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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 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,  
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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. 

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

au avut o evoluţie ascendentă de la 9957 unităţi active la începutul anului 2017 la 10.238 unităţi 
active la începutul anului 2018. 

După clasa de mărime, apreciată după numărul de salariaţi, la începutul anului 2018, marea 
majoritate a unităţilor (10.034) se înscriu în categoria micro şi mici (sub 50 salariaţi) cu o pondere de 
98,0% (97,8% la începutul anului 2017), întreprinderile medii (50 – 249 salariaţi) şi mari (250 salariaţi 
şi peste) având o pondere redusă, respectiv 2,0% (2,2% la începutul anului 2017) din totalul unităţilor 
active. IMM-urile au reprezentat 99,6% în total unităţi active atât la începutul anului 2018, cât şi la 
începutul anului 2017. 

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 10.238 unităţi active a fost de 24.861.149,1 mii lei, ceea ce 
înseamnă în medie 2.428,3 mii lei pe o unitate activă faţă de 2.260,2 mii lei pe o unitate activă la 
începutul anului 2017.  

Cea mai mare pondere în totalul cifrei de afaceri, o dețin ramurile aparținătoare industriei cu 
46,2% (faţă de 44,3% la începutul anului 2017), comerțului cu ridicata și cu amănuntul cu 36,4% (faţă 
de 39,1% la începutul anului 2017) şi construcțiilor cu 4,2% (faţă de 4,0% la începutul anului 2017).  

O pondere importantă în totalul cifrei de afaceri din industrie o are industria prelucrătoare cu 
68,0%, iar în cadrul acesteia fabricarea autovehiculelor de transport rutier (68,2%), fabricarea 
echipamentelor electrice (6,6%), fabricarea băuturilor (4,2%), industria alimentară (2,9%) ş.a. 

Ponderea IMM-urilor în totalul cifrei de afaceri, la începutul anului 2018, a fost de 61,9%, 
comparativ cu începutul anului 2017, când ponderea acestora în total cifră de afaceri a fost de 
66,3%. 

La începutul anului 2018 cele 85.364 persoane ocupate din cadrul unităților active au realizat 
în medie o cifră de afaceri de 291 mii lei pe persoană. 

După clasele de mărime, la începutul anului 2018, 34,2% din personalul ocupat se regăsea în 
întreprinderile mari (250 salariați și peste), 24,6% în microîntreprinderi (până la 9 salariați), 23,1% în 
întreprinderile mici (10 - 49  salariați), iar 18,1% în întreprinderile medii (50 - 249 salariați). 

Volumul total al investițiilor brute în bunuri corporale la începutul anului 2018 a fost de 
2.920.097,7 mii lei ceea ce reprezintă 285 mii lei pe o unitate activă. La începutul anului 2018 din 
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totalul investițiilor brute 65,9% se regăsesc în cadrul întreprinderilor mari (51,6% la începutul anului 
2017). 

Agricultură  
La sfârşitul anului 2018, suprafaţa agricolă1 a municipiului Craiova s-a menţinut constantă, la 

nivelul a 3543 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 2018 fondul de locuinţe a fost format din 111197 locuinţe, înregistrând o 

creştere cu 0,6% faţă de sfârşitul anului 2017. Din fondul locativ existent, 99,4%  reprezintă locuinţe 
aflate în proprietate privată. 

 Creşterii numărului de locuinţe cu 650 faţă de sfârşitul anului 2017 i-a corespuns o creştere a 
suprafeţei locuibile cu 31882 m.p. 

 Gradul de aglomerare al locuinţelor, caracterizat prin numărul mediu de persoane ce revine 
pe o locuinţă, a scăzut uşor de la 2,75 persoane pe o locuinţă sfârşitul anului 2017 la 2,72 persoane 
pe o locuinţă la sfârşitul anului 2018.  

În anul 2018 au fost date în folosinţă 735 locuinţe, în creştere cu 305 locuinţe comparativ cu 
anul 2017, revenind în medie 2,4 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 2018, cât şi la sfârşitul anului 2017. 

În anul 2018 s-au eliberat 343 de autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale cu o 
suprafaţă de 157.473 m2, 68 de autorizaţii de construire pentru alte clădiri cu o suprafaţă de 28.268 
m2, 24 de autorizaţii de construire pentru clădiri pentru comerţul cu ridicata şi cu amănuntul cu o 
suprafaţă de 2212 m2, 4  autorizaţii de construire pentru clădiri administrative cu o suprafaţă de 5061 
m2, 2 autorizaţii de construire pentru hoteluri şi clădiri similare cu o suprafaţă de 1715 m2 şi 2 
autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale pentru colectivităţi cu o suprafaţă de 1214 m2. 

 
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. 

Serviciile  de alimentare cu apă și de canalizare furnizate de Compania de Apă Oltenia S.A 
sunt organizate și funcționează pe baza principiilor: securitatea serviciului, tarifarea echitabilă, 
rentabilitatea, calitatea și eficiența serviciului, solidaritatea utilizatorilor reflectată în strategia tarifară, 
transparența și responsabilitatea publică, incluzând consultarea cu patronatele, sindicatele, utilizatorii 
și cu asociațiile reprezentative ale acestora, continuitatea din punct de vedere cantitativ și calitativ, 
adaptabilitatea la cerințele utilizatorilor, accesibilitatea egală a utilizatorilor la serviciul public, pe baze 
contractuale. 

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

Sursele sistemului de alimentare cu apa Craiova sunt următoarele:  
                                                 

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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 sursa de suprafață - râul Jiu cu tratare la Ișalnița ; 
 sursa subterană de mare adâncime Isvarna-Tismana. Sursa Isvarna are o calitate 

superioară a apei, având o compozitie chimică apropiată cu cea a apei plate, fiind o sursă  constantă 
în timp. Sursa Isvarna – Tismana constituie varianta de asigurare a deficitului de apă pentru 
municipiul Craiova (și alte localități) cea mai bună din punct de vedere cantitativ și calitativ; 

 surse subterane de capacitate mică – constituite din drenuri și foraje (Gioroc, Marica 1, 
Marica Nord, Marica 2). 

 
Detaliile surselor de apă sunt prezentate în tabelul următor: 
 

Nr. crt. SURSA DE APĂ Capacitatea sursei 
(l/s) 

Anul punerii în 
funcţiune 

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

 
 
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. Rețeaua 
de alimentare cu apă a Municipiului Craiova, cu o vechime cuprinsă între 20 şi peste 100 ani, are o 
lungime de 745 km fiind realizată din conducte de fontă cenuşie, oţel, beton armat precomprimat, 
fontă ductilă şi polietilenă, cu diametre cuprinse între 63 mm şi 1200 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; 
 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 descărcator 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. 

 
În anul 2018, din fonduri proprii au fost finalizate următoarele lucrări: 
 

Nr. Crt. Nume Stradă Tip Lucrare Reţele 
Utilităţi 

Lungime 
(m)/ 

1 Str.Pescarusului 
(zona Hanul Doctorului) 

Extindere rețea apă 
potabilă 

apă L=165 m 

2 Str.Stejarului(pana la nr 26C) Extindere rețea  apă 
potabilă 

apă L=50 m 

3 Targul Municipal Craiova Canalizare pluvială canal L=527 m 8 guri 
de scurgere 

4 Str. Coacazului Extindere rețea apa 
potabilă 

apă L=480 m 
bransamente 26 
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Compania de Apă Oltenia S.A.  a executat  lucrările necesare în scopul remedierii situațiilor 

neprevazute, intervenind  în cel mai scurt termen posibil din punct de vedere tehnic. 
Lucrări/interventii executate de Compania de Apă Oltenia S.A. pentru Municipiul Craiova in 

anul 2018: 
(mai putin lucrările curente de intretinere, revizii si reparații a retelelor de apa si canalizare) 
 

- 1708 intervenții pe domeniul public pentru întreținerea sistemului public de alimentare cu apă; 
- 190 intervenții în subsoluri de blocuri la sistemul public de alimentare cu apă; 
- 65 lucrări executate pentru îmbunătățirea sistemului de alimentare cu apă (înlocuiri conducte, 

anulări conducte vechi, înlocuiri branșamente, montat vane sectorizare); 
- 353 intervenții și remedieri avarii rețea canalizare ; 
- 127 lucrări de întreţinere şi reparații la construcţiile anexe cămine şi guri de scurgere (ridicări la 

cotă, consolidări, refacere zidărie, refaceri tencuieli) ; 
- execuţii construcţii auxiliare: guri de scurgere  18 buc; 
- reparații şi refaceri racorduri – 45 buc.; 
- lucrări de spălare, decolmatare – canale nevizitabile – 20000ml; 
- 294 prestări cu autospeciale la terți: 
- autocurățitor tip womă: 246 ore 
- autovidanjă: 1572 mc. 
- intervenţii pentru diminuarea efectelor precipitaţiilor abundente – 40 intervenţii însumând  330 

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

capace cămine de vizitare – 68 buc; completări grătare guri scurgere – 18 buc; montări rame cu 
capac cămine de vizitare – 96 buc; montări rame cu grătar guri de scurgere – 7 buc; amplasări 
rame de beton armat – 1 buc; schimbări apometre defecte - 24 buc. 

 
În anul 2018 au  fost adresate către Compania de Apă Oltenia S.A. un număr de 1068 solicitări 

pentru bransamente de apă și racorduri de canalizare, după cum urmează: 
- banșamente apă: 608 buc (din care finalizate 133 buc).  
- racorduri canalizare: 460 buc (din care finalizate 52 buc) 

 
În scopul conformării la standardele de calitate a apei potabile și a apei uzate epurate, pentru 

Municipiul Craiova  s-au realizat probe de laborator, după cum urmează: 
 
 
 
 
 

buc 5 buc hidranti 
Dn80 

5 Str.Aleea Odesa Extindere rețea  apă 
potabilă 

apă L=30m 
bransamente 18 
buc 

6 Aducțiune Craiova-Podari Aducțiune apă L=2700 m , 
diametru 200mm 

7 Bd.Stirbei Voda-Laguna Albastra Extindere rețea apă 
potabilă 

apă L=40 m, DN 20ml 

8 Str.Aleea 5 Parangului Extindere rețea apă 
potabilă 

apă L=100 
bransamente12 
buc 

9 Str.drumul Cornesului Extindere rețea apă 
potabilă 

apă L=150 m 
Bransamente 6 
buc 

     10 Str.Simion Stoilov Bl..D9 Reparații conductă 
apă potabilă 
+branșamente 

apă DN 90- 39 m; DN 
50-100m 

     11 Str.Ghe Baritiu Reabilitare rețea apă 
potabilă 

apă L=160 m 
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Date de laborator UM Anul 2018 
 Efectuate     

Teste organoleptice efectuate nr. 
62101 

Teste microbiologice efectuate nr. 
5053 

Teste fizico-chimice efectuate nr. 
62101 

Conforme    
Teste organoleptice conforme  nr. 62080 
Teste microbiologice conforme  nr. 5017 
Teste fizico-chimice conforme  nr. 61715 

 
În anul 2018 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 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. 

 

 
Finalizarea lucrărilor cuprinse în POS Mediu, au condus la îndeplinirea indicatorilor stabiliți prin 

strategia Uniunii Europene de creare a sistemelor regionale în sectorul apei și au creat condițiile 
necesare demarării etapelor de accesare a  fondurilor europene pentru POIM. 

Datorită capacităților existente și a experienței anterioare asigurată de către personalul 
companiei în direcționarea investițiilor complete la proiectele derulate împreună cu autoritățile locale, 
ISPA și POS MEDIU, s-a finalizat etapa de aprobare a Studiului de Fezabilitate și s-a demarat etapa 
de elaborare a  documentațiilor de atribuire pentru investițiile Proiectului Regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dolj, perioada de finanțare 2014-2020.  Acest 

Nr. 
Crt. 

Nume Cartier/Str. lucrări Tip Lucrare Reţele Utilităţi 

1 Cartier Izvorul Rece Extindere alimentare cu apa 
potabilă 

apa 

2 Cartier Industriilor Extindere alimentare cu apa 
potabilă 

apa 

3 Cartier Rovine II Extindere alimentare cu apa 
potabilă 

apa 

4 Cartier Brestei(Cernelele de 
Jos+Cernele) 

Extindere alimentare cu apa 
potabilă 

apa 

5 Cartier Fata Luncii Extindere alimentare cu apa 
potabilă 

apa 

6 Cartier Lascar Catargiu Extindere alimentare cu apa 
potabilă 

apa 

7 Cartier Romanescu Extindere alimentare cu apa 
potabilă 

apa 

8 Cartier Veterani Extindere alimentare cu apa 
potabilă 

apa 

9 Cartier Garlesti Extindere alimentare cu apa 
potabilă 

apa 

     10 Cartier Bariera Valcii Extindere alimentare cu apa 
potabilă 

apa 

     11 Rezervor Bordei Reabilitare  
     12 Str Brestei Canalizare  canal 
     13 Str.Fermierului Canalizare canal 
     14 Statie pompare apa uzata nr1 Reabilitare  
     15 Statie pompare apa uzata nr1 Reabilitare  
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proiect reprezintă o etapă semnificativă în cadrul extinderii și modernizării infrastructurii de 
alimentare cu apă și colectare a apelor uzate din  aria de operare.  

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. 
 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 
59.110 apartamente fizice (populație), instituții socio-culturale (școli, grădinițe, spitale, cămine de 
familiști, cămine de bătrâni etc.) și pentru spații comerciale.  

Numărul total de contracte de furnizare a energiei termice este de 888, din care 390 încheiate 
cu asociațiile de proprietari și 498 contracte cu instituții publice și unități asimilate agenților 
economici.   

La ora actuală, din totalul de 104 puncte termice sunt modernizate 26 și monitorizate la 
distanță prin sistemul DISPECER.  

Energia termică cumpărată în anul 2018 de la Sucursala Electrocentrale II Craiova, a fost de 
424.701,57 Gcal, iar cea produsă prin CT-uri a fost de 29.886,85 Gcal. 

Volumul de gaze naturale cumpărat de la S.C. Gaz Sud S.A. pentru producerea căldurii și 
apei calde de consum în centralele termice a fost  3.579.318 mc, care exprimată în unități de energie 
reprezintă 37.970.88 MWh. 

Energia termică vândută în anul 2018 a fost de 332.769,88 Gcal din care 20.840,88  Gcal 
vândute prin CT și 311.929 Gcal vândute prin PT. 

În anul 2018, pierderea de energie termică pe întreg conturul de cuprindere al sistemului 
centralizat a fost 28,41 %  din energia termică intrată în sistem,  din care 30,27 % pe subconturul 
centralelor termice și 26,55 % 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 384.288.33 mc, din care 124.383 mc cumpărați de la Sucursala 
Electrocentrale II Craiova sub formă de apă dedurizată și de 259.905,33 mc de la Compania de Apă 
Oltenia. 

Volumul de apă pentru umplerea și completarea instalațiilor termice reprezintă cca. 0,85 % 
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; 
- Coroziunea avansată a conductelor termice ca urmare a umezirii termoizolației cu apă 

provenită din infiltrații; 
- 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 și înlocuirea  contoarele termice. 

Cantitatea de energie electrică utilizată pentru producerea și distribuția energiei termice în 
anul 2018 a fost 4.584.360 kWh la PT-uri și 580.458 kWh la CT-uri. 

Consumul specific de energie electrică la PT a fost de 14,70 kWh/Gcal în anul 2018, față de 
14,52 kWh/Gcal în 2017. 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.  

Consumul specific de energie electrică la CT a fost de 27,85 kWh/Gcal în anul 2018, față de 
28,71 kWh/Gcal în 2017. 

La finele anului 2018 în evidențele societății erau înregistrate 890 de deconectări de la 
Sistemul de alimentare centralizată cu energie termică (SACET), din care 184 deconectări în zonă 
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unitară (fără acordul S.C. TERMO CRAIOVA S.R.L.) și 706 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. 

Situația economico – financiară a operatorului 
La 31.12.2018 s-a înregistrat o cifră de afaceri de 80.823.706 lei. 
La sfârșitul anului 2018 s-a înregistrat o pierdere de 25.345.691 lei. 

Cauzele principale care au generat această pierdere sunt: 
• Nerecuperarea prin tarif a diferenței procentuale dintre pierderile tehnologice avizate de A.N.R.S.C. 

(19,31% din energia termică distribuită) și pierderea acceptată prin tarif - 16,20% din energia termică 
distribuită) la punctele termice și respectiv pierderea tehnologică de 21,05% la centralele termice; 

• Golirea instalațiilor de încălzire în vederea remedierii defecțiunilor apărute în sistemul de distribuție și 
în instalațiile utilizatorilor; 

• Imposibilitatea cuantificării separate pierderilor din instalațiile utilizatorilor (folosirea apei din 
instalațiile de încălzire în scopuri menajere, goliri ale instalațiilor utilizatorilor pentru reparații, lipsa 
contorizării apei pe circuitul de întoarcere la utilizatori, manevrarea abuzivă a robinetelor de golire și 
aerisire instalate în instalațiile utilizatorilor, etc.); 

• Pierderea de energie termică ca urmare a stării necorespunzătoare a izolației termice (discontinuități, 
tasări, îmbibare cu apă provenită din infiltrații ale apelor meteorice sau ale apei potabile provenită din 
neetanșeitățile sistemului de distribuție); 

• Citirea nesimultană a mijloacelor de măsurare a energiei termice instalate la sursă și respectiv la 
utilizatori; 

• Acceptarea informațiilor transmise de către utilizatori referitoare la consumurile înregistrate de 
mijloacele de măsurare; 

• Rata ridicată de defectare a mijloacelor de măsurare a energiei termice instalate la utilizatori, care 
sunt depreciate fizic și moral. 

Totalul creanțelor la data de 31.12.2018 este în sumă de 106.474.498 lei, din care 
101.908.302 lei reprezintă creanțele din energie termică și dosarele date la executare. 

Totalul datoriilor la 31.12.2018 este de 481.882.664 lei, din care datoria către  Complexul 
Energetic Oltenia (C.E.O) este de 322.290.359 lei. 
 S.C. Termo Craiova S.R.L facturează energia termică livrată prin punctele termice cu un tarif 
de 278.63 lei / Gcal inclusiv TVA, iar la utilizatorii racordați la centralele termice se facturează cu un 
preț de 414.96 lei/ Gcal pentru populație. 
 Tariful la punctele termice de 278,63 lei inclusiv TVA a fost aprobat conform HCL nr. 
343/2017, cu aplicabilitate de la 01.09.2017. 
 Prețul la centralele termice este de 414,96 lei inclusiv TVA, conform H.C.L. nr. 343/2017. 

Prețul plătit de populație este de 236.86 lei / Gcal inclusiv TVA. Diferența între tariful / prețul 
plătit de populație și prețul / tariful stabilit de S.C. Termo Craiova reprezintă subvenție pentru 
diferența de tarif, suportată de către autoritatea publică locală.  

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 2017 au fost inventariate toate problemele, a fost 
întocmit planul tehnic de revizii și reparații, iar începând cu luna februarie 2018 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 12.134 m conductă, din care din țeava 
neagră 7.994 m și țeava zincată 4.140 m. Investițiile în infrastructura serviciului aferente reabilitării 
rețelelor termice pentru anul 2018 se ridică la suma de 550.199.02 lei. 

De asemenea, pentru asigurarea apei calde la parametrii corespunzători în anul 2018 au fost 
reîntregite instalațiile de recirculare a apei calde de consum pentru 64 scări de bloc. Rețeaua de 
recirculare a apei calde de consum pusă în funcțiune în cursul anului totalizează 7.612 m conducte, 
în valoare de 49.873,36 lei; 

La ora actuală, beneficiază de avantajele instalațiilor de recirculare a apei calde de consum 
3.264 scări de bloc (cca. 80 %) 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 2018 fiind de 355.372,44 lei fără TVA , 
asigurată din fonduri proprii. 

Au fost achiziționate și montate 7 electropompe de recirculare a apei calde de consum în 
valoare de 4.044,96 lei, și 4 electropompe pentru circuitul de încălzire în valoare de 31.588,12 lei fără 
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TVA. 
Au fost derulate activități de verificări metrologice periodice pentru 2194 bucăți contoare de 

energie termică în valoare de 805.327 lei și reparații ale contoarelor de energie termică pentru un 
număr de 562 mijloace de măsurare în valoare de 1.182.848 lei. 

De asemenea, tot în anul 2018 conform procedurii privind verificările și reviziile tehnice ale 
instalațiilor de utilizare a gazelor naturale aprobată prin Ordinul ANRE nr. 179/2015, s-au executat 
lucrări de revizii periodice ale instalațiilor de utilizare a gazelor naturale conform notificărilor emise de 
S.C. Gaz Sud S.A.. Lucrările în valoare de 22.300 lei (inclusiv TVA), au fost executate de SC AB 
INSTAL S.R.L., firmă autorizată pentru executarea lucrărilor de revizie periodică. 

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 
înregistrate întreruperi ale livrării căldurii și a apei calde de consum. 
 În anul 2018 a fost obținută certificarea SRAC (certificat SRAC SREN ISO 9001:2015, Nr. 
RO-5987/10.09.2018) și IQNet, pentru elaborare documentație, implementare, susținerea auditului 
de certificare. 
 
 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 2018, pe raza localităţii Craiova erau înregistrați peste 124 700 de consumatori 
de energie electrică (aproximativ 7 700 agenţi economici şi 117 000 consumatori casnici), racordaţi la 
reţeaua de distribuţie; 
 Rețeaua electrică gestionată de operatorul Distribuţie Oltenia în Municipiul Craiova este formată 

din: 
 aproximativ 45 de km de linie electrică aeriană de medie tensiune; 
 peste 385 de km linie electrică subterană de medie tensiune; 
 aproximativ 80 de km de linie electrică aeriană și subterană de înaltă tensiune; 
 589 posturi de transformare din care 125 au fost integrate în SCADA; 
 14 puncte de alimentare; 
 9 stații de transformare 110/20 kV, șase dintre ele fiind intergrate în SCADA. 

 Investițiile Distribuție Oltenia la nivelul Municipiului Craiova, în anul 2018 au fost în valoare de 
39,82 milioane Lei.  

 
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 2018, s-a finalizat  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 2,83 milioane Lei 
în: 
 Modernizare branșamente aferente PT 213  Craiova, amplasate în incinta Complexului Dacia, 

localitatea Craiova, jud. Dolj 
 Modernizarea rețelei de joasă tensiune și a branșamentelor aferente PTCZ 43 Craiova, jud. 

Dolj; 
 Modernizare liniei electrice aeriene 110 kV  Craiova Est  - DI, localitatea Craiova, jud. Dolj. 

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 15,79 milioane Lei, în zonele aferente cartierului Craiovița și localității 
Podari. 
 
S-au realizat lucrări de modernizare a posturilor de transformare cu un număr ridicat de incidente: 
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 modernizarea instalațiilor aferente postului de transformare 20/0,4 kV PTS 3 Craiova, 
post care alimentează o parte a centrului istoric al orașului, prin înlocuirea celulelor de 
20 kV existente cu celule moderne.. 

 
De asemenea, în 2018, Distribuție Oltenia a efectuat lucrări de investiții care vizează extinderea 
capacităților de distribuție în zone neelectrificate:  

- Extindere rețea pentru alimentarea cu energie electrică a locuințelor situate în . Craiova, str. 
Aleea 1 Șimnic, jud. Dolj 

- Extindere rețea pentru alimentarea cu energie electrică a locuințelor situate în. Craiova, str. 
Infanteriei nr. 62, jud. Dolj 

- Extindere rețea JT pentru alimentare cu energie electrică a locuințelor situate în Craiova, str. 
Calea Severinului, nr. 1113, jud. Dolj 

- Extindere rețea pentru  alimentarea cu energie electrică a unor consumatori  din Craiova, str. 
Gîrlești, nr. 102l, județul Dolj 

- Extindere rețea pentru alimentarea cu energie electrică a locului de consum  situat în Craiova, 
str. Eroii Sanitari, nr. 2 B, jud. Dolj. 

 
Rezultatele privind calitatea energiei electrice distribuite în Municipiul Craiova, în 2018: 

Consumul Propriu Tehnologic (reprezentând pierderile de energie electrică în elementele 
componente ale reţelei, precum şi energia electrică preluată din reţea dar nefacturată datorită 
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% 
2018 88,66 13,59% 

 
La nivel de acțiuni de responsabilitate socială, în anul 2018 am continuat dezvoltarea 

programului Ucenic Electrician, inițiat în anul 2016 din dorința de a ne implica în formarea generației 
de electricieni ai viitorului. 

În colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Dolj și Colegiul Tehnic Energetic Craiova, 
programul Ucenic Electrician a debutat în anul școlar 2016-2017 pentru 28 de elevi. 
 

Printre beneficiile claselor formate la Colegiul Tehnic Energetic Craiova, cu sprijinul operatorului 
Distribuție Oltenia se numără: 
 laborator electric amenajat și dotat cu echipamente electrice în valoare de aproximativ 13 000 

euro; 
 5 burse lunare în valoare de 200 lei pentru elevii cu cele mai bune rezultate din fiecare clasă, 

suplimentare față de cele oferite de Ministerul Educației; 
 stagii de practică în instalațiile Distribuție Oltenia; 
 sesiuni de dezvoltare personală susținute de mentori specializați din cadrul Asociației ROI, 

parteneră programului; 
Valoarea burselor acordate elevilor înscriși în anul școlar 2016 – 2017 a fost de 14 000 Lei iar 

aceștia au participat la 21 ore de educație non formală și dezvoltare personală. 
În anul școlar 2017 – 2018, erau înscriși 40 de elevi la una dintre specializările „Electrician 
Exploatare Joasă Tensiune” și „Electrician Exploatare Centrale, Stații și Rețele Electrice”.  
 

Proiectul Ucenic Electrician, implementat de Distribuție Oltenia se desfășoară în prezent și în 
județele Argeș, Teleorman și Gorj iar pe viitor ne propunem extinderea ariei geografice de 
implementare, creșterea numărului partenerilor instituționali implicați și creșterea oportunităților de 
învățare/ formare oferite elevilor. 

Transport urban 
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.  
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          În conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, 
modificată și completată, Legii nr.92/2007 privind serviciile de transport public local, modificată și 
completată și Regulamentul CE nr.1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului privind 
serviciile publice de transport feroviar si rutier de călători, Consiliul Local al Municipiului Craiova, 
întrunit în sedinţa ordinară din luna iunie 2018, a hotărât atribuirea directă a gestiunii serviciului de 
transport public de persoane cu autobuze și tramvaie, efectuat prin curse regulate în municipiul 
Craiova, către R.A.T. SRL, baza încheierii contractului nr.135170 din 17.09.2018. 
 RAT S.R.L. își desfășoară activitatea de bază prin două tipuri de transport public de 
persoane: transport electric (tramvai) și auto (autobuze). 
           Activitatea de transport călători se desfășoară în baza  licenței de transport - document 
eliberat  de către Autoritatea Rutieră Română, în conformitate cu prevederile Ordonanţei nr. 27/2011 
privind transporturile rutiere și licenței de traseu - document care cuprinde în principal cerințele 
pentru asigurarea programului de circulație și realizarea unui transport în condiții de siguranță și 
confort.     
 Ca activități secundare, RAT S.R.L. prestează serviciul de transport prin curse speciale, 
serviciul de inspecție tehnică periodică a mijloacelor de transport, serviciul de tractări și ridicări auto, 
precum și activitate de publicitate pe mijloacele de transport în comun. 
 

Infrastructura 
 Suprafața 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 un număr de 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: 

- 190 autobuze , reprezentând 86.7% din totalul parcului; 
- 29 tramvaie reprezentând 13.3 % din totalul parcului; 

Capacitatea totală de transport a societății este de 19.469 călători/cursă, din care 15.037 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 fizica:     autobuze medie 50%; 
                                         tramvaie medie 58%.    
            În anul 2018 parcursul pentru transportul  auto de persoane, a fost de  4.602.259 km  și 
625.852 km pentru transportul electric. Consumul efectiv de motorină pentru transport persoane a 
fost de 1.811.790 litri motorină, iar consumul de energie electrică înregistrat pentru transportul 
electric a fost de 1.482 MWh. 
 

Aspecte financiare 
           Din cifra de afaceri netă în sumă de 46.917.662 lei înregistrată în evidența financiar-contabilă 
la 31.12.2018, veniturile din vânzări  bilete și abonamente, curse speciale și alte venituri din din 
exploatare reprezintă 44,5%.  
 Veniturile din I.T.P, tractări și ridicări auto, închiriere spații publicitare și chirii spații reprezintă 
2,91% din cifra de afaceri, iar  veniturile din subvenții de exploatare și prestări servicii aprobate de 
Primaria Craiova pe parcursul anului 2018 au fost în sumă de 24.672.868 lei, reprezentând 51,83% 
din cifra de afaceri. 
          Subvenția a fost primită de RAT Craiova în anul 2018, urmare a  facilităților acordate de  
Primaria Municipiului Craiova, pentru anumite categorii de persoane astfel: 

- gratuitate pentru pensionarii cu domiciliul în municipiul Craiova, cu un venit net din pensie de 
până la 1.200 lei/lună,  

- gratuitate pentru pensionarii cu domiciliul în municipiul Craiova și vârsta peste 70 ani; 
- subvenționarea cu 50% pentru orice tip de abonament pentru pensionarii  cu domiciliul în 

municipiul Craiova cu un venit net din pensie de peste 1.200 lei/lună 
- subvenționarea cu 50% din prețul abonamentului, pentru elevii și studenții care frecventează 

prin cursuri de zi, instituții de învățământ autorizate din  municipiul Craiova. 
 De asemenea, subvenția de exploatare primită de la Primaria Municipiului Craiova în anul 
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2018 a cuprins și gratuitățile pentru transportul în comun de care beneficiază  anumiți cetățeni în 
baza unor legi speciale: Legea 44/1994, Legea 341/2004, Legea 448/2006 și Decret-lege 118/1990.
  
 Conform executiei bugetare pentru anul 2018, situația cheltuielilor planificate și realizate se 
prezintă astfel: 

 
Nr.crt CHELTUIELI Planif. 2018 Realizat 2018 Diferente 
1 Total chelt.materiale 14.529.000 12.824.446 -1.704.554 
2 Total chelt.terti   3.718.000   3.406.490 -311.510 
3 Chelt.cu personalul 26.560.000 26.540.000 -20.000 
4 Chelt. amortizare   1.800.000   1.702.518 -97.482 
5 Chelt. publicitate      100.000        87.690  -12.310 
6 Total chelt exploatare 54.180.000 52.957.043 -1.222.957 

 
Colectarea veniturilor din vânzarea titlurilor de călătorie. 

 Vânzarea titlurilor de călătorie s-a realizat prin intermediul a 16 tonete deservite de 42 casieri, 
38 agenți economici, 12 impegați mișcare cap linie și prin intermediul conducătorilor auto și  
vatmanilor. 

 
   Colectarea veniturilor din vânzarea titlurilor de suprataxă 
          În anul 2018 valoarea biletelor de suprataxă vândute călătorilor frauduloși prin acțiunile de 
control s-a ridicat la suma de 119.070 lei, iar  Poliția Locală a acordat 3.969 amenzi. Activitatea de 
control s-a efectuat,  cu un număr mediu de 14 controlori, susținuți și de alte categorii de  angajați ai 
societății. 
 
        Dotări tehnice şi tehnologice 

În ceea ce privește activitatea RAT SRL Craiova pe anul 2018, transportul public urban a fost 
într-un amplu proces de îmbunătățire privind în principal calitatea prestării, confortul și siguranța 
cetățenilor.  
 Având în vedere creșterea condițiilor de calitate al serviciului de transport public, în anul 2017 
au fost achiziționate de RAT SRL Craiova și introduse în exploatare, 5 autobuze marca BMC BELDE, 
având o lungime de 12 metri și o capacitate de transport de 100 de persoane care corespund 
standardelor de calitate și confort. Deasemenea, având în vedere accesul nediscriminatoriu al tuturor 
cetățenilor, cele 5 autobuze sunt adaptate la nevoile persoanelor cu dizabilități. În tendința de a 
asigura un confort sporit pasagerilor, aceste autobuze sunt dotate cu instalație de aer condiționat 
care menține un climat optim chiar și în perioade caniculare, specifice zonei geografice a municipiului 
nostru. Valoarea totală a investiției fiind de 635.000 lei. 
 Pentru desfășurarea activității de ridicări auto, au fost achiziționate 2 autospeciale noi, cu 
dotări conforme legislației în domeniu, valoarea achiziției fiind de 674.000 lei suportați din bugetul 
propriu al societății RAT SRL Craiova.        
 Pentru  modernizarea activității de distribuție de legitimații de călătorie și îmbunătățirea 
condițiilor de muncă a personalului, au fost achiziționate din surse proprii 12 tonete dispuse în stațiile 
principale ale rețelei de transport public al municipiului Craiova. Valoarea totală a tonetelor este de 
74.400 lei suportați din bugetul propriu al societății RAT SRL Craiova. 
 A fost achiziționat un autoturism de intervenție cu o valoare de 69.964 lei, investiție suportată 
din bugetul propriu al RAT SRL Craiova. 
 Valoarea totală a investițiilor din anul 2018 a societății RAT SRL Craiova a fost de 1.456.819 
lei, din surse de finanțare proprii ale societății. 
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Rețeaua stradală 
În anul 2018, Sectorul Reparații Străzi din cadrul R.A.A.D.P.F.L. Craiova a efectuat lucrări de 

refacere pavaj piatră brută (piatră cubică și bolovani râu) – 23110 mp, 4.6 km și îmbrăcăminte din 
piatră spartă – 93952 mp, 19.98 km.  
 

În anul 2018, pentru asigurarea sistemului de comunicații rutiere și pietonale în condiții de 
calitate și siguranță în exploatare din municipiului Craiova, activitățile desfășurate, au fost 
următoarele: 
 1. Lucrari de reparatii străzi executate în anul 2018 de către RAADPFL Craiova, in baza 
gestiunii directe pentru activitatea de ”Intretinere si reparare a strazilor cu imbracaminte din 
pavaj de piatra bruta, piatra sparta si amestec optimal” aprobata prin H.C.L. nr. 56/2006, 
modificata prin H.C.L. nr. 42/2013: 

Îmbrăcăminte cu piatra bruta:  
• str. Brates                                  
• str. Alea Potelu                                                            
• str. Serban Voda                                                            
• str. Tarnava (Bega*Siretului)                                                            
• str. Bega                                                               
• str. Borsec (Bega*Siretului)                                                
• str. Drobeta                                                          
• str. Castorului                                                              
• str. Progresului (partial)                                                           
• str. Voineasa (Poieni*Sacelu)                                           
• str. Tismana                                   
• str. Drum acces ferma pomicola (Simnic)                                                        
• str. Alba Iulia                     
• str. Drumul Ungurenilor                                                        
• str. Prutului (partial)                                           
• str. Sebes (partial)                                                   
• str. Siretului                                                      
• str. Gorjului (Viseu*Muntenia)                                                              
• str. Dragasani                                  
• str. Tarnava rep locale                                                            
• Hanul Doctorului       

Pavaj uniloc:  
• Gradinita: Floare Albastra, Elena Farago, Sfanta Lucia, Craiovita zona loc joaca Big, Bld 1 

Mai bl19 
• Craiovita explanada 
• Statie Rat Smith 
• Spital Victor Babes 
• Parc Nicolae Romanescu 
• Zona Consul 
• Colegiul Ilie Murgulescu 
• Sc 21, 22 
• Hanul Doctorului 
• Lic. Pedagogic 
• Principatele Unite (spate liceul nr 2) 

Îmbrăcăminte piatra sparta:  
• Strada Eliza Opran (partial din Severinului) 
• Strada Fermierului (partial din Pelendava *nr.303) 
• Aleea 7 Brestei 
• Strada Olarilor 
• Strada Ticleni 
• Strada Busteni 
• Strada Capsunilor 
• Strada Slanic 
• Strada Albinelor 
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• Strada Vulpeni 
• Aleea 3 Brestei 
• Strada Calea Brestei (Oxigen)     
• Strada Zavoiului 
• Strada Muntenia + Aleea Muntenia 
• Aleea 1 Simnic 
• Strada Tudor Arghezi 
• Strada Amurgului 
• Strada Mircea Eliade 
• Strada Aleea 6 Parangului 
• Strada Drumul Cornesului + Aleea 2 Drumul Cornesului 
• Strada Agrisului 
• Strada Prelungirea Teilor 
• Strada Maslinului + Aleea 2 
• Strada Ana Aslan 
• Strada Molidului 
• Strada Aleea 2 Alunului 
• Strada Aleea Malinului 
• Strada Alba Iulia 
• Strada Trotusului +Aleea Trotusului 
• Strada Arad 
• Strada Cindrel 
• Strada Tisa 
• Strada Bistritei 
• Strada Ciucas 
• Strada Rarau 
• Strada Caraiman 
• Strada Dorna 1,2 
• Strada Ialomita 
• Strada Oltului 
• Strada Harghita 
• Strada Targului 
• Aleea2 Plaiul Vulcanesti 
• Strada Infanteriei 
• Strada Gheorghe Asachi 
• Strada Eroi Sanitari (partial) 
• Strada Odesa (partial) 
• Strada Aleea1,2 Homer (partial) 
• Strada Aleei Paunitei 
• Strada Vidra 
• Strada Braila+alei 
• Strada Tulcea 
• Strada Plaiul Vulcanesti 
• Strada Trandafirului (peste centura) 
• Strada Dimitrie Cantemir (partial) 
• Strada Malinului 

 
 2. Lucrări de ”Reparații și întreținere străzi, alei, trotuare, și parcări în municipiul 
Craiova”, executate de către S.C. Delta A.C.M. 93 S.A București în anul 2018 conform contracte 
subsecvente de lucrări nr. 50050/22.03.2018 și 158292/04.10.2018 la acordul-cadru de lucrări nr. 
145257/09.10.2014:  

• Parcări str. C-tin Severeanu 
• Str. Anul 1848 (intre str. Nanterre si str. T. Vladimirescu) 
• Str. Rovine 
• Str. Dionisie Eclesiarhul 
• Str. B.P. Hasdeu 
• Str. Fratii Golesti (intre B-dul Dacia si B-dul Carol) 
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• Str. Dr. Nicolae Ionescu Sisesti – parcari 
• Str. Toporasi 
• Str. Tarancutei 
• Str. Siretului 
• Alei si parcari in cart. 1 Mai – zona cuprinsa intre Str. Dr. Ion Augustin - Str. Dr. Ion 

Cantacuzino - Str. Dr. Mihai Canciulescu – Str. Popoveni 
• Str. Bariera Valcii – pod 
• Alei si parcari in zona cuprinsa intre Str. Sararilor - Str. Calea Bucuresti (blocuri turn) 
• Str. Florilor 
• Str. Calea Bucuresti – Universitate 
• Str. Calea Bucuresti – Pod Electro 
• Alei, trotuare si parcari – zona Consul 
• Str. Potelu 
• Str. Nicolae Balcescu 
• Alei si parcari in zona cuprinsa intre Str. Calea Severinului - Str. Toporasi ( blocuri) 
• Str. Fantana Popova – tronson intre Str. Bucura si Aleea I Potelu 
• Alei si parcari in zona cuprinsa intre Str. Magereanu si Str. Doljului 
• Alei, trotuare si parcari Cartier Lapus - Str. Eustatiu Stoenescu 
• Str. Gheorghe Baritiu 
• Str. Paltinis 
• Alei, trotuare si parcari zona str. Infratirii 
• Alei parc Hanul Doctorului 
• Zona cuprinsa intre str. Gogu Constantinescu, str. Lyon, str. Dezrobirii, str. N. Iorga, str. 

Traian Lalescu 
• Trotuare str. Anul 1848 ( intre str. Ghe. Chitu si str. General Dragalina) 
• Str. Putnei – carosabil 
• Targul Saptamanal – covor asfaltic 

 

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, după cum urmează: 
1. Modernizare iluminat public: 
- B-dul Carol 
- Calea Unirii 
- str. Romului 
- str. A I. Cuza 
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: 206 buc; 
- console: 208 buc; 
- cablu de alimentare: 1,145 Km. 
2. Modernizare  iluminat  public străzi. S-au  modernizat  674 străzi din cartierele: 

Centru, Bariera Vălcii, Brestei, Catargiu, Romanești, Popoveni, 1 Mai, Craioviţa Nouă, Brazda 
lui Novac, Rovine, Valea Roşie, Sărari şi Lăpuş. 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: 883 buc; 
- corp iluminat cu sursă sodiu: 4.020 buc; 
- console: 3.548 buc; 
- cablu de alimentare: 9,86 Km 
- stâlpi : 39 buc; 
- tub protecție PVC: 257 m 
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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: 3.916 buc; 
- router local de comunicaţii: 17 buc; 
- concentrator de date: 17 buc; 
- analizor parametrii reţea electrică: 17 buc. 
4. Extinderea sistemului de iluminat public. S-au executat lucrări de extindere a 

sistemului de iluminat public pe străzile: Aleea 4 Ramuri; Parcul Hanul Doctorului; Str. 
Geniştilor; Drumul Comeşului (parţial); str. Molidului (parţial); Cimitirul Ungureni - Extinderi; str. 
Dimitrie Cantemir; str. Gh. Asachi; str. Şerban Cantacuzino (Calea Brezei); str. Mihail 
Sebastian; Drumul Industriilor - Prelungire; str. Ştefan Luchian; str. 8 Martie; str. Caracal - DE; 
str. Potelu - bilateral; str. Take Ionescu - prelungire. 

Au fost utilizate următoarele componente: 
- stâlpi metalici: 39 buc; 
- linie electrică subterană: 2,052 Km 
- corp iluminat cu sursă sodiu: 67 buc; 
- console: 32 buc; 
- cablu de alimentare: 0,465 Km. 
- tub protecţie PVC: 218 m; 

 
b) Pentru activitatea de întreţinere - menţinere a Sistemului de Iluminat Public au fost 

utilizate următoarele componente: 
- Surse lumină cu vapori de sodiu la înaltă presi une - 1630 buc; 
- Balasturi pentru surse de lumină cu vapori de sodiu sau halogenuri metalice - 542 buc; 
- Dispozitive amorsare surse lumină cu vapori de sodiu sau halogenuri  metalice - 568 buc; 
- Echipamentde iluminat LED: - 364 buc. 

c) Realizarea iluminatului ornamental -  festiv: 
În perioada sărbătorilor de iarnă 2018-2019 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, R. Rolland, Olteţ, Panait 
Mosoiu, 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). 

Au fost utilizate următoarele componente: 
- montare element decorativ festiv: - 8.138 buc; 
- montare banner iluminat festiv: - 180 buc; 
- împodobire brad ornamental: - 39 buc. 

d) Pentru consumul de energie electrică din iluminatul public în anul 2018, s-au cheltuit 4.652 
mii 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 845 ha. 
În perioada ianuarie - decembrie 2018, pe această activitate au fost desfăşurate  

următoarele lucrări: 
- curăţire a zăpezii; 
- tăieri de regenerare la arbori, arbuşti si garduri vii; 
- tăieri de corecţie la arbori; 
- tăieri arbori uscaţi, înclinaţi, arbori care afectează reţelele de apă,  canalizare,  termoficare, 
- scos rădăcini; 
- lucrări de întreţinere spaţii verzi, pe bulevarde, aliniamente stradale, grădini, parcuri; 
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- 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 2018, au fost plantaţi 900 arbori (catalpa, platan, frasin, 
arţar roşu, mesteacăn, salcâm, corcoduș roşu, molid), 5197 arbuşti (ienupăr virginian, ienupăr 
târâtor, forstitia, spirea, lamâiţa, thuia, berberis etc.), gard viu 3470 bucăţi (ligustrum vulgare, 
ligustrum ovalifolium, hibiscus, buxus, etc.), flori anuale 170.788 bucăţi (begonia, salvia, 
tagetes, dhalia, impatiens, petunia, irizinia, gazania, celosia, cineraria), flori bienale 393.000 
bucăţi (bulbi gladiole, pansele, bănuţei, lalele, narcise, zambile), plante perene 8505 bucăţi 
(cana indica, lavanda, iarba de pampas, iarba ornamentală, rododendron), trandafiri pitici 1924 
bucăţi, minirosa 3236 bucati, jardiniere şi ghivece cu flori 7145 zona centrală, gazon seminte 
160 kg, rulou de gazon 5130 mp pe Calea Severinului (mijloc). 

Activitatea de administrare a Grădinii Zoologice situată în Parcul Nicolae 
Romanescu presupune  întreţinerea a  273 animale carnivore, omnivore şi 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,   
curăţenia și cheltuieli cu medicamentele (vaccinuri, alte medicamente obligatorii necesare 
îngrijirii speciilor  de animale și păsări). 

Mobilier urban 
S-au executat lucrări de întreţinere, reparații şi de curăţire la făntânile arteziene de pe 

domeniul public. Curăţirea şi spălarea făntânilor 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. 

În anul 2018 au fost montate aspersoare pop-up în următoarele locaţii: b-dul Rîului - 
zona mediană, Parcul Ştefan Velovan şi zona mediană Calea Severinului şi au fost efectuate 
lucrări de decolmatare - Lacul Hanul Doctorului. 

S-au executat lucrări de montare, întreţinere şi reparații la mobilierul urban amplasat pe 
domeniul public după cum urmează: 

- Cosuri gunoi montate - 225 bucati; 
- Cosuri gunoi reparate şi vopsite - 320 bucăţi; 
- Gard metalic ornamental montat pe bulevardul George Enescu - 1300 ml;  
- Gard metalic bordurat - 530 lacre montate la Hanul Doctorului 
- Gard metalic bordurat - s-au reparat 600 lacre; Banei montate -  200 bucati; 
- Reparații bănci - 430 bucăţi;  
- Vopsit bănci - 2816 mp; 
- Bănci vopsite şi reparate - Parcul Tineretului 320 bucăţi; 
- Inlocuirea şi vopsirea dulapilor putreziţi la pergolele situate în Grădina Sf. Dumitru - 11O 

lănteți; 
- Vopsirea pergolelor - Parc Tineretului 1700 mp; 
- Montat gard locuri de joacă - 537 ml;   
- Vopsit elemente locuri joaca -150 mp; 
- Reparații elemente locuri de joacă - tobogane fibra 16 bucăți, scaun leagăne 70 bucăți; 
- Demolări rampe de gunoi - 89 bucăţi; 
- Intervenţii reparații locuri de joacă în urma distrugerilor şi vandalismului - 136 
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Marcaj rutier  
Pentru buna desfăşurare 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 anul 2018 au fost executate următoarele: 

 
 

• Achi ziţii de produse necesare activităţii de întreţinere, astfel: 
- Indicatoare  rutiere standardizate - 1.020 buc. 
- Stâlpi susţinere indicatoare rutiere - 450 buc. 
- Stâlpi de delimitare acces pietonal - 247 buc. 
- Oglinzi rutiere retrovizoare - 20 buc. 
- Indicatoare „Trecere pentru pietoni", dotate cu leduri    - 20 buc. 
Pentru creşterea gradului de siguranţă în circulaţia pietonilor, au fost montaţi 385 metri 

garduri canalizare flux pietonal în zona trecerilor pentru pietoni amplasate pe lângă unităţile 
de învăţământ din municipiul Craiova. 
  Tot în această perioadă de referinţă, pentru o mai bună informare şi orientare a 
participanţilor la trafic, pietoni sau conducători auto, au fost achiziţionate şi montate 36 
indicatoare rutiere de orientare tip săgeată către localităţi şi a fost continuată activitatea de 
amplasare a celor 389 indicatoare cu denumiri de stradă, achiziţionate în anul 2017, pentru 
străzile cărora li s-au atribuit denumiri noi. 

 
• Lucrări de marcaj rutier, constând în: 

- Pastile treceri pentru pietoni 
- Bandă stocaj autovehicule 
- Pastile axiale 
- Ax continuu 
- Marcaje diverse 

- 15.165 buc. 
- 7.676 metri 
- 17.610 buc. 
- 86.342 metri 
- 8.887,28 m2 

 



 
 

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 20182, populaţia după domiciliu a Municipiului Craiova a fost de 301.924 
locuitori din care 142.160 bărbaţi (47,1%) şi 159.764 femei (52,9%). Densitatea populaţiei a fost 
de 3708,7 locuitori/km2. 

La 1 iulie 2018, structura pe grupe de vârstă a populaţiei după domiciliu arată că 
ponderile cele mai mari sunt cele ale persoanelor cu vârste de 35-39 ani (8,9%), de 30-34 ani 
(8,6%) şi 45-49 ani (8,2%). 

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 2018, la nivelul municipiului Craiova ponderea populaţiei tinere sub 15 ani 
(13,1%) a fost devansată de ponderea populaţiei vârstnice de 65 ani şi peste (15,1%). 

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

În anul 2018 s-au înregistrat 2131 născuţi-vii în scădere cu 18,3% faţă de anul 2017. 
Rata natalităţii în anul 2018 a fost de 7,1‰ în scădere faţă anul 2017 (8,6‰).  

Numărul decedaţilor a scăzut cu 165 persoane de la 2776 decedaţi în anul 2017 la 2611 
decedaţi în anul 2018. Rata mortalităţii a fost de 8,6‰ în scădere faţă anul 2017 când aceasta a 
atins nivelul de 9,1‰. 

Raportul dintre numărul născuţilor-vii şi numărul decedaţilor a fost în anul 2018 de 0,82 
născuţi-vii la 1 decedat (0,94 născuţi-vii la 1 decedat în anul 2017).  

Sporul natural a fost negativ atât în anul 2018 (-480 persoane), cât şi în anul 2017 (-169 
persoane).   

Numărul căsătoriilor a scăzut cu 74 cazuri, iar cel al divorţurilor a scăzut cu 7 cazuri 
faţă de anul 2017, raportul dintre numărul divorţurilor şi cel al căsătoriilor, a rămas constant de 
un divorţ la 7 căsătorii atât în anul 2018, cât şi  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 2018 cu 5523 persoane faţă de începutul anului 2017, acesta ajungând la 100.910 
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 (24,0%), urmaţi de cei din industrie 
(23,8%), sănătate şi asistenţă socială (9,1%), învăţământ (7,4%), construcţii (5,9%), activităţi de 
servicii administrative şi activităţi de servicii suport (5,8%). 

La sfârşitul anului 2018, conform datelor furnizate de Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Dolj, numărul şomerilor înregistraţi a fost de 1486 persoane, în 
scădere cu 359 persoane comparativ cu sfârşitul anului 2017. Din totalul şomerilor 867 persoane 
sunt de sex feminin (cu 183 persoane mai puţin decât la sfârşitul anului 2017). 

 
       

Pensii 
Casa Judeţeană de Pensii Dolj asigură, în teritoriu, aplicarea unitară a legislaţiei din 

domeniul pensiilor şi altor drepturi de asigurări sociale, precum şi din domeniul asigurărilor 
pentru accidente de muncă şi boli profesionale. 

     Casa Judeteană de Pensii Dolj, ca serviciu public investit cu personalitate juridică, a 
asigurat, în intervalul 01 Ianuarie – 31 Decembrie 2018, servicii unui număr total de  368.462 
persoane  împărţite în următoarele categorii, astfel : 

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

pentru agricultori; 
- 5.760 beneficiari de legi speciale 
- 175.326 asiguraţi pentru care s-a ţinut evidenţa stagiilor de cotizare; 
- 1.954 persoane asigurate în baza unui contract de asigurare ; 
La nivelul Casei Judeţene de Pensii Dolj, se află înregistrate  pe bază de contract 1.954 

persoane, care plătesc lunar contribuţia de asigurări sociale la casieria unităţii. 
   În conformitate cu prevederile Legii nr.186/2016 (cumpărare vechime)  au încheiat 

contract pentru cumpărarea de vechime 317 persoane - încasări active 1.941.395 lei. Număr de 
luni de vechime pentru care s-au încheiat contracte - 11.895. Restanțele la plată sunt aferente 
unui număr de 315 luni. 

În cursul anului 2018, la Casa Judeţeană de Pensii Dolj s-au înregistrat în plată 69.356  
pensionari cu domiciliul în municipiul Craiova, pentru care s-au achitat pensii în valoare de 
aproximativ 89.489.083  lei/lună. 

 Totodată, în cursul anului 2018 s-au efectuat plăţi de ajutoare de deces în valoare de 
10.084.526 lei, pentru 2.423  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. 

 Asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale reprezintă o asigurare de 
persoane, face parte din sistemul de asigurări sociale, este garantată de stat şi cuprinde 
raporturi specifice prin care se asigură protecţia socială a salariaţilor împotriva diminuării sau 
pierderii capacităţii de muncă şi decesului acestora ca urmare a accidentelor de muncă şi a 
bolilor profesionale. 

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

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

  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 



24 
 

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 muncă şi boli profesionale fiind în anul 2018 de 
aproximativ 837.097,26  lei. 
         În ceea ce priveste statistica accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale înregistrate 
în anul 2018, situaţia se prezintă astfel:  

- nr. accidente de muncă înregistrate  – 102 
- nr. accidente de munca mortale – 8 
- nr. boli profesionale declarate  – 16   

 În perioada Ianuarie – 31 Decembrie 2018 CJP Dolj a acordat 3 despăgubiri de deces în 
valoare de 36.588 lei, 8 compensaţii pentru atingerea integrităţii în valoare de 60.904 lei şi a 
vizat 252 concedii medicale.  
 Au fost identificaţi 287 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 2018 au fost înregistrate din partea persoanelor ce îşi au domiciliul în municipiul 
Craiova 10.438 solicitări privind înscrierea 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 93%. 
 La Serviciul de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă din cadrul CJP 
DOLJ s-au  prezentat, în cursul anului 2018, pentru evaluarea capacităţii de muncă în vederea 
stabilirii gradului de invaliditate şi/sau revizuirii medicale periodice 14.483 persoane .  
       În anul 2018, în cursul celor 19 serii alocate, la nivelul județului Dolj au fost repartizate 
5.985 bilete de tratament şi au fost valorificate 5.359 bilete.  
       Gradul de valorificare al biletelor de tratament a fost de 90%. 

Din totalul de 5.359 bilete de tratament, 626 bilete au fost acordate gratuit persoanelor 
care beneficiază de prevederile unor legi speciale. 
    Numărul cererilor înregistrate pentru acordarea biletelor de tratament a fost de 10.539. 
          În anul 2018 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 646 petiţii şi sesizări ce fac obiectul OG nr.27/2002, 
transmise de persoane ce îşi au domiciliul în municipiului Craiova.  
 În anul 2018, în cadrul procedurii prealabile, s-au întocmit 570 note de prezentare la 
dosarele de pensie ai căror beneficiari ce au domiciulul în municipiul Craiova, au depus 
contestaţii. În perioada menţionată au fost transmise de către salariaţii acestui compartiment 
1.132 adrese pentru eliberarea pensiei pe luna în care a avut loc decesul pensionarului.  
 În intervalul 01.01-31.12.2018 urmare a solicităriilor primite au fost eliberate 815 
adeverinţe care să ateste calitatea de pensionar şi/sau cuantumul pensiei, pentru persoane ce 
își au domiciliul în municipiul Craiova.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25 
 

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, 11 sunt colegii, 
2 seminarii și 1 este centru de excelență. Pe lângă aceste unități de învățământ preuniversitar cu 
personalitate juridică există 30 de structuri, dintre care: 24 sunt grădinițe, 2 sunt școli primare, iar 
4 sunt școli gimnaziale. 
 
Învățământ special 
 

Tipul unității de 
învățământ 

Număr Din care, cu PJ 
2017-2018 2018-2019 

 
2017-2018 

Grădinițe - - Grădinițe - 
Școli primare - - Școli primare - 
Școli gimnaziale 2 2 Școli 

gimnaziale 2 

Școli profesionale 1 - Școli 
profesionale 1 

Licee 1 2 Licee 1 
Total unități 4 4 Total unități 4 

 
Învăţământ particular 
 
Nr
crt Localitatea Rețea existentă 

2017 -2018 
Acredi 

tate 
Autor
izate 

Rețea 
2018 - 2019 

Acredi 
tate 

Auto 
rizate 

1 Craiova 

Grădiniţe - 5 3 2 Grădiniţe - 5 3 2 

Şcoli primare - 1 1 - Şcoli primare - 1 1 - 
Şcoli gimnaziale 
 - 2 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 
Colegiul Universitar 

"Spiru Haret" Craiova -1 
 1 

 Total 17 9 6 17 9 8 
 
Unități conexe 
 

Tipul unității de 
învățământ 

Număr Din care, cu PJ 
2017-2018 2018-2019 

 
2017-2018 

Clubul Sportiv Școlar 1 1 Clubul Sportiv 
Școlar 1 

Palatul Copiilor 1 1 Palatul Copiilor 1 
Casa Corpului Didactic 
Dolj 1 1 Casa Corpului 

Didactic Dolj 1 

Centru de excelență 1 1 Centru de 
excelență 1 

Centrul Județean de 
Resurse și Asistență 
Educațională Dolj 1 1 

Centrul Județean 
de Resurse și 
Asistență 
Educațională 
Dolj 

1 

TOTAL 5 5 TOTAL 5 
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Numărul elevilor și al preșcolarilor 
  La începutul anului școlar 2017-2018, în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din 
municipiul Craiova existau 46.420 elevi și preșcolari, dintre care: 39.722 sunt elevi, iar 6698 sunt 
preșcolari. În învățământul particular există un număr de 2914 elevi. În unitățile de învățământ de 
stat din municipiul Craiova, repartizarea elevilor pe nivelele de învățământ este următoarea: 
- în învățământul preșcolar – 6698 copii;  
- în învățământul primar, cursuri de zi – 11790 elevi; 
- în învățământul gimnazial: cursuri de zi – 8.597 elevi și cursuri cu frecvență redusă – 156 
elevi; 
-   în învățământul primar „a doua șansă” – 139 elevi; 
-   în învățământul secundar inferior „a doua șansă” – 52 elevi; 
- în învățământul liceal, rută directă, cursuri de zi – 12.144 elevi; 
- în învățământul profesional, cursuri de zi – 1415 elevi; 
- în învățământul liceal, rută directă, cursuri cu frecvență seral – 2288 elevi; 
- în învățământul liceal, rută directă, cursuri cu frecvență redusă – 331 elevi; 
- în învățământul postliceal și de maiștri: cursuri de zi – 2.520 elevi și cursuri cu frecvență seral 
– 308 elevi. 
 În municipiul Craiova există 899 elevi cu cerințe educaționale speciale și 154 preșcolari cu 
cerințe educaționale speciale, dintre care: 238 se află integrați în unități de învățământ de masă 
și sunt în plasament, iar 351 educabili sunt în învățământul special din care 88 sunt în 
plasament.  
 

Număr posturi personal didactic, didactic auxiliar și nedidactic în anul școlar 2017-
2018 
 
Nr. 
crt. 

Categoria de personal Nr. norme 
învățământul de 

stat 

Nr. norme 
învățământul 

special 

Nr. norme în 
unități conexe 

1. Personal didactic 2.998    285,15 119,25 
2. Personal didactic auxiliar 383,75 76,5 9 
3. Personal nedidactic 922 47,5 37,75 
 

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

Nr. crt. Categoria de personal Posturi ocupate prin 
concurs 

Posturi ocupate prin detașare 
în interesul învățământului 

1. Directori 65 2 
2. Directori adjuncți 44 4 

 
 

Beneficiarii programelor guvernamentale 
  PROGRAMUL „BANI DE LICEU” 
 
  În luna ianuarie 2018 au beneficiat 755 de elevi, din unitățile de învățământ liceale, de 
Programul „Bani de liceu” iar în luna decembrie 2018, 895 elevi. 
 
 PROGRAMUL „BURSA PROFESIONALĂ” 
 În luna ianuarie 2018 existau 1323 elevi care au beneficiat de burse profesionale, iar în  luna 
decembrie 2018 existau 1302 care au beneficiat de burse profesionale 
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Numărul de burse profesionale acordate în anul şcolar 2017-2018  
 

Nr. 
crt. 

Denumirea unităţilor de învăţământ Număr total de burse 
profesionale 

Decembrie 2018 
1. Colegiul Naţional Economic „Gheorghe Chiţu” Craiova  211 
2. Liceul Tehnologic Auto Craiova 176 
3. Colegiul Tehnic Energetic Craiova 56 
4. Liceul Tehnologic „George Bibescu” Craiova 151 
5. Liceul „Matei Basarab” Craiova 25 
6. Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Craiova 87 
7. Colegiul Tehnic de Arte și Meserii „C. Brâncuși”  123 
8. Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova 35 
9. Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Craiova 80 
10 Liceul Tehnologic Special „Beethoven” Craiova 73 
11. Colegiul "Ștefan Odobleja" Craiova 59 
12. Liceul Tehnologic UCECOM „Spiru Haret” Craiova 193 
13. Liceul ,, Traian Vuia” Craiova 26 

TOTAL 1295 
 

  PROGRAMUL „RECHIZITE ȘCOLARE” 
  În anul școlar 2018-2019 (luna septembrie 2018), au beneficiat de rechizite școlare 
gratuite 331 elevi, care studiază în unitățile de învățământ din municipiul Craiova, după cum 
urmează: 

Lot Clasa Pachete 
1 Pregătitoare 30 
2 I 31 
3 II-IV 129 
4 V-VII 94 
5 VIII 47 

 
 PROGRAMUL „EURO 200” 
 În anul 2018 au existat 5 elevi beneficiari ai programului „Euro 200”, în municipiul Craiova. 
 
 PROGRAMUL NAŢIONAL  ”FIECARE COPIL ÎN GRĂDINIȚĂ” 
 

La nivelul municipiului Craiova, în anul școlar 2017-2018, Legea nr. 248/2015 privind 
stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate a fost 
aplicată în 35 unități școlare Craiova din cele 45 de grădinițe și unități de învățământ din 
municipiul Craiova  care școlarizează copii de nivel preșcolar. 
 
 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; 
 2. bucătar. 
  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: 9,72 
 2. științele naturii ultima medie: 9,85 
 3. matematică-informatică ultima medie: 9,61 
 
II La Colegiul Național ”Carol I” Craiova, mediile cele mai mari s-au înregistrat la următoarele 
specializări: 
1. matematică-informatică bilingv-engleză, ultima medie: 9,33 
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2. științele naturii, ultima medie: 9,36 
3. matematică-informatică, ultima medie: 9,08 
 
III. La Colegiul Național ”Elena Cuza” Craiova, mediile cele mai mari s-au înregistrat la 
următoarele specializări: 
1. științele naturii, ultima medie: 9,09 
2. matematică-informatică, ultima medie: 8,99 
2. filologie bilingv engleză, ultima medie: 9,12 
 
 Premii naționale/internaționale 
  În anul școlar 2017-2018, elevii din municipiul Craiova au obținut 112 de premii și 
mențiuni la etapele naționale ale olimpiadelor școlare. 
 
 Evaluarea națională la clasa a VIII-a 
 PROMOVABILITATEA LA EVALUAREA NAȚIONALĂ LA CLASA A VIII-A 

Nr. 
crt. Unitatea de învățământ Promovabilitate 

2018 
1.  SCOALA GIMNAZIALA „MIRCEA ELIADE” CRAIOVA 100,00% 
2.  COLEGIUL NATIONAL "ELENA CUZA" CRAIOVA 98,31% 
3.  COLEGIUL NATIONAL "FRATII BUZESTI" CRAIOVA 98,08% 
4.  SCOALA GIMNAZIALA "DECEBAL" CRAIOVA 97,78% 
5.  SCOALA GIMNAZIALA "TRAIAN"CRAIOVA 96,04% 
6.  SCOALA GIMNAZIALA "GHEORGHE TITEICA" CRAIOVA 95,83% 
7.  SCOALA GIMNAZIALA "SF. DUMITRU" CRAIOVA 95,56% 
8.  SCOALA GIMNAZIALA "SF. GHEORGHE" CRAIOVA 94,59% 
9.  COLEGIUL NATIONAL "CAROL I" CRAIOVA  94,51% 

10.  
COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC "STEFAN VELOVAN" 
CRAIOVA 92,85% 

11.  SCOALA GIMNAZIALA "ALEXANDRU MACEDONSKI" CRAIOVA 96,87% 
12.  SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE ROMANESCU" CRAIOVA 94,32% 
13.  LICEUL TEORETIC ,,TUDOR ARGHEZI” CRAIOVA 92,42% 
14.  LICEUL TEOLOGIC ADVENTIST CRAIOVA 85,20% 
15.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,MIHAI EMINESCU” CRAIOVA 84,00% 
16.  SCOALA GIMNAZIALĂ ,, NICOLAE BĂLCESCU” CRAIOVA 91,00% 
17.  SCOALA GIMNAZIALĂ ,,ION ȚUCULESCU” CRAIOVA 56,00% 
18.  LICEUL TEORETIC ,, HENRI COANDĂ” CRAIOVA 79,25% 
19.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ PARTICULARĂ ,,ETHOS” CRAIOVA 94,11% 
20.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,MIHAI VITEAZUL” CRAIOVA 91,70% 
21.  COLEGIUL NAȚIONAL ,,NICOLE TITULESCU” CRAIOVA 57,00% 
22.  SCOALA GIMNAZIALĂ ,,GHEORGHE BIBESCU” CRAIOVA 60,00% 
23.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,ELENA FARAGO” CRAIOVA 86,36% 
24.  SCOALA GIMNAZIALĂ ,,ION CREANGĂ” CRAIOVA 67,40% 
25.  COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC CRAIOVA 93,33% 
26.  LICEUL DE ARTE ,,MARIN SORESCU” CRAIOVA 63,07% 
27.  LIECUL ,,MATEI BASARAB” CRAIOVA 75,00% 
28.  COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ CRAIOVA 50,00% 
29.  SCOALA GIMNAZIALĂ ,, LASCĂR CATARGIU” CRAIOVA 15,00% 

30.  LICEUL CU PROGRAM SPORTIC ,, PETRACHE TRIȘCU” 
CRAIOVA 48,43% 

31.  LICEUL TEHNOLOGIC AUTO CRAIOVA 35,70% 
32.  LICEULO TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO CRAIOVA 30,00% 
33.  SCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ ,, SF. VASILE” CRAIOVA 0,00% 
34.  SCOALA GIMNAZIALĂ ,,ANTON PANN” CRAIOVA 0,00% 

35.  SCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ CRAIOVA 
 

0,00% 
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 NOTE DE 10 LA EVALUAREA NAȚIONALĂ LA CLASA A VIII-A  
 La evaluarea națională la clasa a VIII-a, desfășurată în anul 2018, au fost obținute 21 medii 
de 10 în municipiul Craiova dintr-un total de 23 medii  de 10 obținute la nivelul județului Dolj. 
 
 Examenul național de bacalaureat 
  PROMOVABILITATEA LA EXAMENUL NAȚIONAL DE BACALAUREAT (Sesiunea iunie-
iulie 2018) 

Nr. 
crt. Unitatea de învățământ Promovabilitate 

2018 
1.  COLEGIUL NATIONAL "FRATII BUZESTI" CRAIOVA 100% 
2.  COLEGIUL NATIONAL "CAROL I" CRAIOVA 97,16% 

3.  COLEGIUL NATIONAL "ELENA CUZA" CRAIOVA 99,00% 

4.  COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC "STEFAN VELOVAN" 
CRAIOVA 

98,15% 

5.  COLEGIUL NATIONAL "NICOLAE TITULESCU" CRAIOVA 96,00% 

6.  LICEUL TEORETIC "HENRI COANDA" CRAIOVA 95,50% 
7.  LICEUL TEOLOGIC ADVENTIST CRAIOVA 93,34% 
8.  LICEUL TEORETIC "TUDOR ARGHEZI" CRAIOVA 93,18% 
9.  LICEUL DE ARTE "MARIN SORESCU" CRAIOVA 76,59% 

10.  SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX "SFANTUL GRIGORIE 
TEOLOGUL" CRAIOVA 100% 

11.  LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "PETRACHE TRISCU" CRAIOVA 75,86% 
12.  LICEUL "CHARLES LAUGIER" CRAIOVA 64,71% 

13.  COLEGIUL NATIONAL ECONOMIC "GHEORGHE CHITU" 
CRAIOVA 70,00% 

14.  LICEUL "TRAIAN VUIA" CRAIOVA 61,00% 
15.  COLEGIUL "STEFAN ODOBLEJA" CRAIOVA 59,12% 
16.  LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO CRAIOVA 9,51% 
17.  COLEGIUL TEHNIC "COSTIN D. NENITESCU" CRAIOVA 59,37% 
18.  LICEUL "MATEI BASARAB" CRAIOVA 38,00% 

19.  COLEGIUL TEHNIC DE ARTE SI MESERII "CONSTANTIN 
BRANCUSI" CRAIOVA 45,26% 

20.  COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC CRAIOVA 74,77% 
21.  LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI CĂI FERATE CRAIOVA 50,00% 
22.  LICEUL TEHNOLOGIC "GEORGE BIBESCU" CRAIOVA 10,00% 
23.  LICEUL TEHNOLOGIC AUTO CRAIOVA 23,80% 
24.  COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA CRAIOVA 31,25% 
25.  LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL "BEETHOVEN" CRAIOVA 0,00 

 
 NOTE DE 10 LA EXAMENUL NAȚIONAL DE BACALAUREAT  
 La examenul național de bacalaureat, desfășurat în anul 2018, au fost obținute 2 medii de 10 
în municipiul Craiova. 
 

ABANDON ȘCOLAR 
În anul școlar 2017-2018, la nivelul județului Dolj, 1079 elevi din ciclul primar, gimnazial și 

liceal  au abandonat forma  de învățământ   frecventată, respectiv 1,52% din  totalul celor 70.864 
elevi, înregistrându-se o scădere procentuală de 0,74%  față de anul școlar  2016- 2017, când  
ponderea  elevilor  care  au  părăsit  școala  reprezenta 1,84%   (respectiv 1 235 elevi )  din 
totalul de  66.889 elevi  înscriși  în  unitățile  școlare investigate. 
       
An școlar 2016-2017 An școlar 2017-2018 Diferența  
1 235 cazuri (1,84%) 1079 cazuri (1,52%) 0,32%  
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Cazuri de abandon pe cicluri de învățământ (156 cazuri) – Municipiul Craiova: 
Cicluri de învățământ Cazuri Procent  

învățământul primar 104 23,96% 
învățământul gimnazial   106 39,8% 
învățământul liceal 97 36,24% 

 
  
  Situația autorizațiilor sanitare 
  În urma controlului realizat de către inspectorii școlari ai Inspectoratului Școlar Județean 
Dolj, împreună cu reprezentanții Instituției Prefectului – județul Dolj, în perioada august - 
septembrie 2018, s-a constat că în Craiova nu există unități școlare fără autorizație sanitară. 
 
 
  Inspecții programate și realizate în anul școlar 2017-2018 

În anul școlar 2017-2018 au fost efectuate  27  inspecţii şcolare generale.   
 

 Inspecția școlară de specialitate 
 În anul școlar 2017-2018 au fost  realizate 40 de inspecții de specialitate. 

  Obiective vizate: 
• calitatea activităţii didactice în raport cu beneficiarii primari ai educaţiei -antepreşcolarii, 

preşcolarii şi elevii.  
• evaluarea/consilierea capacității cadrului didactic inspectat de a proiecta și utiliza strategii 

didactice corespunzătoare învăţământului modern bazat pe competenţe evaluarea/ consilierea 
competențelor cadrului didactic inspectat de a utiliza metodele de învăţare diferenţiată. 

• evaluarea/consilierea capacității cadrului didactic inspectat de a integra elementele de 
evaluare în cadrul activităților de predare-învățare. 

• consilierea cadrelor didactice în vedrea diversificării  ofertei curriculare de cursuri 
opționale. 

• consilierea cadrelor didactice în legătură cu posibilitățile de dezvoltare profesională și 
evoluție în carieră. 
 

Inspecția școlară de revenire 
În anul școlar 2017-2018 au fost  realizate 36 inspecţii de revenire la unităţile şcolare care au 
avut inspecţii școlare generale. 
 

În semestrul I an școlar 2018-2019  au fost efectuate:  
- 13 inspecții de revenire – 4 școli din Craiova 
- 12 inspecții generale - 3 școli din Craiova 
- 2 inspecții tematice  
- 12 inspecții de specialitate – în 3 școli din Craiova 

   
 Proiecte, parteneriate și acțiuni comune  

La  nivelul județului Dolj s-au implementat și se derulează o serie de proiecte după cum 
urmează: 

• Proiectul ERASMUS + „My Europe - Your Europe - Your Say”(ME-YOU-US), 
perioada implementare 01.09.2018-31.08.2021.  

Organizațiile implicate în desfășurarea proiectului: Fundația Prosveta din Sofia, Bulgaria 
– organizația aplicantă; Școala nr. 17 „Damian Gruev” din Bulgaria – organizație parteneră; 54 
SU St. Ivan Rilski din Bulgaria – organizație parteneră;  Școala Primară„Bratya Miladinovi” din 
Bulgaria – organizație parteneră; Instituto Politecnico De Santarem din Portugalia – organizație 
parteneră;  Astiki Mi Kerdoskopiki Etairia Aenao din Grecia – organizație parteneră;Spoleczna 
Akademia Nauk din Polonia – organizație parteneră; Fundacion Altius Francisco De Vitoria din 
Spania – organizație parteneră;  Inspectoratul Școlar Județean Dolj – organizație parteneră. 

Obiectivele proiectului sunt: înțelegerea, respectarea și promovarea drepturilor omului; 
promovarea toleranței, deschiderii către valorile specifice altor culturi și a dialogului intercultural; 
valorizarea fiecărui membru al societății ca ființă umană autentică; participarea elevilor, în 
calitate de cetățeni activi și responsabili, la viața comunității; dobândirea unor cunoștințe de bază 
cu privire la incluziunea socială și diversitatea culturală; obținerea unor capacități de 
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transformare a potențialelor conflicte în dialoguri interculturale. 
Grupul țintă este format din: elevi cu vârstele cuprinse între 11 și 14 ani, profesori care 

predau la gimnaziu. 
• Proiectul "TOTVET - Instruirea cadrelor didactice și a cadrelor didactice din 

domeniul VET pentru învățământul de lucru de înaltă calitate și învățarea duală", 
perioada implementare 01.09.2018-31.08.2020 

Beneficiar I.S.J. DOLJ 
Parteneri:CENTRUM WSPARCIA RZEMIOSLA, KSZTALCENIA DUALNEGO I ZAWODOWEGO  
Polonia, CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE ZARAGOZA-
Spania, BEST  INSTITUT FUR BERUFSBEZOGENE WEITERBILDUNG UND 
PERSONALTRAINING GMBH-Austria, IHK- PROJEKTGESELLSCHAFT MBH-Germania,             
EDUNET Craiova, CASA CORPULUI DIDACTIC OLT 
Proiectul urmărește creșterea competențelor profesionale ale cadrelor didactice din domeniul 
VET. 
 

• Proiectul:  TERAPI - Teritoriul de învățare, protocoale inovatoare în serviciul 
învățării,  perioada implementare  01.09.2017-31.08.2020 

Puncte cheie: Cooperarea în materie de inovație și schimburi de bune practici  
Durata proiectului: 36 luni (01.09.2017-31.08.2020) 
Principalele teme abordate în proiect: Inovația în curriculum, metodele educative, realizarea 
formării; Cercetare și inovare; Abandonul școlar și combaterea eșecului școlar 
 

• “Acteurs du Territoire pour une Education à la Citoyenneté Mondiale (ACTECIM)”, 
perioada implementare  01.09.2015-01.09.2018 

Proiectul are ca obiectiv întărirea educaţiei în vederea dezvoltării durabile şi  solidarităţii 
internaţionale, a dezvoltării cetăţeniei active a tinerilor,  prin conceperea de instrumente 
elaborate în mod colectiv cu prilejul schimburilor internaţionale între profesori şi educatori. 

Sunt vizate peste 3000 de persoane, beneficiare ale activităţilor organizate în cadrul 
proiectului, între care tineri din cele trei ţări partenere, profesori, educatori, reprezentanţi ai unor 
instituţii publice, autorităţi regionale, inspectori școlari, profesori universitari. 

• Towards Inclusive Education For Refugee Children / TIEREF, perioada implementare  
01.01.2018-31.12.2020 
Cadrele didactice din școli, ministerele educației și elevii migrați sunt beneficiarii 

proiectului. Proiectul vizează dezvoltarea și implementarea unor practici și metode inovatoare  
care să permită educația incluzivă și/sau pentru tineret în contexte specifice, sprijinind 
incluziunea migraților nou sosiți prin intermediul  unei educații de calitate, inclusiv prin evaluarea 
cunoștințelor și validarea învățării anterioare.  

 
• Învățământ de calitate pentru viitorul copiilor noștri în județul Dolj 

Inspectoratul Școlar Județean Dolj partener, Institutul pentru Dezvoltarea Evaluării în educație 
(IDEE)-beneficiar 
Cod MySMIS: 104980 
Perioada de derulare 21.05.2018-22.05.2018 
Obiectiv general: Promovarea accesului egal la învățământ, pentru reducerea și prevenirea 
părăsirii timpurii a mediului educational, promovarea accesului egal la învățământul preșcolar și 
școlar și reducerea segregării între copii în județul Dolj. ( Școala Gimnazială ”CONSTANTIN 
ARGENTOIANU” Argetoaia, Școala Gimnazială ”EUFROSINA POPESCU” Botoșești Paia, 
Școala Gimnazială Braloștița, Școala Gimnazială Teasc, Școala Gimnazială Ghindeni, Liceul 
teoretic ”GHEORGHE VASILICHI” Cetate, Școala Gimnazială ”Ion Creangă” Craiova, Școala 
Gimnazială Grecești, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara Craiova, Liceul ”Traian Vuia ” 
Craiova, Liceul ”MATEI BASARAB” Craiova. 
 

• Program integrat de sprijin în carieră pentru elevii din județul Dolj, perioada de 
implementare 14 iulie 2018 – 14 iulie 2020  

POCU/90/6.13/6.14//109384 – PRIMASERV SRL - Lider  
Parteneri : INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ  și PALACE TOUR SRL 
Obiectivul general al proiectului: Facilitarea tranzitiei de la studiu la viața activă pentru elevii 
înmatriculați în liceele/școlile profesionale din județul Dolj ca urmare a accesului la activități 
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integrate de învațare la un potențial loc de muncă și în firmele de exercitiu înființate. 
• Hai la școală! Proiect pentru prevenirea abandonului școlar al copiilor din grupuri 

defavorizate.” Perioadade implementare 14 iunie 2018 – 15 iunie 2021 
Beneficiar: ASOCIATIA VASILIADA   
Partener: INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ  
Obiectivul general: Dezvoltarea de măsuri integrate pentru reducerea și prevenirea abandonului 
școlar și promovarea accesului la educație pentru copiii din categorii sociale vulnerabile, din 
judetul Dolj. 
Grupul ţintă vizat cuprinde un total de 1030 de beneficiari, din judeţul Dolj, atât din oraşul 
Craiova, şi anume, Școala Gimnazială „Lascăr Catargiu” Craiova; Școala Gimnazială Specială 
„Sfântul Vasile” Craiova cât şi din mediul rural, Școala Gimnazială „Petre Mănărcescu” Lipovu; 
Școala Gimnazială Cerăt; Școala Profesională Valea Stanciului; Școala Gimnazială Bratovoeşti; 
Școala Gimnazială Gângiova. 
 

• QualForm - Asigurarea CALităţii educaţiei prin FORMare profesională continuă, 
perioadade implementare 10 iunie 2018 – 10 iulie 2021 

Beneficiar: UNIVERSITATEA ”SPIRU HARET”  
Parteneri: INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ, INSPECTORATUL ȘCOLAR 
JUDEȚEAN GORJ 
Obiectivul general: Reducerea şi prevenirea abandonului şcolar timpuriu şi promovarea 
accesului egal la învăţământul preşcolar, primar şi secundar de calitate 
Unitati scolare implicate: Școala Gimnazială „Anton Pann”, Școala Gimnazială Sălcuţa, Școala 
Gimnazială Cerăt,  Școala Gimnazială „Ion Creangă” Craiova având în componenţă structurile: 
Grădiniţa cu Program Normal „Casa cu Pitici" Craiova, Grădinita cu Program Normal „Voinicel" 
Craiova, Școala Gimnaziala Nr. 38 Craiova, Grădiniţa cu Program Normal Rovine 2 Craiova; 
Școala Gimnazială comuna Greceşti, având în componenţă structurile: Școala Primara Busuleţu, 
Școala Primară Busu, Grădiniţa cu Program Normal Greceşti; Școala Gimnazială, comuna 
Coşoveni.  
 

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. 
 Universitatea din Craiova este parte integrantă a comunităţii academice europene și 
internaționale, 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. 
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  Începând cu anul universitar 2017/2018  în cadrul Universităţii din Craiova îşi desfăşoară 
activitatea 836 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 două departamente independente: 
Departamentul de Matematici 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 

 
A/ 
AP 

Forma 
de 

învă-
ţământ 

Nr. 
total 

studenț
i 

 
Ştiinţe  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informatică Informatică A IF 

1181 

Matematică Matematică  A IF 
Matematică informatică A IF 

Chimie Chimie  A IF 
Biochimie tehnologică  A IF 

Ştiinţa mediului Chimia mediului  A IF 
Fizica mediului  A IF 

 
Fizică 

Fizică  A IF 
Fizică informatică  A IF 
Fizică medicală  A IF 

Geografie Geografie  A IF 
Geografia turismului  AP IF 

Educaţie 
Fizică  
şi Sport 

Educaţie fizică şi 
sport 

Educaţie fizică şi sportivă A IF 

879 

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

A IF 

Kinetoterapie şi 
motricitate 
specială 

Kinetoterapie şi motricitate 
specială A IF 

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

A IF 

Litere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Limbă şi literatură 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Limba şi literatura română – 
Limba şi literatura latină 

 
A 

 
IF 

1457 

Limba şi literatura română – O 
limbă şi  
literatură modernă (engleză, 
franceză, italiană, germană, 
spaniolă) 

 
A 

 
IF 

Limba şi literatura română – O 
limbă şi  
literatură modernă (engleză, 
franceză, italiană, germană, 
spaniolă) 

A 
 

ID 
 

Limba şi literatura română – O 
limbă şi  
literatură modernă (franceză, 
engleză)  
(la Drobeta-Tr.Severin) 

A 
 

IF 
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Facultatea 

 
Domeniul de 

licenţă 

 
Specializarea/Programul de 
studii universitare de licenţă 

 
A/ 
AP 

Forma 
de 

învă-
ţământ 

Nr. 
total 

studenț
i 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

O limbă şi literatură modernă (A) 
– O limbă şi literatură modernă 
(B)/ Limba şi literatura latină 

A IF 

Limbi moderne 
aplicate 

Traducere şi interpretare 
(engleză, franceză) 

 
A 

 
IF 

Ştiinţe ale 
comunicării 

Comunicare şi relaţii publice A IF 
Jurnalism A IF 

Muzică 
 

Interpretare muzicală – canto A IF 
Interpretare muzicală – 
instrumente A IF 

Pedagogie muzicală A IF 
Teatru şi artele 
spectacolului Artele spectacolului (actorie)   

A 
 

IF 

Ştiinţe ale 
educaţiei 
 

Pedagogia învăţământului primar 
şi preşcolar A IF 

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

A IF 

Teologie 
Ortodoxă 

Teologie Teologie ortodoxă pastorală A IF  
351 

Arte vizuale Artă sacră AP IF 
Arte plastice (pictură, sculptură) AP IF 

Drept 
 
 
 
 

Drept Drept A IF 

1690 

Drept A IFR 

Ştiinţe 
administrative 

Administraţie publică A IF 
Administraţie publică  
(la Drobeta-Tr.Severin) A IF 

Asistenţă managerială şi 
secretariat  A IF 

Ştiinţe 
Sociale 
 
 
 
 
 

Filosofie Filosofie A IF 

569 

Relaţii internaţio-
nale şi studii 
europene 

Relaţii internaţionale şi studii 
europene A IF 

Asistenţă socială Asistenţa socială A IF 
Sociologie Sociologie A IF 
Ştiinţe politice Ştiinţe politice A IF 

 
Economie şi 
Administrare
a Afacerilor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Administrarea 
afacerilor 
 
 

Administrarea afacerilor  
(la Drobeta-Tr.Severin) 

 
A 

 
IF 

2011 

Economia comerţului, turismului 
şi serviciilor A IF 

Cibernetică, sta-
tistică şi informa-
tică economică 

Informatică economică A IF 
Statistică şi previziune 
economică A IF 

Contabilitate 

Contabilitate şi informatică de 
gestiune A IF 

Contabilitate şi informatică de 
gestiune A ID 

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

A IF 

Marketing Marketing A IF 
Economie şi afa-
ceri internaţionale 

Economie şi afaceri 
internaţionale A IF 
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Facultatea 

 
Domeniul de 

licenţă 

 
Specializarea/Programul de 
studii universitare de licenţă 

 
A/ 
AP 

Forma 
de 

învă-
ţământ 

Nr. 
total 

studenț
i 

 
 
 
 
 

Economie şi afaceri 
internaţionale  
(în limba engleză) 

AP IF 

Finanţe 
 
 
 

Finanţe şi bănci A ID 
Finanţe şi bănci A IF 
Finanţe şi bănci (în limba 
engleză) AP IF 

Finanţe şi bănci (la Drobeta-
Tr.Severin) A IF 

Management 
 

Management A IF 
Management A ID 
Management (la Drobeta-
Tr.Severin) A IF 

Mecanică 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingineria 
autovehiculelor Autovehicule rutiere A IF  

 
 
 
 
 

1133 

Ingineria 
transporturilor 

Ingineria transporturilor şi a 
traficului A IF 

Ingineria 
materialelor 

Ştiinţa materialelor  
(la Drobeta-Tr.Severin) A IF 

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

A 
 

IF 
 

Inginerie şi 
management 

Inginerie economică în domeniul 
mecanic A IF 

Inginerie economică industrială 
(la Drobeta-Tr.Severin) A IF 

Inginerie 
industrială 

Tehnologia construcţiilor de 
maşini A IF 

Ingineria sudării (la Drobeta-
Tr.Severin) A IF 

Inginerie marină 
şi navigaţie 

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

A IF 

Inginerie civilă Construcţii civile industriale şi 
agricole AP IF 

Inginerie 
Electrică 
 
 
 
 
 
 

Ingineria mediului Ingineria şi protecţia mediului în 
industrie A IF 

819 

Inginerie 
aerospaţială 

Echipamente şi instalaţii de 
aviaţie A IF 

Inginerie electrică Inginerie electrică şi calculatoare A IF 
Informatică aplicată în inginerie 
electrică A IF 

Electromecanică A IF 
Electromecanică A IFR 

Inginerie 
energetică 

Ingineria sistemelor 
electroenergetice A IF 

Termoenergetică A IF 

Automatică, 
Calculatoare 
şi 
Electronică 
 
 
 

Ingineria 
sistemelor 

Automatică şi informatică 
aplicată A IF 

1316 

Ingineria sistemelor multimedia A IF 
Calculatoare şi 
tehnologia 
informaţiei 

Calculatoare A IF 

Calculatoare (în limba engleză) A IF 

Inginerie electro-
nică, teleco- Electronică aplicată A IF 
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Facultatea 

 
Domeniul de 

licenţă 

 
Specializarea/Programul de 
studii universitare de licenţă 

 
A/ 
AP 

Forma 
de 

învă-
ţământ 

Nr. 
total 

studenț
i 

municaţii şi teh-
nologii 
informaţionale 
Mecatronică şi 
robotică 

Mecatronică A IF 
Robotică A IF 

Agronomie 
 
 
 
 
 
 

 
Agronomie 
 

Montanologie A IF 

963 

Agricultură A IF 
Agricultură AP IFR 

Ingineria pro-
duselor 
alimentare 

Controlul şi expertiza produselor 
alimentare 

 
AP 

 
IF 

Silvicultură Silvicultură A IF 
Inginerie 
geodezică Măsurători terestre şi cadastru A IF 

Horticultură 
 
 
 
 
 

Ingineria produ-
selor alimentare 

Tehnologia prelucrării produselor 
agricole A IF 

508 
Biologie Biologie A IF 

Horticultură Horticultură A IF 
Peisagistică AP IF 

Ingineria mediului Ingineria şi protecţia mediului în 
agricultură A IF 

 
Studii universitare de master 

 
 

Facultatea 
 

Domeniul de 
studii universitare  

de master 

 
Programul de Master 

Forma de 
învăţă-
mânt 

Nr.total  
studenți 

Ştiinţe  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chimie Chimia compuşilor biologic activi IF  
 
 
 
 
 

388 

Chimie aplicată  IF 

Fizică 

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

Informatică 

Metode şi modele în inteligenţa 
artificială  

Tehnici avansate pentru prelucrarea 
informaţiei/ Advanced Techniques for 
information processing  

IF 

Matematică Matematici aplicate IF 
Ştiinţa mediului Calitatea mediului IF 

Geografie 
Valorificarea şi protecţia resurselor din 
mediul geografic IF 

Turism și dezvoltare durabilă IF 

Educaţie 
Fizică  
şi Sport 
 
 
 

Ştiinţa sportului 
şi educaţiei fizice 
 
 
 

Activitate motrică curriculară şi 
extracurriculară IF  

 
 

297 
Kinetoterapie în reeducarea 
neuromotorie IF 

Performanţă în sport IF 
Managementul organizațiilor și 
evenimentelor sportive IF 

 
Litere 

Filologie 
 

Limba engleză şi limba franceză – 
traducere şi terminologie juridică IF 509 



37 
 

 
Facultatea 

 
Domeniul de 

studii universitare  
de master 

 
Programul de Master 

Forma de 
învăţă-
mânt 

Nr.total  
studenți 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

europeană 

Studii de limbă engleză şi literaturi 
anglo-americane (în lb.engleză) IF 

Limbă franceză, didactică şi literaturi în 
spaţiul francofon IF 

Studii de limba şi literatura română IF 
Paradigme ale comunicării 
organizaţionale IF 

Perspective în studiul lingvistic al 
literaturii IF 

Teatru şi artele 
spectacolului Arta actorului IF 

Ştiinţe ale 
educaţiei 
 

Managementul şi evaluarea instituţiilor 
şi programelor  IF 

Consiliere educaţională şi dezvoltarea 
carierei 
(la Drobeta-Tr.Severin) 

IF 

Ştiinţe Sociale 
 

Filozofie Filosofie contemporană  IF 

237 
Sociologie Dezvoltare comunitară şi integrare 

europeană IF 

Ştiinţe politice Securitate naţională şi euroatlantică IF 

Istorie Români în istoria Europei IF 
Integrare europeană IF 

Drept 
 
 
 
 
 
 
 

Drept 
 
 
 
 
 
 

Drept civil IF  
 
 
 

293 

Drept public IF 
Drept privat IF 
Dreptul afacerilor IF 
Drepturile omului IF 
Ştiinţe penale IF 

Ştiinţe 
administrative Ştiinţe administrative IF 

Teologie 
Ortodoxă Teologie Teologie şi cultură IF 102 

Economie şi 
Administrarea 
Afacerilor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cibernetică şi 
statistică Managementul afacerilor electronice  IF 937 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Contabilitate 

Audit şi management financiar-contabil  IF 
Contabilitate şi raportări financiare 
conforme cu standardele internaţionale  IF 

Audit și consultanță în afaceri  IF 
Management contabil, expertiză şi audit  
(la Drobeta-Tr.Severin) IF 

Economie şi 
afaceri 
internaţionale 

Dezvoltare regională şi proiecte 
europene  IF 

Economie  şi administrarea afacerilor  
internaţionale (în lb.engleză) IF 

Economie şi afaceri europene  IF 
Finanţe 
 
 
 
 
 

Analiza şi evaluarea financiară a 
organizaţiilor  IF 

Analiza şi evaluarea financiară a 
organizaţiilor IFR 

Finanţe şi administrarea afacerilor  IF 
Management financiar-bancar  IF 
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Facultatea 

 
Domeniul de 

studii universitare  
de master 

 
Programul de Master 

Forma de 
învăţă-
mânt 

Nr.total  
studenți 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Management financiar-bancar  IFR 
Finanţe aplicate (în lb.engleză) IF 
Strategii financiare ale companiei şi  
consultanţă fiscală  (la Drobeta-
Tr.Severin) 

IF 
 

Administrarea 
afacerilor 
 

Administrarea afacerilor şi 
antreprenoriat    IF 

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

IF 

Management 
 
 
 
 
 

Managementul afacerilor  IF 
Managementul afacerilor IFR 
Managementul organizaţiei   
(Drobeta-Tr.Severin) IF 

Managementul organizaţiilor publice  IF 
Managementul resurselor umane  IF 
Management competitiv şi performanţă IF 

Marketing Marketing şi comunicare în afaceri IF 

Mecanică 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingineria 
autovehiculelor 
 
 
 

Concepţia şi proiectarea autovehiculelor 
moderne IF  

 

 

 

 

 

 

 

 

424 

 
 
 
 
 

Optimizarea sistemelor de transport 
rutier IF 

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

IF 

Ingineria 
materialelor 

Materiale avansate (la Drobeta-
Tr.Severin) IF 

Inginerie 
industrială 

Optimizarea proceselor şi 
echipamentelor tehnologice IF 

Inginerie 
mecanică 

Modelare şi simulare în ingineria 
mecanică IF 

Inginerie şi 
management 

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

Managementul sistemelor logistice  
(la Drobeta-Turnu Severin) IF 

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

IF 

Inginerie 
Electrică 
 
 
 
 
 

Inginerie 
aerospaţială 

Sisteme complexe pentru inginerie 
aerospaţială IF 

282 
Inginerie electrică 

Calitatea energiei şi compatibilitate 
electromagnetică în sisteme electrice IF 

Inginerie electrică aplicată în protecţia şi 
managementul mediului IF 

Sisteme electromecanice complexe IF 
Sisteme energetice informatizate IF 

Automatică, 
Calculatoare  
şi Electronică 

Calculatoare  
şi tehnologia 
informaţiei 

Ingineria calculatoarelor şi 
comunicaţiilor IF  

 
 Inginerie software IF 
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Facultatea 

 
Domeniul de 

studii universitare  
de master 

 
Programul de Master 

Forma de 
învăţă-
mânt 

Nr.total  
studenți 

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

IF 

 
327 

Ingineria 
sistemelor 

Sisteme automate încorporate IF 
Tehnologii informatice în ingineria 
sistemelor IF 

Inginerie 
electronică şi 
telecomunicaţii 

Sisteme electronice avansate IF 

Mecatronică şi 
robotică Sisteme de conducere în robotică IF 

Horticultură 
 
 
 
 
 
 

Horticultură 
Management şi consultanţă în 
horticultură şi dezvoltare rurală  IF  

 
 

204 
Viticultură-Oenologie IF 

Ingineria mediului Managementul resurselor ecologice şi 
naturale IF 

Ingineria produ-
selor alimentare 

Controlul şi expertiza produselor 
alimentare IF 

Biologie Biodiversitatea şi conservarea 
ecosistemelor IF 

Agronomie 
 
 
 

Agronomie 

Consultanţă şi management în 
agricultură IF 

223 Management în agroturism şi calitatea 
produselor agroalimentare IF 

Protecţia mediului în agricultură IF 
 

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 
Cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la Marea Unire a românilor de la 1918, Facultatea de 

Ştiinţe a Universităţii din Craiova, a organizat în perioada 14-16 septembrie 2018 o conferinţă 
intitulată Românii din Balcani la Centenarul Marii Uniri. La acest eveniment au participat 
specialişti de prestigiu din domeniu, fiind dezbătute aspecte esenţiale ale Unirii din 1918, evoluţia 
ulterioară a ideii de român şi situaţia actuală. 
 Această conferinţă a fost organizată în colaborare cu: Uniunea Românilor din Serbia, 
Românii Independenți din Serbia, Asociația "Uniunea Românilor",  Asociația" Renaşterea 
Românilor din Serbia, Asociația pentru Tradiția şi Cultura Românilor "Dunărea",  Asociația 
"Familia", Asociația "Banatica”, Asociația Cadrelor Didactice de Etnie Română din Serbia, 
Inițiativa Românilor din Serbia, Centrul Cultural Informativ al Românilor, Asociația"Dacia 
Aureliană" – Zajeciar, Uniunea Românilor din Serbia "Dunărea”, Asociatia vlahilor timoceni din 
Bulgaria, Uniunii Etnicilor Români "AVE” din Vidin, Bulgaria. 

 „Noaptea cercetatorilor” este un eveniment organizat de cadre didactice de la 
Facultatea de Științe. Evenimentul s-a desfășurat în data de 28 septembrie 2018, în holul 
universității, organizatorii pregătind pentru participanți experimente și conferințe fascinante din 
diverse domenii științifice, scopul fiind de învățare distractivă și a avut o largă participare – peste 
2000 de persoane. „Noaptea cercetătorilor” este un eveniment amplu, care a avut loc simultan în 
aproximativ 300 de orașe europene. Evenimentul a avut în program secțiunea ScienceCafé, 
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standuri de prezentare ale facultăților Universității din Craiova, concursuri pentru elevii de liceu şi 
gimnaziu, activități destinate copiilor. Conferința științifică „Alfred Nobel și premiile Nobel” 
susținută de prof. dr.Lars Brink de la Institutul de Tehnologie Chalmers, membru al Academiei 
Suedeze de Științe, membru al Comitetului Nobel pentru Fizică a fost desfășurată în cadrul 
secțiunii ScienceCafé. Prof. Dr. Lars Brink a prezentat celor aflați în sala Aula Mihai I a 
Universității, o mare parte din viața lui Alfred Nobel. 

În perioada 6-9 septembrie 2018 Facultatea de Științe prin Departamentul de Geografie a 
organizat Conferința Internațională Geographical Research and Cross-Border Cooperation, 
ediția a V-a. Conferința a fost organizată în parteneriat cu centre universitare din Bulgaria, 
Serbia, Ungaria și România. Obiectivele principale ale conferintei au fost oferirea unui forum în 
care participanții să poată împărtăși informații, idei, date științifice și experiențe, întelegerea 
problemele, oportunităților și provocărilor pe care le implică cooperarea transfrontalieră și 
încurajarea eforturilor de cooperare pentru continuarea cercetării. 

 Facultatea de Ştiinţe prin Departamentul de Chimie a organizat în data de 24 noiembrie 
2018, împreună cu Societatea de Chimie din România-Filiala Craiova, Inspectoratul Școlar 
Județean Dolj și Fundaţia „I. G. Murgulescu”, Ediția a X-a a Simpozionului Național de Chimie 
intitulat „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 s-au înscris cu lucrări un număr mare de cadre 
didactice din învățământul preuniversitar și universitar din Craiova și din țară, o parte dintre 
acestea fiind prezentate oral în cadrul simpozionului. Rezumatele tuturor lucrărilor au fost 
cuprinse într-un număr special al Analelor Universității din Craiova - seria Chimie. 

În anul 2018 s-au organizat două ediții ale concursului Catalysts Coding Contest:  27 
aprilie, cu 46 participanți și 16 noiembrie cu 57 participanti. Catalysts Coding Contest este un 
concurs internațional de programare organizat de firma româno-austriacă Catalysts Software, 
care furnizează subiectele și premiile.  

 Participarea este gratuită și deschisă tuturor, indiferent de vârstă, educație sau profesie. 
Se poate participa individual sau în echipe de 2 sau maxim 3 persoane. 

 Înscrierea, crearea unui cont personal de participant, transmiterea exercitiului a avut loc 
online pe platforma concursului CatCoder. Concursul s-a desfășurat în laboratoarele 
Departamentului de Informatică, din cadrul Facultatii de Științe iar proba a constat într-un 
algoritm organizat pe 7 nivele, rezolvate în ordine crescătoare în timp de 4 ore.  
 

FACULTATEA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT 
Nr 
crt 

Denumire proiect Descriere pe scurt Instituții 
partenere 

Perioada/data 
de 

implementare 
1. "Memorialul 

G.Călinescu" – ed. a V-
a 

Concurs studențesc de schi 
alpin, pentru ambele specializări 
EFS și Kinetoterapie 

Pro-EFS 
Craiova 

Ianuarie - 
februarie 2018 

2. "Școala Altfel" Diverse competiții sportive între 
5 clase I-II 

CN E.Cuza 29 martie 
2018 

3. Crosul Primăverii Este o competiție organizată pe 
mai multe secțiuni, distanțele 
variind de la 400 la 6800m 

DJTS Dolj Aprilie 2018 

4. Crosul studenților "In 
memoriam C.A.Stroe" 

Este a III-a ediție a unei 
competiții care atrage de la an la 
an un număr tot mai mare de 
participanți 

Pro-EFS 
Craiova 

Aprilie 2018 

5. ,,Braț de oțel" Este a II-a ediție a competiției 
de skandenberg, apreciată 
foarte mult de către studenți 

Pro-EFS 
Craiova 

Aprilie 2018 

6. Cupa "Victorina Simion" Este a VI-a ediție a competiției 
de fotbal feminin, adresată 
studentelor din cadrul Univ din 
Craiova 

Pro-EFS 
Craiova 

Aprilie 2018 

https://www.catalysts.cc/en/event/coding-contest/
https://www.catalysts.cc/en/event/coding-contest/
https://www.catalysts.cc/en/
https://register.codingcontest.org/listing/35-2018-11-16
http://inf.ucv.ro/
http://stiinte.ucv.ro/
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7. Workshop "Uniți pentru 
egalitate în societate" 

Este o întâlnire adresată în 
special persoanelor cu 
dizabilități, cu participarea unui 
număr mare de voluntari 

DGASPC 
Dolj 

Aprilie 2018 

8. Concursul Sportiv 
Judetean organizat in 
cadrul proiectului 
educativ Sport, 
Sănătate, Armonie   

Este un proiect inițiat de Grăd. 
cu program prelungit Căsuța cu 
Povești, adresat copiilor 
preșcolari 

DJTS Dolj Mai 2018 

9. "In Memoriam George 
Calinescu" 

Este a VI-a ediția a competiției 
de fotbal masculin studențesc 

Pro-EFS 
Craiova 

Mai 2018 

10. "Competiție de 
Baschet"  

Este a III-a ediție a 
campionatului studențesc de 
baschet, adresat atât fetelor cât 
și băieților 

DJTS Dolj 
Pro-EFS 
Craiova 

Mai 2018 

11. Campion paralimpic – 
un model pentru viitorii 
kinetoterapeuți 

O cursă pe biciclete, pe distanța 
de 15 km, inițiată de campionul 
paralimpic Matican Teo, student 
la FEFS, specializarea 
Kinetoterapie 

BBY Motors Mai 2018 

12. "Campionatul Național 
Universitar de Fotbal 
Feminin"  

Este faza finală, ediția a III-a, la 
fotbal în sală 

Pro-EFS 
Craiova 

Mai 2018 

13. Conferința științifică 
națională studențească   
”Exercițiul fizic de la 
profilaxie la 
performanță” – ediția I 

O inițiativă nouă ce vizează 
sprijinirea studenților în 
demersul lor de a realiza și 
publica cercetări teoretice și 
empirice din domeniul Știința 
Sportului și Educației Fizice 

DJTS Dolj 8-9 iunie 2018 

14. Competitia de natație  Pro-EFS 
Craiova 

Iunie 2018 

15. Trofeul "C.A.Stroe -  
legenda unei legende" 

Este ediția a IV-a a acestei 
competiții de fotbal pe teren 
redus, la care participă studenți 
din mai multe centre universitare 

CS 
Universitate
a Craiova 

Iunie 2018 

16. Workshop „Tehnici de 
comunicare specifice în 
relaţia kinetoterapeut-
pacient” 

Parteneriat cu „Prokinetic”- 
clinică de recuperare 

Prokinetic Iunie 2018 

17. Competitia de natatie Este a V-a ediție adresată 
studenților de la  Educație Fizică 
și Sport   

Pro-EFS 
Craiova 

Iulie 2018 

18. Iniţiere în tehnici de 
măsurare şi evaluare 
ştiinţifică 

Cerc ştiinţific studenţesc  DGASPC 
Dolj 

Octombrie 
2018 

19. Conferință 
Internațională “Physical 
exercises - a complex 
and modern way to 
promote healthy living” 

Este cea de-a X-a ediție a 
acestei prestigioase conferințe 

Univ. Spru 
Haret, 

București 

29 Octombrie- 
01 Noiembrie 

2018 

20. Balul Bobocilor FEFS  Eveniment ce va reuni atât 
studenţii celor două specializări 
ale FEFS, cât și studenții FEEA 

C.O.S. 
ASFEFSK 

Noiembrie 
2018 

21. Cupa P.Stuparu  Este a V-a ediție a 
campionatului studențesc de 
handbal mixt 

CS 
Universitate
a Craiova 

Decembrie 
2018 

22. Mos Craciun e Pro EFS Acțiune umanitară de voluntariat Pro-EFS 
Craiova 

Decembrie 
2018 
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FACULTATEA DE LITERE 
 

 Activităţi ştiinţifice derulate în anul 2018: 
• The 17-th International Conference LANGUAGE, LITERATURE, AND CULTURAL POLICIES 

TEXT AVATARS IN THE POSTHUMAN AGE, Craiova, 11-13 Octombrie, 2018.  
• Conferința Națională TRADIŢIE ŞI CONTINUITATE. SUB SEMNUL LUI LIBER PATER 

(Perspective culturale, istorice şi literare), Craiova, 19 octombrie 2018.  
• The International Conference COMPARATIVISM, IDENTITY, COMMUNICATION (CIC2018), 

Craiova, 12-13 Octombrie 2018.  
• LE COLLOQUE INTERNATIONAL LA TRADUCTION : THÉORIES, PRATIQUES, 

FORMATIONS (28-29 septembrie 2018).  
• Convegno internazionale di italianistica Lingua e letteratura italiana nel presente e nella storia, 

Craiova, 14-15 septembrie 2018.  
• Conferința Internațională de Stiințe umaniste și sociale CREATIVITATE, IMAGINAR, LIMBAJ 

(CIL 2018) – Ediția a V-a, Craiova, 24-25 mai, 2018 
• Colocviul Internațional RECEPTAREA ANTICHITĂȚII GRECO-LATINE ÎN CULTURILE 

EUROPENE, ediția a X-a aniversară, cu tema Tradiţia discursivă greco-romană, Craiova, 26 
mai 2018.  

•  ATELIERUL DOCTORAL "Les discours spécialisés" (22-23 martie 2018). 
• COLOCVIUL DOCTORAL „NOI PERSPECTIVE ÎN CERCETAREA LINGVISTICĂ ȘI 

LITERARĂ" (21 aprilie 2018).   
 Activităţi studenţeşti: 
• Student Competition. American Studies, ediţia a IX-a, Craiova, 10 mai 2018 – Concurs naţional 

de interpretare de text literar, creaţie şi traducere.  
• Sesiunea anuală de referate şi comunicări ştiinţifice studenţeşti a Facultăţii de Litere, (Bezond 

Language), ediţia a II-a, Craiova, 4-5 mai 2018. 
• International student conference - perspectives on the victorian age (perspective asupra epocii 

victoriene) – 01 iunie 2018. 
• Concurs naţional de traducere între limbile romanice (franceză, italiană, spaniolă, latină) – 15 

mai 2018 (Ziua Latinităţii). 
• Ateliere studențești de traducere (franceză, engleză) (9-10 mai 2018). 
• Festivalul Internațional al Tinerilor Regizori THEATER NETWORKING TALENTS (T.N.T), 

Craiova, 27-30 iunie 2018.  
 

FACULTATEA DE TEOLOGIE 
 În anul 2018, Facultatea de Teologie Ortodoxă a continuat parteneriatele încheiate 
anterior de colaborare universitară pe perioadă determinată (LLP/ERASMUS) cu facultăţi şi 
institute de teologie Belgia, Italia, Turcia, Malta, Grecia şi Bulgaria.și a încheiat noi convenţii de 
parteneriat cu facultăţi şi institute de teologie din Italia, Malta, Bulgaria, Turcia, Iordania, Liban şi 
India. 

În anul 2018, cele 29 de cadre didactice titulare ale Facultății de Teologie Ortodoxă au 
reușit o activitate științifică de excepție, după cum urmează: au fost scrise 11 cărți, s-au editat 5 
volume, s-au publicat 80 studii în reviste de specialitate și în volume colective din țară și 
străinătate. Totodată, s-a realizat peste 100 participări la simpozioane, conferințe și manifestări 
științifice din țară și din străinătate.  

În anul universitar 2018-2019, efectivul de studenţi/masteranzi/doctoranzi este 459: 342 
la licență, 85 la Master și 32 la Doctorat.  

În anul 2018, Facultatea noastră a organizat și un număr impresionant de simpozioane 
naționale și internaționale, precum și o serie de manifestări științifice. Dintre acestea amintim: 
• Simpozionul Naţional Studenţesc „Unitatea de credinţă şi de neam” şi „Făuritorii Marii Uniri”, 

Sfânta Mănăstire Tismana, 24-25 aprilie 2018; 
• Simpozionul Internaţional „Mehedinţi – Istorie, Cultură şi Spiritualitate”, Ed. a XI-a, Drobeta-

Turnu-Severin, Mehedinţi, 7-9 mai 2018; 
• Conferinţa Internaţională „Artă şi spiritualitate în spaţiul cultural-ecleziastic românesc”,  
• Craiova, 3-6 iunie 2018; 
• Simpozionul Naţional Studenţesc de Artă sacră, Pictură şi Sculptură, Craiova, 9-10 iulie 2018; 

https://litere.ucv.ro/litere/sites/default/files/litere/Cercetare/Colocvii/x_convegno_internazionale_di_italianistica_2018_craiova.pdf
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• Simpozionul Naţional „Isihasmul românesc: tradiţie şi actualitate”, Craiova, 22-23 octombrie 
2018; 

• Conferinţa Internaţională „Credinţă şi unitate naţională”, Craiova, 24-26 octombrie 2018.  
• Simpozionul Naţional „Conceptul de imanenţă în teologie şi filosofie”, Craiova, 27-28 octombrie 

2018. 
 

FACULTATEA DE STIINȚE SOCIALE 
 Dintre cele mai semnificative evenimente desfăşurate la Facultatea de Ştiinţe Sociale în 
cursul anului 2018, enumerăm: 
• 23 ianuarie – Conferinţa: Figuri ilustre ale Unirii din 1859: Costache Negri și Manolache 
Costache Epureanu  
• 28 februarie – Conferința: Oltenia se ridică în picioare pentru asistența socială 
• 15 martie – Conferința: 1938: România în „cimitirul democrațiilor” 
• 20 martie – Conferința: Deznădejde și speranță: revenirea Basarabiei la Patria mamă, 27 
martie 1918 
• 24-26 aprilie – Workshop: România și NATO: mediul euro-atlantic de securitate și politica de 

apărare 
• 21-22 mai – zilele porților deschise la Facultatea de Științe Sociale 
• 21-23 mai – Sesiunea Națională Științifică Studențească a Facultății de Științe Sociale, ediția 

a II-a  
• 28 septembrie – Noaptea cercetătorilor la Facultatea de Științe Sociale 
• 29 octombrie-2 noiembrie – Școala  de vară „Gheorghe Brătianu” 
• 12-14 noiembrie – Simpozion științific: Unirea românilor: deziderat și finalitate 
• 13 noiembrie – acordarea titlului de Doctor Honoris Causa reputatului specialist în istorie 

medievală a românilor Ioan Aurel Pop, Președintele Academiei Române 
• 8-9 noiembrie – zilele „Forumul Carierei – FoCar 2018” la Facultatea de Științe Sociale 
• 7 decembrie – Conferința: We are NATO 

 
FACULTATEA DE DREPT 
Informații relevante privind evenimentele desfășurate în anul 2018 - Facultatea de Drept: 

• În data de 30 ianuarie 2018, Facultatea de Drept, Biblioteca Universității din Craiova, 
Institutul de Cercetări Juridice ”Academician Andrei Rădulescu”, Baroul Dolj și Centrul de 
Studii și Cercetări de Drept Privat în parteneriat cu Editura Universul Juridic a organizat 
Masa rotundă cu tema ” Cartea juridică și donatorii de carte piloni ai evoluției lumii dreptului”. 
De asemenea, a fost inaugurat Fondul de Carte ”Ion Dogaru”. 

• În perioada 11-18 martie 2018, Facultatea de Drept în parteneriat cu Universitatea din 
Fribourg, Faculté de Droit a organizat la Craiova Seminarul Comun de Drept Penal. 

• În data de 16 martie 2018, Facultatea de Drept în parteneriat cu Baroul Dolj și Centrul 
Teritorial Craiova al INPPA a organizat Conferința Națională de Drept procesual civil. 

• În data de 27 martie 2018, Facultatea de Drept în parteneriat cu Baroul Dolj și Acțiunea 
pentru Renașterea Craiovei a organizat Conferința ”100 de ani de la Unirea Basarabiei cu 
România”. 

• În data de 27 martie 2018, Facultatea de Drept în parteneriat cu Baroul Dolj, Asociaţia 
Studenţilor în Drept din Universitatea din Craiova a organizat Sesiunea de comunicări 
ştiinţifice studenţeşti, ediția 2018, cu tema ”Dreptul românesc în perioada 1918-2018”. 

• În perioada 25-28 aprilie 2018 a avut loc Hexagonul Facultăţilor de Drept, la Facultatea de 
Drept din cadrul Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu. În clasamentul final pe țară, 
Facultatea de Drept a Universității din Craiova a ocupat locul III.  

• În data de 14 mai 2018, Facultatea de Drept a organizat  Masa rotundă cu tema ”Politica de 
mediu a Uniunii Europene și provocări pentru Balcani”.  

• În perioada 21-22 septembrie 2018, Facultatea de Drept a organizat  Conferința Națională a 
Doctoranzilor în Drept. 

• În perioada 24 septembrie - 29 septembrie 2019, Facultatea de Drept a Universităţii din 
Craiova în parteneriat cu Baroul Dolj, Institutul de Cercetări Socio-Umane ”C.S. Nicolăescu 
Plopșor” din Craiova, a organizat  Şcoala de Vară, ediția 2018. 

• În perioada 5-7 octombrie 2018, Facultatea de Drept în parteneriat cu Academia Oamenilor 
de Știință din România și Academia de Științe Juridice din România a organizat Conferința 
Națională ”Premizele și consecințele juridice ale Marii Uniri” . 
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• În perioada 8-9 noiembrie 2018, Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept a organizat 
Forumul Carierei. 

• În data de 28 noiembrie 2018, Facultatea de Drept a organizat ”Ziua Bucovinei”. 
• În perioada 8-10 decembrie 2018, Facultatea de Drept în colaborare cu Centrul de Studii și 

Cercetări de Drept Privat ”Ion Dogaru”, Centrul de Cercetări Juridice Fundamentale și 
asociaţiile studenţeşti ASD-UC și ELSA Craiova a organizat, Școala de Iarnă, ediția 2018. 

• În data de 11 decembrie 2018, Facultatea de Drept a organizat Sesiunea de comunicări 
ştiinţifice studenţeşti cu tema ”Centenarului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918”. 

 
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR 

• Workshop “Învățământul economic liceal și universitar – atractivitatea și perspectivele de 
carieră în rândul tinerilor din România”, ediția a V-a, 16 martie 2018; 

• Programul "Mindcraft Academy by BRD", ediția a II-a, martie – mai 2018: academie 
alternativă care susţine studenţii pe parcursul lor personal şi professional prin mentorat oferit 
de experţii BRD în personal branding, orientare în carieră, comunicare eficientă, gândire 
creativă, analiză financiară, discipline bancare, antreprenoriat, acces la stagii de pregătire în 
cadrul BRD, ateliere de dezvoltare personală şi profesională în domeniul bancar, evenimente 
«open days»; 

• Eveniment înscris în suita de manifestări organizate în cadrul programului Facultății de 
Economie și Administrarea Afacerilor  "Educația financiară - provocări și soluții", 29 martie 
2018, cu participarea a 2 reprezentanți ai CFA Society România; 

• Concurs interjudețean ”Cea mai bună idee de afaceri”, ediția a V-a, derulat în perioada 
ianuarie – mai 2018, cu faza finală la 11 mai 2018 organizat în parteneriat cu Inspectoratele 
Școlare Județene Dolj, Gorj, Olt, Mehedinți și Vâlcea, Colegiul Național Economic ”Gheorghe 
Chițu” Craiova și liceele participante; 

• Conferința "România: 10 ani după criza financiară globală", invitat Liviu Voinea, 
Viceguvernator BNR, cu ocazia deschiderii celui de-al 53-lea an universitar la FEAA, 2 
octombrie 2018; 

• Conferința "Bani, instrumente de plată, aranjamente de plăți"  susținută de Ruxandra Avram, 
director, Direcția monitorizare a infrastructurilor pieței financiare și a plăților BNR, 17 
octombrie 2018, în parteneriat cu Banca Naționala a României; 

• Conferința "Ce poate și ce nu poate face banca centrală", susținută de Dan Suciu, purtător de 
cuvânt BNR, la care au participat doctoranzi și cadre didactice de la FEAA si de la alte 
facultăți ale UCV, 24 octombrie 2018, în parteneriat cu Banca Naționala a României; 

• Conferința internațională iCOnEc a Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor, 
Universitatea din Craiova, a 10-a Ediție, 26 – 27.10.2018; 

• Conferința "Implicații microeconomice și macroeconomice ale adoptării euro. Restricții și 
posibile soluții", susținută de Valentin Lazea, economist șef BNR, la care au participat 
doctoranzi și cadre didactice de la FEAA si de la alte facultăți ale UCV, 31 octombrie 2018, în 
parteneriat cu Banca Națională a României;  

• Participare eveniment Guinness World Records - Școala de Bani - Cea mai mare lecție de 
educație financiară, 31 octombrie 2018; 

• Conferința "Evoluții ale sistemului bancar din România", susținută de Florin Dănescu, 
președinte executiv Asociația Română a Băncilor, la care au participat doctoranzi și cadre 
didactice de la FEAA si de la alte facultăți ale UCVorganizarea, 07 noiembrie 2018, în 
parteneriat cu Banca Naționala a României;  

• Conferința Băncile centrale, criza și post criza. România și Uniunea Europeană încotro?, 
susținută de academician Daniel Dăianu, membru corespondent al Academiei Române, 07 
noiembrie 2018, Aula Mihai I. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://feaa.ucv.ro/one/index.php?option=com_content&view=article&id=2634:guinness-world-records-scoala-de-bani-cea-mai-mare-lectie-de-educatie-financiara-31-octombrie-2018&catid=118:anunturi-stud&lang=en
http://feaa.ucv.ro/one/index.php?option=com_content&view=article&id=2634:guinness-world-records-scoala-de-bani-cea-mai-mare-lectie-de-educatie-financiara-31-octombrie-2018&catid=118:anunturi-stud&lang=en
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FACULTATEA DE MECANICĂ 
Evenimente desfășurate de către Facultatea de Mecanică în anul 2018 

• WorkShop Autotehnica – Craiova Martie 2018. Detalii: Evenimentul este destinat exclusiv 
managerilor, in care sunt pusi fata in fata reprezentanti ai firmelor cu cei ai autoritatilor. La 
această întâlnire au participat reprezentanți ai: Facultății de Mecanică – Universitatea din 
Craiova, Registrului Auto Roman, Inspectiei Muncii, ANAF, Garzii de Mediu, Guvernului 
Romaniei. Web:   http://workshop.auto-tehnica.ro/17-martie-craiova/  

•  Seminarul studențesc cu tema ”Workshop CV” – Aprilie 2018. Detalii: Acest eveniment este 
dedicat studentilor de la Facultatea de Mecanică prin care sunt prezentate aspecte și 
modalități dedicate inserției studenților pe piața muncii, realizarea și redactarea unui CV de 
succes, precum și tehnici de recrutare utilizate de departamentele de resurse umane ale 
marilor companii din Romania. Web: 
https://www.glusiness.com/RO/Bucharest/104386106570937/OC-Prod-HR-Consulting  

• Concursul studențesc Kart low cost  - Galați – Mai 2018. Detalii: Obiectivul principal al acestui 
eveniment dedicat creației studențești din domeniile autovehiculelor și transporturilor este 
acela de a proiecta, optimiza, construi, calibra și testa în condiții de competiție, monoposturi 
de tip ”kart low cost". Web:  http://mecanica.ucv.ro/Studenti/Distinctii/distinctiistudenti.html  

• Evenimentul ”Studenții noștri pot mai mult” – Mai 2018. Detalii: Acest eveniment vizează 
stimularea creativității, dorința de implicare a studenților universității noastre în activitățile 
practice. În plus, participarea la aceste activități are drept efect creşterea vizibilităţii 
oportunităţilor pentru studenți, promovarea voluntariatului și a unui stil de viață sănătos prin 
activități recreative. Web:  https://www.ucv.ro/media/det.php?id=1506  

• Concursul Național Studențesc de Mecanică „Andrei G. Ioachimescu” – Craiova Mai 2018. 
Detalii: Concursul se desfășoară sub tutela Ministerului Educației Naționale și cu sprijinul 
Asociației Generale a Inginerilor din România (AGIR), a Academiei de Științe Tehnice din 
România (ASTR) și a Societății Române de Mecanică Teoretică și Aplicată (SRMTA).            
Web:  http://mecanica.ucv.ro/Studenti/Concursuri/concursuri.html  

• Cercurile stiintifice studențesti – Craiova Mai 2018. Detalii:  Cercurile științifice studențești se 
desfășoară anual în cadrul Facultății de Mecanică unde studenții facultății susțin lucrări 
realizate de ei sub îndrumarea atentă a cadrelor didactice din Facultatea de Mecanică pe 
tematici specifice autovehiculelor, transporturilor și ingineriei industriale, construcțiilor civile, 
industriale și agricole, ingineriei economice în domeniul mecanic.  
 Web: http://mecanica.ucv.ro/Studenti/Cercuri/cercuri_studentesti.html  

• Eveniment forumul Carierei FoCar – Craiova Noiembrie 2018 Detalii: Acest eveniment are ca 
obiective: construirea interfeței şi dezvoltarea dialogului între elevi, studenți și potențiali 
angajatori; intensificarea colaborării între Universitatea din Craiova și mediul socio-economic 
în vederea asigurării unor parcursuri individualizate de formare și inserție profesională; 
Web:  http://focar.ucv.ro/atelierealecarierei/  

• Eveniment ”Tineri Absolvenți de Succes” – Craiova Decembrie 2018.  Detalii: Evenimentul are 
ca scop creșterea gradului de conștientizare în rândul studenților a importanței pe care o are 
absolvirea unui ciclu de studii superioare în domeniul ingineriei mecanice și civile și 
dobândirea de cunoștințe teoretice și practice în perspectiva corelării cu cerințele de pe piața 
muncii.  
Web: http://mecanica.ucv.ro/Evenimente/evenimente.html  

• Eveniment ”Centenarul Marii Uniri” – Craiova Decembrie 2018. Detalii: La eveniment au 
participat cadre didactice și studenți ai facultății, cu ocazia Centenarului Marii Uniri.  
Web: http://mecanica.ucv.ro/Evenimente/evenimente.html 

• Conferinta Internationala - Advances in Engineering & Management (ADEM 2018) in perioada 
1-2 noiembrie 2018. Detalii: Aflată la cea de-a V-a ediție, fiind organizată de Departamentul 
de Ingineria și Managementul Sistemelor Tehnologice din Drobeta Turnu Severin, are ca scop 
transferul tehnologic din domenii precum: Materiale Avansate și Tehnologii, Ingineria 
Mediului, Inginerie Navală, Navigație și Logisitică, Inginerie și Management, Modelare și 
Simulare. Web:  http://www.imst.ro/adem/  

• Conferința Internatională studentească-  Advances in Engineering & Management (ADEM 
Junior 2018) in perioada 1-2 noiembrie 2018. Detalii: Aflată la prima ediție, fiind organizată de 
Departamentul de Ingineria și Managementul Sistemelor Tehnologice din Drobeta Turnu 
Severin, se adresează studenților de la toate formele de învățământ care întreprind activități 
de cercetare în domenii precum: Materiale Avansate și Tehnologii, Ingineria Mediului, 

http://workshop.auto-tehnica.ro/17-martie-craiova/
https://www.glusiness.com/RO/Bucharest/104386106570937/OC-Prod-HR-Consulting
http://mecanica.ucv.ro/Studenti/Distinctii/distinctiistudenti.html
https://www.ucv.ro/media/det.php?id=1506
http://mecanica.ucv.ro/Studenti/Concursuri/concursuri.html
http://mecanica.ucv.ro/Studenti/Cercuri/cercuri_studentesti.html
http://focar.ucv.ro/atelierealecarierei/
http://mecanica.ucv.ro/Evenimente/evenimente.html
http://mecanica.ucv.ro/Evenimente/evenimente.html
http://www.imst.ro/adem/
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Inginerie Navală, Navigație și Logisitică, Inginerie și Management, Modelare și Simulare. 
Web:  http://www.imst.ro/adem/   

• Simpozion studențesc: Semnificatia istorică a zilei de 1 decembrie 1918 -25.06 2018. Acesta 
a fost organizat de Departamentul de Ingineria și Managementul Sistemelor Tehnologice din 
Drobeta Turnu Severin cu ocazia sarbatoririi Centenarului Marii Uniri si a primului Razboi 
Mondial. 

 
FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ 

 În anul 2018 au avut loc următoarele evenimente: 
•  Simpozionul ştiinţific studenţesc în inginerie electrică “EL-SES 2018“  care a creat cadrul 

pentru prezentarea şi dezbaterea articolelor ce au conţinut rezultate ştiinţifice şi tehnice de către 
studenţi, masteranzi şi elevi de liceu; 

• Conferința Internațională de Electrotehnică Teoretică și Aplicată – ICATE 2018; 
• Concurs interdisciplinar regional discipline tehnice Electrotehnică-Electromecanică-

Electronică, participanți elevi la licee tehnologice, clasele IX-X din județele Dolj, Olt, Gorj, Vâlcea, 
Facultatea de Inginerie Electrică este coorganizator împreună cu MEN și ISJ Dolj. 

 
FACULTATEA DE AUTOMATICĂ, CALCULATOARE ȘI ELECTRONICĂ 

 Evenimente relevante desfășurate în anul 2018 la nivelul Fac. de A.C.E.: 
• Conferința internațională ICCC 2018 (http://iccc.uni-miskolc.hu/) – co-organizată de 

Facultatea de A.C.E. 
• Conferința internațională ICSTCC 2018 ( http://www.icstcc.ugal.ro/2018/) – co-organizată 

de Facultatea de A.C.E. 
• Zilele Tehnicii Studențești 2018 (http://www.ace.ucv.ro/media/det.php?id=1041) – 

organizată de studenții Facultății de A.C.E.   

 
 

FACULTATEA DE AGRICULTURĂ 
Cele mai importante evenimente din anul 2018: 

• În luna Iunie 2018 „Conferința internațională studențească“; 
• În luna Septembrie 2018 Simpozionul cu participare internațională „AGRICULTURA 

DURABILĂ – AGRICULTURA VIITORULUI“, ESNA CONFERENCE. 
• În luna Decembrie 2018 „NATURA DĂRUIEȘTE", editia a VI a realizat în scop caritabil. 

Evenimentul este organizat de către studenții Cercului de Botanică și Conservarea 
Biodiversității "Agro-Forest". 

 
FACULTATEA DE HORTICULTURA 
Evenimente derulate în anul 2018: 

• Winterland 2018, Târg de Crăciun ajuns la cea de-a VIII-a ediţie, organizat marţi, 11 
decembrie, începând cu ora 12.00, în Holul Central al Universităţii din Craiova. Ca în fiecare an, 
studenţii Facultăţii de Horticultură au realizat decoraţiuni deosebite, unicat, cu specific de 
sărbătoare, care au putut fi achiziţionate în perioada 11-14 decembrie. Suma obţinută din 
vânzarea acestora a fost dăruită Mariei (http://www.jurnalulolteniei.ro/2018/11/27/micuta-maria-
are-nevoie-de-noi/), o fetiţă de numai trei ani, din Dăbuleni, diagnosticată cu leucemie.  

• Evenimentul FoCar 2018 organizat în cadrul proiectului MAPA-UCV, Măsuri active de 
promovare şi adaptare a ofertei educaţionale a Universităţii din Craiova la cerinţele 
interschimbabile ale pieţei muncii din sectorul public, privat şi mixt.  

Atelierele de lucru tematice organizate de Facultatea de Horticultură în cadrul 
evenimentului FoCar 2018 au fost următoarele: 

1. SC Lactag SA - Dezvoltare profesională în procesarea cărnii (9.11.2018) 
2. Colegiul Naţional Carol I, Craiova – Abordarea competenţelor specifice biologiei în 

contextul noului curriculum (9.11.2018) 
3. Mişcarea Română pentru Calitate (MRC) – Cariere în auditul sistemelor de management 

pentru calitatea produselor alimentare (9.11.2018) 
4. Jardin D’art - Peisagistica – ştiinţă, artă şi profesie (8.11.2018) 
5. Florăria April – Artă florală – pasiune şi profesie (8.11.2018) 
6. Cofetăria Parc SRL – Dezvoltarea unei afaceri în patiserie şi cofetărie (9.11.2018). 

http://www.imst.ro/adem/
http://iccc.uni-miskolc.hu/
http://www.icstcc.ugal.ro/2018/
http://www.jurnalulolteniei.ro/2018/11/27/micuta-maria-are-nevoie-de-noi/
http://www.jurnalulolteniei.ro/2018/11/27/micuta-maria-are-nevoie-de-noi/
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• Simpozionul Ştiinţific Internaţional HORTICULTURĂ, ALIMENTAŢIE, MEDIU (25-26 nov 
2018) s-a alăturat manifestărilor prilejuite de aniversarea centenarului unirii. Au fost prezenţi la 
Craiova 88 de participanţi din România şi 21 din străinătate (Turcia, SUA, Bulgaria, Grecia, 
Moldova, Slovacia) care au prezentat 84 de comunicări sub formă de prelegeri invitate, 
prezentări orale şi postere. 

De asemenea, manifestarea s-a constituit într-un prilej 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. Gheorghe Glăman, Preşedinte al Secţiei Horticultură din cadrul 
Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice Bucureşti. 

• Workshop "Cultura nucului în România - trecut, prezent şi viitor", întâlnire a 
specialiştilor care va permite deschiderea şi dezvoltarea unor noi direcţii de cercetare în 
domeniul horticulturii, lansarea unor idei şi colaborări de cercetare interdisciplinară, parteneriate, 
contracte între Instituţii de cercetare şi IMM-uri (21.09.2018). 

• Workshop "Biodiversitatea şi schimbările climatice". Manifestarea şi-a propus să 
prezinte importanţa biodiversităţii şi rolul esenţial în susţinerea vieţii şi a mijloacelor de existenţă, 
a dezvoltării economice şi sociale în contextul actualelor schimbări climatice (22.05.2018). 

• Workshop "Există zone cu risc de deşertificare în Oltenia? " Scopul acţiunii rezidă în 
necesitatea stopării sau încetinirii procesului de deşertificare şi conştientizarea efectelor 
deşertificării (17.06.2018). 

• Şcoala de Toamnă "Horticultură performantă" (26-27 octombrie 2018) a fost organizată 
pentru doctoranzii din Domeniul Horticultură şi Agronomie cu scopul de a le oferi 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 Ştiinţifică Studenţească (8 iunie 2018), eveniment la care au fost prezentate 
lucrări ştiinţifice realizate de studenţi şi masteranzi sub îndrumarea cadrelor didactice. Acestea 
au fost grupate pe două secţiuni (Horticultură - Ştiinţa alimentelor şi Biologie - Ingineria mediului) 
fiind ulterior publicate cele care s-au dovedit valoroase din punct de vedere ştiinţific. 
 
 În cadrul Universității din Craiova funcționează două departamente autonome: 

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

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 
nivele: 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, prin organizarea cursurilor de pregătire și a examenelor de 
obținere a gradelor didactice;  

- activități de cercetare psihopepedagogică și științifică în domeniul educațional, 
concretizate în publicarea de studii, articole, volume în edituri acreditate din România și 
străinătate. 

Numărul de studenți ai Universităţii din Craiova care au frecventat Modulul de pregătire 
psihopedagogică în anul universitar 2017-2018: 

Nivelul I: 3257 
Nivelul II: 543 
Numărul de cursanţi care au frecventat Modulul de pregătire psihopedagogică în anul 

universitar 2017-2018, în regim postuniversitar:  205 cursanți. 
 
2. 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 2018, a elevilor din 
judeţele Dolj, Olt şi Mehedinţi.  

http://www.agro-craiova.ro/
http://www.ace.ucv.ro/
http://feaa.ucv.ro/one/
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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În perioada 19-20 octombrie 2018, Departamentul de Matematici Aplicate a organizat a 
doua ediţie a Conferinţei Internaţionale: “INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED 
MATHEMATICS AND NUMERICAL METHODS (ICAMNM)”, la Craiova. 

Şi la această ediţie conferinţa a reuşit să atragă atenţia unui număr mare de participanţi. 
Au fost prezenţi invitaţi din Ungaria, Republica Moldova, Canada, Germania, Suedia, Franţa, 
Portugalia, Spania, Turcia, Ucraina, Bulgaria, India, Algeria, Institutul de Matematică ,,Simion 
Stoilow” al Academiei Române, precum şi din centre universitare din Romania (Bucureşti, Cluj-
Napoca, Timișoara, Braşov, Oradea). Universitatea din Craiova a fost reprezentată de 23 de 
cadre didactice. 

 
BIBLIOTECA Universității din Craiova este o structură infodocumentară universitară cu 

profil enciclopedic care are rol de susținere a procesului academic de instruire, formare și 
cercetare, adresându-se în principal studenților, cadrelor didactice și cercetătorilor. La 71 de ani 
de la înființarea primului depozit de carte, colecția bibliotecii numără peste 1 milion de volume, 
fiind găzduită de 14 filiale în cadrul cărora funcționează și Centrul de Documentare Europeană în 
colaborare cu Comisia Europeană, Deutscher Lesesaal – partener Goethe Institut și 
Shakespeare Corner.  

Biblioteca Universităţii din Craiova, prin activitatea sa, are ca obiective dezvoltarea 
continuă a colecţiilor care să satisfacă în mod eficient cerinţele utilizatorilor, îmbunătăţirea 
infrastructurii existente, mărirea spaţiilor de depozitare şi creşterea spaţiilor de studiu, precum şi 
dotarea lor corespunzătoare, îmbunătăţirea şi diversificarea serviciilor oferite, îmbunătăţirea 
relaţiei cu utilizatorii prin organizarea de manifestări educative, culturale şi ştiinţifice specifice, 
extinderea colaborării cu bibliotecile din ţară şi din străinătate pentru realizarea de împrumuturi şi 
schimburi de publicaţii. 

Biblioteca oferă o gamă largă de servicii precum: asistarea utilizatorilor în vederea 
utilizării optime a instrumentelor de căutare, acces la catalogul online, acces la Internet și la 
bazele de date științifice full-text, împrumutul publicațiilor din fondurile proprii, împrumutul 
interbibliotecar, bibliografii la cerere și referințe online. 
 

EDITURA  UNIVERSITARIA participă activ la procesul de instruire a studenților și de 
sprijinire a cercetării științifice din principalele universități din țară, impunându-se ca o prezenţă 
activă în peisajul academic prin calitatea şi diversitatea materialelor editate.  

 În cei peste 26 de ani de activitate, Universitaria a editat și tipărit peste 4000 de titluri 
de carte și peste 40 de reviste științifice periodice, indexate în baze de date internaționale.  

În cadrul celor 24 de colecţii ale sale, Editura Universitaria a editat şi tipărit lucrări de 
specialitate în variate domenii (ştiinţe umaniste, tehnice, cursuri şi scrieri fundamentale în 
domeniile lingvisticii, filologiei, economiei, dreptului, filosofiei, educaţie fizică și sport etc), 
contribuind  la promovarea valorilor culturale şi ştiinţifice la nivel național, dar și internațional. 

Datorită  prestigiului  dobândit  Editura Universitaria a reușit să atragă din ce în ce mai 
mulți autori din alte centre universitare (Bucuresti, Iași, Pitești, Galați, Constanța, Petroșani, 
Târgu Jiu, etc.), fiind singura editura din zona Olteniei care prezinta o largă acoperire a celor 
mai variate domenii științifice. 

Editura a participat la principalele târguri de carte organizate în România, fiind o prezență 
constantă și valoroasă, recunoscută prin premiile obținute la aceste participări (Craiova, Cluj, 
Iași, Constanța, Academia Româna). 

Lucrările apărute în cadrul editurii se vând prin intermediul site-ului propriu și prin librării. 
 
TELEUNIVERSITATEA 
În anul 2018, în cadrul programelor Tele U, s-a acordat o atenție deosebită în mod 

constant promovării ofertei de studiu, corelarea acesteia cu cererea pieței muncii, oportunităților 
de învățare-instruire, precum și corelării informațiilor teoretice cu practica realizată în cadrul 
laboratoarelor si bazelor de practică de care beneficiază studenții Universității din Craiova.  
În spaţii ample de difuzare au fost prezentate sesiunile de admitere la Universitatea din Craiova 
prin realizarea de spoturi, de materiale pentru jurnalul de ştiri şi emisiuni dedicate fiecărui 
domeniu de studiu atât la ciclul de licență, cât şi la master sau studii doctorale. 
 O importanţă deosebită s-a acordat ştirilor, principala sursă de informare pentru cetăţenii 
interesaţi de evenimentele care se petrec zilnic în Craiova.  
 Tele U are producţie proprie pentru 24 de ore de emisie, emisia fiind acoperită astfel: 16 
ore de emisiuni şi 8 ore - videotext (incluzând informaţii de cultură generală, utilitate publică şi 
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informaţii privind actualitatea universitară). 
 Emisiunile din grila de programe sunt următoarele: La obiect, Sănătatea ta, Galeria 
personalităţilor, Show me, Destine populare, Universitaria, Conexiuni, Zidire de cuvânt, Poarta 
spre suflet, Misiune îndeplinită, Jurnalul Tele U, Retrospectiva săptămânii. 
 Reporterii Tele U au reuşit să fie prezenţi la toate evenimentele importante care au avut 
loc în cadrul Universităţii din Craiova, fără a neglija însă evenimentele cotidiene, care sunt de 
interes pentru cetăţeni. 

Parteneriatele Universității din Craiova cu agenții economici din regiune au fost intens 
mediatizate, s-au realizat materiale de prezentare cu privire la beneficiile pe care le aduc aceste 
protocoale pentru studenți. 
 
 Stațiuni didactice și de cercetare 

Universitatea din Craiova dispune de 3 stațiuni cu profil agricol:  
- Stațiunea Didactică Banu Mărăcine este o unitate de cercetare, învățământ și 

producție, formată din centrele Banu Mărăcine și Tâmburești; are ca obiect de activitate 
instruirea practică a studenților, desfășurarea activității de cercetare de către cadrele didactice și 
implementarea rezultatelor cercetării în producție, producerea de semințe și material săditor, alte 
activități legate direct dau indirect de obiectul de activitate; 

În cadrul Stațiunii Didactice Banu Mărăcine s-au înființat 10 ha de viță de vie prin 
programul de reconversie viticolă. 

- Stațiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă Caracal are ca obiective: cercetarea 
fundamentală și aplicativă în domeniul științelor agricole, producerea, multiplicarea și 
comercializarea de semințe cerealiere și plante tehnice;  

- Stațiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultură Vâlcea are ca obiective 
principale: cercetarea fundamentală și aplicativă în domeniul pomiculturii și în cel al protecției 
mediului, producerea și comercializarea de semințe, material săditor pomicol și dendrologic, 
dezvoltarea tehnologică și inovarea în domeniul pomiculturii, transferul tehnologic și diseminarea 
rezultatelor cercetării. 

 
În anul 2018, Universitatea din Craiova a acordat titlul de DOCTOR HONORIS 

CAUSA  unor personalități din România și străinătate: 
 Prof.univ.dr. Ioan Leș, de la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu se remarcă prin 
realizările științifice, profesionale, prin contribuția la dezvoltarea cunoașterii în domeniul științelor 
juridice. Data decernării: 16 martie 2018, la propunerea Facultății de Drept. 
 Emil Elizian Boroghină, personalitate marcantă a lumii teatrale europene, actor, director 
fondator al Festivalului Internațional Shakespeare, Președintele Fundației Shakespeare și Vice-
Președinte al Rețelei Europene a Festivalurilor Shakespeare, premiat cu Premiul de Excelență al 
UNITER în 2007 și premiul Academiei Române pentryu cel mai bun manager de teatru acordat 
de British Council și premiul „Omul anului 1995”, acordat de American Biographical Institute, 
decorat cu Ordinul Național „Serviciul Credincios” în grad de cavaler. Data decernării: 26 aprilie 
2018, la propunerea facultății de Litere, cu prilejul desfăîșurării Festivalului Internațional 
Shakespeare, 2018. 
 Prof.univ.dr. Gheorghe Duca, Președintele Academiei de Științe a Moldovei,  
personalitate marcantă a cercetării în domeniul chimiei din Republica Moldova. Este fondatorul 
Școlii Științifice de Chimie Ecologică, a dezvoltat teoria fenomenului redox în mediul ambiant, a 
elucidat mecanismele de oxidare și reducere a componentelor în procesul de formare a calității 
sistemelor acvatice și a produselor oenologice. Data decernării: 14 mai 2018, la propunerea 
Facultății de Științe. 
 Prof.univ.dr. Mihai Coman, Decan al Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării, 
Universitatea din București, are o bogată activitate în organisme științifice naționale și 
internaționale, a făcut parte din comitetele editoriale ale unor publicații academice de prestigiu 
din Marea Britanie, Franța, Polonia, SUA. Data decernării - 6 iunie 2018, la propunerea Facultății 
de Litere. 
 Robert Halfon, Ministru de Stat pentru învățământ Superior, Aptitudini, Ucenicie și 
Carieră în cadrul Departamentului de Educație, din cabinetul Premierului Theresa May, din 
Londra, Marea Britanie. Data decernării:  18 septembrie 2018, la propunerea Consiliului pentru 
Studii Universitare de Doctorat (CSUD). 
 Prof.univ.dr. Gheorghe Glăman, Președintele secției de Horticultură, Academia de 
Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu Sișești”. Data decernării:  25 octombrie 2018, la 
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propunerea Facultății de Horticultură. 
 Dr.Ing. Dumitru Dorin Prunariu, primul român care a zburat în Cosmos, personalitate 
marcantă a lumii științifice spațiale, membru de onoare al Academiei Române, membru al 
Comisiei de Astronautică a Academiei Române, membru al Academiei Internaționale de 
Astronautică, membru al Asociației Exploratorilor Spațiului Cosmic, membru de onoare al 
Academiei Americano-Române de Arte și Științe. Este deținătoul unor titluri și medalii acordate 
de foruri sau asociații internaționale.  
 Data decernarii: 1 noiembrie 2018 la propunerea Facultății de Științe. 
 Academician, Prof.univ.dr. Ioan-Aurel Pop, Președinte al Academiei Române, reputat 
istoric și specialist în domeniul Istoriei medievale românești, ilustru reprezentant al mediului 
academic clujean. Decernarea titlului a avut loc cu prilejul Conferinței Naționale: „Unirea 
românilor: deziderat și finalitate”, desfășurată sub egida manifestărilor „România Centenar” 
 Data decernării:  13 noiembrie 2018, la propunerea Facultății de Științe Sociale. 
 

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) 
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 
• Restaurări  protetice cu sprijin implantar   - 2 semestre 
• Farmacologie  și  toxicologie - 2 semestre 
• Laborator clinic și de analiza medicamentului – 4 semestre 

În anul 2018 sunt înmatriculaţi 158 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 2018 Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova funcţionează cu un total 
de 725 angajaţi dintre care: 474 cadre didactice şi 135 personal didactic auxiliar, si 116 personal 
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de execuție. 
În anul 2018 sunt înmatriculaţi aproximativ 4001 studenţi, din care 686 sunt cetăţeni 

străini. 
  În cadrul pregătirii postuniversitare în rezidenţiat, în centrul universitar Craiova îşi 
desfăşoară stagiile de specialitate peste 1371 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  81 de conducători de doctorat cu peste 357 de doctoranzi. 

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova dispune de un campus studenţesc cu 
multiple facilităţi printre care cămine care găzduiesc aproximativ 1000 de studenţi, aceştia 
beneficiind de tarife reduse pentru condiţii deosebite, o mare parte din etajele căminelor fiind 
renovate şi dotate cu mobilier modern.  

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

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

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

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

La începutul anului 2018, în municipiul Craiova reveneau, în medie la 10.000 locuitori, 
81,9 medici, 13,9 stomatologi, 17,9 farmacişti şi 152,0 cadre sanitare medii. 

La sfârşitul anului 2018 în municipiul Craiova funcţionau în sistemul public 1554 medici 
de diverse specialități, 87 stomatologi, 49 farmacişti şi 2643 cadre sanitare medii. În rețeaua 
publică de ocrotire a sănătăţii funcţionau, în principal, 6 spitale, cu 3129 paturi, un dispensar 
medical, două centre de sănătate mintală, 51 cabinete medicale școlare, 3 cabinete medicale 
studenţesti, 6 ambulatorii de specialitate, 9 creșe, 43 cabinete stomatologice individuale, 5 
farmacii. 

La sfârşitul anului 2018, în municipiul Craiova funcţionau exclusiv în sistemul privat 548 
medici medici de diverse specialități, 196 medici de familie, 367 stomatologi, 442 farmacişti şi 
1743 cadre sanitare medii care își desfăşurau activitatea în 34 spitale private cu 230 paturi, 
paturi spitalizare continuă și 480 paturi  spitalizare de zi, 24 policlinici cu 280 cabinete, 117 
centre medicale cu 421 cabinete în peste 35 specialități, 392 cabinete medicale de specialitate, 
35 cabinete medicale de medicină generală, 188 cabinete medicale de familie, 369 cabinete 
stomatologice, 107 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 in municipiul Craiova este de 8,07 %o, valoare  ce se  situează ușor sub 
valoarea natalității înregistrată la nivelul județului și a mediului urban al județului Dolj (aceeași 
valoare 8,1‰), dar peste valoarea înregistrată la nivelul mediului urban a Regiunii de dezvoltare 
Sud-Vest Oltenia de 7,7 ‰. 

- Mortalitatea generală înregistrează o valoare de 9,12‰ în municipiul Craiova, valoare 
sub cea înregistrată la nivelul județului Dolj (13,7‰) și a mediului urban județean (9,9‰), dar 
ușor peste valoarea înregistrată la nivelul mediului urban a Regiunii de dezvoltare Sud-Vest 
Oltenia (9 ‰). Pe primele 3 locuri în rândul cauzelor de deces se situează bolile aparatului 
cardiovascular, tumorile și bolile aparatului digestiv. 

- Durata medie de viață a locuitorilor a fost calculată la 74,88 ani.  
  - Numărul populației stabile în vârsta peste 65 ani își păstrează trendul ușor 
ascendent de circa 1 procent pe an, 14,57% din populația Craiovei fiind peste 65 ani, procent 
sub cel înregistrat la nivelul județului Dolj (17,63%) și al mediului urban județean (14,80%).  
  - Mortalitatea infantilă (2,86‰) înregistrează valoare sub valoarea mortalității infantile 
înregistrată la nivelul judeţului Dolj (6,2‰) și a mediului urban județean (3,5‰), dar și sub 
valoarea înregistrată la nivelul mediului urban a Regiunii de dezvoltare Sud-Vest Oltenia de (5,4 
‰). 

-Morbiditatea prin boli transmisibile nu a înregistrat vârfuri epidemice pentru 
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principalele boli transmisibile. Pe primele locuri s-au situat: infecții acute căi respiratorii 
superioare, infecții acute căi respiratorii inferioare, pneumonie acută bacteriană, boală diareică 
acută, parazitozele intestinale.  

- Morbiditatea prin boli netransmisibile. Principalele probleme de sănătate care se 
evidenţiază din analiza raportărilor medicilor de familie a indicilor de evidență (rămași în evidență 
la 100 locuitori) sunt: bolile hipertensive (12,64%), cardiopatia ischemică (4,92%) diabetul 
zaharat 4.45 și gușa simplă și nodulară netoxică 1,46% urmate de: tumori maligne (1,39%), 
obezitatea (1,29%), boli psihice(1,35%),  
  - Morbiditatea spitalizată înregistrează pe primele locuri bolile aparatului respirator, 
digestiv și circulatorii. Se remarcă la grupa de vârsta 15-64 ani predominantă bolnavilor externați 
pentru tulburări mintale, iar la grupa de vârstă peste 65 ani bolnavii externați pentru afecțiunile 
aparatului circulator și în cadrul acestora bolnavii externați pentru bolile cerebro-vasculare. Se 
remarcă infarctul miocardic ca admisibilitate și număr zile de spitalizare. 

În urma monitorizării calităţii factorilor de mediu a reieșit faptul că în anul 2018 la nivelul 
Municipiului Craiova:  

Rolul principal îi revine însă reţelei sanitare din municipiul Craiova care, în anul 2018 
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: 188 cabinete de medicină de familie aflate în contract cu Casa de 
Asigurări de Sănătate Dolj; 
 Din 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 Impăratul Traian.                      
            - Asistenţa medicală stomatologică: 397 cabinete de medicină dentară; urgenţele 
stomatologice fiind asigurare de două servicii cu activitate non-stop la Spitalul Clinic Judeţean de 
Urgenţă Craiova si Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova; 
            - Asistenţa medicală primară pentru elevii instituţiilor școlare primare, gimnaziale și 
liceale - 51 dispensare școlare, repartizate relativ uniform. Acestora li se adaugă 2 dispensare 
teritoriale, respectiv Dispensarul pentru sportivi si cel destinat evaluării stării de sănătate primară 
a studenţilor 
             - Asistenţa medicală la locul de muncă - 20 dispensare de întreprindere, localizate în 
principalele entităţi productive. 

- Asistenţa ambulatorie de specialitate  
Unităţile ambulatorii ale spitalelor au număr de 98 cabinete in 31 de specialităţi: 
Ambulatorul de specialitate de la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă 
Ambulatorul de specialitate de la Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” 
Ambulatorul de specialitate de la Spitalul de Boli Infecţioase „Victor Babes” 
Ambulatorul de specialitate de la Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie 
Ambulatorul de specialitate de la Spitalul Clinic Universitar CFR 
Ambulatorul de specialitate de la Spitalul Militar de Urgenţă „Stefan Odobleja” 

Pe lângă cele şase ambulatorii de specialitate ale spitalelor există şi 392 cabinete de specialitate 
private acoperind peste 30 de specialităţi medicale, 24 policlinici cu 280 cabinete precum și 117 
centre medicale cu 421 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 7 Servicii private de 
Ambulanţă autorizate pentru transport sanitar. 
   - 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 si Pneumoftiziologie Victor Babes, Spitalul 
Universitar C.F.R., Spitalul Militar Craiova) și un spital municipal – Spitalul Municipal Filantropia 
Craiova, însumând cele din reţeaua publică, 2789 paturi cu peste 30 de specialităţi si de 34 
spitale private cu 230 paturi spitalizare continua și 480 paturi  spitalizare de zi.  
 
 
 

 
 



53 
 

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.  

În anul 2018 au continuat demersurile pentru îmbunătățirea condițiilor oferite pacienților 
prin următoarele activități: 
Lucrări de reparații: 

1. Lucrări de reparații și igienizare Farmacie (renovare totală, covor medical) - 87.715,15 lei; 

2. Lucrări de reparații si igienizare holuri Neurologie II (zugrăvit, covor medical, oficiu alimentar 

etaj 3) - 131.820,17 lei; 

3. Lucrări de reparații  curente și igienizări Izolatoare Psihiatrie I, cameră gardă medici, psiholog 

- 65.801 lei; 

4. Lucrări de reparații  curente și igienizări Psihiatrie II, aripa bărbați - renovare băi și saloane cu 

infiltrații, holuri, saloane urgențe - 256.546,94 lei; 

5. Lucrări de reparații  curente și igienizări Psihiatrie II, aripa femei - renovare băi și saloane cu 

infiltrații, holuri, saloane urgențe - 256.239,07 lei; 

6. Lucrări de igienizare Cabinet Electroterapie și Oficiu Alimentar Secția Clinica Recuperare 

Neurologică - 230.336,90 lei; 

7. Lucrări de amenajare exterioară la Clinica Psihiatrie II - 26.919,35 lei; 

8. Lucrări de reparații și igienizări birouri și băi Neurologie - 48.694,48 lei 

Total Sume Bunuri și Servicii: 2.571.000 lei 

Obiective investiții 
1. Documentație autorizare pentru clădire Secția Clinică Recuperare Neurologică 

(DTAC+PT+DE) – 59.629,07 lei; 

2. Achiziție și punere în funcțiune centrale termice   - 4 buc – 77.995,19 lei; 

3. Lucrări de instalare platformă ridicatoare pentru persoanele cu dizabilități Secția Exterioară 

Cronici Melinești – 126.308,98 lei; 

4. Achiziție și punere în funcțiune aparat terapie Shockwave – 92.000 lei; 

5. Lucrări sistem climatizare pentru secția Neurologie II – 199.843,26 lei; 

6. Sistem Nurse Call  Recuperare Neurologică – 29.589,35 lei; 

7. Lucrări camere frigorifice la magazie alimente și Prosectura Calea București nr.99 – 98.000 

lei; 

8. Ambulanța Tip A1 – 165.574,22 lei 

Total Sume Cheltuieli de Capital : 848.940,06 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. 

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Victor Babeș Craiova a continuat și 
în anul 2018 procesul de transformare și modernizare.  
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 Total subvenții alocate de la bugetul local/plati  
BVC Plăți efectuate 

3,316,000.00 3,005,661.36 

Investiții Obiective 1.063.000 941,769.49 

  Uscător electric 32,000.00 30,905.00 

  Containere  120,000.00 119,215.00 

  
Masă de călcat 
profesională  cu boiler 
încorporat 

29,000.00 26,844.24 

  Malaxor pentru aluat 14,000.00 11,876.91 

  Multifuncțională laser 10,000.00 9,996.00 

  Plită mixtă 15,000.00 14,235.84 

  Autosanitară 300,000.00 279,531.00 

  Ecograf 150,000.00 149,940.00 

  Echipamente termice 150,000.00 149,999.50 

  Instalație de climatizare  150,000.00 149,226.00 

  Studiu fezabilitate 93,000.00 0.00 

Total investiții     

Reparații curente  Lucrări de reparații si 
igienizare  1,020,000.00 831,768.22 

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.  
 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 2018. 
 Analizând contul de rezultat patrimonial întocmit la data de 31.12.2018, veniturile 
spitalului s-au ridicat la suma de 111.974.066 lei iar cheltuielile la 109.958.787 lei rezultând un 
excedent de 2.015.279 lei. 
 Așa cum reiese din execuția bugetară încheiata la 31.12.2018, încasările anului 2018 s-
au ridicat la suma de 106.936.438 lei. 

Suma alocată de Primăria Mun.Craiova  5.978.124 lei a fost utilizată în cursul anului 
2018 pentru acoperirea  cheltuielilor curente și de capital, astfel: 

a) Suma de 1.315.527 lei a fost utilizată pentru construcția parțială a secției de 
Hematologie, 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 corpul C1 - Ambulatoriu, pavilion A, extindere cu lift 
exterior și amplasare rampă gunoi (colectare selectivă) situat în Craiova, str. N. Titulescu, 
nr. 40. 

 Dotarea cu aparatura medicală și nemedicală a fost efectuată în secțiile spitalului și 
administrativ, aparatura necesară desfășurării activității spitalului, astfel: 8 defibrilatoare și 2 
mese ginecologie; 5 lămpi fototerapie; 2 sterilizatoare automate cu abur; 10 monitoate funcții 
vitale, 2 aparate ventilație și masă radiantă, electrocardiograf; 3 dapmetre radiologie; sistem 
endoscopie și oftalmoscop; echipament de climatizare tip split pentru blocul operator; 3 
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sterilizatoare cu abur cu capacitate de 60 l și un sterilizator cu capacitate de 200 l; 5 dispozitive 
medicale de dezinfecție a aerului; lavoar apă sterilă; camera video cu monitor stereomicroscop 
ORL; aparat otoemisiuni acustice; ambulanță ți autourilitară; ecograf ginecologie. 

De asemenea, din fondurile alocate de Primăria Municipiului Craiova în cursul anului 
2018, a fost achiziționat un sterilizator automat cu abur în sumă de 83.000 lei care nu a mai putut 
fi livrat și achitat până la finele anului 2018, urmând a se efectua plata în trim. I al anului 2019.  
 

b) Suma de 4.662.597 lei a fost utilizată pentru acoperirea cheltuielilor curente, respectiv: 
b1) cheltuieli cu utilitățile (energie electrică, termică, gaze, apă, salubritate, telefonie) în 
sumă de  2.036.000 lei; 
b2) cheltuieli materiale de intreținere  și funcționare în sumă de 1.374.982 lei din care:     
-    furnituri birouri ( hârtie xerox, cartușe, etc ) 150.901 lei; 
- materiale de curățenie (detergent, săpun, pungi, cutii infectogene etc.) 122.988 lei; 
- carburanți 74.246 lei; 
- piese de schimb aferente reparării aparaturii din dotarea spitalului 38.914 lei; 
- materiale de întreținere și reparații efectuate de către personalul propriu al spitalului 

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

servicii medicale CT, RMN, servicii de întreținere și mentenanță,  etc 864.300 lei. 
b3) cheltuieli  cu achizițiile de obiecte de inventar 559.870 lei din care: 
- uniforme și echipamente de protecție 7.973 lei; 
- lenjerii și accesorii de pat 72.000 lei; 
- alte obiecte de inventar (aparatură medicală, băncuțe pentru sălile de așteptare, 

aproximativ toate saloanele au fost dotate cu tv, frigider și aer condiționat, aparate de 
dezinfecție a aerului, calculatoare și imprimante, etc.) 479.897 lei.  

b4) cheltuieli cu chirii  475.998 lei; 
b5) cheltuieli cu reparațiile 215.747 lei, reprezentând reparații curente efectuate parțial în 

2017 și finalizate în 2018 la Somatologia nr. 3 (sterilizare și cabinet urgențe) și Clinica Pediatrie 
(camera de gardă și cabinet rezidenți); reparații curente efectuate parțial la Clinica Neonatologie 
și sterilizare ce urmează a fi finalizate în anul 2019. 
 

În cursul anului 2018, Primăria Municipiului Craiova a depus proiectul „Reabilitare 
corp C1 - Ambulatoriu, pavilion A, extindere cu lift exterior și amplasare rampă gunoi 
(colectare selectivă) situat în Craiova, str. N. Titulescu, nr. 40”, POR/266/8/1/Operațiunea 
8.1.A: Ambulatorii, având sprijinul persoanelor desemnate din cadrul spitalului. 

Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova 
Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova, cod serviciu social 8730 CR-V-I, este 

instituţie de asistenţă socială cu personalitate juridică, cu patrimoniu şi buget propriu, înfiinţată, 
organizată şi finanţată potrivit dispoziţiilor Legii nr.17/2000 privind asistenţa socială a 
persoanelor vârstnice, republicată si a legislatiei secundare incidente. 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 si strategiilor de asistenta sociala a 
persoanelor vârstnice prin mentinerea, refacerea si dezvoltarea capacitatilor individuale pentru 
depasirea unei situatii de nevoie, în cazul în care persoana sau familia este incapabila sa o 
solutioneze singura.  

Caminul pentru Persoane Varstnice functioneaza cu trei  sectii, respectiv: 
• sectie pentru persoane dependente, 
• sectie pentru persoane semidependente  
• sectie pentru persoane independente 

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

Beneficiarii serviciilor furnizate in Camin sunt persoane varstnice din Municipiul Craiova, 
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care se regasesc in una din urmatoarele situatii: 
a) nu au familie sau nu se afla in intretinerea unei sau unor persoane obligate la aceasta, 

potrivit dispozitiilor legale in vigoare 
b) nu au locuinta si nici posibilitatea de a-si asigura conditiile de locuit pe baza resurselor 

proprii 
c) nu realizeaza venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea ingrijirii 

necesare 
d) nu se pot gospodari singure sau necesita îngrijire specializata 
e) se afla in imposibilitatea de a-si asigura nevoile socio - medicale, datorita bolii ori starii 

fizice sau psihice 
Caminul pentru Persoane Varstnice asigura urmatoarele servicii: 
-servicii socio-medicale si de îngrijire: 
-servicii de îngrijire: ajutor pentru igiena corporala, imbracare si dezbracare, igiena 

eliminarilor, hranirea si hidratarea, transfer si mobilizare, deplasare in interior, comunicare; 
-servicii de ingrijiri medicale primare: efectuarea masuratorilor antropometrice, 

monitorizarea parametrilor fiziologici- tensiune arteriala, glicemie, temperatura, respiratie, puls, 
administrarea tratamentului; 

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

-servicii sociale: 
-gazduire pe perioada nedeterminata; 
-consiliere juridical si psihologica; 
-socializare si petrecerea timpului liber. 

          Serviciile sociale acordate se realizeaza de personal calificat, cu responsabilitati si 
competente specifice. Pentru a raspunde nevoilor reale persoanelor varstnice internate si a 
asigura  servicii de calitate, normarea  personalului se face pe tipuri de servicii  –160 posturi. 
          
Activitatile desfasurate la nivelul Caminului, avand ca scop menţinerea sau readaptarea 
capacităţilor fizice sau intelectuale, sunt: 
 

a. 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; 
 
      b. 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; 
 

c. Activităţi informative: 
- citirea presei, a revistelor/cărţilor, urmărirea programelor TV, filme artistice şi documentare; 
- activităţi de informare: cu privire la  drepturile / obligatiile 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 
 
a. Activităţi intergeneraţii 
- participarea la serbarea de 8 Martie organizată in parteneriat cu diferite institutii culturale sau 
scolare 
- confecţionarea de tablouri decorative împreună cu copiii /adolescenti voluntari- confecţionarea 
de vaze  
 
b. Activităţi în comunitate: 
- participarea la evenimentele culturale: spectacole organizate la nivel de Municipiu Craiova dar 
si cele organizate la nivel de institutie : 
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- 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  

      Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova are o capacitate aprobata de 320 paturi, din 
care ocupate în anul 2018, în medie, în proporție de 95 - 98%. 
      În anul 2018 a fost aprobat Statul de funcții cu 160 posturi, din care ocupate au fost în 
proporție de 97 %. 
      Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova a avut aprobat, pe anul 2018, un Buget de 
venituri și cheltuieli inițial în sumă de 11570 mii lei, având ca surse de finanțare: 

 - subvenții de la bugetul local — 9370 mii lei 
 - contribuția de întreținere a beneficiarilor – 2200 mii lei 

       La ultima rectificare în anul 2018 Bugetul de venituri și cheltuieli a avut ca sursă de finanțare 
următoarele: 

 - subvenții de la bugetul local — 9870 mii lei  
- contribuția de întreținere a beneficiarilor – 2280 mii lei 

      La data de 31.12.2018 veniturile totale au fost de 12022504 lei din care: 
- subvenția de la Consiliul Local a reprezentat 81,29 %,  
- contribuția de întreținere a reprezentat 18,71 %, 

      Cheltuielile totale aferente anului 2018 au fost de 12 324 806 lei din care: 
 - cheltuieli de personal – 9015362 lei  
- cheltuieli cu bunuri si servicii - 2932633 lei.  

       Analizând cheltuielile, pe articole, în total cheltuieli, se observă următoarele : 
- cheltuielile de personal au reprezentat 73,15 %: 
- cheltuieli salariale în bani 69,75 % ;   
- contribuții (C.A.S, Șomaj, Sănătate) 2,25 %  
- cheltuielile cu bunurile și serviciile au reprezentat 26,85% din totalul cheltuielilor cu bunuri și 
servicii, care au reprezentat:  hrana pentru oameni reprezintă 58,21 %;  cheltuielile cu încălzit, 
iluminat reprezintă 12,81%, apă, canal, salubritate 4,87%; materiale și prestari servicii cu 
caracter funcțional 9,78%, bunuri de natura obiectelor de inventar 2,78 %. 
         Analizând veniturile și cheltuielile la finele anului 2018 Căminul pentru Persoane 
Vârstnice Craiova a realizat un deficit de 494618 lei. În anul 2018 institutia 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 
contributiile de întreținere ale beneficiarilor. 

Serviciul de specialitate medical, medico- sanitar si auxiliar sanitar 
         În anul 2018 au fost instituționalizate 119 de persoane dintre care 17 persoane pe secția 
de independent, 46 pe secția de semidependenți și 56 pe secția de dependenți. Serviciile 
medicale si de îngrijire oferite beneficiarilor CPV au constat în : 

- servicii de îngrijire de bază: igienă corporală, hrănire, hidratare, transfer, mobilizare, 
igiena eliminărilor 

- servicii de îngrijire de suport: igienizarea spațiilor de locuit și anexelor, igiena efectelor 
personale, a lenjeriei de pat și a veselei, prepararea hranei, companie, însoțire la 
consultații, investigații 

- servicii medicale: supravegherea medicală activă a bolilor cronice 
- prescripția și administrarea de tratament medicamentos 
- asigurarea regimului igienico-dietetic în funcție de tipul afecțiunii 
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- coordonarea evaluaăilor periodice ale bolilor cronice 
- asistența curentă a solicitărilor acute și a decompensărilor 
- intervenții de primă necesitate în urgențele medico-chirurgicale 
- proceduri de mică chirurgie 
- îngrijiri terminale/paleative 
- imunizări 
- asigurarea accesului la consulturi de specialitate 

          În urma examinării clinice a beneficiarilor aflați în îngrijire, medicul curant a procedat la 
stabilirea diagnosticului, a regimului alimentar, planului de investigaţii şi tratamentului 
corespunzător, monitorizând răspunsul la măsurile de îngrijire și tratament luate. 

Unitatea este dotată cu electrocardiograf, ecograf și glucometre, aparatură utilă în 
investigarea persoanelor asistate în vederea precizării diagnosticului, precum și iî monitorizarea 
stării de sănătate, cu evitarea deplasării acestora la alte unități sanitare.  

În cursul anului 2018 s-au efectuat 193 de analize de laborator, investigațiile fiind 
consemnate de către medic în Registrul pentru investigații medicale.  

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.  

CPV a asigurat fiecărui beneficiar obiecte de igienă personală (săpun, șampon, hârtie 
igienică, pasta de dinți, etc.), eliberate ritmic din magazie, în urma referatelor întocmite de 
infirmiera de sector.  
       În luna noiembrie 2018 s-au imunizat cu vaccin antigripal 138 de beneficiari și 62 
persoane - personal medico-auxiliar. 
 

Compartiment recuperare fizică și psihologică 
       În anul 2018 la solicitările medicilor curanți și medicul voluntar de medicină fizică 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 intocmit P.I.P-uri, fișe de evoluție și Fișa de tratament 
fizioterapeutic.  
 

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 
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 anul 2018 salariații Compartimentului Social din cadrul CPV au desfășurat următoarele 
activități:  
- au fost elaborate planuri de îngrijire şi asistenţă pentru toţi beneficiarii institutionalizati; 
- au fost aplicate două chestionare anuale/beneficiar privind satisfacţia acestora, 
- au fost aplicate chestionare de evaluare a beneficiarului în vederea identificarii formelor de 
abuz sau exploatare; 
- au fost încheiate parteneriate educaționale cu școli și grădinițe din Municipiul Craiova pe 
diverse teme cu privire la persoanele vârstnice ; 
- activităţi de stimulare a dialogului la nivelul vârstnicilor, având ca rol menţinerea capacităţilor 
intelectuale şi stimularea participării la viaţa socială; 
- activităţi de informare: informarea beneficiarilor cu privire la drepturile şi obligaţiile acestora, 
conform Regulament intern şi R.O.F ale C.P.V. Craiova; 
- activităţi recreative, jocuri de şah, table, rummy, 
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- 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. 
        În cursul anului 2018 a fost organizată o excursie la Mănăstirea Crasan și  Cămărășeasca 
din Județul Gorj la care au participat 50 de beneficiari.  
- au fost organizate patru spectacole folclorice, precum si un spectacol de Crăciun la care au 
participat un număr de 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 piesa de teatru “Gaițele” 
- a fost organizată sărbătoarea Zilei Internaționale a Persoanei Vârstnice în cadrul instituției; 
- organizarea concursului de table “Cupa Seniorilor”; 
- au fost întocmite reevaluările beneficiarilor de servicii sociale; 
- a fost desfășurată o sesiune de informare cu privire la riscul consumului de alcool, cu 
participarea a 32 de beneficiari; 
- a fost desfășurată o sesiune de informare privind prezentarea ghidului beneficiarului, carta 
drepturilor beneficiarului și obligațiile beneficiarilor cu participarea unui număr de 85 de 
beneficiari. 

Pe parcursul anului au fost efectuate 119 internări, 42 de externări şi s-au înregistrat 71 
de decese. Din cei 71 de decedați, 2 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 aplicarea vizelor de reşedinţă pentru un număr de 165 de beneficiari. 
 
 
 

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 773 spectacole şi concerte, mai  mult cu 41 faţă de  anul  precedent. Din totalul de 773 
spectacole şi concerte, 77 au fost  premiere.  

Numărul spectatorilor, auditorilor din teatre şi instituţii muzicale a fost la începutul anului 
2018 de 607.833 persoane, în creştere cu 258.181 persoane comparativ cu începutul anului 
2017. 

Cele 85 de biblioteci au în dotare 3.210.585 volume. La începutul anului 2018 s-au 
înregistrat 55.920 cititori activi (cu 114 mai mulţi decât la începutul anului 2017) care au 
împrumutat 743.683 volume (cu 59.063 volume mai puţin decât la începutul anului 2017). 

La începutul anului 2018 au funcţionat 8 muzee, iar numărul vizitatorilor a fost de 166.988 
în scădere cu 11.128 faţă de începutul anului 2017.  

Teatrul Naţional „Marin Sorescu” din Craiova 
În anul 2018, Teatrul Național „Marin Sorescu” a fost implicat în mai multe categorii de 

activități culturale care cuprind premierele teatrului, participarea la festivaluri naționale și 
internaționale, organizarea a două festivaluri internaționale și alte evenimente culturale notabile:    

 
1. Premierele Teatrului Național „Marin Sorescu” din Craiova: 

• „Salvatorii melcilor”, de Bogdan-Cristian Drăgan, regia Bogdan-Cristian Drăgan, data 
premierei 20 ian. 2018.  

• „Două loturi” după I.L.Caragiale, regia Nicolae Poghirc, data premierei 13 febr. 2018  
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• „Fȇte”, după Molière, regia Andreea Ciocîrlan  

• „Nopți ateniene”, după W. Shakespeare, regia Charles Chemin, data premierei 30 
martie 2018.  

• IDIOMATIC / co-producție a Teatrului din Liège (Belgia) și Teatrul Național "Marin 
Sorescu" Craiova, în colaborare cu INCESA Craiova, Universitatea din Craiova, Centrul 
de Inovare MULTITEL și compania Transquinquennal, Bruxelles / text și regie Marie 
Henry și Transquinquennal / 16 mai, sala Ion D. Sîrbu. Idiomatic este parte a European 
Theatre Lab: Drama Goes Digital, proiect inițiat de European Theatre Convention, prin 
co-finanțare din Programul Comisiei Europene: Europa Creativă. 

• „Bătrânul și eutanasierul”, de Ionel Bușe, regia Vlad Drăgulescu, data premierei 20 
iunie 2018.  

• „Aias. Eseu despre demență”, după „Aias” de Sofocle, scenariu dramatic de Anca 
Măniuțiu și Mihai Măniuțiu, regia Mihai Măniuțiu, data premierei 21 sept. 2018. 

• „Retroelectro”, un spectacol de Bogdan Georgescu, poeme de Svetlana Cârstean, 
Ana Dragu, Teona Galgoțiu, Andra Rotaru, Elena Vlădăreanu, regia Bogdan 
Georgescu, data premierei 19 oct. 2018. 

• Spectacolul-eveniment „100 pentru România – Teatru Documentar”, dedicat 
aniversării a 100 de ani de la Marea Unire din anul 1918, 1 decembrie 2018 / Piața 
William Shakespeare din Craiova; dramatizarea Xenia Negrea, regia Alexandru 
Boureanu, costume Luiza Enescu. Spectacolul „100 pentru România – Teatru 
documentar” este parte din proiectul „100 pentru România”, finanțat de Ministerul Culturii 
și Identității Naționale, și sprijinit de partenerii: TVR Craiova, Consiliul Județean Dolj, 
Primăria și Consiliul Local Craiova, Muzeul Olteniei, Biblioteca Județeană „Alexandru și 
Aristia Aman”, Colegiul Național Militar „Tudor Vladimirescu” Craiova, Ansamblul Folcloric 
„Maria Tănase” Craiova.   

• „Miroase a pradă”, de Michele Lowe, regia Alexandru Boureanu, data premierei 8 dec. 
2018.  

• „White room”, de Alexandra Badea, regia Florin Caracala, data premierei 19 dec. 2018. 

 
2. Proiectul 11+1 independent/contemporan - la Teatrul Național „Marin Sorescu” din 

Craiova au fost prezentate cele mai bune producții de teatru independent și de dans 
contemporan din țară. Timp de 6 luni au ajuns la Naționalul craiovean artiști, regizori, coregrafi, 
dansatori, actori din  București, Iași, Târgu Mureș, Cluj-Napoca, iar publicul craiovean a avut 
ocazia să vadă spectacole cu teme dintre cele mai diverse.  

3. REACȚIE URBANĂ este proiectul de teatru comunitar inițiat de Teatrul nostru în toamna 
anului trecut, iar meritul acestui priect este acela de a fi adus în ipostază de actori peste 40 de 
persoane din comunitatea craioveană, care timp de câteva luni au făcut repetiții, au învățat roluri 
și au participat creativ la spectacolele acestui proiect: Azi sau Mâine? și Unde ne întâlnim? 
Laurențiu Tudor a semnat regia acestor spectacole, iar Lia Dogaru, scenografia.  

4. Festivalul Internațional Shakespeare, ediția a XI-a, 23 aprilie – 6 mai 2018 / Planeta 
Shakespeare  

Organizat de Teatrul Național ”Marin Sorescu” și Fundația Shakespeare, cu spijinul Primăriei 
Municipiului Craiova și Consiliului Local Municipal, Festivalul Internațional Shakespeare a 
adus la Craiova peste 25 de spectacole din 13 țări precum: Polonia, Marea Britanie, Coreea de 
Sud, Africa de Sud, România, Belgia, Franța, Japonia, Australia, Canada sau SUA.   

Programul festivalului a inclus spectacole de pe întreg mapamondul, printre care: ”Măsură 
pentru măsură”, o coproducție a Teatrul Puşkin din Moscova (Rusia) și Cheek by Jowl din 
Londra (Marea Britanie), ”Furtuna”, de la Teatrul Național din Nisa (Franța), în regia Irinei 
Brook, spectacolul ”Romeo și Julieta”, în regia lui Oh Tae Suk, o producție a Mokwha 
Repertory Company din Seoul (Coreea de Sud). Din Japonia, Compania Jijosha Yamanote 
din Tokio prezintă ”Furtuna”, în regia lui Masahiro Yasuda, din Brazilia Teatrul Clownii lui 
Shakespeare din Natal Rio Grande do Norte au prezentat ”Excelența sa, Richard III”, în regia 
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lui Gabriel Villela, iar din SUA, Q Brothers şi Teatrul Shakespeare din Chicago - spectacolul 
”Othello Remix”. Festivalul Internațional Shakespeare s-a încheiat pe 6 mai cu spectacolul 
”Ace și Opium”, în direcția de scenă a reputatului regizor Robert Lepage, despre care 
legendarul Peter Brook afirma că este ”geniul regiei mondiale contemporane”. Spectacolul este 
prezentat de celebra companie canadiană Ex Machina din Quebec.  

Festivalului Internațional Shakespeare este organizat de Teatrul Național ”Marin Sorescu” și 
Fundația Shakespeare, susținut de Municipiul Craiova prin Consliul Local Municipal, cofinanțat 
de Consiliul Județean Dolj, Ministerul Culturii și Identității Naționale și Institutul Cultural Român.  

5. Festivalul Internațional dedicat tinerilor regizori- Theater Networking Talents TNT (ediția a II-a 
/ 27-30 iunie 2018)  

Organizatorii acestei ediții au fost Departamentul de Arte al Universității din Craiova, Teatrul 
Național „Marin Sorescu” și Casa de Cultură „Traian Demetrescu” din Craiova. În timpul 
festivalului au poposit la Craiova studenți și profesori de la specializările regie teatru, actorie, 
teatrologie. Timp de patru zile au fost prezentate nouă spectacole, opt fiind în competiție, 
selecția fiind făcută dintr-un un număr de cincisprezece aplicații primite. Spectacolele s-au jucat 
la Teatrului Național „Marin Sorescu” din Craiova și la Departamentul de Arte al Universității din 
Craiova. Festivalul THEATER NETWORKING TALENTS 2018 s-a desfășurat grație finanţării 
acordate de Ministerul Educaţiei din România.  

 

Participări la Festivaluri de Teatru naționale și internaționale  
• Festivalul de Teatru Buzău/Iubește/Teatru, ediția a XV-a, 19-26 mai 2018 / „Fȇte”, după 

Molière, regia Andreea Ciocîrlan (21 mai 2018) 
• Festivalul Comediei Românești, FestCO 2018, ediția a XVI-a (19-27 mai 2018) / „Gaițele”, de 

Al. Kirițescu, regia Al. Boureanu (22 mai 2018) 
• Gala Teatrului Ion D. Sîrbu / Petroșani / mai 2018 / „Treptele Unirii” și  „Elefantul din cameră”, 

de Sarah Ruhl, regia Dragoș Alexandru Mușoiu 
• Reuniunea Teatrelor Naționale – Chișinău / „Gaițele”, de Al. Kirițescu, regia Al. Boureanu (27 

sept.2018); „Cealaltă țară”, după Herta Müller, regia Alexandru Istudor (28 sept. 2018) 
•  Festivalul Internaţional de Teatru pentru Publicul Tânăr Iaşi (FITPTI) – Iași / „Autorul”, de 

Tim Crouch, regia Bobi Pricop (8 oct. 2018) 
•  FESTIN pe Bulevard – București / „Elefantul din cameră”, de Sarah Ruhl, regia Dragoș 

Alexandru Mușoiu (15 oct. 2018)  
• Gala Națională a Comediei - Galați / editia a XXX-a. „Gaițele”, de Al. Kirițescu, regia Al. 

Boureanu (29 oct. 2018) 
• Festivalul Dramaturgiei Românești Contemporane – București / „Salvatorii melcilor”, de 

Bogdan-Cristian Drăgan, regia Bogdan-Cristian Drăgan (6 nov. 2018) – premiul special al 
juriului  

• Festivalul Internațional al Teatrului de Studio – Pitești / ediția a XXII-a / „Autorul”, de Tim 
Crouch, regia Bobi Pricop (5 nov. 2018) 

•  Festivalul Teatrelor Naționale – Cluj-Napoca / „Treptele Unirii” (28 nov. 2018); „Gaițele”, de 
Al. Kirițescu, regia Al. Boureanu (29 nov. 2019)  

 
Alte evenimente culturale notabile organizate de Teatrul Național „Marin Sorescu”:  

1. Programul DramaNOW – Bobi Pricop a regizat spectacolul lectură „Contra libertății”, de 
Esteve Soler. Textul dramaturgului catalan este prima parte a Trilogiei Revoltei și a fost 
prezentat în premieră mondială pe 1 februarie 2018, la Sala Ion D. Sîrbu. 

2. Out of THE BOOKS – un proiect de lectură urbană în spații neconvenționale, coordonat de 
Bobi Pricop, regizor al TNC. Proiectul își propune stimularea lecturii literaturii de calitate, cu 
participarea actorilor Claudiu Bleonț, Iulia Lazăr, Iulia Colan, George Albert Costea, în câteva 
locații din Craiova, în perioada 15-25 noiembrie.  
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3. Instalația OMSUPRAOM (1 noiembrie 2018 - 14 februarie 2019), la sala „Ia te uită” vor fi 
prezentate înregistrările video ale spectacolelor aflate de-a lungul timpului în repertoriul 
Teatrului National Craiova, avându-l în distribuție pe maestrul Ilie Gheorghe, trecut în neființă 
în primăvara anului 2018.  

4. Programul Întâlnirile SpectActor. Conferințele din anul 2018 s-au desfășurat sub 
egida România 2018 – Centenarul Inteligenței Românești. 
• 25 febriarie 2018, Întâlnirile SpectActor - Mircea Platon / conferința „Geografie și 

conștiință națională”.   
• 25 martie 2018, Întâlnirile SpectActor - conf.univ.dr. Beatrice Cămănescu / conferința 

„De la cucerirea libertății de exprimare la tabloidizarea televiziunilor”, sala Ion D. Sîrbu.  
• 17 iunie 2018, Întâlnirile SpectActor - prof.univ.dr. Cătălin Ghiță / conferința „Iarna 

patriarhilor. Timpul egalității dintre femei și bărbați”, sala Ion D. Sîrbu. 
• 23 septembrie, Întâlnirile SpectActor - prof.univ.dr. Ioan Stanomir a susținut 

conferința “România și Centenarul ei. Câteva reflecții" , la sala Ia te uită! a Teatrului 
Național Marin Sorescu Craiova.  

• 4 noiembrie, Întâlnirile SpectActor, filozoful Ion Militaru, conferința „Moartea ideii 
comuniste – unde se află azi Karl Marx”, sala Ion D. Sîrbu.  

5. Programul Adunarea Poeților (spectacole de poezie și lansări de carte) 
• 28 februarie, spectacolul de poezie „Marin Sorescu – de la Ecuatori la Poli”, în 

interpretarea actorilor Anca Dinu, Haricleea Nicolau, Petronela Zurba, Gabriela Baciu, 
Angel Rababoc, Nicolae Vicol, sala „Ion D. Sîrbu”. 

• 8 martie, „Adunarea Poeților”, spectacol de poezie, „Viață de poete” – cincisprezece 
dintre cele mai bune poete din țară în rostirea actrițelor Tamara Popescu și Petronela 
Zurba: Angela Marinescu, Ileana Mălăncioiu, Constanța Buzea, Ioana Ieronim, Marta 
Petreu, Simona Popescu, Ruxandra Cesereanu, Magda Cârneci, Mariana Codruț, Ileana 
Roman, Ștefania Mihalache, Gilda Vâlcan, Doina Ioanid, Crista Bilciu, Mariana Marin. 

• 29 martie, „Adunarea Poeților”, spectacol-lectură „Nichita Stănescu – la masă cu noi”, 
recital de versuri din vol. „Noduri și semne”, sala Ia te uită! a TNC. Recită actorii 
Constantin Cicort, Petronela Zurba, Natașa Raab. 

• 14 iunie, scriitorul George Popescu, lansare monografia critică „Marin Mincu. Narcis 
între oglinzi complementare: literatura ca probă existențială” (Ed. Tracus Arte, 
2018).  

• 22 iunie, Adunarea Poeților, scriitorul Radu Sergiu-Ruba, lansarea volumelor „Nu 
înțeleg ce mi se întâmplă” și „Scene, explorări, condeie”. 

• 29 august, Adunarea Poeților, sala „Ia te uită”, lansarea volumului Avionul fantomă, 
autor Mihai Măniuțiu; a recitat actorul Angel Rababoc. 

• 3 iulie, Adunarea Poeților și a SpectActorilor Craioveni, sala „Ia te uită”, lansarea 
volumului “Cazul Sorescu așa cum a fost”, autor Ioan Lascu. 

• 5 iulie, „Adunarea Poeților și a SpectActorilor Craioveni, sala “Ia te uită!” lansare de 
carte, “Ultimele zile și viața de după” (Ed. TracusArte 2017), autor Mihai Firică. 

• 14 septembrie – Prozatorul Radu Aldulescu a susținut conferința „Chinurile romanului 
românesc după 1989”. Conferința a fost urmată de lansarea celei mai noi cărți a 
prozatorului, „Rezidenți în casa visurilor”, Ed. Hyperliteratura, 2018 - sala Ia te uită! 

• 16 septembrie – performance poetic „Adunarea Poeților”, Mircea Dan Duță, alături de 
Jana Orlová (Cehia), Marius Burokas (Lituania) - sala Ia te uită!  

• 22 septembrie: omagierea Profesorului George Sorescu la împlinirea vârstei de 91 de ani 
(născut pe 23 septembrie 1927, Bulzești), lansarea volumului MARIN SORESCU, în 
anticamera NOBEL / Conversații cu și despre SORESCU, ediție bilingvă, Editura 
Gracious Light New York, autor Ion Jianu, publicist, fost redactor la Cuvântul 
Libertății și Gazeta de Sud (Craiova), membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din 
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România. Invitați, Emil Boroghină, societar de onoare al TNC, prof. univ. dr. Mihaela 
Albu, membru al Uniunii Scriitorilor – sala Ia te uită!  a TNC. 

6. Programul Clubul Dramaturgilor Craioveni:  
• 26 octombrie, Clubul Dramaturgilor Craioveni, invitat poetul și dramaturgul Mihai 

Ioana, profesor la Colegiul Tehnic „Decebal”, Drobeta Turnu Severin. Actorii Constantin 
Cicort, Nicolae Vicol, Cătălin Miculeasa, Theodora Bălan au lecturat din piesa „Radu al II-
lea” la sala Ia te uită! a TNC. 

• 7 noiembrie, Clubul Dramaturgilor Craioveni – invitat,  dramaturgul Cristi Nedelcu. 
Actorii Nicolae Vicol și Costinela Ungureanu au lecturat un fragment din piesa „Bătrânul, 
fata și biblioteca sau Ne întâlnim la girafă”. 

• 23 noiembrie, Clubul Dramaturgilor Craioveni, invitat Julien Caragea, poet și 
dramaturg, profesor de limba franceză. Actorii Nicolae Vicol, Angel Rababoc, Liviu 
Topuzu și Cătălin Miculeasa au lecturat din piesa „O singură cârpă”, la sala Ia te uită! a 
Teatrului Național. 

 

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 2018 
Premiere/Spectacole-eveniment – 6  
Spectacole în cadrul unor evenimente/festivaluri/sărbători – 8, dintre care:  

- Spectacole și acțiuni în cadrul unor evenimente/festivaluri/sărbători în săli de spectacole 
– 6  

- Spectacole în cadrul unor evenimente/festivaluri/sărbători în spații publice – 2 
Spectacole dedicate elevilor – 5  
Reluări/Spectacole curente - 26 
Spectacole în turnee artistice naționale – 1  
Spectacole în turnee artistice internaționale – 11 
Manifestări la Teatrul de vară din Parcul Nicolae Romanescu (repetiții de balet cu public ale 
Operei Române Craiova și manifestări ale altor instituții) (47)  

În plus, în anul 2018 Opera Română Craiova a coordonat activitatea desfășurată la 
Teatrul de Vară din Parcul Nicolae Romanescu. În afara celor 2 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 28 aprilie 
– 12 octombrie 2018, la Teatrul de Vară s-au desfășurat alte 47 manifestări (repetiții de balet cu 
public ale Operei Române Craiova și manifestări ale altor instituții), pe această scenă anul trecut 
derulându-se un total de 49 de manifestări. 

Din cele de mai sus reiese un total de 104 de manifestări artistice, dintre care 59 sunt 
spectacole/concerte/repetiții cu public susținute de Opera Română Craiova (celelalte 45 fiind 
manifestări artistice desfășurate de alte instituții la Teatrul de Vară din Parcul Nicolae 
Romanescu). 

Dintre cele 104 manifestări artistice, 92 au fost manifestări artistice desfășurate în 
Municipiul Craiova: 47 de către Opera Română Craiova, iar 45 fiind cele memnționate mai sus). 

Toate cele 104 manifestări sunt enumerate structurat în cele ce urmează. 
În anul 2018 Opera Română Craiova a fost invitată să susțină un spectacol în țară: 

28 mai 2018, ora 17.00 - EL AMOR, spectacol extraordinar de danspe scena Teatrului Dramatic 
„Ion D. Sîrbu” din Petroșani, Regia artistică și coregrafia: Francisc Valkay 

De asemenea, în anul 2018 instituția a susținut un număr de 11 spectacole în afara 
României, continuând tradiția turneelor în Germania. Cele 11 spectacole sunt:  
10.03 – 25.03.2018 / GERMANIA (COMPANIA ARTSTAGE) 
• 10 martie 2018, ora 15.00 (ora Germaniei), „Sânge Vienez”, de Johann Strauss fiul, Theater 

Wolfsburg, Wolfsburg 
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• 11 martie 2018, ora 17.00, „Pescuitorii de perle”, de Georges Bizet, Heinz-Hilpert-Theater, 
Lünen 

• 13 martie 2018, ora 19.30, „Pescuitorii de perle”, de Georges Bizet, Saalbau Witten, Witten 
• 14 martie 2018, ora 19.30, „Pescuitorii de perle”, de Georges Bizet, Neues Theater Emden, 

Emden 
• 16 martie 2018, ora 19.30, „Pescuitorii de perle”, de Georges Bizet, Stadthalle Balingen, 

Balingen  
• 17 martie 2018, ora 19.00, „Pescuitorii de perle”, de Georges Bizet, Modeon, Marktoberdorf  
• 18 martie 2018, ora 20.00, „Sânge Vienez”, de Johann Strauss fiul, Bürgerhaus 

Unterschleißheim, Unterschleißheim  
• 20 martie 2018, ora 20.00, „Pescuitorii de perle”, de Georges Bizet, Haus der Kultur – Großer 

Saal, Waldkraiburg 
• 21 martie 2018, ora 20.00, „Pescuitorii de perle”, de Georges Bizet, Bürgerhaus Unterföhring, 

Unterföhring 
• 24 martie 2018, ora 20.00, „Pescuitorii de perle”, de Georges Bizet, Das Wormser Theater, 

Worms 
• 25 martie 2018, ora 16.00, „Sânge Vienez”, de Johann Strauss fiul, Das Wormser Theater, 

Worms 
 
În Municipiul Craiova 
 PREMIERE/SPECTACOLE-EVENIMENT (6) 
• PREMIERĂ / 28 aprilie 2018, ora 19.00 -  UITE TATA, NU E TATA de Mihail Joldea, muzica 

de Alexandru Iosub, cuplete muzicale de George Mihalache, spectacol susținut pe scena 
Cercului Militar Craiova, Regia artistică: Laurențiu Nicu 

• SPECTACOL-EVENIMENT / 9 iunie 2018, ora 22.00 – TOSCA – G. PUCCINI, Operă în 
concert, spectacol susținut pe scena Filarmonicii „Oltenia” din Craiova, Regia artistică: 
Antoniu Zamfir 

• PREMIERĂ/SPECTACOL-EVENIMENT / 10 iunie 2018, ora 22.00 – TOSCA – G. Puccini, 
Spectacol eveniment susținut în Parcul Nicolae Romanescu, Regia artistică: Antoniu Zamfir  

• PREMIERĂ / 27 octombrie 2018, ora 19.00 – REQUIEM de Nicolas Jounis și Dan Bozgan, 
Spectacol susținut pe scena Cercului Militar Craiova – lucrare în concert în primă audiție 
absolută, Conducere muzicală: Nicolas Jounis 

• PREMIERĂ/SPECTACOL-EVENIMENT / 1 decembrie 2018, ora 20.30   Spectacolul 
eveniment dedicat Centenarului Marii Uniri, cantata scenică UNIREA CEA MARE de Eugen 
Doga, versuri de Nicolae Dabija și Ion Deaconescu, Primă audiție absolută, Spectacol 
eveniment susținut la Sala Polivalentă Craiova, Regia artistică: Antoniu Zamfir  

• SPECTACOL-EVENIMENT / 20 decembrie 2018, ora 19.00 – CRĂCIUN LA OPERĂ, 
Spectacol susținut pe scena Teatrului Național Marin Sorescu Craiova, Regie artistică: 
Arabela Tănase 

 
Spectacole în cadrul unor evenimente/festivaluri/sărbători (8) 
 
Spectacole în cadrul unor evenimente/festivaluri/sărbători în săli de spectacole (6) 

• 15 ianuarie 2018 MEMORIA VERSULUI , Eveniment dedicat Zilei Culturii Naționale, ora 18.30, 
Expoziție de carte și tablouri în foaierul sălii de concerte a Liceului de Arte „Marin Sorescu” 
Craiova, ora 19.00 Recital de muzică și poezie MEMORIA VERSULUI, concert dedicat Zilei 
Culturii Naționale, Sala de concerte a Liceului de Arte „Marin Sorescu” Craiova sub egida 
Ministerului Culturii și Identității Naționale, în parteneriat cu Academia Internațională „Mihai 
Eminescu” Craiova, Liceul de Arte „Marin Sorescu” Craiova și Biblioteca Județeană „Alexandru și 
Aristia Aman” Craiova  

• 06 mai 2018, ora 19.00 – AIDA de G. Verdi, Libretul: Antonio Ghislanzoni după textele lui 
Camille du Locle și Mariette Bey, Spectacol susținut pe scena Cercului Militar Craiova, ÎN 
CADRUL ZILELOR EUROPENE ALE OPEREI, Regie artistică: Tamas Ferkay (Austria) 

• 07 mai 2018, orele 17:00 –  EL AMOR - REPETIȚIE DE BALET CU PUBLIC, Sala de balet Ioan 
Kelemen a Operei Române Craiova, în cadrul ZILELOR EUROPENE ALE OPEREI 

• 12 mai 2018, ora 19.00 – UITE TATA, NU E TATA de Mihail Joldea, muzica de Alexandru Iosub, 
cuplete muzicale de George Mihalache, Spectacol susținut pe scena Cercului Militar Craiova - ÎN 
CADRUL ZILELOR EUROPENE ALE OPEREI, Regie artistică: Laurențiu Nicu 
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• 07 iunie 2018, ora 18.00 – CONCERT EXTRAORDINAR, Spectacol susținut pe scena Teatrului 
Național Marin Sorescu Craiova – în cadrul manifestărilor dedicate ZILELOR CRAIOVEI   

• 25 noiembrie 2018, ora 19.00 – ROMANȚA NE UNEȘTE, Spectacol extraordinar în cadrul 
Programului Național de Concerte ROMANȚA NE UNEȘTE, Sub patronajul Comisiei Naționale a 
României pentru UNESCO, sub egida Anului European al Patrimoniului Cultural, celebrarea 
Centenarului Marii Uniri de la 1918, Spectacol susținut pe scena Cercului Militar Craiova 
 
 
 
Spectacole în cadrul unor evenimente/festivaluri/sărbători în spații publice (2) 

• 19 mai 2018, ora 21.00 EL AMOR, Spectacol extraordinar de dans susținut de ansamblul de 
balet al Operei Române Craiova, Spectacol susținut la Teatrul de Vară 

• 29 septembrie 2018, ora 18.00 – SPECTACOL DE DANS, Spectacol de dans susținut de 
Baletul, Operei Române Craiova în cadrul evenimentelor 115 ani Parcul Nicolae Romanescu și 
Ziua Persoanelor Vârstnice, organizate de Primăria Municipiului Craiova, Teatrul de Vară din 
Parcul Nicolae Romanescu 
 
 
 Spectacole dedicate elevilor (5) 

• 5 octombrie 2018, ora 11.00 SPECTACOL DE DANS, Spectacol susținut la Facultatea de 
Agronomie Craiova 

• 5 octombrie 2018, ora 13.00 SPECTACOL DE DANS, Spectacol susținut la Facultatea de 
Agronomie Craiova 

• 5 noiembrie 2018, 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 pe 
scena Cercului Militar Craiova, în cadrul porgamului „Școala Altfel”, Regie artistică: Migry Avram 
Nicolau     

• 6 noiembrie 2018, 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 pe 
scena Cercului Militar Craiova, în cadrul porgamului „Școala Altfel”, Regie artistică: Migry Avram 
Nicolau 

• 8 noiembrie 2018, ora 18.00 – UITE TATA, NU E TATA de Mihail Joldea, Muzica de Alexandru 
Iosub, cuplete muzicale de George Mihalache, Spectacol susținut pe scena Cercului Militar 
Craiova, în cadrul porgamului „Școala Altfel”, Regie artistică: Laurențiu Nicu 

Reluări/spectacole curente (26) 
• 13 ianuarie 2018, 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 pe scena 
Cercului Militar Craiova, Regie artistică: Migry Avram Nicolau      

• 20 ianuarie 2018, ora 19.00 – SIMON BOCCANEGRA de G. Verdi, Spectacol susținut pe scena 
Cercului Militar Craiova, Regie artistică: Plamen Kartaloff (Bulgaria) 

• 22 ianuarie 2018, 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 pe 
scena Cercului Militar Craiova, Regie artistică: Migry Avram Nicolau   

• 23 ianuarie 2018, ora 18:30 – DANCE WITH ME, Spectacol susținut pe scena Cercului Militar 
Craiova, Regie artistică: Laurențiu Nicu   

• 27 ianuarie 2018, ora 19.00 – LUCIA DI LAMMERMMOOR de G. Donizetti, Libretul: Salvatore 
Cammarano după romanul lui Walter Scott ,,The Bride of Lammermoor”, Spectacol susținut pe 
scena Cercului Militar Craiova, Regia artistică: Arabela Tănase 

• 30 ianuarie 2018, 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 pe 
scena Cercului Militar Craiova, Regie artistică: Migry Avram Nicolau   
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• 03 februarie 2018, ora 19.00 – BĂRBIERUL DIN SEVILLA de G. Rossini, Libretul: C. Sterbini, 
după piesa omonimă de Pierre Beaumarchais, Spectacol susținut pe scena Cercului Militar 
Craiova, Regie artistică: Arabela Tănase 

• 10 februarie 2018, ora 19.00 – SILVIA de E. Kalman – Libretul: Leo Stein, Béla Jenbach și 
András Kürthy, Spectacol susținut pe scena Cercului Militar Craiova, Regia artistică: András 
Kürthy (Ungaria) 

• 17 februarie 2018, ora 19.00 – TOSCA de G. Puccini, Libretul: G. Giacosa și L. Ilica, după piesa 
omonimă de Victorien Sardou, Spectacol susținut pe scena Cercului Militar Craiova, Regia 
artistică: Tamas Ferkay 

• 24 februarie 2018, ora 19.00 – PESCUITORII DE PERLE de G. Bizet, Libretul de  Michel 
Carré, Eugène Cormon, Spectacol susținut pe scena Cercului Militar Craiova, Regie artistică: 
l’Oiseleur des Longchamps 

• 05 martie 2017, ora 19.00 – SÂNGE VIENEZ de J. Strauss (varianta în limba germană), Libretul 
de Viktor Léon, Leo Stein, Spectacol susținut pe scena Cercului Militar Craiova, Regia artistică: 
Rareș Zaharia (Franța) 

• 21 aprilie 2018, ora 19.00 – BOEMA de G. Puccini, Spectacol susținut pe scena Cercului Militar 
Craiova, Regie artistică: Arabela Tănase 

• 29 aprilie 2018, ora 19.00 – UITE TATA, NU E TATA de Mihail Joldea, Muzica de Alexandru 
Iosub, cuplete muzicale de George Mihalache, Spectacol susținut pe scena Cercului Militar 
Craiova, Regie artistică: Laurențiu Nicu 

• 21 mai 2018, 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 pe scena 
Cercului Militar Craiova, Regie artistică: Migry Avram Nicolau   

• 22 mai 2018, 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 pe scena 
Cercului Militar Craiova, Regie artistică: Migry Avram Nicolau   

• 24 mai 2018, ora 19.00 –   EL AMOR- spectacol extraordinar de dans – Spectacol susținut pe 
scena Cercului Militar Craiova, Regia artistică și coregrafia: Francisc Valkay 

• 06 octombrie 2018, ora 19.00 – DON GIOVANNI de W.A. Mozart, Spectacol susținut pe scena 
Cercului Militar Craiova, Regia artistică: Plamen Kartaloff (Bulgaria) 

• 13 octombrie 2018, ora 20.00 – UITE TATA, NU E TATA de Mihail Joldea, muzica de Alexandru 
Iosub, cuplete muzicale de George Mihalache, Spectacol susținut pe scena Teatrului Național 
„Marin Sorescu” Craiova, Regie artistică: Laurențiu Nicu 

• 15 octombrie 2018, 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 pe 
scena Cercului Militar Craiova, Regie artistică: Migry Avram Nicolau   

• 16 octombrie 2018, 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 pe 
scena Cercului Militar Craiova, Regie artistică: Migry Avram Nicolau   

• 20 octombrie 2018, ora 19.00 –   EL AMOR - spectacol extraordinar de dans, Spectacol susținut 
pe scena Cercului Militar Craiova, Regia artistică și coregrafia: Francisc Valkay 

• 22 octombrie 2018, 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 pe 
scena Cercului Militar Craiova, Regie artistică: Migry Avram Nicolau      

• 23 octombrie 2018, ora 10:30 – FRUMOASA DIN PĂDUREA ADORMITĂ, după basmul cu 
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același titlu de Ch. Perrautt, pe un libret de S. Kerim și muzica lui M. Țeicu Spectacol susținut pe 
scena Cercului Militar Craiova, Regie artistică: Migry Avram Nicolau    

• 03 noiembrie 2018, ora 19.00 – ELIXIRUL DRAGOSTEI de G. Donizetti, Spectacol susținut pe 
scena Cercului Militar Craiova, Regie artistică: András Kürthy (Ungaria) 

• 17 noiembrie 2018, ora 19.00 – DANCE WITH ME, Spectacol susținut pe scena Cercului Militar 
Craiova, Regie artistică: Laurențiu Nicu      

• 08 decembrie 2018, ora 20.00 – OTELLO de G. Verdi, Libretul: Arrigo Boito, după celebra 
piesă Othello a dramaturgului englez W. Shakespeare, Spectacol susținut pe scena 
Teatrului Național „Marin Sorescu”  Craiova, Regia artistică: Rareș Zaharia (Franța) 

Manifestări la Teatrul de vară din Parcul Nicolae Romanescu (repetiții de balet cu public 
ale Operei Române Craiova și manifestări ale altor instituții) (47) 

• 28 aprilie 2018, ora 18.00 – Concert Shakespeare și muzica – Romeo și Julieta, Concert susținut 
de Filarmonica Oltenia în cadrul Festivalului Internațional Shakespeare organizat de Teatrul 
Național Marin Sorescu 

• 29 aprilie 2018, ora 18.00 - Concert al Grupului Angels, Concert susținut de grupul vocal Angels, 
organizat de organizat de Asociația Arte Giovane din Italia, în parteneriat cu Parohia Lunca Jiului 
din Craiova 

• 29 aprilie 2018, ora  19.00 – Concert al Formației Compagnia Musicale Piazza Viva, Concert 
susținut de Formația Compagnia Musicale Piazza Viva,  organizat de Asociația Arte Giovane din 
Italia, în parteneriat cu Parohia Lunca Jiului din Craiova 

• 1 mai 2018 – Mult zgomot pentru nimic – Repetiție generală cu public, Repetiția spectacolului de 
teatru prezentat de Teatrul Nottara din București în cadrul Festivalului Internațional Shakespeare 
organizat de Teatrul Național Marin Sorescu 

• 2 mai 2018, ora 20.00 – Mult zgomot pentru nimic, Spectacol de teatru prezentat de Teatrul 
Nottara din București în cadrul Festivalului Internațional Shakespeare organizat de Teatrul 
Național Marin Sorescu 

• 4 mai 2018, ora 20.30 – Furtuna!, Spectacol de teatru prezentat de Teatrul Național din Nisa în 
cadrul Festivalului Internațional Shakespeare organizat de Teatrul Național Marin Sorescu 

• 5 mai 2018, ora 20.30 – Furtuna!, Spectacol de teatru prezentat de Teatrul Național din Nisa în 
cadrul Festivalului Internațional Shakespeare organizat de Teatrul Național Marin Sorescu 

• 16 mai 2018, ora 08.00 – 17.00 Vocea populară pentru copii, Emisiune concurs organizată și 
înregistrată de TVR Craiova 

• 18 mai 2018, ora 21.00 El Amor – Repetiție generală cu public, Repetiția spectacolului de dans 
al Operei Române Craiova 

• 19 mai 2018, ora 21.00 El Amor, Spectacol extraordinar de dans susținut de ansamblul de balet 
al Operei Române Craiova 

• 1 iunie 2018, ora 10.00 Concursul de muzică ușoară pentru copii „Start to the star”, Spectacole 
susținute de participanții la Concursul de muzică ușoară pentru copii „Start to the star”, organizat 
de Palatul Copiilor cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului 

• 1 iunie 2018, ora 19.00 – Spectacol de dans, Spectacol de dans organizat de Casa de Cultură 
„Traian Demetrescu”, în colaborare cu Asociația Dance Beat, cu ocazia Zilei Internaționale a 
Copilului. 

• 7 iunie 2018, ora 16.00 – Un copil, o floare, o bucurie, Activitate cultural artistică organizată de 
Grădinița Căsuța cu Povești 
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• 8 iunie 2018, ora 11.00 – Concursul Județean de Dans pentru elevi  - secțiunea I,Competiție 
organizată de Inspectoratul Școlar Județean Dolj, în cadrul Zilelor Municipiului Craiova 

• 8 iunie 2018, ora 12.30 – Concursul Județean de Dans pentru elevi  - secțiunea II, Competiție 
organizată de Inspectoratul Școlar Județean Dolj, în cadrul Zilelor Municipiului Craiova 

• 8 iunie 2018, ora 14.00 – Concursul Județean de Dans pentru elevi  - secțiunea III, Competiție 
organizată de Inspectoratul Școlar Județean Dolj, în cadrul Zilelor Municipiului Craiova 

• 9 iunie 2018,  ora 11.00 – Festivalul Art Craiova, ediția a III-a – secțiunea muzică ușoară, 
Manifestare cultural artistică organizată de Inspectoratul Școlar Județean Dolj, în parteneriat cu 
Liceul de Arte Marin Sorescu din Craiova 

• 9 iunie 2018,  ora 13.00 – Festivalul Art Craiova, ediția a III-a – secțiunea muzică populară, 
Manifestare cultural artistică organizată de Inspectoratul Școlar Județean Dolj, în parteneriat cu 
Liceul de Arte Marin Sorescu din Craiova 

• 9 iunie 2018,  ora 15.00 – Festivalul Art Craiova, ediția a III-a -secțiunea muzică folk, Manifestare 
cultural artistică organizată de Inspectoratul Școlar Județean Dolj, în parteneriat cu Liceul de 
Arte Marin Sorescu din Craiova 

• 11 iunie 2018, ora 17.00 – Manifestare cultural-artistică, Manifestare cultural-artistică organizată 
de Școala Gimnazială Mircea Eliade din Craiova 

• 11 iunie 2018, ora 18.30 – Spectacol de dans, Spectacol de dans susținut și organizat de Clubul 
de Dans Sportiv Patricia Dance 

• 12  iunie 2018, ora 9.00 Spectacol artistic, Manifestare cultural artistică organizată de Școala 
Gimnaziale din comuna Bucovăț – Dolj 

• 12 iunie 2018, ora 18.00 – Program artistic, Program artistic susținut de elevi ai Colegiului 
Național Carol I și organizat de Colegiul Național Carol I din Craiova 

• 13 iunie 2018, ora 16.00 – Manifestare artistică, Manifestare artistică susținută de preșcolari 

• 14 iunie 2018, ora 16.30 – Adio, Grădiniță!, Program artistic organizat de Grădinița cu program 
prelungit Ion Creangă din Craiova 

• 15 iunie 2018, ora 15.30 - Spectacol de dans, Spectacol de dans susținut de copiii înscriși la 
Clasa de Balet „Attitude”, în parteneriat cu Asociația I.S. Drăgulescu 

• 14 iulie 2018, ora 18.00 -  Shine’s Arts - Spectacol muzical, Spectacol musical susținut de 
cursanții Școlii de muzică și arte „Shine’s Arts” 

• 21 iulie 2018, ora 16.00 – Repetiție cu public Remember Cenaclul Flacăra, Repetiția cu public a 
spectacolului de muzică folk Remember Cenaclul Flacăra, în cadrul Festivalului Internațional 
„Adrian Păunescu”, ediția a VI-a, organizat de Filarmonica „Oltenia” Craiova în parteneriat cu 
Fundaţia Culturală Iubirea, cu sprijinul Consiliului Judeţean Dolj, Primăriei Craiova şi 
Consiliului Local Municipal 

• 21 iulie 2018, ora 19.00 – Remember Cenaclul Flacăra, Spectacolul de muzică folk „Remember 
Cenaclul Flacăra” susținut de Victor Socaciu, Mircea Baniciu, Vasile Șeicaru, Mircea Vintilă, 
Ducu Bertzi, Emeric Imre, Magda Puskas, Vali Moldovan, Mădălina Amon şi Generația Folk din 
Craiova, Walter Ghicolescu, Vanghele Gogu, George Nicolescu, Cristian Buică, Andrei 
Păunescu şi trupa „Totuși” în cadrul Festivalului Internațional „Adrian Păunescu”, ediția a VI-a, 
organizat de Filarmonica „Oltenia” Craiova în parteneriat cu Fundaţia Culturală Iubirea, cu 
sprijinul Consiliului Judeţean Dolj, Primăriei Craiova şi Consiliului Local Municipal  

• 28 iulie 2018, ora 17.00 – Eveniment educativ, Eveniment cu caracter educativ organizat de 
Biserica Penticostală din Craiova 



69 
 

• 7 august 2018 – Manifestare educativă, Vizită – activitate educativă a unui grup de copii din 
Parohia Malu Mare, beneficiari ai Centrului „Aripi de Lumină”  al Arhiepiscopiei Craiovei 

• 24 august 2018, ora 20.00 – Ceremonie de deschidere, Acțiune în cadrul Divan Film Festival 
2018, organizat de Fundația pentru Poezie „Mircea Dinescu”, în parteneriat cu Casa de Cultură 
„Traian Demetrescu” 

• 24 august 2018, ora 20.30 – Concert Szempöl Offchestra (Cluj), Concert susținut în cadrul Divan 
Film Festival 2018, organizat de Fundația pentru Poezie „Mircea Dinescu”, în parteneriat cu 
Casa de Cultură „Traian Demetrescu” 

• 24 august 2018, ora 21.30 – Proiecție de film „Zer” (Germania, Turcia, SUA, 2017), Proiecție de 
film în cadrul Divan Film Festival 2018, organizat de Fundația pentru Poezie „Mircea Dinescu”, în 
parteneriat cu Casa de Cultură „Traian Demetrescu” 

• 25 august 2018, ora 21.30 – Proiecție de film „Moromeții 2” preview (România, 2018), Proiecție 
de film în cadrul Divan Film Festival 2018, organizat de Fundația pentru Poezie „Mircea 
Dinescu”, în parteneriat cu Casa de Cultură „Traian Demetrescu” 

• 25 august 2018, ora 22.00 – Proiecție de film aniversară „Moromeții” (România, 1987), Proiecție 
de film aniversară în cadrul Divan Film Festival 2018, organizat de Fundația pentru Poezie 
„Mircea Dinescu”, în parteneriat cu Casa de Cultură „Traian Demetrescu” 

• 26 august 2018, ora 21.30 – Proiecție de film „Tărâmul zeilor” (Serbia, India, 2016), Proiecție de 
film în cadrul Divan Film Festival 2018, organizat de Fundația pentru Poezie „Mircea Dinescu”, în 
parteneriat cu Casa de Cultură „Traian Demetrescu” 

• 30 august 2018, ora 10.30 – Sosirea Paradei Portului Popular, Manifestare în cadrul Festivalului-
Concurs Internațional de Folclor pentru copii și tineret „Maria Tănase”, ediția a XI-a, 2018, 
organizat de Palatul Copiilor Craiova, Asociația Cultural-Sportică Oltenia Art Craiova, Primăria 
Municipiului Craiova, Consiliul Local al Muncipiului Craiova 

• 30 august 2018 – Concurs Internațional – secțiunea soliști vocali, Spectacole susținute de 
participanții la Festivalul-Concurs Internațional de Folclor pentru copii și tineret „Maria Tănase”, 
ediția a XI-a, 2018, organizat de Palatul Copiilor Craiova, Asociația Cultural-Sportică Oltenia Art 
Craiova, Primăria Municipiului Craiova, Consiliul Local al Muncipiului Craiova 

• 30 august 2018 – Concurs Internațional – secțiunea soliști instrumentiști, Spectacole susținute 
de participanții la Festivalul-Concurs Internațional de Folclor pentru copii și tineret „Maria 
Tănase”, ediția a XI-a, 2018, organizat de Palatul Copiilor Craiova, Asociația Cultural-Sportică 
Oltenia Art Craiova, Primăria Municipiului Craiova, Consiliul Local al Muncipiului Craiova 

• 30 august 2018 – Concurs Internațional – secțiunea grupuri vocale, Spectacole susținute de 
participanții la Festivalul-Concurs Internațional de Folclor pentru copii și tineret „Maria Tănase”, 
ediția a XI-a, 2018, organizat de Palatul Copiilor Craiova, Asociația Cultural-Sportică Oltenia Art 
Craiova, Primăria Municipiului Craiova, Consiliul Local al Muncipiului Craiova 

• 30 august 2018 – Concurs Internațional – secțiunea formații dansuri, Spectacole susținute de 
participanții la Festivalul-Concurs Internațional de Folclor pentru copii și tineret „Maria Tănase”, 
ediția a XI-a, 2018, organizat de Palatul Copiilor Craiova, Asociația Cultural-Sportică Oltenia Art 
Craiova, Primăria Municipiului Craiova, Consiliul Local al Muncipiului Craiova 

• 18 septembrie 2018, ora 18.00 – Recital poetic internațional, Recital poetic internațional din 
creația participanților la Festivalul Mondial de Poezie „Mihai Eminescu”, ediția a VI-a, organizat 
de Fundația Europeană „Mihai Eminescu” Craiova și Academia Internațională „Mihai Eminescu” 

• 18 septembrie 2018, ora 20.00 – Concert de muzică populară, Concert de muzică populară 
susținut de Ansamblul Maria Tănase în cadrul Festivalului Mondial de Poezie „Mihai Eminescu”, 
ediția a VI-a, organizat de Fundația Europeană „Mihai Eminescu” Craiova și Academia 
Internațională „Mihai Eminescu” 
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• 28 septembrie 2018, ora 17.00 – Repetiție generală cu public - spectacol de dans, Repetiție 
generală cu public a spectacolului de dans susținută de Baletul Operei Române Craiova pentru 
evenimentele 115 ani Parcul Nicolae Romanescu și Ziua Persoanelor Vârstnice, organizate de 
Primăria Municipiului Craiova 

• 28 septembrie 2018, ora 19.00 – Deschidere oficială Campionatul Național de Orientare pe timp 
de noapte, Deschidere oficială și validare a participanților la Campionatul Național de Orienatre 
pe timp de noapte, organizat de Federația Română de Orientare, Direcția Județeană pentru 
Tineret și Sport Dolj și Clubul Sportiv Universitatea Craiova 

• 28 septembrie 2018, ora 21.30 – Festivitățile de premiere ale primilor clasați la Campionatul 
Național de Orientare pe timp de noapte, Festivitate în cadrul Campionatului Național de 
Orientare pe timp de noapte, organizat de Federația Română de Orientare, Direcția Județeană 
pentru Tineret și Sport Dolj și Clubul Sportiv Universitatea Craiova 

• 29 septembrie 2018, ora 18.00 – Spectacol de dans, Spectacol de dans susținut de Baletul 
Operei Române Craiova în cadrul evenimentelor 115 ani Parcul Nicolae Romanescu și Ziua 
Persoanelor Vârstnice, organizate de Primăria Municipiului Craiova 

• 12 octombrie 2018 – Manifestare educativă, Vizită – activitate educativă a unui grup de copii din 
cadrul Școlii Gimnaziale „Gheorghe Jenescu” Rast, beneficiari ai Centrului „Aripi de Lumină”  din 
cadrul Arhiepiscopiei Craiovei 

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 2018, al 71-lea an al 
existenței sale, o intensă și diversă activitate concertistică, atrăgând atenția prin seriozitatea 
demersului artistic și înalta calitate interpretativă.   

Stagiunea „Muzica unește!” (II, III)n 
 Proiectul cultural, având anvergura unui unicat în peisajul vieții muzicale românești, pe 
care Filarmonica „Oltenia” l-a materializat în stagiunea 2017-2018, s-a constituit, indubitabil, într-
o „mostră” de reală angajare a colectivelor artistic, tehnic și administrativ în împlinirea 
dezideratului managerial al instituției, ce denotă o înaltă responsabilitate și implicare în efortul de 
diversificare a formulelor de spectacol muzical, ca o contribuție importantă la îmbogățirea vieții 
culturale în municipiul Craiova.  
 Partea a doua a stagiunii „Muzica unește!” a continuat „defilarea” artiștilor de renume 
care, împreună cu Orchestra simfonică și Corala Academică ale Filarmonicii „Oltenia”, au 
efectuat o incursiune în istoria muzicii. De la Bach și Haendel și până la opus-uri de dată 
recentă, programul stagiunii a conținut lucrări de mare valoare, în concerte simfonice, vocal-
simfonice și camerale. Firul roșu al stagiunii l-a reprezentat includerea în fiecare program a unei 
piese românești, celebrând astfel, prin mijloacele specifice, Centenarul Marii Uniri. În acest sens, 
am ascultat lucrări de George Enescu, Paul Constantinescu, Theodor Rogalski, Dumitru Bughici, 
Alfred Alessandrescu, Liana Alexandra, Șerban Nichifor, Ludovic Bacs, Adrian Pop. În plan 
internațional, stagiunea a beneficiat de prezența unor artiști consacrați (dirijori și soliști) din Italia, 
Franța, Spania, Austria, Olanda, Belgia, Coreea de Sud, Brazilia, Africa de Sud. În mod 
excepțional, stagiunea „Muzica unește!” a continuat și în toamna anului 2018 (5 octombrie – 16 
noiembrie), integrându-se astfel în seria de manifestări dedicate Centenarului Marii Uniri.  

Stagiunea pentru elevi  
 Stagiunea pentru elevi s-a desfășurat în timpul anului școlar, ținând cont de 
disponibilitatea instituțiilor de învățământ și de planificarea individuală în cadrul proiectului 
„Săptămâna Altfel!”. Această stagiune a avut un caracter divers, de la concertele simfonice și 
corale organizate la sediu, până la atelierele muzicale și proiectul „Filarmonica merge la școală”, 
în care muzicienii instituției au susținut microrecitaluri și prezentări de instrumente în cadrul 
orelor de muzică.  

„Maria Tănase Simfonic II” la Sala Polivalentă  
 Așa cum a obișnuit melomanii, dar și publicul larg, de toate vârstele, în anul 2018, 
Filarmonica „Oltenia” a realizat un spectacol la Sala Polivalentă, în care au fuzionat colectivele 
artistice ale instituției cu artiști-invitați de renume. Acest eveniment anual a contribuit la buna 
imagine a instituției, oferindu-i, totodată, posibilitatea de a interacționa cu marele public, 
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prilejuindu-i cunoașterea și receptarea muzicii de calitate.   
 După succesul de mare rezonanţă şi prestanţă culturală înregistrat în anul 2015, cu 
prilejul ediţiei inaugurale a manifestării, cu participarea cunoscutei cântăreţe de muzică uşoară 
(pop) Loredana şi a violonistului şi dirijorului Alexander Bălănescu, Filarmonica „Oltenia” Craiova 
a dorit să perpetueze memoria Mariei Tănase, regina cântecului românesc, cântăreaţă celebră 
cu glas inconfundabil de unică strălucire şi un repertoriu divers şi vast.  
 Asemeni primei ediţii, şi de această dată am avut în vedere să conlucrăm la realizarea 
concertului cu personalităţi artistice de vârf, care să confere muzicii nemuritoarei Maria Tănase o 
nouă şi modernă viziune interpretativă, de la „clasica” înveşmântare sonoră la ritmuri inedite şi 
formulări orchestrale de un specific aparte. Invitații serii au fost vedete de prim-rang ale showbiz-
ului românesc, voci unice și personalități puternice ale scenei muzicale: Loredana, Emilia 
Dorobanțu și Dinu Iancu Sălăjanu. Ei au recreat, sub bagheta dirijorului și orchestratorului Marius 
Hristescu, piesele de intens ecou ale Mariei Tănase. Alături le-au fost colectivele artistice ale 
filarmonicii, orchestra simfonică și corala academică.  
 Craiova Jazz Festival, ediția a II-a 
 După ediția inaugurală, de mare succes, a Craiova Jazz Festival, în 2018 am organizat 
cea de-a doua ediție, în perioada 12-15 septembrie, în colaborare cu directorul artistic al 
festivalului, dirijorul Walter Attanasi. Au fost patru seri de intensă vibrație artistică, în care am 
urmărit formații și invitați din Italia, Cehia și Serbia: Nello Salza Ensemble, Gianluca Littera 
Double Breath Quartet, Flavio Boltro BBB Trio, Dragoljub Bajic (bas), Zuzana Sue Sapárová 
(soprană), alături de cele două colective artistice ale filarmonicii.  

FESTIVALUL  INTERNAȚIONAL  „CRAIOVA  MUZICALĂ”  Ediția 45 (19 noiembrie – 
1 decembrie 2018) 
 Manifestare de prestigiu în contextul festivalier românesc și internațional, Festivalul 
Internațional „Craiova Muzicală” a căpătat, în ultimii ani, o nouă personalitate artistică, fiecare 
ediție propunând un subiect nou, o modalitate diferită de abordare și de structurare a 
manifestărilor incluse în program.  
 Anul 2018 a reprezentat, pentru toată suflarea românească, Anul Centenarului Marii 
Uniri. Tot ceea ce Filarmonica „Oltenia” a întreprins în acest an a fost subordonat celebrării 
acestui eveniment, urmărindu-se în special promovarea și redescoperirea muzicii românești. 
Împreună cu conf. univ. dr. Virgil Cătălin Oprițoiu, directorul artistic al festivalului, în perioada 19 
noiembrie - 1 decembrie 2018 am asistat la concerte simfonice, vocal-simfonice și recitaluri, 
susținute de Orchestra Simfonică București (dirijor, Tiberiu Soare), Camerata Classica (dirijor 
Nicolae Moldoveanu), ansamblul vocal „Blue Noise”, Cvartetul „Transilvan” Cluj-Napoca, Tudor 
Gheorghe (acompaniat de Corul și Orchestra Concertino), evident fiind implicate și forțele 
artistice ale instituției, orchestra simfonică, corala academică, dirijorul Alexandru Iosub și 
pianistul Mihai Ungureanu. Firul roșu care a străbătut festivalul l-a reprezentat liantul dintre 
muzica românească și interpreții, tot români (inclusiv din diaspora), care au prezentat-o cu 
maximă expresivitate publicului.  

Festivalul Internațional „Adrian Păunescu”, ediția a VI-a  
 Nu în ultimul rând, în anul 2018 Filarmonica „Oltenia” a organizat în colaborare cu familia 
marelui poet, a VI-a ediție a Festivalului Internațional „Adrian Păunescu”, o manifestare deja 
consacrată și circumscrisă genului folk. În acest sens, în perioada 20 – 22 iulie, au avut loc 
concerte și recitaluri, concursuri, lansări de carte și alte evenimente, cu aportul elitei folk-ului 
românesc: Nicu Alifantis, Victor Socaciu, Mircea Baniciu, Vasile Șeicaru, Mircea Vintilă, Ducu 
Bertzi, Andrei Păunescu și mulți alții. Le-au fost alături orchestra simfonică și corala academică, 
dirijorul Alexandru Iosub și maestrul Eugen Doga, prezent în cadrul festivalului cu un medalion 
componistic. 

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 Consiliului Local Municipal Craiova, 
având 28 de angajați permanenți, dintre care 11 actori permanenți și 3 actori colaboratori, fiind o 
instituție de repertoriu. 

În repertoriul Teatrului Colibri se află 35 de titluri din literatura română și universală: 
Vrăjitorul din OZ, Invitație la joacă, Rățușca cea urâtă, Pinocchio, Cântăreții din Bremen, 
Frumoasa și Bestia, Inimă de piatră, De-a capra cu trei iezi, Jocuri magice, Prietenii Motanului 
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Încălțat, Sarea în bucate, Albă ca Zăpada, Frumoasa din pădurea adormită, Alis în lumea 
păpușilor, Prințul Broască, Cavalerii Mesei Rotunde, Fantezii pentru copii, Bună dimineața, 
noapte bună, Zorro, Ursul păcălit de vulpe, Fata babei și fata moșneagului, Poveste despre 
Hansel și Gretel, Eu sunt Shakespeare, Povestea celor trei purceluși, Punguța cu doi bani, 
Gogoașa și Năzdrăvanul Petrișor, Furtuna, Puiul de om din Cartea Junglei, Cenușăreasa, plus 
spectacole realizate special pentru a fi jucate în spații neconvenționale: Beatles, my love, Pe 
urmele lui Harap Alb, La bulivar, birjar!, Cheița fermecată, Vintage Puppets, Păcală (refacere). 

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. 

1. 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 
- este structurat tematic, fiecare ediție având o temă 
- evenimentele (spectacole, ateliere de creație, concerte, expoziții, proiecții video, video 
mapping, happening-uri, animație stradală, arte vizuale, arte plastice, etc.) desfășurându-se 
simultan în mai multe zone ale orașului 
- 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 

2. 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 aproape 400 de copii, menite să 
contribuie la dezvoltarea creativității și apetenței publicului pentru această formă de teatru. 

3. Săptămâna Teatrului  
- se desfăşoară anual în perioada 20 – 27 martie, când sunt celebrate şi promovate mesajele 
celor trei zile importante pentru lumea teatrului: Ziua Internaţională a Teatrului pentru copii şi 
tineret – 20 martie; Ziua Internaţională a Marionetiştilor şi Păpuşarilor – 21 martie şi Ziua 
Mondială a Teatrului - 27 martie. 

4. Stagiunea Colibri. ACTul 2 și Colibri.ACTul 3 
- microstagiuni realizate în parteneriat cu Teatrul ACT din București, cu frecvență lunară, având 
ca scop atragerea tinerilor și adulților la teatru, facilitându-le accesul la spectacole și prin prețul 
biletului, 20 lei. 

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

În anul 2018 Teatrul Colibri a participat la: 
• Festivalul Internațional de Animație „Gulliver“ Galați – ediția a XXVI-a, organizat de 

Teatrul de Păpuşi „Gulliver”,  participare cu spectacolul Frumoasa din pădurea adormită, 
la Teatrul Dramatic Galați - 16 mai 2018. 

• Festivalul de Teatru pentru copii Fest Kids, ediția a II-a, Caracal, participare cu 
spectacolul Pinocchio - 29 mai 2018 

• Spectacolul Pinocchio, cu două reprezentații la Casa de Cultură a Sindicatelor din 
Slatina, la invitația Clubului Rotary Slatina - 31 mai 2018 

• Festivalul „Ploiești – Magie, Feerie și Povești“ – ediția a V-a, organizat de Primăria 
Municipiului Ploiești, participare cu spectacolul Povestea celor trei purceluși – 1 iunie 
2018. 

• Festivalul Internaţional de Teatru pentru Copii „Arlechino - Caravana Poveştilor“ – a IV-a 
ediţie, organizat de Teatrul „Arlechino“ Brașov, participare Colibri cu spectacolul 
Povestea celor trei purceluși – 2 iunie 2018. 
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• Festivalul Stradal „WonderPuck“ – ediția a 2-a, organizat de Teatrul de Păpuși ,,Puck“ 
Cluj-Napoca, cu spectacolul Prietenii Motanului Încălțat și cu atelierul Povești din cutie – 
16 septembrie 2018 

• Festivalul Internațional de Animație „Sub bagheta lui Merlin“ Timișoara  – ediția a III-a, cu 
spectacolul Poveste despre Hansel și Gretel - 03 octombrie 2018 

• Festivalul Toamnei - ediția a II-a, cu atelierul Cine sunt eu, Craiova, 20 – 21 octombrie 
2018 

• Festivalul de Comedie de la Caracal - ediția a XX-a, cu spectacolele Prințul Broască și 
Fata babei și fata moșneagului, 15 – 16 noiembrie 2018 

• Spectacolul Prietenii Motanului Încălțat prezentat la Cora Severin - 7 decembrie 2018 
Teatrul Colibri a fost gazdă și/sau 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 
• a găzduit expoziția de fotografie #InstaPuppets, eveniment organizat de Asociația April Hub 

împreună cu Comunitatea Instagram Craiova și Teatrul Colibri Craiova, 20 ianuarie 2018 
• a participat la Târgul de Turism al Olteniei, găzduit de Centrul Multifuncțional Craiova, alături 

de celelalte instituții de cultură din subordinea Primăriei Craiova, 9 – 11 martie 2018. 
• a găzduit Festivalul Internațional Shakespeare, 23 aprilie – 6 mai, cu recitalul La porțile 

ceriului, conferință și spectacolele Othello, Shylock 
• a participat la Zilele Craiovei cu: Regatul Copilăriei – desene pe asfalt pe esplanada Teatrului 

Colibri, Ziua Porților Deschise - tur ghidat al teatrului (1 iunie) și spectacolul De-a capra cu 
trei iezi, Piața Mihai Viteazu - 7 iunie 2018 

• a găzduit spectacolul În față la O12, o producție a Asociației Culturale pentru Educație prin 
Artă - 8 iunie 2018 

• a fost partener în cadrul  activităților programate de Primăria Craiova cu prilejul aniversării a 
115 ani de la inaugurarea Parcului Nicolae Romanescu – 29 septembrie 2018 

• a fost partener la inaugurarea Târgului de Crăciun - 23 noiembrie 2018  
• a fost partener în activități dedicate Centenarului Marii Uniri: Renii lui Moș Crăciun, cu 11 

ateliere de creație și Porți Deschise în Fabrica de povești electroColibri, 1 - 2 decembrie 
2018 

• partener Alaiul Datinilor „Din bătrâni, din oameni buni“, eveniment organizat de Centrul 
Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj, 6 decembrie 2018 

• a fost partener UNITER în cadrul Campaniei Artiștii pentru artiști, prin prezentarea 
spectacolului Prințul Broască, 27 martie 2018 

• a fost gazdă și partener al celei de-a treia expoziții #InstaCraiova dedicată pasionaţilor de 
Instagram din Craiova, eveniment organizat de Asociaţia April Hub împreună cu Comunitatea 
Instagram Craiova, mai 2018 

• a fost partener al Centrului Misionar - Educativ al Parohiei Oota Craiova în cadrul Festivalului 
Puppets Occupy Street 

• a fost partener și gazdă pentru Teatrul ACT București 
Teatrul Colibri a fost invitat să prezinte diverse spectacole în județele Olteniei. 

 
Îmbunătăţirea activităţii profesionale a instituţiei: 
Programul Universalia 

• Săptămâna Teatrului, 20 – 27 martie 2018 cu expozițiile Atitudini - Marcel Iureș în imagini 
(la Teatrul Colibri) și Cartea, păpușa, povestea cu prilejul Zilei Olteniei (la Centrul 
Multifuncțional); cu spectacolele Pinocchio, Inimă de piatră, Jocuri magice, Vrăjitorul din 
OZ, Prințul Broască - prezentat în Campania UNITER Artiștii pentru artiști; cu teatru 
interactiv: Dincolo de poveste, Tărâmul Zânelor, Exerciții - poezii pentru cei mai mici 
copii, Întâlnire cu povestea; cu atelierele Profesorul Trăsnit, Zbor de hârtie, Lumea 
Piticilor, Laboratorul Creativ, Construim cu bucurie, Puzzle Factory, cu Porți Deschise la 
electroColibri, cu Spectacolul lecturii cu Doina Ruști, pretext volumul Mâța Vinerii și 
Competiția Tinereții organizată de D.J.S.T. Dolj. 

• 2 avanpremiere: 20 decembrie 2018 -  Cenușăreasa și 21 decembrie 2018 - Puiul de 
om din Cartea Junglei 
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Program Contemporania 
• Proiectul Puppets Debut – 2 spectacole de creație colectivă: Cenușăreasa și Puiul de 

om din Cartea Junglei 
Programul Fabrica de poveşti electroColibri 

• Proiectul Atelierele Fabricii de poveşti electroColibri - s-au desfășurat 3 serii de 
ateliere de creație, la care au participat aproape 400 de copii. 

Programul Maratonul Păpușilor 
• Festivalul Internațional Puppets Occupy Street, cu desfășurare anuală, în perioada 25 

august – 1 septembrie: 
- 8 zile de festival cu aproape 50.000 de spectatori și aprox. 400 de evenimente 

desfășurate în 21 spații, care au inclus 180 de spectacole, 73 de ateliere, 3 parade, 
alte evenimente conexe (expoziții, proiecții video, happening-uri, arte plastice și arte 
vizuale, videomapping, jocurile copilăriei, Sand Art,  facepainting etc.). Earth Edition 
2018 a adus la Craiova companii de teatru private și artiști independenți din 17 țări. 

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

expoziția de păpuși și marionete organizată cu ocazia celei de-a treia ediții a Târgului de 
Turism al Olteniei, găzduit de Centrul Multifuncțional Craiova, 9 – 11 martie 2018. 

*Alte evenimente, activităţi specifice instituţiei, planificate pentru perioada de management: 
• Proiectul Colibri. ACTul2 și Colibri. ACTul3 s-a derulat în anul 2018, în parteneriat cu  

Teatrul ACT din București (5 spectacole în Stagiunea Colibri.ACTul 2 și 2 spectacole din 
Stagiunea Colibri.ACTul 3) 

 
Organizarea / Sistemul organizaţional al instituţiei: 

În anul 2018, organigrama Teatrului pentru copii și tineret Colibri a suferit modificări în 
sensul că în cadrul compartimentului Artistic a mai fost creat și aprobat un post de actor mânuitor 
păpuși. 

Tabelul managementului resurselor umane: 
Nr. Crt. Posturi Anul 2018 

1. Total 30 
1.  Personal conducere 2 
2.  Personal marketing & PR 5 
3.  Personal artistic 11 
4.  Personal tehnic scenă 4 
5.  Personal producție 4 
6.  Personal administrativ, financiar, contabilitate 4 

 
Situaţia economico-financiară a instituţiei: 
Sursa de realizare a veniturilor proprii o  reprezintă: 
- veniturile din spectacole, în sumă de  - 156.628 lei 
- venituri din susținerea atelierelor de creație – 58.200 lei 
- închirieri de spații – 19.709 lei 
- venituri din vânzarea produselor realizate în atelierele de producție – 1470 lei 
Total venituri proprii: 236.007 lei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Prețul mediu al unui bilet este de 7 lei / spectator. 

 
Pe parcursul anului 2018 s-au desfășurat următoarele activități: 

Nr crt.  Spectacole Spectatori 
Planificat Realizat Planificat Realizat 

1. Spectacole - la sediu 100 104 24.000 16.763 
 - în deplasare   20 12   4.000   2.400 
 -  gratuite                 

180 
200                                                                           30.000 52.600 

 Total: 300 316 58.000 71.763 
 

 Bugetul de cheltuieli (personal: contracte de muncă / convenţii / contracte încheiate în 
baza legilor speciale; bunuri şi servicii; cheltuieli de capital, cheltuieli de întreţinere; cheltuieli 
pentru reparaţii capitale): 
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- Cheltuielile de personal cuprind salariile și contribuțiile aferente acestora, conform 
legilor în vigoare, pentru 29 de persoane precum și contravaloarea sporurilor și a voucherelor de 
vacanță.  

- Cheltuielile cu bunuri și servicii cuprind: cheltuieli cu furnituri de birou în sumă de 1.933 
lei, cheltuieli cu materiale de curățenie în sumă de 952 lei, cheltuieli cu bunuri și servicii pentru 
întreținere și funcționare în sumă de 92.821 lei,  utilități în sumă de 88.570 lei, carburanți în sumă 
de 3.520 lei, cheltuieli pentru întreținerea microbuzului și asigurări auto în sumă de 5.946 lei, 
obiecte de inventar în sumă de 11.813 lei, cheltuieli cu reparații curente în sumă de 5.940 lei, 
cărți și publicații în sumă de 980 lei, cheltuieli pentru spectacole în sumă de 771.430 lei. În 
capitolul cheltuieli pentru spectacole sunt cuprinse cheltuielile pentru spectacolele curente, 
cheltuieli pentru premiere, cheltuieli pentru proiecte culturale și obligații de plată față de 
organisme de gestiune colectivă a drepturilor de autor. 

Veniturile proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituţiei constă în vânzarea 
de bilete de intrare, acestea sunt pe categorii de bilete/ tarife practicate: preţ întreg/ preţ redus / 
bilet profesional / bilet onorific, abonamente, cu menţionarea celorlalte facilităţi practicate; 

Veniturile proprii realizate din susținerea spectacolelor: în sala proprie de spectacole (la 
sediu) – 134.554 lei; din spectacole în deplasare -  22.074 lei. Total 156.628 lei   
Prețul mediu al biletului de intrare la spectacol în anul 2018 a fost de 7,00 lei. 
Prețurile practicate, în funcție de categoria locului: preț întreg: 10,00 lei, 7,00 lei, 20,00 lei, 

preț redus:  5,00 lei 
 Veniturile proprii realizate din alte activităţi ale instituţiei au fost: venituri din susținerea 

atelierelor de creație - 58.200 lei, venituri din închirierea spațiilor - 19.709 lei, venituri realizate 
din vânzări de produse - 1.470 lei. Total      79.379 lei 

În anul 2018, o importantă sursă de venit, în afara celor din activitatea de bază o 
reprezintă veniturile din atelierele de creație. Această sursă de venit reprezintă 25% din totalul 
veniturilor proprii. 

Cas a de Cultură „Traian Demetrescu” 
În anul 2018, Casa de Cultură „Traian Demetrescu” din Craiova a desfăşurat un număr 

impresionant de manifestări culturale.  
Astfel, proiectele culturale realizate acoperă în totalul lor, întreg programul cultural propus 

spre aprobare în anul 2018 și un număr foarte mare de proiecte culturale din programul extra-
minimal realizat pe baza economiilor, a acordurilor de cooperare cu asociații culturale, 
stakeholderi locali și naționali sau contracte de finanțare externă: 

20 Februarie - Proiectul „Virtus Verbi” este creat de Consiliul Județean al Elevilor Dolj 
având ca scop creșterea și diversificarea consumului cultural al elevilor doljeni prin descoperirea 
și promovarea celor care scriu poezie și proză. Proiectul este realizat în parteneriat cu Direcția 
Județeană pentru Sport și Tineret Dolj, Casa de Cultură „Traian Demetrescu” Craiova, Asociația 
pentru Tineri Streets și Leo Club Craiova și s-a desfășurat în perioada 1 februarie – 1 septembrie 
2018. 

22 Februarie – Întâlnirea membrilor Cenaclului Al. Macedonski  
28 Februarie – Observatorul Urban. (OU) reprezinta un proiect cultural de interes 

național, inițiat de Uniunea Arhitectilor din Romania (UAR) în 2007.Obiectivul general, pe termen 
lung al OU este de a deveni o "institutie civica", capabilă de a contribui la conștientizarea și 
informarea publicului urban asupra problemelor, disfuncționalitaților, tendințelor care apar în 
viața orașului în general și în spațiul public în particular și de a sprijini fundamentarea unor 
politici de dezvoltare urbană, bazate pe consultarea reprezentanților societății civile și pe luarea 
în considerare a opiniei publice. 

5–17 Martie Atelier de creaţie artistică – Actorie Film – propune facilitarea întâlnirii 
participanţilor cu profesori de specialitate din domeniul cinematografiei, cu un regizor de film 
(Gheorghe Preda) şi actori consacraţi invitaţi să participe prin seminarii şi lecţii deschise la acest 
atelier transformând această acţiune într-un proiect cutural dedicat amatorilor de divertisment 
cultural. Atelierul s-a desfăşurat timp de 2 săptămâni, cuprinzând  atât întâlniri teoretice, în timpul 
cărora s-au acumulat cunoştinţe de bază din domeniul cinematografiei şi al lucrului pe un platou 
de filmare, cât şi întâlniri practice, care au cuprins filmările propriu-zise pentru realizarea 
produsului cultural cinematografic Casting Oltenia (scurt metraj). 
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•  5 Martie – ANTER (National Association for Support of Ecological Youth of Romania)   – Cursuri 
de limba română – Casa de Cultură a fost gazda unui proiect internațional în care participanții 
(studenți voluntari străini) au cunoscut misiunea instituției și au beneficiat de cursuri alternative 
de învățare a limbii române prin mijloacele programului  „Learning by doing” 

• 21 Martie – 30 Mai – „Photo Family” este un proiect cultural care promovează tradițiile și portul 
românesc ca mijloc de comunicare și integrare socială fiind totodată o acțiune de divertisment 
cultural destinată publicului larg. Prin acest eveniment  Casa de Cultură și-a propus să reînvie o 
tradiţie care s-a stins din păcate în ţara noastră, dar care este din ce în ce mai actuală în statele 
occidentale: fotografiile de familie. 

• 22 Martie – Atelier creație obiecte hand-made în cadrul căruia s-a urmărit recrearea atmosferei 
specifice perioadei Marii Uniri, ocazie cu care s-au confecționat cocarde tricolore, astfel 
ajutându-i pe cei mici să redescopere o pagină importantă din istoria țării noastre. 

• 27 Martie – Cenaclul literar „Virtus Verbi” 
• 29 Martie – Lansare de carte „Trecutul în Craiova de astăzi” autor Magda Buce Răduț, 

evenimentul a fost organizat în parteneriat cu Librăria Thalia la Galeria „Arta” a Uniunii Artiştilor 
Plastici Craiova. Volumul bilingv actualizat apărut la Editura „Aius” a fost prezentat de Cristian 
Voicu – jurnalist cultural, prof. univ. dr. ing. Gheorghe Manole şi critic de artă Magda Buce-Răduţ 
- autoarea cărţii. 

• 24 Aprilie – Cenaclul literar „Virtus Verbi” 
• 26 Aprilie – Cenaclul „Alexandru Macedonski” 
• 4 Mai – Expoziția de pictură „Albastru” a artistului Dan Vivian. Picturile sale sunt lucrări de o 

mare expresivitate artistică, încadrându-se într-un curent modernist, în care compoziţia este o 
parte importantă a demersului artistic. Culorile sunt vibrante şi calde, fiind integrate în tuşe 
diverse.  

• 5 Mai – Urban Movie „Casting Oltenia”, „Operațiunea Monstru” – proiecție film outdoor - proiectul 
s-a născut din dorinţa de a oferi craiovenilor o experienţă specială prin vizionarea unor producţii 
cinematografice de lungmetraj în aer liber, creând un nou prilej de socializare.  

• 6 Mai – Urban Movie „Casting Oltenia”, „Actorul și sălbaticii” – proiectie film outdoor 
• 6 -12 Mai - Rezidenţă culturală „Story Wood Cut” dedicată reamenajării și recuperării naturii prin 

arta urbană, a reunit la Craiova în Parcul Tineretului, timp de o săptămână, 6 artiști sculptori în 
lemn (Bostănică Gheorghe, Rădăcină Viorel Constantin, Rizea Gabriel Felician, Ioan Ungur, 
Iasinovschi Mihai, Koter Vasile) cu motoferăstrăul, din regiunile importante ale țării: Transilvania, 
Maramureș, Moldova, Banat și Oltenia. Tema proiectului a fost: „Personaje celebre din lumea 
poveştilor”.  

• 19 - 20 Mai - Zilele „Mihai Viteazul”;  în cadrul acestui proiect a fost pregătit un program special 
prin intermediul căruia s-a încercat antrenarea participanţilor într-o atmosferă cu totul inedită, 
inspirată din obiceiurile medievale. 
Festivalul a durat două zile, timp în care piaţa s-a transformat într-o tabără de creație. Ateliere de 
confecţionat diferite obiecte, începând cu vase de lut, echipamente de luptă sau chiar mici 
bijuterii. Vizitatorii au putut vedea pe viu tehnica meşteşugului şi au putut afla informaţii despre 
condițiile de trai din timpul domnitorului Mihai Viteazul. 
Festivalul a fost deschis de o paradă a costumelor medievale care a pornit de la sediul Primăriei 
Craiova, intinerariul a continuat cu Centrul Vechi şi s-a oprit în Piaţa „Mihai Viteazul”. A urmat 
ceremonia militară la statuia domnitorului, la care au fost depuse coroane de flori.  
Au fost prezenţi foarte mulţi invitaţi din ţară: meşteşugari, artişti şi interpreţi. De exemplu,   
atelierele de confecţionat zale şi echipamente de luptă din piele au fost prezentate de „Compania 
Ursului Brun”, cele de artizanat medieval de Asociaţia „Ordinul Cavalerilor din Mediaş”. 
Coregrafiile şi atelierul de dans medieval au fost pregătite de „Grupul Nosa Bistriţa”. Costinela 
Iacob a confecţionat bijuterii medievale reinterpretate. 

•  22 Mai – 5 Iunie Atelierul de creaţie artistică – Teatru „Azi student, mâine actor” realizat în 
parteneneriat cu Universitatea din Craiova, Teatrul Naţional „Marin Sorescu” şi Asociaţia 
culturală ”Mise en Scene”. Acesta şi-a propus susţinerea creativităţii în domeniul artei teatrale şi 
promovarea valorilor culturale locale prin realizarea şi prezentarea unei opere de creaţie artistică 
cu ajutorul studenţilor şi masteranzilor Facultății de Litere ai Universităţii din Craiova, secţia 
Teatru şi tânărul regizor Alexandru Teodorescu. Produsul de divertisment cultural final:  „Livada 
de vişini” după A.P. Cehov, un text dramatizat şi pus în scenă de  tânărul regizor Alexandru 
Teodorescu, a fost prezentat în faţa publicului  în data de 5 iunie 2018, ora 18.00, la sediul 
Departamentului de Arte (sala de balet). 
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• 25 Mai - Vernisajul expoziţiei  „Bucuria Culorilor” a tinerei artiste Ştefania Teodora Popescu, 
membră a cercului de pictură „Junior Art”, elevă în clasa I la Liceul Tudor Arghezi. Curatorul 
expoziţei, coordonatorul Cercului de pictură „Junior Art” – criticul de artă Magda Buce Răduţ. 

• 29 Mai – Cenaclul literar „Virtus Verbi” 
• 1-9 Iunie – Activităţi dedicate Zilelor Municipiului Craiova; în cadrul Zilelor Municipiului Craiova 

Casa de Cultură „Traian Demetrescu” a susținut mai multe activătăți cultural – educaționale și de 
divertisment în care publicul adult a fost invitat să se alăture unei inițiative de recreare a 
perioadei copilăriei cu jocurile și jucăriile specifice acelor vremuri. Printr-un apel deschis către cei 
interesați s-au strâns obiecte personale din vremea copilăriei pentru a crea o expoziție inedită cu 
amintiri.  

• 1-28 Iunie – Expoziția Internațională de Artă „Culorile Lumii” care a cuprins lucrări premiate la 
concursurile internaționale: „Basmele Reginei Maria” – ediția a XIII-a, „Interferențe Culturale în 
Context European” – ediția a XI-a și la Concursul Național „Esuri Plastice – Mail-Art” – ediția a 
XI-a, concursuri aprobate în C.A.E.N., 2017, organizate de Fluturașu Ioana și Boboc Valentin, 
profesori coordonatori în cadrul „Palatului Copiilor” Craiova. 

• 26 Iunie – Cenaclul literar „Virtus Verbi” 
• 27 Iunie – Asociația Seniori Art 
• 27 Iunie - Festivalului Internaţional al Tinerilor Regizori THEATER NETWORKING TALENTS 

este un eveniment cultural care se adresează regizorilor de teatru  absolvenţi în anul 2018, 
studenţilor regizori din ultimul an de studiu şi Facultăţilor de Teatru din România, Bulgaria, 
Serbia şi Ungaria.  
Festivalul s-a desfăşurat sub formă de competiţie de proiecte teatrale, devenind o importantă 
rampă de lansare către publicul larg pentru absolvenţii specializării regie de teatru.  

• 4 Iulie – 4 Septembrie – Artă stradală 3D Illusion – proiect cultural în care timp de două luni doi 
tineri artişti au realizat trei lucrări interactive de artă stradală cu perspectivă tridimensională 
dedicată fotografiei cu telefonul mobil 

• 9-13 Iulie – Rezidentă fotografică „City Stock” prin această acţiune culturală s-a dorit 
identificarea, prin intermediul a 5 artiști fotografi, oportunităţilor oferite de oraşul Craiova, din 
punct de vedere arhitectural, peisagistic, educaţional, istoric şi de agrement, practic o imagine de 
ansamblu a obiectivelor culturale şi de petrecere a timpului liber cuprinse în 500 opere de creaţie 
fotografică.  

• 6 Iulie – Expoziție pictură „Art-Amicis” – au expus artiștii plastici: Gabriel Boldea, Maria Gașpar, 
Florin Grădinaru, Benoni Mogoșanu, Elena Preda, Nela Sălceanu, Hane Hanelore Stuparu, 
Valentina Ticudeanu. 

• 19 Iulie – Lansare de carte „3Teorii despre toate lucrurile” - autor Ellis H. Potter speaker, 
consilier și profesor. A susținut conferințe pentru grupuri diverse, în diferite părți ale lumii, cu 
privire la subiecte de actualitate, de la autoritate și epistemologie la diferite perspective asupra 
lumii. A crescut în Statele Unite ale Americii, dar și-a petrecut cea mai mare parte a vieții în 
Europa.  

• 1-31 August – Simpozionul Internaţional de Sculptură „Drumuri Brâncuşiene”; pentru al șașelea 
an consecutiv, pe parcursul întregii luni august, Craiova a devenit polul artei sculpturale din 
România. Timp de o lună, cinci artişti au realizat câte o creaţie sculpturală avînd ca temă 
„Momentul istoric al Marii Uniri de la 1918”.  

• 20 August – 1 Septembrie – „Divan Film Festiva”l organizat în parteneriat cu Fundația pentru 
Poezie „Mircea Dinescu” a avut ca temă “Balcanii visează / Balkan Dreams”. Festivalul, ajuns la 
ediția a IX–a, a reunit la Craiova și Cetate, timp de 9 zile, creații cinematografice realizate de 
regizori din țările balcanice.  

• 7-8 Septembrie - Festivalul Internaţional de Epigramă „Traian Demetrescu”, ediţia a VI-a, 
organizat în colaborare cu „Uniunea Epigramiştilor din România”, Cenaclul Epigramiştilor Olteni 
şi revista Cugetul, în cadrul acțiunilor și manifestărilor culturale prilejuite de Centenarul Marii 
Uniri. În cadrul Festivalului s-a organizat un Concurs de Epigramă cu premii, cu temele „Unirea 
cea Mare a României”, ”Vecina de lângă casă” și „Temă liberă”. 

• 16-21 Septembrie - Festivalului Mondial de Poezie „Mihai Eminescu”, ediția a VI-a, organizat în 
parteneriat cu Primăria Municipiului Craiova, Academia Internațională „Mihai Eminescu” şi 
Fundația Europeană „Mihai Eminescu”. La această ediție au participat poeți din peste treizeci de 
țări, festivalul incluzând recitaluri poetice, lansări de cărți în prezența autorilor, mese rotunde, 
dezbateri, întâlniri cu oficialitățile locale, cu iubitorii de poezie. 

• 17 Septembrie – Lansare de carte autor: Ion Rodica 



78 
 

• 27 Septembrie – Cenaclul Alexandru Macedonski 
• 28 Septembrie – Epoziție de pictură „Craiova în imagini” - o miniretrospectivă a lucrărilor în care 

este reprezentată Craiova, ce a cuprins o parte din lucrările realizate de artiști plastici din țară și 
din străinătate, în cele șase ediții a Taberelor naționale și internaționale de artă plastică 
organizate de-a lungul a șase ani, respectiv în perioada 2013-2018, de Ilinca Butucea. 

• 5-6 Octombrie – Expoziția „Noaptea Albă a Galeriilor în cadrul căreia au fost expuse lucrari din 
domeniile artelor vizuale: pictura, grafica, sculptura, arta decorativa (tapiserie, ceramică, vitraliu), 
la „Galeria Vollard”„ și Salonul Medieval”), realizate de artişti: Emilian Popescu, Alin Totescu, 
Petre Virgiliu Mogoşanu, Silviu Bârasan, Ana Curcă, Dan Nica, Dan Purcărea, Lidia Mărgelu, 
Ovidiu Bărbulescu, Nicolae Predescu, Mihaela Olaru, Florin Grădinaru, Daniel Guţă, Mihail 
Trifan, Mihai Velişcu, Laurenţiu Dimoiu, Cristian Volcinschi, Cristian Dincă, Monica Dincă, 
Constantin Niculescu, Dan Neamu, Florin Preda, Rodica Jianu, Viorel Penişoară Stegaru.  

• 15 Octombrie - Lansarea albumului „Zestrea Coolturală”, abum ce conține imagini și informații 
relevante cu privire la artiștii și operelor expuse în cadrul Nopții Albe a Galeriilor, Craiova, 06-07 
octombrie 2017. 

•  20 Octombrie – Festivalul - Concurs de Interpretare Muzicală „Vreau să cânt”; din dorinţa de a 
oferi oraşului Craiova un eveniment artistic de calitate, dedicat în special publicului tânăr, care 
are nevoie să fie modelat şi să îi fie educat gustul pentru artă, Casa de Cultură „Traian 
Demetrescu” a organizat în parteneriat cu Casa de Cultură a Studenților Craiova, cea de a XIV –
a ediţie a Festivalului – concurs naţional de interpretare muzicală „Vreau să cânt”.  

• 25 Octombrie – Cenaclul „Alexandru Macedonski” 
• 1 - 3 Noiembrie – Concursul Naţional de Poezie „TRADEM”, ediţia a XL-a  dedict personalităţii 

scriitorului Traian Demetrescu, proiect cultural, configureză şi să reajusteză axiologic figura unui 
om de cultură dedicat promovării, înnoirii şi racordării culturii române a epocii la modele 
europene novatoare.  

• 12 - 16 Noiembrie – Săptămâna Educaţiei Permanente în România - Festivalul Naţional al 
Şanselor Tale; „Festivalul Şanselor Tale” este manifestarea, cu tradiţie în Europa, are loc în 
peste 50 de ţări şi promovează conceptul de „învăţare pe tot parcursul vieţii”. La nivel local, 
promotorii oficiali ai acestui Festival sunt: aşezăminte de cultură (case de cultură, universităţi 
populare, cămine culturale şi centre zonale de educaţia adulţilor), instituţii de educaţie non-
formală cu activităţi în domeniul educaţiei adulţilor.  

• 16-18 Noiembrie - Festivalul Romani Kultura, ediția a I-a; manifestare artistică cu program variat 
ce a propus ca temă centrală, promovarea identității romilor dar şi promovarea dialogului 
intercultural între minorităţile naţionale şi majoritare prin intermediul meşteşugurilor tradiţionale, 
muzicii, gastronomiei specifice și limbii, avand ca invitati și reprezentanți ai altor etnii.  
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• 19 Noiembrie – 10 Decembrie - Vernisajul expozitiei de arte vizuale: "Craiova acum 100 de ani"; 
expoziție coordonată de specialisti în domeniu: Marcel Voinea - Presedinte U.A.P. Craiova, 
Magda Buce Radut - curatorul expozitiei, Cosmin Paulescu - Decanul Facultatii de Arte 
Decorative si Design Bucuresti, Emilian Popescu, Lector universitar Facultatea de Arte, 
Universitatea Craiova. Au expus: Pascu Gh. Alexandru - "Madona Dudu"; Silviu Bârsanu - 
"Dual", "Roua"; Ovidiu Barbulescu - "Biserica Madona Dudu", "Peisaj din Centrul Vechi"; Gabriel 
Sergiu Boldea - "Cula Greceanu", "Traditii oltenesti"; Ion Catrina - "Dealuri la Craiova"; Antoneta 
Cocos Andreescu - "Iarna citadina", "Craiova de altadata"; Ana Curca - "Craiova veche": I, II, III, 
IV; Ana Maria Cuteanu - "Comuniune atemporara", "Interior suspendat intre doua lumi"; 
Laurentiu Dimoiu - "Ascensiune"; Monica Dinca - "Pomul vietii"; Cristina Draniceanu - 
"(IM)Perceptibil"; Eugen Dumitru - "Case cu geamlac", "In spatele Lipscanilor"; Bebica Ghita - 
"Strada aglomerata", "Case langa Biserica Sf. Dumitru"; Florin Grădinaru - "La bunici", "Paznicii 
Muzeului"; Daniel Guță - "Foisor in Gradina Minerva"; Rodica Rozalia Jianu - "Arcul de Triumf"; 
Lidia Margelu - "Ie - Romanie", I, II; Petre Virgiliu Mogosanu - "Materie - Spatiu - Timp"; Mariana 
MontegazA _ "Copacii din casa"; Dan Neamu - "Peisaj Romania Muncitoare", "St. Gheorghe 
Nou"; Dan Nica - "Drifting"; Constantin Niculescu - "Colt de atelier", "Peisaj cu case"; Mihaela 
Olaru Ursu - "Lumina lina a Catedralei", "Calatorie alba"; VioreL Penisoara Stegaru - "Marchiza 
Familiei C"; Emilian Popescu - "Trinitate", "Zbor"; Stefania Popescu - "Zidurile vechi ale 
Craiovei"; Florin Preda - "Masina de epoca"; Nicolae Predescu - "Craiova - Biserica catolica", 
"Catedrala si Casa Baniei"; Dan Purcarea - "Venus din Willendorf", "Orologiu"; Marian Rada- 
"Parcul Romanescu - Peisaj"; Gabriela Radulescu - "Parcul Romanescu - constructia Podului 
Suspendat"; Nela Salcianu - ""Craiova, amintiri din 1900...", "Capela Belvedere"; MariuS 
Turaiche - "Strada inghetata", "Strada veche in Craiova"; Valentina TicudeanU - "Parcul 
Romanescu toamna", "Foisor in Parcul Romanescu"; Cristian Volcinschi - "Craiova veche", 
"Vechi si nou in Craiova". 

• 20-23 Noiembrie – Atelierul de Creaţie Artistică „Vreau să joc” ; Atelierul de Creaţie Artistică 
„Vreau să joc” şi-a propus dezvoltarea mijloacelor de expresie actoriceşti şi însuşirea unor noi 
tehnici de interpretare prin implementarea metodelor de studiu aplicate specifice teatrului 
radiofonic.  

• 20–27 Noiembrie – „Distribuţia a fost următoarea…” ; proiectul „Distribuţia a fost următoarea” 
face parte din programul cultural „Personajul sunt eu”, un program amplu, orientat pe 
dezvoltarea capacităţilor ludice ale beneficiarilor, îmbunătăţirea mijloacelor de expresie şi 
dezvoltarea unor tehnici noi prin metode bazate pe o cercetare ştiinţifică riguroasă.  

• 29 Noiembrie – Proiecție film - Asociația ANTER 
• 1 Decembrie - Vernisajul expozitiei de arte vizuale „CRAIOVA acum 100 de ani” ; tematica 

expoziției a urmărit punerea în valoare a oraşului Craiova: viaţa oamenilor, locuri, monumente, 
tradiţii şi obiceiuri, vestimentaţie, ocupaţii, simboluri, specific local - amintind atmosfera vechiului 
oraş.  

• 7-21 Decembrie – Sărbători de Iarnă ; acțiune culturală destinată Spiritului Crăciunului, care este 
și va rămâne totdeauna un mijloc prin care comunitatea de orice tip și în special cei mici devin 
mai buni fiind astfel, un moment prielnic în care ei se adună laolaltă în jurul unui simbol „Moș 
Crăciun”. In acest sens au fost prezentate publicului două spectacole interactive pentru copii și 
spectacolul „Tărâmul spiriduților”.  

• 10 Decembrie - Concurs de desen digital „Sărbători de iarnă cu braţele deschise”, ed. a XI-a; 
Casa de Cultură „Traian Demetrescu” şi-a propus prin organizarea Concursului de desen digital 
„Sărbători de iarnă cu braţele deschise” să stimuleze tinerii creatori, oferindu-le un cadru 
organizat în care să se exprime.  

• 14 decembrie - Festivalul - Concurs de colinde şi obiceiuri de Crăciun „Dor de sărbători” 
desfăşurat la „Aula  Buia” a Facultăţii de Agronomie s-a adresat grupurilor şcolare de colindători 
din instituţiile de învăţământ din judeţul Dolj, având următoarele categorii: secţiunea I – grupuri 
de colindători din învăţământul primar; secţiunea a II-a  – grupuri de colindători din învăţământul 
gimnazial și sectiunea a III-a – grupuri de colindători din învăţământul liceal. 

• 13 Decembrie – Expoziție de pictură autor Ramona-Constantina Militaru-Cismaru, invitați : prof. 
univ. dr. Ștefan Resceanu – Universitatea din Craiova ; prof.  Ioana Fluerașu – artist plastic, 
Palatul Copiilor, Craiova ; prof. Ionuț Bistriceanu, prof. înv. Primar Mariana Bălan, prof. Dolan 
Elena - Colegiul Tehnic Energetic, Craiova. 
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• 13 Decembrie – Festival-Concurs de Datini şi Obiceiuri „Dor de Sărbători”ediția a XI-a”;  
concursul s-a adresat grupurilor şcolare de colindători din instituţiile de învăţământ craiovean, 
grupurilor care provin din şcoli speciale şi persoanelor private de libertate, care sunt coordonaţi 
de educatori specializaţi. Manifestatea s-a desfăşoarat sub formă de concurs cu premii, jurizarea 
fiind făcută de profesori şi artişti în domeniul muzicii. 

• 14 Decembrie – Concurs Interjudeţean „Crăciunul în ochii copiilor"; Concursul „Crăciunul în ochii 
Copiilor” şi-a propus să antreneze copiii în activităţi prin care să-şi formeze priceperi şi deprinderi 
care să le dezvolte potenţialul creator şi să-şi dezvolte simţul artistic.  

• 20 Decembrie – Gala Sărbătorilor de Iarnă desfăşurată în Piaţa „Mihai Viteazul” în cadrul 
Târgului de Crăciun, organizat de Primăria Municipiului Craiova. Casa de Cultură „Traian 
Demetrescu” a organizat un spectacol de muzică şi dans popular susţinut de Ansamblul „Rozele 
Calafatului”.  
 

Având în vedere permanenta preocupare a instituţiei noastre pentru promovarea culturii şi 
vieţii spirituale în oraşul nostru, Casa de Cultură „Traian Demetrescu" Craiova a organizat 
săptămânal o serie de cursuri şi ateliere: 

• „Cursuri  gratuite de tango adresate  tinerilor” cu vârsta cuprinsă între 16-35 de ani. Aceste 
cusuri au fost organizate în parteneriat cu Asociaţia pentru Cultură şi Tango (A.C.T.) în fiecare zi 
de luni. Cursurile s-au desfăşurat în Salonul Medieval al instituţiei, în intervalul orar 18:00-19:30. 

• Proiectul „Cursuri de dans pentru copii”, organizat de Casa de Cultură „Traian Demetrescu” din 
Craiova, s-a numărat printre cele mai apreciate şi solicitate proiecte dintre cele adresate copiilor, 
pe care instituţia le pune la dispoziţie în mod gratuit comunităţii locale.  

• „Atelierul de creaţie de hand-made” a fost organizat în fiecare zi de joi, la care au participat copii 
cu vârste cuprinse între 6 şi 13 ani. Cursurile gratuite au fost susţinute de doamna Costinela 
Iacob, care are o experienţă de peste 10 ani în confecţionarea de obiecte şi accesorii. Prin acest 
atelier s-a urmărit recrearea atmosferei specifice perioadei Marii Uniri 

•  „Cursuri de pictură pentru copii” adresate copiilor cu vârsta între 4-12 ani. Acestea au fost 
coordonate de profesor Magda Buce-Răduţ şi au promovat dezvoltarea sensibilităţii, a 
imaginaţiei şi a creativităţii artistice. Cursurile au avut loc în fiecare zi de joi, între orele 16:00-
18:00, la Galeria „Vollard”.  

• Întâlniri ale pensionarilor din Asociaţia Veteranmont – Asociaţia Veteranilor Turismului Montan 
din România 

• Proiecție film: Ziua de 1 Decembrie „Marea Unire – România la 100 de ani   
   

Muzeul de Artă Craiova 
Proiectele expoziționale realizate la sediul Muzeului de Artă Craiova 

• 27 octombrie 2017 – 28 februarie 2018 Expoziția - epocalips@  
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. 

Lumea lui Zidaru nu este o proiecție utopică. Este o formă de rezistență a celor care cred 
în realitatea ei,  un model care intră în contradicție tranșantă cu  imaginea societății de azi: o 
societate frântă și dezmembrată care supraviețuiește schilodită, consumându-și  ultimele resurse 
de generozitate afectivă și morală. 
Curatorii expoziției: Mihaela Velea, Cătălin Davidescu 
Echipa de proiect: Valentina Călin, Laura Tiparu, Lucian Florin Rogeanu, Ancuța Bărăscu, 
Emilian Albu, Ovidiu Neagoe 
Conservatori: Felicia Șerban, Luminița Florea 

• 21martie - 28 aprilie 2017 Expoziția - Salonul Internațional de Caricatură Nicolae Petrescu-
Găină, ediția a XI-a, organizat de Muzeul de Artă Craiova. 
Organizatorii evenimentului au fost Muzeul de Artă Craiova în colaborare cu Asociația 
Caricaturiștilor Profesioniști din România. Selecția celor 158 de piese expuse s-a făcut de către 
juriul compus din: Ștefan Popa Popa’S – Caricaturist, președinte al Asociației Caricaturiștilor 
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Profesioniști din România, Gabriel Bratu – Caricaturist, vicepreședinte al Asociației 
Caricaturiștilor Profesioniști din România, Elvira Romaniuc – realizatorul celui mai vechi festival 
de umor din țară (Umor la Gura Humorului) și Mihai Truică – Grafician. Selecția s-a făcut dintr-un 
număr de 210 lucrări care au concurat pentru actuala ediţie a Salonului, dintre acestea 8 autori 
au fost premiaţi pentru lucrările lor. 
Curator expoziție: Emilian Mirel Albu 
Echipa de proiect: Ancuța Bărăscu, Emilian Albu, Ovidiu Neagoe 

• 19 aprilie – 20 mai 2018 Expoziția - La Catedră cu Aman –  
Expoziția „La catedră cu Aman” relevă calitatea artei de a reflecta epoca în care a fost creată și 
propune un dialog între lucrările de grafică ale lui Theodor Aman, întemeietorului Școlii Naționale 
de Belle-Arte București și lucrările actualei generații de profesori ai Departamentului Grafică de 
la Universitatea Națională de Arte din București: Nicolae Aurel Alexi, Carmen Apetrei, Anca 
Boeriu, Oana Bordeanu, Ioana Ciocan, Anca Laura Coller, Andrei Ciubotaru, Ovidiu Croitoru, 
Carla Duschka, Eugen Alexandru Gustea, Felicia Ionescu, Stela Lie, Mihai Mănescu, Adrian 
Medeleanu, Călin Stegerean, Cristian Țârdel, Daniela Vasiliu. 
Curator expoziției: Călin Stegerean. 
Echipa de proiect: Mihaela Velea, Lucian Florin Rogeanu, Ancuța Bărăscu, Emilian Albu, Ovidiu 
Neagoe, Valentina Călin 
Conservatori: Felicia Șerban, Luminița Florea 

• 1 iunie – 20 iulie 2018 Expoziția - Maniersimul ca stare –  
Cu ocazia vernisajului au luat  cuvântul: dl. prof. univ. dr. Cristian Robert Velescu, d-na prof. 
univ. dr. Ruxandra Demetrescu, dl. Emilian Ștefârță- manager- Muzeul de Artă Craiova și 
Mihaela Velea- șef seviciu- Muzeul de Artă Craiova. Cătălin Bălescu este profesor la 
Universitatea Națională de Arte București, Departamentul de pictură unde, din anul 2012, deține 
funcția de rector. În anul 2017 a obținut Premiul pentru pictură al Uniunii Artiștilor Plastici din 
România. Activitatea sa prodigioasă este concretizată prin numeroase participări la expoziții din 
țară și străinătate, dintre care cele mai noi sunt: Studii pentru manierism - Muzeul de Artă 
Timișoara (2016), Memory and Dream - 6th, International Biennale Beijing, China (2015), Galeria 
Fundației Maimeri, Milano (2014), Trienala internațională de desen și gravură – ediția a III-a, 
Bangkok, Thailanda (2012) 
Parteneri: Institutul Cultural Român, Radio România Cultural, Editura UNARTE, TVR Craiova, 
Crama Oprișor. 
Curatorii expoziției: Ruxandra Demetrescu, Mihaela Velea 
Echipa de proiect: Lucian Florin Rogeanu, Ancuța Bărăscu, Emilian Albu, Ovidiu Neagoe, 
Valentina Călin 
Conservatori: Felicia Șerban, Luminița Florea 

• 19 mai 2018, Sala Oglinzilor, Expoziția 1918 –virtute, război, diplomație. 
Curator expoziție: Rusalia Crăciunoiu 
Echipa de proiect: Claudia Mandi, Lucian Florin Rogeanu, Ancuța Bărăscu, Emilian Albu, Ovidiu 
Neagoe 

• 24 august 2018, Expoziția Oglinzi Oglindite, cu lucrări selectate din colecția 
 MARe/Muzeul de Artă Recentă și lucrări ale unor artiști orădeni contemporani. 
Artişti participanţi: George ANGHELESCU, Vioara BARA, Ana BĂNICĂ, Ioana BĂTRÂNU, 
Michele BRESSAN, Nicolae COMĂNESCU, Suzana DAN, Cristina DAVID, Tiberiu FEKETE, 
Tudor FRÂNCU, Gabriela Diana Bohnstedt GAVRILAŞ, Dorel GAINA, Dumitru GORZO, Glass 
INGO, Gyorgy JOVIAN, Darius MARTIN, Laura MARTIN, Gili MOCANU, Anca MUREŞAN, Ioan 
Augustin POP, Regele Ionescu, Gheorghe TÂRLA, Horea SĂLĂGEAN, Laszlo UJVAROSSY, 
Ungureanu STEFAN, Ecaterina VRANA, Marian ZIDARU. 
Curator expoziție: Erwin Kessler 
Echipa de proiect: Claudia Mandi, Rusalia Crăciunoiu, Valentina Călin, Mihaela Velea, Lucian 
Florin Rogeanu, Ancuța Bărăscu, Emilian Albu, Ovidiu Neagoe 

• 5 septembrie 2018, Sala Oglinzilor, Expoziția de pictură Liviu Lăzărescu – Permanențe, 
dedicată Centenarului Marii Uniri. Organizată de Lions Club Craiova și Lions Club CetateaBăniei.  
Curator expoziție: Minuna Mateiaș. 
Echipa de proiect: Lucian Florin Rogeanu, Ancuța Bărăscu, Emilian Albu, Ovidiu Neagoe 

• 12 octombrie 2018, ora 18, Expoziția Ani de zile.  Florin Mitroi, în parteneriat cu Muzeul de 
Artă Recentă București 
A fost cel mai amplu eveniment dedicat acestui artist, și a adus la Craiova, orașul natal al lui 
Florin Mitroi, o selecție reprezentativă de lucrări ce provin din colecția MARe sau colecții private 
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din România, unele dintre acestea fiind prezentate publicului în premieră. Suportul teoretic al 
proiectului este volumul Zile, autor Erwin Kessler, apărut în cursul acestui an la Editura 
Humanitas, acesta fiind cea mai substanțială analiză consacrată operei acestui artist.  
„Florin Mitroi (1938-2002) este unul dintre cei mai secreți și impenetrabili artiști români 
contemporani. În ciuda vizibilității sale ca profesor la Institutul Nicolae Grigorescu (ulterior 
Academia de Artă) din București, din 1961 până în 2002, el nu a atins notorietatea în timpul 
vieții, chiar dacă după 1989 a fost profesorul unora dintre cei mai cunoscuți tineri artiști ai școlii 
bucureștene de artă: de la Dumitru Gorzo și Suzana Dan la Alexandru Rădvan și Anca Benera. 
Selecție de lucrări din Colecția MARe sau colecții private din România. 
Curator expoziție: Erwin Kessler 
Echipa de proiect: Lucian Florin Rogeanu, Ancuța Bărăscu, Emilian Albu, Ovidiu Neagoe, 
Valentina Călin, Mihaela Velea 

• 2 noiembrie 2018, Expoziția 70 de ani de caricatură de presă – Gabriel Bratu 
Curator expoziție: Emilian Mirel Albu 
Echipa de proiect: Lucian Florin Rogeanu, Ancuța Bărăscu, Emilian Albu, Ovidiu Neagoe 

• 1 decembrie 2018 - Centenarul Marii Uniri 
Manifestările culturale prilejuite de sărbătorirea Centenarului Marii Uniri au cuprins mai multe 
activități, cele cu caracter strict educativ s-au desfășurat pe întreg parcursul anului 2018, iar cele 
legate de partea expozițională și de spectacol s-au desfășurat începând cu perioada 1 
decembrie și până la finele anului. 
În cadrul acestor manifestări s-au realizat următoarele: 

- Carte de colorat pentru copii 
- Film scurt documentar – Atmosfera artistică românească la început de secol XX 
- Reproducerea atmosferei de epocă: costume militare de epocă pentru angajații muzeului, 

construcția unei butaforii reconstituind o scenă de război, un banner cu imagini din timpul 
războiului (de pe front și din spatele frontului) și 3 panouri decupate pentru fotografii 
interactive. 

Responsabil proiect: Lucian Rogneanu 
Echipa de proiect: Valentina Călin, Ancuța Bărăscu, Emilian Albu, Ovidiu Neagoe 

• 19 decembrie 2018, ora 18, Vernisajul expoziției de fotografie și document „ A fost  odată 
familia Mihail”, organizată de Muzeul de Artă Craiova și Arhivele Naționale Dolj 
Expoziția de fotografie și document intitulată „A fost odată familia Mihail” este rezultatul 
colaborării dintre Muzeul de Artă Craiova și Arhivele Naționale Dolj – care au pus la dispoziția 
muzeului fondul documentar cu numele „Fundația Jean Mihail”, cea mai cuprinzătoare sursă de 
informații referitoare la familia care, prin intermediul ultimului său reprezentant, Jean Mihail, a 
lăsat în 1936 moștenire statului român cea mai mare avere particulară din epocă. 
Curator expoziție: Laura Tiparu 
Echipa de proiect: Valentina Călin, Mihaela Velea, Lucian Florin Rogeanu, Ancuța Bărăscu, 
Emilian Albu, Ovidiu Neagoe 
 
Proiecte proprii realizate în cadrul programelor în afara sediului instituţiei (în proximitate: 
judeţ, judeţe limitrofe, alte judeţe, alte ţări etc.) 

• 9-11 martie 2018, Târgul de Turism al Olteniei, ediția a III-a. 
• Salonul Internațional de Caricatură Nicolae Petrescu-Găină, ediția a XI-a, organizat de 

Muzeul de Artă Craiova, itinerat la Muzeul de Artă Râmnicu-Vâlcea și la Muzeul Județean Gorj. 
 
Colaborări la proiecte organizate de alte instituții de profil: 

• 10 iunie – 25 septembrie 2018 
 Muzeul de Artă Craiova a participat cu 2 lucrări din patrimoniul propriu la Muzeul Țării Crișurilor 
din Oradea,la expoziția Ion Grigorescu: Opera pictată 1963-2017 , al cărui co-organizator a fost 
Fundația MARe, București. 

• 16 noiembrie 2018 – 1 iulie 2019 
Fundația Centrului Cultural Artsociety București și Institutul Cultural Român au organizat, în 
colaborare cu 16 instituții muzeale din România, Expoziția Corneliu Baba la Muzeul Quan 
Shanshi din Hangzhou, China. 

• Noiembrie 2018 – martie 2019 
Expoziția TRICOLORUL, organizată de Fundația MARe, București, unde Muzeul de Artă Craiova 
a participat cu lucrarea 30 decembrie 1947, autor Ion Țuculescu. 

• 28 noiembrie 2018 – 8 ianuarie 2019 
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Salonul Național de Artă Contemporană, organizat de Muzeul Județean Aurelian Sacerdoțeanu 
Vâlcea, unde Muzeul de Artă Craiova a participat cu 7 lucrări de grafică ale artistului Horia 
Boambă. 
 
Proiecte educaționale în colaborare: 

• 15 februarie 2018-15 iunie  2018 efectuarea stagiului de practică profesională, ce s-a desfășurat 
în cadrul Muzeului de Artă, a studenților anului II de la Facultatea de Litere a Universitatii din 
Craiova. 

• 20 februarie 2018 Ziua Națională Constantin Brâncuși: activitatea ”Brâncuși – Sculptures et 
Congitations”, împreună cu elevii îndrumați de Monica Asan și Maria Tronea de la Colegiul de 
Arte și Meserii Constantin Brâncuși din Craiova 

• 20 februarie 2018 Ziua Națională Constantin Brâncuși: activitatea ”Pe urmele lui Brancuși”, 
atelier de desen și mimă. Au participat elevii clasei IV-A împreuna cu doamna profesor învățător  
Diana Stanculeasa de la Şcoala Gimnazială „Gheorghe Ţiţeica” din Craiova.  

• 8 martie 2018 „Sunete și culori” : activitate cultural-educativă din cadrul proiectului „2Π – Pianiști 
și pictori”, în colaborare cu Liceul de Artă Marin Sorescu - Concert-atelier de interpretare a unor 
fragmente muzicale de către elevii profesoarei Oana Constantinescu. Pe acordurile muzicale, 
elevii de la secția de Arte plastice au realizat desene în creioane colorate. 

• 17 aprilie 2018 „Arme și costume din secolul trecut”: atelier de desen și pictură.  Elvii clasei a IV 
B de la Școala Gimnaziala Sf Gheorghe au realizat compoziții cu personaje îmbracate în 
costume militare, purtand arme specifice Primului Razboi Mondial. 

• 17 mai 2018 „1918 – Virtute, război, diplomație” : expoziție realizată cu ocazia celei de-a XIV-a 
ediție a Programului European ”Noptea Muzeelor”. Expoziția a cuprins picturi în ulei, sculpturi, 
desene în creion reprezentând portrete de ostași în uniformă, și portretele unor personalități.  
Aceste lucrări aparțin patrimoniului Muzeului de Artă Craiova și au fost create de artiști precum 
Horia Boambă, Sever Burada, Victor Ion Popa, Anghel Chiciu, Milița Petrașcu, Coreneliu Baba, 
Horațiu Dimitriu, Corneliu Medrea. 

• 17 aprilie 2018 - 17 mai 2018 – Program de voluntariat pentru Noaptea Muzeelor în colaborare 
cu Facultatea de Litere a Universitatii din Craiova în vederea bunei desfășurări a activității de 
promovare a lucrărilor de artă aflate în Muzeul de Artă Craiova și întreținerea unei atmosfere 
adecvate pe perioada Nopții Muzeelor a relaților cu vizitatorii. 

• 1 iunie 2018 „1918 în balade vesele și triste” : concert-atelier de interpretare a unor fragmente 
muzicale de către elevii profesoarei Oana Constantinescu inspirate din creațiile compozitorilor 
contemporani cu perioada Marii Uniri și care au încurajat trupele române pe câmpul de luptă: 
George Enescu, Leopold Stern, Mihail Jora, Iacob Mureșianu. Pe acordurile muzicale, elevii de 
la secția de Arte plastice au ilustrat baladele scrise de George Topârceanu poetul-ostaș în 
Primul Război Mondial. Evenimentul a avut loc în cadrul proiectului „2Π – Pianiști și pictori”, sub 
egida Zilelor Municipiului Craiova, Ediția a XXII-a și a Centenarului Marii Uniri.  

• 5-6 iunie 2018 „Zbor pentru Romania Mare”: atelier creativ în cadrul căruia s-au realizat, din 
materiale plastice ,lemn și culori acrilice, avioane specifice aviației militare române, franceze, 
germane. 

• 6 iunie 2018 „Povestea din spatele operei de artă” : prezentarea proiectului educativ într-o 
emisiune difuzata la televiziunea locală TELE U. Acesta a fost realizat cu studenții anului II de la 
Facultatea de Litere a Universitatii din Craiova. 

• 28 iunie-1iulie 2018 participare la Conferința Internațională UNESCO ”Tineretul și Muzeele”, 
ediția X, Muzeul Viticulturii şi Pomiculturii Goleşti, cu lucrarea ”Tinerii craioveni în anul 
Centenarului Marii Uniri”. 

• 7 iunie 2018 „Harta României Mari”: atelier de desen și colaj în cadrul căruia elevii au realizat 
harta Romaniei de la 1918.  

• septembrie 2018 - participare la proiectul Muzeul Virtual al Unirii. Acest proiect narează, cu 
ajutorul textelor și imaginilor, istoriile orașelor Unirii: Chișinău, Cernăuți și Alba Iulia, prezintă 
fruntașii Unirii: basarabeni, bucovineni, ardeleni, regățeni, destinul lor tragic de după 1945, când 
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au fost exterminați pentru „vina” că au făcut România Mare. Secțiunile „Memorabilia” cu 
subsecțiunile „Marele Război” și „Marea Unire” și „România Întregită”, cuprind fișele complete ale 
obiectelor ce sunt realizate de specialiștii fiecărei instituții participante, care conțin informații 
interesante și utile atât pentru istorici, cât și pentru publicul larg.  

• 1 noiembrie 2018 „Din dragoste pentru România şi Franţa” – Muzeul de Artă Craiova în 
colaborare cu Asociaţia Membrilor Ordinului „Palmes Académiques” din România şi C.N. T.A.M. 
„Constantin Brâncuşi” a organizat un eveniment având ca temă colaborarea dintre România şi 
Franţa în timpul Primului Război Mondial, plan militar dar și artistic. 

• 12 decembrie 2018 „Stele în podeaua raiului” : concert de pian suținut de elevii Liceului de Arte 
„Marin Sorescu”, în cadrul proiectului „2Π – Pianiști și pictori” 

Spectacole ale Filarmonicii Oltenia și ale Operei Române Craiova  
• Ianuarie 2018, Opera Română Craiova, concert 
• Martie 2018, Asociația Partida Romilor Pro –Europa, concert pian 
• Martie 2018, Liceul de Arte Marin Sorescu, concert elevi 
• Martie 2018, Filarmonica Oltenia Craiova, concert pian 
• Martie 2018, Filarmonica Oltenia Craiova, Concert de muzică veche 
• Martie 2018, Filarmonica Oltenia Craiova, Concert de pian 
• Aprilie 2018, Filarmonica Oltenia Craiova, Recital de  
• Aprilie 2018, Filarmonica Oltenia Craiova, Concert de pian 
• Mai 2018, ora 19, Filarmonica Oltenia Craiova, Concert de pian și vioară  
• Iunie 2018, Filarmonica Oltenia Craiova, concert pian 
• Iunie 2018, Opera Română Craiova, concert 
• Septembrie 2018, Opera Română Craiova, concert 
• Septembrie Filarmonica Oltenia Craiova, concert pian 
• Octombrie 2018, Opera Română Craiova, concert 
• Octombrie 2018, Filarmonica Oltenia Craiova, Concert de muzică veche 
• Noiembrie 2018, Opera Română Craiova, concert 
• Noiembrie 2018, Filarmonica Oltenia Craiova, Concert de muzică de cameră 
• Decembrie 2018, Opera Română Craiova, concert 
• Decembrie 2018, Filarmonica Oltenia Craiova, concert pian 

Lansări de carte 
• 10 martie 208, Asociația Euro Agora, lansare de carte Cineva din afara lumii, autor Anca Șerban. 
• 17 martie 2018, lansare de carte Editura Aius Craiova, romanul Cagliostro, autor Aurora 

Dumitrescu. 
• 11 mai 2018, ora 15, lansare de carte, Prăbușirea mitului securității, de Cristian Troncotă 
• 13 mai 2018, ora 11.30, lansarea monografiei Gabriel Bratu, autor Dodo Niță, editura Aius 

Craiova. 
• 31 mai 2018, ora 18, Expoziția Cătălin Bălescu – Manierismul ca stare (lansarea catalogului 

expoziției) 
• 7 iunie 2018, ora 16, lansarea cărții preotului Tudorică Mihalache, Să vă plâng un cântec sau să 

vă cânt un plâns. 
• 26 septembrie 2018, Uniunea Scriitorilor din România, Filiala Craiova, lansare de carte Silueta 

unei melancolii de marți, autor Enea Gela. 
• 28 septembrie 2018, lansarea cărții Liberalismul care îmi place, autor Bogdan Glăvan. 
• 5 octombrie 2018, Editura Aius, Marta, croitoreasa, tradusă din limba italiană de Carmen 

Teodora Făgețeanu. 
• 24 octombrie 2018, ora 17 Lansarea Monografiei Brâncuși, editată de Centrul Georges 

Pompidou, 2012 și Cumințenia Pământului: opera unică – Doina Lemny. 



85 
 

• 26 octombrie 2018, lansare de carte The Universal Sphere –Vortex principle, autor prof.univ. 
Gabriel Kelemen, Timișoara. 

Conferințe și simpozioane 
• 29 martie 2018, ora 18, Conferința Brâncuși și modernitatea, susținută de prof. univ. dr. Cristian 

Robert Velescu,  organizată de Muzeul de Artă Craiova în colaborare cu Universitatea Națională 
de Arte București. 

• 20 aprilie 2018, ora 17, Conferința Modernitatea lui Theodor Aman, susținută de  prof. univ. dr. 
Ruxandra Demetrescu, de la Universitatea Națională de Arte București 

• 17 septembrie 2018,  Decernarea premiilor anuale ale Academiei Internaționale Mihai Eminescu. 
• 10 – 11 octombrie 2018,  a XIII-a ediție a Colocviilor Revistei Scrisul Românesc. 
• 24 octombrie 2018, ora 17, Conferința Brâncuși: Arta de a-și sculpta propria imagine, susținută 

de doamna Doina Lemny, muzeograf-cercetător la Muzeul Național de Artă Modernă, Centrul 
Georges Pompidou, Paris. Lansarea Monografiei Brâncuși, editată de Centrul Georges 
Pompidou, 2012 și Cumințenia Pământului: opera unică. 

• 31 octombrie 2018, Simpozion Ramuri – Tradiții și modernitate. 
• 16 noiembrie 2018, Conferința Învățământul artistic bucureștean și arta românească după 1950, 

susținută de prof. univ. dr. Adrian Guță, decanul Facultății de Istorie și Teoria Artei. 
• 8 decembrie 2018, Ordinul Arhitecților din România , filiala Craiova, simpozion. 
• 20 decembrie 2018, Gala Premiilor „10 pentru Craiova” 

 

Muzeul Olteniei 
TÂRGUL MEŞTERILOR POPULARI, EDIŢIA A-XLI-A, Octombrie 2018 
Expoziţia organizată în aer liber a vizat pluralităţile expresive, mulţimea de validităţi, încă 

active, vii, rafinate.  
Prin politica invitării, s-a preconizat o expoziţie cât mai complexă atât la nivelurile 

materialului, formelor, utilităţilor, dar şi la cele ale exprimărilor, aspectului plastic, culorii sau 
ecologice. Toate aceste preocupări formale, ţinând de dispunerea în spaţiul de etalare a 
obiectelor, aparţin ideii sau, pentru început, năzuinţei de a configura un ambient tradiţional 
(etnografic), cât mai natural şi cât mai grăitor. 

În acest sens, demonstraţiile directe la roată, demonstraţiile de cioplit, de sculptură, de 
prelucrare  a metalelor, de pictură tradiţională, etc. au augmentat sentimentul publicului receptor 
că trăiesc un fenomen autentic, natural, pe cât de vechi, pe atât de actual. Astfel, Târgul a 
conturat şi a construit specific punţi între trecut, prezent şi, de ce nu, viitor.  
DESCRIEREA PROIECTULUI: Târgul Meșterilor Populari a fost organizat în perioada octombrie 
2018. Juriul manifestării a fost format din personalităţi ale etnologiei şi muzeologiei româneşti.  
ORGANIZATORI: Consiliul Judeţean Dolj, Muzeul Olteniei Craiova, Primăria și Consiliul Local al 
Municipiului Craiova 

 
PROIECT CULTURAL - OLTENIA - TRADIȚIE ȘI CULTURĂ, Expoziție itinerantă, 

Septembrie 2018 
Ca urmare a invitației primită de Muzeul Olteniei Craiova din partea Consiliului Județean 

Dolj de a participa la cea de-a 83-a ediție Thessaloniki Internațional Fair, ce a avut loc în 
perioada 8-16 septembrie 2018, Secția de Etnografie a Muzeului Olteniei a participat cu un stand 
expozițional cu scopul de a  promova cultura și tradițiile din Oltenia si a valorifica potențialul 
istorico-etnografic al zonei. 

Thessaloniki Internațional Fair este cel mai important târg din Europa de Sud-Est (la 
ediția din 2017 au fost peste 220.000 de vizitatori) și are un caracter general, unde companiile 
prezintă ultimele noutăți, iar țările participante au posibilitatea să prezinte oportunitățile de afaceri 
și investiții. 
 Anul acesta, Statele Unite ale Americii a fost invitată de onoare, fapt ce a dus la o și mai 
mare mediatizare a târgului. 

 
PROIECT CULTURAL - Expoziție-Concurs, Parada Mărţişoarelor, Martie 2018 
Păstrarea moştenirii culturale şi transmiterea ei tinerei generaţii este una dintre priorităţile 
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educaţiei şi în special a celei timpurii. În cadrul aceastei priorităţi s-a înscris cunoaşterea şi 
învăţarea  de către copii a obiceiurilor şi tradiţiile populare locale. Astfel, copiii vor deveni 
purtătorii de mâine ai acestor obiceiuri şi tradiţii. În cadrul procesului complex şi îndelungat de 
formare a personalităţii copilului, cunoaşterea obiceiurilor şi a tradiţiilor populare locale are o 
importanţă deosebită, datorită conţinutului de idei şi de sentimente, a faptelor care oglindesc 
trecutul bogat şi plin de speranţe al poporului nostru. 
Desfăşurarea proiectului s-a efectuat în 2 etape: 

• Ateliere de confecţionare a mărţişoarelor. Atelierele 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.  

• Expoziţia de mărţişoare. Fiecare dintre grădiniţele implicate la proiect, a participat la expoziţie cu 
un panou pe care au fost expuse cele mai frumoase mărţişoare realizate de copiii din grădiniţă. 
Toate aceste panouri au constituit expoziţia „Parada Mărţişoarelor”. Dintre toate lucrările 
prezentate, juriul a desemnat 95 de câştigători care au fost premiaţi cu ocazia vernisajului. 

 
 

PROIECTE CULTURALE ACTIVE ORGANIZATE ÎN SPAŢIILE DE LA CASA BĂNIEI, 
(ateliere) 2018 

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

Atelierele organizate au fost, de asemenea, prelungiri firești ale efortului specialiștilor 
muzeografi de a prezenta și reprezenta cât mai atractiv ce înseamnă și susține ideea de 
tradițional, identitar, specific, valoare, non-valoare. 

În anul 2018, 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 - SATUL ROMÂNESC ÎN ZI DE SĂRBĂTOARE, Iunie 2018 
Urmând o veche tradiție, manifestarea culturală propusă de Secția de Etnografie a 

Muzeului Olteniei Craiova, în iunie 2018, 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.  
Manifestarea a avut următoarele secvențe: 

• Ateliere meșteșugărești în aer liber, susținute de meșteri și copii deja inițiați în fiecare meșteșug; 
• Prezentare sub forma unei parade a costumelor de sărbătoare din Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și 

Vâlcea. 
• Spectacol susținut de rapsozi consacrați din Oltenia. 

 
PROIECT CULTURAL - Expoziția MARIA TĂNASE, Septembrie 2018 
Maria Tănase a fost reprezentanta unor generații de artiști din perioada interbelică și 

postbelică. Valoarea ei a fost certificată în primul rând de talentul înnăscut precum și de 
frumusețea aparte a reprezentării ei în spectacole. 

Cântecele ei sunt un exemplu pentru cei care iubesc folclorul autentic cu toate că Maria 
Tănase știa să îl înflorească într-un mod special. A simțit folclorul românesc ca nimeni altcineva. A 
fost autentică și autoritară în cântecul tradițional românesc și rămâne un model ce nu poate fi 
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repetat.  
Expoziția s-a adresat publicului larg. Din când în când Muzeul Olteniei Craiova, care 

deține colecția Maria Tănase, trebuie să își amintească valoarea marii artiste care a fost Maria 
Tănase. Promovarea unei artiste de excepție pentru provocarea în special a publicului tânăr 
pentru care este un model. Pentru aplicabilitate și cunoșterea îndeaproape a portului artistei s-au 
realizat o serie de ateliere creative pentru copii.  
Organizatori: Muzeul Olteniei Craiova – Secția Etnografie și Secţia Ştiinţele Naturii, Consiliul 
Judeţean Dolj. 
 

PROIECT CULTURAL – Expoziția OLTENIA ȘI PATRIMONIUL SĂU UNESCO, 21 
martie 2018 

Data prezentării acestei expoziții este reprezentativă pentru zona Olteniei, deoarece 21 
martie este legiferată ca Ziua Oltenilor de Pretutindeni. Deloc întâmplător, acest eveniment 
coincide cu intrarea lui Tudor Vladimirescu în București, la 21 martie 1821, dată la care 
domnitorul a adresat Proclamația de la Cotroceni, făcându-și cunoscut programul revoluționar. 

O asemenea expoziție a fost, de fapt, un discurs al specificităților și al regăsirilor 
identitare.   

În acest sens, am adus în atenția publicului artefacte deja intrate în patrimoniul UNESCO, 
aparținând ceramicii de la Horezu, scoarțe tradiționale românești, mărțișorul tradițional, Călușul, 
ca dans ritual, dar și ia tradițională, care a fost propusă spre recunoaștere în patrimoniul 
universal. 

 
PROIECT CULTURAL - Expoziție temporară BUCOVINA TRADIȚIONALĂ, Iunie 2018 
Bucovina, de-a lungul istoriei sale zbuciumate, a reuşit să-şi contureze o identitate 

culturală proprie rezultată din civilizaţia tradiţională a populaţiilor care s-au stabilit în zonă. 
Din punct de vedere etnografic, Bucovina se remarcă prin propria sa identitate, păstrată 

şi îmbogăţită de elementele culturii populare, manifestate prin construcţia caselor şi a 
gospodăriilor ţărăneşti, prin organizarea interioarelor cu mijloace de încălzit specifice, mobilier şi 
ţesături, care, de la funcţia lor strict utilitară, au devenit prin ornamentică, tehnică, obiecte de artă 
populară. Întreaga zonă prezintă particularităţi specifice, în funcţie de tipul de relief, de 
interferenţele etnice, de ocupaţiile tradiţionale dominante, Bucovina având şase subzone 
etnografice: Suceava, Humor, Rădăuţi, Câmpulung, Dorna, Fălticeni (care, deşi nu face parte din 
Bucovina istorică, aparţine judeţului Suceava). 

 
 

SECȚIA ISTORIE-ARHEOLOGIE 
 

PROIECT  CULTURAL - ŞANTIERUL ARHEOLOGIC CIOROIU NOU, JUDEŢUL DOLJ, 
August – Octombrie 2018 
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. 

Fortificaţia se găseşte la sud de satul actual, pe o terasă înaltă de cca. 3m şi are forma 
patrulateră-trapezoidală, cu colţurile rotunjite. Dimensiuni: 235 x 130m.  

În anul 2018 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. 

Au fost realizate fotografii, desene de plan, profile, etc. Forţa de muncă a fost asigurată de pe 
plan local. 

 
PROIECT  CULTURAL - Conferinţă ştiinţifică internaţională, OLTENIA. 
INTERFERENŢE CULTURALE, ediţia a VIII-a, 9-11 Mai 2018 
Prin derularea de către Secţia Istorie-Arheologie a proiectului cultural Oltenia. Interferenţe 

Culturale s-a dorit o valorificare şi o popularizare a imensului patrimoniu istoric existent în Cetatea 
Banilor.  

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 
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descoperirilor.  
În acest fel, datele ştiinţifice deţinute de piesele muzeale din colecţiile valorosului 

patrimoniu al Muzeului Olteniei şi rezultatele cercetărilor de teren efectuate în Oltenia de către 
muzeografi au fost introduse în circuitul informaţional naţional şi internaţional. 

Conferinţa Naţională „Oltenia. Interferenţe Culturale” s-a desfăşurat pe parcursul a trei 
zile, în perioada 9-11 Mai 2018. 

În primele două zile au avut loc deschiderea oficială a lucrărilor Sesiunii, susţinerea 
comunicărilor în plen, prezentarea studiilor pe secţiuni şi vernisarea expoziției Desa – 17 ani de 
cercetări arheologice, iar în a treia zi s-a desfăşurat o excursie documentar-ştiinţifică pentru a da 
posibilitatea participanţilor să cunoască obiectivele istorice ale ţării şi totodată să fie un imbold 
pentru efectuarea de cercetări ştiinţifice în această zonă. 

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.). 

 
PROIECT  CULTURAL - ŞANTIER  ARHEOLOGIC  ÎN  PUNCTUL  „CASTRAVIŢA” , 
LOCALITATEA  DESA,  JUDEŢUL  DOLJ, August 2018 
În vara anului 2001 managerul Muzeului Olteniei, Dr. Florin Ridiche, împreună cu prof. 

univ. dr. Petre Gherghe de la Facultatea de Istorie – Filosofie – Geografie a Universităţii din 
Craiova şi dr. Marin Nica de la Muzeul Olteniei Craiova, au organizat o cercetare arheologică de 
suprafaţă pe malul Dunării, în dreptul localităţii Desa. Rezultatul cercetării s-a concretizat prin 
descoperirea mai multor puncte de interes arheologic şi, în consecinţă, s-a decis începerea 
săpăturilor arheologice de salvare, în acelaşi an, în punctele „Castraviţa” şi „La Ruptură”, unde 
siturile arheologice erau deja distruse, la acea dată, în proporţie 50-80 %. 

În cursul anului 2018 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. 

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 2018 
Castrul roman de la Răcari este al doilea monument roman, ca mărime, din Oltenia, după cel 

de la Slăveni. A beneficiat de mai multe faze de construcţie şi reconstrucţie, după cum urmează. 
1. CASTRUL MIC DE PĂMÂNT (faza Răcari 1) 
2. CASTRUL MARE DE PĂMÂNT (faza Răcari 2) 
3.   CASTRUL DE PIATRĂ (faza Răcari 3) 
4.   REFACEREA DE LA MIJLOCUL SECOLULUI III (faza Răcari 4) 

În anul 2018 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.  

Au fost realizate fotografii, desene de plan, profile, etc. Forţa de muncă a fost asigurată 
de pe plan local. 

 

 

PROIECT CULTURAL – EXPOZIȚIA PERSONALITĂȚI OLTENE, 21 MARTIE 2018 
Oltenia se remarcă printr-o serie de personalităţi din diferite domenii de activitate. 

Pasiunea pe care aceste persoane au înţeles să o transpună în domeniul lor de activitate le-a 
întipărit numele pentru totdeauna în istoria şi conştiinţa naţională. 

Cu ocazia Zilei Olteniei, Muzeul Olteniei Craiova a vernisat o expoziție dedicată câtorva 
personalități oltene precum: Alexandru și Theodor Aman, Nicolae Titulescu, Nicolae Romanescu, 
C.S. Nicolăescu-Plopșor sau Mihail Săulescu. 

Expoziţia a fost vernisată în data de 21 martie 2018 și a cuprins documente, manuscrise, 
colaje de fotografii, cărți poștale şi piese tridimensionale din colecţiile Muzeului Olteniei Craiova.  

S-a dorit realizarea unei expoziţii cât mai complexe, aducătoare de cât mai multe 
informaţii inedite pentru publicul vizitator. 
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SECȚIEI DE ISTORIE ARHEOLOGIE 
PROIECT CULTURAL – PRIETENII ISTORIEI  2018 
Propuse atât ca o modalitate practică de petrecere a timpului liber pentru cei mici, cât şi 

pentru a păstra contactul cu publicul tânăr şi a revitaliza interesul acestora pentru istorie şi 
arheologie, atelierele creative de cunoaştere „Prietenii Istoriei” au un important rol educativ şi trebuie 
percepute în cheia transferului interactiv, interdisciplinar, ce conduce imaginaţia şi creativitatea 
participanţilor de la artefactele istorice la dezvoltarea cunoştinţelor teoretice de cultură, istorie şi 
arheologie.  

În anul 2018 au fost organizate următoarele: 
• Ateliere „Micul arheolog”; 
• Ateliere de modelaj lut; 
• Ateliere de modelaj ceramică și pictură; 
• Ateliere – Stop cadru. Marele război.; 
• Ateliere de pictură; 
• Ateliere de creație bijuterii; 
• Ateliere de confecționare de mărțișoare; 
• Ateliere de pictură rupestră; 
• Ateliere de batere de monede; 
• Ateliere de Crăciun. 

Atelierele s-au desfășurat în sala dedicată acestora, copii învățând atât practic cât și prin 
lecții deschise, susținute de muzeografi cu ajutorul tehnologiei, sala Atelier fiind dotată cu o tablă 
interactivă pe care se poate proiecta și desena.  
 

PROIECT CULTURAL - FOTO-EXPOZIȚIA MONUMENTE DEDICATE MARELUI 
RĂZBOI ÎN JUDEȚUL DOLJ, SEPTEMBRIE 2018 

În anul 2018, România a sărbătorit un secol de la unul din evenimentele majore ale 
istoriei românilor și anume crearea României Mari. Unirea cu Basarabia, Bucovina și 
Transilvania au fost posibile doar datorită luptelor grele pe care le-a dus armata română în 
Marele Război. 

Fotoexpoziția a fost inaugurată în septembrie 2018 și a cuprins imagini ale monumentelor 
istorice din județul Dolj dedicate eroilor din Marele Război. Imaginile au fost expuse pe șevalete 
în zona centrală a orașului pentru a avea un impact cât mai mare și a fi cât mai accesibilă 
publicului. 

PROIECT CULTURAL – EXPOZIȚIA ILUZII, DEZILUZII ȘI MAREA UNIRE! 
DECEMBRIE 2018 

Expoziţia a fost vernisată în luna Decembrie 2018 și a cuprins documente, colaje de 
fotografii, cărți poștale şi piese tridimensionale din colecţiile Muzeului Olteniei Craiova și muzeele 
partenere. Toate materialele se referă la desfășurarea evenimentelor în Oltenia în special dar și 
a României, în anii 1916-1918, pornind de la aspectele de pe linia frontului, la cele politice, la 
cele ce țin de viaţa cotidiană, reliefându-se momentul sublim al realizării idealului național. Au 
fost redate prin butaforie:  
- reconstituire a unei gherete de pază (replică realistă a unei gherete din timpul ocupației 
germane);    
- reconstituire a unei tranșee (cuib de mitralieră, post telefonic, adăpost tip bordei); 
- reconstituire a porții de la Alba Iulia străjuită de steaguri; 

S-a dorit realizarea unei expoziţii cât mai complexe, aducătoare de cât mai multe 
informaţii inedite pentru publicul vizitator. 

PROIECT CULTURAL - ŞANTIER ARHEOLOGIC ÎN PUNCTUL „LA CETATE”,  
LOCALITATEA BÂZDÂNA, COMUNA CALOPĂR, JUDEŢUL DOLJ, August 2018 

Cetatea geto-dacică de la Bâzdâna este singura cetate de acest gen cercetată aproape 
integral din Oltenia. Pentru definitivarea documentării privitoare la modul de construcţie al unor 
astfel de cetăţi a fost necesară o campanie de săpături arheologice, în anul 2018. 

În cursul anului 2018 s-a urmărit deschiderea unor secţiuni şi suprafeţe, în punctul „La 
Cetate”, pentru a surprinde limitele centurii de fortificaţii.  

Instituţiile care coordonează atât din punct de vedere ştiinţific cât şi administrativ 
cercetările arheologice de la Bâzdâna sunt Muzeul Olteniei Craiova şi Institutul de Arheologie 
„Vasile Pârvan” al Academiei Române din Bucureşti. Tot materialul arheologic ca şi 
documentaţia ştiinţifică se va depune şi la arhiva Muzeul Olteniei Craiova.  
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SECȚIA DE ȘTIINȚELE NATURII 
PROIECT CULTURAL - Weekend family - Proiect educativ interactiv pentru părinți 

și copii (aprilie 2018 – decembrie 2018) 
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. 

Programul a constat în: 
-vizită activă tematică (în expoziţiile Secţiei de Stiinţele Naturii a Muzeului Olteniei Craiova); 
-atelier de creaţie desfăşurat pe parcursul a 2 ore.  

În cadrul atelierului, participanţii au avut ocazia de a pune în practică diverse tehnici: 
desen, tempera, acuarelă, modelaj, colaj, etc. în funcţie de tema modulului respectiv.  

La final, părinţilor li s-a pus la dispoziţie o fişă a programului, pe care au putut-o utiliza 
pentru recapitularea cunoştinţelor învăţate la muzeu. 

Pentru fiecare grupă au avut loc două şedinte (module) pe lună. 
Temele parcurse în cadrul proiectului: 

            - 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 - Micul detectiv – să descoperim Natura; 
           - Octombrie - Anotimpurile şi natura;  
           - Noiembrie  - Sanitari ai naturii; 
           - Decembrie - modul final de premiere. 
 

PROIECT CULTURAL - Proiect cultural educativ Bios Art 2018 
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 2017 – iunie 2018, 
septembrie – decembrie 2018) 
2. Bios Art - Ateliere mobile (ianuarie – decembrie 2018). 

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

În perioada mai – decembrie 2018, 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. 

Stagiul de voluntariat s-a desfășurat din luna mai până la sfârșitul anului și a presupus 
participarea lunară la întâlniri, participarea la sesiunile de formare și training precum și 
implicarea în organizarea activităților și programelor pentru public organizate de Secţia de 
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Stiinţele Naturii a Muzeului Olteniei Craiova, conform unui calendar stabilit în prealabil.  
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 2018 
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 a ne alinia 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 Pădurii, Ziua Păsărilor, Ziua Pământului, Ziua Sănătăţii, Ziua 
Mediului, Ziua Animalelor, etc.).  

Expunerile au fost susţinute de muzeografii secţiei de Ştiinţele Naturii, dar şi de alţi 
specialişti de profil din ţară care au fost invitaţi la evenimente. 
  

PROIECT CULTURAL - EXPOZIȚIA TEMPORARĂ PUTEREA SEMINȚEI, Iunie 2018 
Expoziția și-a propus să pună accentul și să scoată în evidență rolul semințelor în 

dezvoltarea plantelor, indiferent de natura acestora: Gimnosperme sau Angiosperme. 
Unul dintre scopurile principale ale expoziției a fost antrenarea vizitatorilor în studii estetice de 

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

Expoziţia a fost realizată în sala de la parter a Secției de Științele Naturii și a conţinut 50 
tipuri de semințe ce aparțin la 50 specii de plante. Acestea au fost etalate în ordine sistematică. 
La acestea au fost anexate specii de păsări granivore și insecte entomofage, precum și 
mamifere. 

 
PROIECT CULTURAL - MEDIUL ŞI SĂNĂTATEA Martie, Octombrie 2018 
Proiectul 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. 

DESCRIEREA PROIECTULUI 
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 celebrarea sub această temă a Zilei 
Internaționale a Diversității Biologice care oferă, o oportunitate pentru creșterea gradului de 
conștientizare și de acțiune cu privire la contribuția importantă a turismului durabil atât la 
creșterea economică cât și la conservarea și utilizarea durabilă a biodiversității. 

Cel de-al treilea eveniment, Marea – Continentul albastru – poate fi numită pe drept 
cuvînt, uriaşa piramidă a vieţii, readuce în prim-plan problematica poluării şi reducerii populaţiei 
subacvatice la nivel mondial. 
 

Masă rotunda - EVALUAREA PIESELOR DIN PATRIMONIUL MUZEAL, Aprilie 2018 
Acțiunea s-a desfășurat în sala de conferințe a Secției de Științele Naturii a Muzeului 

Olteniei, în cea de-a doua jumătate a lunii aprilie 2018. Participanții au fost muzeografi de la 
toate muzeele din Oltenia, precum și specialiști din cadrul SINEVA. Specialiștii SINEVA au 
prezentat legislația actuală privind evaluarea și au răspuns întrebărilor puse de muzeografi. 
Ulterior, au avut loc discuții între participanți, din care au rezultat propuneri care vor fi luate în 
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considerare la elaborarea unor eventuale acte normative privind evaluarea patrimoniului cultural 
național. 

 
PROIECT CULTURAL - SALONUL NAŢIONAL DE MINERALE FOSILE ŞI GEME, 

EDIŢIA XI-a, CRAIOVA, Mai 2018 
Salonul s-a desfăşurat pe o suprafaţă de 300 m2 în Piaţa Wiliam Shakespeare, 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. 
 

PROIECTUL CULTURAL - CONFERINȚA ȘTIINȚIFICĂ INTERNAȚIONALĂ  MUZEUL 
ȘI CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ, EDIȚIA A XXV-A 20-22 Septembrie  2018 

Deschiderea conferinței și lucrările în plen au avut loc la Sala de ședințe nr. 1 din 
Consiliul Județean Dolj, iar lucrările pe secțiuni s-au desfășurat în sălile din incinta Secției de 
Științele Naturii a Muzeului Olteniei. După prezentarea lucrărilor în plen, care au fost susținute în 
continuarea deschiderii, a urmat prezentarea lucrărilor pe secțiuni (Geologie, Botanică, 
Nevertebrate, Vertebrate și Ecologie) la sediul Secției de Științele Naturii a Muzeului Olteniei, din 
str. Popa Șapcă nr. 8.  
 Ziua a doua a fost rezervată unei vizite documentar-științifice în arii naturale protejate 
(rezervații floristice/faunistice/speologice sau mixte)  din zona montană a Olteniei. Conferința s-a 
încheiat cu o masă rotundă în cadrul căreia au fost prezentate concluziile. 

 
PROIECT CULTURAL – EXPOZIȚIA VÂRSTELE PĂMÂNTULUI SPECII FOSILE DIN 

MEHEDINȚI, Noiembrie 2018 
Expoziția Vârstele Pământului. Specii fosile din Mehedinți a cuprins 50 de piese fosile, 

provenite din diverse situri paleontologice din județul Mehedinți (Batoți, Husnicioara, Bâcleș, 
Obârșia de Câmp etc.), precum și 20 de postere de dimensiunea 1/1 m.   
 Itinerarea expoziției a avut loc loc în perioada noiembrie 2018 - februarie 2019. 

 
PROIECT CULTURAL - REALIZAREA UNUI PIETRAR AL OLTENIEI (continuare), Mai-

August 2018 
Constituirea pietrarului a constat în recoltarea sistematică a rocilor care alcătuiesc relieful 

Olteniei.  
 Pentru aceasta a fost necesară efectuarea unor deplasări pe trasee alese în așa fel încât 
să facă posibilă recoltarea unui cât mai mare număr de eșantioane. Eșantioanele au fost 
recoltate de specialiștii muzeului și de colaboratorii acestora.   
 Eșantioanele au fost marcate cu marcaje de teren, iar la sediul muzeului au fost 
prelucrate, determinate și marcate cu numere de inventar. 
 La această etapă a proiectului au luat parte dr. geol. Ion Stelea și dr. geol. Monica 
Ghenciu, ambii cercetători în cadrul Institutului Geologic al României. Cei doi specialiști au 
prezentat hărțile geologice detaliate (1:50000) ale zonelor vizate în cadrul proiectului.  
 Proiectul s-a desfășurat în perioada mai - august 2018. 
 

PROIECTUL CULTURAL SALONUL NAȚIONAL DE RESTAURARE 20-22 
SEPTEMBRIE 2018 

Salonul  Național de Restaurare 2018  a expus piese de patrimoniu reprezentative pentru 
restaurarea și conservarea patrimoniului mobil românesc, restaurate în cele mai importante 
laboratoare din țară, împreună cu imaginile aferete obiectului patrimonial înainte de restaurare. 
Au fost, de asemenea, expuse piese pe toate suporturile din colecția Muzeului Olteniei.  

Jurizarea pentru Salonul Național de Restaurare a fost făcută de către un juriu format din 
specialiști cu renume în domeniu. 

Salonul Național de Restaurare și-a propus continuarea tradiției de promovare a 
restaurării patrimoniului cultural național mobil din țara noastră, tradiție care în mod emblematic 
este legată de numele Muzeului Olteniei. 
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PROIECT CULTURAL - Salonul Municipal de Fotografie pentru Liceeni, Ediţia a VIII-

a, Martie 2018 
Salonul municipal de fotografie pentru liceeni Oltenia în imagini a fost găzduit de Muzeul 

Olteniei timp de două săptămâni, în luna martie 2018. 
În cadrul Salonului au fost expuse lucrările celor mai talentați elevi în arta fotografică din 

învățământul din Oltenia. 
 

NOAPTEA MUZEELOR, 19 mai 2018 
Noaptea Muzeelor este un eveniment de succes iniţiat de Ministerul Culturii şi 

Comunicării din Franţa şi aflat deja la a XIV-a ediţie. Evenimentul a fost patronat şi în 2018 de 
Secretarul General al Consiliului Europei şi, de asemenea, de UNESCO, care s-a alăturat Nopţii 
Muzeelor în anul 2009. 

Noaptea muzeelor este pandantul nocturn al Zilei Internaţionale a Muzeelor, instituite de 
Consiliul Internaţional al Muzeelor (ICOM), care a avut loc pe 20 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 16109. 
 

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. 

Din punct de vedere al statisticii de bibliotecă, în anul 2018, au beneficiat de serviciile 
bibliotecii 6.764 utilizatori activi, dintre care 2.815 au fost utilizatori nou înscriși, aceștia 
determinând 118.665 vizite la bibliotecă. În cursul anului 2018 s-au împrumutat 246.383 volume 
de bibliotecă. 

În anul 2018, Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman” a continuat politica de 
dezvoltare a colectiilor astfel: 
Finanțări: Titluri – 2636; Volume - 10.309; Total Valoare: 446.703,73 ron 
Donații: Titluri – 1446; Volume – 1810; Total Valoare:17.627,66ron 
Depozit Legal: Titluri – 417, Total Valoare – 6.595,61 ron  

În anul 2018, Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman” a organizat o serie de 
manifestări de celebrare a unor oameni de cultură din țară și din străinătate. În general, prin 
activitățile de popularizare a cărții și bibliotecii s-a urmărit sensibilizarea opiniei publice în sensul 
adoptării unei atitudini pozitive față de bibliotecă, motivată de eforturile pe care le depune 
aceasta prin serviciile pe care le realizează. 

Prin cele 973 evenimente culturale organizate în anul 2018, s-a încercat captarea atenției 
întregii comunități, inclusiv a autorităților, instituțiilor și organizațiilor locale asupra posibilităților 
pe care le oferă biblioteca de creștere a gradului de informare, educare, de atragere de noi 
cititori printr-o continuă înnoire a fondului de carte și printr-o permanentă circulație a informațiilor 
- de la bibliotecă la publicul ei, dar și în sens invers.  

Biblioteca reprezintă spațiul propice pentru lansarea unor noi titluri din piața editorială, 
astfel că, în anul 2018, Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman” a organizat o serie de 
evenimente culturale în cadrul cărora au fost  lansate 78 de volume, atât ale unor scriitori 
craioveni, dar şi ale unor scriitori naționali și internaționali.  

Proiecte derulate în anul 2018 
Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman” a organizat, în anul 2018 două 

conferințe județene anuale – în lunile aprilie și decembrie – pe teme de biblioteconomie și 
situații statistice de bibliotecă, invitați fiind toți bibliotecarii din bibliotecile publice doljene.  

Conferința Științifică Internațională  „Stat și Societate” -Manifestare de tradiție a 
spațiului cultural craiovean, simpozionul „Stat și Societate“ a adus la aceeași masă cercetători și 
profesori care au promovat rezultatele ultimelor cercetări întreprinse în domenii precum: 
arheologie, istorie antică și medie, istorie modernă, istorie contemporană, diplomație și relații 
Internaționale și studii europene. 
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Conferința Științifică Internațională „Politică. Diplomație. Cultură.” – Manifestare 
internațională de înaltă ținută. Lucrările s-au desfășurat în limbile română și engleză, fiind 
structurate în mai multe secțiuni, după cum urmează: Diplomație și Relații Internaționale, Studii 
Europene și de Securitate, Comunicare, Relații Publice și Mass Media și Biblioteca în lumea 
contemporană. Ediția a V-a, 6-9 iunie 2018, a reunit peste 120 de profesori și specialiști din țară 
și străinătate.  

Ediția din anul 2018 a fost organizată sub egida Anului Centenar având ca temă 
principală semnificația Marii Uniri de la 1918 și a Primului Război Mondial. 

Biblioteca din vacanță  - Proiectul, s-a derulat în perioada 1 iulie - 31august  și a fost 
structurat pe diverse ateliere de lucru.  Proiectul inițiat de Biblioteca Județeană „Alexandru și 
Aristia Aman” se bucură de o intensă mediatizare, cititorii și telespectatorii craioveni fiind mereu 
informați despre activitățile desfășurate în cadrul proiectului prin articole apărute în presa locală 
cât și prin emisiunile televiziunilor locale consacrate proiectului. Pentru ediția din 2018 au fost 
înregistrate 1888 participări. 

Cărticica pentru prichindei și copii mai măricei  - Program cultural care se adresează 
utilizatorilor de vârstă mică (preșcolari și școlari 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. Pentru anul școlar 2017/2018 au fost înregistrate 9040 participări. 

Clubul Melomanilor– Activitate care are ca scop cultivarea interesului pentru muzica de 
calitate. Se adresează tuturor grupelor de vârstă. În anul 2018 au fost organizate și desfășurate 
16 întâlniri la care au participat240 de persoane. 
          Zilele Marin Sorescu  – Manifestare prin care este evocată personalitatea poetului 
doljean printr-o serie de acțiuni culturale: expoziții de carte, promovarea operei prin ascultarea 
poeziilor acestuia recitate de voci celebre, prelegeri și comunicări cu privire la opera și viața 
poetului. În anul 2018 numărul de participanți a fost de circa 200 de persoane. 

Zilele Elena Farago– Manifestare anuală prin care este evocată personalitatea poetei 
printr-o serie de acțiuni culturale. Pentru anul 2018 au fost înregistrați 557 de participanți. 

Clubul Pensionarilor  -  cursuri de inițiere în folosirea computerului. Pentru intervalul 
raportat au fost organizate 3 cursuri pe subiectul inițierii în folosirea calculatorului. La aceste 
activități au participat 30 de participanți, persoane vârstnice. 

Concurs de Creație și Interpretare 1 IUNIE- Proiect adresat copiilor din ciclurile primar 
și gimnazial, având ca scop punerea în valoare a talentului interpretativ. La ediția din 2018 au 
participat 43 de elevi. 

Concurs de creație în limba engleză O poveste pentru tine - Proiect adresat elevilor 
de gimnaziu realizat împreună cu ISJ Dolj. La ediția din 2018 au participat 45de elevi. 

Lansări de cărți - Activități de lansare și promovare a personalităților locale și naționale 
și internaționale. Astfel, în anul 2018 au fost lansate 78 volume. 

Expoziții de carte -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 colecții speciale. În medie, s-au organizat 36 de expoziții. 

Galeria de Artă Aman– Activități de vernisaj prin care se realizează promovarea artiștilor 
plastici. În anul 2018au fost vernisate 10 expoziții cu 200 de participanți. 

Vizitarea Casei Memoriale Elena Farago– Vizite în cadrul cărora au fost popularizate 
literatura pentru copii, opera și personalitatea Elenei Farago. Numărul de vizite, ținând cont de 
faptul că aceasta este cea mai veche casă memorială de pe raza municipiului Craiova, se ridică 
la aproximativ 2000 vizitatori anual. 

O noapte în bibliotecă- Proiect adresat tuturor categoriilor de vârstă, a avut ca scop 
promovarea lecturii și a celor mai noi servicii de bibliotecă. Au fost organizate în aceste ocazii 
expoziție, jocuri interactive, workshop-uri pe diferite teme și multe alte activități dinamice. 
Numărul de participanți a fost de circa 1500. 

Zilele Bibliotecii Județene Aman– Manifestare anuală prin care sunt desfășurate 
activități culturale și prin care se celebrează momentul înființării Bibliotecii “Alexandru și Aristia 
Aman”. Activitățile desfășurate cuprind atât punerea în evidență a cărților valoroase deținute de 
bibliotecă în fața publicului craiovean și a colegilor invitați din țară, cât și prezentarea noilor 
servicii dezvoltate de bibliotecă în ultimii ani. A fost înregistrat un număr de circa 500 de 
participanți. 

Sărbătoarea Sfântă a Crăciunului – Set de programe artistice specifice Sărbătorilor de 
Iarnă. A fost înregistrat un număr de circa 500 de participanți. 
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Pătura care citește– Proiectul interactiv de lectură realizat în aer liber, în centrul 
Craiovei. Timp de patru ore, craiovenii au putut citi diverse cărți, stând pe pături. Acestui proiect i 
s-au alăturat profesori universitari, artiști și scriitori locali. Programul a fost realizat în parteneriat 
cu bibliotecile județene din Timiș și Sibiu. 

Books on Trucks – Proiectul s-a  realizat în parteneriat alături de compania feroviară 
Softronic, companie privată, având ca scop promovarea lecturii în timpul călătoriilor pe rutele  
Craiova – București - Brașov, Craiova – București – Constanța, în trenurile Hyperion deținute de 
aceasta. 

Flying Books– Proiectul s-a realizat în parteneriat cu Aeroportul Internațional Craiova, 
având ca scop promovarea lecturii in timpul călătoriilor cu avionul. 

Fun in Summer  – Program de îndrumare și informare  a copiilor din Centrele Sociale 
craiovene, desfășurat pe parcursul vacanței de vară. 
          Interese comune, proiecte comune Romania-Bulgaria - Proiectul își propune  
promovarea valorilor patrimoniului cultural românesc, precum și întărirea legăturilor culturale 
între România și Bulgaria.În vederea realizării  acestui proiect  se vor organiza: întâlniri cu 
scriitori, istorici, sociologi, profesori din Romania si Bulgaria, prezentări pe diverse teme 
culturale, sesiuni de comunicări. 

Conexiuni literare, istorice si turistice – Proiect în colaborare cu Lectoratul de limbă 
bulgară din cadrul Universității din Craiova 

Students Competition - Biblioteca Județeană și American Corner Craiova, în parteneriat 
cu Departamentul de Studii Anglo-Americane și Germanice, organizează anual un concurs pe 
temele: literatură americană, creative writing și traduceri literare.  

Să fim mai buni! - Campanie de strângere de jucării pentru copii defavorizați. Ateliere 
creative, lectură și interpretări de colinde. Cei mici vor citi, vor asculta si vor interpreta povești, 
poezii și colinde.Vor participa la jocuri ce stimulează inteligenta și încurajează exprimarea 
liberă.Se vor schimba impresii și se vor face recomandări. 

Împreună pentru un mediu mai curat - Prin acest proiect biblioteca încearcă să 
informeze despre necesitatea conservării și protejării naturii, să creeze modele 
comportamentale, să educe tinerii și să se implice activ în conservarea mediului 
înconjurătorProiectul Împreună pentru un mediu mai curat se desfășoară în parteneriat cu 
Agenția pentru protecția mediului Dolj, Direcția Ape Jiu și Muzeul Olteniei, secția Științe ale 
Naturii și constă în plantarea anuală de copaci în zonele cu risc de deșertificare, cât și în 
deplasarea cu clase de copii în arii protejate din jud. Dolj pentru a observa flora și fauna și pentru 
a conștientiza necesitatea protejării acestora. 

Învățăm la bibliotecă – proiectul a fost conceput în ideea de a prezenta  copiilor noi 
informații din diverse domenii sau de a aduce completări la ceea ce deja învață la școală, într-un 
mod amuzant, cu ajutorul tehnicilor de educație non-formală. Astfel, bibliotecarii desfășoară 
cursuri și ateliere de limba engleză și limba spaniolă, activități ce reunesc noțiuni de limbă și 
civilizație.  

Lista activităților este deschisă, de-a lungul timpului desfășurându-se și ateliere de istorie 
sau geografie. Cursurile se desfășoară săptămânal, iar la sfârșitul perioadei de instruire, copiii 
primesc certificate de participare. 

Istoria mai aproape de tineri - Proiectul Istoria mai aproape de tineri a fost conceput în 
ideea de a prezenta  tinerilor  trecutul istoric si valorile poporului roman. 

Școala altfel – activități culturale educative desfășurate în parteneriat cu instituțiile 
școlare doljene. Aproximativ 3000 vizitatori. 

 Mese rotunde - Întâlnirile pe diverse teme, diseminarea informaţiei au constituit 
întotdeauna un obiectiv important pentru comunitatea locală. În vederea realizării  acestui proiect  
se vor organiza: întâlniri cu academicieni, scriitori, istorici, sociologi, profesori, prezentări pe 
diverse teme culturale, sesiuni de comunicări. 

Ziua Olteniei - Din punct de vedere geografic si istoric, Oltenia este toata partea din 
dreapta Oltului vazuta cum Oltul curge spre Dunare. Ziua de 21 martie este momentul in care 
Tudor Vladimirescu intra in Bucuresti si coboara pe Podul Calicilor. În vederea realizării  acestui 
proiect  se vor organiza: expoziţie de cartedin colecţiile Bibliotecii Judeţene Alexandru şi Aristia 
Aman, expoziţie de publicatii periodice din colecţiile Bibliotecii Judeţene Alexandru şi Aristia 
Aman, vizionari filme, conferinta, sesiune de comunicări.  

Clubul de lectură - În cadrul Clubului de lectură   vor avea loc întâlniri periodice unde 
participanții sunt încurajați să comunice gândurile, stările sufletești, trăirile, sentimente, pe care 
le-au avut în fața paginilor cărților. Sunt ajutați să vadă toate acestea ca pe o posibilitate de a 
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cunoaște, de a simți, de a valoriza tot ce îi înconjoară.  
Expozitii de afise “Biblioteca Exilului Romanesc la Paris – Basarab Nicolescu” - 

Evenimentul are ca scop promovarea colectiilor Bibliotecii Exilului Romanesc la Paris – Basarab 
Nicolescu. În vederea realizării  acestui proiect  se vor organiza: sesiune de comunicări, întâlniri 
cu, personalităţi locale, naţionale, internaţionale, expoziţii de afise din colecţiile Bibliotecii 
Judeţene Alexandru şi Aristia Aman   

În anul 2018 patrimoniul Bibliotecii Județene s-a îmbogățit cu alte donații de mare 
importanță culturală:  

- Donația Andrei Codrescu, alcătuită din manuscrise, fotografii, cărți, tablouri și obiecte 
personale 

- Donația Andrei Șerban, cu o valoare de 70.000 euro, alcătuită din afișe, cărți, fotografii, 
manuscrise, corespondență, casete VHS, DVD, CD 

- Donația Constantza Buzdugan, având valoarea de 65.000 euro, alcătuită din 7 sculpturi, 
desene, schițe, cărți, fotografii 

- Donația Mircea Milcovitch și Maria Meșteru, având valoarea de 105.000 euro, alcătuită 
din 6 sculpturi, 2 picturi, 49 stampe și afișe 
 
Biblioteca Județeană ”Alexandru și Aristia Aman” în colaborare cu Muzeul Olteniei a 

prezentat în cadrul conferinței “O nouă perspectivă asupra Patrimoniului Cultural European – 
Relații culturale între Bulgaria, România și Slovacia”,  patrimoniul cultural și istoric al Olteniei: 
Patrimoniul cultural doljean în oglinda timpului. Conferința a fot organizată de administrația 
Vratsa în perioada 21-23 noiembrie 2018 și a fost dedicată Anului European al Patrimoniului. 
 
Proiecte câștigate și în curs de implementare: 
Valorificarea durabilă a monumentului istoric Casa Dianu din localitatea Craiova, județul Dolj prin 
crearea unui Muzeu al Cărții și Exilului Românesc și introducerea acestuia în circuitul turistic. 

Biblioteca Județeană “Alexandru și Aristia Aman” este beneficiara proiectului finanțat prin 
Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa 5 - Îmbunătățirea mediului urban și 
conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 
5.1. - Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural și cultural. 
Proiectul, în valoare totală de 4,6 milioane € este planificat spre implementare în intervalul 29 
iunie 2017 – 28 iunie 2021, 48 de luni. 

Muzeul Cărții și Exilului Românesc va avea în componența sa săli de expoziții 
permanente și temporare pentru adulți și copii, săli de concerte, săli multimedia, spații de lectură 
și petrecere a timpului liber. Muzeul va reuni cele mai valoroase fonduri de carte și documente 
pe care le deține Biblioteca Aman.  
Comori scrise ale Dunării de Jos – ROBG-290 

Biblioteca Județeană Alexandru și Aristia Aman, în calitate de partener 2, împreună cu 
Fundația Global Libraries Bulgaria - Sofia, partener leader, și Biblioteca Regională Lyuben 
Karavelov - Ruse, partener 3, implementează proiectul "THE WRITTEN TREASURES OF 
LOWER DANUBE" = Comori scrise ale Dunării de Jos, în cadrul INTERREG V-A România-
Bulgaria, Axa prioritară 2: O regiune verde, Prioritatea de investiții 6: Conservarea, protejarea, 
promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural. Proiectul, în valoare totală de 
495.868,97 EUR, este planificat spre implementare în perioada 9 octombrie 2018 – 8 aprilie 
2021, 18 luni. 
 Obiectivul general al proiectului este încurajarea conservării, protecției, promovării și 
dezvoltării patrimoniului cultural intangibil al regiunii RO-BG CBC prin diversificarea serviciilor 
turistice și dezvoltarea turismului literar ca un factor major pentru utilizarea și exploatarea 
avantajelor și potențialelor comune și depășirea discrepanțelor. 
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Ansamblul Folcloric „Maria Tănase” 
În anul Centenarului Marii Uniri, Ansamblul Folcloric „Maria Tănase” a participat alături de 

toate celalalte instituții de cultură la manifestările cultural-artistice sub patronajul primariei.  Pe 
lângă concertele din Craiova, prilejuite de diverse evenimente, artistii ansamblului au dus 
folclorul, cultura și tradiția oltenească în toată țara. 

Ţinând cont de faptul că ansamblul nu are sală proprie de spectacole, trebuie menţionat 
că deşi proiectele au fost pregătite în sălile proprii de repetiţii, toate spectacolele au fost 
susţinute în afara sediului instituţiei, în săli închiriate sau în aer liber, în deplasari, în judeţ sau în 
ţară şi vor fi prezentate în cele ce urmează: 

Data Titlul spectacolului  
15 ianuarie “IN MEMORIAM NICU CRETU” Craiova, Cercul Militar 
17 ianuarie FILMARI pentru Pro TV in Municipiul Craiova 
24  ianuarie „HAI SĂ DĂM MĂNĂ CU MÂNĂ”m Craiova 
29  ianuarie DUELUL ANSAMBLURILOR  Bucuresti, PRO TV 
1 februarie SĂRBĂTOAREA TRIFONULUI Segarcea 
2  februarie Spectacol în parteneriat cu Cercul Militar 
3  februarie  SĂ PETRECEM OLTENEȘTE Craiova  
luna  februarie ATELIERELE DE FOLCLOR 
14  februarie SANSA LA IUBIRE Casa Studenților 
6 martie “DE ZIUA TA” Căminul de bătrâni 
9  martie “NUNTA DE AUR” Craiova 
luna martie ATELIERELE DE FOLCLOR 
16  martie SĂ PETRECEM OLTENEȘTE Craiova Gazeta de sud 
21  martie PREMIERA AUZIRĂȚI DE-UN OLTEAN 

ZIUA OLTENIEI Teatrul National Craiova 
23  martie N-AUZIRĂȚI DE-UN OLTEAN, Craiova, Inspectoratul de Politie 
28  martie Filmări la emisiunea IN FAMILIE  TVR Craiova 
30  martie N-AUZIRĂȚI DE-UN OLTEAN, Cercul Militar 
2 aprilie Filmări la emisiunea PARTY LIKE A STAR, Antena 1 
luna aprilie ATELIERELE DE FOLCLOR 
14  aprilie FESTIVALUL PRIMĂVERII Centrul Multifunctional 
22  aprilie ZILELE SEVERINULUI 
16 mai VOCEA POPULARA JUNIOR Craiova, Parcul Romanescu 
17 mai FESTIVALUL POMUL VIETII Bals 
luna mai ATELIERELE DE FOLCLOR 
20 mai ZILELE LOCALITATII Strehaia 
21 mai ZILELE LOCALITATII Strehaia 
30 mai VEDETA POPULARA Bucuresti TVR1 
1 iunie ZIUA LOCALITATII Movileni 
4 iunie SE ÎNTÂLNEȘTE ROMÂN CU ROMÂN  Ansamblul Folcloric “Timisul” 

Piata Mihai Viteazul Craiova 
5 iunie SE ÎNTÂLNEȘTE ROMÂN CU ROMÂN Ansamblul Profesionist “Crisana” 

Oradea Piata Mihai Viteazul Craiova 
6 iunie SE ÎNTÂLNEȘTE ROMÂN CU ROMÂN  Ansamblul Folcloric “Busuiocul” 

Bacau Piata Mihai Viteazul Craiova 
7 iunie SE ÎNTÂLNEȘTE ROMÂN CU ROMÂN Ansamblul Profesionist “Junii 

Sibiului” Piata Mihai Viteazul Craiova 
8 iunie SE ÎNTÂLNEȘTE ROMÂN CU ROMÂN Ansamblul Folcloric “Maria 

Tănase” 
Piata Mihai Viteazul Craiova 

22 iunie CRAIOVA SE ÎMBRACĂ ÎN IE Piata Fratii Buzesti Craiova 
23-24 iunie FESTIVALUL ZESTREA NEAMULUI  Bistrița Năsăud 
29 iunie ZIUA LOCALITATII Gogoșu 
1 iulie FESTIVALUL MUZICI SI TRADITII IN CISMIGIU Bucuresti 
4-5 iulie FESTIVALUL INIMILOR Timișoara 
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Sport 
Sport Club Municipal Craiova 
Activitatea sportivă în anul competițional 2018 

 La nivelul SCM Craiova există patru secţii sportive în care îşi desfăşoară activitatea 97 
sportivi legitimaţi cu contracte sportive şi 19 de persoane, care alcătuiesc staff-urile tehnice ale 
echipelor.  
HANDBAL – S.C.M. CRAIOVA 

Secţia de handbal – echipa de handbal feminin a încheiat sezonul competiţional 2017–
2018 pe locul 2 – VICECAMPIOANĂ NAȚIONALĂ, în timp ce în Cupa ROMÂNIEI echipa a 
părăsit competiția din primul tur competițional.  

Returul sezonului 2017–2018 avea să devină cea mai prolifică perioadă din istoria 
handbalului feminin craiovean în cupele europene. După calificarea – în premieră – în grupele 
Cupei E.H.F., fomația feminină de handbal a înregistrat succes după succes terminând  
triumfător parcursul european în cupa e.h.f., trofeul fiind adjudecat de echipa noastră.  

Echipa de handbal feminin S.C.M CRAIOVA a avut un parcurs de senzație în Cupa 
E.H.F. eliminând echipe de calibru ale handbalului european și mondial: DVSC DEBRECEN, 
BREST BRETAGNE, KUBAN KRASNODAR. R.K. RANDERS, LADA TOGLIATTI, KASTAMONU 
BELIEDESYI și VIPERS KRISTIANSAND.  
 Per total, finalul sezonului 2017 – 2018 avea să aducă cele mai bune rezultate din istoria 
echipei de handbal feminin: 

- LOCUL 2 – VICECAMPIOANĂ NAȚIONALĂ 
- CÂȘTIGĂTOAREA CUPEI E.H.F. 

În turul campionatului 2018–2019 
Echipa a încheiat turul de campionat pe poziția a 5-a, fiind participantă – în premieră 

pentru handbalul craiovean – în grupele preliminare ale LIGII CAMPIONILOR ( s-a ratat prezența 
în grupele principale în finala grupei preliminare 21–22 cu R.K. Podravka Vegeta). Revenită în 
Cupa E.H.F. formația feminină de handbal a reușit să treacă în Turul III preliminar de formația 
Borussia Dortmund și s-a calificat – pentru al doilea sezon consecutiv – în Grupele Cupei EHF ( 
cele mai bune 16 echipe din Europa în cea de-a doua competiție intercluburi) 
 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 

10 august FESTIVALUL ION ALBESTEANU Amara 
26  august ZIUA LOCALITATII Cilieni 
18 septembrie Fragment din spectacolul „CA LA NOI, CA LA OLTENI”  Teatrul de vara din 

Parcul Romanesti la FESTIVALUL INTERNAȚIONAL MIHAI EMINESCU 
28  septembrie „CA LA NOI, CA LA OLTENI” Spectacolul organizat sub egida Primariei 

Craiova pentru Ziua Persoanelor Vâstnice la Flora 
luna  septembrie ATELIERELE DE FOLCLOR 
01 octombrie „De ziua ta” Ziua Persoanelor Vâstnice la Caminul de batrani Craiova 
4-7  octombrie “Ansamblurile nationale si tradiționale elogiază Romania tradițională” 
10 octombrie “TVR aniversar” 
12  octombrie Scoala altfel „Ca la noi, ca la olteni”  Craiova 
21  octombrie „FESTIVALUL TOAMNEI” Centrul Multifunctional Craiova     
24  octombrie Emisiunea “În familie”     
31  octombrie „DIN OLTENIA-N BANAT”  

Teatrul National Craiova   
luna  octombrie ATELIERELE DE FOLCLOR 
12 noiembrie Filmări pentru ETNOREVELION 
29  noiembrie SPECTACOLUL EXTRAORDINAR PENTRU CENTENAR 
luna  noiembrie ATELIERELE DE FOLCLOR 
1 decembrie ZIUA NAŢIONALA A ROMÂNIEI 
2  decembrie „POVESTE DE CENTENAR” 
7  decembrie „TARGUL DE CRACIUN” 
12  decembrie „SARBATORIND  OLTENESTE” Spectacolul organizat sub egida Primariei 

Craiova la Flora 
14  decembrie „TARGUL DE CRACIUN” 
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finalul sezonului competițional 2018–2019 și de a continua participarea în competițiile europene, 
și în sezonul 2019-2020, acolo unde deja a scris câteva importante pagini în istoria clubului, 
precum și a sportului craiovean și românesc. 
VOLEI MASCULIN – S.C.M. ”U” CRAIOVA 
 Echipa de volei masculin S.C.M. ”U” CRAIOVA a încheiat sezonul 2017–2018 pe 
locul 6, cea mai slabă clasare din ultimele 7 sezoane competiționale, dar a obținut, în extremis 
calificarea în final-four-ul Cupei ROMÂNIEI. 

În turul sezonului competițional 2018–2019  în competiția internă, la finalul turului de 
campionat, echipa a terminat pe poziția a 2-a  ( 10 victorii din 10 partide disputate) cu opțiune 
serioasă ca în play-off-ul competiției să lupte pentru un loc pe podium, în timp ce în Cupa 
ROMÂNIEI echipa a fost eliminată din prima fază.  
VOLEI FEMININ – S.C.M. ”U” CRAIOVA 
 Echipa de volei feminin S.C.M. ”U” CRAIOVA, la finalul sezonului competiţional 
2017–2018, în Campionatul Diviziei A2 - Vest, s-a clasat pe locul 6, fără participare în Cupa 
ROMÂNIEI 

În sezonul competițional 2018–2019, echipa de volei feminin a evoluat în Divizia A2, 
Seria vest, obținând în turul de campionat locul 6, fără participare în cupa ROMÂNIEI.  
BASCHET – S.C.M. ”U” CRAIOVA 
 Echipa de baschet masculin S.C.M. ”U” CRAIOVA s-a clasat pe locul 7, în ediția de 
campionat 2017–2018 – aflându-se pe locurile de play-off. În Cupa României a fost eliminată 
în primul tur.   
În sezonul 2018–2019, echipa a încheiat turul de campionat pe locul 3. 
 După un sezon mulțumitor ( 2017–2018, prezență în PLAY-OFF – obiectiv realizat – cu o 
clasare finală pe locul 7 ), în vara anului 2018 antrenorul coordonator Marius TOMA  a regândit, 
împreună cu conducerea clubului, strategia de formare a unui lot competitiv. Cooptarea 
tehnicianului macedonean Aleksandar TODOROV, clubul încheind o colaborare pentru 2 
sezoane, se dovedește a fi soluția optimă echipa fiind pe un trend ascendent cu posibilitatea de 
a forța cu șanse reale, pentru prima dată în istoria baschetului craiovean, o prezență în final-four-
ul Ligii Naționale de Baschet Masculin.  
BOX – S.C.M. CRAIOVA 
 În decursul anului competițional 2018 s-au obținut următoarele rezultate: 
 Antrenori: DRAGOMIR Ion și MUSTĂȚEA Dora: 
Cupa ROMÂNIEI de cadeți, BREZOI, 13–19.04.2018 

1. Locul 1 – Medalie Aur – RAFAILA Rafael, 56 kg ; 
2. Locul 3 – Medalie Bronz – RADUCANU Veniamin, 56 kg; 
3. Locul 3 – Medalie Bronz – SERDARU Rodolfo , 38,5 kg. 

Cupa ROMÂNIEI tineret–seniori, BUCUREȘTI, 03–10.05.2018 
1. Locul 1 – Medalie Aur – ANGHEL Eugenia, Senioare, 48 kg ; 
2. Locul 2 – Medalie Argint – MUSTATEA Dora, Senioare, 54 kg; 
3. Locul 2 – Medalie Argint – STANCIUCA Sebastiana, Tineret, 60 kg; 
4. Locul 2 – Medalie Argint – IONESCU Elena, Tineret, 75 kg; 
5. Locul 3 – Medalie Bronz – CANUCI Cristina, Tineret, 54 kg. 

Cupa ROMÂNIEI Juniori, CÂMPULUNG, 23–28.04.2018 
1. Locul 1 – Medalie Aur – DUMITRU Bogdan, 66 kg. 

Campionatul National Feminin, EFORIE–NORD, 27.08 – 02.09.2018 
1. Locul 1 – Medalie Aur – ANGHEL Eugenia, Senioare, 51 kg; 
2. Locul 3 – Medalie Bronz – STANCIUCA Sebastiana, Senioare, 64 kg. 

Campionatul Național de juniori, PIATRA–NEAMȚ, 04-08.09.2018 
1. Locul 2 – Medalie Argint – DUMITRU Bogdan, 66 kg . 

Campionatul Național cadeți,  SATU–MARE, 22–27.10.2018 
1. Locul 1 – Medalie Aur – RAFAILA Filip, 48 kg ; 
2. Locul 2 – Medalie Argint – GINDAC Fabricio, 32 kg. 
Antrenori: JOIȚA Ion și ȘTOIU Petre 

Cupa ROMÂNIEI juniori, CÂMPULUNG, 23–28.04.2018 
1. Locul 1 – Medalie Aur – TOBOSARU A. Cosmin, 57 kg; 
2. Locul 1 – Medalie Aur – MICLESCU Vidu,, 81 kg. 

Cupa ROMÂNIEI  cadeți–tineret, BUCUREȘTI, 03–10.05.2018 
1. Locul 1 – Medalie Aur – PARPALA Estera, Cadeti, 46 kg; 
2. Locul 1 – Medalie Aur – BARAN Cristina, Tineret, 48 kg. 



100 
 

Campionatul Nationale cadeti–juniori,  SATU–MARE, 22–27.10.2018 
1. Locul 3 – Medalie Bronz – CAMEN Bogdan, Juniori,  48 kg. 
 
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.  

În perioada ianuarie-decembrie 2018, Sala Polivalentă a găzduit evenimente sportive 
precum: meciuri amicale ale echipelor de handbal, baschet și volei; meciuri în Ligile Nationale de 
handbal feminin, baschet masculin și volei masculin; meciuri în Cupa EHF handbal feminin; 
meciuri în preliminariile Campionatelor Europene de volei (masculin și feminin); Dynamite 
Fighting Show. 

Totodată, în perioada ianuarie-decembrie, în Sala Polivalentă au avut loc evenimente 
culturale, precum Stand-up comedy (Badea, Bordea, Micutzu); spectacol Gașca Zurli; concerte 
Smiley, Andra, Carla’s Dreams; spectacol Turneul Vloggerilor; concert organizat de Opera 
Română Craiova cu ocazia Zilei Naționale a României; spectacol Mamma Mia. 

Unul din obiectivele prioritare pentru anul 2018 a fost menținerea publicului craiovean 
alaturi de sport, la evenimentele sportive organizate fiind vândute 41289 bilete (în perioada 
ianuarie-decembrie) și 40 abonamente.  

De facilitățile și sprijinul personalului Sălii Polivalente au beneficiat echipele de prima ligă 
ale Sport Club Municipal Craiova – volei masculin, handbal feminin și baschet masculin – ce au 
disputat  meciuri în cadrul Ligilor Naționale, precum și  meciuri amicale sau în cadrul competițiilor 
europene. 

Pe lângă evenimentele sportive și culturale mentionate anterior, în perioada ianuarie-
decembrie s-au mai înregistrat 51 contracte de închiriere pentru diferite spații din Sala 
Polivalentă. 

31 martie – Gasca Zurli „Lumea lui Multumesc” 
Gașca Zurli a prezentat, în premieră națională, spectacolul LUMEA LUI MULȚUMESC. 

Era cea mai nouă producție marca Zurli, prin care cea mai iubită trupă pentru copii, din România 
își propunea să-i învețe pe copii valorile prieteniei. 

11 mai – Finala Cupei EHF – Craiova Campioană 
Echipa de handbal feminin SCM Craiova a câştigat pe teren propriu, şi în premieră, Cupa 

EHF, după ce a învins formaţia norvegiană Vipers Kristiansand, cu scorul de 30-25 (19-12), în 
manşa retur a finalei competiţiei. Peste 4000 de fani au aplaudat echipa craioveană la finalul 
partidei şi au oferit un spectacol unic în faţa favoritelor. 

2 iunie – Enduro Craiova – Motociclism  
Hard Enduro venea la Craiova pe 2 iunie. Cursă de motociclete, cu viteză și obstacole, 

este o etapă a Campionatului Regional și este organizată pentru prima dată la Craiova. La Sala 
Polivalentă în jur de 130 de motocicliști de la ambele clase: Hobby și Experți, luau startul pe 
obstacole precum: cauciucuri, pietre, bușteni și mașini avariate. Cursa este și o probă de 
îndemânare, atenție și echilibru, nu doar una de viteză și obstacole. Evenimentul a fost organizat 
de Hard Enduro Craiova, Free Bine Team Râmnicul Vâlcea și Federația Română de 
Motociclism, susținut de Primăria Craiova. Taxa de participare - gratuită. 

28-29 iulie – România – Israel – volei masculin – amical 
Naţionala masculină de volei a României, antrenată de tehnicianul craiovean Dan Pascu, 

s-a pregătit în Bănie pentru preliminariile Campionatului European, iar în zilele de 28 și 29 iulie a 
susţinut primele două meciuri de verificare, în Sala Polivalentă. Adversara tricolorilor a fost 
naţionala Israelului. 

10-11 august – Cupa Craiovei la handbal feminin 
În zilele de 10 și 11 august, iubitorii handbalului din Craiova au participat la prima 

competiție amicală din pauza competițională. Sala Polivalentă din Craiova a găzduit a 12-a ediție 
a Cupei Craiova la handbal feminin. 3 echipe s-au aliniat la startul turneului: SCM Craiova, CSM 
Slatina și HC Zalău. În urma rezultatelor din cele şase partide, turneul a fost câştigat de SCM 
Craiova 1, urmată în clasament de SCM Craiova 2, CSM Slatina şi HC Zalău. 

15/22/26 august – Volei masculin/feminin – Preliminarii CE 
În data de 15 august, naţionalele României de volei feminin şi masculin au început la 

Craiova campaniile de calificare pentru Campionatele Europene de anul viitor. Naţionala 
masculină, pregătită de craioveanul Dan Pascu, a avut un start cu dreptul, învingând cu 3-2 
formaţia Danemarcei. În schimb, naţionala feminină a pierdut meciul cu Bosnia. 

http://3minute.net/
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4-6 octombrie – Memorialul ”Radu Zamfirescu” – volei masculin – amical 
Sala Polivalentă din Craiova a găzduit în perioada 4-6 octombrie 2018 o nouă ediție a 

turneului amical de volei masculin – „Memorialul Radu Zamfirescu”. Competiţia, care îl readuce 
în memoria iubitorilor sportului la fileu pe fostul antrenor de la CS Universitatea Craiova, a reunit 
la start patru formaţii: SCMU Craiova, VCM Zalău, Steaua București și U Cluj. 

SCM U Craiova a câștigat Memorialul „Radu Zamfirescu”, la volei masculin.  
7 octombrie – Stand-up comedy – Badea, Bordea, Micutzu 
Maeștrii stand-up-ului din România Dan Badea, Catalin Bordea și Cosmin Nedelcu 

Micutzu au dat startul celui mai tare show de comedie. Spectacolul a avut loc în Sala Polivalentă, 
iar craiovenii s-au strâns în număr mare pentru a încheia week-end-ul în hohote de râs.  

26 octombrie – spectacol Gașca Zurli 
Gasca Zurli aduce “Puterea Cornetelor” la Craiova! Puterea Cornetelor este cea mai 

noua productie marca Zurli. Povestea scrisa de Mirela Retegan este pusa in scena de prietenii 
din Gasca Zurli. Spectacolul le reaminteste spectatorilor prezenti, parinti, copii si bunici, cat este 
de important sa zambesti. Si cat de usor putem face asta, atunci cand devenim constienti ca un 
zambet ne poate face viata mai frumoasa. Ca un zambet ne poate transforma o zi mohorata intr-
una magica. 

13 noiembrie – concert Smiley 
Dupa succesul extraordinar de la Arenele Romane, Smiley sustine concertul #Confesiune 

pe scenele din toată țara. Momentele artistice sunt unice și surprind tot ceea ce Smiley a 
însemnat în cei 10 ani de cariera solo: interpret, compozitor, producător, om de televiziune, actor 
și artist.  

18 noiembrie – SCM Craiova – Borussia Dortmund (cupa EHF) 
Echipa feminină de handbal SCM Craiova a reuşit să elimine în turul trei preliminar 

formaţia germană Borussia Dortmund şi să se califice în grupele Cupei EHF.  
24 noiembrie – concert Andra 
S-a spus despre turneul AIEVEA ca este magie pe note muzicale, o experienta 

revelatoare pentru cei care vor sa iasa din rutina si sa se bucure de muzica de calitate.  
1 decembrie – spectacol Opera Română Craiova cu ocazia Zilei Naționale 
Paul Surugiu (Fuego), Dinu Iancu Sălăjanu, Gheorghe Roșoga și Cristina Scarlat în 

„Unirea cea Mare”, de Eugen Doga, spectacolul-eveniment al Operei Române Craiova cu prilejul 
Centenarului Marii Uniri, pe 1 decembrie 2018, la Sala Polivalentă din Craiova. Spectacolul care 
reunește peste 100 de artiști, Orchestra, Corul și Baletul Operei Române Craiova, este realizat 
cu sprijinul Primăriei Municipiului Craiova și al Consiliului Local Craiova. 

7 decembrie – concert Carla’s Dreams 
Trupa Carla’s Dreams, care a cucerit publicul din România prin mesajele puternice, 

sound-ul diferit și colaborări de succes cu alți artiști, a ajuns, pe 7 decembrie, la Craiova, în 
cadrul unui turneu național care a cuprins 7 orașe.  

14 decembrie – Dynamite Fighting Show 
Cătălin Moroșanu și-a luat adio, pe 14 decembrie, la Sala Polivalentă din Craiova, de la 

fanii săi din Oltenia cu un meci spectaculos împotriva croatului Ivo Cuk într-o gală specială 
Dynamite Fighting Show. Pe lângă duelul de main-event al lui Cătălin Moroșanu, nume precum 
Andrei Stoica, "Ciobănașul" Bogdan Năstase, Alex Filip, "Ghiaurul" Alexandru Radnev, Amansio 
Paraschiv, Adrian Mitu, Valentin Bordianu, Ciprian Șchiopu și Marius Tiță au fost prezente pe 
fight cardul galei.  

Marea surpriză pregătită de Dynamite Fighting Show este introducerea lui Mihai Nistor în 
gală, omul în care se pun toate speranțele boxului românesc pentru o medalie la Jocurile 
Olimpice. Nistor, care l-a făcut KO pe Anthony Joshua și deține un titlu mondial, a luptat într-un 
super fight internațional pe reguli de box. 

20 decembrie – Turneul Vloggerilor 
Din online, în offline: primul turneu național al vloggerilor a ajuns în principalele orașe ale 

țării, iar cei mai cunoscuți vloggeri ai momentului au fost prezenți pentru a împărtăși din 
experiența lor în online.  

23 decembrie – spectacol Mamma Mia! 
Pe 23 decembrie, aproape de Ajunul Crăciunului, craiovenii au avut ocazia să vadă la 

Sala Polivalentă, de la ora 19:00, super-spectacolul "Mamma Mia!"   
O frumoasă poveste despre iubire, relații, prietenie interpretată de Loredana Groza, 

Bianca Purcărea, Anca Țurcașiu, Anca Sigartău, Aurelian Temișan, Ernest Fazekas, Adrian 
Nour, Silviu Mircescu. 
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Ordine publică 
Poliţia Municipiului Craiova 

Principalele  ţinte  ale  Poliţiei municipiului Craiova în anul 2018 au fost  organizate şi pliate 
pe obiectivele generale ale Poliţiei Române, 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 anul 2018,  la nivelul Poliţiei municipiului Craiova au fost organizate şi executate 

2.471  acţiuni preventive  majoritatea fiind organizate în sistem integrat. 
Cu ocazia acestor activităţi, lucrătorii  Poliţiei Municipiului Craiova au aplicat  47.392 

sancţiuni contravenţionale. 
   Poliţiştii angrenaţi în activităţile  de prevenire au avut şi  responsabilitatea realizării 

obiectivelor din programele prioritare de prevenire a criminalităţii derulate la nivel naţional, dar şi 
a programenlor prioritare de la nivel local, astfel: 

• Programul  de prevenire a delicvenţei juvenile şi a victimizării minorilor –  prioritate naţională; 
• Programul de prevenire a infacţiunilor contra patrimoniului – prioritate naţională; 
• Programul de prevenire a violenței în familie – prioritate naţională; 
• Programul de prevenire privind reducerea numărului victimelor accidentelor rutiere – 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 scădere 
uşoară.  

  
Criminalitatea şi finalitatea judiciară la nivelul municipiului 
În  anul 2018 la nivelul structurilor care compun Poliţia Municipiului Craiova (urban şi 

rural) au fost sesizate  8.016  infracţiuni, cu 1,10 %  mai puține decât în aceeaşi perioadă a 
anului 2017 (- 89 infracţiuni). 

 În mediul urban (pe raza mun. Craiova), au fost sesizate 6.181 infracţiuni, cu 0,7% mai 
multe decât în aceeaşi perioadă a anului 2017 (+ 46 infracţiuni). 

Dintre acestea, 428 sunt infracţiuni de natură economico-financiară, care prezintă 
creştere cu 5,9% (+24 fapte), 3604 infracţiuni de natură judiciară care cresc cu 0,6% (+ 22 fapte) 
şi 2149 de altă natură, la fel ca în anul 2017. 

Totodată  existau în lucru  şi  2.372 dosare penale cu autori cunoscuţi, au fost 
înregistrate  3.938 şi  au fost soluţionate 3487 astfel de dosare.   

În ceea ce priveşte criminalitatea contra persoanei, în anul 2018, la nivelul Poliţiei 
Municipiului Craiova,  au fost sesizate 1306 infracţiuni, cu 7 fapte mai multe decât în perioada 
similară a anului 2017 (1313 fapte). 

 Criminalitatea contra patrimoniului a avut un trend uşor crescător în anul 2018, fiind 
sesizate 2.979  infracţiuni (2.933 în anul 2017), furtul continuând să constituie ponderea, cu un 
procent de 67,7 % din totalul acestui gen de fapte. 

Criminalitatea stradală prezintă o scădere uşoară, cu 0,31 %  comparativ cu anul 2018, 
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 1259 infracţiuni, faţă de 1170 în anul 
2017 (+89 fapte), care reprezintă  20,3 % din totalul celor sesizate, procent în creştere faţă de 
anul anterior. 

Întocmirea actelor de cercetare penală de bună calitate şi menţinerea fermităţii în luarea 
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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 2018  a 114 
suspecţi/inculpaţi.  

     În anul 2018 au fost depuse şi înregistrate 3161 petiţii şi au fost primite în audienţă 151 
persoane, 72 dintre aceştia depunând reclamaţii. 

 Au fost soluţionate şi rezolvate aspectele reclamate  în 3000 petiţii şi 69 audienţe, aşa 
încât la sfârşitul perioadei analizate au rămas în lucru 161 petiţii şi 3 audienţe toate în termenul 
legal de soluţionare.  

 Siguranţa traficului rutier şi pietonal 
În anul 2018 poliţiştii rutieri au  organizat şi executat  432 acţiuni (+113), au aplicat  

28.323 contravenţii, din care   25.047  conducătorilor auto şi 3.276  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  4413 permise de conducere (+138 față de anul 2017) 
şi retragerea a 770 certificate de înmatriculare (-429 față de anul 2017). 

Pe raza municipiului s-au înregistrat 94 (+6) accidente grave,  soldate cu 12 morţi (-1), 88 
răniţi grav (+9)  şi  30 răniţi uşor (+2).  

Principalele cauze  generatoare ale celor 94 accidente grave produse  în anul 2018,  au 
fost  neacordare prioritate  pietoni, traversarea neregulamentară pietoni, neacordarea de 
prioritate vehicule și viteză neadaptată. 

Poliţia Locală a Municipiului Craiova 
  Poliţia Locală a Municipiului Craiova a fost 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 urmatoarele 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 atributiilor Politia 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, si colaborează cu organizaţii neguvernamentale, precum şi cu 
persoane fizice si juridice, în condiţiile legii. 

În anul 2018, 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 publice și în domeniul circulației, au fost  încheiate protocoale de 
colaborare cu Inspectoratul de Poliție al Județului Dolj, Inspectoratul Județean de Jandarmi – 
Dolj și Gruparea Mobilă de Jandarmi Craiova, în vederea acționării potrivit Planului integrat de 
ordine publică existent la nivelul municipiului Craiova, prin care s-au stabilit zonele de 
responsabilitate, urmărindu-se acoperirea zonelor cu pericol infracţional și contravențional. 

S-au efectuat patrulări auto și pedestre pe zona de responsabilitate stabilită prin Planul 
Unic de Ordine Publică și s-a asigurat integritatea obiectivelor importante 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 782 acţiuni și misiuni specifice, asigurând măsuri de ordine cu ocazia 
diverselor evenimente, pe sectoarele de ordine publică, circulație rutieră, disciplina în construcții 
(mitinguri, marșuri,  acțiuni de pichetare, manifestări sportive, cultural - artistice, religioase, 
desființări construcții, etc), acțiuni pe linie  economică, etc, din care 606 acțiuni cu efective proprii 
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și 176 acțiuni în colaborare cu alte structuri din cadrul M.A.I. 
În perioada de vară, pe timpul nopții, polițiști locali au desfășurat misiuni în toate 

cartierele municipiului Craiova, fiind depistate și sancționate persoanele care deranjau liniștea 
publică, consumau alcool pe domeniul public, etc. 

Polițiștii locali (dotați cu armament letal și muniție aferentă) au efectuat 1.842 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 pe străzi şi îndrumate spre domiciliu 39 persoane, precum şi 37 de 
minori lipsiţi de supravegherea părinţilor, ce  au fost predați centrelor speciale din cadrul Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj. 
 De asemenea, 110 persoanele fără adăpost depistate pe raza municipiului Craiova, au 
fost conduse, în perioada cu temperaturi scăzute înregistrate în  lunile ianuarie – februarie, 
martie, noiembrie – decembrie 2018, 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 368 mandate de aducere emise de organele de 
urmărire penală şi instanţele de judecată de pe raza de competență și, de asemenea,   s-au 
realizat 184 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 5.404 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 prevenire și responsabilizare a 
conducătorilor de autovehicule, dar și acțiuni constând în depistarea și sancționarea 
conducătorilor auto care încalcă prevederile legale, ridicarea autovehiculelor ce au încălcat 
prevederile O.U.G. nr. 195/2002 actualizată, precum și ale H.C.L. nr. 31/2017, 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, asigurarea 
măsurilor pe linie rutieră cu ocazia manifestarilor cultural-artistice, religioase sau sportive ce au 
avut loc în Craiova, precum și depistarea și identificarea autovehiculelor abandonate sau fără 
stăpân. 

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 de pe raza municipiului 
Craiova cu privire la respectarea normelor legale privind exercitarea activităților de comerț, 
respectarea Regulamentului local referitor la condițiile de amplasare a construcțiilor cu caracter 
provizoriu pentru desfășurarea activităților de comerț stradal, 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 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 105 
misiuni, în urma cărora au fost aplicate 294 sancțiuni contravenționale. 

În urma  activităţilor desfășurate de către polițiștii locali, au fost constatate 44 infracţiuni 
(41infractiuni depistate de serviciile operative Ordine Publica/Circulație și 3 infractiuni 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).  

Pe parcursul anului, prin intermediul dispeceratului Poliției Locale, au fost preluate  în 
total 10.042 sesizări telefonice, din care 3.512 sesizări pe liniile proprii ale instituției, iar un număr 
de 6.530 sesizări au fost preluate (procesate, repartizate spre soluționare entităților competente) 
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prin linia telefonică specială ”Telefonul Cetateanului” (0251 – 984), telefon ce este conectat la 
Dispeceratul Politiei Locale.   

Polițiștii locali - dispecerii instituției, au efectuat 14.984 de verificări în baza de date 
M.A.I., la solicitarea polițiștilor locali aflați în misiune, din care: verificări persoane – 8.333; 
verificări permise de conducere auto – 426; verificări autovehicule – 6.225). 

În cursul anului au fost constatate şi aplicate 26.254 de sancțiuni contravenţionale 
(22.881 - amenzi și 3.378 – avertismente), în valoare totală de 9.721.738 lei, fiind aplicate 
inclusiv măsuri complementare și tehnico-administrative, în sensul aplicării unui număr de 
20.996 puncte de penalizare la permisul de conducere și dispunerii măsurii de ridicare a 3.969 
autovehicule ce erau staționate cu încălcarea prevederilor legale. 

Raportat la competențele fiecărei structuri operative a Poliției Locale, au fost organizate 
acțiuni punctuale de prevenire, cum ar fi: circulație (acțiuni preventive pentru pietoni în vederea 
respectării legislației privind traversarea străzilor, acțiuni pentru taximetriști privind respectarea 
amplasamentelor destinate stațiilor taxi, etc); ordine publică (acțiuni preventive privind 
respectarea programului de liniște, acțiuni privind respectarea limitelor de vârstă pentru folosirea 
aparatelor din locurile de joacă, acțiuni preventive privind interdicția de a fuma în incinta unităților 
de învățământ, acțiuni de prevenție pe mijloacele de transport public comun, atenționarea 
reprezentanților asociațiilor de proprietari pentru îndepărtarea țurțurilor de gheață de pe 
acoperișuri și a zăpezii din zona proprietăților, inclusiv prin afișarea pe ușa de acces a fiecărui 
bloc a notificărilor prin care locatarii erau rugați să-și îndeplinească obligațiile cetățenești, etc); 
comerț (punerea în vedere comercianților de a folosi domeniul public cu respectarea legii, 
atenționarea agenților economici și punerea în întârziere a acestora privind obținerea 
autorizațiilor/acordurilor de funcționare); disciplină în construcții (acordarea de termene celor 
care au construit illegal pentru a intra în legalitate, punerea în întârziere pentru obținerea actelor 
legale pentru construcții/panouri publicitare, firme, etc). 

Pe parcursul anului 2018, întreaga activitate a Poliției Locale a Municipiului Craiova, din 
punct de vedere al acțiunilor și misiunilor executate, precum și al numărului de sancțiuni 
applicate și cuantumul acestora, misiuni ce au dus la menținerea rezonabilă a ordinii și liniștii 
publice, este reliefată în tabelul de mai jos. 

 

 2018 2017 EVOLUŢIE 
2018/2017 

EVOLUŢIE 
PROCENTUALA    

2018/2017 
ACȚIUNI 782 653 + 129 + 19,75 % 
SANCȚIUNI 26.254 26.091 + 163 +  0,62 % 
AMENZI 22.881 22.473 + 408 +  1,82 % 
AVERTISMENTE 3.378 3.618 - 240 - 6,63 % 
VALOARE 
AMENZI  9.721.738 lei 9.036.016 lei + 685.722 lei + 7,59 % 

 
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, au fost constatate și 
21 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 impuse de procedura penală întocmite de polițiștii locali. 

În perioada iunie – octombrie, în intervalul orar 22.00 – 05.00, două echipaje de 
intervenție, formate din 6 - 8 polițiști locali cu atribuții de ordine publică și circulație, 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). 
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În perioada supusă analizei, în timpul  activităţilor de patrulare, politistii locali  au depistat 
5 cazuri de deținere și consum de substanțe cu efect halucinogen, toate materialele si 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. 

Răspunzând sesizărilor cetățenilor, cu privire la cazurile de tulburare a ordinii și liniștii 
publice, s-a intervenit și au fost aplanate 97 de stări conflictuale. 
 Au fost puse în executare 368 mandate de aducere emise de organele de urmărire 
penală şi instanţele de judecată, toate fiind executate în termenul dispus de instanțe. 

Pe parcursul anului 2018, patrulele de ordine publică au efectuat 387 de intervenţii la 
obiectivele monitorizate de către Poliția Locală. 
 Polițiștii locali au comunicat la domiciliul persoanelor, 5.404 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. 
 

 2018 2017 EVOLUŢIE 
2018/2017 

EVOLUŢIE 
PROCENTUALĂ 

2018/2017 

Mandate de aducere 368 355 + 13 + 3,66% 

Intervenții obiective monitorizate 384 147 + 237 + 161,22 % 

Comunicări somații 
preschimbări C.I. 5.404 5.142 + 262 + 5,09 % 

 
S-a participat și asigurat menținerea ordinii publice la 28 adunări generale ale asociațiilor 

de proprietari, în urma solicitării președinților asociațiilor. 
S-au asigurat măsuri de ordine la Casa Căsătoriilor, Direcția Evidența Persoanelor (în 

perioada de vară, când este afluență mare de persoane), Direcția Impozite și Taxe (ianuarie – 
martie, noiembrie – decembrie), când se produc aglomerări de persoane la ghisee), Direcția de 
Asistență Socială, depozitele de alimente, unități de învățământ. 

S-au asigurat măsurile de ordine, împreună cu celelalte forțe de ordine publică, la 
evenimentele prilejuite de manifestările de protest derulate la nivel local, atât în zona centrală, 
cât și pe traseele pe care s-au deplasat manifestanții. 

Polițiștii locali au asigurat atât protecția funcționarilor publici, cât și a valorilor monetare 
încasate de casieriile Primăriei Municipiului Craiova, S.C. R.A.T. Craiova și S.C. Salubritate 
Craiova, asigurând colectarea și transportul valorilor către Trezoreria Municipiului Craiova, cu 
autospeciala blindată aflată în dotarea Poliției Locale.  

De asemenea, 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, privind existența tichetului valabil de călătorie, având ca scop diminuarea călătoriilor 
frauduloase. 

Poliţiştii locali cu atribuții de ordine publică au desfășurat misiuni de asigurare a ordinii și 
siguranței publice pentru 129 activități sportive, manifestări ce s-au desfășurat la Sala 
Polivalentă, Sala ”Ion Constantinescu”, Stadionul ”Extensiv” și Stadionul de Fotbal din cadrul 
Complexului ”Ion Oblemenco”.  

Polițiștii locali au asigurat protecția jucătorilor, staff-ului tehnic și oficialilor echipelor de 
fotbal, desfășurând misiunile specifice pentru asigurarea siguranței în zonele de cazare ale 
acestora, precum și pe trasee, până la părăsirea municipiului Craiova.  

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, polițiștii locali au participat la asigurarea menținerii ordinii publice cu 
ocazia desfășurării manifestărilor prilejuite de Centenarul Marii Uniri dedicat Zilei Naționale a 
României, Ziua Unirii, Ziua Drapelului, Comemorarea Zilei Victoriei Revoluției Române și 
Libertății, cu ocazia manifestărilor și sărbătorilor religioase (Slujbe de Bobotează, Înviere, 
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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, Zilele ,,Mihai Viteazul”, Festivalul ”Divanul degustătorilor de film și artă 
culinară”, Festivalul internațional de sculptură ”Constantin Brâncuși”, Festivalul ,,Târgul 
Meșterilor Populari”, Festivalul internațional ”Puppets occupy street – 2018, ediția a V a”, 
Caravana ”Bergenbier – eu sunt 12”, Festivalul „Street Food ”, Festivalul ,,Fructelor de Mare”, 
Festivalul ”Craiova se îmbracă în Ie”, Festivalul - Concurs Internațional de Folclor pentru copii și 
tineret ”Maria Tănase”, Festivalul ”Tradițiile Verii”,  Festivalul Internațional Shakespeare, 
spectacolul eveniment ,,Tosca”, Concursul de muzică ușoară - Semifinale ”EUROVISION 
ROMÂNIA 2018”, și alte  activități culturale organizate de Opera Română din Craiova, Teatrul de 
păpuși ”Colibri”, ansamblul ”Maria Tănase”, Târgul de Crăciun, Orașelul Copiilor, spectacolul 
desfășurat în noaptea de Revelion, etc. 

S-a pus accent pentru îndepărtarea cerșetorilor aflați în principalele intersecții ale 
municipiului Craiova, precum și pentru depistarea și sancționarea conducătorilor de vehicule cu 
tracțiune animală, ce au încalcat prevederile H.C.L. nr. 319/2009. 

În anul 2018, în conformitate cu prevederile Legii nr. 3/2000 - privind organizarea și 
desfășurarea referendumului, pentru buna organizare și desfășurare a referendumului național 
pentru revizuirea Constituției, polițiștii locali au desfășurat măsuri de asigurare a integrității unui 
număr 34 amplasamente pe care se aflau panourile de afișaj (pe durata campaniei) și, totodată, 
au participat la măsurile de distribuire a buletinelor de vot către secțiile de votare, cât și pentru 
preluarea acestora după încheierea procesului de votare.  

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, iar în colaborare cu personal din cadrul Companiei de Apă ”Oltenia”, polițiștii au 
organizat, săptămânal, acțiuni în vederea depistării 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, Popoveni, Făcăi, 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. 
 Poliția Locală (cu efective mărite), în cooperare cu Inspectoratul de Poliție al Județului 
Dolj - Poliția Municipiului Craiova, Inspectoratul de Jandarmi al Județului Dolj și Gruparea Mobilă 
de Jandarmi, precum și cu serviciile cu atribuții special, au asigurat măsuri de ordine și siguranță 
publică, pe raza municipiului Craiova, cu ocazia vizitelor oficiale ale Premierului României și 
Președintelui Republicii Polonia. 
 Indicatorii de performanță ai structurii de ordine publică, pentru anul 2018, raportat la anul 
precedent, sunt următorii: 
 

 2018 2017 EVOLUŢIE 
2018/2017 

EVOLUŢIE 
PROCENTUALA  

2018/2017 

ACȚIUNI 461 414 + 47 + 11,35 % 

SANCȚIUNI 9.958 7.876 + 2.082 + 26,43 % 

AMENZI 8.915 6.856 + 2.059 + 30,03 % 

AVERTISMENTE 1.043 1.020 + 23 + 2,25 % 

VALOARE AMENZI 1.225.963 
lei 

1.080.440 
lei 

+ 145.523 lei + 13,47 % 

 
 

B). Structura de Circulație pe Drumurile Publice 
Poliţiştii locali au acţionat pentru înlăturarea cauzelor generatoare de blocaje rutiere, fiind 

desfasurate activități de depistare, sancționare și responsabilizare a conducatorilor auto ce nu 
respectă sarcina maximă autorizată, ce stationează necorespunzator pe domeniul public, a 
conducătorilor auto ce desfășoară transport de călatori în regim de taxi și transport 
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intra/interjudețean ce nu respectă stațiile autorizate, sancționarea conducătorilor de vehicule cu 
tracțiune animală, precum și a conducătorilor auto ce au încălcat dispozițiile Regulamentului 
privind accesul in centrul istoric, Regulamentul privind instituirea de parcari pe domeniul public a 
municipiului Craiova și dispozițiile O.U.G. nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice. 

Efectivele Serviciului Circulație au desfasurat 109 acțiuni specifice, din care 83 cu forțe 
proprii, iar 26 acțiuni în colaborare cu Inspectoratul de Politie al Judetului Dolj - Serviciul Rutier și 
Poliția Municipiului Craiova – Biroul Poliției Rutiere. 

În această perioadă au fost constatate 20 infracțiuni săvârșite pe linie de circulație, 
întocmind documentația necesară ce a fost predată organelor de cercetare penală în vederea 
continuării cercetărilor și dispunerea măsurilor legale. 

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. 

În anul 2018, având în vedere 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 3.969 autovehicule ce au încălcat prevederile legale în materie, 
măsură ce a fost pusă în aplicare de angajații S.C. RAT Craiova, operator desemnat de către 
Consiliul Local Craiova. 

Precizăm că, din totalul de autovehicule asupra cărora s-a dispus măsura tehnico-
administrativă de ridicare, 267 autovehicule - au fost ridicate de pe trecerile de pietoni, 235 
autovehicule - au fost ridicate pentru că ocupau ilegal locurile special amenajate pentru 
persoanele cu handicap, 75 autovehicule – de pe pistele special amenajate pentru bicicliști, 160 
autovehicule – au fost ridicate pentru că erau staționate în intersecții, pentru 143 autovehicule s-
a dispus măsura ridicării, în urma sesizărilor primite, întrucât blocau accesul la drumul public, 
restul de 3.089 autovehicule fiind ridicate pentru abateri prevăzute de legislația rutieră și hotărâri 
ale autorității locale. 

De asemenea, pentru punerea în aplicare a actului administrativ privind programul de 
plată a parcarilor  pe baza de S.M.S. politistii locali cu atributii de circulatie, au efectuat pe 
tabletele terminale puse la dispoziție de operator peste 11.000 de verificari în vederea aplicării 
măsurilor legale împotriva conducatorilor auto ce folosesc in mod abuziv locurile de parcare.  

Pe parcursul anului 2018, au fost aplanate 49 stări conflictuale apărute între conducători 
auto, fapte care nu au necesitat cercetări de natură penală. 

În urma acțiunilor efectuate pe zonele cunoscute a fi tranzitate de vehicule cu tracțiune 
animală, au fost depistate 29 persoane care conduceau acest tip de vehicule, fiind aplicate tot 
atâtea sancțiuni contravenționale. 

Totodată, în colaborare cu lucrători ai Societății RAT Craiova și ai Regiei Autonome de 
Administrare a Domeniului Public și Fond Locativ Craiova, s-au înreprins 2 acțiuni punctuale, 
având ca scop depistarea  vehiculelor cu tracțiune animală care circulau în municipiul Craiova, 
fiind dispusă măsura ridicării a 29 vehicule cu tractiune animală. 
 S-a avut în atentie fluidizarea traficului rutier în principalele intersecții din zona centrală, 
în zona unităților de învațământ (permanent în zona Colegiului Național ”Elena Cuza” și 
Colegiului Național ”Carol I”, ori de câte ori au fost sesizați la celelalte unități de învățământ, cu 
preponderență Școala Gimnazială ”Traian”, etc), a principalelor instituții publice (permanent, la 
orele de vârf, intrarea la Spitalul Județean de Urgență Craiova) și, de asemenea, au asigurat 
măsuri de ordine pe linie rutieră și pietonală, cu ocazia manifestărilor cultural-artistice, religioase 
sau sportive ce au avut loc în 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 în municipiul Craiova, iar după finalizarea competițiilor către iesirea din 
municipiu,  fără evenimente negative. 

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 desfăsurarea 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. 
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Polițiștii din cadrul Serviciului Circulație au participat la 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 cadrul Serviciului funcționează Biroul Supraveghere Video, Ordine Publica si Circulatie 
(ce deservește centrul de monitorizare circulație situat pe str. Amaradia și centrul de 
monitorizare a Parcului ”Nicolae Romanescu”), iar urmare activității desfășurate de dispecerii 
acestui birou, poliţiştilor locali aflaţi în teren au constatat 1953 de evenimente.  
 Imaginile surprinse de camerele video de supraveghere au fost furnizate Poliţiei 
Municipiului Craiova, Parchetelor teritoriale, dar și instanțelor de judecată (după caz), fiind 
soluționate de către dispeceri 45 de solicitări de furnizări date (înregistrări video captate de 
camerele de supraveghere) și 63 de solicitări privind vizionarea  înregistrărilor, imagini ce au 
constituit probe în dovedirea faptelor contravenționale sau penale. 

Indicatorii de performanță ai structurii de ordine publică, pentru anul 2018, raportat la anul 
precedent, sunt următorii: 
 

 2018 2017 EVOLUŢIE 
2018/2017 

EVOLUŢIE 
PROCENTUALA 

2018/2017 

ACȚIUNI 109 101 + 8 + 7,92 % 

SANCȚIUNI 14.904 15.463 - 559 - 3,75 % 

AMENZI 12.745 13.512 - 767 - 6,02 % 

AVERTISMENTE 2.159 1.951 + 208 + 10,67 % 

PUNCTE 
PENALIZARE 20.996 22.828 - 1.832 - 8,73 % 

VALOARE AMENZI 6.275.375 lei 5.811.476 
lei + 463.899 lei + 7,98 % 

 
 

C). Serviciul Disciplină în construcții, Activitate comercială și Protecția mediului 
(prezentare generală) 

În cursul anului 2018, Serviciul Disciplina in Constructii, Activitate Comercială și Protecția 
Mediului a organizat 212 acţiuni specifice, din care 176 cu efective proprii și 36 în colaborare cu 
funcționari din cadrul Primăriei Municipiului Craiova și ai regiilor/societăților subordinate 
Consiliului Local Craiova, Inspectoratul de Poliției al Județului Dolj, Inspectoratul de Jandarmi 
Dolj, Gruparea Mobilă de Jandarmi Craiova, Garda de Mediu, Direcția Sanitar Veterinară și 
Agenția Națională pentru Protecția Consumatorilor. 

Au fost efectuate peste 1.700 de controale specifice și punctuale, atât cu personal 
propriu, cât și în colaborare cu funcționari din cadrul aparatului de specialitate al Primarului și 
personal din cadrul regiilor și societăților subordonate Consiliului Local. 

S-au desfăşurat cinci acţiuni generale ce au necesitat deplasarea la fața locului, 
verificarea actelor deținute de persoanele fizice/juridice controlate, solicitarea și verificarea 
documentelor (ce au fost solicitate de Poliția Locală și comunicate de către instituțiile statului, 
respectiv Primăria Craiova - Direcția Urbanism, Direcția Patrimoniu, Direcția de Impozite și Taxe 
- Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară). 

Acțiunile au constat în următoarele: 
-continuarea și încheierea acțiunii începută în anul 2017 privind verificarea blocurile de 

locuințe colective din punct de vedere al legalității executării lucrărilor de modificare soluție 
constructivă a acoperișurilor din terasă în șarpantă (au fost verificate toate blocurile, de cele mai 
multe ori în prezența reprezentanților legali ai asociațiilor). 

-depistarea clădirilor și a terenurilor neîngrijite, precum și identificarea proprietarilor în 
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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 şi a normelor de procedură instituite în acest sens. 

-depistarea și identificarea agenților economici și a punctelor de lucru ale acestora 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 si autorizarea mijloacelor de publicitate și de H.C.L. nr. 
845/2013 - privind aprobarea Regulamentului local referitor la amplasarea şi autorizarea 
mijloacelor de publicitate, precum și documentațiile necesare impuse de Legea nr. 50/1991 
pentru copertinele, schimbarea de destinație și alte lucrări constatate la fața locului (după caz). 

-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 2018), pe care le emite Primăria Municipiului Craiova (urmare 
prevederilor impuse prin Codul Fiscal). 

-identificarea rampelor de gunoi clandestine pe raza municipiului Craiova, identificarea și 
sancționarea persoanelor care aruncă gunoi/moluz pe domeniul public și a persoanelor ce 
procedează la arderea de cauciucuri/deșeuri pentru extragerea metalului (acțiuni ce au fost 
desfășurate pe parcursul a două luni de zile, în colaborare cu Gruparea Mobila de Jandarmi, 
Poliția Municipiului Craiova și Garda Națională de Mediu). 

În urma acestor acțiuni au fost aplicate amenzi în valoare de 2.220.400 lei, față de 
2.144.100 lei în anul 2017, rezultând o creștere procentuală de 3,56 %. 

 
1). În domeniul Disciplinei în Construcţii 
Poliţiştii locali au  efectuat acțiuni specifice, punctuale, care au avut ca scop  identificarea 

lucrărilor de construcţii executate (respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991), verificarea 
documentațiilor tehnice, inclusiv a construcţiilor cu caracter provizoriu, atât cu efective proprii, 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 3 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, iar în 36 de cazuri s-a întocmit documentația 
necesară în vederea sesizării instanțelor de judecată întrucât contravenienții nu au respectat 
termenele dispuse prin procesele verbale și notele de constatare.  

Au fost verificate peste 1.300 de construcţii, fiind emise 60 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 legislatia în vigoare, construite 
pe proprietatea municipiului Craiova fără forme legale, fiind încheiate 1.294 note de constatare. 

Au fost întocmite actele necesare și rapoartele de specialitate (în vederea demolării) 
pentru 6 construcții, documentații ce au stat la baza emiterii de către Primarul Municipiului 
Craiova a dispozițiilor de desființare a construcțiilor amplasate fără forme legale pe teren 
proprietate a municipiului Craiova, construcții care au fost desființate în cea mai mare parte de 
către R.A.A.D.P.F.L. Craiova,  (cazuri în care s-au efectuat comunicarea și afișarea procedurală 
a dispozițiilor și somațiilor de desființare), restul fiind desființate cu forțe proprii de către 
deținătorii construcțiilor în cauză. 

Urmare a emiterii somațiilor, 54 construcții au fost desființate de către proprietari, cu forțe 
proprii, aceștia conformându-se măsurilor dispuse. 

Polițiștii locali au asigurat cu forțe proprii sau în colaborare cu polițiști din cadrul Poliției 
Municipiului Craiova, măsuri de menținere a ordinii publice, de protecție a personalului desemnat 
cu demolarea construcțiilor, precum și măsuri de fluidizare a circulației rutiere auto și pietonală, 
în zonele respective. 
 În conformitate cu prevederile H.C.L nr. 9/2017 privind aprobarea criteriilor de încadrare 
în categoria clădirilor si terenurilor neîngrijite situate in intravilanul municipiului Craiova și a 
normelor de procedură instituite in acest sens, polițiștii locali, au demarat verificările necesare 
pentru identificarea clădirilor/terenurilor neîngrijite de pe raza municipiului Craiova în vederea 
aplicării măsurilor legale. 
 În urma verificărilor efectuate în perioada martie - septembrie, au fost identificate 34 
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imobile (26 terenuri + 8 clădiri) locuințe neîngrijite și  terenuri insalubre. 
Au fost inițiate 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. 

 
2). În domeniul protecției mediului 

 În domeniul Protectiei Mediului, politistii locali au actionat pentru asigurarea și păstrarea 
curățeniei în municipiul Craiova, potrivit actelor normative în vigoare, fiind verificate 52 societăți 
comerciale și 86 persoane fizice cu privire la: 

a)incheierea contractelor pentru colectarea deseurilor menajere si nemenajere cu 
operatorii autorizati, fiind aplicate 7 sanctiuni, in valoare de 2.500 lei; 

b)abandonarea pe domeniul public de vehicule, constructii metalice ori din alte materiale, 
fiind aplicate 18 sanctiuni, in valoare de 10.200 lei; 

c)abandonarea/depozitarea deseurilor pe amplasamente care apartin domeniului public, 
fiind aplicate 10 sanctiuni, in valoare de 1.000 lei; 

d)neimprejmuirea si nesalubrizarea terenurilor detinute cu orice titlu, fiind aplicate 19 
sanctiuni contraventionale in valoare de 3.200 lei. 

Poliţia Locală a Municipiului Craiova a desfaşurat acţiuni în Cartierul Brestei si Cartierul 
Rovine II, împreună cu reprezentanţi ai Garzii Nationale de Mediu, Gruparii Mobile de Jandarmi-
Dolj şi Politiei Municipiului Craiova, privind activitatea de dezmembrări autovehicule, unde au fost 
obţinute urmatoarele rezultate, raportat la competenţele poliţiei locale şi anume: 
 -au fost identificate imobilele de pe str. Brestei numerele, 525, 553A, 582, 532, 536, 
respectiv, str. Rovine II, (Tarlaua 31, Parcela 3 si 4) si (Tarlaua 51, Parcela 57), unde se 
desfasoară activităţi de dezmembrări autovehicule; 
 -au fost aplicate în total  7 (sapte) sancţiuni contravenţionale, în valoare de  11.000 lei. 
 În vederea soluționării sesizărilor cetăţenilor privind arderea deşeurilor şi abandonarea pe 
domeniul public de aparate de orice fel, vehicule, tonete, chioşcuri, construcţii metalice ori din 
alte materiale, pe raza municipiului Craiova, au fost organizate acţiuni împreună cu reprezentanţi 
din cadrul Prefecturii Dolj, Garzii Naţionale de Mediu-Dolj, Secţia 2 Poliţie Craiova, Inspectoratul 
de Jandarmi-Dolj, Poliția Locală aplicând 7 (şapte) sancţiuni contravenţionale,  în valoare de 
4.000 lei. 
 În urma actiunilor intreprinse au fost depistate 10 locaţii, transformate în rampe de 
depozitare clandestine a deseurilor, cum ar fi: str. Banu Stephan (Drumul Judeţean 552), Drumul 
către Depozitul Ecologic Mofleni, terenul din vecinătatea Podului peste Jiu, terenul din faţa 
Cimitirului Ortodox Mofleni, str. Pinului şi str. Paşcani  (părculeţ), str. George Enescu în spatele 
Lidl, str. Aleea 3 Bariera Vâlcii (fosta Avicola), terenul din faţa Cimitirului Bariera Vâlcii, str. 
Drumul Industriilor  (Centura de Nord-Mitliv Exim SA), str. Fulger . 
 De asemenea, proprietarii a 26 terenuri au fost notificati sa intre in legalitate, iar in cazul 
neconformarii în termenul stabilit prin notificare se vor aplica şi prevederile HCL nr. 9 / 2017, 
privind supraimpozitarea cu 500% a terenului neingrijit aflat in intravilanul municipiului Craiova. 
 

3) În domeniul controlului comercial 
Poliţiştii locali au organizat şi executat pe raza  Municipiului Craiova 170 acțiuni de 

verificare și control a activității comerciale la agenții economici ce desfășoară activitatea în 
piețele agroalimentare din municipiul Craiova (159 acțiuni cu forțe proprii și 11 acțiuni în 
colaborare cu celelalte structuri) și peste 3.000 controale specifice la societăți comerciale  de pe 
raza municipiului Craiova. 

În urma actiunilor, în 112 cazuri, s-a dispus confiscarea mărfurilor pentru care 
comercianții nu au prezentat documente de proveniență, în acest sens fiind confiscate 
aproximativ 3.000 perechi încălțăminte second - hand și 419 articole de îmbracăminte second-
hand, 889 de produse cosmetice și parfumuri, 1.598 articole de gablonțărie (ceasuri, ochelari, 
mărgele, ș.a.), 544 articole electrice, electronice și telefonie mobile (încărcătoare, cabluri, huse, 
stik-uri, conectori etc), 117 produse de marochinărie (genți, curele, portofele, etc) și  236 bucăți 
alte produse (jucării, produse casnice) etc, în valoare de aproximativ 45.000 lei, ce cântăresc 
aproximativ 11 tone (fiind urmată procedura de distrugere a acestora). 

Acțiunile au avut ca obiect verificarea respectării normelor legale privind desfăşurarea 
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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. 

În cursul anului 2018, poliţiştii locali din cadrul Biroului Activitate Comercială au verificat 
3.340 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 
23 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. 

Polițiștii locali cu atribuții în domeniul comercial au constatat şi aplicat 311 de sancțiuni 
contravenţionale, din care 215 amenzi și 96 avertismente.  
 

D). Activitatea desfășurată în zona unităților de învățământ 
 În perioada supusă analizei, în temeiul Legii nr. 35/2007 actualizată, privind creşterea 
siguranţei în unităţile de învăţământ, 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 de pe raza municipiului Craiova), având ca scop prevenirea şi 
descurajarea factorilor de natură penală sau contravenţională şi asigurarea climatului de ordine 
şi siguranţă publică în unităţile şcolare. 

Unitățile de învățământ aflate sub supravegherea Poliției Locale, potrivit Planului Unic de 
Ordine și Siguranță Publică (întocmit la nivelul județului) sunt următoarele: Colegiul 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 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 personelor prevăzute de Codul 
Penal (furtul, lovirea, tâlhăria); 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; etc. 

În colaborare cu Inspectoratul de Învățământ Dolj și unități de învățământ preșcolar, au 
fost organizate la sediul Poliției Locale activități educative – preventive, la care au participat 
peste 600 preșcolari, însoțiți de cadre didactice și părinți, cu scopul de a conștientiza preșcolarii 
asupra importanței respectării regulilor de circulație și de ordine publică. 

Cu prilejul acestor acțiuni preșcolarii au avut șansa de a înțelege mai bine rolul polițistului 
în viața socială, de a conștientiza importanța fiecărui participant la traficul rutier, de a învăța 
principalele reguli de circulație pietonală direct de la polițiști (cum și când se traversează strada 
în condiții de siguranță, care sunt semnificațiile semaforului electric și a indicatoarelor rutiere, 
etc), au fost informați despre modul de comportare în interiorul locurilor de joacă, cum să circula 
corect cu rolele, trotineta, bicicleta, etc. 
 De comun acord cu conducerile instituțiilor de învățământ, s-a stabilit ca zilnic, să existe 
schimb de informații între patrulele Poliției Locale repartizate la unitatea de învățământ 
respectivă și profesorul însărcinat cu serviciul pe instituție, elevii de serviciu, agenții de pază 
(după caz), iar la avizierul instituției să fie afișate datele de contact ale Secției de Poliției Locală 
din zona de responsabilitate. 

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 
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orele de curs, polițiștii locali cu atribuții de ordine publică au inițiat și desfășurat 105 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, absentând de 
la cursuri. 

Urmare acestor aspecte, au fost aplicate 294 sancțiuni contravenționale, în valoare de 
19.650 lei (211 amenzi și 83 avertismente scrise) pentru încălcarea prevederilor Legii nr. 
349/2002 actualizată, privind prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din 
tutun, fiind totodată înștiințați atât părinții elevilor în cauză, cât și conducerile instituțiilor de 
învățământ.                   
 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. 

În cursul anului 2018, poliţiştii locali din cadrul  Biroului Disciplină în Construcții și Biroului 
Activitate Comercială, au verificat respectarea prevederilor legale privind interzicerea 
comercializării băuturilor alcoolice și a tutunului de către agenţii economici ce îşi desfăşoară 
activitatea în incinta sau în zona vicinală a unităţilor de învăţământ preuniversitar, verificarea 
contractelor încheiate între reprezentanții  unităților  de învățământ și agenții economici, 
verificarea documentelor privind legalitatea ocupării proprietății publice  cu construcții provizorii 
tip chioșc, precum și legalitatea amplasării tonomatelor de cafea în instituțiile de învățământ. 
 

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Dolj 
În perioada de referinţă, creşterea siguranţei cetăţeanilor 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 şi colaborării în 
îndeplinirea atribuţiilor specifice cu Primăria Municipiului Craiova şi cooperării 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 anul 2018, 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 183 misiuni de asigurare a ordinii şi siguranţei 
publice, ocazie cu care au fost aplicat 10 sancţiuni contravenţionale în valoare de 1.600 lei şi 
confiscate bunuri în valoare de 180 lei. 

Cele mai vizibile au fost misiunile de asigurare a ordinii publice pe timpul desfășurării 
Referendumului Național pentru revizuirea Constituției, manifestărilor sportive(de referință sunt 
misiunile de asigurare a ordinii publice pe timpul competițiilor organizate în cadrul preliminarilor 
Campionatelor europene de volei masculin și feminin la care echipele reprezentative ale 
României au participat, meciurile de handbal feminin din cadrul Cupei EHF) și a sărbătorilor 
naţionale. 

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, acestea cunoscând un trend 
descendent în anul 2018, 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.  
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Pe acest segment de activitate, efectivele Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Dolj au 
acționat la 103 de solicitări, ocazie cu care au fost constatate 4 infracțiuni cu 4 autori și aplicate 
63 sancțiuni contravenționale în valoare de 10.230 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 9.120 
misiuni de menţinere a ordinii publice, în zone de interes operativ, cu un efectiv de 17.216 
jandarmi, ocazie cu care au fost aplicate 986 sancţiuni contravenţionale, în valoare de 200.015 
lei, constatate 162 infracţiuni cu 171 autori, 16 persoane conduse la poliţie în vederea luării 
măsurilor legale şi au fost ridicate bunuri în valoare de 7.410 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 158 
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 „Invitație la Fair – 
Play!”, a programului de prevenire a consumului de droguri „Fii conştient, nu dependent”, a 
programului de prevenire a violenţei în şcoli „Scoala în siguranta!” precum şi programelor de 
prevenire a delicvenței stradale și juvenile ”Adolescența fara delicvență”, ”Împreună pentru 
siguranță”, ”Jandarmul - prietenul  care la nevoie se cunoaște, ocazie cu care au fost distribuite 
8.650 pliante şi alte materiale de informare. 
 Un aspect important a constat în derularea şi dezvoltarea relaţiilor de 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 desfăşurat 284 acţiuni în colaborare cu aceste instituţii, ocazie cu care au fost aplicate 19 
sancţiuni contravenţionale, în valoare de 6.200 lei şi au fost ridicate bunuri în valoare de 640 lei.  

Realizarea obiectivelor planificate în anul 2018 a impus o conduită ireproşabilă precum şi 
o probitate morală şi profesională a întregului personal. 

 

Gruparea de Jandarmi Mobilă Fraţii Buzeşti Craiova 
În anul  2018, GJMb. Craiova a asigurat măsurile de ordine la 69 de manifestări pe raza 

municipiului Craiova, cu un efectiv de 5.936 de jandarmi. La aceste manifestări au participat 
582.900 de persoane.  

Misiuni de asigurare a ordinii publice pe timpul desfăşurării meciurilor de fotbal  
GJMb. Craiova a asigurat măsurile de ordine publică la 25 meciuri de fotbal cu grad de 

risc mediu, pe Stadioanele "Ion Oblemenco" şi "Extensiv", cu un efectiv de 4.089 de jandarmi, la 
care au participat aproximativ 446.300 de spectatori. 

Exemple:  
• Romania - Suedia din data de 27.03.2018 - meci de fotbal dintre echipele 

reprezentative; 
• U Craiova 1948 CS SA - FC Dinamo București din data de 01.09.2018 - meci de 

fotbal din cadrul Ligii I, etapa a VII-a; 
• U Craiova 1948 CS SA - FCSB din data de 21.10.2018 - meci de fotbal din cadrul 

Ligii I, etapa a XII-a; 
• U Craiova 1948 CS SA II - U Craiova 1948 SA din data de 02.11.2018 - meci de 
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fotbal din cadrul Ligii a III-a, Seria a III-a, etapa a XI-a. 
Misiuni de asigurare a ordinii publice pe timpul desfăşurării manifestărilor sportive, 

altele decât meciuri de fotbal 
  GJMb Craiova a asigurat măsurile de ordine publică la 31 competiţii sportive cu grad de 
risc mediu, dintre care: 

 - 19 misiuni de asigurare a ordinii publice cu un efectiv de 1.008 jandarmi, pe timpul 
desfăşurării partidelor de handbal feminin desfăşurate de echipa SCM Craiova, la care au 
participat 51.400 spectatori. 

- 9 misiuni de asigurare a ordinii publice cu un efectiv de 342 jandarmi, pe timpul 
desfăşurării partidelor de baschet masculin desfăşurate de echipa SCM Craiova, la care au 
participat 16.200 spectatori. 

- 3 misiuni de asigurare a ordinii publice cu un efectiv de 88 jandarmi, pe timpul 
desfăşurării concursurilor automobilistice, la care au participat 10.000 spectatori. 

Exemple: SCM Craiova - Vipers Kristiansand - 11.05.2018 - finala Cupei EHF; 
      Craiova Super Rally 14.09.2018. 
Misiuni de asigurare a ordinii publice pe timpul desfăşurării manifestărilor cultural-

artistice 
GJMb Craiova a asigurat măsurile de ordine la 9 de manifestări cultural-artistice în 

municipiul Craiova cu un efectiv de 344 de jandarmi, manifestări la care au participat aproximativ 
49.000 spectatori. 

Exemple: Zilele mun. Craiova - 09.06.2018; 
      Ziua Iei - 24.06.2018. 
Misiuni de asigurare a ordinii publice pe timpul desfăşurării manifestărilor 

religioase 
GJMb Craiova a asigurat măsurile de ordine publică la 4 de manifestări religioase pe raza 

mun. Craiova cu un efectiv de 65 de jandarmi, manifestări la care au participat aproximativ 
10.000 de persoane. 
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STAREA MEDIULUI 

 
 

Calitatea aerului 
În cursul anului 2018, supravegherea calităţii aerului în aglomerarea Craiova s-a realizat, 

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

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

 
Structura reţelei din aglomerarea Craiova: 

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

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

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

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

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

Pe lângă indicatorii de calitate a aerului menţionaţi, se monitorizează şi parametri 
meteorologici la  staţiile DJ-2 şi respectiv DJ-4: temperatura, direcţia şi viteza vântului, presiunea 
atmosferică, radiaţia solară, umiditatea relativă şi nivelul precipitaţiilor. 

Principalele surse de emisie care afectează valorile indicatorilor monitorizaţi sunt: 
• traficul auto şi feroviar - produc emisii de poluanţi chimici, pulberi şi zgomot, cele mai afectate 

artere fiind: N. Titulescu, Calea Bucureşti şi B-dul Decebal;  
• arderi în industria de transformare şi pentru producerea de energie electrică şi termică, respectiv  

platformele industriale ale celor 2 termocentrale care emit o serie de poluanţi in atmosferă  (oxizi 
ai sulfului şi azotului, monoxid şi dioxid de carbon, compuşi organici volatili, pulberi), generează 
volume mari de ape uzate industriale şi produc cantităţi mari de deşeuri (cenuşa şi sterilul). La 
cele două locaţii ale haldelor de cenuşă, cea de la Işalniţa şi cea de la Valea Mânăstirii, încă se 
mai produc uneori spulberări de praf in condiţii de vânt uscat; 

• alte procese industriale - platforma de sud-est (Electroputere, M.A.T., Reloc, Ford), zona din NV- 
Elpreco, Fabrica de bere, incineratorul generează in atmosferă emisii de diverşi  poluanți şi 
zgomot; 

• exploatarea gazelor produce emisii de compuşi organici volatili ; 
• procesele de ardere pentru încălzirea casnică influenţează sensibil concentraţiile   poluanţilor în 

timpul iernii, prin contribuţia lor la nivelul PM10, PM2,5, oxizilor de  azot,monoxidului de carbon ; 
• şantierele deschise, nerespectarea condițiilor prevăzute pentru trasportul materialelor 

pulverulente și a celor legate de ieșirile mijloacelor de transport din amplasamente unde există 
surse importante de praf  sunt importante surse de pulberi; 

• factori naturali -  terenurile agricole din apropiere sunt importante surse de pulberi, de 
asemenea; 

• surse accidentale – incendii- surse de oxizi, pulberi, compusi organici; 
• surse locale necontrolate, ca arderea miriştilor, arderi ale materialelor plastice sunt surse de 

pulberi oxizi şi alti compuşi organici, unii foarte periculoşi; 
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• 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 2018 
În urma monitorizării poluanţilor atmosferici în anul 2018, la dioxidul de sulf și monoxidul 

de carbon s-au obţinut date comparabile cu cele din anii precedenţi.  
Problema înregistrării unui număr important de  depășiri ale  VL orare și zilnice la SO2 

pare a fi rezolvată, odată cu începerea utilizării instalațiilor de desulfurare de către 
termocentralele din aproprierea orașului; influența schimbărilor în regimul de funcționare al celor 
două termocentrale se resimte în anumite condiții meteorologice defavorabile dispersiei, prin 
creșterea concentrațiilor poluantului- în astfel de condiții s-au înregistrat depășiri ale VL orare –
câte una la DJ-3 și la DJ-4, iar mediile anuale sunt în domeniul a 12-18 µg/m3. 

În cazul  oxizilor de azot (NO2, NOx) s-au înregistrat medii anuale ceva mai ridicate, în 
jur de 13-35 µg/m3; în condițiile în care în zona centrală funcționează sistemul de plată prin SMS 
al parcărilor, cea mai mică medie anuală s-a înregistrat la stația Primărie; la DJ-3, în schimb, 
media anuală a fost mult mai ridicată, apropiata de cea din anul precedent. Concentrațiile cele 
mai ridicate s-au înregistrat în timpul iernii, datorită aportului proceselor de ardere pentru 
încălzirea casnică. Nu s-au înregistrat depășiri ale VL orare. 

Pentru pulberile materiale în suspensie- fracția PM10, evoluția concentrațiilor în cursul 
lunilor de toamnă și iarnă ridică în continuare  probleme în perioade caracterizate de calm 
atmosferic și lipsa precipitațiilor, notabile în anul acesta pentru stațiile urbane DJ-3, DJ-2 și DJ-1; 
și în anul 2018 la DJ-3  avem un număr de depășiri ale VL anuale mai mare decât cel permis 
prin Legea 104/2011.  

Pulberile sedimentabile, monitorizate lunat la SSRM Criova, stațiile DJ-3, Dj-4 și în Valea 
Vlăicii au o evoluție asemănătoare, în sensul că valorile mai ridicate se obțin la DJ-3 și în zona 
centrală a orașului, dar concentrații comparabile găsim șu la DJ-4 (suburban).  

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 anul precedent și mai mic decât numărul limită 
de depășiri permis în legislație.  

 
Tabel sinteza- anul 2018       
staţie poluant media 

anuala 
unitate 
masura tip depasire nr. 

depasiri 
captura de date  

validate (%) 
DJ-1 SO2  12,42 µg/m3 VL ora (350µg/m3)  0 95,34 
  NO2  20,42 µg/m3 VL ora (200µg/m3)  0 85,96 
  NOx  35,11 µg/m3     85,96 
  CO 0,42 mg/m3 Max mediei 8 ore 0 91,00 
  Benzen 2,96 µg/m3     94,12 
  PM10 grav. 30,45 µg/m3 VL 24 ore (50 µg/m3) 28 83,84 
DJ-2 SO2  12,18 µg/m3 VL ora (350µg/m3)  0 72,69 
  NO2  13,36 µg/m3 VL ora (200µg/m3)  0 76,83 
  NOx  22,37 µg/m3     76,83 
  CO 0,21 mg/m3 Max mediei 8 ore 0 79,62 
  PM10 grav. 31,71 µg/m3 VL 24 ore (50 µg/m3) 26 73,70 
DJ-3 SO2  13,48 µg/m3  VL ora (350µg/m3)  1 95,67 
  NO2  34,8 µg/m3 VL ora (200µg/m3)  0 85,00 
  NOx  69,7 µg/m3     85,00 
  O3 38,38 µg/m3 Max mediei 8 ore 0 95,90 
  PM10 grav. 32,39 µg/m3 VL 24 ore (50 µg/m3) 47 89,00 
DJ-4 SO2  18 µg/m3  VL ora (350µg/m3)  1 67,52 
  NO2  11,58 µg/m3 VL ora (200µg/m3)  0 59,17 
  NOx  21,85 µg/m3     59,17 
  O3 49,52 µg/m3 Max mediei 8 ore 3 94,13 
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DJ-5 SO2  11,87 µg/m3  VL ora (350µg/m3)  0 88,38 
  CO 0,18 mg/m3 Max mediei 8 ore 0 98,9 
  O3 49,62 µg/m3 Max mediei 8 ore 1 95,40 

 
Radioactivitatea mediului  
APM Dolj a realizat supravegherea radioactivităţii mediului în Municipiul Craiova, prin 

intermediul Staţiei de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului Craiova (SSRM Craiova)  şi a 2 
staţii automate de măsurare a dozei, care fac parte din Sistemul Naţional de Avertizare/Alarmare 
pentru Radioactivitatea Mediului (S.N.A.A.R.M.), componentă a Reţelei Naţionale pentru 
Supravegherea Radioactivităţii Mediului (R.N.S.R.M.). Staţiile automate locale sunt concepute să 
permită funcţionarea şi monitorizarea radioactivităţii mediului în zonele în care au fost montate, 
într-o manieră continuă, fără necesitatea intervenţiei umane (operare automată), în condiţiile de 
mediu existente, în regiunile de amplasare. 

S.N.A.A.R.M. este coordonat de la un centru de comandă aflat în cadrul Laboratorul de 
Radioactivitate, ANPM. 

Reţeaua Naţională pentru Supravegherea Radioactivităţii Mediului (RNSRM) înfiinţată în 
anul 1962, constitue o componentă specializată a sistemului naţional de radioprotecţie, care 
realizează supravegherea si controlul respectării prevederilor legale privind radioprotecţia 
mediului şi asigură îndeplinirea responsabilităţilor MM privind detectarea, avertizarea si 
alarmarea factorilor de decizie în cazul unor evenimente cu impact radiologic asupra mediului si 
sănătăţii populaţiei. Existenta si funcţionarea reţelei este o cerinţă a UE. Tratatul Euratom – Art. 
35, obligă statele europene să-şi  monitorizeze radioactivitatea mediului din vecinătatea 
obiectivelor nucleare  şi pe întreg teritoriul naţional şi să transmită Comunitătii, prin rapoarte 
periodice, informaţiile obţinute (Art.36). 

 SSRM Craiova efectuează atât un programul standard de supraveghere a radioactivităţii, 
cât si un program special de supraveghere a zonei de influenţă a CN Kozlodui. 

SSRM Craiova (funcţionează neîntrerupt din 1967), a desfăşurat în anul 2018 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 dupa prelevare, la 20 ore si la 5 
zile).Valorile înregistrate s-au situat sub nivelul  de atenţionare de 10 Bq/m3. 
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a.Variaţia radioactivităţii beta globala a aerosolilor-masuratori imediate 
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Graficul 1.1. 

 
b. Evoluţia radioactivităţii descendenţilor radonului, în ultimii 11 ani, aspiraţia intre orele 2-7 
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Graficul 1.2 

 
c. Evoluţia radioactivităţii descendenţilor radonului, în ultimii 11 ani, aspiraţia intre orele 8-13 
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Graficul 1.3 

 
d. Evoluţia radioactivităţii descendenţilor radonului, în ultimii 11 ani,  

aspiraţia intre orele 14-19 
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Graficul 1.4 
 

e. Evoluţia radioactivităţii descendenţilor radonului, în ultimii 11 ani,  
aspiraţia intre orele 20-01 
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Graficul 1.5 
             
       Din graficele prezentate, se observă că radioactivitatea aerosolilor a avut o variaţie 
sezonieră, în concordanţă cu variaţia multianuală, iar activitatea specifică a radonului este mai 
mare în  lunile de toamnă-iarnă, aceasta fiind influenţată, în cea mai mare parte, de condiţiilor 
meteorologice. 
 Nu au fost identificaţi radionuclizi artificiali în probele de aetosoli atmosferici. 
 
2. Debitele dozei gamma  în aer – Craiova 2018 
 
       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, incasată de populaţia din zonă a fost  de 0.11 mSv/an. Valoarea 
medie a echivalentului de  doză efectivă pentru ţara noastră este de 2,4 mSv/an. 
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Probele de aerosoli atmosferici cumulate lunar, au fost măsurate gama spectrometric.  
 

 
3. Depuneri atmosferice totale şi precipitaţii Craiova 

 
Probele au fost prelevate zilnic de pe o suprafată de 0.3 m2, durata de prelevare fiind de 

24 h. Depunerile atmosferice au fost analizate zilnic. 
Depuneri atmosferice, activităţi specifice beta globale (Bq/m2/zi) 

- valori medii lunare (măsuratori imediate). 
 

Graficul 3.1 
 

     Pe grafic au fost reprezentată variaţia lunară a depunerilor atmosferice şi a precipitaţiilor.  
 
Probele de depuneri au fost cumulate lunar si supuse măsurătorilor gamma spectrometrice. 
Concentraţia radionuclizilor artificiali a fost mai mică decât activitatea minim detectabilă.  
 
4. Ape brute Jiu – Podari 
 

Radioactivitatea artificială beta globală a probelor de apă din Jiu (măs. imediate) a 
variat între 140,0 Bq /m3

 în luna octombrie şi 1211,7 Bq/mc în 12.07.2018, iar cea întârziată 
măsurată după 5 zile de la recoltare, a fost  în medie de 193,3 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. 
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5. Sol necultivat – Craiova 
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Valorile obţinute în urma măsurătorilor beta globale a  probelor de sol necultivat s-au 

situat între 243,6 si  496,08 Bq/kg. Singurul radionuclid artificial găsit a fost Cs-137, a cărui 
activitate este de 12,0  Bq/kg şi este de provenienţă cernobâliană. 

 
6. Vegetaţie spontană – Craiova 

 
Radioactivitatea  beta globală a vegetaţiei spontane a variat în acestă perioadă între 

137,61 şi 436,0 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 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;  
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 - structura sectorială a economiei;  
 - nivelul tehnologic existent;  
 - cererea de reglementări în privinţa mediului;  
 - politica şi cheltuielile de conservare şi de protejare a mediului ambiant.  

Deoarece dezvoltarea economică reprezintă o cauză principală a degradării mediului, în 
virtutea principiului dezvoltării durabile este necesară reconcilierea obiectivul creşterii 
competitivităţii cu cel al protejării mediului.  

Obiectivul general al dezvoltării durabile este de a găsi un optim al interacţiunii dintre 
patru sisteme: economic, uman, ambiental şi tehnologic. Nivelul optim corespunde acelei 
dezvoltări de lungă durată, care poate fi susţinută de către cele patru sisteme. 

La nivel global se încearcă adoptarea unor metode standard de gestionare a deşeurilor 
într-un sistem integrat însă unele ţări întâmpină probleme majore în ceea ce priveşte 
aplicabilitatea lor din cauza gradului scăzut de dezvoltare socio-economică, ţări care au ca 
strategie politică de bază dezvoltarea economică, lăsând problemele legate de mediu (impactul 
deşeurilor asupra mediului, în cazul de faţă) pe o poziţie inferioară. 

Activitatea de gestionare a deşeurilor trebuie să se bazeze pe anumite principii şi 
priorităţii: principiul protecţiei resurselor primare stabileşte necesitatea de a minimiza şi 
eficientiza utilizarea resurselor primare în special a celor neregenerabile punând accent pe 
utilizarea resurselor secundare, prevenire, pregătire pentru reutilizare, reciclare, alte operaţiuni 
de valorificare, de exemplu valorificarea energetică şi abia în ultimul rând eliminare. 

Depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor, evacuarea acestora în cursurile de apă, 
arderea necontrolată, reprezintă a serie de riscuri majore pentru mediul şi pentru sănătatea 
umană, favorizând poluarea aerului, apei, solului, apariţia bacteriilor infecţioase, a insectelor, 
rozătoarelor. 

Deşeurile municipale constituie o problemă de strictă actualitate, ţinând seama de 
pericolul potenţial pentru sănătate şi mediu, precum şi de faptul că acestea conţin o serie de 
materiale reciclabile a căror valorificare are drept rezultat economisirea de resurse naturale şi 
diminuarea consumurilor materiale şi energetice. 

Cantităţile de deşeuri destinate eliminării prin depozitare sau ardere reprezintă pierderile 
de materie şi energie care contravin principiilor unei dezvoltări durabile. 

Gestionarea deşeurilor municipale presupune colectarea, transportul, valorificarea şi 
eliminarea acestora, inclusiv monitorizarea depozitelor de deşeuri după închidere. 

 
Gestionarea deşeurilor municipale  
Deşeurile municipale reprezintă totalitatea deşeurilor generate în mediul urban şi rural din 

gospodării, instituţii, unităţi comerciale, agenţi economici (deşeuri menajere şi asimilabile), 
deşeuri stradale colectate din spaţii publice, străzi, parcuri, spaţii verzi, deşeuri din construcţii şi 
demolări şi nămoluri de la epurarea apelor uzate orăsenesti. 

Deşeurile municipale şi asimilabile conţin în cea mai mare parte categorii de deşeuri care 
pot fi şi trebuie valorificate: hârtie, carton, plastic, metale, lemn, sticlă şi deşeuri biodegradabile. 

Pentru anumite tipuri de deşeuri nu există practic opţiuni viabile de valorificare pe plan 
naţional (de exemplu sticlă). În prezent sistemul este disponibil în primul rând pentru ambalajele 
PET şi hârtie/carton. Cantităţile reciclate provin, în principal, de la agenţii economici, instituiţii şi 
într-o mai mică măsură de la populaţie. Alte circuite paralele de reciclare au la bază colectarea 
stradală prin intermediul containerelor tip clopot sau în zonele de depozitare. Ele reprezintă, de 
asemenea, o pondere relativ importantă, dar greu de cuantificat. 

Deşeurile reprezintă o pierdere uriaşă de resurse sub formă de materiale şi energie. 
Cantitatea deşeurilor generate poate fi privită ca un indicator a cât de eficienţi suntem noi ca 
societate, în special cu privire la utilizarea resurselor naturale şi la operaţiile de tratare a 
deşeurilor.  

Deşeurile municipale sunt în prezent cel mai bun indicator disponibil pentru descrierea 
dezvoltării generale a generării şi tratării deşeurilor în România. 

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. 
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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. 

 
Gestionarea deşeurilor periculoase din deşeurile municipale 
Deşeurile menajere periculoase sunt definite ca acele deşeuri care ar putea să 

accentueze proprietăţile periculoase ale deşeurilor solide municipale, atunci când sunt 
depozitate, incinerate sau convertite în compost. 

Uleiul de motor, vopselele, pesticidele, antigelul, substanţele de conservare a lemnului, 
bateriile, cosmeticele şi unele dintre substanţele utilizate pentru curăţat sunt exemple de produse 
care pot conţine solvenţi, produşi petrolieri, metale grele sau substanţe toxice chimice. Atunci 
când aceste produse sunt aruncate la gunoi sau vărsate în canalizare, contaminează mediul. 

La nivelul judeţului Dolj nu a fost înregistrat niciun progres în ceea ce priveşte colectarea 
separată a deşeurilor periculoase din deşeurile municipale, cu toate că, în conformitate cu 
prevederile legale in vigoare, administraţiile publice locale, prin firmele de salubritate, sunt 
obligate să asigure colectarea separată şi tratarea corespunzătoare a acestui flux special de 
deşeuri. Astfel, deşeurile periculoase din deşeurile municipale sunt colectate şi depozitate 
împreună cu celelalte tipuri de deşeuri. Conform unui studiul al Institutului Naţional de Cercetare 
şi Dezvoltare pentru Protecţia Mediului – ICIM, s-a ajuns la concluzia că 0,05% din deşeurile 
municipale depozitate sunt periculoase. 

Deşeurile periculoase din deşeurile municipale necesită o colectare specială în puncte de 
colectare diferite de cele utilizate în general pentru deşeurile solide municipale, în vederea 
aplicării soluţiilor specifice de tratare pentru evitarea unor poluări accidentale. 

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, platic, metale, hârtie şi 
carton, sticlă, textile), deşeuri care sunt mai departe transferate către operatori economici 
autorizaţi să recicleze/valorifice deşeuri de ambalaje. Până în prezent, la nivelul judeţului Dolj au 
fost autorizaţi 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, în 
prezent fiind deschisă sesiunea de raportare pentru anul 2017. 

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. 
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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. 

 
Firme de transport deşeuri periculoase autorizate 

Judeţ Operator economic 
DOLJ SC STERICYCLE ROMÂNIA SRL 
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; 



126 
 

- 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 autorizaţi să desfăşoare activitatea 
de colectare, cantitatea de DEEE – uri colectate fiind transferată către punctele de tratare 
autorizate la nivel national. 

 
Gestionarea vehiculelor scoase din uz 
Directiva privind vehiculele scoase din uz (VSU) are scopul de a reduce cantitatea de 

deşeuri provenite de la vehicule scoase din uz. Aceasta include printre altele prevederi 
referitoare la: 

- tratarea (dezmembrarea) VSU; 
- stabilirea de către producători a sistemelor de colectare pentru toate vehiculele scoase 

din uz şi transferarea acestora către instalaţii autorizate de tratare; 
- eliberarea certificatului de distrugere de către instalaţiile de tratare sau de către 

vânzători ori întreprinderi de colectare, în numele unei instalaţii de tratare autorizate; 
- predarea, fără costuri, de către ultimul deţinător şi/sau proprietar a vehiculului scos din 

uz către o instalaţie de tratare autorizată. 
În prezent la nivelul judeţului Dolj sunt autorizaţi 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; 
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- 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 2018 privind 
cantitatile 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 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 si Bechet, rocada de vest-nord-est şi 
artera principală din interiorul oraşului: Calea Bucureşti - Calea Severinului. 

Cele mai circulate intersecţii (artere) sunt: Km 0, Universitate, Piaţa Centrală, PECO 
Severinului, Staţia RA – Plaiul Vulcăneşti, Pasaj Electroputere – Electroputere Parc,  Piaţa Gării, 
Strada Râului – Strada Brestei, Ciupercă, Zona Spitalul nr. 1, intersecţia AI Cuza – Calea 
Bucureşti (McDonalds),   diverse intersecţii din cartierul Craioviţa Nouă. 

 
Sursa de zgomot traficul rutier 
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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 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 

 
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. 
 



132 
 

 
 

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 zborurile militare nu s-au 

mai desfăşurat în anul 2018. 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 şi aprobate în luna februarie 2018. 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 (faţada cea mai expusă), pe intervale de valori şi diverse surse de zgomot – indicatorul 
L(zsn) 
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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 
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ZGOMOT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA”  elaborată de S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi – 
INCERTRANS S.A. Bucureşti a fost depusă la A.P.M. Dolj și aprobat în cursul lunii februarie 
2018 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. 

Vizavi de sursa de zgomot tramvai, după consultarea hărţilor de zgomot şi a situaţiei 
concrete de pe teren, reducerea zgomotului emis de circulaţia tramvaielor se poate realiza prin 
reducerea zgomotului emis la contactul şină-roată, reducerea vibraţiilor vehiculelor prin 
schimbarea acestora cu vehicule mai silenţioase, reducerea vibraţiilor vehiculelor şi a căii de 
rulare prin reducerea rigidităţii căii de rulare. Aceste măsuri au fost aplicate prin contractul de 
modernizare  a căii de rulare la tramvai, care s-a încheiat 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 (258340 pers), Populaţia după domiciliu (301.924) locuitori, la 1 iulie 20183  
- 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 2017 

La începutul 
anului 2018 

   
 ECHIPAREA TERITORIULUI   

 Suprafaţa totală4 - ha 8141 8141 
 Locuinţe existente5 - total - număr 110547 111197 

 Locuinţe în proprietate publică - număr 702 702 
 Locuinţe din fondurile private - număr 109845 110495 

 Suprafaţa locuibilă2 - total mp 5832425 5864307 
 Suprafaţa locuibilă - proprietate publică - mp 22647 22647 
 Suprafaţa locuibilă – fonduri private - mp 5809778 5841660 

 Suprafaţa intravilană a municipiilor şi oraşelor - 
hectare 

7063 7063 

 Suprafaţa spaţiilor verzi a municipiilor şi oraşelor - 
hectare 

1040 1038 

 Lungimea străzilor orăşeneşti - total - km 401 403 
 Lungimea străzilor orăşeneşti modernizate - km 329 330 

 Lungimea simplă a reţelei de distribuţie a apei potabile - 
km 

581,5 596,5 

 Capacitatea instalaţiilor de producere a apei potabile – 
mc /zi 

301520 301520 

 Cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor – 
total - mii mc 

 
18115 

 
16097 

 Cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor – 
uz casnic - mii mc 

 
17331 

 
10593 

 Energia termică distribuită - Gcal 360053 333940 
 Lungimea simplă a reţelei de canalizare - km 463,0 579,1 
 Lungimea simplă a conductelor de distribuţie a gazelor 

- km 
465,3 467,4 

                                                 
3 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. 
 

4 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.  

5 Date la sfârşitul anului 
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Indicator La începutul 
anului 2017 

La începutul 
anului 2018 

   
 Gaze naturale distribuite - total – mii mc 86681 89842 
 Gaze naturale distribuite – uz casnic – mii mc 48344 52833 
 Numărul tramvaielor în inventar 29 29 
 Numărul autobuzelor în inventar 230 209 
   

 POPULAŢIA   
 Populaţia după domiciliu la 1 iulie 303524 301924 

 Din care femei 160335 159764 
   

      Mişcarea naturală a populaţiei6   
 Născuţi vii 2607 2131 
 Născuţi morţi 1 1 
 Decedaţi 2776 2611 
 Decedaţi sub un an 7 8 
 Căsătorii  1936 1862 
 Divorţuri 281 274 

Mişcarea migratorie a populaţiei   
 Stabiliri de domiciliu în localitate 3362 3219 
 Plecări cu domiciliul din localitate 5196 4374 
 Stabiliri de reşedinţă în localitate  4005 4201 
 Plecări cu reşedinţa din localitate  4194 1899 
   

 FORŢA DE MUNCĂ   
 Numărul mediu al salariaţilor - total - persoane 95387 100910 

 Numărul mediu al salariaţilor în agricultură, 
silvicultură şi pescuit - persoane 

 
702 

 
797 

 Numărul mediu al salariaţilor în industrie - total - 
persoane 

 
22601 

 
24045 

 Numărul mediu al salariaţilor în industria 
extractivă - persoane 

 
482 

 
595 

 Numărul mediu al salariaţilor în industria 
prelucrătoare - persoane 

 
17755 

 
19105 

 Numărul mediu al salariaţilor în producţia şi 
furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, 
apă caldă şi aer condiţionat - persoane 

 
 

1915 

 
 

1919 
 Numărul mediu al salariaţilor în distribuţia apei, 

salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de 
decontaminare - persoane 

 
 

2449 

 
 

2426 
 Numărul mediu al salariaţilor în construcţii - 
persoane 

6126 5976 

 Numărul mediu al salariaţilor în comerţ cu ridicata şi 
cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi 
motocicletelor - persoane 

 
 

23521 

 
 

24238 
 Numărul mediu al salariaţilor în transport şi 
depozitare - persoane 

 
5125 

 
5295 

 Numărul mediu al salariaţilor în hoteluri şi 
restaurante  - persoane 

 
2235 

 
2802 

 Numărul mediu al salariaţilor în informaţii şi 
comunicaţii  - persoane 

 
2774 

 
2999 

 Numărul mediu al salariaţilor în intermedieri 
financiare şi asigurări - persoane 

 
1399 

 
1502 

 Numărul mediu al salariaţilor în tranzacţii imobiliare    
                                                 

6 Date la sfârşitul anului 
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Indicator La începutul 
anului 2017 

La începutul 
anului 2018 

   
- persoane 823 788 

 Numărul mediu al salariaţilor în activităţi 
profesionale, ştiinţifice şi tehnice  - persoane 

 
2932 

 
3535 

 Numărul mediu al salariaţilor în activităţi de servicii 
administrative şi activităţi de servicii suport  - 
persoane 

 
5192 

 
5902 

 Numărul mediu al salariaţilor în administraţie publică 
şi apărare, asigurări sociale din sistemul public  - 
persoane 

 
3276 

 
3371 

 Numărul mediu al salariaţilor în învăţământ - 
persoane 

7438 7485 

   
 Numărul mediu al salariaţilor în sănătate şi asistenţă 
socială - persoane  

 
8502 

 
9164 

 Numărul mediu al salariaţilor în activităţi de 
spectacole, culturale şi recreative  - persoane 

 
1629 

 
1767 

 Numărul mediu al salariaţilor în alte activităţi ale 
economiei naţionale  - persoane 

 
1112 

 
1244 

 Şomerii înregistraţi7 - persoane 1845 1486 
 feminin 1050 867 

 Ponderea şomerilor în populaţia de 18-62 ani -% - 0,9 0,7 
   

 ACTIVITATEA ÎNTREPRINDERII   
 Numărul unităţilor active - total, din care, pe clase de mărime: 9957 10238 

 0 - 9 salariaţi 8715 9013 
 10 - 49 salariaţi 1025 1021 

 50 - 249 salariaţi 179 163 
 250 şi peste 38 41 

 Numărul mediu de persoane ocupate - total, din care, pe clase 
de mărime: 85972 85364 
 0 - 9 salariaţi 20709 20977 

 10 - 49 salariaţi 19796 19747 
 50 - 249 salariaţi 16684 15482 
 250 şi peste 28783 29158 

 Cifra de afaceri - total, din care, pe clase de mărime – lei: 2250481294
0 24861149134 

 0 - 9 salariaţi 3579195848 3682164675 
 10 - 49 salariaţi 6609994743 5659359147 
 50 - 249 salariaţi 4738177996 6039249634 
 250 şi peste 7577444353 9480375678 

 Investiţii brute - total, din care, pe clase de mărime – lei: 1407718833 2920097717 
 0 - 9 salariaţi 166015197 427933096 
 10 - 49 salariaţi 251048454 247492025 
 50 - 249 salariaţi 264551622 320447700 
 250 şi peste 726103560 1924224896 

   
 ÎNVĂŢĂMÂNT8   

 Unităţi independente de învăţământ - total - număr 84 86 
 Grădiniţe de copii - număr 25 26 
 Şcoli din învăţământul primar şi gimnazial - număr 22 22 
 Licee - număr 28 29 

                                                 
7 Date la sfârşitul anului 
8 În anul şcolar (universitar) 2017-2018 în col.1, respectiv 2018-2019 în col.2 
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Indicator La începutul 
anului 2017 

La începutul 
anului 2018 

   
 Şcoli postliceale - număr 7 7 
 Institute de învăţământ universitar - număr 2 2 
 Institute de învăţământ universitar-sector public 

- număr 
 

2 
 

2 
 Copii înscrişi în grădiniţe - persoane 7034 7386 
 Elevi înscrişi - total - persoane 43928 43804 

 Elevi înscrişi în învăţământul primar şi gimnazial - 
persoane 

 
21394 

 
21413 

 Elevi înscrişi în învăţământul primar - persoane 12335 12360 
 Elevi înscrişi în învăţământul gimnazial - 

persoane 
9059 9053 

 Elevi înscrişi în învăţământul liceal - persoane 15585 15850 
 Elevi înscrişi în învăţământul profesional - 

persoane 
1734 1529 

 Elevi înscrişi în învăţământul de maiştri - persoane 279 219 
 Elevi înscrişi în învăţământul postliceal - persoane 4936 4793 

 Studenţi şi cursanţi înscrişi - persoane 22339 22451 
 Studenţi înscrişi - sector public - persoane 20861 20830 
 Studenţi înscrişi - sector privat - persoane 1478 1621 

 Absolvenţi – total – persoane 8509 - 
 Absolvenţi în învăţământul primar şi gimnazial – 

persoane 
 

2159 
 

- 
 Absolvenţi în învăţământul liceal – persoane 566 - 
 Absolvenţi în învăţământul profesional – persoane 549 - 
 Absolvenţi în învăţământul postliceal – persoane 1728 - 
 Absolvenţi în învăţământul de maiştri – persoane - - 
 Absolvenţi în învăţământul superior – persoane 3507 - 
 Absolvenţi în învăţământul superior – proprietate 

publică – persoane 
 

3184 
 

- 
 Absolvenţi în învăţământul superior – proprietate 

privată – persoane 
 

323 
 

- 
 Personal didactic total - persoane 4492 4457 
 Personal didactic în învăţământul preşcolar - persoane 522 518 
 Personal didactic în învăţământul primar şi gimnazial - 

persoane 
 

1300 
 

1274 
 Personal didactic în învăţământul primar - 

persoane 
568 532 

 Personal didactic în învăţământul gimnazial - 
persoane 

732 742 

 Personal didactic în învăţământul liceal - persoane 1364 1332 
 Personal didactic în învăţământul postliceal - persoane 68 79 
 Personal didactic în învăţământul universitar - 

persoane 
1238 1254 

 Personal didactic în învăţământul universitar – 
sector public - persoane 

 
1238 

 
1254 

 Personal didactic în învăţământul universitar – 
sector privat - persoane 

 
- 

 
- 

 Săli de clasă şi cabinete şcolare - număr 2099 2278 
 Laboratoare şcolare - număr 794 799 
 Ateliere şcolare - număr 119 125 
 Săli de gimnastică - număr 82 85 
 Terenuri de sport - număr 77 81 
 Bazine de înot - număr 2 2 
 PC - număr 7450 7113 
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Indicator La începutul 
anului 2017 

La începutul 
anului 2018 

   
   
 CULTURĂ ŞI ARTĂ   

 Instituţii de spectacole - total - număr 5 5 
 Locuri in instituţii de spectacole – număr 1701 1518 
 Spectatori, auditori din teatre, instituţii muzicale - 

număr 
349652 607833 

 Personalul angajat din instituţiile şi companiile de 
spectacole - număr 

 
541 

 
543 

 Biblioteci - număr 84 85 
 Biblioteci publice – număr 1 1 
 Volume existente în biblioteci - număr 3199922 3210585 
 Cititori activi la biblioteci - număr 55806 55920 
 Volume eliberate - număr 802746 743683 
 Personalul angajat din biblioteci - număr 238 243 
 Muzee - număr 8 8 
 Vizitatori ai muzeelor - număr 178116 166988 
 Personalul angajat din muzee - număr 115 123 
   

 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 - 1 
 Cabinete medicale şcolare – număr 74 74 
 Cabinete medicale studenţeşti – număr 4 4 
 Cabinete stomatologice individuale – număr 2 2 
 Ambulatorii de spital – număr 5 5 
 Ambulatorii de specialitate – număr 4 4 
 Centre de transfuzie sanguină – număr 1 1 
 Laboratoare medicale - număr 34 36 
 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 1555 1607 
• Din total: medici de familie 11 11 

 Stomatologi – persoane 106 124 
 Farmacişti – persoane 51 59 
 Personal mediu sanitar – persoane 2337 2427 

   
Sector privat   

 Unităţi sanitare   
 Spitale - număr 7 7 
 Policlinici – număr 23 23 
 Farmacii – număr 154 152 
 Puncte farmaceutice – număr 44 44 
 Depozite farmaceutice – număr 14 14 
 Cabinete medicale – număr 494 508 
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Indicator La începutul 
anului 2017 

La începutul 
anului 2018 

   
din care:   
♦ Cabinete medicale de familie – număr 184 182 
♦ Cabinete medicale de medicină generală – 

număr 
35 35 

♦ Cabinete medicale de specialitate – număr 275 291 
 Cabinete stomatologice – număr 350 363 
 Laboratoare medicale – număr 124 127 
 Laboratoare de tehnică dentară – număr 69 48 
 Societate civilă medicală de specialitate – număr 103 110 
 Societate stomatologică civilă medicală – număr 2 2 
 Societate medicală civilă – număr 10 10 
 Centre medicale de specialitate - număr 21 20 
 Ambulatorii de spital – număr 3 3 
 Alte tipuri de cabinete medicale – număr 1 1 

 Paturi   
 Paturi în spitale – număr 157 162 

 Personal medical   
 Medici - persoane 791 866 
• Din total: medici de familie 217 201 

 Stomatologi - persoane 372 295 
 Farmacişti - persoane 498 480 
 Personal sanitar mediu – persoane 1900 2163 

   
 INVESTIŢII - CONSTRUCŢII9   

 Locuinţe terminate - total - număr 430 735 
 Locuinţe terminate din fonduri private - număr 430 735 
 Locuinţe terminate din fondurile populaţiei - număr  430 735 

   
 Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri 

rezidenţiale  - număr 
 

315 
 

343 
 Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri 

rezidenţiale pentru colectivităţi - număr 
 

- 
 

2 
 Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri 

administrative - număr 
 

6 
 

4 
 Autorizaţii de construire eliberate pentru hoteluri şi 

clădiri similare - număr 
 

4 
 

2 
 Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri pentru 

comerţul cu ridicata şi cu amănuntul - număr 
 

31 
 

24 
 Autorizaţii de construire eliberate pentru alte clădiri - 

număr 
65 68 

 Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri 
rezidenţiale – mp. 

 
109748 

 
157473 

 Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri 
rezidenţiale pentru colectivităţi - mp 

 
- 

 
1214 

 Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri 
administrative - mp 

 
3953 

 
5061 

 Autorizaţii de construire eliberate pentru hoteluri şi 
clădiri similare - mp 

 
3302 

 
1715 

 Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri pentru 
comerţul cu ridicata şi cu amănuntul - mp 

 
2983 

 
2212 

 Autorizaţii de construire eliberate pentru alte clădiri - 
mp 

44489 28268 

                                                 
9 Date la sfârşitul anului 



143 
 

Indicator La începutul 
anului 2017 

La începutul 
anului 2018 

   
   
 AGRICULTURA10   
 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 pasunilor - proprietate privată - ha 815 815 
 Suprafaţa fanetelor - proprietate privată - ha 3 3 
 Suprafaţa cu vii si pepiniere viticole - proprietate 

privată - ha 
 

27 
 

27 
 Suprafaţa cu livezi şi pepiniere pomicole - proprietate 

privată - ha 
 

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 TRATAMENT11   

 Unităţi de cazare  48 49 
 Hoteluri - număr 26 27 
 Moteluri - număr 2 2 
 Vile turistice - număr 1 2 
 Hosteluri - număr 4 4 
 Pensiuni turistice urbane - număr 15 14 

 Locuri în unităţi de cazare  2230 2369 
 Locuri în hoteluri - număr 1667 1793 
 Locuri în moteluri - număr 76 78 
 Locuri în vile turistice - număr 17 34 

                                                 
10 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.  
11 Date la sfârşitul anului 
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Indicator La începutul 
anului 2017 

La începutul 
anului 2018 

   
 Locuri în hosteluri - număr 201 201 
 Locuri în pensiuni turistice urbane - număr 269 263 

 Sosiri în unităţi de cazare  102735 95786 
 Sosiri în hoteluri - număr 86848 81933 
 Sosiri  în moteluri - număr 3015 2706 
 Sosiri în vile turistice - număr 1063 1299 
 Sosiri în hosteluri - număr 3344 3368 
 Sosiri în pensiuni turistice urbane - număr 8465 6480 

 Înnoptări în unităţi de cazare  184921 177463 
 Înnoptări în hoteluri - număr 153758 150907 
 Înnoptări în moteluri - număr 6761 8396 
 Înnoptări în vile turistice - număr 1614 2413 
 Înnoptări în hosteluri - număr 5460 5535 
 Înnoptări în pensiuni turistice urbane - număr 17328 10212 

 
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 

 
 


	Descrierea municipiului Craiova
	Cadrul fizico-geografic
	Relieful
	Geologia şi litologia
	Clima

	STAREA ECONOMICĂ
	Evoluţii sectoriale
	Industria
	Rezultatele şi performanţele întreprinderilor
	Agricultură

	Infrastructura municipiului Craiova
	Alimentarea cu apă şi reţeaua de canalizare
	Distribuţia energiei termice
	Consumul Propriu Tehnologic (reprezentând pierderile de energie electrică în elementele componente ale reţelei, precum şi energia electrică preluată din reţea dar nefacturată datorită neînregistrării de către grupurile de măsurare (contoare defecte, r...

	Transport urban
	Rețeaua stradală
	Sistemul public de iluminat
	Administrarea zonelor verzi


	STAREA SOCIALĂ
	Populaţia şi fenomenele demografice
	Forţa de muncă şi şomajul
	Pensii
	Învăţământ
	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.

	Universitatea de Medicină şi Farmacie

	Sănătatea
	Obiective investiții
	Spitalul clinic de boli infecţioase şi pneumoftiziologie „Victor Babeş“
	Spitalul clinic municipal Filantropia
	Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova

	Cultura
	Teatrul Naţional „Marin Sorescu” din Craiova


	 IDIOMATIC / co-producție a Teatrului din Liège (Belgia) și Teatrul Național "Marin Sorescu" Craiova, în colaborare cu INCESA Craiova, Universitatea din Craiova, Centrul de Inovare MULTITEL și compania Transquinquennal, Bruxelles / text și regie Mari...
	3. REACȚIE URBANĂ este proiectul de teatru comunitar inițiat de Teatrul nostru în toamna anului trecut, iar meritul acestui priect este acela de a fi adus în ipostază de actori peste 40 de persoane din comunitatea craioveană, care timp de câteva luni ...
	Opera Română Craiova
	Filarmonica ”Oltenia”
	Teatrul pentru copii şi tineret “Colibri”
	Cas a de Cultură „Traian Demetrescu”
	Muzeul de Artă Craiova
	Muzeul Olteniei
	Biblioteca Judeţeană Alexandru şi Aristia Aman
	Ansamblul Folcloric „Maria Tănase”
	Sport Club Municipal Craiova
	Ordine publică
	Poliţia Municipiului Craiova
	Poliţia Locală a Municipiului Craiova
	Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Dolj
	Gruparea de Jandarmi Mobilă Fraţii Buzeşti Craiova


	STAREA MEDIULUI
	Probele de depuneri au fost cumulate lunar si supuse măsurătorilor gamma spectrometrice. Concentraţia radionuclizilor artificiali a fost mai mică decât activitatea minim detectabilă.
	Gestionarea deşeurilor municipale
	Gestionarea deşeurilor periculoase din deşeurile municipale
	Gestionarea deşeurilor de ambalaje
	Gestionarea deşeurilor din construcţii şi demolări
	Deşeuri generate din activităţi medicale
	Deşeuri de echipamente electrice şi electronice
	Anexe
	PRINCIPALII INDICATORI TERITORIALI LA NIVELUL
	MUNICIPIULUI CRAIOVA


