
BUGETARE PARTICIPATIVĂ
Cetăţenii au un rol de participant activ în definirea şi abordarea 
problemelor comunităţii din care fac parte
Buget: 200 mii euro



Calendarul campaniei

Locuitorii municipiului Craiova au încărcat proiectele de 
inters public, pe site-ul craiova.decid.ro

Depunerea proiectelor 
1 noiembrie 2019 – 1 decembrie 201901 Au fost analizate proiectele depuse

Analiza proiectelor
2 – 20 decembrie 201902

A fost publicată lista cu proiectele eligibile/respinse pe 
site-ul craiova.decid.ro

Publicarea proiectelor
20 decembrie 201903 În această perioada cetățenii municipiului Craiova au

votat proiectele eligibile

Votarea proiectelor
23 decembrie 2019 – 23 ianuarie 202004

Publicarea proiectelor câștigătoare
24 ianuarie 202005



8 DOMENII, 38 PROIECTE

AMENAJARE 
SPAŢII PUBLICE

9
AMENAJARE DE SPAȚII 

VERZI ȘI LOCURI DE 
JOACĂ

7
INFRASTRUCTURĂ 
STRADALĂ: ALEI, 

TROTUARE, 
SCUARURI, ZONE 

PIETONALE

3
MOBILITATE, 

ACCESIBILITATE ȘI 
SIGURANȚA 
CIRCULAȚIEI

10

DIGITALIZARE

2

CULTURĂ

2
STRATEGIE/ 

PLANIFICARE 
URBANĂ

4
ASISTENŢĂ 
SOCIALĂ/ 
SĂNĂTATE

1



Preferințele craiovenilor

Supraveghere 
video locuri de 
joaca pentru 
copii

559

603

643
785

620Craiova pe 
biciclete

Evaluarea rezistentei 
structurale a 
cladirilor de 
invatamant din 
Municipiul Craiova

CIVIC HUB

Comunitatea noastra 
sprijina integrarea 
persoanelor cu TSA 
pe piata muncii



PROIECTE CÂȘTIGĂTOARE
01 02 03 04 05

42000 eur/16 luni 33000 eur/24 luni 50000 eur/12 luni 50000 eur/12 luni 50000 eur/6 luni

Comunitatea noastra 
sprijina integrarea 
persoanelor cu TSA pe 
piata muncii

Evaluarea rezistentei 
structurale a cladirilor de 
invatamant din 
Municipiul Craiova

CIVIC HUB Craiova pe biciclete
Supraveghere video a lo
curilor de joaca 
pentru copii

Activități realizate de parinti ai 
tinerilor cu autism, ca si 
voluntari, în cadrul unor 
parteneriate cu unități de 
învâțământ, de ex. Colegiul 
Gheorghe Chitu, Scoala 
Gimnaziala Gheorghe Bibescu. 
Proiectul are ca scop 
integrarea pe piața muncii a 20 
persoane (5 copii, 15 adulți)
diagnosticate cu TSA, prin 
dobândirea cunoștințe și 
abilități specifice unei meserii.

Evaluarea rezistentei 
structurale a cladirilor de 
invatamant din Municipiul 
Craiova prin masuratori de 
vibratii ambientale.

-Identificarea și amenajarea 
unui spațiu care să raspunda 
nevoilor tinerilor de punere in 
aplicare a unor idei sau 
proiecte, care sa faciliteze 
organizarea de ateliere creative 
si educative precum: reciclare, 
donatii in sprijinul altora; 
ecologie, organizare de 
evenimente in comunitate, etc 
sau dezbateri pe teme sociale, 
dezbateri de realizare de noi 
proiecte, etc
- organizare de evenimente 
precum: campanii de strangere 
de fonduri, expozitii foto, 
expozitii artistice, proiectii de 
film, dialoguri cu profesionisti in 
diferite domenii

-Ateliere de lucru și sesiuni de 
promovare a bicicletei ca mijloc 
de transport alternativ;
-Montarea de 40 de rasteluri 
pentru biciclete în școli;
-Realizarea unei aplicații – hărți 
online cu rasteluri în Craiova

Montarea de camere video 
pentru supravegherea locurilor 
de joacă pentru copii



Craiova pe biciclete

Supraveghere video locuri de joaca pentru copii

Comunitatea noastra sprijina integrarea persoanelor cu TSA 
pe piata muncii

CIVIC HUB

50 mii lei rastel, cap 65
50 mii lei, aplicația, cap 51

Bugetat de Servicii publice studiul de fezabilitate și execuție 
100 mii lei

120 mii lei, cap 65 Învâțământ. Se vor aloca fonduri după 
încheierea acordurilor de parteneriat cu unități de învâțământ. 

50 mii lei, consultanță și expertiză, cap 65

Amenajarea spațiului se va face din fondurile destinate 
acordului cadru pentru reparații clădiri. Utilare, 200 mii lei, la 
obiecte de inventar, administrativ

Asistență 
socială

Servicii publice
Investiții
Relații publice
Imagine

Patrimoniu

Patrimoniu
Administrativ
Relații publice
Imagine

Servicii publice

Prevedere bugetară. Compartiment responsabil

Evaluarea rezistentei structurale a cladirilor de invatamant 
din Municipiul Craiova

Observație: Față de sumele evidențiate mai sus, celelalte cheltuieli necesare implementării proiectelor, având caracter generic, sunt cuprinse în prevederile bugetare alocate pentru funcționarea instituției   
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