctele termice au fost echipate cu instalații de completare automată a 
apei utilizate pentru încălzire din circuitul de termoficare – conducta retur.  

Au fost contractate activități de verificări metrologice periodice pentru 3883 contoare de energie 
termică, în valoare de 1.481.497,40 lei și reparații ale contoarelor de energie termică pentru 593 
mijloace de măsurare, în valoare de 1.467.628,64 lei. 

Au fost finalizate până la 31.12.2017 verificări metrologice la 1.198 contoare de energie termică, 
în valoare de 423.520,50 lei și au fost reparate 449 mijloace de măsurare, în valoare de 959.020,98 lei. 

Activitățile de verificări metrologice periodice și reparații se vor derula în cursul anului 2018 
pentru restul mijloacelor de măsurare pentru care nu au fost finalizate serviciile contractate.   

În vederea asigurării mijloacelor de măsurare a energiei termice pentru toți utilizatorii finali și a 
constituirii unui stoc de rezervă este necesară achiziționarea urgentă a cca. 500 contoare de energie 
termică, pentru înlocuirea celor depreciate fizic și moral. 

Contoarele de energie termică propuse pentru achiziție în cursul anului următor vor trebui 
dotate cu sisteme de citire și transmitere la distanță a informațiilor furnizate. 

Conform prevederilor Legii 121/2014 privind eficiența energetică și legii 325/2006, Legea 
serviciului public de alimentare cu energie termică a fost elaborat bilanțul energiei termice, aferent 
activităților prevăzute în licență. 

Această lucrare a fost efectuată de INCDE-ICEMENERG București, firmă autorizată ANRE. În 
cadrul lucrării s-au evidențiat atât pierderile reale ale Sistemului de alimentare centralizată cu energie 
termică (SACET) cât și pierderile tehnologice de proiect. 

Pierderile tehnologice stabilite prin documentația de bilanț al energiei termice, sunt 21,5% pe 
subconturul centralelor termice și 19,31% pe subconturul punctelor termice. 

Pierderile reale ale SACET, stabilite prin documentația de bilanț în anul de bază (2015) au fost 
29,47 % pe subconturul centralelor termice și respectiv 23,38% pe subconturul punctelor termice. 

Atât bilanțul de energie termică, cât și pierderile de proiect au fost avizate de ANRE și aprobate 
de autoritatea administrației publice locale, prin hotărâre de consiliu.  

Pierderile reale de energie termică din 2017, pe întreg conturul de cuprindere al Sistemul 
Centralizat de Alimentare cu Energie Termică (SACET) au înregistrat o creștere față de anul de bază 
(2015) cu 1,8% pe subconturul centralelor termice, respectiv cu 2,19% pe subconturul punctelor 
termice. 

Creșterea procentuală a pierderilor de energie termică față de cele stabilite prin documentația 
de bilanț se datorează creșterii numărului de deconectări de la sistemul centralizat față de anul de bază 
(2015), nealocării resurselor financiare necesare pentru punerea în aplicare a programului de creștere 
a eficienței energetice, vechimii echipamentelor, instalațiilor și rețelelor de distribuție a energiei termice 
rămase nemodernizate, precum și parcului învechit de contoare. 

Ca urmare a duratei mari de serviciu a conductelor sistemului de distribuție rămase 
nemodernizate (peste 35 ani) și a coroziunii exterioare determinate de infiltrațiile de apă potabilă și 
meteorică în canalele de protecție ale rețelelor termice de distribuție montate în subteran, au fost 
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înregistrate întreruperi ale livrării căldurii și a apei calde de consum. 
Întreruperile neprogramate în furnizarea căldurii și apei calde către utilizatorii finali au fost 

determinate fie de intervențiile accidentale înregistrate în rețelele de distribuție a energiei termice 
(remedieri ale incidentelor și avariilor apărute la conductele de distribuție a energiei termice), fie 
datorită intervențiilor în rețelele aparținând altor furnizori (Compania de Apă Oltenia, S.C. Premier 
Energy S.A. și S.C. Distribuție Energie Oltenia S.A). 

Distribuţia energiei electrice 
Activitatea operatorului Distribuţie Energie Oltenia la nivelul municipiului Craiova cuprinde 

activităţile de exploatare, întreţinere şi dezvoltare a reţelei electrice din zonă, în vederea asigurării  
distribuţiei energiei electrice în condiţii de siguranţă şi calitate către consumatorii de energie.  

În decembrie 2017, pe raza localităţii Craiova erau înregistrați peste 123 500 de consumatori de 
energie electrică (aproximativ 7 500 agenţi economici şi 116 000 consumatori casnici), racordaţi la 
reţeaua de distribuţie. 

Rețeaua electrică gestionată de operatorul Distribuţie Oltenia în Municipiul Craiova este formată 
din: 

- aproximativ 44 de km de linie electrică aeriană de medie tensiune; 
- peste 370 de km linie electrică subterană de medie tensiune; 
- aproximativ 70 de km de linie electrică aeriană și subterană de înaltă tensiune; 
- 584 posturi de transformare din care 125 au fost integrate în SCADA; 
- 13 puncte de alimentare; 
- 8 stații de transformare 110/20 kV, șase dintre ele fiind intergrate în SCADA. 

Investițiile Distribuție Oltenia la nivelul Municipiului Craiova, în anul 2017 au fost în valoare de 
6,12 milioane RON.  

Obiectivele principale ale programului de investiții au vizat scăderea consumul propriu 
tehnologic prin modernizarea rețelelor de distribuție de joasă tensiune, securizarea branșamentelor și 
scoaterea acestora la limita de proprietate. 

De asemenea, s-a avut în vedere îmbunătățirea parametrilor de calitate ai rețelei de medie și 
joasă tensiune SAIFI/SAIDI, modernizarea liniilor electrice de medie și joasă tensiune și asigurarea 
condițiilor de racordare la rețeaua de distribuție a noilor consumatori în condițiile noii legislații. 

Astfel, în 2017, s-a demarat lucrarea de realizare a unei noi stații de transformare 110/20 kV 
situată în zona industrială de est a municipiului, ca urmare a dezvoltării acestei zone (dezvoltarea și 
modernizarea Aeroportului Craiova, utilizarea optimă și extinderea Parcului Industrial existent, 
dezvoltarea unui nou Parc Industrial), fiind vizată crearea de capacități de distribuție care să preia 
eventuale solicitări de racordare la rețea. 

Distribuție Oltenia a vizat scăderea consumului propriu tehnologic, investind 2,45  milioane 
RON în: 

- Modernizarea branșamentelor aferente PTA 163 str. Drumul Apelor; 
- Modernizarea rețelei de joasă tensiune aferentă PT 559 și PTA 158; 
- Modernizarea rețelei de joasă tensiune și branșamentelor aferente PT 155. 

Totodată, s-au efectuat lucrări de trecere la tensiune superioară a instalațiilor de medie tensiune 
(de la 6 kV la 20 kV), în valoare de 1,47 milioane RON, în cartierul Valea Roșie, zonele aferente PT 19, 
PT 20, PT 165, PT 111, PT 217, lucrări ce vor fi continuate în cartierul Craiovița și localitatea Podari. 

S-au realizat lucrări de modernizare a rețelei subterane de medie tensiune cu un număr ridicat 
de incidente: 

- Modernizare linie electrică subterană de medie tensiune Craiova Centru - L 28 PT 353;  
- Modernizare linie electrică subterană de medie tensiune aferentă PT 694 - PC 4513; 
- Modernizare linie electrică subterană de medie tensiune Craiova Sud - PT 310. 

De asemenea, în 2017, Distribuție Oltenia a efectuat lucrări de investiții care vizează extinderea 
capacităților de distribuție în zone neelectrificate:  

- Extindere rețea de joasă tensiune aferentă cartierului Veteranilor; 
- Extindere rețea de joasă tensiune pentru alimentarea cu energie electrică a locuințelor situate 

pe strada Stefan Luchian. 
Rezultatele privind calitatea energiei electrice distribuite în Municipiul Craiova, în 2017: 
Consumul Propriu Tehnologic (reprezentând pierderile de energie electrică în elementele 

componente ale reţelei, precum şi energia electrică preluată din reţea dar nefacturată datorită 
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neînregistrării de către grupurile de măsurare (contoare defecte, racordări ilegale etc): 
 

Evoluția Consumului Propriu Tehnologic pe raza Municipiului Craiova 
Anul Cantitate (GWh) Procent 
2015 142,12 22,73% 
2016 117,23 18,10% 
2017 96,84 15,11% 

 
SAIDI - timpul mediu de întrerupere a consumatorilor a scăzut cu 10,12% 

Anul Cantitate (min) 
2016 147,83 
2017 131,73 

 
SAIFI - frecvența medie a întreruperilor în rețea a scăzut cu 13,04% 

Anul Cantitate (min) 
2016 1,84 
2017 1,60 

 

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

influenţând direct calitatea vieţii într-un oraş, prin asigurarea dreptului fundamental la mobilitate a 
oricărui cetăţean. Furnizarea acestui serviciu oricărui cetăţean indiferent de vârstă, origine socială, sex, 
etnie, etc., într-o manieră performantă şi nediscriminatorie, reprezintă o condiţie importantă pentru 
atingerea obiectivelor unui oraș, contribuind astfel la apropierea noastră de standardele unui cetăţean 
european, căruia i se respectă toate drepturile de către autorităţile publice ce sunt la dispoziţia 
acestuia. 
 RAT S.R.L., cu sediul în Craiova, Calea Severinului nr. 23, este un agent economic cu capital 
integral de stat, având ca asociat unic Consiliului Local al Municipiului Craiova. 
 Activitatea de bază a societății este transportul public de persoane, ca serviciu regulat și se 
desfășoară cu autobuze și tramvaie. 

Infrastructura 
 Suprafașa municipiului Craiova este de 81,4 kmp din care suprafața deservită prin activitatea de 
transport public este de 64,5 kmp. 

În ceea ce privește rețeaua de transport, aceasta este compusă din 182.6 km c.d., din care 
164.2 km c.d. (94%), o reprezintă transport rutier, iar 18,4 km c.d. (6%), transportul electric. 
 Numărul de stații existent este de 271 pentru autobuze  și 53 pentru tramvai, RAT S.R.L 
deservind 20 de trasee de transport în comun și 18 curse speciale. Activitatea este monitorizată prin 
unități de supraveghere și control, existând în prezent 7 puncte de  dispecerizare și un dispecerat 
central GPS.  

Parcul de vehicule 
 RAT S.R.L. dispune de un parc de mijloace de transport format din: 

- 185 autobuze , reprezentând 86% din totalul parcului; 
- 29 tramvaie reprezentând 14 % din totalul parcului; 

Capacitatea totală de transport a societății este de 19.124 călători/cursă, din care 14.692 aferent 
transportului rutier și 4.432 aferent transportului electric. 
Capacitatea de utilizare a parcului s-a estimat la un procent mediu de 75%.  
 Referitor la gradul de uzură: 
           -    uzura fizică:    - autobuze medie 47%; 
                                        - tramvaie medie 54%.    
            În anul 2017 parcursul pentru transportul  auto de persoane, a fost de  4.724.135 km  și 
639.049 km pentru transportul electric. Consumul efectiv de motorină pentru transport persoane a fost 
de 1.769.458 litri motorină, iar consumul de energie electrică înregistrat pentru transportul electric a 
fost de 1.375 MWh. 
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Rețeaua stradală 
În anul 2017, Sectorul Reparații Străzi din cadrul RAADPFL Craiova a efectuat lucrări de 

refacere pavaj piatră brută (piatră cubică și bolovani râu) – 30.963 mp; 5,63 Km și îmbrăcăminte din 
piatră spartă – 134.759 mp; 26,95 km.  
 Lucrări de reparații străzi executate în anul 2017 de către RAADPFL Craiova, în baza gestiunii 
directe pentru activitatea de ”Întreținere și reparare a străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră 
brută, piatră spartă și amestec optimal” aprobată prin H.C.L. nr. 56/2006, modificată prin H.C.L. nr. 
42/2013: 
Îmbrăcăminte cu piatră brută:  
Str Cicoarei 
Str Dr.Marcovici 
Str Lebedei 
Str Rândunelelor 
Str Negoiului 
Str I.B.Deleanu (reparații locale) 
Str Sinaia (între Siretului cu Bega) 
Str Sadu (tronson) 
Str Verdi 
Str Macului 
Str Albăstrele 
Str Sebeș 
Str Nedeea 
Str Al Livezi 
Str Livezi 
Str Bârsești 
Str Al 8 Teilor 
Str Brateș (tronson) 
Str Nouă 
Str Prutului 
Str Licurici 
Pavaj uniloc:  
Trotuar Simion Barnutiu, Craiovița (loc joacă), trotuar Unirii, Casa Bibescu (parc Romanescu) 
Îmbrăcăminte piatră spartă:  
Str Sadu 
Str Al.Izvarna 
Str Ciocârliei 
Str Al.1,2,3 Calușari 
Str Rândunele 
Str Moldova 
Str Carpenului (porțiuni mici) 
Cartier Veterani 
Str Geniștilor, Aleea Geniștilor 
Str Al 4 Brestei si DCN 
Str Roznov 
Str Prelungirea Siretului 
Str Târnava 
Str C-tin Gherghina 
Str Al Cernele 
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Str Al 1,2 Balteni 
Str Al Iasoniei 
Str Al Brestei 
Str Sânzienelor 
Str Rachitei 
Str Al Potelu 
Str Al 1,2,3 Poligonului 
Str Al 6 Brestei 
Str AL Lăcramiorei, Merișorului 
Str Al 3 Trandafirului 
Str Al 1,2,3,4 Plopului 
Str Trandafiruli, Merișorului, Plopului, Stejarului, Mesteacănului 
Str Mălinului 
Str Al Parangului  
Str Migdalului 
Str Vișeului, Caisului 
Str Cantonului (parțial) 
Str Calea Brezei (Troaca) 
Str Al 1,2,3 Șerban Cantacuzino 
Str Fermierului (parțial)       
 Lucrări de ”Reparații si întreținere străzi, alei, trotuare, si parcări in municipiul Craiova”, 
executate de căre S.C. Delta A.C.M. 93 S.A București în anul 2017 conform contractelor subsecvente 
de lucrări nr. 34319/13.03.2017, 63234/09.05.2017, 125773/19.09.2017 și 158589/09.11.2017 la 
acordul-cadru de lucrări nr. 145257/09.10.2014:  
Cartier Valea Roșie între Str. Revoluției - Str.Pandurilor - Str.Caracal - Str. 22 Decembrie 1989 
Cartier Craiovița Nouă - Zona Poștă – Racheta zona cuprinsă între Str. George Enescu - 
Str.Arh.Duiliu Marcu - Str.Oltenia –  Str.Tineretului 
Strada D. Stoica , Strada George Breazul 

Strada Dr. C-tin  Angelescu 

Strada G-ral Dragalina 

Parcare între str. Sărari și str.Împăratul Traian 
Cartier George Enescu - Zona adiacentă străzii Fagaraș 
Strada Eroilor, Strada Petru Rareș, Strada Simion Barnuțiu, Sens Giratoriu 
Ansamblul Craiovița Nouă - Zona Niela 
Zona Gară - Ansamblul Rovine - Blocuri Turn 
Aleea Nicolae Iorga 
Strada Pandurilor - Ansamblul Valea Roșie 
Adiacent Străzii 22 Decembrie 1989 (Zona cuprinsă între Strada 22 Decembrie 1989 și Strada Henri 
Coandă - Ansamblul Valea Roșie) 
Adiacent Străzii I.D.Sarbu (Zona cuprinsă între Strada 22 Decembrie 1989, Strada Revoluției, Strada 
Pandurilor și Strada I.D. Sârbu, Strada Henri Coandă – Ansamblul Valea Roșie) 
Ansamblul Craiovița Nouă - Zona Niela - Castanilor 
Strada Bucovina  
Strada  Vlad Țepeș 
Strada Viilor , Strada Rozelor 
Strada Dr. Victor Gomoiu, Strada Dr.Ion Augustin 
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Adiacent străzii Victor Gomoiu  
Strada Bibescu, strada Tecuci 

Adiacent Străzii Doljului (zona cuprinsă între str.Amaradia, str.Doljului și str.1 Decembrie 1918) 
Parculeț Amaradia 
Zona cuprinsă între strada Înfrățirii și strada Mihai Moxa 
Alee adiacentă străzii Jiețului 
Strada Dr. Ștefan Berceanu, strada Dr. N. Păulescu 

Trotuare Calea București 
Parcări Calea București  
Strada  Vânători - trotuare 
Strada  Craiovești  
Strada  Dâmbovița  
Strada Walter Mărăcineanu - trotuare 
Strada Remus 
Strada Burebista 
Alei Cimitirul Sineasca 
Zona Păltiniș - Lămâiței 
Bulevardul Dacia - Zona Consul 
Trotuare Cart. 1 Mai - zona cuprinsă între Str. Dr. Ion Augustin - Str. Dr. Ion Cantacuzino - Str. Dr. 
Mihai Canciulescu - Str. Popoveni 
Bdul A. I .Cuza, Str. Popa Șapcă, Str. Plopșor, Str. Theodor Aman 
Brazda lui Novac - Zona cuprinsă între Str. Păltiniș, Str. Lămâiței, Str. Brazda lui Novac, Bdul Dacia, 
Str. Frații Golești 
Zona cuprinsă între Str. Pașcani, Bdul N. Titulescu și Str. Dâmbovița 
Strada Walter Mărăcineanu, Strada Luminii 
Aleea cuprinsă între Str. W. Mărăcineanu și Str. Iancu Jianu 
Strada Făgăraș și blocurile adiacente 
Scuar tramvai pe strada Calea Severinului 
Strada Înfrățirii 

Zona cuprinsă între Calea București, Str. Horia, Str. Dezrobirii și Școala nr. 21 

Strada Florilor  
Zona Constantin Severneanu 
 

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

reabilitarea, modernizarea şi extinderea sistemului de iluminat public, lucrări de menţinere – intreţinere 
a acestuia, consum de energie electrică din iluminatul public şi activitatea de iluminat ornamental-festiv. 

a) Au fost executate lucrări de investiţii, în valoare de  10.958.142,23  lei, după cum urmează: 
1. Modernizare iluminat public bulevarde: 
- B-dul Decebal tronson 2 – între  Calea Bucureşti si Dacia 
- B-dul Ştirbei Vodă 
- B-dul Tineretului 
- B-dul Ion Antonescu 
Lucrarea a constat în înlocuirea corpurilor de iluminat existente cu corpuri de iluminat cu 

tehnologie LED şi au fost utilizate următoarele  componente: 
- corp iluminat cu LED: 488 buc; 
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- console: 488 buc; 
- cablu de alimentare: 2,944 Km. 
2. Modernizare iluminat public străzi. S-au modernizat 348  străzi din zonele 1, 2, 4, 5, 6, 7, 

respectiv cartierele: Centru, Bariera Vâlcii, Brestei, Catargiu, Romanești, Popoveni, 1 Mai. Lucrările au 
constat în înlocuirea corpurilor de iluminat existente cu corpuri de iluminat echipate cu surse cu vapori 
de sodiu moderne şi performante din punct de vedere energetic. Au fost utilizate următoarele  
componente: 

- corp iluminat cu LED: 110 buc; 
- corp iluminat cu sursă sodiu: 3.158 buc; 
- console: 3.077 buc; 
- cablu de alimentare: 15,849 Km 
- stâlpi retro : 56 buc; 
- camerete beton: 20 buc; 
- tub protectie PVC: 5.154 m 
3. Telemanagement sistem de monitorizare şi control iluminat public. S-a continuat 

implementarea sistemului de telegestiune a iluminatului public ce permite controlul, comanda şi 
varierea fluxului luminos al aparatelor de iluminat. 

Au fost utilizate următoarele  componente: 
- modul universal pornire - oprire: 3.203 buc; 
- router local de comunicaţii: 105 buc; 
- concentrator de date: 105 buc; 
- analizor parametrii reţea electrică: 105 buc. 
4. Extinderea sistemului de iluminat public. S-au executat lucrări de extindere a sistemului de 

iluminat public pe străzile: Deceneu, Aleea 1 Șimnic,  Dornei, Râului, Tulcea, Galați, Focşani, 
Adakaleh, Iași, Aleea 2 Banu Stepan, Arad, Mălinului, Aleea 7 Parângului, Aleea 2 Drumul Corneşului, 
Pescaruşului, Molidului, Aleea 3 şi 6 Trandafirului, Aleea 4 şi 5 Ramuri. 

Au fost utilizate următoarele  componente: 
- stâlpi metalici h = 4 m: 14 buc; 
- stâlpi metalici h = 6 m: 130 buc; 
- stâlpi metalici h = 8 m: 43 buc; 
- linie electrică subterană: 6,354 Km 
- corp iluminat cu sursă sodiu: 219 buc; 
- console: 219 buc; 
- cablu de alimentare: 2,008 Km. 
- punct aprindere: 1 buc; 
- tub protectie PVC: 629 m 
b) Pentru lucrările de întreţinere - menţinere în anul 2017, prevederile bugetare iniţiale au fost 

de 2.380.000 lei, prevederile definitive au fost de 2.200.000 lei, din acestea cheltuindu-se 2.187.881,76 
lei. 

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

-  Surse lumină cu vapori de sodiu la înaltă presiune – 1.704 buc; 
- Balasturi pentru surse de lumină cu vapori de sodiu sau halogenuri metalice –  649 buc; 
- Dispozitive amorsare surse lumină cu vapori de sodiu sau halogenuri metalice – 648 buc. 
c)  Realizarea iluminatului ornamental - festiv: 
În perioada sărbătorilor de iarnă 2017-2018 au fost executate lucrări de punere în evidenţă a 

zonelor de importanţă sporită pentru următoarele obiective: Piaţa Mihai Viteazul, Piaţa Fraţii Buzeşti, 
străzile aparţinătoare centrului vechi (Lipscani, Rolland, Olteţ, Moșoiu, Traian Demetrescu, România 
Muncitoare) precum şi parcurile aferente (English Park şi Parcul Mercur), clădirile de importanţă istorică 
(Primăria Municipiului Craiova, Prefectura şi Clădirea Palace), Calea Bucureşti şi străzile din centru 
oraşului (A.I. Cuza, Popa Şapcă, Unirii, Romul, N. Plopşor şi Th Aman).  

Valoarea lucrărilor executate: 1.792.028,9 lei şi au fost utilizate următoarele  componente: 
- montare element decorativ festiv: - 8.774 buc; 
- montare banner iluminat festiv: - 178 buc; 
- împodobire brad ornamental: - 27 buc. 
d) Pentru consumul de energie electrică din iluminatul public în anul 2017, prevederile bugetare 
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iniţiale au fost de 3.600.000 lei, prevederile definitive au fost de 4.330.000 lei, din acestea cheltuindu-se  
4.300.623,88 lei. 

Administrarea zonelor verzi 
Activitatea de amenajare, întretinere şi înfrumuseţare zone verzi este dată în gestiune directă 

R.A.A.D.P.F.L. Craiova prin Hotărârea Consiliului Local nr. 56/2006 cu modificările ulterioare. 
Suprafaţa zonelor verzi administrate de R.A.A.D.P.F.L. Craiova este de 825 ha.  
În perioada ianuarie - decembrie 2017, pe această activitate au fost desfăşurate următoarele 

lucrări: 
  -  curăţire a zăpezii;   
  -  tăieri de regenerare la arbori, arbuşti și garduri vii; 

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

scos rădăcini; 
   -  lucrări de întreţinere spaţii verzi, pe bulevarde, aliniamente stradale, grădini, parcuri; 
   -  defrişat manual suprafeţe; 

  -  încărcat şi transport resturi vegetale;  
  -  întreţinerea curăţeniei; 
  -  lucrări de întreţinere spaţii verzi în asociaţiile de proprietari; 
  -  măturat alei, întreţinerea curăţeniei la locurile de joacă şi foişoare; 
  -  tratamente, administrarea manuală a îngrăşămintelor chimice şi organice. 
  În municipiul Craiova, în anul 2017, au fost plantaţi 1014 arbori (brad, platan, frasin, arţar roşu, 
mesteacăn, catalpă, castan roşu, molid), 2630 arbuşti (ienupăr virginian, ienupăr târâtor, forstitia, 
spirea, lamâiţa, thuia, etc.), gard viu 26378 bucăţi (ligustrum vulgare, ligustrum  ovalifolium, hibiscus, 
buxus, etc.), flori anuale 137772 bucăţi (begonia, salvia, tagetes, dahlia, crizantema, muscate, 
cineraria, petunia), flori bienale 424662 bucăţi (lalele bulbi, narcise bulbi, zambile bulbi, crin bulbi, 
pansele, bănuţei), plante perene 22315 bucăţi (cana indica, lavanda), iarba de pampas 1820 bucăţi, 
trandafiri 4309 bucăţi, gazon semințe 454 kg, rulou de gazon 5420 mp în Grădina Botanică, Parcul 
Crizantemelor, a fost reamenajată zona verde Big Nou din cartierul Craioviţa Nouă şi Parcul Velovan. 
 
  Activitatea de administrare a Grădinii Zoologice situată în Parcul Nicolae Romanescu 
presupune întreţinerea a  262 animale și păsări astfel:  24 animale carnivore, 40 omnivore, 38 ierbivore, 
160 păsări decorative şi carnivore. 

Întreţinerea Grădinii Zoologice a constat în : 
  - asigurarea hranei speciilor ce le adăposteşte; 

- cheltuieli cu personalul deservent; 
- cheltuieli cu energia electrică, apa, curăţenie;  
- cheltuieli cu medicamentele (vaccinuri, alte medicamente obligatorii necesare îngrijirii speciilor 

de animale și păsări). 
 
Sector Mobilier Urban 
S-au executat lucrări de întreţinere, reparaţii şi de curăţire la fântânile arteziene de pe domeniul 

public. Curăţirea şi spălarea fântânilor arteziene s-a făcut ori de câte ori a fost nevoie, suprafaţa totală 
a bazinelor spălate şi curăţite pe lună, în această perioadă fiind de cca 6032 mp.  

De asemenea, la nivelul anului 2017, s-au executat o serie de lucrări după cum urmează: 
- Bănci montate -  83 bucăți; 
- Coșuri gunoi montate - 589 bucăți; 
- Gard metalic montat – 13.977,5 ml; 
- Reparații bănci – 523 bucăţi lănteți cu dimensiunea de 2,5x0.12x0.005 m; 
- Vopsit bănci - 1354 mp; 
- Montat gard locuri de joacă - 194 ml 
- Vopsit elemente locuri joacă - 69 mp; 
- Reparații elemente locuri de joacă - tobogane fibră 7 bucăți, scaun leagăne 14 bucăți; 
- Exploatare și întreținere fântâni arteziene – 26 bucăți; 
- Confecționat și montat  suporți metalici jardiniere - 265 bucăți; 
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Marcaj rutier  
Pentru buna desfăşurarea a activităţii de realizare şi întreţinere în perfectă stare de funcţionare 

a instalaţiilor de dirijare a circulaţiei, a semafoarelor, a indicatoarelor rutiere şi a marcajelor în 
municipiul Craiova, în perioada de referinţă au fost executate următoarele: 

Lucrări de marcaj rutier pe o suprafaţă de 41.700 m2, constând în: 
- Pastile treceri pentru pietoni    - 14.642 buc. 
- Bandă stocaj autovehicule       - 7.504 metri 
- Pastile axiale                  - 14.214 buc. 
- Ax continuu        - 77.703 metri 
- Marcaje diverse        - 3.108 m2 

Achiziţii de produse necesare activităţii de întreţinere, astfel: 
- Indicatoare rutiere standardizate        - 665 buc 
- Indicatoare cu denumiri de stradă      - 339 buc 

Pentru creşterea gradului de siguranţă în circulaţia pietonilor a fost achiziţionată cantitatea de 
385 metri gard canalizare flux pietoni, acesta urmând să fie montat în special în zona unităţilor şcolare, 
pentru a determina copiii să traverseze doar prin locurile marcate şi semnalizate. 
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STAREA SOCIALĂ 

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

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

La 1 iulie 20172, populaţia după domiciliu a municipiului Craiova a fost de 303.321 locuitori din 
care 143.076 bărbaţi (47,2%) şi 160.245 femei (52,8%). Densitatea populaţiei a fost de 3725,8 
locuitori/km2. 

La 1 iulie 2017, structura pe grupe de vârstă a populaţiei după domiciliu arată că ponderile cele 
mai mari sunt cele ale persoanelor cu vârste 45-49 ani (9,4%), de 35-39 ani (9,1%) şi de 30-34 ani 
(8,5%). 

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

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

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

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

În anul 2017, la nivelul municipiului Craiova ponderea populaţiei tinere sub 15 ani (13,1%) a fost 
devansată de ponderea populaţiei vârstnice de 65 ani şi peste (14,6%). 

La nivelul municipiului Craiova, fenomenele demografice au fost caracterizate de scăderea 
natalităţii, a mortalităţii generale, a căsătoriilor, a divorţurilor şi a decedaţilor sub 1 an. 

În anul 2017 s-au înregistrat 2162 născuţi-vii în scădere cu 16,9% faţă de anul 2016. Rata 
natalităţii în anul 2017 a fost de 7,1‰ în scădere faţă anul 2016 (8,6‰).  

Numărul decedaţilor a scăzut cu 195 persoane de la 2781 decedaţi în anul 2016 la 2586 
decedaţi în anul 2017. Rata mortalităţii a fost de 8,5‰ în scădere faţă anul 2016 când aceasta a atins 
nivelul de 9,1‰. 

Raportul dintre numărul născuţilor-vii şi numărul decedaţilor a fost în anul 2017 de 0,84 născuţi-
vii la 1 decedat (0,94 născuţi-vii la 1 decedat în anul 2016).  

Sporul natural a fost negativ atât în anul 2017 (-424 persoane), cât şi în anul 2016 (-179 
persoane).   

Numărul căsătoriilor a scăzut cu 20 cazuri, iar cel al divorţurilor a scăzut cu 47 cazuri faţă de 
anul 2016, raportul dintre numărul divorţurilor şi cel al căsătoriilor, crescând de la un divorţ la 7 căsătorii 
în anul 2016 la 1 divorţ la 8 căsătorii în anul 2017. 

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

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

reprezentând sursa de alimentare a pieţei muncii. 
Mărimea, structura şi caracteristicile acesteia sunt puternic influenţate de evoluţia fenomenelor 

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

Numărul mediu al salariaţilor, la nivelul municipiului Craiova, a crescut la începutul anului 
2017 cu 1169 persoane faţă de începutul anului 2016, acesta a ajungând la 95.387 persoane.  

                                                 
2 Notă explicativă: Populaţia după domiciliu la 1 iulie cuprinde numărul persoanelor cu cetăţenie română şi domiciliul pe teritoriul României, 
delimitat după criterii administrativ teritoriale.  
Domiciliul persoanei este adresa la care aceasta declară că are locuinţa principală, trecută în cartea de identitate, aşa cum este luată în 
evidenţa organelor administrative ale statului. 
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Ponderea cea mai mare o au salariaţii din comerţ (24,7%), urmaţi de cei din industrie (23,7%), 
sănătate şi asistenţă socială (8,9%), învăţământ (7,8%), construcţii (6,4%), activităţi de servicii 
administrative şi activităţi de servicii suport (5,4%). 

La sfârşitul anului 2017, conform datelor furnizate de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă Dolj, numărul şomerilor înregistraţi a fost de 1845 persoane, în scădere cu 534 
persoane comparativ cu sfârşitul anului 2016. Din totalul şomerilor 1050 persoane sunt de sex feminin 
(cu 264 persoane mai puţin decât la sfârşitul anului 2016). 
       

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

intervalul 01 Ianuarie – 31 Decembrie 2017, servicii unui număr total de  367.980 persoane  împărţite 
în următoarele categorii, astfel : 

- 156.140 pesionari de asigurări sociale de stat din sistemul public; 
- 22.741 pensionari de asigurări sociale proveniţi din fostul sistem al asigurărilor sociale 

pentru agricultori; 
- 5.400 beneficiari de legi speciale 
- 180.854 asiguraţi pentru care s-a ţinut evidenţa stagiilor de cotizare; 
- 2.845 persoane asigurate în baza unui contract de asigurare ; 

 La nivelul Casei Judeţene de Pensii Dolj, se află înregistraţi pe bază de contract 2.845 
persoane, asiguraţi care plătesc lunar contribuţia de asigurări sociale la casieria unităţii. 
 Execuţia cheltuielilor s-a efectuat în limita bugetului aprobat pentru anul 2017 conform 
destinaţiei prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli întocmit și transmis de către CNPP București. 
 În cursul anului 2017, la Casa Judeţeană de Pensii Dolj s-au înregistrat în plată 69.032  
pensionari cu domiciliul în municipiul Craiova, pentru care s-au achitat pensii în valoare de aproximativ 
82.780.903  lei/lună. 

Totodată, în cursul anului 2017 s-au efectuat plăţi de ajutoare de deces în valoare de 6.646.524 
lei, pentru 2213  persoane decedate cu domiciliul în municipiul Craiova. 

Casa Judeţeană de Pensii Dolj are misiunea de a administra şi gestiona bugetul asigurărilor 
sociale de stat şi sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, asigurând 
execuţia bugetară în profil teritorial, directorul executiv al Casei Judeţene de Pensii Dolj fiind ordonator 
terţiar de credite. 
  Sunt asigurate obligatoriu persoanele care desfăşoară activităţi pe baza unui contract individual 
de muncă, indiferent de durata acestuia, precum şi funcţionarii publici, şomerii - pe toată durata 
efectuării practicii profesionale în cadrul cursurilor organizate potrivit legii precum si ucenicii, elevii şi 
studenţiib- pe toată durata efectuării practicii profesionale. 

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

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

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

 Asiguratul are dreptul la tratament medical corespunzător leziunilor şi afectiunilor cauzate de 
accidente de muncă sau boli profesionale, servicii şi produse pentru reabilitare medicală şi recuperarea 
capacitatii de muncă.  
 Precizăm că în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova îşi desfăşoară activitatea 
Clinica de Medicina Muncii (cu 25 de paturi) şi Cabinetul de Medicina Muncii unde se acordă servicii 
medicale pentru cazurile de boli profesionale, valoarea cheltuielilor suportate din cadrul bugetului de 
asigurări pentru accidente de munca şi boli profesionale fiind în anul 2017 de aproximativ 822.499  lei. 
 În ceea ce priveste statistica accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale înregistrate în anul 
2017, situaţia se prezintă astfel:  

- nr. accidente de muncă înregistrate - 86 
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- nr. accidente de munca mortale – 6 
-  nr. boli profesionale declarate - 7 

 În perioada 01Ianuarie – 31 Decembrie 2017 CJP Dolj a acordat 5 despăgubiri de deces în 
valoare de 56.964 lei, 1 compensaţie pentru atingerea integrităţii în valoare de 8.928 lei şi a vizat 131 
concedii medicale. S-au primit şi trimis spre aprobare 4 dosare pentru acordarea de proteze. 
 Au fost identificaţi 322 beneficiari de pensii de invaliditate şi pensii de urmaş cauzate de un 
accident de muncă sau boală profesională a căror plată s-a efectuat conform prevederilor art.187 
alin.3,4 si 5 . 
 În anul 2017 au fost înregistrate din partea persoanelor ce îşi au domiciliul în municipiul Craiova 
10.374 solicitări privind cereri prin care se solicită înscriere la o categorie de pensie (limită de vârstă, 
anticipată, anticipată parţială, urmaş, pensii comunitare, indemnizaţii prevăzute de legi speciale) 
modificări de drepturi ( schimb grad, adăugări sporuri, salarii, grupe de muncă, etc..) cereri privind plata 
pensiei în conturi bancare, cereri privind schimbarea adresei de domiciliu, corectarea domiciliului, 
cereri privind schimbarea numelui, cereri privind schimbarea mandatarului sau tutorelui, sesizări privind 
stabilirea sau plata drepturilor de pensie precum şi contestaţii la deciziile de pensie emise în baza Legii 
nr.263/2010, cu modificările şi completările ulterioare. Gradul de soluţionare al acestor cereri este  de 
91%. 
 La Serviciul de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă din cadrul CJP DOLJ 
s-au  prezentat, în cursul anului 2017, pentru evaluărea capacităţii de muncă în vederea stabilirii 
gradului de invaliditate şi/sau revizuirii medicale periodice 16.471 persoane . 
 Dintre acestea, 9.545 persoane ce au domiciliul în  municipiul Craiova s-au prezentat la 
Serviciul de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă din cadrul CJP DOLJ în vederea 
revizuirii medicale periodice prevăzută de legislaţia în vigoare și evaluarea capacitații de muncă fiind 
stabilit și gradul de invaliditate. 

În anul 2017, în cursul celor 18 serii alocate, la nivelul județului Dolj au fost repartizate 6.464 
bilete de tratament şi au fost valorificate 6.464 bilete. 

Gradul de valorificare al biletelor de tratament a fost de 100%. 
Din totalul de 6.464 bilete de tratament, 668 bilete au fost acordate gratuit persoanelor care 

beneficiază de prevederile unor legi speciale. 
Numărul cererilor înregistrate pentru acordarea biletelor de tratament a fost de 11.478. 
În cursul anului 2017 Compartimentul Comunicare şi Relaţii Publice a asigurat întreaga 

activitate de comunicare şi relaţii cu publicul, liberul acces la informaţiile de interes public precum şi 
promovarea imaginii Casei Judeţene de Pensii Dolj, a monitorizat mass-media locală şi a întocmit 
raportările stabilite de către CNPP. De-asemenea a pus la dispoziţia persoanelor interesate cererile tip, 
alte formulare tipizate prevăzute de lege necesare solicitării diferitelor tipuri de prestaţii . 
 Salariaţii acestui compartiment au asigurat  programul de lucru cu publicul conform prevederilor 
HG 1723/2004 cu modificările şi completările ulterioare precum şi afişarea în spaţiile de lucru cu 
publicul şi la avizierul instituţiei informaţiile utile de larg interes pentru participanţii la sistemul public de 
pensii . 
       În anul 2017 Compartimentul Comunicare şi Relaţii Publice a asigurat prin intermediul activităţii 
ghişeelor de relaţii cu publicul întreaga activitate de preluare, verificare şi înregistrare a cererilor şi 
dosarelor de pensie. A soluţionat 1.068 petiţii şi sesizări ce fac obiectul OG nr.27/2002, transmise de 
persoane ce îşi au domiciliul pe raza municipiului Craiova. 
 În anul 2017, în cadrul procedurii prealabile, s-au întocmit 336 note de prezentare la dosarele 
de pensie ai căror beneficiari ce au domiciulul în municipiul Craiova, au depus contestaţii. În perioada 
menţionată au fost eliberare de către salariaţii acestui compartiment 2.213 adrese pentru eliberarea 
pensiei pe luna în care a avut loc decesul pensionarului. 
 În intervalul 01.01 - 31.12.2017 urmare a solicităriilor primite au fost eliberate 981 adeverinţe 
care să ateste calitatea de pensionar şi/sau cuantumul pensiei, pentru persoane ce își au domiciliul în 
municipiul Craiova. 
 În domeniul liberului acces la informaţiile de interes public au fost înregistrate şi soluţionate în 
conformitate cu prevederile Legii nr.544/2001 8 cereri . 

 La solicitarea ziariştilor din municipiul Craiova, au fost soluţionate 72 de cereri privind 
furnizarea informaţiilor de interes public care privesc activitatea CJP Dolj. Au fost difuzate 5 comunicate 
de presă în cadrul cărora au fost furnizate informaţii ce privesc activităţile şi acţiunile de interes public 
organizate de CJP Dolj şi CNPP . 
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Învăţământ  

 Reţeaua şcolară 
 ÎNVĂȚĂMÂNT PUBLIC DE MASĂ 
 În municipiul Craiova există 65 de unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică; 
dintre acestea: 21 sunt grădinițe, 17 sunt școli gimnaziale, 14 sunt licee, 12 sunt colegii, 1 este seminar 
și 1 este centru de excelență. Pe lângă aceste unități de învățământ preuniversitar cu personalitate 
juridică există 31 de structuri, dintre care: 25 sunt grădinițe, 2 sunt școli primare, iar 4 sunt școli 
gimnaziale. 
 
Învățământ special 
Tipul unității de 
învățământ 

Număr Din care, cu PJ 
2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018 

Grădinițe - - - - 
Școli primare - - - - 
Școli gimnaziale 2 2 2 2 
Școli profesionale 1 1 1 1 
Licee 1 1 1 1 
Total unități 4 4 4 4 

 
Învăţământ particular 
Nr. 
crt. Localitatea Rețea existentă 

2016 -2017 Acreditate Autori
zate 

Rețea 
2017 - 2018 

Acredi
tate 

Autori
zate 

1 Craiova 

Grădiniţe - 5 3 2 Grădiniţe -  3 2 

Şcoli primare - 1 1  Şcoli primare -  1  
Şcoli gimnaziale 
 - 1 1  Şcoli gimnaziale 

 -2 1 1 

Licee -1 1  Licee -1 1  
Şcoli postliceale - 
7 3 4 Şcoli postliceale - 

7 3 4 

- - - 
Colegiul 
Universitar "Spiru 
Haret" Craiova -1 

 1 

 Total 15 9 6 17 9 8 
 
Unități conexe 
Tipul unității de învățământ Număr Din care, cu PJ 

2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018 
Clubul Sportiv Școlar 1 1 1 1 
Palatul Copiilor 1 1 1 1 
Casa Corpului Didactic Dolj 1 1 1 1 
Centru de excelență 1 1 1 1 
Centrul Județean de Resurse și 
Asistență Educațională Dolj 1 1 1 1 

TOTAL 5 5 5 5 
 

 Numărul elevilor și al preșcolarilor 
 La începutul anului școlar 2016-2017, în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din 
municipiul Craiova existau 46.668 elevi și preșcolari, dintre care, 39.980 sunt elevi, iar 6688 sunt 
preșcolari. În învățământul particular există 2914 elevi. În unitățile de învățământ de stat din municipiul 
Craiova, repartizarea elevilor pe nivelele de învățământ este următoarea: 
- în învățământul preșcolar – 6688 copii;  
- în învățământul primar, cursuri de zi – 11.334 elevi; 
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- în învățământul gimnazial:  
      - cursuri de zi – 8.781 elevi; 

- cursuri cu frecvență redusă – 100 elevi; 
- în învățământul primar „a doua șansă” – 138 elevi; 
- în învățământul secundar inferior „a doua șansă” – 40 elevi; 
- în învățământul liceal, ruta directă, cursuri de zi – 12765 elevi; 
- în învățământul profesional, cursuri de zi – 1418 elevi; 
- în învățământul liceal, ruta directă, cursuri cu frecvență seral – 2047 elevi; 
- în învățământul liceal, ruta directă, cursuri cu frecvență redusă – 369 elevi; 
- în învățământul postliceal și de maiștri:  

- cursuri de zi – 2.604 elevi; 
     - cursuri cu frecvență seral – 384 elevi. 
 În municipiul Craiova există elevi cu cerințe educaționale speciale, dintre care 603 educabili 
(elevi și preșcolari) se află în unități de învățământ special, iar 316 educabili sunt integrați în 
învățământul de masă. De asemenea, în unitățile de învățământ preuniversitar există 60 de elevi aflați 
în plasament. 
 

Număr posturi personal didactic, didactic auxiliar și nedidactic în anul școlar 2016-2017 
Nr. 
crt. 

Categoria de personal Nr. norme 
învățământul de 
stat 

Nr. norme 
învățământul 
special 

Nr. norme în unități 
conexe 

1. Personal didactic 2.991     280 121,25 
2. Personal didactic auxiliar 583,5 77 9 
3. Personal nedidactic 719,5 48 31,75 
 

 Număr personal didactic de conducere  
 În municipiul Craiova, situația încadrării cu directori a unităților de învățământ se prezenta 
astfel, la 1 septembrie 2017: 

Nr. 
crt. Categoria de personal Posturi ocupate 

prin concurs 

Posturi ocupate 
prin detașare în 
interesul 
învățământului 

1. Directori 69 2 
2. Directori adjuncți 46 1 

 
Beneficiarii programelor guvernamentale 

 PROGRAMUL „BANI DE LICEU” 
 În anul 2017 au beneficiat  747 de elevi, din 27 de unități de învățământ liceale, de Programul 
„Bani de liceu”. 
 
 PROGRAMUL „BURSA PROFESIONALĂ” 
 În luna iulie 2016 existau 896 elevi care au beneficiat de burse profesionale.  În  luna martie 
2017 existau 1242 care au beneficiat de burse profesionale 
  
Numărul de burse profesionale acordate în anul şcolar 2016-2017  
Nr. 
crt. 

Denumirea unităţilor de învăţământ Număr total de burse 
profesionale 
Iunie 2017 

1. Colegiul Naţional Economic „Gheorghe Chiţu” Craiova  203 
2. Liceul Tehnologic Auto Craiova 175 
3. Colegiul Tehnic Energetic Craiova 40 
4. Liceul Tehnologic „GEORGE BIBESCU” Craiova 101 
5. Liceul „MATEI BASARAB” Craiova 29 
6. Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Craiova 116 
7. Colegiul Tehnic de Arte si Meserii „C. BRANCUSI”  71 
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8. Liceul Tehnologic Transporturi Cai Ferate Craiova 68 
9. Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Craiova 86 
10 Liceul Tehnologic Special „BEETHOVEN” Craiova 48 
11. Colegiul "ȘTEFAN ODOBLEJA" Craiova 26 
12. Liceul Tehnologic UCECOM „Spiru Haret” Craiova 154 
TOTAL 1117 

 
PROGRAMUL „RECHIZITE ȘCOLARE” 

 În anul școlar 2016-2017, au beneficiat de rechizite școlare gratuite 721 de elevi, care studiază 
în unitățile de învățământ din municipiul Craiova, după cum urmează: 
 

Lot Clasa Pachete 
1 Pregătitoare 123 
2 I 110 
3 II-IV 230 
4 V-VII 185 
5 VIII 73 

 
 PROGRAMUL „EURO 200” 
 În anul 2017 au existat 31 de elevi beneficiari ai programului „Euro 200”, în municipiul Craiova. 
 
 PROGRAMUL NAŢIONAL  ”FIECARE COPIL ÎN GRĂDINIȚĂ” 

La nivelul municipiului Craiova, în anul școlar 2016-2017, Legea nr. 248/2015 privind stimularea 
participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate a fost aplicată în 35 
unități școlare. 
 
 Admiterea în liceu și în învățământul profesional 
 La admiterea în învățământul profesional, în anul școlar 2017-2018, cele mai căutate 
specializări din municipiul Craiova sunt: 

1. mecanic auto - 5 clase; 
2. bucătar - 3 clase. 

 La admiterea în învățământul liceal, mediile cele mai mari s-au înregistrat la următoarele 
specializări: 

I. La Colegiul Național „Frații Buzești” Craiova mediile cele mai mari s-au înregistrat la 
următoarele specializări: 

1. matematică-informatică bilingv–engleză, ultima medie: 9,85 
2. științele naturii, ultima medie: 9,84  
3. matematică-informatică, ultima medie: 9,71 

 
II La Colegiul Național ”Carol I” Craiova, mediile cele mai mari s-au înregistrat la următoarele 

specializări: 
1. matematică-informatică bilingv-engleză, ultima medie: 9,63 
2. științele naturii, ultima medie: 9,47 
3. matematică-informatică, ultima medie: 9,46 

 
III. La Colegiul Național ”Elena Cuza” Craiova, mediile cele mai mari s-au înregistrat la 

următoarele specializări: 
1. științele naturii, ultima medie: 9,31 
2. matematică-informatică, ultima medie: 9,33 
3. filologie, ultima medie: 9,13 

 
 Premii naționale/internaționale 
 În anul școlar 2016-2017, elevii din municipiul Craiova au obținut 86 de premii și mențiuni la 
etapele naționale ale olimpiadelor școlare și un premiu I la etapele internaționale ale olimpiadelor 
școlare.  
 



26 
 

 Evaluarea națională la clasa a VIII-a 
 PROMOVABILITATEA LA EVALUAREA NAȚIONALĂ LA CLASA A VIII-A 
 

Nr. crt. Unitatea de învățământ Promovabilitate 
2017 

1.  SCOALA GIMNAZIALA "TRAIAN" CRAIOVA 99,01% 
2.  SCOALA GIMNAZIALA "MIRCEA ELIADE" CRAIOVA 98,99% 
3.  COLEGIUL NATIONAL "FRATII BUZESTI" CRAIOVA 98,70% 

4.  COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC "STEFAN VELOVAN" 
CRAIOVA 98,31% 

5.  SCOALA GIMNAZIALA "ALEXANDRU MACEDONSKI" CRAIOVA 97,12% 
6.  SCOALA GIMNAZIALA "GHEORGHE TITEICA" CRAIOVA 96,39% 
7.  SCOALA GIMNAZIALA "SF. DUMITRU" CRAIOVA 95,89% 
8.  COLEGIUL NATIONAL "CAROL I" CRAIOVA 94,00% 
9.  COLEGIUL NATIONAL "ELENA CUZA" CRAIOVA 93,15% 
10.  SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE ROMANESCU" CRAIOVA 91,40% 
11.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,SF. GHEORGHE” CRAIOVA 90,83% 
12.  LICEUL TEORETIC ,,TUDOR ARGHEZI” CRAIOVA 89,235 
13.  LICEUL TEOLOGIC ADVENTIST CRAIOVA 88,24% 
14.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,MIHAI EMINESCU” CRAIOVA 87,50% 
15.  SCOALA GIMNAZIALĂ ,, NICOLAE BĂLCESCU” CRAIOVA 85,00% 
16.  SCOALA GIMNAZIALĂ ,,ION ȚUCULESCU” CRAIOVA 83,33% 
17.  LICEUL TEORETIC ,, HENRI COANDĂ” CRAIOVA 82,22% 
18.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ PARTICULARĂ ,,ETHOS” CRAIOVA 82,14% 
19.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,MIHAI VITEAZUL” CRAIOVA 81,82% 
20.  COLEGIUL NAȚIONAL ,,NICOLE TITULESCU” CRAIOVA 81,48% 
21.  SCOALA GIMNAZIALĂ ,,GHEORGHE BIBESCU” CRAIOVA 75,68% 
22.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,ELENA FARAGO” CRAIOVA 75,29% 
23.  SCOALA GIMNAZIALĂ ,,ION CREANGĂ” CRAIOVA 74,47% 
24.  SCOALA GIMNAZIALĂ ,, DECEBAL” CRAIOVA 74,42% 
25.  COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC CRAIOVA 73,91% 
26.  LICEUL DE ARTE ,,MARIN SORESCU” CRAIOVA 72,97% 
27.  LIECUL ,,MATEI BASARAB” CRAIOVA 68,18% 
28.  COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ CRAIOVA 60,00% 
29.  SCOALA GIMNAZIALĂ ,, LASCĂR CATARGIU” CRAIOVA 55,56% 

30.  LICEUL CU PROGRAM SPORTIC ,, PETRACHE4 TRIȘCU” 
CRAIOVA 41,54% 

31.  SCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ ,, SF. VASILE” CRAIOVA 25,00% 
32.  LICEUL TEHNOLOGIC AUTP CRAIOVA 20,00% 
33.  LICEULO TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO CRAIOVA 20,00% 
34.  SCOALA GIMNAZIALĂ ,,ANTON PANN” CRAIOVA 0,00% 
35.  SCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ CRAIOVA 0,00% 

 
 NOTE DE 10 LA EVALUAREA NAȚIONALĂ LA CLASA A VIII-A  
 La evaluarea națională la clasa a VIII-a, desfășurată în anul 2017, au fost obținute 8 medii de 
10 în municipiul Craiova dintr-un total de 11 medii  de 10 obținute la nivelul județului Dolj. 
 
 Examenul național de bacalaureat 
 PROMOVABILITATEA LA EXAMENUL NAȚIONAL DE BACALAUREAT(Sesiunea iunie-iulie 
2017) 
 

Nr. crt. Unitatea de învățământ Promovabilitate 
2017 

1.  COLEGIUL NATIONAL "FRATII BUZESTI" CRAIOVA 100% 
2.  COLEGIUL NATIONAL "CAROL I" CRAIOVA 99,66% 
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Nr. crt. Unitatea de învățământ Promovabilitate 
2017 

3.  COLEGIUL NATIONAL "ELENA CUZA" CRAIOVA 98,88% 

4.  COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC "STEFAN VELOVAN" 
CRAIOVA 96,03% 

5.  COLEGIUL NATIONAL "NICOLAE TITULESCU" CRAIOVA 92,24% 
6.  LICEUL TEORETIC "HENRI COANDA" CRAIOVA 89,20% 
7.  LICEUL TEOLOGIC ADVENTIST CRAIOVA 87,50% 
8.  LICEUL TEORETIC "TUDOR ARGHEZI" CRAIOVA 85,07% 
9.  LICEUL DE ARTE "MARIN SORESCU" CRAIOVA 81,05% 

10.  SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX "SFANTUL GRIGORIE 
TEOLOGUL" CRAIOVA 77,27% 

11.  LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "PETRACHE TRISCU" 
CRAIOVA 69,64% 

12.  LICEUL "CHARLES LAUGIER" CRAIOVA 59,70% 

13.  COLEGIUL NATIONAL ECONOMIC "GHEORGHE CHITU" 
CRAIOVA 59,57% 

14.  LICEUL "TRAIAN VUIA" CRAIOVA 57,28% 
15.  COLEGIUL "STEFAN ODOBLEJA" CRAIOVA 56,64% 
16.  LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO CRAIOVA 45,45% 
17.  COLEGIUL TEHNIC "COSTIN D. NENITESCU" CRAIOVA 40,00% 
18.  LICEUL "MATEI BASARAB" CRAIOVA 37,50% 

19.  COLEGIUL TEHNIC DE ARTE SI MESERII "CONSTANTIN 
BRANCUSI" CRAIOVA 25,58% 

20.  COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC CRAIOVA 25,32% 
21.  LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI CAI FERATE CRAIOVA 24,39% 
22.  LICEUL TEHNOLOGIC "GEORGE BIBESCU" CRAIOVA 23,81% 
23.  LICEUL TEHNOLOGIC AUTO CRAIOVA 17,95% 
24.  COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA CRAIOVA 13,64% 
25.  LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL "BEETHOVEN" CRAIOVA 0,00% 

  
NOTE DE 10 LA EXAMENUL NAȚIONAL DE BACALAUREAT  
 La examenul național de bacalaureat, desfășurat în anul 2017, au fost obținute 4 medii de 10 în 
municipiul Craiova. 
 
ABANDON ȘCOLAR 

În anul școlar 2016-2017, la nivelul județului Dolj, 1235 elevi din ciclul primar, gimnazial și liceal  
au abandonat forma  de învățământ   frecventată, respectiv 1,84% din  totalul celor 66.889 de elevi, 
înregistrându-se o scădere procentuală de 0,74%  față de anul școlar  2015 - 2016, când  ponderea  
elevilor  care  au  părăsit  școala  reprezenta 2,58%   (respectiv 1 485 elevi )  din totalul de  57.442 
elevi  înscriși  în  unitățile  școlare investigate. 
            
An școlar 2016-2017 An școlar 2015-2016 Diferența  
1 235 cazuri (1,84%) 1 485 cazuri (2,58%) 0,74 
  
Cazuri de abandon pe cicluri de învățământ (309 cazuri) – Municipiul Craiova: 

Cicluri de învățământ Cazuri % 
învățământul primar 79 23,96% 
învățământul gimnazial   123 39,8% 
învățământul liceal 107 36,24% 
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Situația clădirilor unităților școlare din Craiova care dețin autorizație de la I.S.U. 
 
Număr 
instituţii de 
învăţământ 
cu 
personalitate 
juridică 

Număr total 
de clădiri 
care compun 
instituţiile de 
învăţământ 

din care: 
Număr 
clădiri 
autorizate 

Număr clădiri 
neautorizate, pentru 
care este obligatorie 
obţinerea autorizaţiei 
de securitate la 
incendiu 

Număr clădiri 
neautorizate, pentru 
care nu este obligatorie 
obţinerea autorizaţiei 
de securitate la 
incendiu 

65 275 22 6 247 
 
 Inspecții programate și realizate în anul școlar 2016-2017  
 
 În semestrul  I al anului școlar 2016-2017 s-a realizat un control de către inspectorii școlari ai 
I.Ș.J. Dolj, împreună cu reprezentanții Instituției Prefectului – județul Dolj,  în perioada 29.08.2016 – 02. 
09. 2016, care viza nivelul de pregătire al unităților de învățământ preuniversitar din județul Dolj pentru 
începerea noului an școlar. În urma acestor controale, care au fost realizate în toate unitățile de 
învățământ preuniversitar din județul Dolj, a fost elaborat un raport comun, care cuprinde concluziile și 
măsurile de îmbunătățire a aspectelor deficitare. 
 În septembrie 2016 s-a desfășurat o inspecție tematică, în toate unitățile de învățământ 
preuniversitar din județul Dolj, care a urmărit respectarea legislației specifice și elaborarea 
documentelor manageriale. În urma acestei inspecții tematice a fost elaborat un raport care cuprinde 
concluziile și măsurile de îmbunătățire a aspectelor deficitare. 

În semestrul I au fost  organizate 13 inspecţii şcolare generale la:  1 liceu teoretic, 2 colegii 
tehnologice, 9 școli gimnaziale, și 2 grădinițe. De asemenea, au fost  efectuate 25 inspecții de 
specialitate, preponderent la limba română, matematică  și limbi moderne, precum  și 2 inspecții  
tematice. 

Pe parcursul semestrului I au mai fost realizate 26 inspecţii de revenire la unităţile şcolare care 
au avut inspecţii generale în semestrul  II al anului școlar 2015-2016.  
 În semestrul II au fost efectuate 22 inspecţii şcolare generale la: 2 licee teoretic, 2 licee 
vocaționale, 1 liceu tehnologic, 10 școli  gimnaziale și 7 grădinițe. De asemenea, au fost efectuate 8 
inspecții de specialitate și 3 inspecții  tematice. 
 Pe parcursul semestrului II au mai fost realizate 9 inspecţii de revenire la unităţile şcolare care 
au avut inspecţii generale în semestrul  I al anului școlar 2016-2017. 
  
În anul școlar 2016-2017, pe total inspecții, tabelul se prezintă astfel: 
 
Tipuri de inspecție Nr. inspecții Justificarea schimbărilor produse 

sau a nerealizării 
inspecţiei/Observații 

Inspecție generală 35  
Inspecție de specialitate 33  
Inspecție tematică 5  
Inspecție de revenire 35  
Inspecție de autorizare/ acreditare 11  
vizită de monitorizare/ validare externă a 
raportului de autoevaluare în unitățile de 
învățământ profesional și tehnic 

37  

Evaluare externă ARACIP 11 Proiect POSDRU/ID 141294 
   
 Proiecte, parteneriate și acțiuni comune  

Inspectoratul școlar Județean Dolj este partener, împreună cu Universitatea din Craiova, 
Rectoratul de la Lyon(Franța), Gipal – Formation(Franța), Regione Piemonte(Italia), Universitatea Din 
Craiova(Romania), Adr Sv Oltenia(Romania), Inspectoratul Scolar Județen Dolj( Romania), Resacoop( 
Franța), College Jean Moulin Lyon, (Ftanta)Espe Lyon (Frana), Cop Torino (Italia) în proiectul Erasmus 
+  ACTECIM 2015-1-FR01-KA201-015405 (2016-2018). 



29 
 

Scopul proiectului este acela de a contribui la  dezvoltarea cetățeniei globale active în teritoriile 
celor trei țări partenere Franța, România și Italia, (școli, comunități, asociații) și o mai mare considerație 
în sistemele educaționale  prin consolidarea abilităților și dezvoltarea cadrelor didactice prin abordări 
intersectoriale în fiecare teritoriu. 
În cadrul proiectului va fi promovat rolul autorităților locale în sprijinirea dezvoltării sistemelor de 
educație și formare profesională. 
 Inspectoratul Școlar Județean Dolj a avut o bună colaborare cu autoritățile locale și instituțiile 
publice din Craiova. În parteneriat cu Consiliul Județean Dolj și cu Consiliul Local Craiova s-a realizat 
premierea elevilor care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele internaționale. De asemenea, 
elevii din unitățile de învățământ din Craiova au beneficiat de burse acordate de Consiliul Local 
Craiova. 
 Înainte de începerea cursurilor, Inspectoratul Școlar Județean Dolj, împreună cu Instituția 
Prefectului din județul Dolj și cu Direcția de Sănătate Publică Dolj au efectuat controale pentru a 
verifica stadiul pregătirilor tuturor unităților de învățământ din județul Dolj pentru începerea anului 
școlar 2016-2017. 
 A existat și există o bună colaborare între Inspectoratul Școlar Județean Dolj și Inspectoratul 
pentru Situații de Urgență „Oltenia” al județului Dolj, materializată atât în verificările anuale efectuate în 
unitățile de învățământ preuniversitar din municipiul Craiova și județul Dolj, cât și în întocmirea unei 
planificări a acțiunilor de evacuare a elevilor din clădirile unităților de învățământ în situații de 
urgență(cutremur, incendiu etc.), dar și în realizarea unor concursuri care implică echipaje de elevi. 
 Împreună cu Inspectoratul de Poliție Județean Dolj s-au desfășurat acțiuni comune pentru 
prevenirea absenteismului și a comercializării produselor interzise în apropierea unităților de 
învățământ preuniversitar. 
 Între Inspectoratul Școlar Județean Dolj și unele facultăți din cadrul Universității din Craiova s-
au încheiat diferite parteneriate și protocoale de colaborare, cum este cazul: Facultății de Drept, a 
Facultății de Teologie și a Facultății de Științe Sociale. În cadrul acestor acorduri s-au desfăşurat și se 
vor desfășura diferite acțiuni comune. 
 Ca expresie a preocupării pentru binele elevilor stau și colaborările cu Centrul Regional de 
Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Craiova în vederea prevenirii și combaterii consumului de 
alcool, tutun și droguri în rândul elevilor. 
 Inspectoratul Școlar Județean Dolj mai are colaborări și cu: Direcția Județeană pentru Sport și 
Tineret Dolj, Inspectoratul de Poliție Dolj, Consiliul Elevilor, Casa de Cultură „Traian Demetrescu” 
Craiova, Centrul Militar Zonal Dolj, Federaţia Naţională a Asociaţiilor de Părinţi – Învăţământ 
Preuniversitar, Protecția Copilului, Garda Națională de mediu, Organizația „Salvați Copiii” filiala Dolj, 
Centrul Multifuncțional Oltenia, Universitatea Politehnică București  ș.a.m.d. 
 Sub coordonarea directă a Inspectoratul Școlar Județean Dolj s-au desfășurat activități 
educative privind educația financiară și educația juridică, în care au fost antrenați numeroși elevi și 
cadre didactice, ca urmare a protocoalelor încheiate la nivel național între Ministerul Educației 
Naționale și Banca Națională a României, respectiv între Ministerul Educației Naționale, Ministerul 
Justiției, Consiliul Superior al Magistraturii și Ministerul Public. 
 
 

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

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

Institutul intră în lichidare, iar facultățile sunt integrate în structura academică a Universității din 
Craiova. 
 În 1970, s-a înfiinţat Facultatea de Medicină, care, prin Legea nr. 119/ 5.06.1998, începând cu 
anul universitar 1998/1999, a devenit Universitatea de Medicină şi Farmacie; Facultatea de Mecanică 
(1977), Facultatea de Drept (1991), Colegiul Universitar din Craiova şi cel din Drobeta-Turnu Severin 
(1991), Facultatea de Teologie (1992), Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport (1995). 
 Prin H.G. nr. 94/2000, s-au înfiinţat Facultatea de Litere şi Facultatea de Istorie, Filosofie, 
Geografie, prin reorganizarea Facultăţii de Litere şi Istorie, precum şi Facultatea de Chimie şi 
Facultatea de Fizică, prin reorganizarea Facultăţii de Ştiinţe, Facultatea de Ingineria şi Managementul 
Sistemelor Tehnologice din Drobeta-Turnu Severin (2000). 
 În conformitate cu Legea nr.287/2004 cu privire la Consorţiile Universitare, Universitatea 
"Gheorghe Anghel" din Drobeta-Turnu Severin este preluată, prin absorbţie, de Universitatea din 
Craiova şi ia fiinţă Centrul Universitar din Drobeta-Turnu Severin, integrat Universităţii din Craiova unde 
sunt şcolarizaţi 3200 studenţi. 
 Prin H.G. nr.2155/30.XI.2004, Universitatea din Craiova a preluat prin absorbţie Staţiunea de 
Cercetare-Dezvoltare Agricolă Caracal, judeţul Olt, cu o suprafaţă de 2597 ha. 
 Prin H.G. nr.1527/2 decembrie 2009, Universitatea din Craiova a preluat, prin absorbţie, 
Staţiunea de Cercetare şi Producţie Pomicolă Vâlcea cu o suprafaţă de 148,24 ha. 

Universitatea din Craiova s-a situat, în toate clasamentele naţionale şi internaţionale realizate în 
ultimii 20 de ani, în primele 10 universităţi din România. În University Ranking by Academic 
Performance 2011, Universitatea din Craiova este plasată în categoria B, pe locul 1630 în lume. 
În Ranking web of World Universities realizat în iulie 2012, Universitatea din Craiova figurează pe 
locul 10/111 în clasamentul universităţilor româneşti şi pe locul 1222 în topul mondial. În Mondial Top 
Universities and Colleges 2012, ocupă poziţia 8 (în România) şi 1421 (în lume) iar University Web 
Ranking 2012 plasează Universitatea din Craiova pe locul 10 între universităţile româneşti şi pe locul 
1707 mondial. 

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

Universitatea oferă servicii variate studenților: cazare în cămine modernizate, cantine, biblioteci 
ultramoderne, facilități sportive și culturale, burse de studiu, burse de mobilitate, consultanță în vederea 
dezvoltării parcursurilor individualizate, încurajează spiritul civic și antreprenorial și promovează 
voluntariatul. 

Universitatea din Craiova manifestă o atitudine de responsabilitate publică cu privire la calitatea 
educaţiei furnizate, performanţa cercetării ştiinţifice şi serviciile furnizate comunităţii, punând un accent 
deosebit pe modalitatea în care răspunde la cerinţele pieţei muncii, contribuind la dezvoltarea coeziunii 
sociale prin sporirea angajabilităţii absolvenţilor. 
  Începând cu anul universitar 2017/2018  în cadrul Universităţii din Craiova îşi desfăşoară 
activitatea 856 cadre didactice titulare iar componenţa comunităţii academice cuprinde 12 facultăţi care 
oferă studenţilor români şi străini condiţii de studiu, în cele trei cicluri de pregătire, respectiv: 

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

doctorat (IOSUD). 
 În cadru instituției își desfășoară activitatea trei departamente independente: Departamentul de 
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Matematici Aplicate, Departamentul de Limbi Moderne Aplicate și Departamentul pentru Pregătirea 
Personalului Didactic. 

 
Structura Universității din Craiova se prezintă astfel: 

  
Studii universitare de licenţă  

 
 

Facultatea 
 

Domeniul de licenţă 
 

Specializarea/Programul de studii universitare 
de licenţă 

Nr. total 
studenți 

 
Ştiinţe  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informatică Informatică 

1181 

Matematică Matematică  
Matematică informatică 

Chimie Chimie  
Biochimie tehnologică  

Ştiinţa mediului Chimia mediului  
Fizica mediului  

 
Fizică 

Fizică  
Fizică informatică  
Fizică medicală  

Geografie Geografie  
Geografia turismului  

Educaţie Fizică  
şi Sport 

Educaţie fizică şi 
sport 

Educaţie fizică şi sportivă 

879 

Educaţie fizică şi sportivă  
(la Drobeta-Tr.Severin) 

Kinetoterapie şi 
motricitate specială 

Kinetoterapie şi motricitate specială 
Kinetoterapie şi motricitate specială  
(la Drobeta-Tr.Severin) 

Litere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Limbă şi literatură 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Limba şi literatura română – Limba şi literatura 
latină 

1457 

Limba şi literatura română – O limbă şi  
literatură modernă (engleză, franceză, italiană, 
germană, spaniolă) 
Limba şi literatura română – O limbă şi  
literatură modernă (engleză, franceză, italiană, 
germană, spaniolă) 
Limba şi literatura română – O limbă şi  
literatură modernă (franceză, engleză)  
(la Drobeta-Tr.Severin) 
O limbă şi literatură modernă (A) – O limbă şi 
literatură modernă (B)/ Limba şi literatura latină 

Limbi moderne 
aplicate Traducere şi interpretare (engleză, franceză) 

Ştiinţe ale 
comunicării 

Comunicare şi relaţii publice 
Jurnalism 

Muzică 
 

Interpretare muzicală – canto 
Interpretare muzicală – instrumente 
Pedagogie muzicală 

Teatru şi artele 
spectacolului Artele spectacolului (actorie)  

Ştiinţe ale educaţiei 
 
 

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar 
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la 
Drobeta-Tr.Severin) 

Teologie Teologie Teologie ortodoxă pastorală  
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Facultatea 

 
Domeniul de licenţă 

 
Specializarea/Programul de studii universitare 

de licenţă 

Nr. total 
studenți 

Ortodoxă 
Arte vizuale Artă sacră 351 

Arte plastice (pictură, sculptură) 

Drept 
 
 
 
 

Drept Drept 

1690 

Drept 

Ştiinţe administrative 

Administraţie publică 
Administraţie publică  
(la Drobeta-Tr.Severin) 
Asistenţă managerială şi secretariat  

Ştiinţe Sociale 
 
 
 
 
 

Filosofie Filosofie 

569 

Relaţii internaţionale 
şi studii europene Relaţii internaţionale şi studii europene 

Asistenţă socială Asistenţa socială 
Sociologie Sociologie 
Ştiinţe politice Ştiinţe politice 

 
Economie şi 
Administrarea 
Afacerilor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Administrarea 
afacerilor 
 
 

Administrarea afacerilor  
(la Drobeta-Tr.Severin) 

2011 

Economia comerţului, turismului şi serviciilor 

Cibernetică, statis-
tică şi informatică 
economică 

Informatică economică 

Statistică şi previziune economică 

Contabilitate 

Contabilitate şi informatică de gestiune 
Contabilitate şi informatică de gestiune 
Contabilitate şi informatică de gestiune  
(la Drobeta-Tr.Severin) 

Marketing Marketing 

Economie şi afaceri 
internaţionale 

Economie şi afaceri internaţionale 
Economie şi afaceri internaţionale  
(în limba engleză) 

Finanţe 
 
 
 

Finanţe şi bănci 
Finanţe şi bănci 
Finanţe şi bănci (în limba engleză) 
Finanţe şi bănci (la Drobeta-Tr.Severin) 

Management 
 

Management 
Management 
Management (la Drobeta-Tr.Severin) 

Mecanică 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingineria 
autovehiculelor Autovehicule rutiere  

 
 
 
 
 

1133 

Ingineria 
transporturilor Ingineria transporturilor şi a traficului 

Ingineria materialelor Ştiinţa materialelor (la Drobeta-Tr.Severin) 

Ingineria mediului Ingineria şi protecţia mediului în industrie (la 
Drobeta-Tr.Severin) 

Inginerie şi 
management 

Inginerie economică în domeniul mecanic 
Inginerie economică industrială 
(la Drobeta-Tr.Severin) 

Inginerie industrială Tehnologia construcţiilor de maşini 
Ingineria sudării (la Drobeta-Tr.Severin) 

Inginerie marină şi 
navigaţie 

Navigaţie şi transport maritim şi fluvial  
(la Drobeta-Tr.Severin) 

Inginerie civilă Construcţii civile industriale şi agricole 
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Facultatea 

 
Domeniul de licenţă 

 
Specializarea/Programul de studii universitare 

de licenţă 

Nr. total 
studenți 

Inginerie 
Electrică 
 
 
 
 
 
 

Ingineria mediului Ingineria şi protecţia mediului în industrie 

819 

Inginerie 
aerospaţială Echipamente şi instalaţii de aviaţie 

Inginerie electrică Inginerie electrică şi calculatoare 
Informatică aplicată în inginerie electrică 
Electromecanică 
Electromecanică 

Inginerie energetică Ingineria sistemelor electroenergetice 
Termoenergetică 

Automatică, 
Calculatoare şi 
Electronică 
 
 
 

Ingineria sistemelor Automatică şi informatică aplicată 

1316 

Ingineria sistemelor multimedia 
Calculatoare şi teh-
nologia informaţiei 

Calculatoare 
Calculatoare (în limba engleză) 

Inginerie electronică, 
telecomunicaţii şi 
tehnologii 
informaţionale 

Electronică aplicată 

Mecatronică şi 
robotică 

Mecatronică 
Robotică 

Agronomie 
 
 
 
 
 
 

 
Agronomie 
 

Montanologie 

963 

Agricultură 
Agricultură 

Ingineria produselor 
alimentare Controlul şi expertiza produselor alimentare 

Silvicultură Silvicultură 
Inginerie geodezică Măsurători terestre şi cadastru 

Horticultură 
 
 
 
 
 

Ingineria produselor 
alimentare Tehnologia prelucrării produselor agricole 

508 Biologie Biologie 

Horticultură Horticultură 
Peisagistică 

Ingineria mediului Ingineria şi protecţia mediului în agricultură 
 
 

Studii universitare de master 
 

 
Facultatea 

 
Domeniul de studii 

universitare  
de master 

 
Programul de Master 

Nr.total  
studenți 

Ştiinţe  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chimie Chimia compuşilor biologic activi  
 
 
 
 
 

388 

Chimie aplicată  

Fizică 

Fizica teoretică 
Fizica aplicata/Applied Physics 
Fizica aplicată 
Fizică teoretică/ Theoretical Physics 

Informatică 

Metode şi modele în inteligenţa artificială 
Tehnici avansate pentru prelucrarea informaţiei/ 
Advanced Techniques for information 
processing  
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Facultatea 

 
Domeniul de studii 

universitare  
de master 

 
Programul de Master 

Nr.total  
studenți 

 
 
 
 
 
 

Matematică Matematici aplicate 
Ştiinţa mediului Calitatea mediului 

Geografie 
Valorificarea şi protecţia resurselor din mediul 
geografic 
Turism și dezvoltare durabilă 

 

 
Facultatea 

Domeniul de studii 
universitare 
de master 

 
Programul de Master 

Nr. 
total 

studenți 

Educaţie Fizică  
şi Sport 
 
 
 

Ştiinţa sportului 
şi educaţiei fizice 
 
 
 

Activitate motrică curriculară şi extracurriculară  
 
 

297 
Kinetoterapie în reeducarea neuromotorie 
Performanţă în sport 
Managementul organizațiilor și evenimentelor 
sportive 

 
Litere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Filologie 
 
 
 
 
 
 
 
 

Limba engleză şi limba franceză – traducere şi 
terminologie juridică europeană 

509 

Studii de limbă engleză şi literaturi anglo-ameri-
cane (în lb.engleză) 
Limbă franceză, didactică şi literaturi în spaţiul 
francofon 
Studii de limba şi literatura română 
Paradigme ale comunicării organizaţionale 
Perspective în studiul lingvistic al literaturii 

Teatru şi artele 
spectacolului Arta actorului 

Ştiinţe ale educaţiei 
 

Managementul şi evaluarea instituţiilor şi 
programelor  
Consiliere educaţională şi dezvoltarea carierei 
(la Drobeta-Tr.Severin) 

Ştiinţe Sociale 
 

Filozofie Filosofie contemporană  

237 
Sociologie Dezvoltare comunitară şi integrare europeană 
Ştiinţe politice Securitate naţională şi euroatlantică 

Istorie Români în istoria Europei 
Integrare europeană 

Drept 
 
 
 
 
 
 
 

Drept 
 
 
 
 
 
 

Drept civil  
 
 
 

293 

Drept public 
Drept privat 
Dreptul afacerilor 
Drepturile omului 
Ştiinţe penale 

Ştiinţe 
administrative Ştiinţe administrative 

Teologie 
Ortodoxă Teologie Teologie şi cultură 102 

Economie şi 
Administrarea 
Afacerilor 

Cibernetică şi 
statistică Managementul afacerilor electronice  937 
Contabilitate Audit şi management financiar-contabil  
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Contabilitate şi raportări financiare conforme cu 
standardele internaţionale  
Audit și consultanță în afaceri  
Management contabil, expertiză şi audit  
(la Drobeta-Tr.Severin) 

Economie şi afaceri 
internaţionale 

Dezvoltare regională şi proiecte europene  
Economie  şi administrarea afacerilor  
internaţionale (în lb.engleză) 
Economie şi afaceri europene  

Economie şi 
Administrarea 
Afacerilor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finanţe 
 
 
 
 
 
 

Analiza şi evaluarea financiară a organizaţiilor  

 

Analiza şi evaluarea financiară a organizaţiilor 
Finanţe şi administrarea afacerilor  
Management financiar-bancar  
Management financiar-bancar  
Finanţe aplicate (în lb.engleză) 
Strategii financiare ale companiei şi  
consultanţă fiscală  (la Drobeta-Tr.Severin) 

Administrarea 
afacerilor 
 

Administrarea afacerilor şi antreprenoriat    
Administrarea afacerilor în turism, comerţ  
şi servicii (la Drobeta-Tr.Severin) 

Management 
 
 
 
 
 

Managementul afacerilor  
Managementul afacerilor 
Managementul organizaţiei   
(Drobeta-Tr.Severin) 
Managementul organizaţiilor publice  
Managementul resurselor umane  
Management competitiv şi performanţă 

Marketing Marketing şi comunicare în afaceri 

Mecanică 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingineria 
autovehiculelor 
 
 
 

Concepţia şi proiectarea autovehiculelor 
moderne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

424 

 
 

Optimizarea sistemelor de transport rutier 
Proiectare, fabricare şi dezvoltare în ingineria 
automobilelor (în lb. engleză - Automotive 
Engineering - Design, Manufacture and  
Development) (la Drobeta-Tr.Severin) 

Ingineria 
materialelor Materiale avansate (la Drobeta-Tr.Severin) 

Inginerie industrială Optimizarea proceselor şi echipamentelor 
tehnologice 

Inginerie mecanică Modelare şi simulare în ingineria mecanică 

Inginerie şi 
management 

Managementul producţiei şi logisticii 
Ingineria şi managementul calităţii  
(la Drobeta-Turnu Severin) 
Managementul sistemelor logistice  
(la Drobeta-Turnu Severin) 

Ingineria mediului 
Managementul mediului şi energie durabilă (la 
Drobeta-Turnu Severin) 

Inginerie 
Electrică 
 
 

Inginerie 
aerospaţială Sisteme complexe pentru inginerie aerospaţială 

282 
Inginerie electrică Calitatea energiei şi compatibilitate electromag-

netică în sisteme electrice 
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Inginerie electrică aplicată în protecţia şi 
managementul mediului 
Sisteme electromecanice complexe 

Sisteme energetice informatizate 

Automatică, 
Calculatoare  
şi Electronică 

Calculatoare  
şi tehnologia 
informaţiei 

Ingineria calculatoarelor şi comunicaţiilor  
 
 
 

327 

Inginerie software 
Sisteme informatice pentru comerţ electronic (în 
limba engleză - Information Systems for  
e-Business) 

Ingineria sistemelor 
Sisteme automate încorporate 
Tehnologii informatice în ingineria sistemelor 

Inginerie 
electronică şi 
telecomunicaţii 

Sisteme electronice avansate 

Mecatronică şi 
robotică Sisteme de conducere în robotică 

Horticultură 
 
 
 
 
 
 

Horticultură 
Management şi consultanţă în horticultură şi 
dezvoltare rurală  

 
 
 

204 
Viticultură-Oenologie 

Ingineria mediului Managementul resurselor ecologice şi naturale 
Ingineria produselor 
alimentare Controlul şi expertiza produselor alimentare 

Biologie Biodiversitatea şi conservarea ecosistemelor 
Agronomie 
 
 
 

Agronomie 

Consultanţă şi management în agricultură 

223 Management în agroturism şi calitatea 
produselor agroalimentare 
Protecţia mediului în agricultură 

       
 

Studii universitare de doctorat 
În cadrul IOSUD – Universitatea din Craiova își desfășoară activitatea 10 școli doctorale, cu 26 

domenii de doctorat acreditate, 406 doctoranzi îndrumați de 129 de conducători de doctorat;  din 
aceștia 6 sunt afiliați la școlile doctorale dar sunt abilitați în domenii neacreditate la Universitatea din 
Craiova. 

Activități de referință la nivelul Universității din Craiova 
Facultatea de Științe 
În cadrul manifestărilor dedicate Zilelor Facultății de Științe, desfășurate în perioada 2-4 

noiembrie 2017, Facultatea de Științe a organizat prezentarea „Dialog despre Univers” susținută de  
domnul Dumitru Prunariu, singurul astronaut român ajuns în spaţiu, urmată de o discuţie interactivă cu 
publicul și observaţii astronomice la Centrul Astroed, Gradina Botanică, pentru studenţi, elevi şi publicul 
interesat. 

 Prin Departamentul de Chimie, Facultatea de Științe a organizat în data de 4 noiembrie 2017, 
împreună cu Societatea de Chimie din România-Filiala Craiova, Inspectoratul Școlar Județean Dolj și 
Fundaţia „I. G. Murgulescu”, Ediția a IX-a a Simpozionului Național de Chimie intitulat „Contribuții la 
creșterea calității învățământului și cercetării în domeniul chimiei”. Acest eveniment științific s-a adresat 
profesorilor din învățământul preuniversitar  și cadrelor didactice din învățământul superior. La acest 
simpozion cadrele didactice s-au înscris cu 181 de lucrări, ce au fost publicate în rezumat într-un 
număr special al Analelor Universității din Craiova – seria Chimie. 

Facultatea de Științe prin Departamentul de Fizică a organizat sub egida ”Universitatea din 
Craiova – 70 de ani. Tradiție. Inovație. Viziune”, ZILELE Fizicii, în perioada 11-19 mai 2017: 

• Joi, 11 mai 2017:  Faza națională a concursului PROFIZ pentru studenți și tineri cercetători 



37 
 

• Vineri, 12 mai 2017: Etapa finală a celei de a XVI-a ediții a Concursului de Fizică ”Liviu Tătar”. Au 
participat echipaje de elevi, clasele IX-XII, din Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt, Teleorman, Vâlcea, precum și 
din Republica Moldova. 

• Vineri, 12 mai 2017: în Holul Central și Sala Albastră din Clădirea Universității: Noaptea albă a 
experimentului științific 

• Sâmbătă, 13 mai 2017:  
- Etapa finală a concursului PROFIZ pentru elevi 
- Festivitate de acordare a titlului de Doctor Honoris Causa al Universității din Craiova domnului C.Ș.I. 

Mihai VIȘINESCU de la I.F.I.N. ”Horia Hulubei” 
- Festivitatea de premiere a câștigătorilor concursurilor ”Liviu Tătar”, respectiv PROFIZ 

• Vineri, 19 mai 2017: Festivitatea de absolvire pentru promoția 2017 
- Curs Festiv : "O punte între generații", Dr. Cristian ȘARPE, Institute of Physics, University of Kassel, 

Germany 
- Transmiterea ”Cheii succesului”  

Departamentul de Informatică din cadrul Facultății de Ştiinţe a iniţiat în anul 2017 următoarele 
manifestari ştiinţifice: 

1. A 11-a ediţie a Sesiunii de comunicări ştiintifice studenţeşti, în perioada 26-27 mai 2017.  
Sesiunea se desfăşoară sub forma unui concurs adresat studenţilor ce prezintă înclinaţii şi interes 
pentru cercetare în domeniul informaticii şi pentru crearea de aplicaţii informatice cum ar fi: software 
educaţional, software utilitar, pagini web, software pentru afaceri, jocuri, etc.  Premiile au fost oferite de 
firme din domeniul IT. 

2. Concursul Catalysts Coding Contest s-a desfăşurat în data de 20 octombrie 2017 în laboratoarele 
Departamentului de Informatică. La concurs au participat echipe de maxim 3 persoane şi au avut de 
programat un algoritm organizat pe 7 nivele cu dificultate crescătoare, avansarea la un nivel fiind 
condiţionată de rezolvarea nivelului anterior.  Premiile au fost oferite de Compania Catalysts din Cluj-
Napoca. 

3. Conferinţa Bioinformatica: promisiuni, realizări, limite, susţinută de Domnul Academician Gheorghe 
Păun în data de  5 octombrie 2017  la Sala Albastră. Aceasta a vizat calculul natural în general, cu 
ilustrări mai ales din DNA computing şi membrane computing, vorbind despre limitele calculabilităţii şi 
eficienţei, posibilităţile de a trece dincolo de "bariera Turing", speculaţii şi contestări, teoreme de 
imposibilitate (teoremele lui Gandy, M. Conrad).  Domnul academician este iniţiatorul calculului cu 
membrane, un domeniu emergent al informaticii, care are ca scop dezvoltarea de modele 
computaţionale eficiente pentru rezolvarea de probleme complexe. 

Departamentul de Matematică a organizat următoarele acțiuni: 
 -Workshop: Matematica între tradiție și provocările prezentului, Craiova, 8 Septembrie 2017, dedicat 
profesorului emerit Constantin P. Niculescu cu ocazia celei de-a 70-a aniversări 
-Workshop: Applied Mathematics: Methods and Modelling, Craiova, 7-8 May, 2017 
 

Facultatea de Educație Fizică și Sport 
În perioada 26-31.01.2017, seria I și 2-9.02.2017, seria a II-a, s-a desfășurat memorialul 

”George Călinescu” la schi, în localitatea Predeal, unde au participat studenții din anul I. 
Crosul studențesc de primăvară ,,In memoriam C.A. Stroe,, Craiova 29.03.2017. La acest eveniment 
sportiv organizat în Gradina Botanică din Craiova, au participat peste 200 de studenți ai Universităţii 
din Craiova. 

În luna martie 2017, FACULTATEA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT DIN CRAIOVA în 
parteneriat cu RADIO ROMÂNIA OLTENIA CRAIOVA, au organizat în cadrul Târgului GAUDEAMUS, 
dezbaterea „Sport#carte!”, la care au participat studenți ai FEFS și specialiști în domeniu. Au fost 
lansate, cu această ocazie, 4 cărți adresate specialiștilor din domeniu.  

În data de 6 aprilie a fost organizat concursul studențesc de skanderberg ”Braț de oțel”, ediția a 
II-a, cu peste 50 de participanți din mediul studențesc. 

În perioada 4-7 mai 2017 a avut loc la Craiova finala Campionatului Național Universitar de 
Tenis de masă, cu participanți din 8 alte centre universitare din țară, în cadrul căruia Universitatea din 
Craiova a ocupat locul I în clasamentul general.  

În data de 8 mai, FEFS Craiova împreună cu Asociația ProEFS Craiova, DJST Dolj și CSS 
Craiova, a organizat ediția a V-a a Competiției studențești de fotbal în memoria fostului mare antrenor 
craiovean George Călinescu la care au participat peste 100 de studenţi ai Universităţii din Craiova - "In 

https://contest.catalysts.cc/en/
https://www.catalysts.cc/en/
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Memoriam George Calinescu".  
 15 mai 2017 - Concursul Sportiv Judetean organizat in cadrul proiectului educativ SPORT, 
SĂNĂTATE, ARMONIE inițiat de  Grădinița cu Program Prelungit Căsuța cu Povești. 

În data de 18 mai 2017 FEFS Craiova împreună cu Asociația ProEFS Craiova, DJST Dolj au 
organizat cupa ”Victorina Simion” la fotbal feminine, ediția a VI-a. 

"Campionatul Național Universitar de Futsal Feminin"  26-27 mai 2017 (Parteneri: Primăria 
Municipiului Craiova, Universitatea din Craiova, FEFS, Federația Română de Fotbal, Asociația Sportivă 
Pro Efs Craiova, DJST). Această competiție a fost organizată la nivel universitar național, echipa 
reprezentativă a Universității din Craiova ocupând locul al II lea în finala competiției.  

În data de 29.05.2017 s-a desfășurat în colaborare cu FEFS Craiova, Asociația ProEFS 
Craiova, DJST Dolj Cupa FEFS la Baschet feminin+masculin. 

„Trofeul Corneliu Andrei Stroe, Legenda unei Legende”, Ediția a-III-a - fotbal masculin 
studențesc, iunie 2017 (Parteneri: Asociația Sportivă Pro Efs Craiova, A.S. Sport, Cultură, Educaţie). 
Scopul - Comemorarea memoriei cadrului didactic și decan al FEFS Craiova, profesor universitar 
doctor, Corneliu Andrei Stroe și manager al Echipei de fotbal "Craiova Maxima",  printr-o competiție de 
fotbal masculin cu scopul de a atrage studenții spre practicarea acestui sport și de a le prezenta 
activitatea de manager a acestuia organizând cu foștii fotbaliști componenți ai Craiovei Maxima un 
meci demonstrativ cu Echipa Pro Efs Craiova. Alt scop a fost de a promova fotbalul și de a iniția relații 
de colaborare între sportivii din centre universitare diferite. 
 Competiţiei de NATAȚIE, Ediția a IV -a, la secția - Educație Fizică și Sport - pe data de 5 iulie 
2017. 

În perioada august-septembrie 2017 s-a desfășurat proiectul ROSE ”Fii activ vara prin 
sport!”, în cadrul căruia, timp de 16 zile, 52 de elevi din zona Olteniei au avut posibilitatea de a 
experimenta viața studențească în campusul Universității din Craiova. 

În octombrie 2017 a fost demarat la Craiova PROIECTUL EUROPEAN ERASMUS+ TRAINING 
PROGRAM FOR IMPROVING QUALITY OF LIFE OF PERSONS WITH DOWN SYNDROME 
THROUGH INCLUSIVE LEISURE (DS LEISURE), proiect ce promovează creșterea calității vieții la 
persoanele cu sindrom Down. Universitatea din Craiova, România, face parte din consorțiul 
european alături de alte cinci entități internaționale: Asociatia Langdon Down Oltenia Centrul 
Educational Teodora, ALDO-CET, Bailesti, Romania ca entitate coordonatoare; Associazione Italiana 
Persone Down Onlus, Roma, Italia; Stichting Downkidsinternational, Olanda; Down Sendromu Dernegi, 
Istanbul, Turcia; Aristotelio Panepipstimio Thessalonikis, Grecia. 

În 13 decembrie 2017, FEFS Craiova în colaborare cu Asociația ProEFS Craiova a organizat 
cupa ”Paul Stuparu” la handbal mixt, Ediția a IV-a. 

Campaniei Umanitare "MOŞ CRĂCIUN E PRO FEFS"- Ediția a IV - a - 19 decembrie 2017. 
 

Facultatea de Litere 
- Conferinţa Naţională TRADIŢIE ŞI CONTINUITATE. PERSPECTIVE CULTURALE, ISTORICE ŞI 
LITERARE, Craiova, 3 noiembrie 2017 
- The 16-th International Conference LANGUAGE, LITERATURE, AND CULTURAL 
POLICIES TRANSITIO, TRANSMISSIO, TRANSLATIO - Spaces of Transition in the Modern 
World, Craiova, October 12-14, 2017  
- Conferința Internațională de Stiințe umaniste și sociale CREATIVITATE, IMAGINAR, LIMBAJ (CIL 
2017) – Ediția a IV-a, Craiova, 19-20 mai, 2017.  
 - The International Conference COMPARATIVISM, IDENTITY, COMMUNICATION, Craiova, 13th - 
14th October 2017. Conferinţă internatională - COMPARATISM, IDENTITATE, COMUNICARE 
(CIC2017), Craiova, 13-14 octombrie 2017.   
- Convegno internazionale di italianistica "Dal libro a stampa a Internet: metamorfosi della ricerca 
linguistica e letteraria italiana", Craiova, 15-16 settembre 2017.   
- Conferința Internațională de Științe Umaniste și Sociale - "Creativitate, Imaginar, Limbaj", Craiova, 
România, 19-20 mai 2017.  
- VIe Colloque international San-Antonio « L’Humour chez San-Antonio. Sources, instruments, 
traductibilité » Craiova, 18 - 19 mai 2017. 
- Colocviul Internațional - RECEPTAREA ANTICHITĂȚII GRECO-LATINE ÎN CULTURILE 
EUROPENE, Editia a IX-a cu tema OVIDIU – DOUĂ MII DE ANI DE METAMORFOZE, Craiova, 26-27 
mai 2017. 

http://litere.ucv.ro/litere/ro/content/conferin%C5%A3a-na%C5%A3ional%C4%83-facult%C4%83%C5%A3ii-de-litere-tradi%C5%A3ie-%C5%9Fi-continuitate-perspective-culturale
http://litere.ucv.ro/litere/ro/content/conferin%C5%A3a-na%C5%A3ional%C4%83-facult%C4%83%C5%A3ii-de-litere-tradi%C5%A3ie-%C5%9Fi-continuitate-perspective-culturale
http://cis01.central.ucv.ro/litere/activ_st/site_conferinta_en/
http://cis01.central.ucv.ro/litere/activ_st/site_conferinta_en/
http://litere.ucv.ro/litere/sites/default/files/litere/Cercetare/Colocvii/CIL_2017_CFP.pdf
http://litere.ucv.ro/litere/sites/default/files/litere/Cercetare/Colocvii/CIL_2017_CFP.pdf
http://litere.ucv.ro/litere/sites/default/files/litere/Cercetare/Colocvii/CIC2017_Cfp_Engl.pdf
http://litere.ucv.ro/litere/sites/default/files/litere/Cercetare/Colocvii/CIC2017_Cfp_rom.pdf
http://litere.ucv.ro/litere/sites/default/files/litere/Cercetare/Colocvii/CIC2017_Cfp_rom.pdf
http://litere.ucv.ro/litere/sites/default/files/litere/Cercetare/Colocvii/IX_Convegno_Internazionale_di_Italianistica_2017.pdf
http://litere.ucv.ro/litere/sites/default/files/litere/Cercetare/Colocvii/IX_Convegno_Internazionale_di_Italianistica_2017.pdf
http://www.cilconference.ro/
http://litere.ucv.ro/litere/sites/default/files/litere/Cercetare/Colocvii/Appel_Colloque_San-Antonio.pdf
http://litere.ucv.ro/litere/sites/default/files/litere/Cercetare/Colocvii/Appel_Colloque_San-Antonio.pdf
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- Student Competition. American Studies, ediţia a IX-a, Craiova, 11 mai 2017 – Concurs naţional de 
interpretare de text literar, creaţie şi traducere 
- Sesiunea anuală de referate şi comunicări ştiinţifice studenţeşti a Facultăţii de Litere, ediţia I, Craiova, 
27 aprilie 2017. 
- Concurs naţional de traducere între limbile romanice (franceză, italiană, spaniolă, latină) – 15 mai 
2017 (Ziua Latinităţii)  
 

Facultatea de Teologie 
În anul 2017, cele 28 de cadre didactice titulare ale Facultății de Teologie Ortodoxă au reușit o 

activitate științifică de excepție, după cum urmează: au fost scrise 10 cărți, s-au editat 4 volume, s-au 
publicat 71 studii în reviste de specialitate și în volume colective din țară și străinătate. Totodată, s-au 
realizat peste 100 participări la simpozioane, conferințe și manifestări științifice din țară și din 
străinătate.  

În anul universitar 2017-2018, efectivul de studenţi/masteranzi/doctoranzi este 477: 349 la 
licență, 93 la Master și 35 la Doctorat.  

În anul 2017, Facultatea de Teologie a organizat și un număr impresionant de simpozioane 
naționale și internaționale, precum și o serie de manifestări științifice. Dintre acestea amintim: 

 Simpozionul Naţional Studenţesc „Sfintele icoane în teologia şi viaţa Bisericii” şi „Preoţi 
ortodocşi mărturisitori ai dreptei credinţe în timpul regimului comunist”, Ediţia a IX-a, Tismana, 3-4 
aprilie 2017; 

 Simpozionul Internaţional „Familia şi provocările ei actuale”, Craiova, 2-4 mai 2017 
 Conferinţa Internaţională „Martiriu şi mărturisitori ai dreptei credinţe în perioada 1948-

1989” – Craiova, 8-9 iunie 2017 
 Simpozionul internaţional „Facultatea de Teologie: statut academic şi misiune eclesială. 

25 de ani de învăţământ universitar în Oltenia”, Craiova, 4-6 octombrie 2017 
 Simpozionul Internaţional „Discurs şi retorică în societatea contemporană”, Craiova, 25 

octombrie 2017 
 Conferinţa Naţională„Slujitori ai Bisericii din Oltenia în închisorile comuniste”, Craiova, 

10-11 noiembrie 2017. 
 

Facultatea de Stiințe Sociale 
1. Conferinţa: Diplomaţia franceză şi Unirea Principatelor Române - 23 ianuarie 2017 
2. Inaugurarea ciclului de conferinţe: Craiova – istorie şi societate urbană prin susţinerea prelegerii: 
Craiova medievală – începuturile - 28 februarie 2017 
3. Ciclul de conferinţe: Craiova – istorie şi societate urbană, prelegerea: Mărturii arheologice în zona 
Craiovei de astăzi (sec. VI-XV) - 9 martie 2017 
4. Ciclul de conferinţe: Craiova – istorie şi societate urbană, prelegerea: Craiova festivă: secolul al XIX-
lea şi sărbătorile naţionale - 28 martie 2017 
5. Zilele Asistenţei Sociale – Dolj, 29-31 martie 2017  
6. Ciclul de conferinţe: Craiova – istorie şi societate urbană, prelegerea: Barbu Bălcescu – un primar 
uitat al Craiovei - 11 aprilie 2017 
7. Ciclul de conferinţe: Craiova – istorie şi societate urbană, prelegerea: De la Pelendava dacică la 
Pelendava romană - 25 aprilie 2017 
8. Conferinţa 140 de ani de la proclamarea independenţei de stat a României - 10 mai 2018 
9. Ciclul de conferinţe: Craiova – istorie şi societate urbană, prelegerea: Craiova şi simbolistica 
marginalului - 13 iunie 2017 
10. Acordarea titlului de Doctor Honoris Causa reputatului specialist în relaţii internaţionale Barry 
Buzan de la London School of Economics and Political Science - 25 octombrie 2017 
11. Zilele „Forumul Carierei – FoCar 2017” - 9-10 noiembrie  2017 
12. Inaugurarea ciclului de conferinţe: România Centenar  - noiembrie2017 
13. Conferinţa: Alegerile din decembrie 1937: epilogul democraţiei româneşti interbelice – 11 
decembrie 2017 
14. Conferinţa Naţională de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti, ediţia I, 12-14 decembrie 2017 
 

Facultatea de Drept 
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1. În perioada 13-17 februarie 2017, Facultatea de Drept în parteneriat cu asociaţiile studenţeşti ASD-UC 
și ELSA Craiova a organizat, Școala de Iarnă, ediția 2017, localitatea Voineasa, județul Vâlcea. 

2. În perioada 26-29 aprilie 2017 a avut loc Hexagonul Facultăţilor de Drept”, competiţie juridică de 
tradiţie, organizată anual, care reuneşte cadre didactice şi studenţi de la cele mai prestigioase facultăţi 
de drept: Craiova, Timişoara, Cluj-Napoca, Iaşi, Sibiu, Bucureşti, Chişinău. 

     Competiţia presupune participarea la 3 probe ştiinţifice – drept civil, drept penal şi drept constituţional 
şi instituţii politice, dar şi la probele sportive – fotbal, streetball, şah, tenis de masă. În clasamentul 
final, Facultatea de Drept a Universității din Craiova a ocupat locul I, obţinând Cupa Hexagonului 
pentru al doilea an consecutiv. Concursul a avut loc la Facultatea de Drept din cadrul Universității de 
Stat din Moldova, Chișinău, Republica Moldova. 

3. În data de 12 mai 2017, Facultatea de Drept a Universității din Craiova, Asociaţia ELSA Craiova, 
Asociaţia Studenţilor în Drept din Universitatea din Craiova a organizat Sesiunea de comunicări 
ştiinţifice studenţeşti, ediția 2017. 

4. În perioada 27-28 aprilie 2017, Facultatea de Drept în parteneriat cu Academia Oamenilor de Știință 
din România, Asociația Culturală ”Constantin Rădulescu Motru” a organizat Conferinţa ”Constantin 
Rădulescu-Motru în Cultura Românească a secolului XX”, ediția I.  

5. În data de 6 mai 2017, Facultatea de Drept în parteneriat cu Baroul Dolj, a organizat Conferinţa 
”Independența Avocatului”. 

6. În perioada 9-11 mai 2017, doamna prof.univ.dr. Milena Karadzhova, din cadrul New Bulgarian 
University a susținut prelegerile cu  tema ”The presidency of the Council of the EU”, ”Preparation of the 
Bulgarian presidency of the Council of the EU in 2018” și ”COSAC” în cadrul Facultății de Drept. 

7. În perioada 24-25 mai 2017, domnul prof.univ.dr. Michael Martinek, Directorul Institutului de Drept 
European al Universităţii din Saarland, Germania, a susținut în fața studenților doctoranzi și masteranzi 
de la Facultatea de Drept prelegerea cu tema "Legal reading and legal writing" și cursul cu tema “The 
essence of comparative law”. 

8. În perioada 28 august - 8 septembrie 2017, Facultatea de Drept a Universităţii din Craiova în 
parteneriat cu Facultatea de Drept a Universităţii de Stat din Chişinău, Baroul Dolj şi Camera Notarilor 
Publici Craiova a organizat  Şcoala de Vară, ediția 2017, în staţiunea Călimăneşti, judeţul Vâlcea şi 
Craiova, judeţul Dolj. 

9. În data de 5 octombrie 2017, în cadrul activității Prelegerile Hexagonului, organizată de către 
Facultatea de Drept a Universității din Craiova, domnul prof.univ.dr. Mircea Bob, de la Facultatea de 
Drept a Universităţii Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca a susținut prelegerea cu tema ”Perenitatea dreptului 
roman. Prin dreptul roman spre dreptul actual”. 

10. În perioada 6-7 octombrie 2017, Facultatea de Drept a Universității din Craiova, a organizat Conferinţa 
ştiinţifică internaţională bienală – CIB 2017. Evenimentul se încadrează în seria manifestărilor 
ştiinţifice de tradiţie, ediţia 2017 a conferinţei reunind specialişti din domeniul dreptului de la facultăţile 
şi instituţiile partenere din ţară şi străinătate, deopotrivă teoreticieni şi practicieni ai dreptului. 

11.  În data de 30 octombrie 2017, în cadrul activității Prelegerile Hexagonului, organizată de către 
Facultatea de Drept a Universității din Craiova, domnul prof.univ.dr. Valeriu STOICA, de la 
Universitatea din București a susținut prelegerea cu tema ”Noțiunea de bunuri incorporale în dreptul 
civil român” 
12. În data de 23 noiembrie 2017, Facultatea de Drept în parteneriat cu QFort,  Ald Automotive, 
Toyota Craiova, a organizat evenimentul ”Noi soluţii de mobilitate”. 
 

În cadrul Facultății de Drept funcționează 3 centre de cercetări științifice:  
 Centrul de Studii şi Cercetări de Drept Privat Ion Dogaru 
 Centrul de Cercetări Juridice Fundamentale 
 Centrul de Științe Administrative și Politici Publice 

 
Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor 

1. Workshop “Învățământul economic liceal și universitar – atractivitatea și perspectivele de 
carieră în rândul tinerilor din România” – ediția a IV-a, martie 2017: a reprezentat o oportunitate de 
dezvoltare a relațiilor de colaborare dintre cadrele didactice din mediul economic preuniversitar și 
universitar, o contribuție adusă activității didactice desfășurate cu elevii și studenții noștri, dar și pentru 

http://feaa.ucv.ro/one/index.php?option=com_content&view=article&id=2258:workshop-invatamantul-economic-liceal-si-universitar-atractivitatea-si-perspectivele-de-cariera-in-randul-tinerilor-din-romania-2017&catid=199:evenimente-promovare&lang=en
http://feaa.ucv.ro/one/index.php?option=com_content&view=article&id=2258:workshop-invatamantul-economic-liceal-si-universitar-atractivitatea-si-perspectivele-de-cariera-in-randul-tinerilor-din-romania-2017&catid=199:evenimente-promovare&lang=en
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identificarea unor proiecte comune între cadre didactice – elevi – studenți cu implicarea mediului de 
afaceri. 
2. "A look inside ERNST & YOUNG Romania", aprilie 2017: prezentarea EY și a oportunităților 
pe care compania le oferă și identificarea potențialilor candidați pentru pozițiile deschise. 
3. Programul "Mindcraft Academy by BRD", aprilie-iunie 2017: acces la stagii de pregătire în 
cadrul BRD, ateliere de dezvoltare personală şi profesională în domeniul bancar, evenimente «open 
days», mentorat oferit de experţii BRD în personal branding, orientare în carieră, comunicare eficientă, 
gândire creativă, analiză financiară, discipline bancare, antreprenoriat. 
4. "Academia de Training pentru Elevi", martie-mai 2017: trainingurile organizate în cadrul 
programului național ,,Academia de Training pentru Elevi" 2017 pe lângă dezvoltarea personalității 
adolescenților și acumularea de cunoștințe, are ca obiectiv creșterea ratei tinerilor care urmează studii 
universitare. 
5.  "Conferință KPMG România", aprilie 2017 
6. Proiect "Ford Romania", mai 2017: prezentări legate de modul în care o persoană trebuie să 
se prezinte la un interviu de angajare, cum să completeze un CV si o scrisoare de intenție, 
îmbunătățirea abilităților și cunoștințelor utilizând evaluarea formativă. 
7. Workshop - "Strategie, Achiziţii şi Negociere – SIEGWERK", mai 2017: participanții au avut 
posibilitatea de a dialoga cu un profesionist din business, de a intra în contact cu noțiuni teoretice 
legate de strategii de afaceri, managementul achizițiilor sau de negociere, urmând ca la sfârșitul 
fiecăruia din cele trei module să lucreze în grupuri, având exerciții practice sau simulări de negocieri 
comerciale. 
8. "Clubul de carte Vocea Cititorului Craiovean", lunar: creșterea numărului de studenți care 
frecventează Sala de Lectură a FEAA, familiarizarea cu căutarea la raft, creșterea numărului de 
studenți care citesc și împrumută cărți de la Biblioteca FEAA, familiarizarea studenților cu dezbaterile 
pe baza cărților citite, atragerea elevilor de liceu interesați de cărți cu caracter economic. 
9. Conferința "România Investește", mai 2017: proiect educațional derulat de Facultatea de 
Economie și Administrarea Afacerilor în parteneriat cu instituții ale pieței financiare din țară și 
străinătate care a contribuit la creșterea gradului de educație financiară atât la nivelul studenților cât și 
al publicului larg. 
10. Vizită tematică a studenţilor FEAA Craiova la Monetăria Statului și Banca Națională a 
României, mai 2017: parte integrantă a proiectului Educaţia financiară – provocări şi soluţii, 
implementat de Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor în parteneriat cu Banca Națională 
a României și alte instituții din mediul financiar – bancar. 
11. "Conferința aniversară a Consiliului Concurenței", iunie 2017. 
12. "Primul laborator SAP, la Universitatea din Craiova", octombrie 2017. 
13. "Conferința Internațională iCOnEc", ediția a 9-a, octombrie 2017. 
14. "Academica BNR", octombrie-noiembrie 2017: scopul proiectului a fost de a permite 
participanților să se adreseze în mod direct, într-un cadru informal, specialiștilor BNR în vederea 
schimbului de bune practici în domeniul financiar bancar, să abordeze şi să dezbată teme de 
actualitate ale băncii centrale, de natură economică și financiară. S-au obținut şi clarificări conceptuale 
ale fenomenelor bancare contemporane şi s-a dezbătut şi corelarea programelor şi proiectelor 
sistemului universitar economic cu cerințele actuale de pe piața muncii. 
15. “UNIFEST“, noiembrie 2017, ce a avut ca scop facilitarea accesului gratuit al studenților la o 
serie de evenimente cultural-artistice, educaționale, sportive și de sănătate publică, de divertisment. 
16. "Masă rotundă la Universitatea din Craiova pe tema recentelor modificări fiscale", 
noiembrie 2017. 

http://feaa.ucv.ro/one/index.php?option=com_content&view=article&id=2276:a-look-inside-ernst-young-romania&catid=118:anunturi-stud&lang=en
http://feaa.ucv.ro/one/index.php?option=com_content&view=article&id=2277:programul-mindcraft-academy-by-brd&catid=199:evenimente-promovare&lang=en
http://feaa.ucv.ro/one/index.php?option=com_content&view=article&id=2279:academia-de-training-pentru-elevi-2017&catid=118:anunturi-stud&lang=en
http://feaa.ucv.ro/one/index.php?option=com_content&view=article&id=2292:conferinta-kpmg-romania&catid=118:anunturi-stud&lang=en
http://feaa.ucv.ro/one/index.php?option=com_content&view=article&id=2302:proiect-ford-romania-8-mai-2017&catid=118:anunturi-stud&lang=en
http://feaa.ucv.ro/one/index.php?option=com_content&view=article&id=2309:workshop-strategie-achizitii-si-negociere-siegwerk-2017&catid=199:evenimente-promovare&lang=en
http://feaa.ucv.ro/one/index.php?option=com_content&view=article&id=2313:clubul-de-carte-vocea-cititorului-craiovean&catid=118:anunturi-stud&lang=en
http://feaa.ucv.ro/one/index.php?option=com_content&view=article&id=2318:conferinta-romania-investeste&catid=199:evenimente-promovare&lang=en
http://feaa.ucv.ro/one/index.php?option=com_content&view=article&id=2320:vizita-tematica-a-studentilor-feaa-craiova-la-monetaria-statului-si-banca-nationala-a-romaniei&catid=118:anunturi-stud&lang=en
http://feaa.ucv.ro/one/index.php?option=com_content&view=article&id=2320:vizita-tematica-a-studentilor-feaa-craiova-la-monetaria-statului-si-banca-nationala-a-romaniei&catid=118:anunturi-stud&lang=en
http://feaa.ucv.ro/one/index.php?option=com_content&view=article&id=2344:conferinta-aniversara-a-consiliului-concurentei&catid=199:evenimente-promovare&lang=en
http://feaa.ucv.ro/one/index.php?option=com_content&view=article&id=2428:primul-laborator-sap-la-universitatea-din-craiova&catid=118:anunturi-stud&lang=en
http://feaa.ucv.ro/one/index.php?option=com_content&view=article&id=2429:academica-bnr&catid=78:icetabs&lang=en&Itemid=661
http://feaa.ucv.ro/one/index.php?option=com_content&view=article&id=2447:masa-rotunda-la-universitatea-din-craiova-pe-tema-recentelor-modificari-fiscale&catid=118:anunturi-stud&lang=en
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17. În cadrul celor patru cercuri științifice studențești se organizează periodic sesiuni de comunicări 
științifice: Cercul de Marketing Craiovean, Cercul de Banking al FEAA, Cercul de Analiză și 
Evaluare Financiară a Organizațiilor, Cercul de Statistică Exploratorie. 
 

Facultatea de Mecanică 
1. Participarea studenților de la Facultatea de Mecanică la competiția Kart Low Cost Magny 
Course, Franta, 17-19 Mai 2017 unde s-au obținut un premiu special pentru conducere și locul III in 
clasamentul general. 
2. Prezentarea tehnică a firmelor Ytong si Multipor, cu tema “Materialele compozite şi performanţa 
energetică certificată a clădirilor din Romania”, 10.05.2017. 
3. Aniversarea a 40 de ani de la înființarea Facultății de Mecanică, 12-14 iulie 2017, eveniment de 
referință în existența facultății.  
4. Decernarea titlului de Doctor Honoris Causa Domnului Prof. Dr. ing. DHC  Gigel Paraschiv, 14 
iulie 2017. Cu această ocazie domnia sa a susțiut o disertație cu titlul “Ingineria relansare și 
interconectare”. 
5. A IV-a Conferință internațională de Inginerie Mecanică – ICOME 2017, perioada 11-12 
Octombrie 2017. 

În cadrul conferinței au fost abordate teme actuale și de perspectivă în domeniile: 

- Modelare și simulare în ingineria mecanica 
- Mecanică aplicată și sisteme mecatronice 
- Automobile și trafic  
- Management și sisteme de producție 
- Materiale și sisteme de fabricație 
- Inginerie civilă 

6. Forumul Carierei, 9-10 noiembrie 2017, cu participarea, la Facultatea de Mecanică, a unor firme 
reprezentative din zona Oltenia: FORD Romania, SC POPECI Utilaj Greu SA, SC DICO Romania, 
INAS Craiova, QFORT Craiova, CADWorks, CAELynx, SC RURIS SRl, PLUSAUTO SRL, SERPICO, 
SIMODE, POPECI Auto Mercedes Benz. 
7. Sesiunea de comunicări științifice studențești, 25 mai 2017, cu participarea unui număr mare de 
studenți și cadre didactice, cu lucrări ce au vizat toate domeniile și specializările facultății. 

 
Facultatea de Inginerie Electrică 

1. Simpozionul ştiinţific studenţesc în inginerie electrică “EL-SES 2017“  care a creat cadrul pentru 
prezentarea şi dezbaterea articolelor ce au conţinut rezultate ştiinţifice şi tehnice de către studenţi, 
masteranzi şi elevi de liceu ; 
2. Sesiunea de comunicări destinate elevilor de liceu cu profil electric și energetic în secolul XXI, 
sponsorizat de Distribuție Oltenia. 
 

Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică 
• Conferința internațională ICCC 2017 (http://www.ace.ucv.ro/iccc2017/) – organizată de 
Facultatea de A.C.E. 
• Conferința internațională ICSTCC 2017 (http://www.icstcc2017.ac.tuiasi.ro/) – co-organizată de 
Facultatea de A.C.E. 
• Zilele Tehnicii Studențești 2017 (http://ace.ucv.ro/media/det.php?id=882) – organizată de 
studenții Facultății de A.C.E.   

Facultatea de Agronomie 
Facultatea de Agronomie din cadrul Universității din Craiova, a organizat  pe 16 iunie 2017, 

International Student Scientific Conference "THE ENVIRONMENT- RESEARCH, CHARGE, 
ADMINISTRATION". La acest eveniment aflat la a III-a ediție au participat 60 de studenti din cadrul 
Universității din Craiova, dar și studenți din Serbia. 
 În cadrul proiectului  ROSE "Dă valoare pașilor tăi pentru viitor" în cadrul Facultății de 
Agronomie au fost organizate următoarele evenimente:  
- 02.09.2017 - Simpozion și prezentare port popular "Datini și obiceiuri populare din Oltenia"; 

http://feaa.ucv.ro/one/index.php?option=com_content&view=article&id=2183&Itemid=1306&lang=ro
http://feaa.ucv.ro/one/index.php?option=com_content&view=article&id=2264&Itemid=1315&lang=ro
http://feaa.ucv.ro/one/index.php?option=com_content&view=article&id=2265&Itemid=1316&lang=ro
http://feaa.ucv.ro/one/index.php?option=com_content&view=article&id=2265&Itemid=1316&lang=ro
http://feaa.ucv.ro/one/index.php?option=com_content&view=article&id=2284&Itemid=1327&lang=ro
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- 05.09.2017 - Sesiunea de referate "Importanța conservării plantelor și animalelor protejate din 
România"; 
- 08.09.2017 - Simpozion "Oltenia și patrimoniul agricol și silvicultural" 
 La aceste evenimente au participat 80 de persoane. 
 În perioada 09-10 Noiembrie 2017, Facultatea de Agronomie din cadrul Universității din Craiova 
a organizat conferința internațională aniversară, The 13th ANNUAL MEETING "DURABLE 
AGRICULTURE – AGRICULTURE OF THE FUTURE". La această conferință organizata cu prilejul 
împlinirii a 70 de ani de învățământ superior în Oltenia au participat 170 de invitați dintre care 40 de 
specialiști din Europa. Au participat specialiști în domeniul Agriculturii, Silviculturii, Zootehniei, Biologiei, 
Alimentației, Cadastrului și Geodeziei, Medicinii Veterinare ș.a. Cei mai multi participanți au fost din 
Serbia, Italia, Germania, Albania, Turcia, Ukraina, Boznia și Herțegovina, Germania. 
Tematica conferinței a fost "ADVANCED METHODS FOR A SUSTAINABLE AGRICULTURE, 
SILVICULTURE AND FOOD SCIENCE". 
 În ziua de 25.11.2017, studenții de la specializarea Silvicultură din cadrul Facultății de 
Agronomie în parteneriat cu Asociaţia Creștini au participat la acțiunea "Plantăm fapte bune în 
România!" Acțiunea a reprezentat iniţiativa naţională de împădurire pe bază de voluntariat, 
acțiune care s-a desfășurat în localitatea Grecești și a face parte din cadrul proiectului național 
“Plantăm Fapte Bune în România” organizat în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și 
R.N.P.  ROMSILVA. 

În data de 11.12.2017, Facultatea de Agronomie din cadrul Universității din Craiova, a organizat  
evenimentul "NATURA DĂRUIEȘTE", eveniment realizat în scop caritabil, la care au participat peste 
200 de invitați.  
 

Facultatea de Horticultura 
Expo Halloween 2017, manifestare organizată de Facultatea de Horticultură a Universității din 

Craiova, secțiile Peisagistică și Horticultură, în colaborare cu Asociația Hortus Craiova 1962 și 
Asociația Studenților Facultății de Horticultură, pe data de 31 octombrie 2017, în Holul Central al 
Universității din Craiova; aceasta a fost cea de-a V-a ediție a expoziţiei dedicate sărbătorii 
internaționale de Halloween. Evenimentul s-a adresat tuturor celor interesați să admire și să 
achiziționeze decorațiuni specifice acestei sărbători (dovleci sculptați, lilieci, fantome, monștri), dar și 
decorațiuni specifice toamnei (aranjamente florale), toate create de talentații studenți ai secției de 
Peisagistică. Vizitatorii au avut parte și de o scenografie specială, din care nu au lipsit personaje și 
decoruri speciale. 

Winterland 2017 este un eveniment caritabil, ce a căpătat deja tradiţie pentru Universitatea din 
Craiova, respectiv Facultatea de Horticultură. Ajuns la a VII-a ediție, Târgul de Craciun, Winterland 
2017 a oferit spre vânzare decoraţiuni şi aranjamente naturale cu specific de sărbătoare, realizate de 
studenţii Facultăţii de Horticultură, sub atenta supraveghere a profesorilor coordonatori (conf. univ. dr. 
Nicu Carmen şi lect. univ. dr. Mandă Manuela). Holul clădirii centrale al Universităţii a găzduit acest 
eveniment dedicat sărbătorilor de iarnă. Winterland 2017, s-a deschis marți, 14 decembrie și s-a 
încheiat vineri, 19 decembrie 2017. În deschiderea Târgului de Crăciun a avut loc un program artistic 
susținut de corul studenților de la Facultatea de Teologie. Fondurile strânse în urma vânzărilor 
exponatelor au fost donate în scop caritabil.  

Evenimentul FoCar 2017 (9.11.2017) s-a organizat în cadrul proiectului PROMOTOR – UCV – 
Promovarea pieței muncii în cadrul UCV. Măsuri integrate de creștere și de stimulare a inserției 
studenților și absolvenților UCV pe piața muncii din Regiunea S-V- Oltenia, cod proiect CNFIS-FDI-
2017-0062, Finanțator: CNFIS, prin FONDUL PENTRU DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ – FDI 2017. 

Atelierele de lucru tematice organizate de Facultatea de Horticultură în cadrul evenimentului 
FoCar 2017 au fost următoarele: 
1. Mișcarea Română pentru Calitate (MRC) - Agricultura ecologică. De ce? Cum?, responsabil 
lect. dr. Poenaru Magdalena;  
2. Jardin D’art- Peisagistică - Știință, artă și profesie, responsabil lect. dr. Manda Manuela;  
3. Rom NewCons SRL Craiova - Reconversia în Viticultură-Vinificație, responsabil Conf.dr. 
Muntean Camelia; 
4. S.C. AVI-GIIS S.R.L.- Produse tradiţionale „Ca altădată”, responsabil Conf.dr. Rosca Adrian;  
5. Praktiker Craiova- Cariera profesională la Praktiker Craiova, responsabil Conf.dr. Rosca Adrian;  
6. Muzeul Olteniei Craiova, Secția Științele Naturii - Diversitatea și conservarea colecțiilor științifice 
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de vertebrate, responsabil lect.dr. Bălescu Carmen. 
Atelierele au stârnit un mare interes, în special datorită noutății lor și s-au bucurat de prezenta 

unui număr mare de studenți. 
Simpozionul Ştiinţific Internaţional HORTICULTURĂ, ALIMENTAŢIE, MEDIU (26-27 nov 

2017) s-a alăturat manifestărilor prilejuite de cei 70 de ani de existenţă ai Universităţii din Craiova. Cu 
această ocazie au fost prezenţi 76 de participanţi din România şi 25 din străinătate (SUA, Bulgaria, 
Grecia şi Republica Moldova) care au prezentat 76 de comunicări sub formă de prelegeri invitate, 
prezentări orale şi postere. De asemenea, manifestarea s-a constituit într-un prilej de aniversare a 55 
de ani de învăţământ superior horticol în Craiova şi de omagiere a cadrelor didactice care au activat în 
trecut la Facultatea de Horticultură şi care şi-au adus aportul la dezvoltarea acestui domeniu. 
Manifestarea ştiinţifică a oferit şi prilejul acordării titlului de Doctor Honoris Causa d-lui prof. univ. 
dr. Sorin Cîmpeanu, rector al Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București 
şi președinte al Consiliului Național al Rectorilor. 

Şcoala de Vară "Horticultură performantă" (27-28 octombrie 2017) a fost organizată pentru 
doctoranzii din Domeniul Horticultură şi Agronomie cu scopul de a oferi doctoranzilor un cadru de 
întâlnire şi dezbatere precum şi posibilitatea contactului cu specialişti din domeniu. Programul a cuprins 
o sesiune de comunicări ale doctoranzilor şi o vizită de documentare. 

Sesiunea Științifică Studențească (7 iunie 2017), eveniment la care au fost prezentate 25 de 
lucrări științifice grupate pe două secțiuni: Horticultură - Știința alimentelor şi Biologie - Ingineria 
mediului. 
  

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic din cadrul Universității din Craiova 
are ca priorități următoarele tipuri de activități: 

- formarea inițială psihopedagogică, metodică și practică a studenților și absolvenților 
învățământului universitar, care optează pentru profesia de cadru didactic, organizată pe două niveluri: 
Nivelul I, pentru învățământul obligatoriu (3 ani), adresat studenților înscriși la Facultățile Universității 
din Craiova și Nivelul II pentru învățământul post-obligatoriu, pentru masteranzii Universității din 
Craiova (2 ani);  

- formarea continuă și dezvoltarea profesională a personalului didactic prin programe de 
formare/perfecționare periodică, acreditate de Ministerul Educaţiei, prin organizarea cursurilor de 
pregătire și a examenelor de obținere a gradelor didactice;  

- activități de cercetare psihopedagogică și științifică în domeniul educațional, desfăşurate prin 
intermediul Centrului de Cercetări Psihopedagogice (CCPP), care funcţionează în cadrul 
Departamentului, cu aprobarea Sentatului Universităţii, rezultatele cercetării fiind concretizate în 
publicarea de studii, articole, volume în edituri acreditate, din România și străinătate sau în jurnale de 
profil, indexate în baze de date internaţionale. DPPD editează revista Analele Universităţii din 
Craiova, seria Psihologie-Pedagogie, cu apariţie bianuală, aceasta oferind cadrelor didactice 
posibilitatea de a-şi disemina rezultatele cercetării. O parte dintre aceste rezultate sunt prezentate şi în 
cadrul manifestărilor ştiinţifice proprii, cu caracter periodic. În acest an, în perioada 16-17 iunie 2018, 
DPPD organizează ediţia a IV-a a Conferinţei Internaţionale „Educaţie şi Spiritualitate”, destinată 
cadrelor didactice universitare, cercetătorilor şi specialiştilor în domeniu. 

Numărul de studenți care frecventează Modulul de pregătire psihopedagogică în anul 
universitar 2017/2018: 

Nivelul I:  3684 studenți  
Nivelul II: 445 masteranzi. 
 
Departamentul de Limbi Moderne Aplicate, departament autonom în directa subordonare a 

Rectorului Universităţii din Craiova, are în vedere următoarele obiective: 
- reorganizarea programelor de formare iniţială şi continuă, tradusă ȋn proiectarea unui nou 

curriculum, bazat pe dezvoltarea competenţelor profesionale specifice. 
- dezvoltarea unui sistem coerent de evaluare, certificare şi recunoaştere a 

competenţelor profesionale pentru profesorii de limbi străine, ȋn conformitate cu standardele 
predefinite şi cu prevederile UE;  

- mobilitatea profesorilor de limbi străine reprezintă un obiectiv major al politicilor lingvistice 
europene, datorită potenţialului extraordinar de dezvoltare personală şi profesională. Vizitele de studiu 
şi schimburile de experienţă sunt o componentă obligatorie a pregătirii profesorilor de limbi străine;  



45 
 

- optimizarea statutului socio-profesional al profesorilor de limbi străine prin mediatizarea 
beneficiilor ȋnvăţării timpurii a limbilor străine şi difuzarea exemplelor de bune practici. 

 
Departamentul de Matematici Aplicate asigură organizarea corpului profesoral de matematică 

care desfăşoară activităţi didactice la mai multe facultăţi beneficiare cu specializări nematematice şi o 
realizare cât mai bună a autonomiei universitare în plan financiar. Facultăţile beneficiare sunt: 
Agronomie, Automatică, Calculatoare şi Electronică, Economie şi Administrarea Afacerilor, Horticultură, 
Inginerie Electrică, Litere, Mecanică, Ştiinţe. 

DMA a asigurat pregătirea pentru examenul național de Bacalaureat 2017, a elevilor din 
judeţele Dolj, Olt şi Mehedinţi.  

În 4 martie 2017, la Târgul de Carte “Gaudeamus” Craiova, DMA a lansat colecţia de monografii 
matematice “Monographs in Applied Mathematics”, la Editura Universitaria, primul volum cu titlul 
Complements of Hyperbolic Mathematics from Super-Additivity to Structural Discreteness, 
avându-l ca autor fiind Trandafir T. Bălan. 
 

În anul 2017, Universitatea din Craiova a acordat titlul de DOCTOR HONORIS CAUSA  
unor personalități din România și străinătate: 
- Prof.univ.dr. BERNARD DAN, medic specialist în neurologie pediatrică – recuperare medicală la 
Université Libre de bruxelles, Director of Inkendaal rehabilitation Hospital – Bruxelles, Belgia, la 
propunerea Facultății de Educație Fizică și Sport, departamentul de Kinetoterapie și Medicină Sportivă. 
Data decernării: 9 martie 2017 
- Prof.univ.dr. MIHAI VIȘINESCU, Institutul  de Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei”, la 
propunerea Facultății de Științe, Departamentul de Fizică.   Data decernării: 13 mai 2017 
- Prof.univ.dr. EUGEN NEGRICI de la Universitatea din București, la propunerea Facultății de Litere. 
Data acordării titlului: 18 mai 2017 
- prof.univ.dr. GIGEL PARASCHIV de la Universitatea Politehnică București, Secretar de Stat în 
Ministerul Educației Naționale, la propunerea Facultății de Mecanică. Data decernării: 14 iulie 2017 
- Prof.univ.dr. TUDOREL TOADER, Ministrul Justiţiei, la propunerea Facultății de Drept.   Data 
decernării: 6 octombrie 2017 
- Prof.univ.dr. GHEORGHE MOROȘANU de la Central Europeanu University din Budapesta, Ungaria,  
la  propunerea Departamentului de Matematici Aplicate.  Data decernării: 20 octombrie 2017 
- Prof.univ.dr. BARRY BUZAN, ilustru reprezentant al Școlii engleze de relații internaționale și 
specialist în domeniul studiilor de Securitate, la propunerea Facultății de Științe Sociale.  Data 
decernării: 25 octombrie 2017 
- Prof.univ.dr. SORIN MIHAI CÎMPEANU, președintele Agenției Universitare a Francofoniei, la 
propunerea Facultatea de Horticultură. Data decernării: 26 octombrie 2017  

Universitatea de Medicină şi Farmacie 
La 10 februarie 1970 apare Decretul de înfiinţare a Facultăţii de Medicină din Craiova în cadrul 

Universităţii din Craiova. În anul 1976, a absolvit facultatea prima promoţie de medici formaţi la 
Craiova.  În continuare facultatea a dat anual promoţii de aproximativ 200 de absolvenţi, medici români, 
în facultate studiind, alături de studenţi români şi studenţi străini de pe tot globul. 

În anul 1990 s-a înfiinţat specializarea Stomatologie iar în anul 1996 s-a înfiinţat specializarea 
Farmacie. 

În anul 1998 Parlamentul României a înfiinţat prin Lege (Legea nr. 119/05.06.1998) 
Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova prin desprindere de Universitatea din Craiova.  

Structura actuală a Universității de Medicină şi Farmacie din Craiova este următoarea: 
Facultatea de Medicină:  

- program de studiu Medicină (6 ani - 360 credite) 
- program de studiu Medicină in limba engleză (6 ani - 360 credite) 

Facultatea de Medicină dentară:  
- program de studiu Medicină dentară (6 ani - 360 credite) 
- program de studiu Tehnică dentară (3 ani - 180 credite) 

Facultatea de Farmacie: 
- program de studiu Farmacie (5 ani - 300 credite) 
- program de studiu Farmacie în limba engleză (5 ani - 300 credite) 

http://www.agro-craiova.ro/
http://www.ace.ucv.ro/
http://feaa.ucv.ro/one/
http://cis01.central.ucv.ro/facultatea_horticultura/
http://ie.ucv.ro/
http://cis01.central.ucv.ro/litere/
http://mecanica.ucv.ro/
http://stiinte.ucv.ro/
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Facultatea de Moaşe  şi  Asistenţă Medicală:  
- program de studiu Asistenţă medicală generală(4 ani - 240 credite) 
- program de studiu Moaşe (4 ani - 240 credite) 

  - program de studiu Balneo-fiziokinetoterapie şi recuperare medicală  (3 ani - 180 
credite) 

Masteratele care funcționează în prezent în cadrul UMFCV sunt: 
- Managementul  serviciilor  de sãnãtate – 2 semestre 
- Dezvoltarea  serviciilor   de nursing  comunitar – 3 semestre 
- Restaurari  protetice cu sprijin implantar   - 2 semestre 
- Farmacologie  si  toxicologie - 2 semestre 
- Laborator clinic si de analiza medicamentului – 4 semestre 
În anul 2017 sunt înmatriculaţi 154 studenţi-masteranzi. 
În prezent, U.M.F. din Craiova îşi desfăşoară activitatea în trei clădiri, amplasate în imediata 

vecinătate a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, care asigură spaţiul necesar desfăşurării 
procesului de învăţământ preclinic, dispunând de amfiteatre şi săli de curs, săli de lucrări practice şi 
laboratoare, biblioteci, săli de lectură. Activitatea clinică se desfăşoară cu precădere în clinicile 
universitare din Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, Spitalul Clinic Municipal „Filantropia”, Spitalul 
Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş”, Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie, Spitalul 
Clinic Universitar C.F., Spitalul Clinic Militar de Urgenţă „Dr. Ştefan Odobleja”, Institutul de Medicină 
Legală, cele cinci Policlinici medicale, serviciile de salvare ale oraşului şi alte unităţi de asistenţă 
medicală din municipiul Craiova. 

În anul 2017 Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova funcţionează cu un total de 
angajaţi dintre care: 451 cadre didactice şi 137 personal didactic auxiliar, si 113 personal de execuție. 

În anul 2017 sunt înmatriculaţi aproximativ 4434 studenţi, dintre care 486 sunt cetăţeni străini. 
 În cadrul pregătirii postuniversitare în rezidenţiat, în centrul universitar Craiova îşi desfăşoară 

stagiile de specialitate peste 1562 de medici rezidenţi, în 50 de specializări.  
Din anul 1999 U.M.F. din Craiova a devenit Instituţie Organizatoare de Doctorat (I.O.D) în care 

îşi desfăşoară activitatea  66 de conducători de doctorat cu peste 280 de doctoranzi. 
Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova, prin facultățile şi  programele de studiu 

existente, oferă studenţilor, pe parcursul studiilor universitare, o însumare complexă de noţiuni în toate 
domeniile medicinii, medicinii dentare şi farmaciei, asigurând viitorului absolvent o bază temeinică de 
pregătire profesională astfel ca într-o primă etapă, să fie pregătiţi pentru asigurarea asistenţei medicale 
primare, iar într-o etapă ulterioară, acumulării de noi cunoştinţe, în vederea obţinerii unei specializări în 
domeniu sau desfăşurării unei profesiuni didactice ori de cercetare.  

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova este pivotul asistenţei medicale, sub aspect 
metodologic şi practic, în judeţele din Oltenia.  

Sediul Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova este situat în Str. Petru Rareş nr. 2, 
cod 200349, Craiova, Dolj; Tel. 0351 443500, Fax 0251 593 077, E-mail: rector@umfcv.ro, website: 
www.umfcv.ro. 

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

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

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

La sfârşitul anului 2017, în municipiul Craiova funcţionau în sistemul public 1545 medici de 
diverse specialități, 87 stomatologi, 48 farmacişti şi 2595 cadre sanitare medii. În reteaua publică de 
ocrotire a sănătăţii funcţionau, în principal, 6 spitale, cu 3129 paturi, un dispensar medical, două centre 
de sănătate mintală, 51 cabinete medicale scolare, 3 cabinete medicale studenţesti, 6 ambulatorii de 
specialitate, 9 creșe, 43 cabinete stomatologice individuale, 5 farmacii. 

La sfârşitul anului 2017, în municipiul Craiova funcţionau exclusiv în sistemul privat 532 medici 
de diverse specialități, 196 medici de familie, 358 stomatologi, 440 farmacişti şi 1729 cadre sanitare 
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medii care își desfăşurau activitatea în 29 spitale private cu 230 paturi, 23 policlinici cu 425 cabinete, 
113 centre medicale cu 136 cabinete în peste 35 specialități, 275 cabinete medicale de specialitate, 35 
cabinete medicale de medicină generală, 186 cabinete medicale de familie, 352 cabinete 
stomatologice, 103 laboratoare medicale, 37 laboratoare de tehnică dentară, 148 farmacii,  și 44 de 
drogherii. 

Evoluţia principalilor indicatori care reflectă starea de sănătate a populaţiei se prezintă astfel: 
- Natalitatea este de 8.05‰, valoare  ce se  situeaza sub  media natalității județului de 8.11‰. 
 - Mortalitatea generală înregistrează un indice de 9.44  locuitori în municipiul Craiova , 

valoare sub rata medie a mediului urban și sub media pe județ. Pe primele 3 locuri în rândul cauzelor 
de deces se situează bolile aparatului cardiovascular, tumorile și bolile aparatului respirator.  

- Durata medie de viață a locuitorilor municipiului a fost calculata la 76,77 ani, valoare 
înregistrată în toate localităţile  urbane din  judeţul Dolj.  

 - Numărul populatiei stabile în vârstă peste 65 ani își păstrează trendul ușor ascendent de 
circa 1procent pe an, 13,78% din populația Craiovei fiind peste 65 ani. 

 - Mortalitatea infantilă (5,5‰) înregistrează o valoare ușor peste  nivelul judeţean (5,0 ‰). 
 - Morbiditatea prin boli transmisibile nu a înregistrat vârfuri epidemice pentru principalele 

boli transmisibile. Pe primele locuri în 2017 s-au situat: virozele respiratorii, pneumonia acută 
bacteriană, boala diareică acută, parazitozele intestinale. S-a înregistrat un numar redus de cazuri: 
toxiinfecţii alimentare, 6.26 %ooo loc., salmonelozela 2.09%ooo loc, enterocolite cu Clostridium difficile 
15.20%ooo loc cu un trend ascendent, giardioze, cazuri sporadice de scarlatină, hepatită virală de tip 
A,B,  meningite virale și bacteriene, etc 

- Morbiditatea prin boli netransmisibile. Principalele probleme de sănătate care se 
evidenţiază din analiza raportărilor medicilor de familie a indicilor de evidentă sunt : hipertensiunea 
arterială, 12.11% loc ( peste media județului), cardiopatia ischemică 5,08%( peste media județului), 
diabetul și alte boli de nutriție 4.18%, boala ulceroasă 1,60%, şi afecțiunile tumorale cu 3.14%, 

 - Morbiditatea spitalizată înregistrează pe primele locuri bolile aparatului respirator, digestiv și 
circulator. Față de anul precedent sunt creșteri pentru maladii ale aparatului respirator, aparatului 
circulator, aparatului genito-urinar, sistemului osteo-articular, boli infecțioase și parazitare, anomalii 
congenitale. Se remarcă infarctul miocardic ca admisibilitate și număr zile de spitalizare. 

În urma monitorizării calităţii factorilor de mediu a reieșit faptul că în anul 2017 la nivelul 
municipiului Craiova: 

- Calitatea aerului s-a menţinut în limite normale cu unele depășiri nesistematizate (pulberi, SO 
2, NH 3, NO 2) în zonele industriale și cu trafic intens, principalele surse de poluare a aerului: CET1 
Isalnita, CET2 Șimnic, SC Termo Craiova SRL, traficul rurier și încălzirea locuințelor 

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

- Eliminarea deșeurilor urbane. În Craiova s-au colectat peste 58764 tone de deșeuri menajere 
și 19.585 tone deșeuri comerciale.  În ceea ce privește modul de gestionare a deşeurilor rezultate din 
activitatea medicală în judeţul Dolj există 22 unităţi medicale cu paturi, care raportează trimestrial 
datele privind modul de gestionare a deşeurilor rezultate din activitatea medicală din care 18 sunt din  
Craiova 

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

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

Rolul principal îi revine însă reţelei sanitare din municipiul Craiova care, în anul 2017 prezenta 
următoarea configuraţie organizată pe patru niveluri de bază:  
- Asistenţa primară (cabinete medicale de medicină de familie individuale, grupate sau asociate, 
dispensare școlare, cabinete stomatologice, farmacii și staţie de salvare): 

- Medicină de familie: 186 cabinete de medicină de familie aflate în contract cu Casa de 
Asigurări de Sănătate Dolj din care 115 funcţionează în spaţii publice iar 71 în spaţii particulare. Din 
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anul 2013 în municipiul Craiova funcționează și două Centre de permanență, care asigură asistență 
medicală în afara orelor de programn a cabinetelor de medicină de familie, în cartierele Craiovița Nouă 
și Împăratul Traian.                      

- Asistenţa medicală stomatologică: 387 cabinete de medicină dentară din care 57 funcţionează 
în spaţii publice, iar 330 în spaţii particulare; urgenţele stomatologice fiind acordate de două servicii cu 
activitate non-stop la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova și Spitalul Clinic Municipal Filantropia 
Craiova; 

- Asistenţa medicală primară pentru elevii instituţiilor școlare primare, gimnaziale și liceale - 51 
dispensare școlare, repartizate relativ uniform. Din analiza datelor și cuantificarea lor se poate aprecia 
că reţeaua de medicină şcolară  este suficientă din acest punct de vedere, la nivelul strict al 
municipiului. Începând cu data de 01.07.2009 reţeaua de medicină scolară a fost transferată din 
subordinea Direcţiei de Sănătate Publică Dolj în cadrul Primăriei Craiova, Serviciul Public Management 
Spitale, Cabinete medicale și Creșe din municipiul Craiova. Acestora li se adaugă 2 dispensare 
teritoriale, respectiv Dispensarul pentru sportivi și cel destinat evaluării stării de sănătate primară a 
studenţilor 

- Asistenţa medicală la locul de muncă - 20 dispensare de întreprindere, localizate în 
principalele entităţi productive. 

Unităţile de asistenţă medicală primară, cu excepţia dispensarelor de întreprindere depășesc, 
ca pondere raportată la populaţie, media pe ţară 
 - Asistenţa ambulatorie de specialitate  

Unităţile ambulatorii ale spitalelor au un număr de 98 cabinete în 31 de specialităţi: 
        - Ambulatorul de specialitate de la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă 
        - Ambulatorul de specialitate de la Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” 
        - Ambulatorul de specialitate de la Spitalul de Boli Infecţioase „Victor Babes” 
        - Ambulatorul de specialitate de la Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie 
        - Ambulatorul de specialitate de la Spitalul Clinic Universitar CFR 
       -  Ambulatorul de specialitate de la Spitalul Militar de Urgenţă „Stefan Odobleja” 
Pe lângă cele şase ambulatorii de specialitate ale spitalelor există şi un număr de 275 cabinete 

de specialitate private acoperind peste 30 de specialităţi medicale, 23 policlinici cu 425 cabinete 
precum și 113 centre medicale cu 126 cabinete în peste 35 specialități. 
- Asistenţa medicală de urgenţă prespitalicească:  a fost asigurată de serviciul S.M.U.R.D. care 
funcţionează în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, de Serviciul Judeţean de 
Ambulanţă cu Staţia Centrală Craiova și substaţia Craioviţa Nouă și de trei Servicii private de 
Ambulanţă 
 - Asistenţa medicală spitalicească a fost asigurată de 6 spitale publice clinice din care 5 de interes 
interjudeţean (Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie, Spitalul 
Clinic de Boli Infecţioase și Pneumoftiziologie Victor Babes, Spitalul Universitar C.F.R., Spitalul Militar 
Craiova) și un spital municipal – Spitalul Municipal Filantropia Craiova, însumand cele din reţeaua 
publică, un număr de 2789 paturi cu peste 30 de specialităţi și de 29 spitale private cu 230 paturi  

Asistenţă medicală, spitale, creşe  
Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe din Municipiul Craiova are ca 

activităţi principale: asistenţa socială acordată prin cele nouă creşe de pe raza municipiul Craiova, cât 
şi activitatea de asistenţă medicală pentru preşcolarii, elevii şi studenţii din Municipiul Craiova, prin 
cabinetele medicale şi stomatologice din unitatile de învăţământ din Craiova, cât şi asigurarea unui  
management eficient şi eficace în unităţile sanitare publice pentru care se transferă managementul 
asistenţei medicale, conform OUG nr.162/2008. 
 Totalul fondurilor consumate pentru îndeplinirea obiectivelor în anul 2017 au fost urmatoarele :   
- 10.408 mii lei pentru capitolul 66.08 - servicii de sănătate publică, asistenţă medicală prin cabinetele  
medicale din instituţiile de învăţământ ;  
- 6.124 mii lei pentru capitolul 68.11 – asistenţă socială (creșe și îngrijire  persoane  vârstnice). 

La capitolul 66.08 în totalul fondurilor consumate, Secţiunea de funcționare  a reprezentat: 
10.408 mii lei, din care cheltuieli de personal pentru 185 salariați în sumă de 10.259  mii lei și 
cheltuieli cu bunurile şi serviciile  în sumă de 149 mii  mii lei.   

Cheltuielile cu bunurile și serviciile în sumă de 149  mii lei din care : 
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- 3mii lei pentru formulare medicale, tipizate, registre speciale, rețete speciale emise de către CAS Dolj 
necesare medicilor în desfășurarea activității.  
- 21 mii lei fonduri consumate pentru ridicarea deșeurilor medicale, întreținerea aparaturii 
stomatologice, efectuarea analizelor medicale obligatorii pentru personalul cabinetelor medicale; 
- 125 mii lei pentru dotarea cu medicamente, materiale  sanitare și dezinfectanți a cabinetelor școlare 
(medicamente 62 mii lei, materiale sanitare 56, dezinfectanți 7 mii lei).  
  La capitolul 68.11 - asistență socială creșe, îngrijire și asistență pentru persoanele 
vârstnice, total fonduri consumate 6.124 mii lei, din care secțiunea de funcționare 6.124 mii lei. 

Secţiunea de funcţionare: 
Cheltuieli de personal efectuate pentru un număr mediu de 153 salariați: 5.387 mii lei.   
Cheltuielile cu bunurile și serviciile în sumă de 737 mii lei din care : 

- furnituri de birou (necesare în activitatea birourilor  și serviciilor din instituție)  5 mii lei. 
- materiale de curățenie destinate igienizării, curățeniei în cele nouă creșe și sediului 18 mii lei. 
- utilități (iluminat, încălzit, apă, canal, salubritate) la creșe și sediu 192 mii lei.  
- carburanți, lubrifianți s-au achizitionat în valoare de 10 mii lei, pentru autoutilitara și autoturismul din 
dotare. 
- piese de schimb în valoare de 1 mie lei: anvelope pentru autoutilitară, piese de schimb la revizie 
autoturism. 
- poștă, telecomunicații, radio, internet (abonamente telefonie mobilă, internet pentru cele 9 creșe  și 
sediu) 17 mii  lei. 
- alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare: asistență programe informatice, analize 
medicale pentru personal, alte servicii, psi, itp, reparatii electrocasnice,  încărcare tonere efectuate de 
către informatician, întreținere purificatoare apă, măsurare câmp magnetic, întreținere lift creșa 9, 
măsuratori pram, întreținere echipament xerox etc, reparații pc-uri efectuate de către informatician, 25 
mii lei. 
- reparațiile curente în sumă de 12 mii lei. 

Reparațiile curente au fost efectuate cu efort propriu de către personalul de întreținere 
din cadrul serviciului (muncitorii de întreținere - electrician, instalator sanitar  și tâmplar) lucrări 
la cele 9 creşe şi sediu : 
- au fost efetuate lucrări de igienizări în dormitoare, pe casa scării, la magaziile de alimente, bucatăriile, 
spălătoriile de la creșe, la creșa nr 4 a fost schimbată culoarea din holuri, vopsit gardul împrejmuitor, la 
creșa nr 3 au fost înlocuite ușile de la grupe și vestiare, lucrări de  zugrăveli hol, grupul sanitar, lucrări 
la instalații sanitare (schimbat baterii la grupul sanitar), lucrări electrice (schimbat becuri economice), 
reparat instalații sanitare subsoluri, bucătării, reparații pereți, schimbarea instalatiei termice la cresa nr 
7, montare ușă termopan la aceeași creșă, igienizarea magaziei de alimente la creșa nr 8, a holurilor, 
igienizarea holurilor de la creșa nr 9 cât și a spălătoriei etc. 
 - hrană în sumă de 436 mii lei reprezentând costul alimentelor utilizate la  pregătirea meselor pentru 
copiii din creșe. 
- alte obiecte de inventar 15 mii lei din care: veselă, rafturi metalice, saltele, mochete, electro-casnice 
(maşini de spălat, mixere, blendere, radiatoare cu ulei, roboţi de bucătărie, etc), stingătoare, lenjerii. 
- deplasări interne în sumă de 0,5 mii lei, fonduri consumate pentru deplasarea în interes de serviciu a 
inspectorului cu probleme ISU . 
- pregătirea profesională în suma de 2 mii lei reprezentând cursuri de igienă . 
- protecția muncii - 0,5 mii lei pentru panouri semnalizare, încărcat şi verificat stingătoare. 
- alte cheltuieli cu bunuri și servicii - 3 mii lei pentru prime de asigurare RCA şi Casco pentru 
autoturismele din dotare, reînnoire certificate semnături electronice.     
 

Spitalul clinic de neuropsihiatrie Craiova  
Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie din Craiova este o unitate sanitară cu personalitate juridică, 

înfiinţată la data de 1 februarie 2000, prin Ordinul Ministerului Sănătăţii şi Familiei nr. 823/1999, ca 
urmare a desprinderii secţiilor de neurologie şi psihiatrie din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase 
şi Pneumofiziologie „Victor Babeş” din Craiova.  

Principalele domenii de cercetare ştiinţifică din ultimii ani au fost cele de epidemiologie şi 
asistenţă psihiatrică, terapie modernă a depresiilor şi schizofreniei, psihiatrie forensică, alcoolism. 
Activitatea ştiinţifică s-a concretizat în numeroase lucrări publicate în ţară şi străinătate cu participări la 
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manifestări de prestigiu naţionale şi internationale ( Olanda, Danemarca, Germania, Suedia, Franţa, 
Anglia). Au fost elaborate cursuri pentru studenţii de la Medicină Generală şi Stomatologie, s-au 
publicat cărţi de specialitate. În ultimii ani, disciplina s-a dezvoltat, asigurând atât un învăţământ 
universitar şi postuniversitar de calitate (dar perfectibil), cât şi o competenţă superioară în îngrijirea 
bolnavilor. 

Investiţii realizate  
1. 118.233,40 lei – inchidere centralizată pe bază de cartelă; 
2. 13.982,50 lei – targă ambulanță; 
3. 93.000 lei – instalații electrice și sanitare Secția Psihiatrie Cronici Melinești 
4. 59.980 lei – dotare Bloc Alimentare Clinica Psihiatrie I; 
5. 196.543,35 lei – proiectare și execuție anvelopare Secția Psihiatrie Cronici Melinești  
6. 39.895,38 lei – centrale termice clinicile Psihiatrie I și Psihiatrie II; 
7. 129.451,77 lei – ascensor scări Secție Neuropsihiatrie Infantilă; 
8. 8.960,70 lei – achiziție masa Bobath; 
9. 17.850 lei  - proiect instalație electrică Clinică Psihiatrie II; 

Total Sume Cheltuieli de Capital : 677.897,15 lei 
 

Spitalul clinic de boli infecţioase şi pneumoftiziologie „Victor Babeş“  
Spitalul Clinic de Boli Infecțioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, a fost pus în 

funcțiune în anul 1973 în baza Decretului nr.296/1973 asigurând asistență medicală de specialitate 
pentru locuitorii județului Dolj. 
 Are în prezent clinici de boli infecțioase și pneumoftiziologie, compartimente de specialitate 
specifice structurii instituțiilor medicale: 435 paturi din care  410 paturi internare continuă, spitalizare de 
zi 25 de paturi; număr de posturi aprobate - 499, număr posturi ocupate – 426, număr posturi vacante - 
73. 
 La nivelul spitalului functionează 7 secții clinice, dispensar TBC, laborator anatomie patologică, 
serviciu radiologie, compartiment ATI(activitate suspendată din martie 2013 până în martie 2017, când 
a fost reluată activitatea compartimentului). 

În anul 2017 s-au externat 12.857 pacienți cu o durată medie de spitalizare de 8,68 și cu o rată 
de utilizare a paturilor de 75,4%. 

Indicele de complexitate realizat în anul 2017 este de 1,2338  
La indicatorii de calitate pentru anul 2017 spitalul a înregistrat o rată a mortalității de 0,31%, rata 

infecțiilor nosocomiale a fost 6,38. 
 Indicele de concordanță între diagnosticul de internare și cel de externare este de peste 
48,18%. 
În perioada martie – decembrie 2017 prin compartimentul de Terapie Intensivă s-au rulat 338 pacienți. 
 Numărul de plângeri și reclamații de la pacienți este zero. 
 Spitalul are statut de centru universitar și este centru coordonator pentru programele naționale 
de sănătate HIV/SIDA și TBC, tratament și prevenție. 

Activitatea financiară a Spitalului Clinic de BI şi PNF „Victor Babeș” Craiova.  
Rezultatul exercițiului financiar aferent anului 2017 este în sumă de 1.017.264,04 lei și 

reprezintă excedent. 
 
Prin implicarea compartimentelor de specialitate la nivel de instituție fondurile alocate de 

la bugetul local în anul 2017 au fost utilizate astfel: 
 

Total subvenții alocate(lei) 2.825.783,71  
Investiții Obiective lei  

Mașina de spălat rufe 47.337,19  

 

Uscător electric 24.173,70 
Sistem de climatizare 148.000,30 

Multifuncționale(CANON) 21.000,00 

Invertoscop, balanță 28.289,87 
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Aparat microdermoexfoliere 31.999,10 

786.079,88 

Camere frigorifice 39.699,59 
Stație clorinare ape uzate 79.968,00 
Tărgi pacienți 11.638,20 
Vitrine frigorifice 10.710,00 
Unit stomatologic 34.034,00 
Microscoape 23.365,65 
Laser chirurgical 36.890,00 
Spirometru(tipVitalograf) 11.049,15 
Sterilizator 5.036,08 
Centrifugă 60.287,78 
Autoclav 49.861,00 
Agitator  10.763,55 
Termostat 22.476,72 
Echipament automatizare poartă 89.500,00 
   

Reparații Reparații hidroizolații birouri 11.046,50 

69.994,00 

Reparații hidranți 2.059,69 
Proiectare și execuție alimentare 
cu energie electrică instalații 
climatizare 

17.741,98 

Reparații acoperiș (tip copertină) 4.046,00 

Hidroizolație terasă atelier mecanic 6.352,55 

Reparații și igienizări Bloc 
gospodăresc 28.747,28 

   
Utilități bunuri și servicii Utilități, bunuri, servicii diverse 

pentru întreținere și funcționare 1.969.709,83 1.969.709,83 

 

Spitalul clinic municipal Filantropia 
Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova este o unitate sanitară cu personalitate juridică, 

care asigură servicii medicale profilactice, curative și recuperatorii,  având sediul administrativ  în 
Craiova, județul Dolj, strada Nicolae Titulescu nr.40.  
  

Activitatea economico – financiară  a  Spitalului Clinic Municipal Filantropia desfășurată în 
cursul anului  2017 se prezintă astfel: 
 Activitatea  economico-financiară a spitalului  aferentă anului 2017 este reflectată fidel în 
situațiile financiare anuale  respectiv: bilanțul contabil și anexele  aferente acestuia, întocmite și 
aprobate de ordonatorul principal de credite – Primăria Municipiului Craiova. 
 Evidența veniturilor și a cheltuielilor spitalului este ținută pe surse de finanțare: CAS, DSP, 
Primărie, Venituri proprii, subvenții de la FNUASS, conform bugetului de venituri și cheltuieli aprobat pe 
anul 2017. 
 Analizând contul de rezultat patrimonial întocmit la data de 31.12.2017, veniturile spitalului s-au 
ridicat la suma de 80.529.336 lei iar cheltuielile la 77.265.025 lei rezultând un excedent de 3.264.311 
lei. 
 Așa cum reiese din execuția bugetară încheiată la 31.12.2017, încasările anului 2017 s-au 
ridicat la suma de  81.593.389 lei, din care: 

- Venituri din contractele  încheiate cu CAS Dolj privind contravaloarea serviciilor medicale 
prestate  în valoare de 52.025.020 lei ( 63% în încasările totale) - fonduri din care au fost suportate 
drepturile aferente plății - drepturi salariale,  medicamente, materiale sanitare, reactivi, dezinfectanți,  
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hrană  atât pentru activitatea curentă a spitalului cât și pentru desfășurarea  programelor naționale de 
sănătate (Oncologie, Diabet, Hemofilie și Talasemie); 

- Venituri  din contractele  încheiate  cu Direcția de Sănătate Publică Dolj  în sumă de  
5.663.209 lei (7% din încasările totale ) – fonduri destinate plății – drepturi salariale ale rezidenților,  
planningului și cercetării precum și achizițiilor de  medicamente, materiale sanitare, reactivi, 
dezinfectanți, necesare  derulării programelor naționale de sănătate. 

- Venituri proprii ale spitalului în sumă de  435.611 lei reprezentând contravaloarea serviciilor 
medicale prestate în afara contractului cu CAS Dolj  (1% din încasări); 

- Subvenții din FNUASS în sumă de  18.128.307 lei ( 22% din încasări) reprezentând 
contravaloarea  fondurilor necesare acoperirii diferențelor  salariale ale personalului spitalului  conform 
Legii unice de salarizare; 

- Subvenții de la bugetul local în suma de 5.333.000 lei (7% din încasări) 
Suma alocată de Primaria municipiului Craiova  5.333.000 lei a fost utilizată în cursul anului 

2017 pentru acoperirea  cheltuielilor curente și de capital,  astfel: 
a) Suma de 626.473 a fost utilizată pentru achiziția și plata  de aparatură medicală și nemedicală 

imperios necesară desfășurării activității medicale  din cadrul secțiilor spitalului precum și 
funcționării în condiții optime a celorlalte compartimente funcționale ale spitalului și efectuarea 
documentației (PT+DALI) la două obiective de investiții: 
• “instalație electrică clădire Spitalul  Clinic Municipal Filantropia (Maternitate)”și 
• “conectare generator-clădire Spitalul Clinic Municipal Filantropia (CPU) , 

investiții a căror  execuție va fi realizată în cursul anului 2018 din fondurile alocate de Primăria 
Municipiului Craiova. 

 Dotarea cu aparatură medicală a fost efectuată  în aproape toate secțiile spitalului, astfel: 
- Secția de Pediatrie  și Ambulatoriul de copii: autorefractometru pediatric, audiometru, sistem optotip 
elite cu monitor,  electrocardiograf; 
- Maternitate (Neonatologie, ATI, Obstetrică-Ginecologie): monitor funcții vitale, aparat ventilație nou 
născuți, pulsoximetru, electrocardiografe 12 canale, compresor aer medical, dispozitive medicale de 
dezinsecție a aerului, mese ginecologice, incubator de transport; 
 - Secția Cardiologie, CPU, Medicină internă, Fizioterapie, Hematologie, Oncologie: defibrilatoare 
cardiace externe portabile bifazic , electrocardiografe, lavoar antiseptic pentru producere apă sterilă; 
 - Spălătorie: calandru spălătorie, mașină de spălat profesională electrică.   

De asemenea, din fondurile  alocate de Primăria Municipiului Craiova în cursul anului 2017, a 
fost achiziționată aparatura medicală și nemedicală în sumă de 535.000 lei care nu a mai putut fi 
achitată  până la finele anului 2017, urmând a se efectua plata în trim.I al anului 2018, aparatura ce va 
asigura dotarea  secțiilor și compartimentelor spitalului, respectiv:  sterilizator automat cu abur, DAP-
metre  pentru Laboratorul de radiologie și imagistică medicală, lampă fototerapie, sistem endoscopie-
fibroscopie, oftalmoscop, stereomicroscop ORL, aparat ventilație adulți și  neonatologie, masă radiantă 
pentru secția Neonatologie, plită  gaze bucătărie, marmită cu aburi, etc. 

b) Suma de 4.706.527 lei a fost utilizată pentru acoperirea cheltuielilor curente, respectiv: 
 b1) cheltuieli cu utilitățile (energie electrică, termică, gaze, apă, salubritate, telefonie) în sumă 
de  1.814.140 lei ; 
 b2) cheltuieli materiale  de întreținere  și funcționare în sumă de 2.179.933 lei din care:   

-     furnituri birouri ( hârtie Xerox, cartușe, etc ) 89.680 lei  
- materiale  de curățenie (detergent, săpun, pungi, cutii infectogene etc.) 76.649 lei 
- carburanți 49.181 lei 
- piese de schimb aferente reparării aparaturii din dotarea spitalului 63.751 lei  
- materiale de întreținere și reparații efectuate de către personalul propriu al spitalului 

146.029 lei 
- prestări servicii (service aparatură medicală, servicii de legătorie, deșeuri infectogene, 

servicii medicale CT, RMN, servicii de întreținere și mentenanță,  etc) 1.754.643 lei 
b3) cheltuieli  cu achizițiile de obiecte de inventar 302.603 lei din care : 
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- uniforme și echipamente de protecție 103472 lei 
- alte obiecte de inventar (pat nou născuți, stingătoare incendiu, geantă izotermă transport 

sânge, aere condiționate, butelii oxygen, casete luminoase, etc.) 199.131 lei  
b4) cheltuieli cu chirii  409.851 lei 
În cursul anului 2017 o mare realizare  efectuată de Primaria Municipiului Craiova, în sprijinul 

Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova, a fost finalizarea și darea în administrare a 
obiectivului de investitii: 

• “Amenajare clădire pavilion pentru secții aferente Spitalului Clinic Municipal Filantropia  și 
împrejmuire  parțial teren ce se transmit în administrarea spitalului”, 

clădiri în care au fost mutate 4 secții ale spitalului (Medicală I, Medicală II, Medicală III și  Secția 
Reabilitare Medicală),  valoarea totală a investiției fiind de  31.543.631 lei din care: 

- Clădiri și amenajări teren 27.303.242 lei 
- Dotări 4.240.389 lei :  mijloace fixe  2.755.209 lei și obiecte de inventar 1.485.180 lei 
Tot în cursul anului 2017, s-a obținut  autorizația de construcție  a obiectivului de  investiții  

“Mansardare, extindere cu lift exterior, reabilitare și recompartimentare cu modificări structurale și 
nestructurale corp C5, construcție existentă – Cl. Hematologie – Spitalul Clinic Municipal Filantropia 
Craiova “,  autorizație în baza căreia va fi demarată procedura de licitație privind execuția lucrărilor  
aferente realizării acestui obiectiv în cursul anului 2018 din fondurile Primăriei Craiova. 
 De asemenea, spitalul a fost sprijinit în obținerea cadastrului necesar eliberării autorizației de 
construcție privind reabilitarea Ambulatoriului de specialitate din str. N. Titulescu, nr.40 (demersurile de 
realizare a acestui obiectiv fiind continuate în anul 2018). 

Totodată, cheltuielile de întreținere atât a acestor clădiri cât și a celorlalte locații ale Spitalului,  
au fost asigurate în exclusivitate din fondurile alocate de Primăria Municipiului Craiova. 
 

Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova 
Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova functionează sub autoritatea Consiliului Local al 

Municipiului Craiova prin reorganizarea Serviciului Public de Asistenţă Medico-Socială, înfiinţat prin 
H.C.L. nr.25/2011, şi are rolul de a asigura la nivel local aplicarea politicilor și strategiilor de asistență 
socială a persoanelor vârstnice prin menținerea, refacerea și dezvoltarea capacităților individuale 
pentru depășirea unei situații de nevoie, în cazul în care persoana sau familia este incapabilă să o 
soluționeze singură.  

Căminul are sediul în Municipiul Craiova, str. Tabaci, nr.3, în imobilul proprietatea Municipiului 
Craiova, dat în administrare prin H.C.L. nr.147/31.08.1999 cu modificările și completările ulterioare, 
având o capacitate de 320 de locuri. Căminul pentru Persoane Vârstnice funcționează cu trei  secții, 
respectiv: 

• secție pentru persoane dependente, 
• secție pentru persoane semidependente  
• secție pentru persoane independente 

 Obiectul de activitate îl constituie îngrijirea în Cămin a persoanelor vârstnice, prin asigurarea 
condițiilor corespunzătoare de găzduire, hrană, îngrijiri medicale, recuperare și readaptare, activități de 
ergoterapie și petrecerea timpului liber, asistență socială și psihologică. 

Beneficiarii serviciilor furnizate în Cămin sunt persoane vârstnice din Municipiul Craiova, care 
se regăsesc în una dintre următoarele situații: 

a) nu are familie sau nu se află în întreținerea unei sau unor persoane obligate la aceasta, 
potrivit dispozițiilor legale în vigoare 

b) nu are locuință și nici posibilitatea de a-și asigura condițiile de locuit pe baza resurselor 
proprii 

c) nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii 
necesare 

d) nu se poate gospodări singură sau necesită îngrijire specializată 
e) se află în imposibilitatea de a-și asigura nevoile socio - medicale, datorită bolii ori stării fizice 
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sau psihice 
Căminul pentru Persoane Vârstnice asigură următoarele servicii: 
- servicii socio-medicale și de îngrijire: 
- servicii de îngrijire: ajutor pentru igiena corporală, îmbrăcare și dezbrăcare, igiena eliminărilor, 

hrănirea și hidratarea, transfer și mobilizare, deplasare în interior, comunicare; 
- servicii de îngrijiri medicale primare: efectuarea măsurătorilor antropometrice, monitorizarea 

parametrilor fiziologici - tensiune arterială, glicemie, temperatură, respirație, puls, administrarea 
tratamentului; 

- servicii de recuperare și reabilitare, conexe domeniului medical și social: kinetoterapie, 
fizioterapie, psihoterapie 

- servicii sociale: 
- găzduire pe perioada nedeterminată; 
- consiliere juridică și psihologică; 
- socializare și petrecerea timpului liber. 
Serviciile se acordă în baza unui contract pentru acordarea serviciilor socio-medicale. 
Astfel, prin activitățile desfășurate la nivelul institutiei, persoana vârstnică beneficiază de servicii 

socio-medicale și de îngrijire și servicii sociale la nivelul standardelor europene, al căror impact 
generează încurajarea și exploatarea capacităților de autoîngrijire și autogospodărire, creșterea 
asertivității, dezvoltarea abilităților sociale. 
           Activitățile desfășurate la nivelul Căminului, având ca scop menţinerea sau readaptarea 
capacităţilor fizice sau intelectuale, sunt: 
  Activităţi practice: 
- lucru manual: croşetat diverse obiecte, confecţionarea de ornamente pentru împodobirea spaţiilor de 
locuit, de relaxare şi a sălilor în care se serveşte masa, în funcţie de sezon. Produsele realizate de 
persoanele vârstnice au fost oferite colaboratorilor, partenerilor şi sponsorilor. 
- autogospodărire: persoanele vârstnice au fost implicate săptămânal în activităţi de grădinărit şi de 
curăţenie în curtea căminului; 
   Activităţi de grup 
- jocuri de grup: beneficiarii participă la jocuri de rummy pentru stimularea cognitivă; 
- discuţii libere: religioase, medicale, de organizare a activităţilor şi timpului liber; 
  Activităţi informative: 
- citirea presei, a revistelor/cărţilor, urmărirea programelor TV, filme artistice şi documentare; 
- activităţi de informare: cu privire la  drepturile / obligațiile pe care le au în calitate de beneficiari de 
servicii în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice, activităţile care se desfăşoară în comunitate. 
   Activităţi de socializare 
 Activităţi intergeneraţii 
- participarea la serbarea de 8 Martie organizată în parteneriat cu diferite instituții culturale sau școlare; 
- confecţionarea de tablouri decorative împreună cu copiii /adolescenții voluntari; 
- confecţionarea de vaze; 
 Activităţi în comunitate: 
- participarea la evenimentele culturale: spectacole organizate la nivel de municipiu Craiova dar și cele 
organizate la nivel de institutie : 

- Ziua Internaţională a Persoanelor cu Alzheimer; 
- zile de naştere, 
- Ziua Centrului Mihail şi Gavril, 
- Ziua Centrului Constantin şi Elena, 
- Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice,etc  

În anul 2017 activitatea Căminului a fost canalizată, atât pe exercitarea atribuţiilor conferite 
instituţiei prin legislaţia în vigoare, cât şi pe aplicarea cu fermitate a măsurilor cuprinse în Regulamentul 
de organizare si functionare.  

Bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2017 a cuprins sursele financiare necesare 
finanțării cheltuielilor care au privit buna funcționare a activității instituției. 

Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova are o capacitate aprobată de 320 paturi, din care 
ocupate în anul 2017, în medie, în proporție de 90 - 95%. 

În anul 2017 a fost aprobat Statul de funcții cu 160 posturi, din care ocupate au fost în proporție 
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de 96 %. 
        Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova a avut aprobat, pe anul 2017, un Buget de venituri și 
cheltuieli inițial în sumă de 9185 mii lei, având ca surse de finanțare : 

 - subvenții de la bugetul local — 7123 mii lei 
 - contribuția de intreținere a beneficiarilor – 2050 mii lei 
 - donații – 12 mii lei 

        Analizând veniturile și cheltuielile la finele anului 2017 Căminul pentru Persoane Vârstnice 
Craiova a realizat un deficit de 1.138.761 lei. În anul 2017 instituția nu a beneficiat de programe 
naționale (programe care se derulează prin Casa de Sănătate sau Ministerul Muncii sau alte 
ministere), fondurile fiind subvenții de la Consiliul Local al Municipiului Craiova și contribuțiile de 
întreținere ale beneficiarilor. 

Serviciul de specialitate medical, medico - sanitar și auxiliar sanitar 
Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova a avut în anul 2017 ca principală misiune focalizarea 

acţiunilor sale asupra identificării nevoilor şi aşteptărilor beneficiarilor și ale comunităţii craiovene 
pentru a le satisface pe deplin prin asigurarea de servicii sociale constând în: asigurarea condițiilor 
corespunzătoare de găzduire, hrană, îngrijiri medicale, recuperare și readaptare, activități de 
ergoterapie și petrecerea timpului liber, asistență socială și psihologică, în vederea menţinerii pe cât 
posibil a capacităţilor de autonomie a persoanelor vârstnice. 
     Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova este structurat în secții destinate persoanelor 
independente (autonome), persoanelor semidependente și persoanelor dependente. În anul 2017 au 
fost institutionalizate 124 de persoane noi dintre care, 65 în secția de dependenți, 37 în secția de 
semidependenți și 22 în secția de independenți. 

Căminul pentru Persoane Vârstnice a asigurat persoanelor instituționalizate 3 mese principale 
și două suplimente zilnic, structurate pe regimuri alimentare stabilite de către medicii unității, în funcție 
de patologia fiecărui beneficiar.  

Căminul pentru Persoane Vârstnice a asigurat fiecărui beneficiar obiecte de igienă personală 
(săpun, șampon, hârtie igienică, pastă de dinți, etc.), eliberate ritmic din magazie, în urma referatelor 
întocmite de infirmiera de sector. Tunsul și bărberitul beneficiarilor au fost asigurate pe bază de 
contract de prestări servicii. Pentru beneficiarii incontinenți, imobilizati la pat, fără venituri sau cu 
venituri foarte mici, Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova a asigurat scutece de unică folosință, 
în 2017 achizitionându-se 450 de baxuri (30 de bucăți/bax). 

La internare, fiecarui beneficiar i s-a asigurat lenjerie de pat şi cămaşă de noapte/pijama, 
eliberate pe baza bonului de consum întocmit de asistentul coordonator al compartimentului de 
specialitate medico - auxiliar. Igiena individuală a beneficiarilor, a paturilor şi a întregului mobilier din 
dormitoare a fost realizată de către 59 de infirmiere în timp ce curăţenia în saloane, coridoare, băi şi 
WC-uri, precum şi în curtea unităţii a fost asigurată de către 14 îngrijitoare de curăţenie. Personalul 
medico-auxiliar a aplicat în permanență programe de curățenie și dezinfecție adecvate, conform 
normelor legale în vigoare, iar pentru distrugerea vectorilor s-au desfășurat operații periodice de 
dezinsecție și deratizare.  

Compartiment recuperare fizică și psihologică 
       În anul 2017 la solicitările medicilor curanți au fost consultați 215 beneficiari cărora li s-a 
recomandat atât în foaia de observație cât și în registru de consultații servicii de recuperare fizică. În 
urma recomandărilor beneficiarii au primit tratament medicamentos adecvat s-au întocmit P.I.P-uri, fișe 
de evoluție și Fișe de tratament fizioterapeutic. 
         Numărul mare și varietatea afecțiunilor beneficiarilor care se adresează compartimentului 
recuperare a necesitat angajarea unui fiziokinetoterapeut care să pună în aplicare programul 
recuperator pentru atingerea unui nivel mai ridicat al indicatorilor de performanță. 

Compartiment social  
   Compartimentul social din cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova are rolul de a 

asigura aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţă socială pentru persoanele vârstnice 
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instituţionalizate, de a asigura acestora condiţii corespunzătoare de îngrijire, de a evita marginalizarea 
socială, de a menţine relaţia cu familia, de a desfăşura activităţi de petrecere a timpului liber. 
        În cursul anului 2017, au fost organizate trei excursii: la Mănăstirea Lainici, la Mănăstirea Hurezi și 
Muzeul Măldărești din Județul Vâlcea, și la Cazanele Dunării în Județul Mehedinți la care au participat 
50 de beneficiari/ excursie.  
- au fost organizate patru spectacole folclorice cu ocazia Sărbătorilor Pascale, a Sfintei Marii „a Zilei 
Internaţionale a Persoanelor Vârstnice și a Crăciunului la care au participat 70 beneficiari la fiecare 
spectacol; 
- beneficiarii instituţionalizaţi, au participat cu ocazia sărbătorilor de iarnă la programele de colinde 
desfăşurate în cadrul instituţiei 
- 30 de beneficiari au participat la Gala Teatrului Craiovean 
- 30 de beneficiari au vizitat noul Stadion Ion Oblemenco din Craiova 
      În perioada anului calendaristic 2017, salariaţii compartimentului social din cadrul Căminul pentru 
Persoane Vârstnice Craiova, au desfăşurat următoarele activităţi socio-culturale:  

- activităţi de stimulare a dialogului la nivelul vârstnicilor, având ca rol menţinerea capacităţilor 
intelectuale şi stimularea participării la viaţa socială; 

- activităţi de informare: informarea beneficiarilor cu privire la drepturile şi obligaţiile acestora, 
conform Regulament intern şi R.O.F ale Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova; 
- activităţi recreative, jocuri de şah, table, rummy, 
- activităţi religioase: dezbateri pe teme religioase, participări la slujbele religioase desfăşurate la 
Biserica din curtea instituţiei, vizionarea unor emisiuni TV şi filme pe teme religioase. 
- organizarea concursului de table “Cupa Seniorilor” 

Pe parcursul anului au fost efectuate 124 internări, 38 de externări şi s-au înregistrat 85 de 
decese. Din cele 85 de decese 7 au fost fără susținători legali, iar demersurile necesare pentru 
înhumarea acestora au fost asigurate de către compartimentul social.  

Au fost făcute demersurile necesare pentru întocmirea cărţilor de identitate provizorii, pentru 40 
de persoane instituţionalizate, precum şi pentru aplicarea vizelor de reşedinţă pentru 180 de 
beneficiari. 

În perioada ianuarie-martie 2017 au fost asigurate servicii de găzduire şi consiliere pentru un 
număr de 15 de persoane fără adăpost.  

Analiza activităţii desfăşurată, în anul 2017, la nivelul Căminului pentru Persoane Vârstnice 
Craiova, a condus la identificarea unor probleme a căror rezolvare ar putea asigura o îmbunătăţire a 
activităţii proprii a instituţiei, dar şi o creştere calitativă a parametrilor relaţiilor de colaborare cu 
instituţiile publice şi autorităţile administraţiei publice locale. 

Având în vedere problemele identificate în perioada de referinţă, compartimentele funcţionale 
ale instituţiei au formulat propuneri care să contribuie la creşterea eficienţei activităţii. Unele dintre 
propuneri se vor putea pune în aplicare prin forţe proprii, dar unele necesită acordarea sprijinului de la 
nivelul ordonatorul principal de credite – Primaria Craiova. 
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Cultura  
Sistemul culturii îşi desfăşoară activitatea într-o structură largă de unităţi specializate, 

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

Activitatea teatrelor şi instituţiilor asimilate, prin cele 5 unităţi, s-a materializat într-un număr 
de 732 spectacole şi concerte, mai  puţin cu 325 faţă  de  anul  precedent. Din totalul de 732 
spectacole şi concerte, 53 au fost  premiere.  

Numărul spectatorilor, auditorilor din teatre şi instituţii muzicale a fost la începutul anului 
2017 de 349.652 persoane, în creştere cu 19.180 persoane comparativ cu începutul anului 2016. 

Cele 84 de biblioteci au în dotare 3.199.922 volume. La începutul anului 2017 s-au 
înregistrat 55.806 cititori activi (cu 3719 mai puţini decât la începutul anului 2016) care au 
împrumutat 802.746 volume (cu 245.468 volume mai puţin decât la începutul anului 2016). 

La începutul anului 2017 au funcţionat 8 muzee, iar numărul vizitatorilor a fost de 178.116 
în creştere cu 9447 faţă de începutul anului 2016.  

Teatrul Naţional „Marin Sorescu” din Craiova 
Înființat în anul 1850, Teatrul Național Craiova este astăzi o instituție publică de cultură și 

artă de importanță națională, axată pe creația de spectacole reunite într-un repertoriu. Din punct 
de vedere administrativ, TnMS are personalitate juridică proprie și se află în subordinea 
Ministerului Culturii și Identității Naționale, fiind finanțat din venituri proprii și subvenții acordate de 
la bugetul de stat. În anul 2005, s-a adăugat titulaturii teatrului numele „Marin Sorescu” (TN.MS.G. 
520/2005). Poetul și dramaturgul Marin Sorescu a fost ales ca patron spiritual al teatrului ca 
recunoaștere pentru valoarea excepțională a creației sale ce evidențiază spiritualitatea zonei în 
context național și internațional.  

„În semn de apreciere deosebită pentru realizările de excepție, (...), care au făcut din 
această instituție una dintre cele mai renumite scene ale Românei”, Teatrul Național din Craiova 
este singura instituție de spectacole din țara noastră decorată de președinte României cu Ordinul 
„Meritul Cultural” în grad de Comandor, categoria artele spectacolului (cf. brevet MC/com 
DCom.I.76844/2014). 

PREMIERE TnMS în 2017: 
- F. G. Lorca:  NUNTA ÎNSÂNGERATĂ,  r. Andrei MĂJERI, P: 25.02 
- Sarah Ruhl: ELEFANTUL DIN CAMERĂ SAU THE VIBRATOR PLAY, r. Dragoș Alexandru MUȘOIU, 
P: 15.03 
- Adnan Lugonić: DACĂ AM GÂNDI CU VOCE TARE, r. Radu AFRIM, P: 05.05 
- Alexandru Chirițescu: GAIȚELE, r. Alexandru BOUREANU, P: 22.09 
- Tim Crouch: AUTORUL, r. Bobi Pricop, P: 03.11 
- Csaba Szekely: MONSTRUL NISIPURILOR, r. Irina Crăiță MÂNDRĂ, P: 17.12 
- Emil Boroghină: TREPTELE UNIRII,  (scenariul) r. Alina Hristea, P: 01.09 
- Emil Boroghină: SUNT SUFLET ÎN SUFLETUL NEAMULUI MEU -  (scenariul) r.  Alina   Hristea, P: 
04.12 
TURNEE ȘI FESTIVALURI  
- 16.05: Festivalul Dramaturgiei Românești 2017, Timișoara - Cealaltă țară după Herta Müller, regia 
Alexandru Istudor 
- 20.05:  Festivalul Săptămâna Comediei, Braşov, ediția a V-a - Spargerea de Răzvan Petrescu, 
regia Dragoș Alexandru Mușoiu 
- 28.06-01.07: Festivalul Theater Networking Talents 2017 – Iluzii de Ivan Vîrîpaev, regia Bobi 
Pricop 
- 24-28.09: Festivalul Teatrelor Naționale Românești 2017, Chișinău – Elefantul din cameră sau 
The Vibrator Play de Sarah Ruhl, regia Dragoș Alexandru Mușoiu, Exploziv de Elise Wilk, regia 
Andrei Măjeri 
- 03.10: Gala Teatrelor Naţionale 2017, Oravița -  Cealaltă țară după Herta Müller, regia Alexandru 
Istudor 
- 05.10:  Teatrul Municipal Drobeta Tr. Severin – Cealaltă țară după Herta Müller, regia Alexandru 
Istudor 
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- 2.10:  Teatrul pentru Copii și Tineret Luceafărul, Iași - Exploziv de Elise Wilk, regia Andrei Măjeri 
- 14.10:   Festivalul Internaţional de Teatru - Fest(in) pe Bulevard 2017, București, ediția a V-a – 
Exploziv de Elise Wilk, regia Andrei Măjeri 
- 29.10:   FNT București 2017– Dacă am gândi cu voce tare de Adnan Lugonić, regia Radu Afrim 
- 17-19. 11:   Festivalul de Teatru Piatra Neamț 2017 - Expoziv de Elise Wilk, regia Andrei Măjeri 
„Întâlnirile SpectActor”  

Evenimentul a fost inițiat în anul 2009 și își propune să pună în dialog publicul craiovean cu 
personalități ale lumii culturale și științifice românești din diferite domenii de activitate. În cadrul unor 
conferințe pe teme de interes general (moderator Nicolae Coande). 

Printre personalitățile prezente la aceste întâlniri se numără: Ion Caramitru, Radu Beligan, 
Varujan Vosganian, Andrei Marga, Solomon Marcus, Lucian Boia, Daniel Barbu, Cristian Tudor 
Popescu, Nae Caranfil, Mircea Dinescu, Răzvan Theodorescu, Matei Vișniec, Gabriela Adameșteanu, 
ASR Radu al României, Dan Grigore, Cristian Țopescu, George Banu, Eugen Negrici, Florin 
Zamfirescu, Adrian Cioroianu, Adrian Streinu Cercel, Jean Askenasy, Dan C. Mihăilescu, Cristian 
Bădiliță, Dorel Vișan, Emil Constantinescu, Dumitru Radu Popescu, Laurențiu Damian, Lucian Boia,  
Ion Cristoiu, Sergiu Celac, Mădălin Voicu, Adrian Năstase, Stelian Tănase, Eugen Simion, Ioan 
Holender, Nicolae Panea, Emil Hurezeanu, Ioan Aurel Pop, Mircea Dumitru, Sorin Antohi, Mircea 
Martin. 

În anul 2017 au conferențiat pe scena „Ion D.Sîrbu”: 
- GRIGORE LEȘE:  „Folclorul încotro?”                                  - 15.01 
- MAGDA CÂRNECI:  „Care e viitorul poeziei?”                      - 12.02 
- VINTILĂ MIHĂILESCU:  „Olteni și ardeleni - Cele două  suflete românești”   - 12.03 

- LIVIU ANTONESEI:  „Cum produce mintea opere?”          - 21.03 
- AL. CISTELECAN: „Conflictul interpretărilor”                                                               - 23.04 
- DOREL CHIRIŢESCU:  „Depopularea României – cauze și consecințe”      - 01.10 
- CONSTANTIN CHIRIAC: „Dialogul Performanței: Actor-Creator și Manager-Vizionar”    - 05.11 

Adunarea Poeților – acasă la Sorescu 
Eveniment inițiat în 2016, adresat iubitorilor de poezie, în cadrul căruia sunt susținute de către 

actori și poeți recitaluri, conferințe și prelegeri despre poezie și poeți importanți din România, dar și din 
străinătate. Moderator: Nicolae Coande. 
- 28.02: Prima reuniune, cu participarea a zece poeți din Craiova. 
- 18.11:A doua reuniune, conferința „Rimbaud, poetul cu pingele de vânt”, de Ioan Lascu, recital actrița 
Geni Macsim. 
- 24.11:A treia reuniune, conferința „Procesul lui Baudelaire”, de Cristian Bădiliță. 
- 17.12:A patra reuniune – lansarea „Opere poetice, I-II”, de Cristian Popescu, cu participarea domnilor 
Mircea Martin (Academia Română) și Ioan Cristescu (director al Muzeului Național al Literaturii 
Române). 
„MIXA(r)TE”  

Proiect care propune combinarea unui spectacol de teatru cu un alt tip de producție artistică (dans, 
muzică, fotografie, arte plastice, multimedia). Publicul are ocazia nu doar să vadă un spectacol de 
teatru, ci și un concert, o expoziție sau un happening.  Proiect intercultural care își propune să 
reunească spectacolele din repertoriul teatrului, cu celelalte arte precum muzica, artele plastice: 
- 02.09  „Colour&Insanity”, expoziție și atelier de creații mixed-media semnate de Veronica 
Svanstrom, Magnus Svanstrom.  
- 21.09 „Intrigue”, expoziție de fotografie cu actorii teatrului, realizată de artistul fotograf Cristi 
Floriganță. La vernisajul expoziției violonistul Octavian Gorun a susținut un recital mai puțin obișnuit, un 
fusion clasic-rock. 
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- 25.09  „Dualitas”, expoziție de pictură suprarealistă semnată de Obie Platon, al cărei vernisaj a 
deschis prima ediție a Festivalului TNT, unde au avut loc proiecții video pe clădirea teatrului, muzică 
live, dans contemporan și realizarea unei lucrări pe pânză, în stilul Graffiti, de către artist. 
- 28.09 „Swedish Dads”, expoziție de fotografie care prezintă modul în care tații suedezi percep rolul 
bărbatului modern, în contrast cu rolul stereotipului tradițional, paternal. Expoziție realizată de 
Ambasada Suediei la București. 

„IA TE UITĂ LA”… (artistul X) 
- Proiect de prezentare a personalului artistic al TnMS, în care publicul are ocazia să îi întâlnească pe 
actorii, regizorii momentului, prezentarea artiștilor TnMS și deschiderea acestora către public, în mod 
direct, prin întâlniri interactive și neconvenționale. 
- Au participat în 2017 actorii: Gina Călinoiu,  moderator: Nicolae COANDE 
- Lansarea cărții de poezie „Plagiator. 1962” (Ed. Măiastra, 2017), de Nicolae Coande,  moderator:  
Lia Boangiu 
 Eveniment: GALA TEATRULUI NAȚIONAL CRAIOVA 

Teatrul Național „Marin Sorescu” a încheiat anul 2017 cu Gala TNC, ediția a II-a. Pe 17 
decembrie a fost celebrat un an plin de premiere și evenimente culturale, alături de invitați speciali. 
Conceput ca un eveniment deosebit, Gala TNC 2017 a reunit toți iubitorii de teatru care au fost alături  
de  instituție de-a lungul anului, pentru a petrece o seară împreună. 

În deschidere, Maria Răducanu, una dintre cele mai bune voci ale jazz-ului românesc, a 
susținut un concert de muzică veche europeană și fado combinate cu muzică populară românească și 
jazz. 

La Gala Teatrului Național au fost invitaţi artiștii, publicul fidel, jurnaliștii și prietenii Teatrului 
Național și s-au decernat următoarele premii:  

- Premiul Special;  
- Premiul publicului – categoria Actor, Actriță, Spectacol, Regizor, Scenograf – pentru 

spectacolele din 2017;  
- Premiul Backstage – pentru devotamentul celor din spatele scenei;  
- Premiul pentru jurnalism cultural „Liliana Hinoveanu”;  
- Premiul pentru critică de teatru;  
- Premiul pentru fidelitate – se acordă celui mai fidel spectator 
- Premiul pentru voluntariat, celui mai activ voluntar. 

După acordarea premiilor Horațiu Mălăele a susținut un recital extraordinar. 
Pe tot parcursul serii, în foaierul teatrului, atmosfera a fost întreținută de duo-ul “Golden Cafe” cu 
Octavian Gorun – vioară și Corina Stănescu- pian. 
Prezentatori galei au fost actorii Tamara Popescu și Constantin Cicort. 

 

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

desfăşoară, se adresează diverselor colectivităţi socio-profesionale, vizând asigurarea accesului 
tuturor cetăţenilor la informaţie şi instrucţie muzicală, contribuind la dezvoltarea intelectuală şi spirituală 
a personalităţii umane, la formarea sistemului estetic şi al judecăţilor de valoare în domeniul culturii 
muzicale. 
Activități culturale desfășurate în anul 2017 
Premiere – 2 
Spectacole-eveniment – 2 
Spectacole în cadrul ediției a XV-a a Festivalului Internațional „Elena Teodorini” – total 16 
Dintre care: 

- Spectacole ale Operei Române Craiova prezentate în cadrul Festivalului  - 9 
- Spectacole/concerte invitate din România în cadrul Festivalului  - 3 
- Spectacole invitate din afara României în cadrul Festivalului – 4 

Spectacole în cadrul unor evenimente/festivaluri/sărbători – 13 
Dintre care: 

- Spectacole în cadrul unor evenimente/festivaluri/sărbători în săli de spectacole – 4 
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- Spectacole în cadrul unor evenimente/festivaluri/sărbători în spații publice – 9 
Spectacole dedicate elevilor – 5 
Reluări/Spectacole curente - 32 
Spectacole în turnee artistice naționale – 5 
Spectacole în turnee artistice internaționale – 15 

În plus, în anul 2017 Opera Română Craiova a coordonat activitatea desfășurată la Teatrul de 
Vară din Parcul Nicolae Romanescu. În afara celor 4 spectacole susținute de Opera Română Craiova 
pe scena Teatrului de Vară (incluse în enumerarea de mai sus la categoria Spectacole în cadrul unor 
evenimente/festivaluri/sărbători în spații publice), în perioada 25 mai – 14 octombrie, la Teatrul de Vară 
s-au desfășurat alte 47 de manifestări ale altor instituții și entități, pe această scenă anul trecut 
derulându-se un total de 51 de manifestări.  

Din cele de mai sus reiese un total de 137 de manifestări artistice, dintre care 83 sunt 
spectacole/concerte susținute de Opera Română Craiova (celelalte 54 fiind cele 7 spectacole invitate 
în cadrul Festivalului Internațional „Elena Teodorini” și 47 spectacole desfășurate de alte instituții la 
Teatrul de Vară din Parcul Nicolae Romanescu).  

Din cele 137 de manifestări artistice, 117 au fost manifestări artistice desfășurate în Municipiul 
Craiova: 63 de către Opera Română Craiova, iar 54 fiind cele menționate mai sus. 

Toate cele 137 de manifestări sunt enumerate structurat în cele ce urmează: 
În anul 2017 Opera Română Craiova a susţinut 5 spectacole în România, în afara 

orașului Craiova, după cum urmează: 
- 17 mai 2017, ORA 12:00 – CONCERT DE MUZICĂ DE CAMERĂ 
Spectacol susținut la Colegiul Național Ion Minulescu – Slatina 
- 17 mai 2017, ORA 18:00 – CONCERT DE MUZICĂ DE CAMERĂ 
Spectacol susținut la Colegiul Național Ion Minulescu – Slatina 
- 22 iunie 2017, ORA 19:00 – SILVIA – I. Kálmán 
Spectacol susținut la Casa de Cultură „Ioan Ciordaș” – Beiuș, Libretul: Leo Stein, Béla Jenbach și 
András Kürthy, Regie artistică: András Kürthy (Ungaria) 
- 24 iunie 2017, ORA 19:00 – SILVIA – I. Kálmán 
Spectacol susținut la Teatrul „Regina Maria” – Oradea, Libretul: Leo Stein, Béla Jenbach și András 
Kürthy, Regie artistică: András Kürthy (Ungaria) 
- 25 iunie 2017, ORA 19:00 – TOSCA – G. PUCCINI 
Spectacol susținut la Teatrul „Regina Maria” – Oradea, Libretul: G. Giacosa și L. Illica, după piesa 
omonimă de Victorien Sardou, Regia artistică: Tamas Ferkay 

De asemenea, în anul 2017 instituția a susținut 15 spectacole în afara României (Franţa, 
Germania și Italia), continuând tradiția turneelor în Franța și Germania, dar fiind invitată să participe și 
la cea de-a XVIII-a ediție a Festivalului Internațional Umbria Music Fest din Italia. Cele 15 
spectacole/concerte sunt:  
- 29.12.2016 – 03.01.2017 / FRANȚA (ASSOCIATION FILARMONICA) 
- 01 ianuarie 2017, ora 17.00 – GALA DE ANUL NOU,  
Centre culturel Léo-Lagrange – Bagnols sur Cèze – Franța 
- 02 ianuarie 2017, ora 20.00 – GALA DE ANUL NOU 
Maison de Culture – Nevers – Franța 
- 09.03 – 19.03.2017 / GERMANIA (COMPANIA ARTSTAGE) 
- 09 martie 2017, ora 20.00 – DON CARLO – G. VERDI 
Haus der Kultur – Großer Saal – Waldkraiburg – Germania 
- 10 martie 2017, ora 19.00 – DON CARLO – G. VERDI 
Bürgerhaus – Unterschleißheim – Germania 
- 11 martie 2017, ora 20.00 – DON CARLO – G. VERDI 
Das Wormser Theater – Worms – Germania 
- 12 martie 2017, ora 19.00 – SÂNGE VIENEZ – J. STRAUSS (fiul) 
Filharmonie Filderstadt – Filderstadt – Germania 
- 14 martie 2017, ora 20.00 – L’ELISIR D’AMORE – G. DONIZETTI 
Haus der Stadt – Theater Düren – Germania  
- 15 martie 2017, ora 20.00 – DON CARLO – G. VERDI 
Neues Theater Emden   –  Emden – Germania 
- 16 martie 2017, ora 20.00 – SÂNGE VIENEZ – J. STRAUSS (fiul) 
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Theater Hameln – Hameln – Germania 
- 17 martie 2017, ora 20.00 – SÂNGE VIENEZ – J. STRAUSS (fiul) 
Stadttheater Emmerich – Emmerich – Germania 
- 18 martie 2017, ora 19.00 – SÂNGE VIENEZ – J. STRAUSS (fiul) 
Stadthalle – Forum Alte Werft – Papenburg – Germania 
- 19 martie 2017, ora 15.00 – SÂNGE VIENEZ – J. STRAUSS (fiul) 
Stadttheater Lippstadt – Lippstadt – Germania 
- 30.08 – 03.09. 2017 / ITALIA (Umbria Music Fest International) 
- 01.09.2017, ora 21.30  - CONCERT Chiostro Santa Maria della Pace - Massa Martana - Italia 
Festivalul Internațional Umbria Music Fest, ediția a XVIII-a 
- 02.09.2017, ora 18.00  - CONCERT Casa Menotti – Spoleto – Italia  
Festivalul Internațional Umbria Music Fest, ediția a XVIII-a 
- 03.09.2017, ora 21.00  - STABAT PER THADEA, Abbazia di San Lorenzo – Collazzone – Italia 
Festivalul Internațional Umbria Music Fest, ediția a XVIII-a 
În Municipiul Craiova 
- PREMIERĂ / 08 aprilie 2017, ORA 19:00 – Voievodul Țiganilor – J. STRAUSS (fiul) 
Spectacol susținut la Teatrul Național „Marin Sorescu” Craiova – Sala Amza Pellea 
Libretul de Ignatz Schnitzer, bazat pe romanul „Sáffi” de Mór Jókai, Regia artistică: Arabela Tănase 
- PREMIERĂ / 10 iunie 2017, ORA 19:00 – PESCUITORII DE PERLE – G. BIZET  
Spectacol susținut la Teatrul Național „Marin Sorescu” Craiova – Sala Amza Pellea 
Libretul: Michel Carré și Eugène Cormon, Regie artistică, scenografie, costume și lumini: l’Oiseleur 
des Longchamps (Franța) 

 
SPECTACOLE-EVENIMENT (2) 
- 04 februarie 2017, ORA 19:00 – TURANDOT – G. PUCCINI 
Spectacol susținut la Cercul Militar Craiova, Libretul: G. Adami și R. Simoni, după o piesă de F. Schiller 
bazată pe un basm persan, inclus în colecția lui C. Gozzi „1001 de zile” (sec. al XVIII-lea), Regie 
artistică: Emil Strugaru 
- 21 decembrie 2017, ora 19:00 – CRĂCIUN LA OPERĂ 
Spectacol susținut pe scena Teatrului Național Marin Sorescu Craiova, Regie artistică: Arabela Tănase 
FESTIVALUL INTERNAȚIONAL „ELENA TEODORINI” – ediția a XV-a (16) 
Spectacole ale Operei Române Craiova prezentate în cadrul Festivalului (9) 
- 01 octombrie 2017, ora 19:00 – PESCUITORII DE PERLE de G. Bizet 
Spectacol susținut la Cercul Militar Craiova, Libretul: Michel Carré și Eugène Cormon  
Regie artistică, scenografie, costume și lumini: l’Oiseleur des Longchamps (Franța) 
- 05 octombrie 2017, ora 19:00 – VOIEVODUL ȚIGANILOR de J. Strauss (fiul) 
Spectacol susținut la Teatrul Național „Marin Sorescu” Craiova, Regie artistică: Arabela Tănase 
- 07 octombrie 2017, ora 19:00 – CLASSIC & JAZZ – Astor Piazzolla, Nino Rota 
Alessandro Quarta Quintet (Italia), Spectacol susținut la Filarmonica „Oltenia” Craiova 
- 11 octombrie 2017, ora 19:00 – CARMEN de G. Bizet (Rock version) 
Spectacol susținut la Teatrul Național „Marin Sorescu” Craiova, Regie artistică: Antoniu Zamfir 
- 14 octombrie 2017, ora 19:00 – TRISTAN ȘI ISOLDA de R. Wagner (operă în concert – actul al II-
lea), Spectacol susținut la Filarmonica „Oltenia” Craiova 
- 22 octombrie 2017, ora 19:00 – DON GIOVANNI de W.A. Mozart 
Spectacol susținut la Cercul Militar Craiova, Regia artistică: Plamen Kartaloff (Bulgaria) 
- 26 octombrie 2017, ora 19:00 – SILVIA de E. Kalman  
Spectacol susținut la Cercul Militar Craiova, Libretul: Leo Stein, Béla Jenbach și András Kürthy 
Regia artistică: András Kürthy (Ungaria) 
- 03 - 10 noiembrie 2017– CANTO MASTERCLASS  
Masterclass desfășurat în Sala Oglinzilor a Muzeului de Artă Craiova – Susținut de conf. univ. dr. 
Nicoleta Ardelean  - Facultatea de Arte a Universității „OVIDIUS” Constanța 
- 10 noiembrie 2017 – GALA PARTICIPANȚILOR 
Spectacol susținut la Muzeul de Artă din Craiova 
- 12 noiembrie 2017, ora 19:00 – DON CARLO de G. Verdi 
Spectacol susținut pe scena Cercului Militar Craiova, Regie artistică: Rareș Zaharia (Franța) 
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Spectacole/concerte invitate din România în cadrul Festivalului (3) 
- 20 octombrie 2017, ora 19:00 – Concert susținut de Orchestra simfonică a Filarmonicii „Oltenia”  
Spectacol susținut la Filarmonica „Oltenia” Craiova 
- 28 octombrie 2017, ora 19:00 – SCRIPCARUL PE ACOPERIȘ de J. Stein – un spectacol susținut de 
Teatrul „Regina Maria” Oradea pe scena Teatrului Național „Marin Sorescu” Craiova. După povestirile 
lui Sholom Alecheim, Traducerea: Antoaneta Ralian, Regia artistică: Korcsmáros György 
- 05 noiembrie 2017, ora 19:00 – ROMANȚA NE UNEȘTE  
Concert susținut pe scena Cercului Militar Craiova, Centrul Cultural pentru UNESCO „Cetatea 
Romanței” Târgoviște, Spectacol inclus în programul național de concerte „Romanța ne unește” 
desfășurat sub patronajul Comisiei Naționale a României pentru UNESCO 
 Spectacole invitate din afara României în cadrul Festivalului (4) 
- 29 octombrie 2017, ora 19:00 – DAMA DE PICĂ de P.I.Ceaikovski 
Un spectacol susținut de Teatrul Național de Operă și Balet „Maria Bieșu” Chișinău pe scena  Cercului 
Militar Craiova, Libretul: Modest Ceaikovski, după povestirea lui Alexandr Puşkin 
Regia artistică: Mihai Timofti 
- 30 octombrie 2017, ora 19:00 – SPĂRGĂTORUL DE NUCI de P.I.Ceaikovski  
Un spectacol susținut de Teatrul Național de Operă și Balet „Maria Bieșu” Chișinău pe scena Cercului 
Militar Craiova După versiunea lui Alexandre Dumas a basmului lui E.T.A. Hoffmann 
Scenariul: MARIUS PETIPA,Coregrafia: Iurie Grigorovici (Moscova)  
- 09 noiembrie 2017, ora 19:00 – OMNIBUS de G. C. Menotti, S. Barber, P. Hindemith 
Un spectacol susținut de Teatrul Național de Operă Novi Sad (Serbia) pe scena Cercului Militar 
Craiova - Regia artistică: Ksenija Krnajski 
- 10 noiembrie 2017, ora 19:00 – HAERETICA FOR SKARAMACAY  
Un spectacol susținut de Skaramacay Art Factory  (Italia) pe scena Cercului Militar Craiova - Regie și 
coregrafie: Erminia Sticchi, Ansamblul de dansatori Skaramacay Dance Company 
Spectacole în cadrul unor evenimente/festivaluri/sărbători (13) 
Spectacole în cadrul unor evenimente/festivaluri/sărbători în săli de spectacole (4) 
- 07 mai 2017, ORA 19:00 – LA BOHÈME – G. PUCCINI 
Zilele Europene ale Operei, Spectacol susținut pe scena Cercului Militar Craiova, Libretul: Giuseppe 
Giacosa și Luigi Ilica, după romanul „Scènes de la vie de bohème” de Henri Murger, Regie artistică: 
Arabela Tănase 
- 09 mai 2017, ORA 17:00 – STABAT MATER – G.B. PERGOLESI 
Zilele Europene ale Operei, Spectacol in memoriam Iulian Bozgan, Spectacol susținut la Muzeul de 
Artă Craiova 
- 13 mai 2017, ORA 18:00 – CONCERT DE MUZICĂ DE CAMERĂ 
Zilele Europene ale Operei, Spectacol susținut pe scena Cercului Militar Craiova  
- 13 septembrie 2017, ORA 17:00 – CONCERT LA MUZEU 
Concert susținut la Muzeul de Artă Craiova, Concert în cadrul evenimentului de comemorare organizat 
de Asociația Centrul de Cultură al Romilor Dolj  
Spectacole în cadrul unor evenimente/festivaluri/sărbători în spații publice (9) 
- 05 mai 2017, ORA 17:00 – Flashmob Dans 
Flashmob susținut în Centrul Comercial Mercur în cadrul Zilelor Europene ale Operei 
- 25 mai 2017, ORA 18:00 – SPECTACOL DE DANS - PROMENADA ARTISTICĂ organizată de 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA,Spectacol susținut la Teatrul de Vară 
- 29 mai 2017, ORA 18:00 – SPECTACOL DE DANS - ZILELE MUNICIPIULUI CRAIOVA, Spectacol 
susținut în Cartierul Valea Roșie (zona Piață) 
- 30 mai 2017, ORA 18:00 – SPECTACOL DE DANS - ZILELE MUNICIPIULUI CRAIOVA, Spectacol 
susținut în Cartierul Rovine (zona Poștă) 
- 31 mai 2017, ORA 18:00 – SPECTACOL DE DANS - ZILELE MUNICIPIULUI CRAIOVA, Spectacol 
susținut în Cartierul Brazda lui Novac (zona BRD) 
- 1 iunie 2017, ORA 19:00 – DRUMU-I LUNG, POVESTEA-I SCURTĂ , ZILELE MUNICIPIULUI 
CRAIOVA, ZIUA COPILULUI – CRAIOVA KIDS DAY, Spectacol susținut la Teatrul De Vară, Poveste 
muzicală inspirată din folclor, Libretul: C. Țipa, Muzica: F. Comișel 
Regie artistică și coregrafie: Ioan Kelemen 
- 8 iulie 2017, ORA 21:00 – CARMINA BURANA – C. ORFF 
Spectacol susținut la Teatrul de Vară, Spectacol muzical-coregrafic, Regie artistică: Francisc Valkay 



63 
 

(Timișoara), Asistent regie artistică: Nicolae Popa 
- 9 iulie 2017, ORA 21:00 – CARMINA BURANA – C. ORFF 
Spectacol susținut la Teatrul de Vară, Spectacol muzical-coregrafic, Regie artistică: Francisc Valkay 
(Timișoara) 
- 19 decembrie 2017, ora 18:00 VALSUL FULGILOR DE NEA spectacol de dans în cadrul Galei 
Sărbătorilor de Iarnă organizată de Primăria Municipiului Craiova, Spectacol susținut în Piața Mihai 
Viteazul 
Spectacole dedicate elevilor (5) 
- 23 martie 2016, ORA 12:00 – CONCERT EDUCATIV 
Concert susținut pe scena Cercului Militar Craiova 
- 23 martie 2016, ORA 13:30 – CONCERT EDUCATIV 
Concert susținut pe scena Cercului Militar Craiova 
- 16 mai 2017, ORA 10:30 – DRUMU-I LUNG, POVESTEA-I SCURTĂ 
Spectacol susținut pe scena Cercului Militar Craiova, Poveste muzicală inspirată din folclor, Libretul: C. 
Țipa, Muzica: F. Comișel, Regie artistică și coregrafie: Ioan Kelemen 

- 17 mai 2017, ORA 11:30 – DRUMU-I LUNG, POVESTEA-I SCURTĂ 
Spectacol susținut pe scena Cercului Militar Craiova, Poveste muzicală inspirată din folclor, Libretul: C. 
Țipa, Muzica: F. Comișel, Regie artistică și coregrafie: Ioan Kelemen 

- 26 mai 2017, ORA 11:00 – CONCERT EDUCATIV 
Concert susținut pe scena Cercului Militar Craiova 
Reluări/spectacole curente (32) 
- 14 ianuarie 2017, ORA 19:00 – LA CALUL BĂLAN – R. BENATZKY 
Spectacol susținut la Cercul Militar Craiova, Libretul: Hans Müller – versiunea românească a libretului: 
George Mihalache, Migry Avram Nicolau și Val Săndulescu, Regie artistică: Migry Avram Nicolau 
- 21 ianuarie 2017, ORA 19:00 – L’ELISIR D’AMORE – G. DONIZETTI 
Spectacol susținut la Cercul Militar Craiova, Libretul: Felice Romani, Regie artistică: András Kürthy 
(Ungaria) 
- 24 ianuarie 2017, ORA 18:00 – SOLDĂȚELUL DE PLUMB – D. CAPOIANU 
Spectacol susținut la Cercul Militar Craiova, Libretul: Dumitru Capoianu (după o piesă de teatru de 
Saša Lichý), Versuri: Vasile Chiriță, Regie artistică: Migry Avram Nicolau 
- 27 ianuarie 2017, ORA 16:00 – CONCERT DE MUZICĂ DE CAMERĂ 
Spectacol susținut la Muzeul de Artă Craiova 
- 28 ianuarie 2017, ORA 19:00 – SILVIA – I. Kálmán 
Spectacol susținut la Cercul Militar Craiova, Libretul: Leo Stein, Béla Jenbach și András Kürthy 
Regie artistică: András Kürthy (Ungaria) 
- 30 ianuarie 2017, ORA 11:00 – SOLDĂȚELUL DE PLUMB – D. CAPOIANU 
Spectacol susținut la Cercul Militar Craiova, Libretul: Dumitru Capoianu (după o piesă de teatru de 
Saša Lichý), Versuri: Vasile Chiriță, Regie artistică: Migry Avram Nicolau 
- 31 ianuarie 2017, ORA 11:30 – SOLDĂȚELUL DE PLUMB – D. CAPOIANU 
Spectacol susținut la Cercul Militar Craiova, Libretul: Dumitru Capoianu (după o piesă de teatru de 
Saša Lichý), Versuri: Vasile Chiriță, Regie artistică: Migry Avram Nicolau 
 - 14 februarie 2017, ORA 11:30 – SOLDĂȚELUL DE PLUMB – D. CAPOIANU 
Spectacol susținut la Cercul Militar Craiova, Libretul: Dumitru Capoianu (după o piesă de teatru de 
Saša Lichý), Versuri: Vasile Chiriță, Regie artistică: Migry Avram Nicolau 
- 18 februarie 2017, ORA 19:00 – DON CARLO – G. VERDI 
Spectacol susținut la Cercul Militar Craiova, Libretul: Joseph Méry și Camille du Locle, Regie artistică: 
Rareș Zaharia (Franța) 
- 20 februarie 2017, ORA 11:00 – SOLDĂȚELUL DE PLUMB – D. CAPOIANU 
Spectacol susținut la Cercul Militar Craiova, Libretul: Dumitru Capoianu (după o piesă de teatru de 
Saša Lichý), Versuri: Vasile Chiriță, Regie artistică: Migry Avram Nicolau 
- 21 februarie 2017, ORA 11:00 – SOLDĂȚELUL DE PLUMB – D. CAPOIANU 
Spectacol susținut la Cercul Militar Craiova, Libretul: Dumitru Capoianu (după o piesă de teatru de 
Saša Lichý), Versuri: Vasile Chiriță, Regie artistică: Migry Avram Nicolau 
- 02 martie 2017, ORA 19:00 – SÂNGE VIENEZ – J. STRAUSS (fiul) 
Spectacol susținut la Cercul Militar Craiova, Libretul: Victor Léon și Leo Stein, Regia artistică: Rareș 
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Zaharia (Franța) 
- 29 martie 2017, ORA 17:00 – CONCERT LA MUZEU 
Spectacol susținut la Muzeul de Artă Craiova  
- 09 aprilie 2017, ORA 19:00 – Voievodul Țiganilor (PREMIERĂ) – J. STRAUSS (fiul) 
Spectacol susținut la Teatrul Național „Marin Sorescu” Craiova – Sala Amza Pellea, Libretul de Ignatz 
Schnitzer, bazat pe romanul „Sáffi” de Mór Jókai, Regia artistică: Arabela Tănase 
- 30 aprilie 2017, ORA 19:00 – AIDA – G. VERDI 
Spectacol susținut la Teatrul Național „Marin Sorescu” Craiova – Sala Amza Pellea, Libretul Antonio 
Ghislanzoni şi Camille du Locle, după „La fiancée du Nil” de Auguste Mariette, Regia artistică: Tamas 
Ferkay (Austria) 
- 21 mai 2017, ORA 19:00 – OTELLO – G. VERDI 
Spectacol susținut la Cercul Militar Craiova, Libretul: Arrigo Boito, după celebra piesă „Othello” a 
dramaturgului englez W. Shakespeare, Regie artistică: Rareș Zaharia (Franța) 
- 23 mai 2017, ORA 11:00 – SOLDĂȚELUL DE PLUMB – D. CAPOIANU 
Spectacol susținut la Cercul Militar Craiova, Libretul: Dumitru Capoianu (după o piesă de teatru de 
Saša Lichý), Versuri: Vasile Chiriță, Regie artistică: Migry Avram Nicolau 
- 24 mai 2017, ORA 10:30 – SOLDĂȚELUL DE PLUMB – D. CAPOIANU 
Spectacol susținut la Cercul Militar Craiova, Libretul: Dumitru Capoianu (după o piesă de teatru de 
Saša Lichý), Versuri: Vasile Chiriță, Regie artistică: Migry Avram Nicolau 
- 25 mai 2017, ORA 10:30 – SOLDĂȚELUL DE PLUMB – D. CAPOIANU 
Spectacol susținut la Cercul Militar Craiova, Libretul: Dumitru Capoianu (după o piesă de teatru de 
Saša Lichý), Versuri: Vasile Chiriță, Regie artistică: Migry Avram Nicolau 
- 11 iunie 2017, ORA 19:00 – PESCUITORII DE PERLE – G. BIZET 
Spectacol susținut la Teatrul Național „Marin Sorescu” Craiova, Libretul: Michel Carré și Eugène 
Cormon, Regie artistică, scenografie, costume și lumini: l’Oiseleur des Longchamps (Franța) 
- 28 iunie 2017, ORA 17:00 – CONCERT LA MUZEU  
Concert susținut la Muzeul de Artă Craiova, Încheierea stagiunii de cameră 
- 15 octombrie 2017, ora 11.00 – RECITAL DE PIAN ALICE POWER 
Recital susținut la Muzeul de Artă Craiova 
- 07 noiembrie 2017, ora 18:00 – FRUMOASA DIN PĂDUREA ADORMITĂ după basmul cu același titlu 
de Ch. Perrautt, pe un libret de S. Kerim și muzica lui M. Țeicu  
Spectacol susținut la Cercul Militar Craiova, Regie artistică: Migry Avram Nicolau      
- 14 noiembrie 2017, ora 10:30 – FRUMOASA DIN PĂDUREA ADORMITĂ după basmul cu același titlu 
de Ch. Perrautt, pe un libret de S. Kerim și muzica lui M. Țeicu  
Spectacol susținut la Cercul Militar Craiova 
- 15 noiembrie 2017, ora 10:30 – FRUMOASA DIN PĂDUREA ADORMITĂ după basmul cu același titlu 
de Ch. Perrautt, pe un libret de S. Kerim și muzica lui M. Țeicu  
Spectacol susținut la Cercul Militar Craiova, Regie artistică: Migry Avram Nicolau      
- 20 noiembrie 2017, ora 10:30 – FRUMOASA DIN PĂDUREA ADORMITĂ după basmul cu același titlu 
de Ch. Perrautt, pe un libret de S. Kerim și muzica lui M. Țeicu  
Spectacol susținut la Cercul Militar Craiova, Regie artistică: Migry Avram Nicolau      
- 22 noiembrie 2017, ora 18:00 – CONCERT 
Concert susținut în Sala de concerte a Liceului de Arte „Marin Sorescu” Craiova 
- 25 noiembrie 2017, ora 19:00 – DANCE WITH ME 
Spectacol susținut la Cercul Militar Craiova, Regie artistică: Laurențiu Nicu      
- 27 noiembrie 2017, ora 11:00 – FRUMOASA DIN PĂDUREA ADORMITĂ  după basmul cu același 
titlu de Ch. Perrautt, pe un libret de S. Kerim și muzica lui M. Țeicu  
Spectacol susținut la Cercul Militar Craiova, Regie artistică: Migry Avram Nicolau      
- 04 decembrie 2017, ora 11:00 – FRUMOASA DIN PĂDUREA ADORMITĂ  după basmul cu același 
titlu de Ch. Perrautt, pe un libret de S. Kerim și muzica lui M. Țeicu  
Spectacol susținut la Cercul Militar Craiova, Regie artistică: Migry Avram Nicolau      
- 05 decembrie 2017, ora 11:00 – FRUMOASA DIN PĂDUREA ADORMITĂ  după basmul cu același 
titlu de Ch. Perrautt, pe un libret de S. Kerim și muzica lui M. Țeicu  
Spectacol susținut la Cercul Militar Craiova, Regie artistică: Migry Avram Nicolau      
- 09 decembrie 2017, ora 19:00 – LA TRAVIATA de G. Verdi, Libretul: Francesco Maria Piave, după 
romanul lui Alexandre Dumas-fiul, Dama cu camelii 
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Spectacol susținut la Cercul Militar Craiova, Regia artistică: Tamas Ferkay (Austria) și Arabela Tănase 
Spectacole susținute de alte instituții la Teatrul de vară din Parcul Nicolae Romanescu (47) 
- 25 mai 2017, ora 16.00 „Păcală” – Teatrul pentru Copii și Tineret Colibri 
Spectacol în cadrul Promenadei artistice organizate de Primăria Craiova 
- 30 mai 2017, ora 12.30 Concurs de dans sportiv – Direcția Județeană pentru Tineret și Sport, 
Inspectoratul Școlar Județean, Eveniment în cadrul Zilelor Municipiului Craiova 
- 1 iunie 2017, ora 11.00-14.00, 17.00 – 19.00, Craiova Kids Day (recitaluri, spectacole, concerte)  - - 
Palatul Copiilor, Liceul de Arte Marin Sorescu, Club Arti, Școala de Muzică Șincai, Dynamic Dance 
Studio, Eveniment în cadrul Zilelor Municipiului Craiova 
- 8 iunie 2017, ora 16.00 „Un copil, o floare, o bucurie” 
Spectacol susținut de Grădinița „Căsuța cu povești” 
- 10 iunie 2017, ora 17.00 Spectacol de dans, Spectacol susținut de Clubul de Dans Sportiv Patricia 
Dance Craiova  
- 13 iunie 2017, ora 17.00, Serbare de sfârșit de an școlar 
Spectacol susținut de Școala Gimnazială „Mircea Eliade” 
- 14 iunie 2017, ora 17.30, Serbare de sfârșit de an școlar 
Spectacol susținut de Grădinița nr. 21 „Tudor Vladimirescu” 
- 15 iunie 2017, ora 16.30, Festivitate de premiere  
Activitate susținută de Școala Gimnazială „Nicolae Romanescu” 
- 23 iunie 2017, ora 19.00, Festivitatea de deschidere a proiectului internațional GROW Craiova 
Activitate susținută de GROW Craiova 
- 26 iunie 2017, ora 17.30, Spectacol muzical folcloric UNIȚI ÎMPOTRIVA DROGURILOR 
Asociația Alianța Internațională Antidrog – spectacol susținut de Ansamblul Folcloric Maria Tănase, 
Ansamblul Folcloric Profesionist Doina Gorjului, Centrul Cultural Nichita Stănescu Mehedinți,. 
Ansamblul Folcloric Doina Oltului, Ansamblul Folcloric Hora Desnățuiului 
- 29 iunie 2017, ora 17.00, Festivalul Internațional PORTATIVUL VESELIEI, Asociația Club ARTI 
- 1 iulie, ora 20.00, Spectacol folcloric, Ansamblul Folcloric „Ion Șerban” Ișalnița, spectacol susținut de 
Ansamblul Folcloric „Ion Șerban” Ișalnița, în cadrul programului ART in the PARK 
- 2 iulie, ora 20.00 Spectacol folcloric, Ansamblul Folcloric „Ion Șerban” Ișalnița, spectacol susținut de 
Ansamblul Folcloric „Ion Șerban” Ișalnița, în cadrul programului ART in the PARK 
- 15 iulie 2017, ora 20.00  Spectacol folcloric, Palatul Copiilor din Craiova, spectacol susținut de Palatul 
Copiilor din Craiova, în cadrul programului ART in the PARK 
-16 iulie 2017, ora 20.00 Spectacol muzică ușoară, Palatul Copiilor din Craiova, spectacol susținut de 
Palatul Copiilor din Craiova, în cadrul programului ART in the PARK 
 - 22 iulie 2017, ora 21.00 Craiova, My Love – Adrian Păunescu 74 
 Concert Mădălina Amon, Generaţia Folk organizat de Casa de Cultură a Studenților din Craiova în 
parteneriat cu Primăria Craiova şi Generaţia Folk, în cadrul evenimentului „Craiova, My Love – Adrian 
Păunescu 74”, eveniment inclus în programul ART in the PARK 
- 23 iulie 2017, ora 21.00 Craiova, My Love – Adrian Păunescu 74 
Concert rock and cover, Overbeat & Spleet, Mihaela Dobre, Maria Cioabă organizat de Casa de 
Cultură a Studenților din Craiova în parteneriat cu Primăria Craiova şi Generaţia Folk, în cadrul 
evenimentului „Craiova, My Love – Adrian Păunescu 74”, eveniment inclus în programul ART in the 
PARK 
- 29 iulie 2017, ora 20.00 Concert simfonic 
Filarmonica „Oltenia” Craiova, concert susținut de Orchestra Simfonică și Corala Academică ale 
Filarmonicii „Oltenia”, în cadrul programului ART in the PARK 
- 30 iulie 2017, ora 20.00 Concert simfonic 
Filarmonica „Oltenia” Craiova, concert susținut de Orchestra Simfonică și Corala Academică ale 
Filarmonicii „Oltenia”, în cadrul programului ART in the PARK 
- 3 august 2017, ora 20.00 Concert simfonic 
Filarmonica Oltenia, concert susținut de Orchestra simfonică a Filarmonicii Oltenia dirijată de Cristian 
Sandu 
- 5 august 2017, ora 20.00 Spectacol  de teatru  
Palatul Copiilor din Craiova, spectacol  de teatru susținut de trupa Fantasia, în cadrul programului ART 
in the PARK 
- 6 august 2017, ora 20.00 Spectacol  de teatru  
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Palatul Copiilor din Craiova, spectacol  de teatru susținut de trupa Fantasia, în cadrul programului ART 
in the PARK 
 - 12 august 2017, ora 20.00 Sound & Movie 4U 
 Primăria Craiova, proiecție de film organizată de Casa de Cultură Traian Demetrescu, în cadrul 
programului ART in the PARK 
- 13 august 2017, ora 20.00 Sound & Movie 4U 
 Primăria Craiova, proiecție de film organizată de Casa de Cultură Traian Demetrescu, în cadrul 
programului ART in the PARK 
- 19 august 2017, ora 18.00 Gala FREAKS - spectacol de dans 
 Casa de Cultură „Traian Demetrescu” Craiova – spectacol susținut de Asociația Dance Beat, în cadrul 
programului ART in the PARK 
- 20 august 2017, ora 19.00 Tango argentinian 
 Casa de Cultură „Traian Demetrescu” Craiova– spectacol susținut de Asociația pentru Cultură și 
Tango și Clubul Viva Dance, în cadrul programului ART in the PARK 
- 26 august 2017, ora 18.00 By The Draw Well  
 Teatrul pentru Copii și Tineret „Colibri” - spectacol susținut de SoulMade Theatre Company, Bulgaria, 
în cadrul Puppets Occupy Street Festival - Air Edition 2017 și în cadrul programului ART in the PARK 
- 26 august 2017, ora 19.00 Cocoșelul neascultător 
Teatrul pentru Copii și Tineret „Colibri” - spectacol susținut de Marionet Studio, Arad, România, în 
cadrul Puppets Occupy Street Festival - Air Edition 2017 și în cadrul programului ART in the PARK 
- 26 august 2017, ora 20.00 Puppet Circus 
Teatrul pentru Copii și Tineret „Colibri” - spectacol susținut de Uçaneller Kuklaevi / Turcia în cadrul 
Puppets Occupy Street Festival - Air Edition 2017 și în cadrul programului ART in the PARK 
- 26 august 2017, ora 20.00, Artistul 
Teatrul pentru Copii și Tineret „Colibri” - spectacol susținut de SOSONUTI, Arad, România,în cadrul 
Puppets Occupy Street Festival - Air Edition 2017 și în cadrul programului ART in the PARK 
- 27 august 2017, ora 18.00 Unaddressed Birds 
Teatrul pentru Copii și Tineret „Colibri” - spectacol susținut de Ilker Kilicer Pantomime and Puppet, 
Turcia ,în cadrul Puppets Occupy Street Festival - Air Edition 2017 și în cadrul programului ART in the 
PARK 
- 27 august 2017, ora 19.00 Taraful Cucul Transilvaniei 
Teatrul pentru Copii și Tineret „Colibri” - spectacol susținut de Marionet Studio, Arad, România, în 
cadrul Puppets Occupy Street Festival - Air Edition 2017 și în cadrul programului ART in the PARK 
- 27 august 2017, ora 20.00 Shadow dream performance 
Teatrul pentru Copii și Tineret „Colibri” - spectacol susținut de Annafabuli Company, Germania, în 
cadrul Puppets Occupy Street Festival - Air Edition 2017 și în cadrul programului ART in the PARK 
- 27 august 2017, ora 21.00 The Miracle of the Scarlet Sails 
Teatrul pentru Copii și Tineret „Colibri” - spectacol susținut de Teatrol Theater, Rusia, în cadrul Puppets 
Occupy Street Festival - Air Edition 2017 și în cadrul programului ART in the PARK 
- 3 septembrie 2017, ora 18.30 Cinema pe roți – Drive in 
Organizația Cinema pe roți – Drive In, proiecție de film educativ și miniconcert cu muzică gospel 
- 9 septembrie 2017 Gala de Operă 
Asociația Femei cu Perspectivă din România, eveniment în cadrul proiectului „Fereastră spre noi” / 
Eveniment artistic caritabil, în sprijinul copiilor internați la Secția de Onco-pediatrie din Spitalul regional 
Craiova, susținut de soliști de renume din România 
- 16 septembrie 2017, ora 19.00 Alex Pădureanu – recital de pian 
Filarmonica „Oltenia” Craiova – spectacol susținut de Alex Pădureanu, în cadrul Craiova Jazz Festival  
- 16 septembrie 2017, ora 20.00 Concert EKUE BAND (CUBA) 
Filarmonica „Oltenia” Craiova – concert susținut de Ekue Band (Cuba), în cadrul Craiova Jazz Festival  
- 16 septembrie 2017, ora 21.30 Concert MARIUS MIHALACHE BAND  
Filarmonica „Oltenia” Craiova – Concert susținut de Marius Mihalache Band, în cadrul Craiova Jazz 
Festival  
- 17 septembrie 2017, ora 18.30 Conferință Florian Lungu și Alexandru Șipa 
Filarmonica „Oltenia” Craiova – Eveniment susținut de Florian Lungu și Alexandru Șipa, în cadrul 
Craiova Jazz Festival 
- 17 septembrie 2017, ora 19.30 Concert FLAVIUS & LINDA TEODOSIU 
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Filarmonica „Oltenia” Craiova – concert susținut de Flavius & Linda Teodosiu, în cadrul Craiova Jazz 
Festival 
- 17 septembrie 2017, ora 21.00 Concert SORIN ZLAT QUINTET 
Filarmonica „Oltenia” Craiova – concert susținut de Sorin Zlat Quintet, în cadrul Craiova Jazz Festival 
- 18 septembrie 2017, ora 16.00 Maraton poetic și muzical 
A V-a ediție a Festivalul Mondial de Poezie Mihai Eminescu, o inițiativă a Fundației Europene „Mihai 
Eminescu“, precum și a Academiei Internaționale „Mihai Eminescu“, în parteneriat cu Primăria 
Municipiului Craiova, Consiliul Județean Dolj, Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman“ etc, cu 
participarea cvartetului Dan Bozgan. 
- 22 septembrie 2017, ora 12.00 „Săptămâna europeană” - spectacol artistic 
Agenția pentru Protecția Mediului Dolj, organizat în cadrul Săptămânii Europene a Mobilității, parte din 
Marșul Antipoluare. 
- 30 septembrie 2017 Concursul național de folclor pentru copii „Maria Tănase” 
Palatul Copiilor, eveniment național organizat de Palatul Copiilor 
- 1 octombrie 2017 Camporee pentru exploratori 
Eveniment educativ-recreativ organizat de Filiala Oltenia a asociației „Exploratori pentru viitor” 
- 14 octombrie 2017, ora 18.00 Glasuri Cristaline 
Program artistic organizat și susținut de Școala de Canto Glasuri Cristaline și Corul de Copii Glasuri 
Cristaline 

Filarmonica ”Oltenia” 
Filarmonica de Stat ”Oltenia”, înființată în anul 1947, prin Legea nr. 131, promulgată de Regele 

Mihai I, ca Șef al Statului, a desfășurat și în anul aniversar 2017, al 70-lea an al existenței sale, o 
intensă și diversă activitate concertistică, atrăgând atenția prin seriozitatea demersului artistic și înalta 
calitate interpretativă.   

Primul semestru al anului 2017, a fost consacrat continuării Friendship Season, un proiect 
dedicat diasporei române, care a subliniat, încă o dată, universalitatea artiștilor români, care 
concertează pe tot mapamondul, la standarde profesionale. Au fost invitați dirijori, soliști, compozitori, 
scriitori, critici muzicali din Spania, Israel, Austria, Luxemburg, Anglia, Franța, Germania, Brazilia, 
Olanda, S.U.A., Portugalia, Africa de Sud, cu repertorii și proiecte diverse care au încântat publicul 
meloman. Cele 22 de concerte prezentate au reliefat o deschidere fără precedent a Filarmonicii 
craiovene către întreaga lume, ca o continuare firească a stagiunii precedente, Europa Season, 
consacrată artiștilor din Uniunea Europeană.  

Joi seara, în preziua concertului, au avut loc, sub titulatura  amiTEA, întâlnirile publicului cu 
muzicienii invitați în Friendship Season. Astfel, am descoperit cum conexiunile între talente dau viață 
unor proiecte unice, create prin muzică și pentru muzică. Și cum am dorit să împărtășim lucrurile 
frumoase cu prietenii, Friendship Season s-a constituit într-o mărturie că prietenia, ca și muzica clasică, 
nu se demodează niciodată. Întâlnirile amiTEA au fost moderate de muzicologul Constantin Secară, 
care a condus discuția cu invitații – dirijor, solist/soliști – dar a și răspuns la întrebările venite din public. 
Astfel, întâlnirile amiTEA au avut atât o componentă de strictă accepțiune muzicologică, cu referiri 
directe la repertoriul abordat și valențele interpretative, cât și acel parfum al poveștilor de prietenie, 
depănate într-o atmosferă interactivă.   

Stagiunea de muzică de cameră și-a urmat cursul și în anul 2017, programând seri muzicale în 
ambianța Muzeului de Artă, cu repertorii diverse și atractive. În cadrul acțiunii educative „Școala altfel: 
Să știi mai multe, să fii mai bun”, am prezentat 15 concerte dedicate elevilor din școli primare, 
gimnaziale și liceale, la care au participat peste 1200 de copii și adolescenți.  

De menționat este faptul că Filarmonica a continuat seria manifestărilor incluse în Stagiunea 
Estivală (iulie – septembrie), în Teatrul de Vară din Parcul „Nicolae Romanescu”, sub titulatura „Art in 
the Park”.  

A 44-a ediție a tradiționalului Festival Internațional „Craiova Muzicală” (17-28 noiembrie 2017), a 
fost consacrată muzicii baroce și a cuprins evenimente de anvergură, constând din concerte simfonice, 
de muzică de cameră și recitaluri, inclusiv muzică de fuziune (baroc-jazz, rock-baroc). Festivalul a fost 
onorat de muzicieni de primă linie din țară și străinătate (Olanda, Austria, Lituania, Bulgaria): Kamerata 
Stradivarius condusă de violonistul Răzvan Stoica, Ansamblul baroc „Transilvania” din Cluj-Napoca, 
Orchestra de Barockeri a Universității Naționale de Muzică din București, Corul „Yoan Kukuzel – The 
Angel-Voiced” din Sofia, soprana Alexandra Coman, tenorul Michael Kleitman, trompetistul Emil Bâzgă, 
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clavecinista Alina Rotaru, pianista Andreea Stoica.  
În perioada 14 -17 septembrie, Filarmonica a organizat primul festival de jazz din Craiova. 

Această manifestare s-a bucurat de un real succes și de o afluență impresionantă de public. Craiova 
Jazz Festival a beneficiat de prezența unor nume mari ale genului, din țară și din străinătate: Lucian 
Nagy Balkumba Tribe, Flavius&Linda Teodosiu (Germania), Sorin Zlat Quintet, Marius Mihalache 
Band, Ekue Band (Cuba), Cico's Jazz Orchestra (Germania), Ethnotic Project, Jazzappella... 

Lunile octombrie, noiembrie și decembrie au fost dedicate primei părți a stagiunii „Muzica 
unește!”, o stagiune special gândită pentru a celebra Centenarul Marii Uniri. Firul roșu care străbate 
stagiunea îl reprezintă includerea în fiecare program concertistic a unei lucrări românești (concert, 
uvertură, simfonie, poem simfonic, vocal-simfonic etc), promovând astfel creația muzicală autohtonă și 
compozitorii români, din cele mai vechi timpuri și până în contemporaneitate.  

Teatrul pentru copii şi tineret “Colibri” 
Într-un oraş cu o îndelungată tradiţie culturală, aşa cum este Craiova, Teatrul pentru Copii şi 

Tineret Colibri completează oferta instituţiilor de spectacol locale: Teatrul Național „Marin Sorescu”, 
Opera Română Craiova, Filarmonica Oltenia, Ansamblul folcloric „Maria Tănase”. 

Teatrul pentru copii și Tineret Colibri este subordonat Primăriei Municipiului Craiova și 
Consiliului Local Municipal Craiova, având 28 de angajați permanenți, dintre care 10 actori permanenți 
și 4 actori colaboratori, fiind o instituție de repertoriu. 

Spectacolele se desfășoară săptămânal, în week-end-uri, sâmbăta de la ora 18:00, iar duminica 
de la ora 11:00. În cursul săptămânii porțile teatrului sunt deschise instituțiilor de învățământ. Noile 
proiecte implementate de teatru, atât la sediu, cât și în spații neconvenționale, menite să faciliteze 
accesul la cultură publicului larg, dar și să îl educe în acest sens, au generat și ele un public numeros. 

Teatrul Colibri este unic în Oltenia prin specificul său, dar și prin proiectele anuale pe care le 
desfășoară în afara obiectului principal de activitate, producția de spectacole. 

Festivalul Internațional Puppets Occupy Street 
- primul festival de arta animației din România care se desfășoară exclusiv în spații 
neconvenționale, creat pentru comunitate 
- aduce la un loc companii de teatru private și artiști independenți din țară și din străinătate, încurajând 
astfel parteneriatul public-privat 
- festivalul se desfășoară anual în perioada 25 august – 01 septembrie 
- 255 de evenimente, din care: 2 parade cu 7 păpuși gigant construite în regim propriu, 1 paradă haute 
couture, 100 spectacole, 3 concerte, 60 de ateliere de creație, 89 de evenimente conexe (expoziții, 
proiecții video, happening-uri, arte plastice și arte vizuale, videomapping, jocurile copilăriei, Sand Art,  
facepainting etc.) 
- desfăşurat în 18 spaţii  
- este structurat tematic, fiecare ediție având o temă 
- are caracter necompetitiv 
- punctul forte al festivalului este dat de cele 2 parade cu păpuși supradimensionate, care alegorice, 
realizate în regim propriu 
- evenimentele sunt gratuite și se adresează tuturor categoriilor de public 

Atelierele de creație ale Fabricii de Povești electroColibri 
- primele ateliere de creație, realizate de o instituție publică de spectacol din localitate, cu taxă de 
participare 
- anual se desfășoară 3 serii de ateliere, unde participă în medie 400 de copii, menite să contribuie la 
dezvoltarea creativității și apetenței publicului pentru această formă de teatru 

Proiectul Colibri. ACTul2 s-a derulat în anul 2017, în parteneriat cu  Teatrul ACT din 
București, cu spectacolul: „N-ai tu treabă!“, de Cătălin Ştefănescu, după „Dănilă Prepeleac“ de Ion 
Creangă, cu: Marcel Iureş, Andrei Seuşan, Alexandru Voicu, regia: Alexandru Dabija. 

Muzeu - Memoria păpușilor jucate 
- expoziție itinerantă, constituită din donația de marionete, păpuși și decoruri a Asociației GAG, care 
completează patrimoniul Teatrului Colibri.  
Programul Restitutio  

• Refacerea spectacolului Păcală, după Ion Creangă, Premieră 25 mai 2017 
• Premiera spectacolului Punguța cu doi bani, după Ion Creangă, 21 octombrie 2017 

Programul Universalia 



69 
 

• Proiectul Săptămâna Teatrului - desfăşurat anual în perioada 20 – 27 martie, cu: Porți 
Deschise, reprezentațiile spectacolului Povestea celor trei purceluși – teatru interactiv, cu 
spectacolele Gogoașa și Năzdrăvanul Petrișor, Fata babei și fata moșneagului - prezentat în 
cadrul Campaniei UNITER „Artiștii pentru artiști“ (24 martie), Prietenii Motanului Încălțat, 
Frumoasa și Bestia, vernisajul expoziției Costumul - plastica personajului, cu ateliere 
interactive.  

• Premiera spectacolului Gogoașa și Năzdrăvanul Petrișor, după povești populare rusești, 4 
februarie 2017 

• Premiera spectacolului Povestea celor trei purceluși – teatru interactiv, după povestea lui 
James Orchard Halliwell-Phillipps, 20 martie 2017 

Program Contemporania 
• Proiectul Puppets Debut – 3 spectacole de creație colectivă: Punguța cu doi bani, Gogoașa 

și Năzdrăvanul Petrișor, Povestea celor trei purceluși. 
Programul Fabrica de poveşti electroColibri 

• Proiectul Atelierele Fabricii de poveşti electroColibri - s-au desfășurat 3 serii de ateliere de 
creație cu un total de 36 de ateliere, la care au participat aproximativ 400 de copii. 

Programul Memoria păpușilor jucate 
• Proiectul Cartea, păpușa, povestea și proiectul Păpuși de colecție au cuprins 

recondiționarea păpușilor supradimensionale din cadrul Festivalului Puppets Occupy Street și a 
păpușilor și costumelor din spectacolul Eu sunt Shakeaspeare, fiind apoi realizate două 
expoziții: Costumul - plastica personajului (martie) și Puppet’s Meeting (august). 
 

În anul 2017 Teatrul Colibri a participat la: 
• Festivalul de Comedie de la Caracal – ediția a XIX-a, cu spectacolul Frumoasa din pădurea 

adormită – 16 noiembrie 2017 
• Festivalul Internațional al Teatrului Contemporan de Animație „ImPuls“ București, cu spectacolul 

Furtuna – 27 noiembrie 2017 
• Festivalul de Animație „Sub bagheta lui Merlin” Timișoara, cu spectacolul Furtuna - 25 octombrie 

2017  
• Festivalul Internaţional de Teatru Poveşti Alba Iulia, participare cu spectacolul Furtuna – 11 

octombrie, și atelierul Festivalul în cuvinte, 9 - 15 octombrie 2017 
• Festivalul Internaţional de Teatru pentru Copii ARLECHINO - Caravana Poveştilor Brașov, 

participare cu spectacolul Prințul Broască, 28 – 30 mai 2017 
• Zilele Craiovei, cu spectacolele Păcală, Invitație la joacă, Alis în lumea păpușilor, Cei trei 

purceluși; cu Porți Deschise, expoziție #InstaCraiova; Regatul copilăriei – desene pe asfalt, 
Lumea poveștilor - ateliere interactive, activități derulate la sediu și deplasare. 

• Prezentare spectacol Frumoasa din pădurea adormită la Slatina, 26 mai 2017 
• Festivalul Internațional de Teatru de Animație Euromarionete (FiTA -  Arad 2017), participare cu 

spectacolele Furtuna și Poveste despre Hansel și Gretel, 18 - 21 mai 2017 
• Festivalul Bucurie în mișcare, organizat de JCI Craiova – 17 mai 2017 
• Zilele Severinului, cu Parada Păpușilor gigantice - 21 aprilie 2017 
• Caravana teatrului românesc la românii din Timocul Bulgăresc și Timocul Sârbesc, cu 

spectacolul Cântăreții din Bremen, prezentat în școlile / căminele culturale din Slânotrâm, 
Răchitnița (Bulgaria), Bor și Zaicear (Serbia), localităţi cu populaţie majoritar românească, 
organizatore ICR prin Direcția Românii din afara Granițelor, 10 – 15 aprilie 2017 

• Târgul de Turism al Olteniei, 10 – 12 martie 2017. 
 
Teatrul Colibri a fost gazdă și partener în evenimente precum:  
• expoziții de artă contemporană ale Clubului Electroputere 
• a găzduit spectacole de balet și dans contemporan 
•  Gazdă și partener „Competiția Tinereții”, concurs organizat de Direcția Județeană pentru Sport și 

Tineret Dolj, martie 2017 
• Gazdă spectacol Dragobete cu desCântec, susținut de Ansamblul folcloric „Maria Tănase“, 

februarie 2017 
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• Partener UNITER prezentare spectacol Fata babei și fata moșneagului, în cadrul Campaniei “Artiștii 
pentru artiști” martie 2017 

• La invitația Institutului Cultural Român, Teatrul Colibri a prezentat în Bulgaria și Serbia, spectacolul 
Cântăreții din Bremen, pentru comunitățile de români din Slânotrâm, Răchitnița (Bulgaria), Bor și 
Zaicear (Serbia), în cadrul proiectului Caravana teatrului și folclorului românesc în Bulgaria, aprilie 
2017 

• Partener și gazdă spectacol Șoaptele pădurii, realizat cu Netrom Software 
• Gazdă și partener al celei de-a doua expoziții #InstaCraiova dedicată pasionaţilor de Instagram din 

Craiova, eveniment organizat de Asociaţia April Hub împreună cu Comunitatea Instagram Craiova 
mai 2017 

• Partener Festivalul Bucurie în mișcare organizat de JCI Craiova, mai 2017 
• Partener Rotary Slatina prezentare spectacol Frumoasa din pădurea adormită, mai 2017 
• Partener Ford România prezentare spectacol Cei trei purceluși, mai 2017 
• Partener Centrul Misionar - Educativ al Parohiei Oota Craiova la evenimentul Târgul jucăriilor, mai 

2017 
• Zilele Craiovei,  mai – iunie 2017 
• Gazdă eveniment World Vision România - Biroul Zonal Dolj, septembrie 2017 
• Gazdă spectacol aniversar Liceul Voltaire, noiembrie 2017 
• Partener și gazdă spectacol Teatrul ACT București, decembrie 2017 
• Gazdă eveniment Alaiul Datinilor Din bătrâni, din oameni buni, eveniment organizat de Centrul 

Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj, decembrie 2017 
• Gazdă și partener concert caritabil „ColinDAR“ cu Paula Seling, organizat de Asociația Vasiliada, 

decembrie 2017 
Teatrul Colibri a fost invitat să prezinte diverse spectacole în județele Olteniei. 

Casa de Cultură „Traian Demetrescu” 
În anul 2017, Casa de Cultură „Traian Demetrescu” din Craiova a desfăşurat un număr 

impresionant de manifestări culturale comparativ cu celelalte instituţiile de profil la nivel naţional. În 
acest an Casa de Cultură „Traian Demetrescu” şi-a diversificat considerabil aria de proiecte culturale, 
lărgind mult axa de interes cultural pentru publicului țintă. Pe lângă ateliere, cursuri, vernisaje, lansări 
de carte etc., instituţia a desfăşurat numeroase evenimente în aer liber (evenimente de divertisment 
cultural: muzică şi dans), care au atras un public numeros. Un loc important a fost deţinut de 
manifestări de amploare naţională şi internaţională, multe dintre ele reprezentând premiere la nivel 
local, regional și naţional (expoziţia documentară “Elevul Constantin Brâncuşi”; Vernisajul expoziţiei 
Svetlana Borisova „Impresionismul Siberian”; „Co-Laborator”; „Urban Movie”; „Vreau să joc ”; 
„Distribuţia a fost următoarea”; „Caută Povestea”; „Santa Latino”,; „Ora de Magie”; Da,Da, Dans; Who 
is ?;Where is?; When is?; etc.). 

Pe de altă parte s-au continuat manifestările de maxim interes naţional şi internaţional, devenite 
branduri ale Craiovei (Simpozionul Internaţional de Sculptură „Drumuri Brâncuşiene” ediția a V-a, 
„Zilele Mihai Viteazul”; „Noaptea Albă a Galeriilor”; Concursul Naţional de Poezie „TRADEM”, 
Concursul Naţional de interpretare muzicală „Vreau să cânt”; „Festivalul Şanselor tale”; Festival - 
Concurs de Datini și Obiceiuri „Dor de Sărbători”, etc.) 

Casa de Cultură „Traian Demetrescu” a reuşit în anul 2017 să polarizeze coerent interesul 
cultural al oraşului, facilitând în acelaşi timp accesul tuturor categoriilor de public la activităţile instituţiei 
care au dobândit un caracter plurivalent, printr-o interactivitate sporită. Strategia culturală pe care 
managementul actual îl propune vizează o serie de proiecte prin care urmărim să ne impunem pe piaţa 
culturală prin viziuni noi, atractive, care să  sporească numărul beneficiarilor şi să atragă un capital de 
imagine necesar promovării şi creşterii vizibilităţii în contextul turismului cultural. 

 Casa de Cultură „Traian Demetrescu” devine tot mai mult un pol cultural, un reper esenţial în 
dinamica culturală a oraşului Craiova.  

      

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

internaţională de care se bucură, este una dintre cele mai prestigioase instituţii de cultură de acest gen 
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din ţară şi este aflat în subordinea Consiliului Judeţean Dolj.  
Dincolo de funcţiile sale privind colecţionarea, tezaurizarea, conservarea şi restaurarea, 

cercetarea şi valorificarea patrimoniului deţinut, muzeul s-a implicat prin specialiştii săi într-o serie 
întreagă de manifestări artistice şi cultural educative la nivel judeţean şi zonal, în toată regiunea 
Olteniei, devenind un promotor al adevăratelor valori plastice şi un îndrumător în formarea gustului 
estetic al noii generaţii.  

Programul expozițional și activitățile culturale desfășurate de Muzeul de Artă Craiova în 
anul 2017 

Expoziții 

1. Expoziția From Noche  with love…/ De la Noche cu dragoste… ,perioada 24 februarie - 18 aprilie 
2017. 

From Noche with love…/ De la Noche cu dragoste… a fost prima expoziție retrospectivă dedicată 
artistei Noche Crist în România, și a prezentat peste 60 de lucrări ( pictură, grafică, obiect), donate 
Muzeului de Artă Craiova de Fundația „Noche Crist”, prin intermediul curatoarei Vivienne M. Lassman. 
Este un gest de recuperare a creației acestei artiste, cvasi-necunoscută în țara sa natală, dar care s-a 
remarcat într-un mediu cultural deschis, cum este cel american, unde a găsit teren fertil pentru a-și 
dezvolta personalitatea sa efervescentă și spiritul ludic. 

  2.   Expoziția: Despre infante, menine, dive și alte grații a cuplului Marijana și Relu Bițulescu, 25 
aprilie – 31 mai 2017. 

  În sălile de la parterul Palatului Jean Mihail, picturile, colajele textile și tapiseriile celor doi artiști au 
spus o poveste care, deși născută în zilele noastre, pare că vine dintr-un timp căruia nu-i poți fixa sigur 
coordonatele (cronologice). O narațiune relatată pe două voci, reflectată prin două priviri, construită în 
tehnici multiple, dar organizată ca o singură lume, a cărei unitate este dată de atmosfera 
inconfundabilă și prietenoasă a spațiului imaginat ca o ars combinatoria de forme, culori și texturi, 
intrate într-o armonie domestică și suavă. 

 3.   Expoziția hARTA. TERITORII PORTABILE a artistului Cosmin Paulescu, perioada 8 iunie - 14 
iulie 2017. Întregul proiect se configurează  ca o instalație complexă, construită şi modelată în jurul 
elementului central - harta, care se regăseşte în toate componentele ansamblului: instalaţie, obiect, 
video, print digital, performance, lansând subiecte de impact cu referire permanentă la modele, la 
valorile societăți și, nu de puține ori, la zona politică. 

La vernisajul expoziției a fost lansat și catalogul hARTA. TERITORII PORTABILE, care documentează 
diversele faze ale proiectului, de la lansarea acestuia în 1996 până în prezent, susținut de texte critice 
semnate de Mihaela Velea, Cătălin Davidescu și Diana Savu și o prezentare grafică de ținută 
aparținând Corinei Gabriela Duma. 

4. Muzeul de Artă  Craiova a organizat, în parteneriat cu Fundația TRIADE și cu sprijinul Galeriei Jecza 
expoziția de sculptură PETER JECZA - LECȚIE DESPRE IMPERFECȚIUNE, 21 iulie -  27 septembrie 
2017 

Peter Jecza este un nume de prestigioasă referinţă în arta contemporană românească, iar expoziția de 
la Craiova își propune să aducă în sfera dezbaterii critice semnificațiile mutației pe care cercetările 
artistului din anii ’80 le-au adus practicilor sculpturii. Pentru a face acest demers cât mai relevant, 
organizatorii au reunit lucrări din colecţiile Muzeului de Artă Timișoara, Muzeului Național Secuiesc Sf. 
Gheorghe, precum și din colecții private  din țară și din străinătate - Colecțiile Lecca, Herczeg, Mihu, 
Simcelescu, Mesaros, Babusceac, Jecza. 

5. Expoziția de fotografie ”Arhitectura boierească din Oltenia”, proiect organizat de Muzeul de Artă 
Craiova în colaborare cu #Monumentalist, cu prilejul Zilei Europene a Patrimoniului 2017, 15 – 30 
septembrie 2017. 

 6.     Expoziția Transfigurări,  29 septembrie -25 octombrie 2017, cu lucrări de sculptură din 
patrimoniul Muzeului de Artă Craiova. 
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7. Epocalips@ •  27 octombrie 2017 – 28 februarie 2018 

ePOCALIPS@ este o construcție lingvistică și ideatică creată prin amalgamarea a doi termeni 
ultra-cunoscuți: epoca/apocalipsa, din această încrucișare rezultând hibridul perfect care descrie 
confuzia și ipocrizia lumii în care trăim. Plasați astfel în cea mai pervertită zonă a epocii contemporane, 
un spațiu contaminat de impostură ( politică,  religioasă, etc.)  exersăm permanent supraviețuirea.  Însă 
existența într-un astfel de mediu  devine devastatoare, iar societatea care se „construiește” după 
aceste precepte alimentează în mod inevitabil haosul și alienarea. 

8. Salonul Internațional de Caricatură Nicolae Petrescu-Găină, ediția a X-a, 23 noiembrie – 28 
decembrie 2017, organizat de Muzeul Olteniei Craiova în colaborare cu Muzeul de Artă Craiova. 

9. Expoziția retrospectivă Alexandru Pascu Gheorghe – 80 de ani, 20 iunie – 18 iulie 2017. 

Expoziții în colaborare cu alte muzee din țară 

10. Muzeul Național de Artă al României, în colaborare cu Muzeul de Artă Craiova, expoziția Ion 
Grigorescu.Pictura 1964-2017, iunie – octombrie 2017. 

11. Expoziția Ștefan Luchian -101, Artsafari 2017, București, mai –iunie 2017. 

12. Muzeul de Artă din cadrul Complexului Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi, în colaborare cu Muzeul de 
Istorie a Moldovei, Academia Română, Muzeul de Artă Craiova, Muzeul Județean de Artă Prahova „Ion 
Ionescu-Quintus”,  Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău și Complexul Naţional Muzeal „Curtea 
Domnească“ Târgovişte organizează la Palatul Culturii, în perioada 16 noiembrie 2016 – 22 ianuarie 
2017, expoziția „Josef August Schoefft. Un artist itinerant prin Țările Române”. 

Articole în presa de specialitate 
- Emilian Ștefârță, Scrisul Românesc, nr. 9/2017, Elogiul din dragoste adus imperfecțiunii, p. 24. 
- Emilian Ștefârță, Scrisul Românesc, nr.10/2017, Intelectualii, Puterea și Tehnologia, p. 28. 
- Emilian Ștefârță, Scrisul Românesc, nr. 11/2017, Case boierești, documentar fotografic tragic al unui 
univers dispărut, p. 24. 
- Emilian Ștefârță, Scrisul Românesc, nr.12/2017, Craiova- un deceniu de caricatură universală, p.24. 
- Mihaela Velea, Mozaicul, Nr. 1/2017, În curând, retrospectiva Noche Crist la Muzeul de Artă Craiova, 
p. 7 
- Mihaela Velea, Mozaicul, Nr. 3/2017, From Noche with love…, p. 20. 
- Mihaela Velea, Mozaicul, Nr. 6-7/2017, După 20 de ani, p. 24 
- Mihaela Velea ,Mozaicul, Nr. 8-9/2017, Perfectând lecția despre imperfecțiune, p. 24. 
- Mihaela Velea, Revista ARTA, nr. 28-29/2017, Museums in post transition, Silikoniada, p. 23. 
- Lucian-Florin Rogneanu, Scrisul Românesc, Nr. 1/2017, Ion Țuculescu - de la copacul vieții la totem, 
p. 24 
- Lucian-Florin Rogneanu, Scrisul Românesc, Nr. 3/2017, Urâtul în artă și rolul său, p. 23. 
- Lucian-Florin Rogneanu, Scrisul Românesc, Nr.4/2017, Noche Crist - despre feminitate, p. 24. 
- Lucian-Florin Rogneanu, Scrisul Românesc, Nr. 5/2017, Despre infante, menine, dive și alte grații, p. 
24. 
- Lucian-Florin Rogneanu, Scrisul Românesc, Nr. 6/2017, Priviri ale conștiinței, p.24. 
- Lucian-Florin Rogneanu, Scrisul Românesc, Nr. 7/2017, Alexandru Pascu - Profesorul și artistul, p.24. 
- Lucian-Florin Rogneanu, Scrisul Românesc, Nr. 9/2017, Peter Jecza – Lecția despre imperfecțiune, p. 
24. 
- Rusalia Crăciunoiu, Harul de a picta icoane pe sticlă, Mozaicul, Nr. 4/2017, p. 15. 
 Apariții TV 
- 26 aprilie 2017, TVR Craiova, Expoziția Despre infante, menine, dive și alte grații (Marijana și Relu 
Bițulescu)  
- 9 iunie 2017, TVR Craiova, Cosmin Paulescu Harta, teritorii portabile  
- 9 iulie 2017, Știrile TVR, Emisiunea Cooltura – Ion Grigorescu, opera pictată 
- 21 iulie 2017, Știrile TVR 3, Artsafari 2017, Expoziția Ștefan Luchian Centenar 
- Ziarul LUPA din 25 iulie 2017 Activități practice la Muzeul de Artă Craiova, alături de copiii Centrului social “Best 
Life” 
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- 10 august 2017 Televiziunea GTV Oficial Atelier de creație la Muzeul de Artă 
- 5 octombrie 2017, Știrile TVR, deschiderea Colocviilor Scrisul Românesc, ediția a XII-a, cu ocazia 
împlinirii a 90 de ani de la întemeierea revistei 
- 27 octombrie 2017, știrile TVR Craiova, prezentarea expoziției Epocalips@ după Zidaru. 
- 23 noiembrie 2017, TVR Craiova, decernarea premiilor Uniunii Artiștilor Plastici din România pe anul 
2016 – Premiul pentru sculptură acordat artiștilor plastici Marian Zidar și Mircea Roman, prezenți cu 
expoziții la Muzeul de Artă Craiova. 
Alte activități culturale 
Lansări de carte – 4 
Spectacole ale Filarmonicii Oltenia și ale Operei Române Craiova desfășurate în spațiul Muzeului de 
Artă Craiova 
- Ianuarie 2017 – 2 spectacole Opera, 1 spectacol Filarmonica 
- Februarie 2017 – 1 spectacol Filarmonica 
- Martie 2017 – 2 spectacole  Opera , 1 spectacol Filarmonica 
- Aprilie 2017   - 2 spectacole Filarmonica 
- Mai 2017 – 1 spectacol Opera 
- Iunie 2017  - 3 spectacole Opera, 1 spectacol Filarmonica 
- Iulie 2017 – 1 spectacol Opera 
- August 2017 – 1 spectacol Filarmonica 
- Septembrie – 1 spectacol Opera 
- Octombrie – 1 spectacol Opera, 1 spectacol Filarmonica 
- Noiembrie – 1 spectacol Opera, 1 spectacol Filarmonica 
- Decembrie – 1 spectacol Opera 
- Ianuarie-decembrie 2017 muzeograf Rusalia Crăciunoiu - tutore practica studenteasca pentru 
studentii Universitatii din Craiova, Facultatea de Litere, specializarea engleza-limba straina, 
organizarea voluntarilor pentru evenimentul Noaptea Muzeelor 2018 ce s-a desfasurat la Muzeul de 
Arta Craiova . 
- 7 aprilie2017  reprezentant din parte Muzeului de Arta Craiova la Concurs județean de creație literară 
în limba română și engleză „Tradiții de primăvară”, organizat de Liceul Teoretic  Henri Coandă, 
Craiova. Concursul şcolar județean a dat posibilitatea elevilor de a intra în contact cu fenomenul 
cultural european prin intermediul creațiilor literare, prin meșteșugurile create și prin creațiile artistice. 
(muzeograf Rusalia Crăciunoiu) 
- 29 mai - 4 iunie Zilele Municipiului Craiova – activitati cultural educative realizate impreuna cu elevii 
scolilor si liceelor din Craiova (muzeograf Rusalia Crăciunoiu) 
- 30 mai 2017 activitate cultural educativa Fabule ilustrate in creioane colorate – Atelier de grafica de 
carte pentru copii (muzeograf Rusalia Crăciunoiu) 
- 1 iunie 2017 Poezii ilustrate in creioane colorate -– Atelier de grafica de carte pentru copii (muzeograf 
Rusalia Crăciunoiu) 
- 4 iunie Basme ilustrate in creioane colorate – Atelier de grafica de carte pentru copii (muzeograf 
Rusalia Crăciunoiu) 
- 25 august - 1 septembrie 2017  colaborare la expozitia An Italian puppets story by Bruno Leone, din 
cadrul Festivalului PUPPETS OCCUPY STREET – AIR EDITION ce a avut loc la Muzeul de Arta 
Craiova – Sala Oglinzilor(muzeograf Rusalia Crăciunoiu) 
- 10 august 2017 In cadrul unei colaborări între Muzeul Olteniei, secția Științele Naturii, și Muzeul de 
Artă din Craiova s-a desfășurat un atelier interdisciplinar al Școlii de vară „Bios Art în vacanță ”, 
coordonat de muzeograf Lila Gima si Craciunoiu Rusalia. Activitățile desfășurate în sălile de expoziție 
și în curtea muzeului.  
- 4 august 2017 proiect desfasurat in colaborare cu Clubul de Engleză Fly High  „Opera de artă, 
inspirație și creație”  
- Iulie-august: proiect desfasurat cu Centrului social Best Life din Craiova : ateliere de creatie, vizite 
ghidate in salile muzeului 

- Ziarul LUPA din 25 iulie 2017 Activități practice la Muzeul de Artă Craiova, alături de copiii Centrului social “Best 
Life” 

 

https://www.facebook.com/gtvcraiova/?hc_ref=ARTIBfptfmlttcDFKxjY0HRRWyn1Cu3BCK65QwapJMPr_GkSCEW7-L1IO6Gpm9PpD_k&fref=nf
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Muzeul Olteniei 
Secţia de Etnografie 

 
PROIECT CULTURAL - TÂRGUL MEŞTERILOR POPULARI, EDIŢIA A-XL-A, Octombrie 2017 

Prin cea de-a XL-a ediţie a Târgului Meșterilor Populari se continuă transmiterea expresiilor 
meşteşugăreşti simbolice, care grăiesc de la sine asupra continuităţii şi valorii reuniunii. 

Târgul Meșterilor Populari a fost organizat în perioada octombrie 2017. Juriul manifestării a fost 
format din personalităţi ale etnologiei şi muzeologiei româneşti.         
Organizatori:Consiliul Judeţean Dolj, Muzeul Olteniei Craiova, Centrul Judeţean Pentru Conservarea si 
Promovarea Culturii Tradiţionale Dolj, Primăria și Consiliul Local al Municipiului Craiova 

 
PROIECT CULTURAL - Parada mărţişoarelor, Martie 2017 

Ateliere de confecţionare a mărţişoarelor s-au desfăşurat la Secţia de Etnografie a  Muzeul 
Olteniei. În cadrul acestor ateliere, copiii au învăţat, sub îndrumarea specialiştilor secţiei de etnografie, 
cum să realizeze mărţişoare tradiţionale româneşti. Reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj 
au asigurat prezenţa copiilor de la grădiniţele şi şcolile craiovene, la fiecare atelier. 
Parteneri: Pentru punerea în practică a acestui proiect s-au conjugat eforturile a mai mulţi parteneri, 
interesaţi în promovarea educaţiei timpurii şi a dezvoltării instituţionale în domeniu: Muzeul Olteniei, 
Inspectoratul Şcolar Judeţan Dolj 
 
PROIECTE CULTURALE ACTIVE ORGANIZATE ÎN SPAŢIILE DE LA CASA BĂNIEI, (ateliere), 
2017 

Aceste tipuri de manifestări sunt și reprezintă mijloace de a cultiva valorile și, implicit, modelele 
culturii tradițional-identitare autohtone, precum și stimularea interesului școlarilor, preșcolarilor și 
tinerilor, pentru instituția muzeală și patrimoniul acesteia. 

În anul 2017, organizarea acestor ateliere s-a făcut după următorul program: 
- Cursuri şi demonstraţii de olărit pentru copiii preşcolari şi şcolari cu participarea meşterului  Ştefan 
Truşcă din Româna, județul Olt;  
- Cursuri şi demonstraţii de iconărit pe lemn susţinute de meşterul Doru Dragomir din Craiova; 
- Cursuri şi demonstraţii de sculptură în lemn susţinute de prof. Ionuţ Smarandache, Craiova; 
- Cursuri sub genericul „Zilele reciclării”, în cadrul cărora au fost realizate bijuterii, obiecte decorative; 
utilizarea unor deşeuri şi materiale din natură pentru confecţionarea unor obiecte decorative sau utile, 
cursuri susţinute de doamna ing. Costinela Iacob. 
- Cursuri de iniţiere în pictura pe sticlă, susţinute de prof. Cătălin Ostroveanu. 
Organizatori: Consiliul Judeţean Dolj, Muzeul Olteniei Craiova. 

 
 

PROIECT CULTURAL - FIERUL ETNOGRAFIC DIN OLTENIA, Expoziție temporară organizată la 
Casa Băniei, Iunie  2017 

Expoziția a reiterat importanța și frumusețea fierului din gospodăria rurală oltenească.  
Expoziția a fost organizată în iunie 2017 și a adus în atenția publicului larg obiecte 

meșteșugărești (clești, ciocane, nicovale, foale, etc), casnice (căni, curătoare de porumb, dărace 
pentru lână, cuiere, balamale de uși, greutăți pentru cântar, balanțe, cântare, topoare, furci, greble, 
lopeți, lanțuri de coș, țesturi metalice, vârzobi), obiecte vânătorești (clupse, capcane, cornuri pentru 
praf de pușcă, frigări haiducești, etc.). 
 
PROIECT CULTURAL - SATUL ROMÂNESC ÎN ZI DE SĂRBĂTOARE, Mai 2017 

Urmând după o veche tradiție, manifestarea culturală propusă de Secția de Etnografie a 
Muzeului Olteniei Craiova, în iunie 2017, într-un proiect mai amplu de colaborare cu Centrul Județean 
pentru Conservarea și Promovarea  Culturii Tradiționale Dolj, a readus în atenția publicului craiovean 
meșteșuguri de excepție pentru cultura populară din Oltenia, precum: iconărit, încondeierea ouălor, 
sculptură lemn și olărit, țesutul scoarțelor și covoarelor, dar și o prezentare a costumelor tradiționale de 
sărbătoare specifice Olteniei.  

 
Secţia de Istorie – Arheologie 
 



75 
 

PROIECT  CULTURAL - ŞANTIERUL ARHEOLOGIC CIOROIU NOU, JUDEŢUL DOLJ, august-
octombrie 2017 

Fortificaţia romană și aşezarea civilă de la Cioroiu Nou reprezintă unul dintre cele mai 
importante monumente romane de pe raza județului Dolj. Dezvelirea clădirilor din așezarea civilă este 
un deziderat al cercetărilor efectuate de Muzeul Olteniei Craiova, în această locație. 

În anul 2017 s-a procedat la continuarea cercetărilor din așezarea civilă. S-a prelevat materialul 
arheologic descoperit, care a intrat în patrimoniul Muzeului Olteniei Craiova. O atenţie specială a fost 
acordată ceramicii romane pictate, descoperită până acum într-o cantitate semnificativă. 
 
PROIECT  CULTURAL - Conferinţă ştiinţifică internaţională, OLTENIA. INTERFERENŢE 
CULTURALE, ediţia a VII-a, septembrie 2017 

Prin derularea de către Secţiile de Istorie-Arheologie și Etnografie a proiectului cultural Oltenia. 
Interferenţe Culturale s-a dorit o valorificare şi o popularizare a imensului patrimoniu istoric existent în 
Cetatea Banilor.  

Conferinţa Naţională „Oltenia. Interferenţe Culturale” s-a desfăşurat pe parcursul a patru zile, în 
perioada 27-29 septembrie 2017. 

În cadrul proiectului au fost comunicate şi cunoscute ultimele rezultate ale activităţii de 
cercetare ştiinţifică a muzeografilor craioveni, alături de cele ale distinşilor participanţi și, de asemenea, 
s-a avut în vedere o altă funcție a muzeului, aceea de valorificare expozițională a descoperirilor.  

La conferință au participat aproximativ 140 specialişti de la cele mai importante instituţii de 
cercetare şi cultură din ţară (Academia Română, Cabinetul Numismatic al Bibliotecii Academiei 
Române, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, Bucureşti, Muzeul Naţional de Istorie a României, 
Muzeul Municipiului Bucureşti, Muzeul Banatului Timişoara, Institutul de Arheologie Iaşi, Muzeul Băncii 
Naţionale a României, Institutul de Artă şi Arheologie Cluj-Napoca, Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia, 
Muzeul Naţional Brukenthal etc.). 
Organizatori: Muzeul Olteniei Craiova, Consiliul Judeţean Dolj. 

 
PROIECT  CULTURAL - ŞANTIER  ARHEOLOGIC  ÎN  PUNCTUL  „CASTRAVIŢA” , 
LOCALITATEA  DESA,  JUDEŢUL  DOLJ, August 2017 

În cursul anului 2017 s-a urmărit deschiderea unor noi secţiuni şi suprafeţe, în punctul 
„Castraviţa”, pentru cercetarea a noi tumuli funerari dataţi în Prima Epocă a Fierului, Hallstatt. 

Cercetările arheologice de la Desa din perioada 2001 – 2017 au dus la colectarea unui bogat 
material arheologic, valoros din punct de vedere muzeistic tocmai pentru faptul că provine, în 
majoritate, din cimitire ceea ce înseamnă că piesele sunt întregi sau întregibile. Din punct de vedere 
ştiinţific, descoperirile de la Desa au fost prezentate la numeroase simpozioane ştiinţifice organizate de 
către Ministerul Culturii şi Cultelor şi sunt accesibile publicului pe site-ul www.cimec.ro. De asemenea, 
studii despre siturile arheologice de la Desa au fost publicate şi în anuarul muzeului, Oltenia. Studii şi 
Comunicări. 

La sfârşitul campaniei arheologice s-au organizat conferinţe în care au fost prezentate 
rezultatele cercetărilor, atât publicului cât şi mass-mediei. 

 
PROIECT  CULTURAL - ŞANTIERUL  ARHEOLOGIC  RĂCARI, COMUNA BRĂDEŞTI, JUDEŢUL 
DOLJ, Iunie - Iulie 2017 

Castrul roman de la Răcari este al doilea monument roman, ca mărime, din Oltenia, după cel de la 
Slăveni.  

În anul 2017 s-a procedat la continuarea dezvelirii clădirii magaziei de alimente (horreum). 
Sistemul de săpătură a fost cel în suprafaţă. S-au prelevat materialele arheologice descoperite, care  au 
intrat în patrimoniul Muzeului Olteniei Craiova.  

 
PROIECT CULTURAL  - EXPOZIȚIA DIN ISTORIA CRAIOVEI: PARCUL BIBESCU, MAI 2017 

Parcul Nicolae Romanescu, cunoscut de-a lungul timpului și sub numele de Parcul Bibescu, 
Parcul Independenței sau Parcul Poporului, se află pe locul unde, la mijlocul secolului al XIX-lea se afla 
moșia și grădina familiei Bibescu.  

În cadrul expoziției au fost expuse obiecte de patrimoniu aflate în colecțiile secției de Istorie – 
Arheologie a Muzeului Olteniei Craiova: imagini cu parcul, dar și obiecte ale familiei Romanescu – 
obiecte de artă decorativă, mobilier.  

http://www.cimec.ro/
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PROIECT CULTURAL - Inaugurare expoziții temporare la etajul Secției Istorie-Arheologie, Mai 
2017 

Inaugurarea expozițiilor temporare de la etajul Secției de Istorie-Arheologie a avut loc în luna mai 
2017. 

Expozițiile acoperă perioada secolelor XVI-XX: reconstituire sala tronului, incendierea Craiovei 
din anul 1800, arta ecleziastică, revoluția de la 1821, Unirea Principatelor Române, momentul 
Independenței, cele două războaie mondiale, perioada interbelică, instaurarea și stabilizarea regimului 
comunist în România. Discursul educativ și ludic al expozițiilor este completat de crearea unui foto-
corner, vizitatorii putând să plece de la muzeu cu o amintire. 
OrganizatorI: Consiliul Județean Dolj, Muzeul Olteniei Craiova. 

 
PROIECTE CULTURALE ACTIVE ORGANIZATE ÎN SPAŢIILE Secției de Istorie Arheologie 
PRIETENII ISTORIEI 2017 

Aceste tipuri de manifestări sunt de fapt o pârghie, pe cât de ştiinţifică pe atât de provocatoare, 
în stimularea interesului copiilor pentru istorie şi, implicit, pentru această expoziţia permanentă. 
Pentru anul 2017 a fost organizat următorul program: 
- cursuri şi demonstraţii cu tema modelării vaselor ceramice precum și a statuetelor din perioada 
preistorică pentru copiii preşcolari şi şcolari.  
- Micii arheologi – elevii au învățat ce presupune un șantier arheologic: săpătura arheologică pentru 
descoperirea artefactelor, întocmirea fișelor pieselor descoperite și așezarea lor în contextul unei 
expoziții. 
- cum se realizează o expoziție? 
- cursuri de pictură rupestră. 
- confecționarea de mărțișoare din lut.  
- baterea monedelor. 

 
PROIECT CULTURAL – EXPOZIȚIA STATUI ROMANE ÎN OLTENIA, MAI 2017 

Expoziția a fost organizată cu obiecte în legătură directă cu subiectul abordat – statuile romane. 
Mai multe fragmente de statui de bronz sau marmură au fost descoperite în săpăturile arheologice ale 
Muzeului Olteniei Craiova. Expunerea lor în starea fragmentară în care se află, alături de o propunere 
de reconstituire, a reprezentat tematica expoziției, alături de scurte comentarii. A fost vorba despre 
fragmente de statui descoperite la Răcari, Cioroiu Nou, Sucidava, sau alte centre urbane romane din 
Oltenia. 
 
PROIECT CULTURAL -  ROMÂNI ȘI BULGARI ÎN RĂZBOIUL DIN 1877-1878, Octombrie 2017 

În istoria românilor anii 1877-1878  au  fost unii importanți având în vedere implicarea României 
în războiul pentru obținerea independenței de stat. A fost o perioadă a renaşterii naționale, a încrederii 
dar şi a luptelor grele pentru libertatea românilor. 

Expoziţia vernisată în luna octombrie 2017 a cuprins documente, colaje de fotografii, cărți 
poștale şi piese tridimensionale din colecţiile Muzeului Olteniei Craiova și ale Arhivelor Naționale ale 
României din București. Toate materialele s-au referit la desfășurarea evenimentelor din anii 1877-
1878, de pe teritoriul României și Bulgariei, pornind de la aspectele de pe linia frontului până la cele 
politice. 

În organizarea acestui eveniment cultural s-a avut în vedere colaborarea cu Arhivele Naționale 
ale României și Arhivele Statului din Bulgaria, în cadrul unui parteneriat, pentru realizarea unei expoziţii 
cât mai complexe, aducătoare de cât mai multe informaţii  inedite pentru publicul vizitator. 
 
Secția de Științele Naturii 

 
PROIECT CULTURAL - Weekend family, Proiect educativ interactiv pentru părinți și copii, 
(ianuarie 2017 – septembrie 2017) 

Acest program s-a adresat familiilor cu copii ce au vârste cuprinse între 4-12 ani şi a urmărit, 
prin activităţile realizate într-o manieră ludică şi interactivă, stimularea creativităţii şi educarea simţului 
analitic, atât ale copiilor cât şi ale adulţilor. 
Temele parcurse în cadrul proiectului: 
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- Ianuarie - Micul detectiv – Să descoperim Natura; 
- Februarie - Anotimpurile şi natura;  
- Martie - Sanitari ai naturii; 
- Aprilie – Animale răpitoare;  
- Mai - Animale prădătoare; 
- Iunie - Monumente ale naturii;  
- Iulie – realizarea de către participanţi a unei scenete cu personaje din lumea animală; 
- August – evaluare;  
- Septembrie - modulul final de premiere. 

 
PROIECT CULTURAL - Priect cultural educativ Bios Art 2017, Ateliere fixe, Ateliere mobile, 
„Bios Art în vacanţă”, Şcoala de Vară 2017 

Cursul s-a adresat atât copiilor și adulților care au înclinații artistice, cât și celor cu înclinații spre 
biologie (cu inteligență naturistă și artistică dominantă).  

O altă formă de organizare și antrenare în acest program a fost pentru copiii care aparțin 
minorităților, precum și pentru cei cu deficiențe verbale și auditive.  

Oferta din partea muzeului a presupus: 
- Antrenarea copiilor în studii estetice de botanică, zoologie și morfologie prin stimularea gustului 

pentru identificarea relației dintre organe și adaptările lor, specii și medii de viață, relații 
interspecifice etc. prin decodificarea semnificației culorilor din cromatica atât de complexă și 
plină de mesaje caracteristică lumii vii. 

- Limbajul specific artelor plastice care permite elevilor să observe, să descopere și să compare 
elementele de ordin științific din botanică, zoologie, ecologie și etologie și să transpună toate 
acestea în imagini estetice cu diverse teme. 

- Tehnicile de lucru propuse (pentru exprimare vizuală și tactilă, bi și tridimensională) au ajutat la 
asimilarea acestor informații, la dezvoltarea dexterității manuale, la formarea gustului estetic 
prin analizarea proporțiilor, armoniei și raportului funcționalitate – formă, a diferențelor și 
asemănărilor dintre elementele regnului vegetal, animal și a conexiunilor dintre ele. 

- Literatura bazată pe istoriile celor care nu cuvântă și filmulețele cu plante și animale au fost 
utilizate ca modalități de captare a atenției copiilor, de invitație la dialog și schimb de opinii în 
scopul completării interactive, interdisciplinare și ludice a cunoașterii. 

Programe incluse în cadrul proiectului BIOS ART: 
1. Bios Art – program de educație animalieră practică (octombrie 2016 – iunie 2017, septembrie – 
decembrie 2017) 
2. Bios Art - Ateliere mobile (ianuarie – decembrie 2017)  
3. Şcoala de Vară „Bios Art în vacanţă” (iulie – septembrie 2017) 

 
PROIECT CULTURAL - I LIKE THE MUSEUM, Proiect cultural-educativ de selecţie şi instruire a 
unui grup de maxim 15 voluntari 

În perioada martie – decembrie 2017, Muzeul Olteniei Craiova a oferit  unui număr de 15 
persoane cu vârste cuprinse între 14-65 ani şansa de a se implica într-un program de voluntariat 
unic. 

Pe durata stagiului de voluntariat, aceștia au avut ocazia să înveţe lucruri inedite despre muzeu, 
să participe la elaborarea şi implementarea de proiecte cultural-educative, să promoveze evenimentele 
şi programele pentru public şi să se implice în programe şi activităţi, alături de echipa care organizează 
aceste evenimente. 

 
PROIECT CULTURAL – EDUCATIV, ”MUZEUL - O ŞCOALĂ ALTFEL” 2017 

Poiectul cultural-educativ „MUZEUL – O ŞCOALĂ ALTFEL” a cuprins o serie de acţiuni (prezentări 
Power Point tematice, filme documentare, expuneri interactive, concursuri şi activităţi artistice tematice ş.a.), 
cu şi pentru publicul de toate categoriile și vârstele și, în concordanță cu posibilitățile, deplasări/excursii 
documentare cu grupuri de elevi/studenți în diverse arii protejate din județ. 

Activităţile derulate în cadrul proiectului „MUZEUL – O ŞCOALĂ ALTFEL” au fost o alternativă 
aplicativă a lecţiilor din clasă. Pentru alinierea la preocupărilor globale privind educaţia ecologică şi 
protecţia vieţii sălbatice, dar şi alte forme de educaţie (sanitară, civică), temele propuse în cadrul 
proiectului au fost corelate cu evenimentele ecologice instituite de O.N.U. (Ziua Zonelor Umede, Luna 
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Pădurii, Ziua Păsărilor, Ziua Pământului, Ziua Sănătăţii, Ziua Mediului, Ziua Animalelor, etc.).  
OrganizatorI:  Muzeul Olteniei Craiova., Consiliul Judeţean Dolj. 
Participanţi: Elevi, studenţi, cadre didactice, toate categoriile de public, Invitaţi (specialişti din mediul 
academic: universități, institute de cercetare etc.). 
 
PROIECT CULTURAL - MEDIUL ŞI SĂNĂTATEA, Aprilie, Septembrie 2017 

Poiectul cultural-educativ MEDIUL ŞI SĂNĂTATEA a încercat să aducă în atenţia tinerei 
generaţii importanţa protejării mediului în asigurarea sănătăţii vieţii. În cadrul proiectului au fost 
prezentate expuneri Power Point, având ca scop evidenţierea unor evenimente ecologice, ale căror 
informaţii sunt mai puţin accesibile publicului larg. 

Proiectul a vizat două evenimente înscrise în calendarul ecologic: Luna Pădurii (15 martie-15 
aprilie) şi Ziua Mondială a Curăţeniei, respectiv a Sănătăţii (17 aprilie, 23 septembrie), care valorifică în 
scop educativ observaţii ştiinţifice şi date oferite de cercetarea în domeniile mediului şi sănătăţii. Primul 
eveniment s-a axat pe derularea unor activităţi cultural educative, privind importanţa protejării pădurilor 
în realizarea unui echilibru ecologic. Cel de-al doilea eveniment, s-a referit la influenţa paraziţilor şi 
parazitozelor în sănătatea umană, factor comun atât omului cât şi animalelor. Pentru a evidenţia mult 
mai bine acest pericol nevăzut, s-a pus la dispoziţia publicului participant vizualizarea la microscopul 
optic a unor preparate lamă-lamelă prelucrate, având ca scop conştientizarea imediată a pericolului 
asupra sănătăţii. 
Organizatori : Muzeul Olteniei Craiova - Secţia de Ştiinţele Naturii,  Consiliul Județean Dolj. 
Participanţi: elevii şi studenţii instituţiilor de învăţământ cu profil de specialitate, specialiştii invitaţi. 
 
PROIECT TEMATIC - Expoziţia temporară DIN LUMEA MOLUŞTELOR, Iulie 2017 

Expoziţia a avut un caracter sistematic, ecologic şi biogeografic prezentând specii de moluşte 
autohtone şi exotice din patrimoniul Muzeului Olteniei. 

Expoziţia Din lumea moluștelor  a fost amplasată la parterul Secţiei de Ştiinţele Naturii, pe o 
suprafaţă de 100 m2 şi a fost realizată în cursul lunii iulie 2017. Piesele – gasteropode, bivalve, 
cefalopode din colecţia de malacologie – au fost aranjate în vitrine, pe suporţi. 
Organizatori: Consiliul Judeţean Dolj,  Muzeul Olteniei Craiova – Secția de Ştiinţele Naturii 

 
PROIECT CULTURAL - SALONUL NAŢIONAL DE MINERALE FOSILE ŞI GEME, EDIŢIA X-a, 
CRAIOVA, 19 - 21 mai 2017 

Salonul s-a desfăşurat pe o suprafaţă de 300 m2 în Piaţa Mihai Viteazul, unde, în 30 de 
pavilioane, au fost amplasate mese pe care participanţii au expus piesele – minerale, geme, „flori de 
mină”, bijuterii confecţionate din pietre semipreţioase, fosile. Piesele au fost expuse pentru delectarea 
publicului, pentru schimburi între colecţionari şi spre vânzare.  
 La Salon au expus cei mai importanți colecționari din țară, precum și colecţionari din străinătate. 
 Având în vedere caracterul educativ al manifestării, în cadrul Salonului au fost programate și 
două conferințe pe teme de mineralogie și paleontologie susținute de specialiști din București. 
Organizatori: Muzeul Olteniei Craiova - Secţia Ştiinţele Naturii, Consiliul Judeţean Dolj, Primăria 
Municipiului Craiova 
 
PROIECTUL CULTURAL - Expoziția temporară MAMIFERE DIN PATRIMONIUL SECŢIEI DE 
ŞTIINŢELE NATURII, Noiembrie 2017 

Expoziţia a avut un caracter ecologic şi biogeografic, prezentând exponate valoroase din 
patrimoniul Muzeului Olteniei şi piese primite în custodie de la Muzeul de Vânătoare Posada.  
 Dincolo de dimensiunea ei sentimentală şi estetică, trofeele de vânătoare, fie ele coarne, cranii 
sau blănuri, expoziţia a constituit un veritabil barometru privind evoluţia şi nivelul potenţialului biologic 
al unui anumit spaţiu geografic şi temporar. 
 Motto: Mamiferele, componentă a culturii materiale şi spirituale româneşti, îşi au sorgintea în 
bogăţia evantaiului faunistic caracteristic spaţiului susţinut de arcul carpatic, de-a lungul Dunării, până la 
ţărmul Pontului Euxin, „Univers dominat de solidaritatea mistică dintre vânatori si animale" (M. Eliade). 

 
PROIECT CULTURAL - Expoziția temporară Despre Păsări, Aprilie 2017 

Expoziţia DESPRE PĂSĂRI  a relevat pe de o parte aspecte din biologia păsărilor (evoluţie, 
adaptări morfologice, dimorfism sexual, reproducere), ecologia acestora (relaţiile speciilor cu habitatele 
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şi cu celelalte vieţuitoare ale regnului animal), cât şi simbolistica reprezentanţilor clasei Aves în 
mitologia antică și în tradiţia populară românească. 

 
PROIECTUL CULTURAL - CONFERINȚA ȘTIINȚIFICĂ INTERNAȚIONALĂ MUZEUL ȘI 
CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ, EDIȚIA A XXIV-A, Septembrie  2017 

Muzeul Olteniei (Secția Științele Naturii) a inițiat, în urmă cu 20 de ani, Conferința (pe atunci 
Simpozionul) Muzeul și Cercetarea științifică.  

De-a lungul acestor două decenii, Conferința a evoluat, transformându-se într-o manifestare 
științifică de prestigiu, emblematică pentru întregul muzeu. Dacă la început participanții erau mai ales 
profesorii craioveni cărora li se alăturau câțiva colegi muzeografi din țară, la ultimele ediții participanții 
din străinătate, universitarii și cercetătorii din România au constituit majoritatea. La această ediție au 
fost așteptați să participe 130 de cercetători. Fiind o manifestare complexă, în cadrul Conferinței a fost 
cuprinsă și o excursie documentară. 

  
PROIECT CULTURAL - EXPOZIŢIA TEMPORARĂ FLUTURII EXOTICI ȘI LUMEA LOR, Septembrie 
2017 

Prin intermediul exponatelor tridimensionale (fluturi naturalizați montați în cutii), precum şi a 
celor bidimensionale (texte, etichete, ilustraţie etc) expoziţia a introdus vizitatorul în lumea  colorată și 
surprinzătoare a acestor insecte fascinante și delicate.  

Exponatele prezentate aparţin patrimoniului muzeal şi evidenţiază atât valoarea lor intrinsecă, 
documentar ştiinţifică, cât şi latura estetică generată de bogăția de forme și culori atât de des întâlnite 
la fluturii din zonele tropicale. Exponatele au fost etalate în vitrine, iar materialul documentar auxiliar a 
fost evidențiat pe panouri/module etc. 

 
PROIECT CULTURAL - Conferință Internațională „MATCONS”, SALONUL NAȚIONAL DE 
RESTAURARE, 18 - 22 SEPTEMBRIE  2017 

Conferința Internațională „MATCONS”, aflată la cea de-a VI-a ediție, a fost cea mai importantă 
manifestare științifică, circumscrisă domeniului restaurării-conservării din România și din Sud-Estul 
Europei, participarea internațională prestigioasă a membrilor marcanți  ai bordului internațional al  
I.C.O.M. – THE INTERNAȚIONAL COUNCIL OF MUSEUMS, legitimând-o valoric în mediul cultural-
științific național și internațional.  

Conferința și-a propus prezentarea capacităților diferitelor științe precum chimia, fizica, ingineria, 
a răspuns cerințelor specifice conservării și restaurării. Scopul nu a fost doar cercetarea științifică și 
aplicațiile directe ale acesteia în tratamentele sau investigațiile patrimoniului cultural, ci și probleme 
practice și posibilități inovative din domeniul restaurării și conservării. Conferința a oferit prilejul de a 
împărtăși metode, studii și strategii privind restaurarea-conservarea, de a adânci aspectele 
interdisciplinare, precum și de a dezvolta cercetarea și specializarea în restaurarea și conservarea 
patrimoniului cultural. 

Totodată a oferit specialiștilor din străinătate și din România oportunitatea de a fi la curent cu 
cele mai noi studii privind procesul complex al restaurării, aparatura de investigații modernă, aparatura 
performantă pentru procesul tehnologic efectiv de restaurare și conservare, precum și utilizarea în 
restaurare a celor mai noi tehnologii informațional-comunicaționale.  
 Salonul Naţional de Restaurare 2017/Gala Restaurării Românești 

Salonul a expus piese de patrimoniu reprezentative pentru restaurarea şi conservarea 
patrimoniului mobil românesc, restaurate în cele mai importante laboratoare din țară, împreună cu 
imaginile aferente obiectului patrimonial înainte de restaurare. Au fost de asemenea expuse piese pe 
toate suporturile din colecția Muzeului Olteniei. 
Organizatori: Muzeul Olteniei Craiova, Consiliul Judeţean Dolj. De asemenea, parteneri ai proiectului 
au fost: ICOM România, Rețeaua Națională a Muzeelor din România. 
Parteneri Media: TVR Cultural, TVR Craiova, Studioul Teritorial de Radio “Oltenia” Craiova, Oltenia TV 
Craiova, Cotidianul “Cuvântul Libertăţii”. 

 
NOAPTEA MUZEELOR - 20 mai 2017 

Noaptea Muzeelor este un eveniment de succes iniţiat de Ministerul Culturii şi Comunicării din 
Franţa şi aflat deja la a XIII-a ediţie. Evenimentul a fost patronat şi în 2017 de Secretarul General al 
Consiliului Europei şi, de asemenea, de UNESCO, care s-a alăturat Nopţii Muzeelor în anul 2009. 
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Noaptea muzeelor este pandantul nocturn al Zilei Internaţionale a Muzeelor, instituite de 
Consiliul Internaţional al Muzeelor (ICOM), care a avut loc pe 21 mai. Din anul 2011 Noaptea Muzeelor 
este pentru prima dată patronată oficial şi de ICOM. 

Ca în fiecare an, Muzeul Olteniei Craiova a organizat o serie de activităţi culturale menite să 
marcheze aceasta dată importantă în calendarul programelor muzeelor din întreaga lume. Numărul 
total de vizitatori care a trecut pragul Muzeului Olteniei în cadrul acestui eveniment a fost de 18471. 
Organizatori: Muzeul Olteniei Craiova, Consiliul Judeţean Dolj 
 

Biblioteca Judeţeană Alexandru şi Aristia Aman 
În temeiul Legii 334/2002 cu modificări în 2005, Biblioteca Judeţeană Alexandru şi Aristia Aman 

este o instituţie publică, cu personalitate juridică, cu caracter enciclopedic, care funcţionează în 
subordinea Consiliului Judeţean Dolj, fiind finanţată de la bugetul de stat. 

Instituție culturală de prestigiu în spațiul oltean, cu caracter public și enciclopedic, Biblioteca 
Județeană Alexandru și Aristia Aman oferă utilizatorilor săi peste 750.000 de publicații, colecții 
reprezentative de cărți, periodice, documente audio-video, românești și străine. 

De-a lungul anului 2017, Biblioteca Judeţeană Alexandru şi Aristia Aman a desfăşurat o bogată 
activitate de bibliotecă, atât din punct de vedere al statisticilor de bibliotecă cât şi al programelor de 
animaţie culturală, educaţie continuă, variată şi permanentă a tinerilor şi adulţilor. 

Din punct de vedere al statisticii de bibliotecă, în anul 2017, au beneficiat de serviciile bibliotecii 
7691 utilizatori activi, dintre care 3066 au fost utilizatori nou înscrişi, aceştia determinând 134.740 vizite 
la bibliotecă. În cursul anului 2017 s-au împrumutat 269.218 volume de bibliotecă. 

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

Într-o concepţie modernă, activitatea de bibliotecă nu se rezumă doar la împrumutul la domiciliu 
ori consultarea documentelor la sala de lectură, ci la un întreg proces de mediatizare, popularizare a 
cărţii şi a bibliotecii, acestea realizându-se printr-un lung program de activităţi culturale: expoziţii și 
lansări de carte, simpozioane, seminarii, conferinţe, toate având ca obiect principal cartea. 

Totodată, de-a lungul anului 2017, Biblioteca Judeţeană Alexandru şi Aristia Aman  a organizat 
o serie de manifestări de celebrare a unor oameni de cultură din ţară şi din străinătate. În general, prin 
activităţile de popularizare a cărţii şi bibliotecii s-a urmărit sensibilizarea opiniei publice în sensul 
adoptării unei atitudini pozitive faţă de bibliotecă, aceasta din urmă motivată de eforturile pe care le 
depune biblioteca prin serviciile pe care le realizează.  

Prin cele 567 evenimente culturale organizate în anul 2017 s-a încercat captarea atenţiei 
întregii comunităţi, inclusiv a autorităţilor, instituţiilor şi organizaţiilor locale asupra posibilităţilor pe care 
le oferă biblioteca: creştere a gradului de informare, educare, atragere de noi cititori printr-o continuă 
înnoire a fondului de carte şi printr-o permanentă circulaţie a informaţiilor - de la bibliotecă la publicul 
ei, dar şi în sens invers. Opiniile, părerile şi aprecierile subiective ale utilizatorilor au o mare importanţă 
atât în calitatea colecţiilor şi operativitatea completării lor, cât şi în desfăşurarea activităţilor culturale, 
ele condiţionând raporturile dintre cititor şi bibliotecă. 

Biblioteca reprezintă spaţiul propice pentru lansarea unor noi titluri din piaţa editorială, astfel că, 
în anul 2017, Biblioteca Judeţeană Alexandru şi Aristia Aman a organizat 70 de evenimente culturale în 
cadrul cărora au fost  lansate 84 de volume, atât ale unor scriitori craioveni, dar şi ale unor scriitori 
naționali și internaționali. 

 Dat fiind numărul mare de activităţi culturale organizate de Biblioteca Judeţeană Alexandru şi 
Aristia Aman, precum şi colaborările cu alte instituţii, în anul 2017 au fost încheiate 61 de parteneriate 
educaţionale, cea mai mare parte dintre ele, fiind stabilite cu instituţii de învăţământ: grădiniţe, şcoli 
generale şi licee, colegii naţionale şi chiar Universitatea din Craiova. Aceste parteneriate stau la baza 
organizării unora dintre cele mai ample manifestări: Cărticica pentru prichindei și copii mai măricei, 
Zilele Marin Sorescu, Zilele Elena Farago, Concursul de creaţie în limba engleză - O poveste pentru 
tine, Concursul de interpretare - Pe aripile poeziei, Conferința  Științifică Internațională Stat și Societate 
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în Europa, Conferința  Științifică Internațională  - Politică. Diplomație. Cultură, toate aceste evenimente 
având o lungă tradiţie în Biblioteca Judeţeană  Alexandru şi Aristia Aman 

În prezent Biblioteca Județeană Alexandru și Aristia Aman este implicată activ în viața culturală 
prin derularea mai multor proiecte și programe cu caracter informativ și educativ, fiecare dintre acestea 
având o adresabilitate extrem de largă. Alături de proiectele marcă proprie, Biblioteca Județeană 
Alexandru și Aristia Aman sprijină inclusiv proiectele inițiate sub egida celorlalte instituții de cultură. 

Pe parcursul anului 2017, Biblioteca Judeţeană Alexandru şi Aristia Aman a derulat mai multe 
proiecte și activități culturale. 

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

lunile aprilie şi decembrie – pe teme de biblioteconomie şi situaţii statistice de bibliotecă, invitaţi fiind 
toţi bibliotecarii din bibliotecile publice doljene.  

Conferința Științifică Internațională „Stat şi Societate în Europa”(2017) 
 Manifestare de tradiție a spațiului cultural craiovean, conferința „Stat și Societate în Europa“ a 
adus la aceeași masă cercetători și profesori care au promovat rezultatele ultimelor cercetări 
întreprinse în domenii precum: arheologie, istorie antică şi medie, istorie modernă, istorie 
contemporană, diplomaţie şi relaţii internaţionale şi studii europene. 

Conferința Științifică Internațională „Politică. Diplomație. Cultură“(2017) 
Conferință internațională de înaltă ținută. Lucrările s-au desfășurat în limbile română și engleză, 

fiind structurate în patru secțiuni, după cum urmează: Diplomație și Relații Internaționale, Studii 
Europene și de Securitate, Comunicare, Relații Publice și Mass-Media și Biblioteca în lumea 
contemporană. 

Biblioteca din vacanţă 
Proiect educaţional, inițiat în anul 2009, adresat copiilor și tinerilor cu  vârsta cuprinsă între 6 şi 

15 ani, proiect ce a avut un amplu ecou atât în rândul utilizatorilor, cât şi în presa locală şi naţională. 
Proiectul s-a derulat în perioada 1 iulie-31august a fiecărui an. Proiectul a fost structurat pe diverse 
ateliere de lucru la care au participat peste 300 de copii și tineri. Proiectul iniţiat de Biblioteca 
Judeţeană Alexandru și Aristia Aman s-a bucurat de o intensă mediatizare, cititorii și telespectatorii 
craioveni fiind informați în permanență despre activitățile desfășurate prin intermediul articolelor 
apărute în presa locală, respectiv emisiunilor televiziunilor locale care au acordat spațiu prezentării 
proiectului. 

Cărticica pentru prichindei şi copii mai măricei 
Program cultural ce se adresează utilizatorilor de vârstă mică (preşcolari şi şcolari din ciclul 

primar). Proiectul “Cărticica pentru prichindei și copii mai măricei” își propune să influențeze formarea 
personalității copilului, educația și cunoașterea prin lectură, dorința de a citi, respectul față de carte, 
încurajarea exprimării libere a copiilor. 

American Corner Craiova 
A fost inaugurat în data de 5 aprilie 2006, în prezenţa ambasadorului Statelor Unite la Bucureşti 

şi a preşedintelui Consiliului Judeţean Dolj. American Corner are ca scop promovarea cooperării între 
Statele Unite ale Americii şi România prin furnizarea de informaţii din diferite domenii pentru a 
determina dezvoltarea şi schimburile culturale dintre cele două ţări. Programele şi activităţile American 
Corner propuse publicului craiovean urmăresc familiarizarea lui cu o mare varietate de documente în 
limba engleză și promovarea cărții şi a lecturii. În anul 2017 American Corner Craiova a organizat 179  
activităţi culturale, având 3986 participanţi.  

„Fun in Summer”, iulie-august 2017 
Proiect cultural și recreativ adresat copiilor aflați în grija Arhiepiscopiei Craiovei, prin Centrul 

social multifuncțional „Best Life” și Centrul social de zi „Aripi de Lumină”. Proiectul a reunit opt teme de 
activităţi care s-au desfăşurat în lunile iulie şi august la Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia 
Aman”, dar şi la Muzeul de Artă din Craiova şi Muzeul Olteniei. 

Clubul Melomanilor (2017) 
Activitate care are ca scop cultivarea interesului pentru muzica de calitate. Se adresează tuturor 

grupelor de vârstă; 
Colocvii de Artă Plastică (2017) 
Activitate care are ca scop cultivarea gustului estetic. Se adresează tuturor categoriilor de 

vârstă. 
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Zilele Marin Sorescu (2017) 
Manifestare prin care a fost evocată personalitatea poetului doljean printr-o serie de acțiuni 

culturale. 
Zilele Elena Farago(2017) 
Manifestare anuală prin care este evocată personalitatea poetei printr-o serie de acțiuni 

culturale. 
Vernisaj Salonul de primăvară, martie 2017, Galeria de Artă ”Aman”, Cenaclul “Constantin 

Brâncuși”  
Concurs de Creație și Interpretare 1 IUNIE(2017) 
Proiect adresat elevilor din ciclurile primar și gimnazial, având ca scop punerea în valoare a 

talentului interpretativ. 
Concurs de creație în limba engleză O poveste pentru tine (2017) 
Proiect adresat elevilor din ciclul gimnazial realizat împreună cu ISJ Dolj. 
Lansări de carte(2017) 
Lansarea și promovarea personalităților locale și naționale – 84 volume. 
Expoziții de cărți (2017) 
Marcarea unor evenimente sau a unor autori și punerea în valoare a fondului de carte al 

Bibliotecii Județene Alexandru și Aristia Aman prin expoziții de carte curentă și carte provenind din 
fondul Colecțiilor Speciale . 

 
Tipărirea de cărţi, studii, cercetări, volume. 
O noapte în bibliotecă(2017)  
Proiect adresat tuturor categoriilor de vârstă, care are ca scop promovarea lecturii și a celor mai 

noi servicii de bibliotecă.  
Zilele Bibliotecii JudețeneAlexandru și Aristia Aman(2017)  
Manifestare anuală prin care sunt desfășurate activități culturale diverse. 
Sărbătoarea Sfântă a Crăciunului (2017) 
Programe artistice specifice Sărbătorilor de Iarnă. 
Books on Tracks (Cărțile pe șine) 
Proiectul s-a realizat în parteneriat cu Softronic, companie craioveană privată, având ca scop 

promovarea lecturii în timpul călătoriilor cu trenul pe ruta Craiova – București - Brașov - Constanța. 
Flying Books (Cărțile zburătoare) 
Proiect realizat în colaborare cu Aeroportul Internațional din Craiova. Au fost amenajate rafturi 

cu cărți în incinta Aeroportului cu scopul de a determina călătorii să citească o carte în timp ce așteaptă 
avionul sau chiar în timp ce călătoresc. 

Hai pe net !(2017) 
Campanie de incluziune digitală inițiată de rețeaua Telecentre-Europe și derulată în România 

de Fundația EOS România în calitate de coordonator național. 
Hi-Tech Club 
Proiect inițiat de American Corner, care își propune să cultive imaginația și creativitatea elevilor 

din ciclul gimnazial, cu ajutorul noilor tehnologii. 
Ziua mondială a cititului cu voce tare, ȋn grup (World Read Aloud Day) -  februarie 2017, 

Secția Mediatecă și American Corner, Craiova. 
În cadrul manifestării au fost citite cărti pentru copii ȋn limbile română şi engleză, atât ȋn 

bibliotecă, la Secţia Mediatecă şi American Corner Craiova, cât şi ȋn afara bibliotecii. 
Conferință Politica externă a Rusiei de la începutul Razboiului Rece până în prezent, 

martie 2017 
Invitat E.S. Ambasador Valery Kuzmin, Ambasadorul Federației Ruse în România. 
 Săptămâna “Școala Altfel”, 2017 
Serie de evenimente desfășurate anual,  prin intermediul căreia elevii și liceenii din Craiova 

participă la activități și acțiuni “altfel” organizate de bibliotecă. 
Târgul de Turism al Olteniei, martie 2017, Centrul Multifuncțional, Craiova 
Biblioteca Judeteana Alexandru și Aristia Aman a participat în cadrul târgului cu o expoziție de 

carte, o mulţime de acţiuni interactive cu cei mici: atelier de face painting, ateliere în care au fost 
sprijiniți să înveţe să-şi confecționeze obiecte hand-made, vizionare de desene animate sau 

http://targdeturismoltenia.ro/ro/despre/
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documentare. De asemenea, biblioteca a pus la dispoziţia craiovenilor posibilitatea de a-şi face 
permise electronice gratuite. 

 
140 de ani de independență a României – Asta-i muzica ce-mi place, mai 2017 
Conferință susținută de Mihai Firică, scriitor. Prezentarea volumului: “Anul Regal. Jurnalul 

Jubileului de 150 de ani de la fondarea Casei Regale a României” 
Împreuna pentru un mediu mai curat, octombrie 2017,  Lacul Bistreț, Dolj 
Elevii din centrele sociale Aripi de lumină și Best Life, alături de pedagogii de la centre, 

bibliotecari, consilieri de la Agenția de Mediu Craiova și muzeograful Mirela Ridiche, s-au deplasat la 
Lacul Bistreț pentru a observa ce reprezintă o arie protejată, fauna și flora din zonă. 

Activităţile pe care le desfăşoară Biblioteca Judeţeană Alexandru şi Aristia Aman în mod curent 
pun accentul pe educaţia permanentă a tinerilor utilizatori, dar şi a adulţilor, promovarea continuă a 
laturii culturale, activitatea de cercetare şi chiar de recreere. Asigurarea accesului neîngrădit la 
informaţie, ca responsabilitate fundamentală a bibliotecii, constituirea, organizarea, dezvoltarea şi 
conservarea colecţiilor de documente prin mijloace tehnice de accesare a informaţiei şi adaptarea 
programului la necesităţile utilizatorilor au fost preocupări continue în anul 2017. 

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

Ansamblul Folcloric „Maria Tănase” 
Înființat în anul 1992, Ansamblul Folcloric “Maria Tănase” din Craiova, funcționează în 

subordinea Consiliului Local al Municipiului Craiova conform Hotărârii nr. 32/09.04.1998 ca instituţie de 
spectacole cu deplină autonomie în stabilirea și realizarea producțiilor artistice și a programelor, în 
conformitate cu prevederile O.G.21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, 
precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, aprobată cu modificări de Legea 353/2007. 

Finanţarea Ansamblului Folcloric “Maria Tănase” Craiova se realizează din venituri proprii și 
subvenţii acordate de la bugetul local al municipiului Craiova, precum și din alte surse. 

Activitatea ansamblului se desfășoară pe bază de  programe şi proiecte elaborate de 
conducerea acesteia, în concordanţă cu strategiile culturale şi educativ - formative stabilite de Consiliul 
Local și Primăria Municipiului Craiova oferind produse şi servicii culturale diverse pentru satisfacerea 
nevoilor comunitare, în scopul creşterii gradului de acces şi de participare a cetăţenilor la viaţa 
culturală.  

Prin proiectele sale, Ansamblul Folcloric „Maria Tănase” rămâne un promotor important al 
tradițiilor autentice, fiind, totodată, preocupat în egală măsură de actualizarea și revitalizarea folclorului 
oltenesc.  

Ţinând cont de faptul ca ansamblul nu are sala proprie de spectacole, trebuie menţionat că deşi 
proiectele au fost pregătite în sălile proprii de repetiţii, toate au fost susţinute în afara sediului instituţiei, 
în săli închiriate sau în aer liber, în deplasări, în judeţ sau în ţară şi vor fi prezentate în cele ce 
urmează. 

 În anul 2017 am prezentat 68 spectacole, dintre care 64 în ţară şi 4 în străinătate. 
În toate inițiativele sale, Ansamblul Folcloric „Maria Tănase” se concentrează asupra calității și 

performanței, fie că este vorba despre spectacolele pe care le produce sau despre reluările 
spectacolelor produse în anii precedenți, fie că este vorba despre proiecte în parteneriat, inițiative 
privind evenimente locale, naționale sau internaționale.  

Cu siguranţă multe dintre spectacolele ansamblului din acest an au reuşit să ofere publicului de 
toate categoriile plăcerea unui spectacol de calitate. 

Trebuie menţionat că spectacolul „Dragobete cu DesCântec”, susţinut în luna februarie, pentru 
a marca ziua tradițională a iubirii la români, a înregistrat foarte multe ecouri favorabile ale criticilor din 
folclorul românesc  

Și evenimentul „Craiova se îmbracă în ie” aflat la a III-a ediție, a avut un succes notabil, reuşind 
să strângă peste 4.000 de participanţi. 

Referindu-ne la spectacolul „Nuntă de pomină la olteni” acesta a înregistrat un real succes fiind 
reluat, la cerere, în mai multe localităţi din ţară. 

După premiera din 11 mai ce a avut loc la Teatrul Național Craiova, „Nuntă de pomină la olteni” 



84 
 

a ajuns la Festivalul internațional „Muzici și tradiții în Cișmigiu” în iulie, apoi, în august la Alexandria. În 
prima zi a lunii octombrie  a fost prezentată la Târgul Bucureștilor din Herăstrău, pe 12 octombrie 
spectacolul a fost cadoul oltenilor pentru greci în cadrul Festivalului Elenismului din România, iar pe  30 
noiembrie s-au bucurat și sibienii de nunta noastră oltenească. 

În 2017 au avut loc turnee și schimburi culturale cu oraşele importante, care au ansambluri 
profesioniste de tradiţie (cum ar fi: Timișoara, Sibiu, București) schimburi absolut necesare prin care 
creşte vizibilitatea Ansamblului Folcloric ,,Maria Tănase” dincolo de publicul craiovean.     

Aceste deplasări au şi o dimensiune  educaţional – formativă  pentru publicul care are astfel 
posibilitatea să vizioneze și să se bucure de folclorul oltenesc.  

Printre activitățile de promovare a ansamblului  din acest an au fost și două deplasari ale 
artiștilor ansamblului în străinătate, în Statele Unite ale Americii (la Washington DC și la New York ) și 
în Maroc, la Agadir.  

Pe 13 mai o parte din formația de dansuri a Ansamblului Folcloric „Maria Tănase” a reprezentat 
țara noastră la Ziua Porților Deschise – European Open House 2017, de la Washington DC, un 
eveniment foarte important pentru țările din Europa, și mai ales pentru promovarea imaginii țării noastre 
în SUA.   

Cu ocazia „European Open House”, misiunile statelor Uniunii Europene și Delegația  Uniunii  
Europene în Washington DC își deschid ușile pentru publicul american, oferind vizitatorilor posibilitatea 
de a arunca o privire în interiorul ambasadelor și oportunitatea de a cunoaște patrimoniul cultural și 
tradițiile naționale ale statelor membre. 

Evenimentul, organizat de Ambasada României în Statele Unite ale Americii în colaborare cu 
Ministerului Turismului a reușit să promoveze valorile culturale româneşti, folclorul şi tradiţiile româneşti 
în spaţiul american și nu în ultimul rând a realizat o legătură culturală cu comunităţile române din 
Statele Unite ale Americii.   

Artiștii ansamblului au avut opt momente artistice, prezentându-le miilor de vizitatori americani 
dansuri din patrimoniul cultural tradițional românesc.  

Publicul american a avut șansa să cunoască o parte din tradiţiile românești, fiind fascinat de 
frumusețea jocurilor noastre tradiţionale și nu în ultimul rând de superbele costume populare.  

În data de 14 mai, la invitația Institutului Cultural Român, Ansamblul Folcloric „Maria Tănase”  a 
participat la Festivalul Ziua României pe Broadwey, „România Day on Broadwey”. În cadrul acestei 
manifestări culturale, de mare vizibilitate, organizată în inima Manhattan-ului, artiștii ansamblului au 
prezentat publicului american și internațional suite de dans tradițional românesc. Mai bine de 25.000 
persoane au participat la festival, într-una dintre cele mai frecventate zone ale metropolei americane, 
ce atrage un număr mare de turiști din toată lumea. 

În aceiași perioadă 12-15 mai 2017, la propunerea Institutului Cultural Român, prin Direcția 
Relații Internaționale, cealaltă jumătate a formației de dansuri a Ansamblului Folcloric „Maria Tănase” a 
reprezentat România la Festivalul Internațional Art et Cultures (FIAC), organizat de către Asociația 
Forum Sud Cultures și Universitatea din Agadir. Înființat în 2016, festivalul este dedicat promovării 
artelor și culturilor de pe întregul mapamond și dorește a fi o punte de legătură între culturile lumii. 

Invitația adresată României de a participa în cadrul celei mai importante secțiuni a festivalului a 
venit ca o recunoaștere a eforturilor și amplelor evenimente de promovare a culturii și artiștilor români 
și a asigurat o vizibilitate sporită membrilor Ansamblului Folcloric „Maria Tănase”. 

În afară de concertele folclorice, instituția a demarat în 2017, în cadrul programului ,,Educație 
prin folclor”,  un proiect intitulat “Atelierele de folclor”, proiect aducător de venituri, ce s-a bucurat de 
succes și va fi continuat și pe viitor ca  program de pregătire cu caracter de permanență săptămânală.  

Și nu în ultimul rând trebuie menţionat, că soliştii Ansamblului Folcloric „Maria Tănase” au 
participat la toate evenimentele unde au fost solicitaţi, susţinând recitaluri, iar personalul tehnic a fost 
angrenat la diverse manifestări, acordând sprijin de specialitate pe toată perioada desfăşurării 
acestora. 

Obiectivele Ansamblului Folcloric „Maria Tănase” de a se impune prin calitate şi de a oferi 
spectacole atractive unui public divers, ca vârstă şi pregătire profesională, precum şi cel de a promova 
folclorul autentic prin montarea unor spectacole care să devină adevărate evenimente culturale, au fost 
îndeplinte. În acest fel, instituţia noastră a evoluat conform strategiei propuse, aducând un aport 
important imaginii culturale a Municipiului Craiova. 
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Sport 
Sport Club Municipal Craiova 
Activitatea sportivă în anul competițional 2017 

 La nivelul SCM Craiova există patru secţii sportive în care îşi desfăşoară activitatea 89 de 
sportivi legitimaţi cu contracte sportive şi 21 de persoane, care alcătuiesc staff-urile tehnice ale 
echipelor.  
HANDBAL – S.C.M. CRAIOVA 
Echipa de handbal feminin a încheiat sezonul competiţional 2016–2017 pe locul 4, din 14 
competitoare, cu 14 victorii, 2 egaluri și 6 înfrângeri.  
 Echipa S.C.M. CRAIOVA a jucat finala Cupei României cu C.S.M. București (câștigătoarea 
titlului național) ceea ce a adus echipei noastre calificarea în cupele europene ( Cupa E.H.F.).  
 De asemenea echipa a disputat finala SuperCupei României. 

În turul campionatului 2017–2018 echipa a încheiat pe poziția a 4-a, fiind participantă (în 
premieră pentru handbalul craiovean) în Cupa EHF, a reușit să treacă în Turul III preliminar de formația 
DVSC Debrecen și s-a calificat (în premieră pentru handbalul craiovean) în Grupele Cupei EHF (cele 
mai bune 16 echipe din Europa în cea de-a doua competiție intercluburi). 
 S-a întocmit plan de pregătire pentru perioada precompetițională și turul de campionat, precum 
și plan de etapă săptămânal. 

Evoluțiile bune și foarte bune ale echipei au readus publicul în Sala Polivalentă, interesul pentru 
partidele de handbal feminin fiind pe un trend ascendent. Situația lotului trebuie analizată serios având 
în vedere că din postura actuală echipa are perspectiva unei clasări pe podium la finalul sezonului 
competițional 2017–2018 și de a continua participarea în competițiile europene, și în sezonul 2018-
2019, acolo unde deja a scris câteva importante pagini în istoria clubului, precum și a sportului 
craiovean și românesc. 
  
VOLEI – S.C.M. ”U” CRAIOVA 
 Echipa de volei masculin S.C.M. ”U” CRAIOVA s-a clasat pe locul 4 ceea ce i-a conferit 
calificarea în Play-off-ului Diviziei A, în lupta pentru medalii. Evoluția excelentă din play-off au adus 
echipa craioveană în postura de a-și apăra titlul de campioană cucerit în sezonul 2015-2016. 
 După Play-off  S.C.M. ”U” CRAIOVA a terminat ediție de campionat 2016-2017 pe a două 
poziție obținând titlul de vicecampioană națională al doilea din istorie, după cel din sezonul 2012-2013.  
 În urma acestei performanțe echipa de volei masculin a obținut dreptul de a participa în cupele 
europene, pentru al 5-lea an consecutiv. 

Echipa de volei masculin S.C.M. ”U” CRAIOVA a avut o evoluție foarte bună, a obținut a doua 
poziție în clasamentul național – medaliile de argint, și o evoluție mai mult decât meritorie în grupele 
LIGII CAMPIONILOR EUROPENI. 

În premieră pentru gruparea noastră sportivă, și după 25 de ani în Craiova, o echipă de jocuri 
sportive a evoluat în LIGA CAMPIONILOR EUROPENI ( CHAMPIONS LEAGUE ). 
 Echipa de volei masculin S.C.M.  ”U” CRAIOVA, Campioana României în sezonul competițional 
2015–2016, a participat în grupele finale ale LIGII CAMPIONILOR EUROPENI, în grupa D, alături de 
formațiile: Azimut MODENA (multiplă campioană europeană), PGE SKRA BELCHATOW (prezență 
permanentă în fazele finale ale cupelor europene) și ACH Volley LJUBLJANA. 
 În cele 6 partide disputate echipa de volei masculin S.C.M. ”U” CRAIOVA a obținut 7 puncte – 
CEA MAI BUNĂ CLASARE A UNEI ECHIPE ROMÂNEȘTI ÎN CUPELE EUROPENE – înregistrând 2 
victorii și 4 înfrângeri. 
 Echipa de volei feminine 
La finalul sezonului competiţional 2016-2017, în Campionatul Diviziei A 1, S.C.M. ”U” CRAIOVA s-a 
clasat pe locul 11, poziţie care a dus la – retrogradarea din prima ligă a voleiului feminin românesc.  
 
BASCHET– S.C.M. ”U” CRAIOVA 
 Echipa de baschet masculin 
În ediția de campionat 2016–2017 echipa de baschet masculin S.C.M. ”U” CRAIOVA s-a clasat pe 
locul 8, obţinând 8 victorii şi 16 înfrângeri, aflându-se pe locurile de play-off. În Cupa României a fost 
eliminată în sferturile de finală.   
În sezonul 2017–2018, echipa a încheiat turul de campionat pe locul 7. 
 În competiția masculină a baschetului românesc există un fond mic de jucători atât în plan local, 
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regional și plan național, iar formarea unui lot competitiv necesită un buget foarte mare, buget alocat în 
special jucătorilor străini. Considerăm că activitatea echipei de baschet masculin ar trebui racordată la 
posibilitățile financiare și cerințele comunității locale, în cadrul orașului existând la momentul actual mai 
multe cluburi private care formează copii și adolescenți care în 3, 4 ani pot oferi soluții pentru viitor. La 
momentul actual se constată un regres al interesului pentru baschetul masculin o cauză fiind și lipsa 
elementelor locale și naționale din componența lotului. Pentru anul 2018, în perspectiva sezonului 2019 
activitatea secției de baschet masculin trebuie canalizată pe dezvoltarea unui lot competitiv în 
întrecerea internă, un lot în care să fie incluși tineri de perspectivă din aria baschetului local și național.  
 
BOX – S.C.M. CRAIOVA 
 Secția de box, cea mai tânără secție din cadrul grupării noastre sportive, a debutat în 
competițiile interne și internaționale în martie 2016. 

În decursul anului competițional 2017 s-au obținut următoarele rezultate: 
 Pugilistele de la S.C.M. Craiova au obţinut patru medalii la Cupa României, competiţie 
desfăşurată la Râmnicu Sărat.  
 Sportivele pregătite de Ion DRAGOMIR au obţinut următoarele medalii:  
Diana NICOLAE (52 kg., juniori) – bronz  
Ana Maria LIULIU (54 kg., juniori) – bronz  
Dora MUSTĂŢEA (51 kg, seniori) – argint S.C.M. Craiova,  
Daniel BĂRAN (69 kg.) a obţinut medalia de bronz la Campionatul Naţional de seniori U22, care a avut 
loc la Brăila, în perioada 15–18 februarie. 
Cristina BARAN (48 kg., tineret), antrenor Ion JOIŢA, a cucerit medalia de argint  
Campionat European - juniori: Cosmin TOBOȘARU ( categ. 57 kg.) - medalie de bronz, antr. Ion 
JOIȚA. 
    
MARKETING SPORTIV 

În ceea ce privește sponsorizările, în cea de-a doua parte a sezonului competițional 2016–2017 
(retur și faze finale competiții) și prima parte a sezonului competițional 2017–2018, S.C.M. Craiova a 
reușit să atragă câțiva sponsori - colaboratori importanți mai ales pe ceea ce înseamnă parte medicală 
pentru toți sportivii clubului (analize și recuperare – Prima Medical, Prokinetic și WhiteKiss).  De 
remarcat și foarte buna colaborare cu Policlinica Sportivă din Craiova care acordă tot sprijinul de 
specialitate și contribuie substanțial la menținerea în parametrii optimi sportului de performanță a 
tuturor sportivilor care reprezintă Sport Club Municipal Craiova. 

De asemenea s-a constatat că echipa de handbal feminin are o bună vizibilitate în rândul 
firmelor din Craiova (Onioptic, BTL, Adegas, Ruris, Garanti Bank, BRD, VMD, Progopo, StilMedia, 
Nitela), precum și echipa de baschet masculin (El Greco, Uniqa-Asigurări, Solarex, Casa Corina).  

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

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

 
Sala Polivalentă 
Sala Polivalentă este o direcție în cadrul RAADPFL Craiova subordonata Consiliului Local al 

Municipiului Craiova, având ca obiectiv prioritar susținerea, organizarea și dezvoltarea sportului de 
performanță. Anul 2017 a reprezentat o etapă importantă în continuarea obiectivelor și activității de 
consolidare a preocupărilor pentru organizarea competițiilor sportive și evenimentelor cultural-artistice. 

În perioada ianuarie-martie 2017, Sala Polivalentă a găzduit evenimente cultural-sportive 
precum: meciuri în Ligile Naționale de baschet, handbal și volei, meciuri în cadrul Cupei României la 
volei masculin, meciuri în cadrul CEV Volleyball Champions League, concerte, spectacole. Unul din 
obiectivele prioritare pentru anul 2017 a fost menținerea publicului craiovean alături de sport, la 
evenimente sportive organizate fiind vândute  9423 bilete (în perioada ianuarie-martie). Menționăm ca 
o mare parte a publicului la evenimentele sportive este reprezentată de copii cu vârste până la 14 ani, 
care au intrarea gratuită.  
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În perioada ianuarie-martie 2017, echipele SCM Craiova – volei masculin, handbal feminin și 
baschet masculin - au disputat peste 20 de meciuri în cadrul Ligilor Naționale și Cupelor României. Pe 
lângă evenimentele sportive și culturale menționate anterior, din luna martie până în prezent s-au mai 
înregistrat un număr de 13 contracte de închiriere pentru diferite spații din Sala Polivalentă.  

În perioada aprilie-iunie 2017, Sala Polivalentă a găzduit evenimente cultural-sportive precum: 
meciuri în Ligile Naționale de baschet, handbal și volei; meciuri în cadrul Cupei României la handbal 
feminin; meciuri amicale ale echipei naționale de volei masculin, campionatul național individual de 
lupte juniori, spectacole. În această perioadă au fost vândute 2934 bilete. De facilitățile și sprijinul 
personalului Sălii Polivalente au beneficiat echipele de prima ligă ale Sport Club Municipal Craiova 
(volei masculin, baschet masculin, handbal feminin), echipe care au obținut rezultate remarcabile, 
precum echipa de volei masculin, care a reușit clasarea pe podium și, implicit, calificarea în cupele 
europene, cea de baschet masculin care a obținut calificarea în play-off sau cea de handbal feminin, 
care a reușit clasarea pe podium și, implicit, calificarea în cupele europene.  

În perioada aprilie-iunie, echipele SCM Craiova – volei masculin, handbal feminin și baschet 
masculin - au disputat șapte meciuri în cadrul Ligilor Naționale și Cupelor României. Pe lângă 
evenimentele sportive și culturale menționate, s-au mai înregistrat un număr de nouă contracte de 
închiriere pentru diferite spații din Sala Polivalentă.  

În perioada iulie-septembrie 2017, Sala Polivalentă a găzduit evenimente cultural-sportive 
precum: meciuri amicale ale echipelor de handbal, baschet si volei; meciuri in Liga Națională de 
handbal; meci în Cupa României de baschet. De facilitățile și sprijinul personalului Sălii Polivalente au 
beneficiat echipele de prima liga ale Sport Club Municipal Craiova, aflate în pregătirea sezonului 
competițional 2017-2018. Echipele SCM Craiova – volei masculin, handbal feminin si baschet masculin 
- au disputat trei meciuri în cadrul Ligilor Naționale și Cupei României, precum și 13 meciuri amicale. 
Pe lângă evenimentele sportive și culturale menționate anterior, în perioada iulie-septembrie s-a mai 
înregistrat un contract de închiriere pentru diferite spații din Sala Polivalentă. 

În perioada octombrie-decembrie 2017, Sala Polivalentă a găzduit evenimente cultural-
sportive precum: meciuri în Liga Națională de handbal feminin; meciuri în Liga Națională de baschet 
masculin; meciuri în Divizia A1 de volei masculin; meci în Cupa României de volei masculin; meciuri în 
cadrul Trofeului Carpați la handbal feminin; meci în cadrul CEV Cup la volei masculin; meci în cadrul 
Cupei EHF la handbal feminin; spectacole; Cupa Campionilor la fotbal în sala oldboys. În această 
perioadă au fost vândute 6061 bilete. Menționăm ca o mare parte a publicului la evenimentele sportive 
este reprezentată de copii cu vârste până la 14 ani, care au intrarea gratuită. Pe lângă evenimentele 
sportive și culturale menționate anterior, în perioada octombrie-decembrie 2017 s-au mai înregistrat opt 
contracte de închiriere pentru diferite spații din Sala Polivalentă.  

  
Ordine publică 
Poliţia Municipiului Craiova 
Principalele  ţinte  ale  Poliţiei municipiului Craiova în anul 2017 au fost  organizate şi pliate pe 

obiectivele generale ale Poliţiei Române, respectiv pe obiectivele din  Proiectul  Managerial al Şefului 
Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj  pentru anul 2017,  preocupările  fiind orientate către:  

Creşterea gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni prin protejarea persoanei, protejarea 
patrimoniului, siguranţa stradală, siguranţa rutieră şi siguranţa transporturilor; 

Eficientizarea activităţilor pe linia monitorizării şi destructurării grupurilor infracţionale 
ocazionale, cu precădere a celor care generează conflicte stradale; 

 Asigurarea unui climat de legalitate a mediului de afaceri prin combaterea evaziunii fiscale, 
contrafacerii de mărfuri, a infracţiunilor din domeniul achiziţiilor publice, precum şi prin protecţia 
intereselor  financiare ale Uniunii Europene; 

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

 
Activităţi specifice de prevenire a criminalităţii 
 În această  perioadă  la nivelul Poliţiei municipiului Craiova au fost organizate şi executate 

2.352  acţiuni preventive   şi 3 razii cu efective mărite  majoritatea fiind organizate în sistem integrat. 
Cu ocazia acestor activităţi, lucrătorii  Poliţiei Municipiului Craiova au aplicat  50.794 sancţiuni 

contravenţionale. 
   Poliţiştii angrenaţi în activităţile  de prevenire au avut şi  responsabilitatea realizării 
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obiectivelor din programele prioritare de prevenire a criminalităţii derulate la nivel naţional, dar şi a 
programenlor prioritare de la nivel local, astfel: 

- Programul  de prevenire a delicvenţei juvenile şi a victimizării minorilor- prioritate naţională; 
- Programul de prevenire a infacţiunilor contra patrimoniului – Prevenirea infracţiunilor de furt 

din autoturisme – prioritate naţională; 
- Programul de prevenire a violenței domestice – prioritate locală. 
Activităţile preventive şi-au atins scopul pentru care au fost executate, respectiv menţinerea  

climatului de ordine şi siguranţă publică la nivelul întregului municipiu şi prevenirea actelor de tulburare 
gravă a ordinii şi liniştii publice, criminalitatea stradală cunoscând o uşoară creştere.  

  
Criminalitatea şi finalitatea judiciară la nivelul municipiului 
În  anul 2017 la nivelul structurilor care compun Poliţia Municipiului Craiova (urban şi rural) au 

fost sesizate  8.105  infracţiuni, cu 37,24 %  mai puține decât în aceeaşi perioadă a anului 2016 (- 4810 
infracţiuni). 

 În mediul urban (pe raza mun. Craiova), au fost sesizate 6.135 infracţiuni, cu 38,5% mai puține 
decât în aceeaşi perioadă a anului 2016 (- 3855 infracţiuni). 

Dintre acestea, 404 sunt infracţiuni de natură economico-financiară, care prezintă scădere cu 
91,11% (- 4140 fapte), 3.582 infracţiuni de natură judiciară care cresc cu 7,47% (+ 249 fapte) şi 2149 
de altă natură, care prezintă creştere cu 1,70% (+ 36 fapte). 

La începutul anului 2017 existau în lucru 6.431 dosare penale cu autori necunoscuţi,  au fost 
înregistrate  2.370 dosare şi  au fost soluţionate  2.478 dosare.  

Totodată  existau în lucru  şi  2.880 dosare penale cu autori cunoscuţi, au fost înregistrate  
3.923 şi  au fost soluţionate 4.486 astfel de dosare.   

În ceea ce priveşte criminalitatea contra persoanei, în anul 2017, la nivelul Poliţiei 
Municipiului Craiova,  au fost sesizate 1313 infracţiuni, cu 166 fapte mai multe decât în perioada 
similară a anului 2016 (1147 fapte). 

 Criminalitatea contra patrimoniului a avut un trend uşor crescător în anul 2017, fiind 
sesizate 2.933  infracţiuni (2.850 în anul 2016), furtul continuând să constituie ponderea cea mai mare, 
cu un procent de 66,65 % din totalul acestui gen de fapte. 

Criminalitatea stradală prezintă o creştere uşoară, cu 1,1 %  comparativ cu anul 2016, fiind 
sesizate 638 infracţiuni. 

De precizat este faptul că în ultimii 6 ani numărul infracţiunilor stradale a scăzut constant, iar 
structurile din coordonarea Poliţiei Municipiului Craiova depun eforturi pentru menţinerea acestui trend. 

În perioada analizată  au fost descoperite în flagrant 1170 infracţiuni, faţă de 1001 în anul 2016 
(+169 fapte), care reprezintă  19 % din totalul celor sesizate. 

Întocmirea actelor de cercetare penală de bună calitate şi menţinerea fermităţii în luarea 
măsurilor de prevenţie, toate realizate cu sprijinul nemijlocit al procurorilor din cadrul Parchetului de pe 
lângă Judecătoria Craiova,  au  condus la  reţinerea/arestarea  în anul 2017  a 119 suspecţi/inculpaţi 
(+39 față de anul 2016).  

Astfel, în anul 2017 au fost depuse şi înregistrate 3047 petiţii şi au fost primite în audienţă 168 
persoane, 107 dintre aceştia depunând reclamaţii. 

Au fost soluţionate şi rezolvate aspectele reclamate  prin intermediul a 2914 petiţii şi 282 
audienţe, aşa încât la sfârşitul perioadei analizate au rămas în lucru 133 petiţii şi 5 audienţe toate în 
termenul legal de soluţionare.  

 Siguranţa traficului rutier şi pietonal 
În anul 2017 poliţiştii rutieri au  organizat şi executat  319 acţiuni, au aplicat  34.500 contravenţii, 

din care   31.115  conducătorilor auto şi 3.385  altor participanţi la trafic.  
Acelaşi rol preventiv l-a avut şi reţinerea în vederea suspendării dreptului de a conduce 

autovehicule pe drumurile publice a celor  4275 permise de conducere (+761 față de anul 2016) şi 
retragerea a 1199 certificate de înmatriculare (+185 față de anul 2016). 

Pe raza municipiului s-au înregistrat 88 (-2) accidente grave  soldate cu 13 morţi (+2), 79 răniţi 
grav (-6)  şi  28 răniţi uşor (+18).  

 Principalele cauze  generatoare ale celor 88 accidente grave produse  în anul 2017,  au fost  
neacordare prioritate pietoni, traversarea neregulamentară pietoni, neacordarea de prioritate vehicule 
și viteză neadaptată/neregulamentară. 
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Poliţia Locală a Municipiului Craiova 
Poliţia Locală a Municipiului Craiova, înființată prin Hotărârea Consiliului Local  nr. 475/2010, în 

baza prevederilor Legii nr. 155/2010 actualizată, își desfăşoară activitatea în mod direct și nemijlocit 
sub autoritatea şi controlul Primarului Municipiului Craiova și-și exercită atribuțiile potrivit competențelor 
stabilite în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1332/2010 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de 
organizare și funționare a poliției locale, având ca scop îndeplinirea atribuţiilor legale în vederea 
apărării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, proprietăţii publice şi private, precum şi 
pentru prevenirea şi descoperirea infracţiunilor/contravențiilor, în următoarele domenii: ordinea și 
liniștea publică, circulația pe drumurile publice, disciplina în construcții și afișajul stradal, protecția 
mediului, activitatea comercială, evidența persoanelor, alte domenii stabilite prin legi, acte 
administrative centrale sau emise de autoritățile locale. 
 În exercitarea atribuțiilor, Poliția Locală cooperează cu structurile Inspectoratului de Poliţie 
Judeţean Dolj, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Dolj, Brigada Mobilă de Jandarmi Craiova, Poliţia 
Transporturi Feroviare Craiova, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Dolj, Garda Naţională de Mediu 
- Comisariatul Judeţean Dolj, Inspectoratul de Stat în Construcții, Direcția de Sănătate Publică, 
Inspectoratul Teritorial de Muncă Dolj, cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, 
și colaborează cu organizaţii neguvernamentale, precum şi cu persoane fizice si juridice, în condiţiile 
legii. 

În anul 2017, Poliţia Locală a Municipiului Craiova s-a axat pe îndeplinirea sarcinilor stabilite 
prin Planul de Ordine şi Siguranţă Publică al municipiului Craiova, având ca obiective fundamentale 
creşterea siguranţei cetăţenilor, prevenirea şi combaterea faptelor contravenţionale şi infracţionale, a 
criminalităţii şi a infracţionalităţii stradale, precum și pe îndeplinirea sarcinilor atribuite de către 
autoritatea locală. 

În domeniul ordinii și siguranței publice, precum și în domeniul circulației, au fost  încheiate 
protocoale de colaborare cu I.P.J Dolj (Poliția Municipiului Craiova – Secțiile de ordine publică și Biroul 
Poliției Rutiere), Inspectoratul Județean de Jandarmi – Dolj și Gruparea Mobilă de Jandarmi Craiova, în 
vederea acționării în sistem integrat. 

A fost încheiat Planul integrat de ordine publică la nivelul județului Dolj și municipiului Craiova, 
prin care s-au stabilit zonele de responsabilitate, urmărindu-se acoperirea zonelor cu pericol 
infracţional și contravențional, pe diferite intervale de timp. 

S-au efectuat patrulări auto și pedestre pe zona de responsabilitate stabilită prin Planul Unic de 
Ordine Publică și s-a asigurat integritatea obiectivelor și a mobilierului urban, proprietate a municipiului 
Craiova, ocazie cu care s-au desfășurat acțiuni preventive, precum și acțiuni specifice și punctuale, în 
urma cărora au fost aplicate sancțiuni contravenționale, aplanate stări conflictuale și constatate fapte 
infracționale.   

Polițiștii locali au acționat, în principal, pe linia prevenirii faptelor antisociale, fiind organizate şi 
desfăşurate 653 acţiuni și misiuni specifice, asigurând măsuri de ordine cu ocazia diverselor 
evenimente, pe sectoarele de ordine publică, circulație rutieră, disciplina in constructii - mitinguri, 
marșuri,  acțiuni de pichetare, manifestări sportive, cultural-artistice, religioase, desființări construcții, 
etc - acțiuni pe linie  economică, pe linie de circulație, etc, din care 489 acțiuni cu efective proprii și 164 
acțiuni în colaborare cu alte structuri din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 

În perioada de vară, pe timpul nopții, echipaje de polițiști locali cu atribuții de menținere a ordinii 
publice, au desfășurat misiuni în toate cartierele municipiului Craiova, fiind depistate și sancționate 
persoanele care deranjau liniștea publică. 

Polițiștii locali (dotați cu armament letal și muniție aferentă) au efectuat 1933 misiuni speciale de 
transport valori, asigurând colectarea și transportul acestora către Trezoreria Municipiului Craiova, cu 
autospeciala blindată aflată în dotarea Poliției Locale, în condiții de maximă siguranță și fără 
înregistrarea niciunui eveniment.  
 Au fost identificate şi îndrumate spre domiciliu 37 persoane care nu justificau prezenţa în 
Craiova, precum şi 42 de minori lipsiţi de supravegherea părinţilor, ce  au fost predați familiilor sau 
centrelor speciale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj. 
 De asemenea, 107 persoanele fără adăpost depistate pe raza municipiului Craiova, au fost 
conduse, în perioada cu temperaturi scăzute înregistrate în  lunile ianuarie - februarie 2017, la centrele 
special amenajate de primire persoane fără adăpost, Căminul de Persoane Vârstnice, unitățile 
spitalicești din subordinea Consiliului Local Craiova şi Spitalul Clinic de Urgenţă Dolj. 

S-a procedat la punerea în executare a 355 mandate de aducere emise de organele de 
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urmărire penală şi instanţele de judecată de pe raza de competență și, de asemenea,   s-au realizat 
147 intervenţii la obiectivele monitorizate de instituție.  

Potrivit O.U.G. nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate, 
aprobată și completată prin Legea nr. 290/2005, s-a dispus verificarea asupra a 5142 persoane, cărora 
le-au fost comunicate somații și înștiințări pentru a se deplasa la sediul Direcției Evidența Persoanelor, 
în vederea intrării în legalitate.  

În domeniul circulației, au fost desfășurate activități de responsabilizare a conducătorilor de 
autovehicule, depistarea și sancționarea conducătorilor auto care încalcă prevederile legale, 
identificarea și sancționarea conducătorilor de vehicule cu tracțiune animală și ridicarea vehiculelor 
respective, fluidizarea traficului rutier în principalele intersecții din zona centrală a municipiului și în 
zona unităților de învațământ, în zona Pieței Centrale și a Târgului de Săptămână, precum și 
asigurarea măsurilor pe linie rutieră cu ocazia manifestarilor cultural-artistice, religioase sau sportive ce 
au avut loc în Craiova. 

În domeniul disciplinei în construcții, raportat la competențele statuate prin legea specială, au 
fost verificate construcţii executate fără forme legale (construcții cu destinația de locuințe, chioșcuri, 
garaje, tonete, panouri, împrejmuiri etc), iar pentru abaterile constatate s-au dispus măsurile prevăzute 
de prevederile Legii nr. 50/1991 republicată.  

S-au organizat acțiuni privind respectarea normelor de afișaj stradal, de verificare și control a 
activității comerciale la agenți economici ce își desfășoară activitatea în piețele agroalimentare și în 
Târgul de Săptămână, atât cu forțe proprii, cât și în colaborare cu celelalte structuri de ordine publică, 
precum și verificarea agenților economici cu privire la respectarea normelor prevăzute de H.C.L. nr. 
115/2006 privind exercitarea activităților de comerț de pe raza municipiului Craiova, H.C.L. nr. 
846/2013 privind aprobarea Regulamentului local referitor la condițiile de amplasare a construcțiilor cu 
caracter provizoriu pentru desfășurarea activităților de comerț stradal și O.G. nr. 99/2000 privind 
comercializarea produselor și serviciilor de piață.  

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

În temeiul prevederilor Legii nr. 15/2016  - privind modificarea și completarea Legii nr. 349/2002 
pentru prevenirea și combaterea consumului produselor din tutun, polițiștii locali cu atribuții în ordine 
publică și activitate comercială au desfășurat acțiuni specifice, acordând atenție sporită unităților de 
învățământ, în vederea combaterii fumatului în școlile și liceele de pe raza municipiului Craiova, fiind 
organizate 115 misiuni, în urma cărora au fost aplicate 289 sancțiuni contravenționale. 

În urma  activităţilor desfășurate de către polițiștii locali, au fost constatate 59 infracţiuni (47 
infractiuni depistate de serviciile operative Ordine Publică/Circulație, persoanele suspecte fiind 
conduse la secțiilor Poliţiei Municipiului Craiova, în vederea continuării cercetărilor și 12 infracțiuni 
privind încălcarea prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată, pentru continuarea lucrărilor de construcții 
după dispunerea măsurilor complementare de oprire a lucrărilor executate fără autorizație de 
construire).  

Potrivit prevederilor Legii 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, în 
anul 2017, polițiștii locali au desfășurat măsuri de asigurare a integrității panourilor electorale pe durata 
campaniei electorale, au executat (în cooperare cu celelalte forțe de ordine) măsuri de siguranță 
publică cu ocazia desfășurării mitingurilor electorale și, totodată, au participat la măsurile organizatorice 
în privința distribuirii buletinelor de vot către secțiile de votare, cât și preluarea acestora după procesul 
de votare (la sediul Primariei Municipiului Craiova), asigurând cu forțe proprii închiderea circulației în 
zona centrală a municipiului și fluidizarea traficului rutier. 

Totodată, polițiștii locali - dispecerii instituției, au efectuat 15.013 de verificări în baza de date 
M.A.I., din care: verificări persoane – 9253; verificări permise de conducere auto – 388; verificări 
autovehicule – 5372). 

În cursul anului au fost constatate şi aplicate 26.091 de sancțiuni contravenţionale (22.473 - 
amenzi și 3.618 – avertismente, fiind aplicate și 22.828 puncte de penalizare la permisul de 
conducere), în valoare totală de 9.036.016 lei. 
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 2017 2016 EVOLUŢIE 
2017/2016 

EVOLUŢIE 
PROCENTUALA    

2017/2016 
ACȚIUNI 653 513 + 140 + 27,29 % 
SANCȚIUNI 26.091 15.491 + 10.600 +  68,43 % 
AMENZI 22.473 13.131 + 9.342 +  71,14 % 
AVERTISMENTE 3.618 2.360 + 1.258 +  53,31 % 
VALOARE AMENZI  9.036.016 lei 3.625.800 lei + 5.410.216 lei + 149,21 % 

 
Structura de Ordine Publică 
(serviciile cu atribuții de ordine publică și serviciul transport valori) 

  Serviciile de Ordine Publică au organizat şi desfăşurat acţiuni pe diverse domenii de activitate, 
atât, cu forțe proprii cât și în colaborare cu celelalte instituții.  

În urma acestor acțiuni, pe lângă faptele contravenționale depistate și sancționate, au fost 
constatate și 27 infracţiuni, persoanele suspecte fiind conduse la secțiile Poliţiei Municipiului Craiova în 
vederea continuării de cercetări și predate pe bază de proces-verbal, împreună cu toate documentele 
procedurale întocmite de polițiștii locali. 

În perioada iunie – octombrie, în intervalul 22.00 – 05.00, două echipaje de intervenție, formate 
din 10 polițiști locali cu atribuții de ordine publică, au desfășurat misiuni în toate cartierele, atât pe 
marile bulevarde, cât și pe aleile dintre blocuri, pentru menținerea liniștii publice (locuri de joacă, 
foișoarele amenajate de Primăria Craiova, zonele imediate și părculețele din jurul blocurilor de locuințe, 
etc), cu scopul de a pune în aplicare prevederile Legii nr. 61/1991 actualizată - pentru sancţionarea 
faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordini şi liniştii publice, precum și 
dispozițiile actelor administrative emise la nivel local, fiind depistate și sancționate persoanele care 
deranjau liniștea publică, consumau alcool pe domeniul public, aruncau diverse gunoaie pe domeniul 
public (ambalaje, peturi, cutii, coji de semințe, etc). 

În perioada supusă analizei, în timpul  activităţilor de patrulare, politiștii locali  au depistat  8 
cazuri de deținere și consum de substanțe cu efect halucinogen, în urma controalelor corporale sumare 
desfășurate asupra persoanelor respective, toate materialele și bunurile cu caracter suspect, împreună 
cu actele de constatare și plicurile sigilate, fiind predate lucrătorilor B.C.C.O. din cadrul Inspectoratului 
de Poliție Județean Dolj, în vederea continuării cercetărilor. 

Răspunzând sesizărilor cetățenilor, cu privire la cazurile de tulburare a ordinii și liniștii publice, 
s-a intervenit și au fost aplanate 83 de stări conflictuale. 
 Au fost puse în executare 355 mandate de aducere emise de organele de urmărire penală şi 
instanţele de judecată, toate fiind executate în termenul dispus de instanțe. 

Pe parcursul anului 2017, patrulele de ordine publică au efectuat 147 de intervenţii la 
obiectivele monitorizate de către Poliția Locală. 
 Polițiștii locali au comunicat la domiciliul persoanelor, 5142 somații/invitații emise de Direcția 
Evidența Persoanelor, având ca obiect somarea/înștiințarea persoanelor care nu respectă prevederile 
O.U.G. nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate și au pus în vedere 
persoanelor respective să intre în legalitate în cel mai scurt timp. 

S-a participat și asigurat menținerea ordinii publice la  23 adunări generale ale asociațiilor de 
proprietari, în urma solicitării președinților asociațiilor, precum și la Casa Căsătoriilor, Direcția Evidența 
Persoanelor, Direcția Impozite și Taxe, Direcția de Asistență Socială, depozitele de alimente, unități de 
învățământ. 

În anul 2017, s-au desfășurat alegeri parțiale pentru alegerea primarului municipiului Craiova, 
ocazie cu care, potrivit prevederilor Legii 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice 
locale, polițiștii locali au desfășurat măsuri de asigurare a integrității unui număr 32 amplasamente pe 
care se aflau panourile electorale (pe durata campaniei electorale), au executat măsuri de siguranță 
publică cu ocazia desfășurării mitingurilor electorale și, totodată, au participat la măsurile de distribuire 
a buletinelor de vot către secțiile de votare, cât și pentru preluarea acestora după procesul de votare 
(la sediul Primariei Municipiului Craiova). 
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S-au asigurat măsurile de ordine, împreună cu celelalte forțe de ordine publică, la evenimentele 
prilejuite de manifestările de protest derulate la nivel local, în lunile ianuarie-februarie și noiembrie – 
decembrie, atât în zona centrală, cât și pe traseele pe care s-au deplasat manifestanții. 

În baza protocolului de colaborare cu S.C. R.A.T. Craiova, s-au efectuat, în echipe mixte, acțiuni 
de control asupra călătorilor ce folosesc mijloacele de transport public în comun, având ca scop 
diminuarea călătoriilor frauduloase. 

Au fost desființate 7 locații în care erau amenajate ilegal adăposturi improvizate (pe teren 
proprietate a municipiului Craiova), de către persoane care se ocupau cu strângerea peturilor și a 
metalelor feroase, ce aveau domiciliile în comunele limitrofe municipiului Craiova, persoanele în cauză 
fiind îndrumate să părăsească zona. 

Poliţiştii locali cu atribuții de ordine publică au desfășurat misiuni de asigurare a ordinii și 
siguranței publice pentru 94 activități sportive și pentru 2 turnee sportive, manifestări ce s-au 
desfășurat la Sala Polivalentă, Sala ”Ion Constantinescu”, Stadionul ”Extensiv” și Stadionul ”Ion 
Oblemenco”, după cum urmează: 15 meciuri de baschet masculin; 22 meciuri de volei masculin, din 
care 4 meciuri internaţionale; 14 meciuri de volei feminin; 27 meciuri de handbal feminin, din care 1 
meci internaţional; 8 meciuri internaţionale de handbal feminin, susținute de echipa națională a 
României, în cadrul ”Trofeului Carpați”; 1 meci internaţional de handbal masculin, susținut de naționala 
României; 2 meciuri internaționale de volei masculin, susținute de echipa națională; 1 turneu sportiv de 
minifotbal; 1 turneu de futsal, finala ”Cupei Pelendava” a campionatului Național; 1 meci de fotbal pe 
stadionul Extensiv; 4 meciuri de fotbal pe stadionul ”Ion Oblemenco” (inclusiv meciul de inaugurare a 
noului stadion de fotbal), 2 meciuri disputându-se în prezența a circa 30.000 spectatori. 

De asemenea, polițiștii locali au asigurat protecția jucătorilor, staff-ului tehnic și oficialilor echipei 
de fotbal A.C. Milan, desfășurând misiunile specifice pentru asigurarea siguranței în zonele de cazare 
ale acestora.  
 Mai mult, polițiștii locali au asigurat ordinea publică la evenimentele sportive și culturale 
desfășurate în Parcul ”Nicolae Romanescu”, Teatrul de Vară, Parcul ”Tineretului”, Centrul 
Multifuncțional, zona centrală, Centrul Istoric, esplanada din cartierul Craiovița Nouă, precum și în 
celelalte cartiere ale municipiului Craiova. 

De asemenea, au participat la asigurarea menținerii ordinii publice cu ocazia desfășurării 
manifestărilor prilejuite de Ziua Națională, Ziua Unirii, Ziua Drapelului, cu ocazia manifestărilor și 
sărbătorilor religioase (Slujbe de Bobotează, Înviere, procesiunea religioasă și pelerinajul sfintelor 
moaște ale Sf. Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de mir), precum și manifestărilor organizate de către 
Primăria Municipiului Craiova în cadrul Zilelor Municipiului Craiova, Festivalului ”Divanul degustătorilor 
de film și artă culinară”, Festivalului internațional de sculptură ”Constantin Brâncuși”, Festivalului 
internațional ”Puppets occupy street – 2017, ediția a IV a”, Caravana ”Bergenbier – eu sunt 12”, 
Festivalului ”Craiova se îmbracă în ie”, Festivalului ”Tradițiile Verii”, Festivalului Internațional ”Adrian 
Păunescu”, activități culturale organizate în cartierele craiovene de către Filarmonica ”Oltenia”, Opera 
Română din Craiova, Teatrul de păpuși ”Colibri”, ansamblul ”Maria Tănase”, Târgul de Crăciun, 
spectacolul de Revelion, etc.  

S-a pus accent pe îndepărtarea cerșetorilor aflați în principalele intersecții ale municipiului 
Craiova, precum și pentru prevenirea și combaterea depozitării de deșeuri pe domeniul public/privat, 
au fost efectuate acțiuni cu forțe proprii, dar și în colaborare cu personal din cadrul S.C. Salubritate 
Craiova. 

Polițiștii locali, în colaborare cu personal din cadrul Companiei de Apă ”Oltenia”, au organizat 
acțiuni în vederea depistării și identificării consumatorilor casnici branșați ilegal la rețeaua publică de 
apă, rău – platnici sau necontorizați, fiind efectuate controale punctuale în cartierele Fața Luncii, 
Brestei, Romanești, Bariera Vâlcii, etc.  
 În lunile ianuarie - februarie, polițiștii locali au acționat în vederea atenționării proprietarilor și a 
reprezentanților asociațiilor de proprietari, pentru îndepărtarea țurțurilor de gheață de pe acoperișuri și 
a zăpezii din zona proprietăților. 
 Indicatorii de performanță ai anului 2017 (raportat la anul 2016), sunt următorii: 

 2017 2016 EVOLUŢIE 
2017/2016 

EVOLUŢIE 
PROCENTUALA    

2017/2016 
ACȚIUNI 414 299 + 115 + 38,46 % 
SANCȚIUNI 7.876 6.652 + 1.224 + 18,40 % 
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AMENZI 6.856 5.922 + 934 + 15,77 % 
AVERTISMENTE 1.020 730 + 290 + 39,73 % 
VALOARE AMENZI 1.080.440 lei 842.455 lei + 237.985 lei + 28,25 % 

 
Structura de Circulație pe Drumurile Publice  
Poliţiştii locali cu atribuţii privind circulaţia rutieră și-au desfășurat activitatea în acord cu 

respectarea dispozițiilor O.U.G. 195/2002 actualizată, privind circulația pe drumurile publice și ale H.G. 
nr. 1391/2006 - pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 (modificat prin 
H.G. nr. 965/2016). 

Raportat la prevederile legale, poliţiştii locali au acţionat (în baza analizei situaţiei operative), 
pentru înlăturarea principalelor cauze generatoare de blocaje rutiere, sancţionarea conducătorilor auto 
și a pietonilor ce încălcă dispozițiile prevăzute de legile în vigoare, fiind desfășurate activități de 
depistare, sancționare și responsabilizare a conducătorilor de autovehicule cu sarcina maximă 
autorizată mai mare de 3,5 tone, autovehicule care parchează/stationează necorespunzator pe 
domeniul public, depistarea și sancționarea conducătorilor auto care au ca obiect de activitate 
transportul de călatori în regim de taxi și transport intra/interjudețean, conducătorii ce încalcă 
Regulamentul de funcționare și accesul în centrul istoric, Regulamentul privind instituirea de parcări pe 
domeniul public precum și sancționarea conducătorilor de vehicule cu tracțiune animală.  

În această perioadă și în urma activităților desfășurate, au fost constatate 20 infracțiuni 
săvârșite pe linie de circulație, întocmind documentația necesară ce a fost predată organelor de 
cercetare penală. 

De asemenea, în cazul accidentelor soldate cu victime sau pagube materiale, au fost luate 
măsurile necesare de  izolare a  zonei, conservarea probelor şi dirijarea traficului, cât și măsurile 
ulterioare de prevenire a unor evenimente rutiere negative. 

Începând cu data de 21.08.2017 și până la finalul anului, odată cu reglementarea cadrului legal 
în ceea ce privește aplicarea măsurii tehnico-administrativă de ridicare a vehiculelor staționate 
neregulamentar, polițiștii locali au dispus măsura de ridicare a 1.027 autovehicule ce au încălcat 
prevederile legale în materie. 

De asemenea, începând cu luna septembrie, odată cu implementarea programului de plată a 
parcărilor  pe baza de S.M.S. (parcare cu plată/oră în zona centrală; parcare ocazională pe raza 
municipiului Craiova), politiștii locali cu atribuții de circulație, împreună cu operatorii Dispeceratului 
Poliției Locale a Municipiului Craiova, au efectuat peste 2.200 de verificări în vederea aplicării măsurilor 
legale împotriva conducătorilor auto ce folosesc în mod abuziv locurile de parcare amenajate.  

Pe parcursul anului 2017, au fost aplanate 11 stări conflictuale apărute între conducători auto, 
fapte care nu au necesitat cercetări de natură penală. 

În timpul desfășurării activității zilnice, au fost depistate 9 persoane fără adăpost (în perioada de 
iarnă), ce au fost conduse și predate centrelor speciale și unităților spitalicești ce aparțin autorității 
locale. 
 S-a avut în atentie fluidizarea traficului rutier în principalele intersecții din zona centrala a 
municipiului, în zona unităților de învațământ și a principalelor instituții publice și, de asemenea, au 
asigurat 82 măsuri de ordine pe linie rutieră, fluidizarea/restricționarea traficului rutier și a celui pietonal, 
cu ocazia manifestărilor cultural-artistice, religioase sau sportive ce au avut loc în Municipiul Craiova. 

De asemenea, s-a asigurat însotirea echipelor sportive (fotbal, volei, baschet, handbal, 
naționalele de handbal și baschet ce au susținut meciuri cu naționala României în Sala Polivalentă), a 
delegațiilor oficiale de arbitri și observatori și transportul acestora în condiții de siguranță rutieră, fără 
evenimente negative. 

Serviciul Circulație a asigurat deplasarea în condiții de siguranță a echipei de fotbal A.C. Milan, 
pe toată durata cât a fost în Craiova, primind aprecieri din partea staff-ului și oficialităților clubului 
italian.  

În cadrul proiectului JCI Cycling Day, organizat în perioada 01.04.2017 - 02.09.2017, de către 
Asociatia Junior Chamber International, ce a avut ca scop promovarea utilității bicicletei ca o 
componentă esențiala a mobilității urbane, politiștii locali cu atribuții de circulație împreună cu agenți de 
poliție din cadrul Poliției Municipiului Craiova - Biroul Rutier, au desfășurat misiuni specifice de 
asigurare a fluidizării traficului și siguranței rutiere, precum și de însoțire  a participanților pe timpul 
deplasării coloanei de cicliști pe raza municipiul Craiova. 

S-a acordat sprijin regiilor și serviciilor de specialitate subordonate Primariei Municipiului 
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Craiova prin acțiuni de  fluidizare/restricționare a traficul rutier cu ocazia diferitelor lucrări de refacere a 
covorului asfaltic pe unele artere de circulație (A.I.Cuza, Parângului, Rozelor, etc),  amenajările de 
parcări, precum și cu ocazia toaletării arborilor, înlocuire a stâlpilor de iluminat public, amplasare 
mobilier urban, etc. 

De asemenea, împreună cu reprezentanții Primăriei Municipiului Craiova, regiilor și societăților 
subordonate Consiliului Local și societățile specializate pentru activitatea de deszăpezire, polițiștii locali 
(cu efective sporite, atât pe timp de zi, cât și pe timp de noapte) au participat în perioada de iarnă la 
înlăturarea efectelor fenomenului natural de ninsoare ce a afectat desfășurarea circulației auto și 
pietonale în Municipiul Craiova, însoțind utilajele de deszăpezire, eliberând arterele de circulație de 
autovehiculele staționate/parcate neregulamentar, verificând străzile municipiului Craiova pentru a 
depista tronsoanele care prezentau gheață, polei, etc, și îngreunau circulația rutieră. 

A fost asigurată fluidizarea traficului rutier în zona sediului Serviciului de stare civilă (în zilele de 
sâmbătă - duminică, cu ocazia desfășurării căsătoriilor civile), a Pieței Centrale, Pieței Chiriac  și a 
Târgului de Săptămână de pe strada Dr. Dimitrie Gerota.  
 În scopul informării cetăţenilor Municipiului Craiova, cu privire la respectarea  prevederilor 
cuprinse în legi şi acte administrative emise de autoritățile locale, a căror competenţă de aplicare este 
în sarcina Serviciului Circulație al Poliției Locale a Municipiului Craiova, s-au derulat  activităţi constând 
în participarea cadrelor Poliţiei Locale la activităţi educativ-preventive în instituţiile de învăţământ 
gimnaziale, publicarea unor materiale în presa scrisă, distribuirea de fluturaşi către cetăţeni şi mesaje 
ce fac trimitere la legislaţia specifică din domeniul circulatiei rutiere. 
 Având în vedere reabilitarea Parcului ”Nicolae Romanescu” și darea în folosință a Centrului de 
Monitorizare, în cadrul Serviciului Circulație a fost înființat Biroul Supraveghere video, Ordine Publică și 
Circulație (din care face parte inclusiv centrul de monitorizare circulație de pe str. Amaradia), iar urmare 
a activității desfășurate de dispecerii acestui birou, au fost  constatate 899 evenimente. 
 În multe cazuri, imaginile surprinse de camerele video de supraveghere, au fost furnizate 
Poliţiei Municipiului Craiova și Parchetelor teritoriale fiind soluționate 39 de solicitări de furnizări de date 
(înregistrări video) și 56 de solicitări privind vizionarea  înregistrărilor, pentru a proba unele fapte de 
natura penală. 

Indicatorii de performanță ai anului 2017 (raportat la anul 2016), sunt următorii: 

 2017 2016 EVOLUŢIE 
2017/2016 

EVOLUŢIE 
PROCENTUALA    

2017/2016 
ACȚIUNI 101 86 + 15 + 17,44 % 
SANCȚIUNI 15.463 7.538 + 7.925 + 105,13 % 
AMENZI 13.512 6.246 + 7.266 + 116,33 % 
AVERTISMENTE 1.951 1.292 + 659 +  51,01 % 
PUNCTE 
PENALIZARE 22.828 11.839 + 10.989 + 92,82 % 

VALOARE AMENZI 5.811.476 lei 1.518.605 lei + 4.292.871 lei + 282,69 % 
 
Structura Disciplină în construcții, Activitate comercială și Protecția Mediului 

Serviciul Disciplina în Constructii, Activitate Comercială și Protecția Mediului a organizat 138 
acţiuni specifice și au fost efectuate peste 1520 de controale punctuale, atât cu personal propriu, cât și 
în colaborare cu funcționari din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova și 
personal din cadrul regiilor și societăților subordonate Consiliului Local Craiova. 

S-au dispus măsuri privind desființarea construcțiilor realizate fără forme legale, au fost 
întocmite documentații în vederea sesizării organelor de cercetare penală și/sau a instanțelor 
judecătorești (după caz), au fost verificați agenții economici cu privire la documentațiile necesare 
pentru funcționare și ocupare a domeniului proprietate a municipiului Craiova, respectarea normelor 
legale privind afișajul stradal, depistarea și identificarea autovehiculelor abandonate sau fără stăpân,  
existența contractelor încheiate de persoane fizice/juridice cu S.C. Salubritate Craiova. 

În anul 2017, polițiștii din cadrul structurii, au desfăşurat patru acţiuni punctuale, pe raza 
municipiului Craiova, având ca scop următoarele: 

-verificarea blocurile de locuințe colective din punct de vedere al legalității executării lucrărilor 
de modificare soluție constructivă a acoperisurilor din terasă în șarpantă, executate fără forme legale, 
având în vedere pericolul care îl reprezintă în cazul producerii de fenomene naturale (în acest caz au 
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fost verificate toate blocurile). 
-depistarea clădirilor și a terenurilor neîngrijite, precum și identificarea proprietarilor / 

deținătorilor legali ale acestora, în vederea aplicării procedurii și a măsurilor prevăzute de H.C.L. nr. 
9/2017 - privind aprobarea criteriilor de încadrare în categoria clădirilor şi terenurilor neîngrijite situate 
în intravilanul municipiului Craiova. 

-depistarea și identificarea agenților economici care dețin firme luminoase (spații comerciale, 
farmacii, case de amanet, case de schimb valutar, societăți ce au ca obiect de activitate servicii 
funerare, etc), fără documentațiile prevăzute Legea nr. 185/2013 - privind amplasarea și autorizarea 
mijloacelor de publicitate. 

-identificarea și atenționarea agenţilor economici care îşi desfăşoară activitatea pe raza 
municipiului Craiova, în ceea ce privește obligativitatea deţinerea acordurilor şi/sau autorizaţiilor de 
funcţionare (vizate pe anul 2017), pe care le emite Primăria Municipiului Craiova (potrivit Codului 
Fiscal). 

La nivelul serviciului, având în vedere activitatea desfășurată, indicatorii de performanță ai 
anului 2017 (raportat la anul 2016), sunt următorii: 

 2017 2016 EVOLUŢIE 
2017/2016 

EVOLUŢIE 
PROCENTUALA    

2017/2016 
ACȚIUNI 138 128 + 10  + 7, 81 % 
SANCȚIUNI 2.752 1.301 + 1.451 + 111,53 % 
AMENZI 2.105 963 + 1.142 + 118,59 % 
AVERTISMENTE 647 338 + 309 +  91,42 % 
VALOARE AMENZI 2.144.100 lei 1.264.740 lei + 879.360 lei +  69,53 % 

 
Biroul Disciplină în Construcții, Afișaj Stradal și Protecția Mediului 

În domeniul disciplinei în constructii şi al afişajului stradal, poliţiştii locali au  efectuat acțiuni 
specifice, punctuale, care au avut ca scop  identificarea lucrărilor de construcţii executate (respectarea 
prevederilor Legii nr. 50/1991 actualizată), verificarea documentațiilor tehnice, inclusiv a construcţiilor 
cu caracter provizoriu.  

Au fost efectuate 1.040 controale, atât cu efective proprii de polițiști locali, cât și în colaborare 
cu personal din cadrul regiilor și societăților subordonate Consiliului Local Craiova, funcționari din 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova și efective din cadrul Poliției 
Municipiului Craiova. 

În urma acțiunilor și controalelor efectuate, au fost depistate 12 infracțiuni privind nerespectarea 
art. 24 lit”a” din Legea 50/1991 actualizată, ce au constat în continuarea lucrărilor după dispunerea 
măsurilor complementare de oprire a lucrărilor executate fără autorizație de construire, pentru care s-a 
întocmit documentația necesară și au fost sesizate organele de urmărire penală în vederea continuării 
cercetărilor (Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova și Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj). 

În 20 de cazuri s-a întocmit documentația necesară în vederea sesizării instanțelor de judecată 
(având ca obiect obligația de a face - intrarea în legalitate sau desființarea construcțiilor și aducerea 
terenului la starea inițială sau la forma autorizată, după caz).  

Au fost verificate peste 1.700 de construcţii, fiind emise 240 de somaţii și notificări în vederea 
desființării acestora (barăci metalice, garaje, schele, copertine, anexe ferme de animale, firme și mesh-
uri publicitare, împrejmuiri, etc) pentru abateri de la legislația în vigoare, construite pe proprietatea 
municipiului Craiova fără forme legale, fiind încheiate 1.092 note de constatare și s-au întocmit actele 
necesare și rapoartele de specialitate (în vederea demolării) pentru 11 construcții. 

Urmare a emiterii somațiilor, 145 construcții au fost desființate de către proprietari, cu forțe 
proprii, aceștia conformându-se măsurilor dispuse. 
 În conformitate cu prevederile H.C.L nr. 9/2017 privind aprobarea criteriilor de încadrare în 
categoria clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Craiova, polițiștii locali au 
demarat verificările necesare pentru identificarea clădirilor / terenurilor neîngrijite de pe raza 
municipiului Craiova, fiind identificate 42 imobile (23 terenuri + 19 clădiri) insalubre. 

Începând cu luna septembrie, au fost desfăşurate acţiuni privind legalitatea executării lucrărilor 
de modificare soluție constructivă a acoperișurilor din terasă în șarpantă la blocurile de locuințe 
colective de pe raza municipiului Craiova . 

În acest sens, în anul 2017, au fost identificate  651 de blocuri de locuințe care au realizate 
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acoperișuri tip șarpantă fără autorizație de construire și documentația impusă de Legea nr. 50/1991 
actualizată, impunându-se măsura de intrare în legalitate. 

Au fost inițiate și s-au desfășurat acțiuni la punctele de lucru ale agenților economici care dețin 
firme luminoase (spații comerciale, farmacii, case de amanet, case de schimb valutar, pariuri sportive, 
societăți ce au ca obiect de activitate servicii funerare, etc), fără documentațiile prevăzute de lege, fiind 
aplicate măsurile stabilite de Legea 50/1991 republicată, precum și măsurile stabilite prin H.C.L. nr. 
845/2013 - privind aprobarea Regulamentului local referitor la amplasarea şi autorizarea mijloacelor de 
publicitate pe raza municipiului Craiova. 
 În domeniul Protecției Mediului, politiștii locali au acționat pentru asigurarea și păstrarea 
curățeniei în municipiul Craiova, potrivit prevederilor H.C.L. nr. 319 / 2009 modificată și completată, 
precum și pentru aplicarea prevederilor nr. Legii 421/2002 actualizată, privind regimul juridic al 
vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public/privat al municipiului Craiova. 
 Pe parcursul anului au fost verificate 87 societăți comerciale și 176 persoane fizice cu privire la 
încheierea contractelor pentru colectarea deșeurilor menajere și nemenajere cu operatorii autorizati, 
abandonarea pe domeniul public de vehicule, construcții metalice ori din alte materiale, expunerea spre 
vânzare pe domeniul public al unor vehicule, autovehicule fără autorizările legale, 
abandonarea/depozitarea deșeurilor pe amplasamente care aparțin domeniului public, neîmprejmuirea 
și nesalubrizarea terenurilor deținute cu orice titlu, etc. 
Biroul Activitate Comercială 

Poliţiştii locali au organizat şi executat acțiuni de verificare și control a activității comerciale la 
agenții economici din municipiul Craiova, aplicând măsurile legale, iar în 76 cazuri s-a dispus 
confiscarea mărfurilor pentru care comercianții nu au prezentat documente de proveniență (2.810 
perechi încălțăminte, 391 articole de îmbracăminte second-hand, 799 de produse cosmetice și 
parfumuri, 1.489 articole de gablonțărie (ceasuri, ochelari, etc), jucării 285 buc., în valoare de 
aproximativ 39.000,00 lei. 

Acțiunile au avut ca obiect verificarea respectării normelor legale privind desfăşurarea 
comerţului stradal şi a activităţilor comerciale, a condiţiilor şi a locurilor stabilite de autorităţile locale, 
verificarea legalităţii activităţilor de comercializare a produselor desfăşurate de persoane fizice şi 
juridice autorizate, producători particulari, verificarea autorizaţiilor, aprobărilor, documentelor de 
provenienţă a mărfurilor, verificarea comercianților din zona pieţelor agroalimentare. 

Polițiști locali, în colaborare cu efective de jandarmi şi agenţi de poliţie din cadrul Inspectoratului 
de Poliţie Judeţean Dolj, au acţionat în zona piețelor agro-alimentare, în vederea prevenirii si 
combaterii activităţilor comerciale ilicite, conştientizarea persoanelor fizice/juridice şi a producătorilor 
agricoli, care practică activităţi de comerţ.  

În cadrul acţiunilor s-a urmărit protejarea populaţiei împotriva activităţilor comerciale ilicite în 
scopul asigurării unui climat optim de ordine şi siguranţă publică, caracterul acţiunilor desfăşurate fiind 
preventiv - reactiv. 

În cursul anului 2017, poliţiştii locali din cadrul Biroului Activitate Comercială au verificat 3.250 
agenţi economici care îşi desfăşoară activitatea pe raza municipiului Craiova, în ceea ce privește 
deţinerea acordurilor şi/sau autorizaţiilor de funcţionare emise de Primăria Municipiului Craiova. 

În baza notificărilor înregistrate la Primăria Municipiului Craiova cu privire la activitatea de 
soldare și lichidare a stocurilor de mărfuri deținute de către comercianți, polițiștii locali au verificat 18 
societăți comerciale, nefiind constatate nereguli și abateri de la legislație în acest sens.  

Au fost organizate mai multe acțiuni punctuale având ca obiect verificarea respectării de către 
comercianți a suprafețelor de teren închiriate de la autoritatea locală, cu scopul amenajării de terase 
sezoniere, fiind aplicate măsurile prevăzute de Regulamentul local referitor la condiţiile de amplasare a 
construcţiilor cu caracter provizoriu pentru desfăşurarea activităţilor de comerţ stradal. 
 
Activitatea desfășurată în zona unităților de învățământ  
 În perioada supusă analizei, s-a acționat pentru asigurarea climatului de siguranţă publică în 
incinta şi zona adiacentă a 9 unităţi de învăţământ (repartizate în cadrul sistemului integrat de ordine 
publică), având ca scop prevenirea şi descurajarea factorilor de natură penală sau contravenţională şi 
asigurarea climatului de ordine şi siguranţă publică în unităţile şcolare, zona adiacentă şi imediată a 
acestora. 

Unitățile de învățământ aflate sub supravegherea Poliției Locale a Municipiului Craiova, potrivit 
Planului Unic de Ordine și Siguranță Publică (întocmit la nivelul județului), sunt următoarele: Colegiul 
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Națíonal ''Carol I'', Colegiul Național ”Elena Cuza”, Colegiul Național Economic ”Gh. Chițu” (locația din 
cartierul 1 Mai), Liceul de Arte ”Marin Sorescu”, Liceul ”Matei Basarab”, Școala Gimnazială ''Sf. 
Gheorghe'' (două locații), Școala Gimnazială ''Al. Macedonski'', Școala Gimnazială ''Mihai Viteazul'', 
Școala Gimnazială ''Nicolae Romanescu'' (două locații). 
 Au fost organizate întâlniri cu profesori şi elevi, au fost desfăşurate activităţi de prezentare a 
aspectelor privind conceptul şi atribuţiile / competențele poliţiştilor locali precum şi modul de contactare 
al acestora. 

De asemenea, le-au fost aduse la cunoștință elevilor aspecte privitoare la: răspunderea penală 
şi contravenţională; prevederile Legii 61/1991 Rep. (portul de arme albe, consumul de alcool, 
pătrunderea fără drept în unităţile şcolare); infracţiuni contra persoanelor din Codul Penal (furtul, 
lovirea, tâlhăria) consecinţele juridice şi măsurile de protecţie împotriva comiterii unor astfel de fapte; 
aspecte privind consecinţele consumului de plante etnobotanice; modul de sesizare a faptelor 
antisociale; consecinţele apelării nejustificate a serviciului național de urgenţă 112; aspecte privind 
absenteismul şi comportamentul violent; aspecte privind violenţa domestică, etc. 

În vederea prevenirii și combaterii consumului de tutun în incinta unităților de învățământ (cele 
aflate în răspunderea Poliției Locale), precum și pentru eradicarea absenteismului de la orele de curs, 
polițiștii locali cu atribuții de ordine publică au inițiat și desfășurat 77 acțiuni, în cadrul cărora au fost 
depistați și identificați elevi care consumau tutun în incinta curții aferentă unităților de învățământ, atât 
în pauza dintre cursuri, cât și în timpul orelor de curs, urmare absenței de la cursuri.  
 Polițiștii locali cu atribuții de ordine publică și circulație, au asigurat măsuri de ordine, de pază a 
lucrărilor scrise și de asigurare a transportului lucrărilor la centrele de corectare pe timpul examenelor 
de capacitate, examenelor de bacalaureat și a concursurilor de ocupare a posturilor didactice și cele de 
director/director adjunct vacante din învățământul preuniversitar, organizate de Inspectoratul de 
Învățământ Dolj. 

Polițiștii locali cu atribuții în domeniul circulației, au avut în atenție fluidizarea traficului rutier și 
pietonal din zona principalelor instituții de învățământ situate în centrul municipiului Craiova, la 
intrarea/ieșirea elevilor  de la cursuri (Colegiul Național ”Carol I”, Colegiul Național ”Elena Cuza”).  
 Concluzionând, în anul 2017, Poliția Locală a Municipiului Craiova a contribuit la menținerea 
unui climat de ordine socială, a participat activ la toate evenimentele organizate pe raza municipiului 
Craiova, a  cooperat și colaborat foarte bine cu celelalte entități ale statului ce fac parte din Planul Unic 
de Ordine și Siguranță Publică al municipiului Craiova, autoritatea locală (inclusive cu regiile/societățile 
aflate în subordinea autorității locale), instanțele judecătorești și parchetele locale, precum și cu 
persoane juridice, fizice sau organizații neguvernamentale, și-a îndeplinit întocmai atribuțiile conferite 
de actele normative în vigoare, răspunzând prompt (raportat la competențele legale) la sesizărilor 
cetățenilor, câștigând respectul și încrederea acestora. 

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Dolj 
În perioada de referinţă, creşterea siguranţei cetăţeanului a reprezentat obiectivul principal 

asumat la nivelul I.J.J. Dolj, în domeniul ordinii şi siguranţei publice, pentru atingerea acestuia fiind 
derulate activităţi specifice în scopul eficientizării acţiunilor pentru prevenirea şi combaterea faptelor 
care pun în pericol viaţa şi integritatea persoanei, avutul public şi privat, apărarea drepturilor şi 
intereselor legitime ale cetăţenilor, paza şi protecţia obiectivelor din competenţă, dar şi pentru 
soluţionarea problemelor comunităţii. 

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

În ceea ce priveşte modul de organizare şi executare a misiunilor din competenţă, eforturile 
principale au fost orientate spre identificarea tuturor vulnerabilităţilor şi factorilor de risc, optimizării şi 
dinamizării dispozitivelor adoptate în funcţie de situaţia operativă existentă, precum şi eficientizarea 
cooperării cu celelalte structuri cu competenţe în domeniul ordinii şi siguranţei publice. 

În acest sens, pentru asigurarea ordinii şi liniştii publice, prevenirea şi combaterea faptelor de 
natură contravenţională sau penală,  depistarea persoanelor care se sustrag urmăririi penale sau 
executării pedepselor, precum şi a persoanelor dispărute, conducerile I.J.J. Dolj, IPJ Dolj, GJMb. 
Craiova, ISUJ Dolj şi Poliţiei Locale Craiova au colaborat permanent pentru informarea reciprocă cu 
privire la evoluţia situaţiei operative şi instruirea  personalului participant  la misiunile de asigurare  a 
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ordinii şi liniştii publice.  
În anul 2017, pe timpul manifestărilor cultural-artistice, sportive, promoţionale, religioase, de 

protest, jandarmii doljeni în cooperare/colaborare cu personalul IPJ Dolj, ISUJ Dolj şi Poliţiei Locale 
Craiova, au executat în bune condiţii 185 misiuni de asigurare a ordinii şi siguranţei publice, ocazie cu 
care au fost constatate 4 infracţiuni cu 4 autori, s-au aplicat 14 sancţiuni contravenţionale în valoare de 
3.600 lei şi au fost confiscate bunuri în valoare de 140 lei. 

Cele mai vizibile au fost misiunile de asigurare a ordinii publice cu ocazia Alegerilor locale 
parțiale în municipiul Craiova, a sărbătorilor naţionale, evenimentelor publice dar şi cu ocazia 
competiţiilor sportive interne şi internaţionale, fără a fi înregistrate evenimente. 

De menţionat, pe acest palier, sunt misiunile de asigurare a ordinii publice executate pe timpul 
acţiunilor de protest ce au avut loc în municipiul Craiova, pe fondul nemulţumirilor unor cetăţeni privind 
modificările legislative din domeniul justiţiei, din perioadele ianuarie – februarie, respectiv noiembrie – 
decembrie, misiuni care au fost monitorizate şi gestionate în condiţii foarte bune de către structurile 
MAI cu atribuţii în domeniu, fără a fi înregistrate evenimente. 

De remarcat este faptul că, în perioada de referință, în urma ședințelor de analiză și orientare, 
în funcție de amenințările, riscurile și vulnerabilitățile prognozate, dispozitivele specifice au fost 
permanent adaptate și dimensionate, iar ca urmare a implementării conceptului de dialog și 
comunicare și a măsurilor preventiv-descurajatoare nici în acest an, nu au fost desfășurate acțiuni de 
intervenție pentru restabilirea ordinii publice. 

Pentru gestionarea corespunzătoare a situaţiei operative, prevenirea faptelor antisociale şi 
intervenţia promptă, la solicitare, în sprijinul cetăţenilor, permanent, la nivelul IJJ Dolj a fost constituită o 
capacitate de intervenţie dispusă în zona obiectivelor importante din centrul municipiului Craiova.  

Pe acest segment de activitate, efectivele Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Dolj au 
acționat la 92 de solicitări, ocazie cu care a fost constatată 1 infracțiune cu 2 autori și aplicate 27 
sancțiuni contravenționale în valoare de 1.460 lei. 

În perioada de referinţă o preocupare permanentă a factorilor de răspundere a constituit-o 
participarea activă şi permanentă, în cooperare/colaborare cu personalul IPJ Dolj, GJMb. Craiova, 
ISUJ Dolj şi Poliţiei Locale Craiova la menţinerea ordinii publice în municipiul Craiova în scopul 
protecţiei drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a proprietăţii publice şi private precum şi 
la prevenirea, descoperirea şi combaterea infracţiunilor şi a altor încălcări ale legislaţiei în vigoare.  

În acest sens, în municipiul Craiova, au fost planificate, organizate şi executate 9.840 misiuni de 
menţinere a ordinii publice, în zone de interes operativ, cu un efectiv de 17.410 jandarmi, ocazie cu 
care au fost aplicate 1.046 sancţiuni contravenţionale, în valoare de 232.015 lei, constatate 184 
infracţiuni cu 196 autori, 21 persoane conduse la poliţie în vederea luării măsurilor legale şi au fost 
ridicate bunuri în valoare de 1.120 lei. 

Un alt aspect important în activitatea I.J.J. Dolj l-a constituit  menţinerea ordinii publice în zona 
instituţiilor de învăţământ preuniversitar, activităţi care s-a realizat în sistem integrat POLIŢIE – 
JANDARMERIE – POLIŢIE LOCALĂ, având ca obiectiv creşterea siguranţei elevilor şi cadrelor 
didactice  în incinta şi zonele adiacente unităţilor de învăţământ, asigurarea climatului de ordine şi 
siguranţă publică pe traseele de afluire/defluire ale elevilor, prevenirea şi descurajarea acţiunilor de 
tulburare a ordinii şi siguranţei publice în zona unităţilor de învăţământ. 
           Un alt deziderat pe acest palier l-a constituit implicarea activă a jandarmilor doljeni pentru 
organizarea şi desfăşurarea activităţilor cu caracter preventiv, atât la instituţiile de învăţământ 
preuniversitar, cât şi pe timpul manifestărilor sportive, cultural -  artistice, în vederea conştientizării 
tinerilor privind consecinţele săvârşirii de fapte antisociale, fiind desfăşurate 196 acţiuni în cadrul 
programului de prevenire a violenţei cu ocazia adunărilor publice în cadrul campaniei „Spaţiul public 
este al tuturor!”, la competiţiile şi jocurile sportive „Alege să fii Fair – Play!”, „Competitia sportiva = 
Spectacol”, a programului de prevenire a consumului de droguri „Fii conştient, nu dependent”, precum 
şi a programelor de prevenire a violenţei în şcoli „Să exmatriculăm violența!”, „Adolescenta fără violență 
/ delincvență!”, „ Jandarmul, prietenul celui care respectă legea! ” ocazie cu care au fost distribuite 
12.180 pliante şi materiale informative. 
 Un aspect important a constat în derularea şi dezvoltarea relaţiilor de cooperare/colaborare cu 
societatea civilă prin intermediul protocoalelor şi parteneriatelor dar şi cu alte instituţii ale statului cu 
atribuţii pe linia apărării drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti (Oficiul Judeţean pentru Protecţia 
Consumatorilor, Garda de Mediu, Direcţia Silvică, ANAF, Camera Executorilor Judecătoreşti, 
Inspectoratul Teritorial de Muncă şi altele), sens în care Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Dolj a 
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desfăşurat 241 acţiuni în cooperare/colaborare cu aceste instituţii, ocazie cu care au fost aplicate 31 
sancţiuni contravenţionale, în valoare de 6.400 lei şi au fost ridicate bunuri în valoare de 980 lei.  

De asemenea, pentru îmbunătăţirea cooperării interinstituţionale, în perioada 02 – 06 iunie 
2017, efective din cadrul unității au participat la exerciţiul de antrenament “OLTENIA 2017”, ce a avut 
drept scop evaluarea răspunsului la urgență în caz de accident nuclear și de a identifica domeniile care 
necesită îmbunătățiri privind capabilitățile de intervenție și docmentele de răspuns cu caracter operativ 
și procedural, activitate finalizată cu aprecieri de către reprezentanții D.G.M.O. din M.A.I. şi ai IGSU.   

Realizarea obiectivelor ce au stat în faţa instituţiei în anul 2017 a impus o conduită ireproşabilă 
precum şi o probitate morală şi profesională a întregului personal. 

 

Gruparea de Jandarmi Mobilă Fraţii Buzeşti Craiova 
În anul 2017, Gruparea de Jandarmi Mobilă "Fraţii Buzeşti" Craiova a asigurat în municipiul 

Craiova măsurile de ordine la următoarele categorii de manifestări: 
  - cultural-artistice : 7 misiuni; 
  - sportive: - baschet: 4 misiuni; 
        - handbal: 7 misiuni; 
          - volei: 7 misiuni; 
       - fotbal: 3 misiuni; 
                  - altele : 2 misiuni; 
  - religioase: 1 misiune 
  - vizite oficiale : 2 misiuni. 
 
 

Turism 
Procesul privatizării infrastructurii turistice a municipiului Craiova, îmbinat cu scăderea nivelului 

de trai al populaţiei au dus la o slabă valorificare a potenţialului turistic. 
La sfârşitul anului 2017, activitatea turistică s-a desfăşurat prin intermediul a 48 unităţi de 

cazare. Hotelurile deţin 54,2% din totalul unităţilor de cazare, urmate de pensiunile turistice urbane cu 
31,3%, hosteluri cu 8,3%, moteluri cu 4,2% şi vile turistice cu 2,0%. 

Numărul turiştilor cazaţi la sfârşitul anului 2017 a fost de 102.023 (cu 26.812 turişti mai mult faţă 
de sfârşitul anului 2016), cu 183.673 om-zile înnoptări (cu 49.458 om-zile înnoptări mai puţin decât la 
sfârşitul anului 2016). 
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STAREA MEDIULUI 

 
 

Calitatea aerului 
Supravegherea calităţii aerului în județul Dolj s-a realizat în anul 2017 prin intermediul 

sistemului automat de monitorizare a calităţii aerului inclus în RNMCA, format din 6 staţii automate, 
care au fost amplasate conform criteriilor specifice prevăzute în prezent în Legea 104/2011.  

Poluanţii monitorizaţi - respectiv SO2, NO2, NOx, CO, PM10 şi PM2,5, benzen şi ozon(O3) - sunt 
cei reglementaţi prin directivele europene privind calitatea aerului înconjurător preluate prin legislaţia 
noastră prin Legea 104/2011. 
Structura reţelei din aglomerarea Craiova 

- staţia DJ-1 - staţie urbană de trafic, amplasată pe Calea Bucureşti, vis-a-vis de PiaţaMare; 
poluanţii monitorizaţi sunt SO2, NO, NO2, NOx, CO, PM10 şi B; 

- staţia DJ-2 - staţe de fond urban amplasată în zona Primăriei Craiovei; poluanţii monitorizaţi 
sunt SO2, NO, NO2, NOx, CO, PM2,5 şi B; 

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

- staţia DJ-4 - staţie industrială, situată la intrarea în Işalniţa, în mediu suburban; poluanţii 
monitorizaţi sunt SO2, NO, NO2, NOx, O3; 

- staţia DJ-5 - staţie de fond  suburban amplasată în zona pod Jiu spre  intrarea în Breasta; 
poluanţii monitorizaţi sunt SO2, NO, NO2, NOx, CO, PM10 şi O3 - de menţionat că acesta din urmă se 
regăseşte în reţeaua europeană specială de monitorizare şi evaluare, alături de alte staţii din ţară.  

 
Principalele surse de emisie care afectează valorile indicatorilor monitorizaţi sunt: 
 traficul auto şi feroviar - produc emisii de poluanţi chimici, pulberi şi zgomot, cele mai afectate 

artere fiind: N. Titulescu, Calea Bucureşti şi B-dul Decebal; 
 arderi in industria de transformare şi pentru producerea de energie electrică şi termică, 

respectiv  platformele industriale ale celor 2 termocentrale care emit o serie de poluanţi 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 cantităţi mari de deşeuri 
(cenuşa şi sterilul). La cele două locaţii ale haldelor de cenuşă, cea de la Işalniţa şi cea de la 
Valea Mânăstirii, încă se mai produc uneori spulberări de praf în condiţii de vânt uscat; 

 alte procese industriale - platforma de sud-est (Electroputere, M.A.T., Reloc, Ford), zona din 
NV- Elpreco, Fabrica de bere, incineratorul generează în atmosferă emisii de diverşi  poluanți şi 
zgomot; 

 exploatarea gazelor produce emisii de compuşi organici volatili ; 
 procesele de ardere pentru încălzirea casnică influenţează sensibil concentraţiile poluanţilor în 

timpul iernii, prin contribuţia lor la nivelul PM10, PM2,5, oxizilor de  azot, monoxidului de 
carbon ; 

 şantierele deschise, nerespectarea condițiilor prevăzute pentru transportul materialelor 
pulverulente și a celor legate de ieșirile mijloacelor de transport din amplasamente unde există 
surse importante de praf  sunt importante surse de pulberi; 

 factori naturali -  terenurile agricole din apropiere sunt importante surse de pulberi, de 
asemenea; 

 surse accidentale – incendii - surse de oxizi, pulberi, compuși organici; 
 surse locale necontrolate, ca arderea miriştilor, arderi ale materialelor plastice sunt surse de 

pulberi oxizi şi alti compuşi organici, unii foarte periculoşi; 
 zonele încă nesalubrizate sunt la rândul lor surse pentru prezenţa în atmosferă a diverşilor 

compuşi rezultaţi în urma descompunerii, ca amoniacul. 
 

Evoluţia poluanţilor monitorizaţi în 2017 în aglomerarea Craiova 
În urma monitorizării poluanţilor atmosferici în anul 2017, la dioxidul de sulf și monoxidul de 

carbon s-au obţinut date comparabile cu cele din anii precedenţi.  
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Problema înregistrării unui număr important de  depășiri ale  VL orare și zilnice la SO2 pare a fi 
rezolvată, odată cu începerea utilizării instalațiilor de desulfurare de către termocentralele din zonă, nu 
s-au înregistrat depășiri ale VL orare la nici una dintre stații, iar mediile anuale sunt în domeniul de 9 -
14 µg/m3. 

În cazul  oxizilor de azot (NO2), în mediul urban  s-au înregistrat medii anuale între   21-41 
µg/m3, iar în suburban (Ișalnița, Breasta) între 14-16 µg/m3. Concentrațiile cele mai ridicate s-au 
înregistrat în general în timpul iernii, datorită aportului proceselor de ardere pentru încălzirea casnică. 
S-au înregistrat depășiri ale  VL orare la DJ-3 , în condiții proaste de dispersie, de data asta în luna 
august (anii precedenți s-au petrecut în perioadele de toamnă și iarnă), în condiții defavorabile 
dispersiei (temperatură foarte ridicată, calm atmosferic, presiune atmosferică mare). 

Referitor la pulberile materiale PM10, PM2,5,  evoluția concentrațiilor în cursul lunilor de toamnă 
și iarnă ridică în continuare  probleme în perioade caracterizate de calm atmosferic și lipsa 
precipitațiilor, notabile pentru DJ-3, DJ-1 și DJ-5. La DJ-3 (zona Billa) s-a depășit numărul permis de 
valori mai mari ca valoarea limită la 24 ore (50 µg/m3, 35 depășiri/an permise – Legea 104/2011). La 
DJ-1, stație de trafic mai puțin influențată de procesele de ardere pentru încălzirea casnică, se 
înregistrează un număr mai mic de depășiri - 19. 

Ozonul, poluant secundar a cărui formare în atmosferă depinde mult de condițiile climatice - 
respectiv radiația solară și temperaturile ridicate din sezonul primăvară - toamnă și de existența în 
principal a precursorilor de natură organică și a oxizilor de azot, a fost  monitorizat la stația Billa (DJ-3), 
la Ișalnița (DJ-4) și la Breasta (DJ-5) și a avut un număr mai mic de depășiri ale valorii țintă pentru 
sănătatea umană față de anii precedenti și de asemenea mai mic decât numărul limită de depășiri 
permis în legislație.  

 
Tabel sinteza. Perioada: 2017 
staţie poluant media 

aritmetică  
unitate 
măsura tip depășire  nr. 

depășiri  
captura de date  

validate (%) 
DJ- 1 SO2  9.22 µg/m3 VL ora (350µg/m3)  0 93.81 
  NO2  20.87 µg/m3 VL ora (200µg/m3)  0 94.09 
  NOx  36.73 µg/m3     94.09 
  CO 0.39 mg/m3 Max mediei 8 ore 0 88.54 
  Benzen 3.56 µg/m3     84.70 

  
PM10 
grav. 25.88 µg/m3 VL 24 ore (50 µg/m3) 19 72.60 

  PM10 nef. 21.4 µg/m3 VL 24 ore (50 µg/m3) 3 85.29 
DJ-2 SO2  8.71 µg/m3 VL ora (350µg/m3)  0 92.72 
  NO2  23.5 µg/m3 VL ora (200µg/m3)  0 94.38 
  NOx  37 µg/m3     94.38 
  CO 0.28 mg/m3 Max mediei 8 ore   95.78 
  Benzen 3.23 µg/m3     90.15 

  
PM2.5 
grav. 23.21 µg/m3     58.90 

DJ-3 SO2  10.6 µg/m3  VL ora (350µg/m3)  0 93.68 
  NO2  41.11 µg/m3 VL ora (200µg/m3)  1 93.08 
  NOx  69.19 µg/m3     93.08 
  O3 37.93 µg/m3 Max mediei 8 ore 3 92.28 

  
PM10 
grav. 33.45 µg/m3 VL 24 ore (50 µg/m3) 40 77.53 

  PM10 nef. 31.61 µg/m3 VL 24 ore (50 µg/m3) 28 60.82 
DJ-4 SO2  14.27 µg/m3  VL ora (350µg/m3)  0 89.36 
  NO2  14.24 µg/m3 VL ora (200µg/m3)  0 95.15 
  NOx  23.78 µg/m3     95.15 
  O3 46.47 µg/m3 Max mediei 8 ore 6 93.39 
DJ-5 SO2  12 µg/m3  VL ora (350µg/m3)  0 91.66 
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  NO2  15.62 µg/m3 VL ora (200µg/m3)  0 95.06 
  NOx  23.7 µg/m3     95.06 
  CO 0.16 mg/m3 Max mediei 8 ore 0 98.65 
  O3 43.37 µg/m3 Max mediei 8 ore 4 94.92 

  
PM10 
grav. 22.5 µg/m3 VL 24 ore (50 µg/m3) 17 80.00 

  PM10 nef. 23.21 µg/m3 VL 24 ore (50 µg/m3) 11 83.84 

       Radioactivitatea mediului  
APM Dolj a realizat supravegherea radioactivităţii mediului în Municipiul Craiova, prin 

intermediul Staţiei de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului Craiova (SSRM Craiova)  şi a 2 staţii 
automate de măsurare a dozei, care fac parte din Sistemul Naţional de Avertizare/Alarmare pentru 
Radioactivitatea Mediului (S.N.A.A.R.M.), componentă a Reţelei Naţionale pentru Supravegherea 
Radioactivităţii Mediului (R.N.S.R.M.). Staţiile automate locale sunt concepute să permită funcţionarea 
şi monitorizarea radioactivităţii mediului în zonele în care au fost montate, într-o manieră continuă, fără 
necesitatea intervenţiei umane (operare automată), în condiţiile de mediu existente, în regiunile de 
amplasare. 

S.N.A.A.R.M. este coordonat de la un centru de comandă aflat în cadrul Laboratorul de 
Radioactivitate, ANPM. 

Reţeaua Naţională pentru Supravegherea Radioactivităţii Mediului (RNSRM) înfiinţată în anul 
1962, constitue o componentă specializată a sistemului naţional de radioprotecţie, care realizează 
supravegherea și controlul respectării prevederilor legale privind radioprotecţia mediului şi asigură 
îndeplinirea responsabilităţilor MM privind detectarea, avertizarea și alarmarea factorilor de decizie în 
cazul unor evenimente cu impact radiologic asupra mediului și sănătăţii populaţiei. Existența și 
funcţionarea reţelei este o cerinţă a UE. Tratatul Euratom – Art. 35, obligă statele europene să-şi  
monitorizeze radioactivitatea mediului din vecinătatea obiectivelor nucleare  şi pe întreg teritoriul 
naţional şi să transmită Comunității, prin rapoarte periodice, informaţiile obţinute (Art.36). 

 SSRM Craiova efectuează atât un programul standard de supraveghere a radioactivităţii, cât și 
un program special de supraveghere a zonei de influenţă a CN Kozlodui. 

SSRM Craiova (funcţionează neîntrerupt din 1967), a desfăşurat în anul 2014 un program de 24 
de ore/zi şi a avut drept sarcină principală realizarea monitorizării radioactivităţii mediului in Municipiul 
Craiova, în scopul detectării oricărei creşteri nejustificate a radioactivităţii mediului, această activitate 
fiind de o mare importanţă datorită existenţei la aprox. 70 km a complexului nuclear de la Kozlodui. 
Programul de lucru a presupus măsuratori de activităţi beta globale în raport cu sursa etalon (Sr-Y)90, 
măsuratori gamma spectrometrice ale factorilor de mediu: aer, depuneri atmosferice, apa brută Jiu-
secţiunea Podari şi Işalniţa, apa din foraj Hanul Doctorului, vegetaţie spontană, sol necultivat, sedimet 
Jiu şi determinări de debit doză gamma. 

 
Situaţia radioactivităţii factorilor de mediu în Municipiul Craiova 

1. Radioactivitatea aerului 
1.1. Aerosoli atmosferici – Craiova 
Procedura de determinare a radioactivităţii atmosferei, constă în aspirarea pe filtre a 

aerosolilor atmosferici, cu ajutorul unei pompe de vid. Au fost efectuate 4 aspiraţii zilnice timp de 5 ore 
fiecare. Pentru separarea contribuţiei radionuclizilor naturali la radioactivitatea unei probe, fiecare 
dintre acestea au fost măsurate de 3 ori ( la 3 minute după prelevare, la 20 ore și la 5 zile).Valorile 
înregistrate s-au situat sub nivelul  de atenţionare de 10 Bq/m3. 
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a.Variaţia radioactivităţii beta globala a aerosolilor-măsurători imediate 
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Graficul 1.1. 
 

b. Evoluţia radioactivităţii descendenţilor radonului, în ultimii 11 ani, aspiraţia între orele 2-7 
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Graficul 1.2 

c. Evoluţia radioactivităţii descendenţilor radonului, în ultimii 11 ani, aspiraţia între orele 8-13 
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Graficul 1.3 

 
 

d. Evoluţia radioactivităţii descendenţilor radonului, în ultimii 11 ani,  
aspiraţia între orele 14-19 
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Graficul 1.4 

e. Evoluţia radioactivităţii descendenţilor radonului, în ultimii 11 ani,  
aspiraţia între orele 20-01 
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Graficul 1.5 

Din graficele prezentate, se observă că radioactivitatea aerosolilor a avut o variaţie sezonieră, 
în concordanţă cu variaţia multianuală, iar activitatea specifică a radonului este mai mare în  lunile de 
toamnă-iarnă, aceasta fiind influenţată, în cea mai mare parte, de condiţiile meteorologice. 
      Singurul radionuclid artificial găsit în aerosolii atmosferici din perioada 29.09-04.10.2017 a fost Ru-
103, cu o concentraţie  medie de 48,2 mBq/mc şi cu un maxim de 127,5mBq/mc în data de 
30.09.2017. Doza încasată de populaţie datorită acestui radionuclid artificial este 0.001 mSv, mult mai 
mică decât cea permisă de lege, care este de 1mSv/an. În restul perioadei concentraţia radionclizilor 
artificiali s-a situat sub limita de detecţie a aparaturii. Activitatea minim detectabilă (AMD), s-a situat în 
jurul valorii de 5 mBq/ mc. 
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a) Debitele dozei gamma  în aer – Craiova 
 

              Variaţia lunară a debitului de doză gamma externă  
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Graficul 2.1 

   Debitul dozei  echivalente gama s-a situat în limita de variaţie a fondului natural iar doza 
gamma echivalentă anuală, încasată de populaţia din zonă a fost  de 0.10 mSv/an. Valoarea medie a 
echivalentului de  doză efectivă pentru ţara noastră este de 2,4 mSv/an. 
Probele de aerosoli atmosferici cumulate lunar, au fost măsurate gama spectrometric.     

 
b) Depuneri atmosferice totale şi precipitaţii Craiova 

Probele au fost prelevate zilnic de pe o suprafată de 0.3 m2, durata de prelevare fiind de 24h. 
Depunerile atmosferice au fost analizate zilnic. 
Depuneri atmosferice, activităţi specifice beta globale (Bq/m2/zi) 

- valori medii lunare (măsuratori imediate). 
Graficul 3.1 
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     Pe grafic a fost reprezentată variaţia lunară a depunerilor atmosferice şi a precipitaţiilor.  
Probele de depuneri au fost cumulate lunar și supuse măsurătorilor gamma spectrometrice. 
Concentraţia radionuclizilor artificiali a fost mai mică decât activitatea minim detectabilă.  
 
c) Ape brute Jiu – Podari 

Radioactivitatea artificială beta globală a probelor de apă din Jiu (măs. imediate) a variat între 
102,8 Bq /m3

 în luna aprilie şi 1007,9 Bq/mc în luna august, iar cea întârziată măsurată după 5 zile de 
la recoltare, a fost  în medie de 171,29 Bq/m3. 
Singurul radionuclid artificial găsit a fost Cs-137, care a avut o concentraţie de 1  Bq/m3. Concentraţia 
lui în probele de apă  a fost de cele mai multe ori, mai mică decât activitatea minim detectabilă. 
Provenienţa acestuia este cernobâliană şi se datorează suspensiilor care ajung în apă ca urmare a 
fenomenului de spălare de către precipitaţii, a zonelor străbătute de Râul Jiu. Concentraţia 
radionuclizilor naturali este normală pentru acest tip de probă de mediu. 

 
Sol necultivat – Craiova 
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Valorile obţinute în urma măsurătorilor beta globale a  probelor de sol necultivat s-au situat 

între 173,5 și  577,0 Bq/kg. Singurul radionuclid artificial găsit a fost Cs-137, a cărui activitate este de 
10,6  Bq/kg şi este de provenienţă cernobâliană 
d) Vegetaţie spontană – Craiova 

Radioactivitatea  beta globală a vegetaţiei spontane a variat în acestă perioadă între 89,1şi 486,8 
Bq/kg masa verde. Nu au fost identificaţi radionuclizi artificiali. 

Managementul deşeurilor 
Mediul, un element esenţial al existenţei umane, reprezintă rezultatul interferenţei unor 

elemente naturale - sol, aer, apă, climă, biosferă - cu elemente create prin activitatea umană. Toate 
acestea interacţionează şi influenţează condiţiile existenţiale şi posibilităţile de dezvoltare viitoare ale 
societăţii. Dezvoltarea economică nu poate fi separată de consecinţele activităţii umane asupra 
mediului. Efectele consumului şi utilizării resurselor, asupra mediului sunt în creştere. O problemă de 
însemnătate decisivă este aceea a nivelului şi a ritmului dezvoltării economico-sociale. 

Până nu demult, resursele naturale regenerabile ale Terrei erau suficiente pentru nevoile 
omenirii. În prezent, ca urmare a exploziei demografice şi a dezvoltării fără precedent a tuturor 
ramurilor de activitate, necesarul de materie primă şi energie pentru producţia de bunuri a crescut mult, 
iar exploatarea intensă a resurselor Terrei relevă, tot mai evident, un dezechilibru ecologic. 

Aproximativ o treime din resursele utilizate sunt transformate în deşeuri şi emisii. Aproximativ 
patru tone de deşeuri pe cap de locuitor sunt generate în fiecare an în ţările membre ale Uniunii 
Europene (UE). Fiecare cetăţean european aruncă în medie 500 de kg de deşeuri municipale pe an şi 
această cifră este estimată a creşte.  

Pe măsură ce veniturile cresc, cresc şi consumul şi cererea de mai multă hrană, de locuinţe mai 
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mari, mai călduroase şi mai confortabile, de aparate electrocasnice, mobilă şi detergenţi, de 
îmbrăcăminte, transporturi şi energie. În Europa, bunăstarea de care se bucură majoritatea populaţiei îi 
determină pe locuitori să opteze pentru tipare de consum dincolo de stricta necesitate, ba chiar pentru 
unele produse şi servicii dincolo de simplul confort şi, adeseori, dincolo de durabilitatea ecologică.  

Ruperea legăturii dintre creşterea consumului şi impactul său asupra mediului va constitui o 
deosebită problemă pentru economiile în creştere rapidă. Soluţia s-ar putea găsi, în parte, identificând 
infrastructuri şi comportamente mai durabile, ameliorându-le şi reinvestind în ele.  

Analizând relaţia dezvoltare economică - mediu, se remarcă cinci factori esenţiali cu contribuţii 
diferite la scăderea sau creşterea nivelului de degradare a mediului ambiant, inclusiv a resurselor 
naturale: 
 - nivelul activităţii economice sau mărimea economiei;  
 - structura sectorială a economiei;  
 - nivelul tehnologic existent;  
 - cererea de reglementări în privinţa mediului;  
 - politica şi cheltuielile de conservare şi de protejare a mediului ambiant.  

Deoarece dezvoltarea economică reprezintă o cauză principală a degradării mediului, în virtutea 
principiului dezvoltării durabile este necesară reconcilierea obiectivul creşterii competitivităţii cu cel al 
protejării mediului.  

Obiectivul general al dezvoltării durabile este de a găsi un optim al interacţiunii dintre patru 
sisteme: economic, uman, ambiental şi tehnologic. Nivelul optim corespunde acelei dezvoltări de lungă 
durată, care poate fi susţinută de către cele patru sisteme. 

La nivel global se încearcă adoptarea unor metode standard de gestionare a deşeurilor într-un 
sistem integrat însă unele ţări întâmpină probleme majore în ceea ce priveşte aplicabilitatea lor din 
cauza gradului scăzut de dezvoltare socio-economică, ţări care au ca strategie politică de bază 
dezvoltarea economică, lăsând problemele legate de mediu (impactul deşeurilor asupra mediului, în 
cazul de faţă) pe o poziţie inferioară. 

Activitatea de gestionare a deşeurilor trebuie să se bazeze pe anumite principii şi priorităţii: 
principiul protecţiei resurselor primare stabileşte necesitatea de a minimiza şi eficientiza utilizarea 
resurselor primare în special a celor neregenerabile punând accent pe utilizarea resurselor secundare, 
prevenire, pregătire pentru reutilizare, reciclare, alte operaţiuni de valorificare, de exemplu valorificarea 
energetică şi abia în ultimul rând eliminare. 

Depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor, evacuarea acestora în cursurile de apă, arderea 
necontrolată, reprezintă o serie de riscuri majore pentru mediul şi pentru sănătatea umană, favorizând 
poluarea aerului, apei, solului, apariţia bacteriilor infecţioase, a insectelor, rozătoarelor. 

Deşeurile municipale constituie o problemă de strictă actualitate, ţinând seama de pericolul 
potenţial pentru sănătate şi mediu, precum şi de faptul că acestea conţin o serie de materiale 
reciclabile a căror valorificare are drept rezultat economisirea de resurse naturale şi diminuarea 
consumurilor materiale şi energetice. 

Cantităţile de deşeuri destinate eliminării prin depozitare sau ardere reprezintă pierderile de 
materie şi energie care contravin principiilor unei dezvoltări durabile. 

Deficienţele organizatorice (lipsa sau organizarea rudimentară a serviciilor de salubritate în 
mediul rural), precum şi folosirea unor instalaţii / tehnologii de eliminare neadecvată unei gestiuni 
ecologice, fac ca această activitate să aibă un impact negativ asupra mediului şi să constituie un risc 
pentru sănătatea publică. 

Gestionarea deşeurilor municipale presupune colectarea, transportul, valorificarea şi eliminarea 
acestora, inclusiv monitorizarea depozitelor de deşeuri după închidere. 

Responsabilitatea pentru gestionarea deşeurilor municipale aparţine administraţiilor publice 
locale, care, individual sau prin concesionarea serviciului de salubrizare către un agent economic 
autorizat, trebuie să asigure colectarea separată, transportul, neutralizarea, valorificarea şi eliminarea 
finală a acestor deşeuri. Gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea 
umană şi fără a dăuna mediului. 

De asemenea, potrivit Legii 211/2011 privind regimul deşeurilor, autorităţile administraţiei 
publice locale au responsabilitatea colectării separat a biodeşeurilor, în vederea compostării şi 
fermentării acestora, tratării biodeşeurilor într-un mod care să asigure un înalt nivel de protecţie a 
mediului, folosirii de materiale sigure pentru mediu, produse din biodeşeuri, şi încurajării compostării 
individuale în gospodării. 
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Gestionarea deşeurilor municipale  
Deşeurile municipale reprezintă totalitatea deşeurilor generate în mediul urban şi rural din 

gospodării, instituţii, unităţi comerciale, agenţi economici (deşeuri menajere şi asimilabile), deşeuri 
stradale colectate din spaţii publice, străzi, parcuri, spaţii verzi, deşeuri din construcţii şi demolări şi 
nămoluri de la epurarea apelor uzate orășenești. 

Deşeurile municipale şi asimilabile conţin în cea mai mare parte categorii de deşeuri care pot fi 
şi trebuie valorificate: hârtie, carton, plastic, metale, lemn, sticlă şi deşeuri biodegradabile. 

Pentru anumite tipuri de deşeuri nu există practic opţiuni viabile de valorificare pe plan naţional 
(de exemplu sticlă). În prezent sistemul este disponibil în primul rând pentru ambalajele PET şi 
hârtie/carton. Cantităţile reciclate provin, în principal, de la agenţii economici, instituţii şi într-o mai mică 
măsură de la populaţie. Alte circuite paralele de reciclare au la bază colectarea stradală prin 
intermediul containerelor tip clopot sau în zonele de depozitare. Ele reprezintă, de asemenea, o 
pondere relativ importantă, dar greu de cuantificat. 

Deşeurile reprezintă o pierdere uriaşă de resurse sub formă de materiale şi energie. Cantitatea 
deşeurilor generate poate fi privită ca un indicator a cât de eficienţi suntem noi ca societate, în special 
cu privire la utilizarea resurselor naturale şi la operaţiile de tratare a deşeurilor.  

Deşeurile municipale sunt în prezent cel mai bun indicator disponibil pentru descrierea 
dezvoltării generale a generării şi tratării deşeurilor în România. 

Colectarea deşeurilor municipale este responsabilitatea municipalităţilor, direct (prin serviciile 
de specialitate din cadrul Consiliilor Locale) sau indirect (prin cedarea acestei responsabilităţi pe bază 
de contract, către firme specializate în servicii de salubrizare). 

Depozitarea deşeurilor de tip urban constituie în continuare o problemă care trebuie abordată 
cu maximă responsabilitate, având în vedere impactul semnificativ asupra factorilor de mediu a 
deşeurilor de acest tip. 

Toate depozitele de deşeuri municipale neconforme programate să-şi sisteze activitatea 
conform HG 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, şi-au sistat activitatea (Calafat, Băileşti, 
Segarcea şi Filaşi), prin proiectul “Sistem integrat de gestionare a deşeurilor in judeţul Dolj” fiind 
propuse lucrări de închidere pentru depozitele Calafat, Segarcea şi Filiaşi. 

La nivelul judeţului nu au fost înregistrate progrese semnificative privind reducerea cantităţii de 
deşeuri biodegradabile depozitate, deoarece nu există infrastructura necesară şi nu se efectuează 
colectarea selectivă a deşeurilor biodegradabile. 

Tratarea deşeurilor biodegradabile prin compostare este soluţia principală pentru valorificarea 
deşeurilor biodegradabile, reutilizarea unei părţi din deşeul biologic rural pentru hrana animalelor fiind 
soluţia secundară. Pentru compostare, deşeurile verzi din parcuri, curţi, grădini şi pieţe trebuie 
colectate separat. Este posibilă şi compostarea nămolului de la case (fose septice) şi de la instalaţii de 
tratare municipale (dacă sunt conforme cu OM 344/2004). Deşeurile alimentare din case pot fi 
compostate alături de deşeurile verzi sau folosite ca hrană pentru animale. Aceasta metodă este 
aplicabilă în special pentru restaurante sau instituţii cu caracter social, unde cantităţile generate de 
deşeuri alimentare sunt suficient de mari pentru a justifica recuperarea zilnică şi folosirea lor ca hrana 
pentru animale. 

În mediul rural deşeurile biodegradabile generate sunt în mare parte valorificate în gospodării. 
Se valorifică biodegradabilul, lemnul, hârtia şi cartonul, PET-ul, în general metalul se predă „colectorilor 
de fier vechi”, numai o mică parte din cantitatea generată în mediul rural este depozitată. 

 
Gestionarea deşeurilor periculoase din deşeurile municipale 
Deşeurile menajere periculoase sunt definite ca acele deşeuri care ar putea să accentueze 

proprietăţile periculoase ale deşeurilor solide municipale, atunci când sunt depozitate, incinerate sau 
convertite în compost. 

Uleiul de motor, vopselele, pesticidele, antigelul, substanţele de conservare a lemnului, 
bateriile, cosmeticele şi unele dintre substanţele utilizate pentru curăţat sunt exemple de produse care 
pot conţine solvenţi, produşi petrolieri, metale grele sau substanţe toxice chimice. Atunci când aceste 
produse sunt aruncate la gunoi sau vărsate în canalizare, contaminează mediul. 

La nivelul judeţului Dolj nu a fost înregistrat niciun progres în ceea ce priveşte colectarea 
separată a deşeurilor periculoase din deşeurile municipale, cu toate că, în conformitate cu prevederile 
legale in vigoare, administraţiile publice locale, prin firmele de salubritate, sunt obligate să asigure 



109 
 

colectarea separată şi tratarea corespunzătoare a acestui flux special de deşeuri. Astfel, deşeurile 
periculoase din deşeurile municipale sunt colectate şi depozitate împreună cu celelalte tipuri de 
deşeuri. Conform unui studiul al Institutului Naţional de Cercetare şi Dezvoltare pentru Protecţia 
Mediului – ICIM, s-a ajuns la concluzia că 0,05% din deşeurile municipale depozitate sunt periculoase. 

Deşeurile periculoase din deşeurile municipale necesită o colectare specială în puncte de 
colectare diferite de cele utilizate în general pentru deşeurile solide municipale, în vederea aplicării 
soluţiilor specifice de tratare pentru evitarea unor poluări accidentale. 

Operatorii economici au fost informaţi cu privire la obligativitatea introducerii în SIM a datelor 
referitoare activităţii desfăşurate. Au fost introduse, prelucrate şi validate datelele aferente anului 2016, 
în aplicaţia SIM. Chestionarele sunt elaborate astfel încât să cuprindă toţi parametrii necesari pentru a 
asigura atât urmărirea implementării legislaţiei în domeniul deşeurilor, cât și elaborarea rapoartelor 
care trebuie transmise la Comisia Europeană. 

 
Gestionarea deşeurilor de ambalaje 
Responsabilitatea atât a gestionării deşeurilor de ambalaje, cât şi a furnizării de date privind 

cantităţile de ambalaje introduse pe piaţă revine tuturor operatorilor economici de pe întregul lanţ 
(producător, ambalator, distribuitor, importator). 

În general operatorii economici pot opta să îşi transfere obligaţiile către o organizaţie externă 
(sistem de conformare) sau să îşi îndeplinească obligaţiile în mod individual. Indiferent de sistemul 
pentru care optează, acesta trebuie să fie aprobat şi monitorizat de către autoritatea naţională 
responsabilă cu protecţia mediului.  

APM Dolj a autorizat din punct de vedere al protecţiei mediului operatori economici care 
colectează de la persoane fizice şi juridice deşeuri de ambalaje (PET, plastic, metale, hârtie şi carton, 
sticlă, textile), deşeuri care sunt mai departe transferate către operatori economici autorizaţi să 
recicleze/valorifice deşeuri de ambalaje. Până în prezent, la nivelul judeţului Dolj au fost autorizaţi 17 
operatori care reciclează deşeurile de plastic. Operatorii economici au introdus on-line datele aferente 
anului 2016 în aplicaţia Ambalaje dezvoltată în cadrul proiectului SIM. 

Referitor la colectarea separată a deşeurilor, în judeţul Dolj a fost implementat sistemul de 
colectare separată a deşeurilor numai în municipiul Craiova. Cantităţile colectate sunt foarte mici 
comparativ cu ţintele prevăzute de legislaţia în vigoare fiind necesară creşterea gradului de 
conştientizare a factorilor implicaţi. 

 
Gestionarea deşeurilor din construcţii şi demolări 
Deşeurile din construcţii şi demolări continuă să fie un flux sensibil de deşeuri, deoarece în 

prezent nu se realizează o evidenta exactă a cantitatilor generate şi nici o gestionare corespunzătoare. 
La nivelul judeţului/municipiului, există un operator autorizat pentru colectarea deşeurilor din 

construcţii şi demolări. În prezent, doar o mică parte din deşeurile provenite din construcţii şi demolări 
este raportată, în special cea provenită de la personele care solicită autorizaţii de construire pentru 
renovări/demolări/construcţii noi. Cele mai mari cantităţi, constând de regulă în resturi de betoane, 
cărămidă sau mixte (cărămidă sau mortar) provin însă din zona societăţilor de construcţii, pe care în 
general nu le declară, întrucât fie le concasează şi le reutilizează la amenajarea drumurilor de acces în 
şantier sau pentru umplerea gropilor de pe drumurile comunale, fapt mai mult sau mai puţin legal, fie le 
depozitează de cele mai multe ori în locuri nepermise. 

 
Deşeuri generate din activităţi medicale  
Deşeurile generate din activităţile medicale, aproximativ 760 tone, au fost neutralizate sau 

eliminate prin incinerare de către firmele autorizate în acest scop (în principal de către SC 
STERICYCLE ROMÂNIA SRL şi SC MEDELINE EXIM). 

Transportul deşeurilor medicale periculoase de la spitale şi alte unităţi medicale se realizează 
prin intermediul agenţilor economici autorizaţi pentru colectarea şi transportul acestor tipuri de deşeuri. 
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Firme de transport deşeuri periculoase autorizate 
 
Judeţ Operator economic 
DOLJ SC STERICYCLE ROMÂNIA SRL 
DOLJ SC ECOTOTAL SRL CRAIOVA  
DOLJ SC REMAT BRASOV SA- CRAIOVA,  

DOLJ SC TRANS COGEN MEDICAL COMPANY 
SRL 

DOLJ  DIVERS ECO TECH SRL 
DOLJ SC GUARDIAN  SRL 
DOLJ SC ADIDRAD SRL 
DOLJ SC OLTMETAL SA 
DOLJ SC ECO TOTAL SRL 

 
Firme autorizate pentru eliminarea finală (incinerare) a deşeurilor 

 
Judeţ Operator economic Tip incinerator 

Dolj SC STERICYCLE ROMÂNIA 
SRL Instalaţie de incinerare deşeuri periculoase 

Dolj SC MEDELINE EXIM Instalaţie de incinerare deşeuri medicale şi 
periculoase 

 
Deşeuri de echipamente electrice şi electronice 
Responsabilitatea atât a gestionării DEEE, cât şi a furnizării de date privind cantităţile de EEE 

introduse pe piaţă revine producătorilor/importatorilor. Producătorii/Importatorii pot opta să îşi transfere 
obligaţiile către o organizaţie externă (sistem de conformare) sau să îşi îndeplinească obligaţiile în mod 
individual. Indiferent de sistemul pentru care optează, acesta trebuie să fie aprobat şi monitorizat de 
către autoritatea naţională responsabilă cu protecţia mediului. 

Reglementările din domeniul gestionării deşeurilor de echipamente electrice şi electronice 
(DEEE) au ca obiective principale următoarele: prevenirea apariţiei DEEE şi reutilizarea, reciclarea şi 
alte forme de valorificare a acestor tipuri de deşeuri pentru a reduce în cea mai mare măsură cantitatea 
de deşeuri eliminate; îmbunătăţirea performanţei de mediu a tuturor operatorilor implicaţi în ciclul de 
viaţă al echipamentelor electrice şi electronice (producători, distribuitori şi consumatori) şi, în mod 
special, a operatorilor economici direct implicaţi în tratarea deşeurilor de echipamente electrice şi 
electronice. 

Pentru îndeplinirea acestor obiective sunt necesare următoarele: 
- crearea unor sisteme de colectare care să permită deţinătorilor şi distribuitorilor finali să 

predea gratuit deşeurile la punctele de colectare DEEE; 
- asigurarea colectării de către distribuitorii de echipamente electrice şi electronice a DEEE de 

acelaşi tip şi în aceeaşi cantitate cu echipamentul/echipamentele furnizate; 
- asigurarea disponibilităţii şi accesibilităţii, pe întreg teritoriul ţării, a punctelor de colectare 

necesare, ţinând cont în special de densitatea populaţiei; 
- monitorizarea îndeplinirii obligaţiilor (urmărirea trasabilităţii deşeurilor), creşterea acurateţei 

datelor raportate; 
- combaterea colectării DEEE-urilor ca deşeuri metalice şi a tratării necorespunzătoare a 

acestora; 
- introducerea standardelor de reciclare 
Operatorii economici care tratează, reciclează sau valorifică DEEE, raportează la APM., anual, 

până la data de 30 aprilie, informaţii privind cantităţile de DEEE preluate, din care: cantitatea de 
deşeuri valorificabile rezultate din procesare (pe categorii de materiale şi substanţe); cantitatea de 
deşeuri nevalorificabile destinate eliminării; cantitatea de deşeuri tratate în ţară; cantitatea de deşeuri 
exportate pentru a fi tratate în alte state. 

La nivelul judeţului Dolj există 22 operatori autorizaţi să desfăşoare activitatea de colectare, 
cantitatea de DEEE – uri colectate fiind transferată către punctele de tratare autorizate la nivel national. 
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Gestionarea vehiculelor scoase din uz 
Directiva privind vehiculele scoase din uz (VSU) are scopul de a reduce cantitatea de deşeuri 

provenite de la vehiculele scoase din uz. Aceasta include printre altele prevederi referitoare la: 
- tratarea (dezmembrarea) VSU; 
- stabilirea de către producători a sistemelor de colectare pentru toate vehiculele scoase din uz 

şi transferarea acestora către instalaţii autorizate de tratare; 
- eliberarea certificatului de distrugere de către instalaţiile de tratare sau de către vânzători ori 

întreprinderi de colectare, în numele unei instalaţii de tratare autorizate; 
- predarea, fără costuri, de către ultimul deţinător şi/sau proprietar a vehiculului scos din uz 

către o instalaţie de tratare autorizată. 
În prezent la nivelul judeţului Dolj sunt autorizaţi 26 operatori economici care desfăşoară 

activitatea de colectare, dintre care 17 autorizaţi pentru activitatea de colectare şi tratare.  
Se impune dezvoltarea de sisteme de colectare de către operatorii economici de reciclare a 

deşeurilor provenite de la vehicule, componentele fiind necesare reparării altor vehicule în cazul în care 
acestea sunt tehnic fezabile precum şi integrarea unei cantităţi ridicate de materiale reciclate care 
provin din deşeurile vehiculelor scoase din uz, în noile vehicule şi alte produse, pentru dezvoltarea 
pieţelor de materiale provenite din deşeuri. 

 
Gestionarea ulei uzat 
În ceea ce priveşte uleiurile uzate se impune creşterea gradului de colectare a uleiurilor uzate 

provenite de la generatori precum şi reducerea impactului asupra mediului prin îmbunătăţirea 
gestionării uleiurilor uzate. 

Începând cu anul 2013 au fost identificaţi şi înregistraţi în Sistemul Integrat de Mediu 103 
generatori/service-uri/colectori de uleiuri uzate. Datele introduse aferente anului 2016 au fost validate 
de APM Dolj, fiind identificaţi 145 generatori/service-uri/colectori de uleiuri uzate. Cantităţile generate 
au fost transferate către operatori economici autorizaţi în vederea valorificării/eliminării. 

În judeţ sunt autorizate două incineratoare pentru incinerarea deşeurilor periculoase: SC 
MEDLINE EXIM şi SC STERICYCLE România SRL, incineratoare care pot incinera şi uleiuri uzate 
pentru care nu mai există metodă fezabilă de valorificare. 

 
Gestionarea bateriilor şi acumulatorilor şi a deşeurilor de baterii şi acumulatori  
Directiva privind bateriile şi acumulatorii şi deşeurile de baterii şi acumulatori prevede: 
- interzicerea introducerii pe piaţă a anumitor baterii şi acumulatori care conţin mercur sau 

cadmiu; 
- stabilirea sistemelor de colectare care să permită utilizatorilor finali să elimine toate deşeurile 

de baterii şi acumulatori portabili în mod convenabil şi gratuit; 
- finanţarea de către producători a costurilor de colectare, tratare şi reciclare a tuturor bateriilor 

şi acumulatorilor colectaţi, din care se deduce profitul realizat prin vânzarea materialelor recuperate; 
- responsabilitatea producătorilor de baterii şi acumulatori şi producătorilor de alte produse care 

conţin o baterie sau un acumulator pentru gestionarea deşeurilor de baterii şi acumulatori pe care îi 
introduc pe piaţă.  

În judeţul Dolj sunt autorizaţi 55 de operatori care colectează deşeuri de baterii şi acumulatori. 
În prezent operatorii economici raportareză datele aferente anului 2017 privind cantităţile de deşeuri de 
baterii şi acumulatori colectate.  

Poluarea fonică 
Poluarea fonică şi efectele asupra sănătăţii şi calităţii vieţii - Expunerea la poluarea 

sonoră a aglomerărilor urbane cu peste 250.000 locuitori 
Zgomotul acţionează asupra întregului organism, deoarece senzaţia auditivă ajunge la sistemul 

nervos central, prin intermediul căruia influenţează alte organe. Efectele resimţite de om sunt: 
reducerea atenţiei, a capacităţii de muncă, deci creşte riscul producerii accidentelor, instalarea oboselii 
auditive care poate disparea o dată cu dispariţia zgomotului, traumatisme, ca urmare a expunerii la 
zgomote intense un timp scurt. Aceste traume pot fi ameţeli, dureri, lezarea aparatului auditiv şi chiar 
ruperea timpanului, scăderi în greutate, nervozitate, tahicardie, tulburări ale somnului, deficienţă în 
recunoaşterea culorilor, surditate la perceperea sunetelor de înaltă frecvenţă, etc. 

Zgomotul este un factor de stres şi perturbă somnul, favorizând creşterea tensiunii arteriale, a 
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ritmului cardiac şi a nivelului de hormoni ai stresului. La rândul lor, hipertensiunea şi stresul reprezintă 
factori de risc pentru accident vascular cerebral. 

 
În Municipiul Craiova, sursele de poluare acustică cele mai importante sunt următoarele: 

traficul rutier, activitatea industrială, manifestările cultural-sportive, restaurante şi discoteci în aer liber 
ori mixte, traficul feroviar şi într-o măsură mai mică traficul aerian. 
Traficul rutier generează nivele ridicate de disconfort acustic pe direcţiile principale ale fluxurilor de 
circulaţie: intrările dinspre Timişoara, Bucureşti, Calafat și Bechet, rocada de vest-nord-est şi artera 
principală din interiorul oraşului: Calea Bucureşti - Calea Severinului. 

Cele mai circulate intersecţii (artere) sunt: Km 0, Universitate, Piaţa Centrală, PECO 
Severinului, Staţia RA – Plaiul Vulcăneşti, Pasaj Electroputere – Electroputere Parc,  Piaţa Gării, 
Strada Râului – Strada Brestei, Ciupercă, Zona Spitalul nr. 1, intersecţia AI Cuza – Calea Bucureşti 
(McDonalds),   diverse intersecţii din cartierul Craioviţa Nouă. 

 
Sursa de zgomot traficul rutier 

 
 

 
Numărul de clădiri expuse Lnoapte 

Bandă dB 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 > 70 
Nr. de clădiri, din care 1622 2282 1870 1664 416 27 
- Unităţi sanitare 2 3 1 5 0 0 

 
Numărul de persoane expuse Lnoapte 

Bandă dB 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 > 70 
Nr. de persoane* 464 610 463 544 80 4 

* Numărul persoanelor afectate de zgomot este exprimat în sute. 

Numărul de clădiri expuse Lzsn 
Bandă dB 55-60 60-65 65-70 70-75 > 75 
Nr. de clădiri, din care 1721 2264 2060 1338 265 
- Unităţi de învăţământ 32 32 27 5 3 
- Unităţi sanitare 2 4 1 4 0 
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Numărul de persoane expuse Lzsn 

Bandă dB 55-60 60-65 65-70 70-75 > 75 
Nr. de persoane* 507 577 566 418 43 

* Numărul persoanelor afectate de zgomot este exprimat în sute. 

 

 
 
Traficul feroviar afectează continuu liniştea locuitorilor dintr-un culoar de cca. 100 m adiacent liniilor 
feroviare. 
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Numărul de clădiri expuse Lnoapte 
Bandă dB 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 > 70 
Nr. de clădiri, din 
care 

158 
149 27 0 0 0 

- Unităţi sanitare 2 1 0 0 0 0 
 

Numărul de persoane expuse Lnoapte 
Bandă dB 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 > 70 
Nr. de persoane* 96 170 32 0 0 0 
* Numărul persoanelor afectate de zgomot este exprimat în sute. 

Numărul de clădiri expuse Lzsn 
Bandă dB 55-59 60-64 65-69 70-74 > 75 
Nr. de clădiri, din care 147 81 4 0 0 
- Unităţi de învăţământ 3 6 0 0 0 
- Unităţi sanitare 1 1 0 0 0 

 
Numărul de persoane expuse Lzsn 

Bandă dB 55-59 60-64 65-69 70-74 > 75 
Nr. de persoane* 106 124 7 0 0 
* Numărul persoanelor afectate de zgomot este exprimat în sute. 
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Activităţile industriale, care creează probleme în domeniul acustic, sunt concentrate în marile 

platforme industriale: 
 platforma Işalniţa, care nu afectează direct locuitorii din Craiova ci doar pe cei din zona 

Işalniţa – Breasta - Izvorul Rece. Zgomotele continue sunt estompate până la zonele 
locuite, în schimb vârfurile (depresurizarea cazanelor CET, purje de la fabrica de oxigen) 
ajung la limitele locuite ca nivele vârf de 60-70 dB. 

 platforma de vest (Elpreco SA, Heineken SA, Târg Marlorex) generează nivele de 
zgomot mai reduse şi doar cu impact local. 

 platforma de est (Electroputere, Popeci Utilaj Greu SA,  Reloc SA, Ford România SA, alţi 
agenţi economici mai mici…) generează zgomote continue (zi şi noapte) şi afectează 
locuitorii din zonele limitrofe printr-un zgomot de fond. 
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Numărul de clădiri expuse Lnoapte 
Bandă dB 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 > 70 
Nr. de clădiri, din care 41 17 3 6 7 2 
- Unităţi sanitare 0 0 0 0 0 0 

 
Numărul de persoane expuse Lnoapte 

Bandă dB 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 > 70 
Nr. de persoane* 2 1 0 0 0 0 
* Numărul persoanelor afectate de zgomot este exprimat în sute. 

 

 
 

Numărul de clădiri expuse Lzsn 
Bandă dB 55-59 60-64 65-69 70-74 > 75 
Nr. de clădiri, din care 22 7 6 8 2 
- Unităţi de învăţământ 0 0 0 0 0 
- Unităţi sanitare 0 0 0 0 0 

 
Numărul de persoane expuse Lzsn 

Bandă dB 55-59 60-64 65-69 70-74 > 75 
Nr. de persoane* 1 0 0 0 0 

* Numărul persoanelor afectate de zgomot este exprimat în sute 

 
În zona municipiului Craiova traficul aerian civil este scăzut, iar aplicaţiile militare (câteva într-

un an) se desfăşoară de regulă ziua. În contextul mai sus menţionat, R.A. Aeroportul Craiova a realizat 
harta de zgomot şi rapoartele aferente pentru traficul aerian civil produs de Aeroportul Craiova, acestea 
fiind raportate la A.P.M. Dolj în luna iunie 2013. Este de menţionat faptul că au fost introduse mai multe 
curse aeriene regulate către diverse oraşe europene, dar acestea nu au încă un impact major în 
poluarea fonică generată de traficul aerian pe Aeroportul Craiova.   
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MUNICIPIUL CRAIOVA : număr total de persoane (în sute), care trăiesc în locuinţe expuse 
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(faţada cea mai expusă), pe intervale de valori şi diverse surse de zgomot – indicatorul L(zsn) 

 
 
MUNICIPIUL CRAIOVA : număr total de persoane (în sute), care trăiesc în locuinţe expuse 

(faţada cea mai expusă), pe intervale de valori şi diverse surse de zgomot – indicatorul L(noapte) 

 
 
Documentaţia  ”Reevaluarea şi revizuirea planurilor de acţiune privind diminuarea zgomotului 

ambiant în Municipiul Craiova”, elaborată de S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi – 
INCERTRANS S.A. Bucureşti a fost aprobată de comisia A.P.M. Dolj în luna octombrie 2014.  

Desigur, scăderea nivelului sonor al unei surse poate conduce la sesizarea unor zgomote noi, 
care erau acoperite de nivelul ridicat al sursei oprite. Nu se poate vorbi de reducerea nivelului de 
zgomot doar pentru o singură sursă, peisajale sonore sunt influenţate şi de zgomote care nu fac 
obiectul acestei directive. 

La realizarea „Planurilor de acţiune pentru reducerea zgomotului” s-au ţinut cont de principiile 
de transmitere a sunetului în aer liber, respectiv de drumul urmat de unda sonoră de la emiţător până 
la receptor. Buna practică în domeniu oferă o clasificare a eficienţei măsurilor începand cu sursa de 
zgomot. 

Trebuie menționat faptul că documentația “REVIZUIRE HĂRȚI STRATEGICE DE ZGOMOT ÎN 
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MUNICIPIUL CRAIOVA”  elaborată de S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS S.A. 
Bucureşti a fost depusă la A.P.M. Dolj, fiind în curs de analiză și aprobare de către comisia numită prin 
Ordinul 1323/12.10.2017 emis de Ministerul Mediului.  
Având în vedere că în municipiul Craiova, traficul rutier este cel mai mare poluant din punct de vedere 
fonic, măsurile propuse iniţial se referă numai la sursă. 

Măsurile propuse pentru acest tip de sursă de zgomot au fost următoarele: planificarea 
traficului, amenajarea teritoriului, măsuri tehnice la nivelul surselor de zgomot, introducerea, după caz, 
a pârghiilor economice stimulative care să încurajeze diminuarea sau menţinerea valorilor nivelului de 
zgomot sub maximele permise. 
Referitor la planificarea traficului rutier, putem menţiona realizarea celor 2 pasaje, cel suprateran din 
Valea Vlăicii şi cel subteran de la Universitate, precum şi amenajarea unor sensuri giratorii în mai multe 
intersecţii aglomerate, în urma acestor măsuri realizându-se o oarecare fluidizare a traficului rutier. 
Vis-a-vis de sursa de zgomot tramvai, după consultarea hărţilor de zgomot şi a situaţiei concrete de 
pe teren, reducerea zgomotului emis de circulaţia tramvaielor se poate realiza prin reducerea 
zgomotului emis la contactul şină-roată, reducerea vibraţiilor vehiculelor prin schimbarea acestora cu 
vehicule mai silenţioase, reducerea vibraţiilor vehiculelor şi a căii de rulare prin reducerea rigidităţii căii 
de rulare. Aceste măsuri au fost aplicate prin contractul de modernizare  a căii de rulare la tramvai, 
care s-a încheiat în anul 2016. Acţiunea asupra căii de propagare a sunetului implică panouri 
fonoizolante la receptori. 
Pentru „Planurile de acţiune privind reducerea zgomotului” au fost găsite zonele liniştite ale oraşului, 
acestea fiind zonele în care zgomotul trebuie redus şi în care zgomotul trebuie să rămană în acest fel. 
Conform legislaţiei înseamnă că limitele maxime admise trebuie să fie 55 dB, iar suprafaţa minimă 
pentru o zonă liniştită trebuie să fie de minim 4,5 ha. 

Parcurile din municipiul Craiova care trebuie considerate zone liniştite sunt expuse la rândul lor 
la zgomotul provenit din traficul rutier şi de la traficul feroviar (cum ar fi Parcul Corniţoiu) şi mai puţin la 
celelalte surse de poluare fonică. 
Prin urmare aplicarea măsurilor de reducere a zgomotului pentru traficul rutier vor avea un impact 
pozitiv asupra zonelor liniştite din municipiul Craiova. 
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Anexe 
Anexa nr. 1 

 
PRINCIPALII INDICATORI TERITORIALI LA NIVELUL 

MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 

Municipiul Craiova*, unităţi componente: 9 localităţi 
- Craiova (258.340 pers);  
- Făcăi (1050 pers);  
- Mofleni (1547 pers); 
- Popoveni (1250 pers.); 
- Şimnicu de Jos (1106 pers.);  
- Cernele (4783 pers.); 
- Cernele de Sus (182 pers.);  
- Izvorul Rece (617 pers.);  
- Rovine (631 pers.) 
 
*) Populaţia este raportată conform Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor 2011 

 
FIŞA LOCALITĂŢII 
 

Indicator La începutul 
anului 2016 

La începutul 
anului 2017 

   
 ECHIPAREA TERITORIULUI   

 Suprafaţa totală3 - ha 8141 8141 
 Locuinţe existente4 - total - număr 110.207 110.544 

 Locuinţe în proprietate publică - număr 748 702 
 Locuinţe din fondurile private - număr 109.459 109.842 

 Suprafaţa locuibilă2 - total mp 5.816.064 5.831.452 
 Suprafaţa locuibilă - proprietate publică - mp 25.054 22.647 
 Suprafaţa locuibilă – fonduri private - mp 5.791.010 5.808.805 

 Suprafaţa intravilană a municipiilor şi oraşelor - 
hectare 

7063 7063 

 Suprafaţa spaţiilor verzi a municipiilor şi oraşelor - 
hectare 

1040 1040 

 Lungimea străzilor orăşeneşti - total - km 401 401 
 Lungimea străzilor orăşeneşti modernizate - km 312 329 

 Lungimea simplă a reţelei de distribuţie a apei 
potabile - km 

515,5 581,5 

 Capacitatea instalaţiilor de producere a apei potabile 
– mc /zi 

301.520 301.520 

 Cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor 
– total - mii mc 

 
21.925 

 
18.115 

 Cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor 
– uz casnic - mii mc 

 
21.232 

 
17.331 

 Energia termică distribuită - Gcal 371.898 360.053 
 Lungimea simplă a reţelei de canalizare - km 438,0 463,0 
 Lungimea simplă a conductelor de distribuţie a 

gazelor - km 
465,1 465,3 

 Gaze naturale distribuite - total – mii mc 85.935 86.681 

                                                 
3 Până la finalizarea acţiunii de cadastrare a ţării, de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, 

seriile de date sunt blocate la nivelul anului 2014.  
4 Date la sfârşitul anului 
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Indicator La începutul 
anului 2016 

La începutul 
anului 2017 

   
 Gaze naturale distribuite – uz casnic – mii mc 46.751 48.344 
 Numărul tramvaielor în inventar 29 29 
 Numărul autobuzelor în inventar 210 230 
   
   
   

 POPULAŢIA   
 Populaţia după domiciliu la 1 iulie 304.294 303.321 

 Din care femei 160.499 160.245 
       Mişcarea naturală a populaţiei5   

 Născuţi vii 2602 2162 
 Născuţi morţi 2 - 
 Decedaţi 2781 2586 
 Decedaţi sub un an 7 5 
 Căsătorii  1956 1936 
 Divorţuri 293 246 

Mişcarea migratorie a populaţiei   
 Stabiliri de domiciliu în localitate 3060 3362 
 Plecări cu domiciliul din localitate 4285 5196 
 Stabiliri de reşedinţă în localitate  4142 4005 
 Plecări cu reşedinţa din localitate  2155 4194 
   

 FORŢA DE MUNCĂ   
 Numărul mediu al salariaţilor - total - persoane 94.218 95.387 

 Numărul mediu al salariaţilor în agricultură, 
silvicultură şi pescuit - persoane 

 
744 

 
702 

 Numărul mediu al salariaţilor în industrie - total - 
persoane 

 
22.562 

 
22.601 

 Numărul mediu al salariaţilor în industria 
extractivă - persoane 

 
552 

 
482 

 Numărul mediu al salariaţilor în industria 
prelucrătoare - persoane 

 
17.480 

 
17.755 

 Numărul mediu al salariaţilor în producţia şi 
furnizarea de energie electrică şi termică, 
gaze, apă caldă şi aer condiţionat - persoane 

 
 

2125 

 
 

1915 
 Numărul mediu al salariaţilor în distribuţia apei, 

salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de 
decontaminare - persoane 

 
 

2405 

 
 

2449 
 Numărul mediu al salariaţilor în construcţii - 
persoane 

6431 6126 

 Numărul mediu al salariaţilor în comerţ cu ridicata 
şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi 
motocicletelor - persoane 

 
 

21.296 

 
 

23.521 
 Numărul mediu al salariaţilor în transport şi 
depozitare - persoane 

 
5197 

 
5125 

 Numărul mediu al salariaţilor în hoteluri şi 
restaurante  - persoane 

 
2133 

 
2235 

 Numărul mediu al salariaţilor în informaţii şi 
comunicaţii  - persoane 

 
2902 

 
2774 

 Numărul mediu al salariaţilor în intermedieri   
                                                 

5 Date la sfârşitul anului 
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Indicator La începutul 
anului 2016 

La începutul 
anului 2017 

   
financiare şi asigurări - persoane 1478 1399 

 Numărul mediu al salariaţilor în tranzacţii 
imobiliare  - persoane 

 
579 

 
823 

 Numărul mediu al salariaţilor în activităţi 
profesionale, ştiinţifice şi tehnice  - persoane 

 
3738 

 
2932 

 Numărul mediu al salariaţilor în activităţi de 
servicii administrative şi activităţi de servicii suport  
- persoane 

 
4761 

 
5192 

 Numărul mediu al salariaţilor în administraţie 
publică şi apărare, asigurări sociale din sistemul 
public  - persoane 

 
3702 

 
3276 

 Numărul mediu al salariaţilor în învăţământ - 
persoane 

7708 7438 

 Numărul mediu al salariaţilor în sănătate şi 
asistenţă socială - persoane  

 
8332 

 
8502 

 Numărul mediu al salariaţilor în activităţi de 
spectacole, culturale şi recreative  - persoane 

 
1628 

 
1629 

 Numărul mediu al salariaţilor în alte activităţi ale 
economiei naţionale  - persoane 

 
1027 

 
1112 

 Şomerii înregistraţi6 - persoane 2379 1845 
 feminin 1314 1050 

 Ponderea şomerilor în populaţia de 18-62 ani -% - 1,1 0,9 
   

 ACTIVITATEA ÎNTREPRINDERII    
 Numărul unităţilor active - total, din care, pe clase de 

mărime: 9947 9957 
 0 - 9 salariaţi 8725 8715 
 10 - 49 salariaţi 1013 1025 

 50 - 249 salariaţi 172 179 
 250 şi peste 37 38 

 Numărul mediu de persoane ocupate - total, din care, pe 
clase de mărime: 85.184 85.972 
 0 - 9 salariaţi 20.022 20.709 

 10 - 49 salariaţi 19.986 19.796 
 50 - 249 salariaţi 17.192 16.684 
 250 şi peste 27.984 28.783 

 Cifra de afaceri - total, din care, pe clase de mărime – lei: 22476969515 22504812940 
 0 - 9 salariaţi 3125960631 3579195848 
 10 - 49 salariaţi 7135198622 6609994743 
 50 - 249 salariaţi 4401078010 4738177996 
 250 şi peste 7814732252 7577444353 

 Investiţii brute - total, din care, pe clase de mărime – lei: 1762788067 1407718833 
 0 - 9 salariaţi 232347524 166015197 
 10 - 49 salariaţi 348595329 251048454 
 50 - 249 salariaţi 240849499 264551622 
 250 şi peste 940995715 726103560 

   
 ÎNVĂŢĂMÂNT7   

 Unităţi independente de învăţământ - total - număr 82 84 
                                                 

6 Date la sfârşitul anului 
7 În anul şcolar (universitar) 2016-2017 în col.1 respectiv 2017-2018 în col.2 
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Indicator La începutul 
anului 2016 

La începutul 
anului 2017 

   
 Grădiniţe de copii - număr 25 25 
 Şcoli din învăţământul primar şi gimnazial - 

număr 
21 22 

 Licee - număr 28 28 
 Şcoli postliceale - număr 6 7 
 Institute de învăţământ universitar - număr 2 2 
 Institute de învăţământ universitar-sector 

public - număr 
 

2 
 

2 
 Copii înscrişi în grădiniţe - persoane 7028 6904 
 Elevi înscrişi - total - persoane 43.403 43.886 

 Elevi înscrişi în învăţământul primar şi gimnazial 
- persoane 

 
20.949 

 
21.385 

 Elevi înscrişi în învăţământul primar - 
persoane 

11.743 12.313 

 Elevi înscrişi în învăţământul gimnazial - 
persoane 

9206 9072 

 Elevi înscrişi în învăţământul liceal - persoane 15.599 15.585 
 Elevi înscrişi în învăţământul profesional - 

persoane 
1617 1701 

 Elevi înscrişi în învăţământul postliceal şi de 
maiştri - persoane 

 
5238 

 
5215 

 Studenţi înscrişi - persoane 16.924 17.004 
 Studenţi înscrişi - sector public - persoane 15.794 15.764 
 Studenţi înscrişi - sector privat - persoane 1130 1240 

 Personal didactic total - persoane 4505 4493 
 Personal didactic în învăţământul preşcolar - 

persoane 
512 522 

 Personal didactic în învăţământul primar şi gimnazial 
- persoane 

 
1317 

 
1301 

 Personal didactic în învăţământul primar - 
persoane 

558 568 

 Personal didactic în învăţământul gimnazial - 
persoane 

 
759 

 
733 

 Personal didactic în învăţământul liceal - persoane 1373 1364 
 Personal didactic în învăţământul postliceal - 

persoane 
73 68 

 Personal didactic în învăţământul universitar - 
persoane 

1230 1238 

 Personal didactic în învăţământul universitar – 
sector public - persoane 

 
1230 

 
1238 

 Săli de clasă şi cabinete - număr 2082 2083 
 Laboratoare şcolare - număr 777 791 
 Ateliere şcolare - număr 128 119 
 Săli de gimnastică - număr 78 82 
 Terenuri de sport - număr 72 76 
 Bazine de înot - număr 2 2 
 PC - număr 6600 7436 

   
 CULTURĂ ŞI ARTĂ   

 Instituţii de spectacole - total - număr 5 5 
 Locuri in instituţii de spectacole – număr 1703 1701 
 Spectatori, auditori din teatre, instituţii muzicale - 330.472 349.652 
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Indicator La începutul 
anului 2016 

La începutul 
anului 2017 

   
număr 

 Personalul angajat din instituţiile şi companiile de 
spectacole - număr 

 
547 

 
541 

 Biblioteci - număr 84 84 
 Biblioteci publice – număr 1 1 
 Volume existente în biblioteci - număr 3.154.691 3.199.922 
 Cititori activi la biblioteci - număr 59.525 55.806 
 Volume eliberate - număr 1.048.214 802.746 
 Personalul angajat din biblioteci - număr 176 238 
 Muzee - număr 8 8 
 Vizitatori ai muzeelor - număr 168.669 178.116 
 Personalul angajat din muzee - număr 121 115 
   

 OCROTIREA SĂNĂTĂŢII   
Sector public   

 Unităţi sanitare   
 Spitale - număr 6 6 
 Farmacii - număr 7 7 
 Puncte farmaceutice - număr 1 1 
 Dispensare medicale - număr 1 1 
 Cabinete medicale individuale (de familie) - 
număr 

3 3 

 Cabinete medicale de specialitate 3 - 
 Cabinete medicale şcolare – număr 74 74 
 Cabinete medicale studenţeşti – număr 4 4 
 Cabinete stomatologice individuale – număr 2 2 
 Ambulatorii de spital – număr 4 5 
 Ambulatorii de specialitate – număr 5 4 
 Centre de transfuzie sanguină – număr 1 1 
 Laboratoare medicale - număr 29 34 
 Centre medicale de specialitate - număr  1 1 
 Centre de sănătate mintală - număr 2 2 
 Alte tipuri de cabinete medicale 7 7 

 Paturi   
 Paturi în spitale – număr 3041 3041 

 Personal medical   
 Medici – persoane 1487 1555 
• Din total: medici de familie 64 11 

 Stomatologi – persoane 92 106 
 Farmacişti – persoane 48 51 
 Personal mediu sanitar – persoane 2417 2337 

   
Sector privat   

 Unităţi sanitare   
 Spitale - număr 6 7 
 Policlinici – număr 23 23 
 Farmacii – număr 146 154 
 Puncte farmaceutice – număr 48 44 
 Depozite farmaceutice – număr 14 14 
 Cabinete medicale – număr 475 494 

din care:   
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♦ Cabinete medicale de familie – număr 180 184 
♦ Cabinete medicale de medicină generală – 

număr 
36 35 

♦ Cabinete medicale de specialitate – număr 259 275 
 Cabinete stomatologice – număr 339 350 
 Laboratoare medicale – număr 111 124 
 Laboratoare de tehnică dentară – număr 69 69 
 Societate civilă medicală de specialitate – număr 114 103 
 Societate stomatologică civilă medicală – număr 2 2 
 Societate medicală civilă – număr - 10 
 Centre medicale de specialitate - număr 21 21 
 Ambulatorii de spital – număr 1 3 
 Alte tipuri de cabinete medicale – număr 1 1 

 Paturi   
 Paturi în spitale – număr 131 157 

 Personal medical   
 Medici - persoane 735 791 
• Din total: medici de familie 205 217 

 Stomatologi - persoane 362 372 
 Farmacişti - persoane 465 498 
 Personal sanitar mediu – persoane 1738 1900 

   
 INVESTIŢII - CONSTRUCŢII8   

 Locuinţe terminate - total - număr 330 430 
 Locuinţe terminate din fonduri private - număr 330 430 
 Locuinţe terminate din fondurile populaţiei - 
număr  

330 430 

   
 Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri 

rezidenţiale  - număr 
 

273 
 

313 
 Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri 

rezidenţiale pentru colectivităţi - număr 
 

1 
 

- 
 Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri 

administrative - număr 
 

6 
 

6 
 Autorizaţii de construire eliberate pentru hoteluri şi 

clădiri similare - număr 
 

2 
 

4 
 Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri 

pentru comerţul cu ridicata şi cu amănuntul - număr 
 

36 
 

31 
 Autorizaţii de construire eliberate pentru alte clădiri - 

număr 
 

49 
 

64 
 Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri 

rezidenţiale – mp. 
 

76.998 
 

109.179 
 Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri 

rezidenţiale pentru colectivităţi - mp 
 

618 
 

- 
 Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri 

administrative - mp 
 

2453 
 

3953 
 Autorizaţii de construire eliberate pentru hoteluri şi 

clădiri similare - mp 
 

1266 
 

3302 
 Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri 

pentru comerţul cu ridicata şi cu amănuntul - mp 
 

3229 
 

2983 
                                                 

8 Date la sfârşitul anului 
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 Autorizaţii de construire eliberate pentru alte clădiri - 

mp 
14.919 43.925 

   
 AGRICULTURA9   
 Suprafaţa totală - ha 8141 8141 

 Suprafaţa agricolă după modul de folosinţă - hectare 3543 3543 
 Suprafaţa arabilă - hectare 2568 2568 
 Suprafaţa livezilor şi pepinierelor pomicole - hectare 106 106 
 Suprafaţa viilor şi pepinierelor viticole - hectare 35 35 
 Suprafaţa păşunilor - hectare 830 830 
 Suprafaţa fâneţelor - hectare 4 4 
   
 Suprafaţa cu terenuri neagricole - total - ha 4598 4598 
 Suprafaţa cu păduri şi alte terenuri cu vegetaţie 

forestieră - total -ha 
 

497 
 

497 
 Suprafaţa cu ape şi bălţi - total - ha 113 113 
 Suprafaţa ocupată cu construcţii - total - ha 3581 3581 
 Suprafaţa - căi de comunicaţii şi căi ferate - total - ha 322 322 
 Suprafaţa cu terenuri degradate şi neproductive - 

total - ha 
85 85 

   
 Suprafaţa totală - proprietate privată - ha 6791 6791 

 Suprafaţa agricola - proprietate privată - ha 3440 3440 
 Suprafaţa arabila  - proprietate privată - ha 2489 2489 
 Suprafaţa pășunilor - proprietate privată - ha 815 815 
 Suprafaţa fânețelor - proprietate privată - ha 3 3 
 Suprafaţa cu vii și pepiniere viticole - proprietate 

privată - ha 
 

27 
 

27 
 Suprafaţa cu livezi şi pepiniere pomicole - 

proprietate privată - ha 
 

106 
 

106 
 Suprafaţa cu terenuri neagricole - proprietate privată 

- ha 
3351 3351 

 Suprafaţa cu păduri şi alte terenuri cu vegetaţie 
forestieră- proprietate privată - ha 

 
51 

 
51 

 Suprafaţa cu ape şi bălţi - proprietate privată - ha 27 27 
 Suprafaţa ocupată cu construcţii - proprietate privată 

- ha 
3220 3220 

 Suprafaţa căi de comunicaţii şi căi ferate - 
proprietate privată - ha 

 
10 

 
10 

 Suprafaţa cu terenuri degradate şi neproductive - 
proprietate privată - ha 

 
43 

 
43 

   
 TURISM, ODIHNĂ ŞI TRATAMENT10   

 Unităţi de cazare  37 48 
 Hoteluri - număr 21 26 
 Moteluri - număr 2 2 
 Vile turistice - număr 1 1 

                                                 
9 Până la finalizarea acţiunii de cadastrare a ţării, de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, 

seriile de date sunt blocate la nivelul anului 2014.  
10 Date la sfârşitul anului 
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 Hosteluri - număr 4 4 
 Hoteluri apartament - număr 1 - 
 Pensiuni turistice urbane - număr 7 15 
 Pensiuni agroturistice - număr 1 - 

 Locuri în unităţi de cazare  1805 2230 
 Locuri în hoteluri - număr 1300 1667 
 Locuri în moteluri - număr 76 76 
 Locuri în vile turistice - număr 17 17 
 Locuri în hosteluri - număr 201 201 
 Locuri în hoteluri apartament - număr 59 - 
 Locuri în pensiuni turistice urbane - număr 146 269 
 Locuri în pensiuni agroturistice - număr 6 - 

 Sosiri în unităţi de cazare  75.211 102.023 
 Sosiri în hoteluri - număr 61.063 86.848 
 Sosiri  în moteluri - număr 2759 3015 
 Sosiri în vile turistice - număr 652 1063 
 Sosiri în hosteluri - număr 2880 3344 
 Sosiri în hoteluri apartament - număr 2198 - 
 Sosiri în pensiuni turistice urbane - număr 5192 7753 
 Sosiri în pensiuni agroturistice - număr 467 - 

 Înnoptări în unităţi de cazare  134.215 183.673 
 Înnoptări în hoteluri - număr 105.582 153.758 
 Înnoptări în moteluri - număr 6469 6761 
 Înnoptări în vile turistice - număr 1153 1614 
 Înnoptări în hosteluri - număr 7101 5460 
 Înnoptări în hoteluri apartament - număr 3069 - 
 Înnoptări în pensiuni turistice urbane - număr 10.179 16.080 
 Înnoptări în pensiuni agroturistice - număr 662 - 

 
Consiliul Local la Alegerile Locale din iunie 2016: 27, din care 
19, Alianţa electorală PSD + UNPR 
  6, PNL 
  2, ALDE 

 
 

*Datele au fost furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică Dolj 
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