
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  

       
PROIECT  

                                           
 

   HOTĂRÂREA NR.____ 
privind conferirea titlului “Cetăţean de Onoare” al Municipiului Craiova, 

profesorului Apostolos Patelakis 
 
 
     Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data 

de 31.05.2018; 
     Având in vedere raportul nr.83874/2018 al Serviciului Imagine şi 

nr.84159/2018 al Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios 
Administrativ prin care se propune conferirea titlului “Cetăţean de Onoare” al 
Municipiului Craiova, profesorului Apostolos Patelakis; 

      În conformitate cu prevederile art.36 alin.8, art.45 alin.3, art.61 alin.2 şi 
art.115 alin.1 lit.b din Legea  nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică 
locală;  
 

 
                                           HOTĂRĂŞTE: 
 

 
Art.unic  -  Se conferă titlul "Cetăţean de Onoare" al Municipiului Craiova, 

profesorului Apostolos Patelakis, în semn de preţuire faţă de 
realizările didactice şi literare, pentru promovarea Municipiului 
Craiova și pentru neobosita activitate depusă în slujba dezvoltării şi 
promovării limbii şi culturii româneşti în străinătate. 

 
 

 

 
            INIŢIATOR,     AVIZAT, 
              PRIMAR,       SECRETAR, 

                Mihail GENOIU         Nicoleta MIULESCU 
                     
 

 

 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Serviciul Imagine 
Nr. 83874/23.05.2018 
                                                                                                       Se aprobă, 
                         Primar 
                                                                                                   Mihail GENOIU 
 
       
 
                                                                                                     Avizat, 

                                                                                Director Executiv  
           Direcția Economico-Financiară, 

                                                                           Lucia ȘTEFAN 
 
 

 
RAPORT 

Privind conferirea titlului 
CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

                                       d-lui Profesor APOSTOLOS PATELAKIS  
 

 
 
Apostolos Patelakis s-a născut din părinţi greci la Craiova, în data de 16 iulie 

1951. Este absolvent al prestigiosului Liceu „Nicolae Bălcescu“ (actual Colegiul 
Național „Carol I“) și al Institutului de Istorie-Geografie al Universităţii din 
Craiova. A fost repatriat din România în Grecia, în orașul Salonic, în anul 1979, la 
vârsta de 28 de ani, fiind primul emigrant grec născut la Craiova. Odată stabilit la 
Salonic, a fost angajat la Institutul de Studii Balcanice la Salonic, fiind primul grec 
care a predat un curs de limbă, cultură și civilizație românească la această 
instituție. 

Datorită activității sale, practic, toți cursanții, persoane de peste 18 ani, au 
devenit prieteni ai României și cunoscători al limbii române, într-o măsură mai 
mare sau mai mică. 

În paralel, a predat limba română și la diferite școli private care pregăteau 
tineri greci absolvenți de liceu pentru a urma studiile superioare în România. 
Pentru predarea cât mai eficientă a cursurilor, a elaborat manuale de limba română 
pentru cursanții greci.  



Din anul 1992 și până în prezent, a activat în calitate de traducător – 
translator la toate întâlnirile bilaterale și la cele cu caracter balcanic, înlesnind 
contactele dintre oficialii greci și români. 

În anul 2000, primarul de atunci al Salonicului, Vasilis Papagheorgopoulos, 
a înființat Reţeaua Marilor Oraşe din Balcani - BALCINET, iar datorită d-lui 
Apostolos Patelakis, în 2005 s-a desfăşurat la Craiova reuniunea BALCINET. 

În anul 1994, s-a înființat Consulatul general al României la Salonic, dl. 
Apostolos Patelakis fiind cel mai apropiat și constant colaborator al Consulatului. 

În anul 2003, a publicat, împreună cu consulul general Silviu Ionescu, o 
broșură în limba greacă, cu titlul: România în drum spre Europa, iar în anul 2011 a 
tradus în limba greacă, cartea fostului ambasador al României la Atena, Ion Brad 
cu titlul: Întâlniri de taină în Grecia. Trei ani mai târziu, Apostolos Patelakis a 
publicat o broșură bilingvă (română – greacă) cu titlul: Consulatul general al 
României la Salonic. Două decenii de la înființare (1994-2014). 

În anul 2017, a publicat în România, cartea cu titlul: Războiul civil din 
Grecia (1946-1949) și emigranții politici greci în România (1948-1982). Cartea 
constituie o însemnată contribuție la istoria celor două popoare prietene, în 
perioada contemporană. Pentru această carte a obținut premiul I.C. Filitti (24 
aprilie 2018).  

De-a lungul carierei sale a obţinut o serie de diplome de excelenţă, printre 
care amintim: 2008 - Diplomă de excelență pentru activitatea deosebită în sprijinul 
Comunității Românești din Salonic, oferită de către Consulatul general al 
României la Salonic; 2012 – Diplomă, 150 de ani de diplomație românească- 
oferită de către Ministerul Afacerilor Externe, pentru merite deosebite în 
promovarea valorilor românești și universale în relațiile internaționale; 2013 – 
Diplomă de Merit oferită de către Parlamentul României pentru eforturile depuse 
în promovarea limbii și culturii române; 2015 – Diplomă de excelență oferită de 
către Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman” din Craiova pentru 
activitatea științifică și promovarea dialogului academic internațional etc. 

În baza Regulamentului, anexă la Hotărârea Consiliului Local nr. 292/2010, 
privind acordarea titlului de cetăţean de onoare al municipiului Craiova, conform 
art.5, "dreptul de a propune acordarea titlului de cetăţean de onoare al municipiului 
Craiova îl au primarul municipiului, consilierii municipali....", dl. Primar al 
Municipiului Craiova, Mihail Genoiu, solicită autorității locale recunoașterea 



meritelor d-lui Profesor Apostolos Patelakis prin conferirea titlului de "Cetățean de 
Onoare" al Municipiului Craiova. 
          Potrivit art. 36 alin. (8) din Legea nr. 215/2001, „Consiliul Local poate 
conferi persoanelor fizice române sau străine cu merite deosebite titlul de Cetăţean 
de Onoare al comunei, oraşului sau municipiului, în baza unui regulament 
propriu.” 
      În semn de preţuire faţă de realizările didactice şi literare, pentru 
promovarea Municipiului Craiova și pentru neobosita activitate depusă în 
slujba dezvoltării şi promovării limbii şi culturii româneşti în străinătate, în 
conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2), art. 36 alin. (8) și art. 44 (1) din Legea 
Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare și având în vedere H.C.L. 292/2010, prin care s-a aprobat 
Regulamentul cadru pentru acordarea titlului de “Cetățean de Onoare” al 
Municipiului Craiova, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind 
conferirea TITLULUI DE CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI 
CRAIOVA – d-lui Profesor APOSTOLOS PATELAKIS. 
 
 
 

Șef Serviciul Imagine, 
Marina ANDRONACHE 

 
 

          
                                                                                                        Întocmit, 

                                                                                         Mădălina ALBU    
                                                                                                      
 

 

 



MUNICIPIUL CRAIOVA 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ 

Nr.84159/24.05.2018 

Raport de avizare  

Privind conferirea titlului cetățean de onoare al Municipiului Craiova d-lui profesor 
Apostolos Patelakis 

 

Având în vedere: 

  

 -Raportul de specialitate al Serviciului Imagine din cadrul Primariei Municipiului 
Craiova nr. 83874/23.05.2018 ce include o amplă prezentare a personalității și activității 
profesorului Apostolus Patelakis născut din părinți greci la Craiova în data de 16 iulie 1951 
care are o serie de realizări didactice și literare pentru promovarea Municipiului Craiova și o 
neobosită activitate depusă în slujba dezvoltării și promovării limbii și culturii românești în 
străinătate  

 - Având în vedere inițiativa d-lui Primar al Municipiului Craiova în sensul acordării 
titlului de cetățean de onoare al municipiului Craiova în concordanță cu prevederile art.5 din 
actualul Regulament – anexă la HCL 292/2010  

-În conformitate cu prevederile cu prevederile art. 5 alin.(2), 36 alin. 8 și art.44 
alin.1 din legea nr. 215/2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare - 
privind administrația publică locală, coroborate cu prevederile HCL 292/2010 – prin 
care s-a aprobat Regulamentul cadru pentru acordarea titlului de ,,Cetățean de onoare” al 
municipiului Craiova 

-Potrivit Legii 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic 

 

AVIZĂM FAVORABIL 

 

Propunerea Serviciului Imagine privind conferirea titlului Cetățean de Onoare al 
Municipiului Craiova d-lui profesor Apostolos Patelakis.  

 

 

 

          DIRECTOR EXECUTIV,     Întocmit, 

Mischianu Ovidiu            c.j. Dan Zorilă 



Activități  în favoarea României și a Craiovei 

(1980-2018) 

 

M-am repatriat din România în Grecia, în orașul Salonic,  în anul 1979, la vârsta de 
28 de ani. 
 
Activități în domeniul învățământului 

 

Fiind deja profesor cu o experiență de 6 ani în România, am fost angajat la Institutul 
de Studii Balcanice, unde de atunci și până acum predau un curs de limbă, cultură și 
civilizație românească. Datorită activității mele, practic, toți cursanții, persoane de 
peste 18 ani, au devenit prieteni ai României și cunoscători al limbii române, într-o 
măsură mai mare sau mai mică. 
În paralel am predat limba română și la diferite școli private care pregăteau tineri 
greci absolvenți de liceu pentru studii superioare în România.  
În perioada 2000-2006 am predat la Universitatea Macedonia din Salonic, la 
Facultatea de Studii Balcanice și Slave cursul de limbă, cultură și civilizație 
românească. Câțiva dintre tinerii absolvenți și-au făcut masterate și doctorate în 
România și unii dintre ei activează cu succes la diferite societăți în România.  
Pentru predarea cât mai eficientă a acestui curs am elaborat manuale de limba română 
pentru cursanții greci. 
Din anul 2006 și până în prezent, Institutul de Studii Balcanice în colaborare cu 
Facultatea de Litere din cadrul  Universității București organizează, la sediul din 
Salonic, în luna iunie, o sesiune de examene pentru obținerea atestatului de limba 
română. Din acel an și până acum fac parte din comisia de examinare a candidaților. 
 
 
Activități în calitate de traducător – translator – scriitor - colaborator 

 

Din anul 1992 și până în prezent am activat în calitate de traducător – translator la 
toate întâlnirile bilaterale și la cele cu caracter balcanic, înlesnind contactele dintre 
oficialii greci și români. 
În anul 1992 am publicat, în limba română, o broșură cu titlul Salonicul – capitala 
Macedoniei și Capitală Culturală a Europei în anul 1997. Broșura a fost distribuită 
tuturor personalităților statului român (președinte, miniștri, deputați, șefi de 
organisme), care au vizitat, de-a lungul anilor, Salonicul. 
În anul 1997, l-am însoțit, în calitate de traducător, pe președintele României, Emil 
Constantinescu pe Muntele Athos, prima vizită a unui președinte român pe Sfântul 
Munte. 
În  anul  2000 , primarul de atunci  al Salonicului, Vasilis  Papagheorgopoulos , a avut 
ideea înființării unei  Reţele  a  Marilor  Oraşe  din  Balcani ( BALCINET ). Eu, în 



calitate de colaborator al său, i-am propus, pentru România,  orașele:  Bucureşti, 
Craiova, Timişoara, Braşov  şi  Constanţa.  
La reuniunea din 2004, de la Salonic, i-am sugerat viceprimarului  Craiovei , Sorin  
Iordache, care participa la reuniune, să vorbească cu  primarul  Antonie  Solomon, 
astfel, încât reuniunea din 2005  să  se  desfăşoare  la  Craiova . Într-adevăr, reuniunea 
primarilor din Balcani s-a desfășurat la Craiova și a fost cea mai reușită dintre toate 
cele zece reuniuni.  
În anul 1994 s-a înființat Consulatul general al României la Salonic. Din primul 
moment și până acum am fost cel mai apropiat și constant colaborator al Consulatului. 
În anul 2003, am publicat, împreună cu consulul general Silviu Ionescu, o broșură în 
limba greacă, cu titlul: România în drum spre Europa. 
În 2014 am publicat o broșură bilingvă (română – greacă) cu titlul: Consulatul 
general al României la Salonic. Două decenii de la înființare. (1994-2014) 
În anul 2011 am tradus în limba greacă, cartea fostului ambasador al României la 
Atena, Ion Brad cu titlul: Întâlniri de taină în Grecia.  
În anul 2017, am publicat în România, cartea cu titlul: Războiul civil din Grecia 
(1946-1949) și emigranții politici greci în România (1948-1982). Cartea constituie o 
însemnată contribuție la istoria celor două popoare prietene, în perioada 
contemporană. Pentru această carte am obținut premiul I.C. Filitti (24 aprilie 2018).  
 
Sunt colaborator al revistei bilingve a Uniunii Elene din România, „Speranța – Elpis” 
și al revistei de cultură „Carmina Balcanica”, la care  sunt și membru fondator. 
 

Diplome de excelență 

2008 - Consulatul general al României la Salonic. Diplomă de excelență se acordă 
domnului A. Patelakis pentru activitatea deosebită în sprijinul Comunității Românești 
din Salonic. Dumitru Hrițuleac – Consul General 

2012 – România, Ministerul Afacerilor Externe, Diplomă, 150 de ani de diplomație 
românească. Se acordă domnului A. Patelakis pentru merite deosebite în promovarea 
valorilor românești și universale în relațiile internaționale. Titus Corlățean – ministru 

2013 – Parlamentul României, Senat, Diplomă de Merit. Se acordă domnului A. 
Patelakis pentru eforturile depuse în promovarea limbii și culturii române.  Viorel 
Badea - Senator  

2015 – Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”, Diplomă de excelență se 
conferă domnului A. Patelakis pentru activitatea științifică și promovarea dialogului 
academic internațional. Lucian Dindirică, Managerul  Bibliotecii Județene „Alexandru 
și Aristia Aman”. 

2016 – Centru de Studii Românești. Diplomă de excelență. Facultatea de Litere a 
Universității din București acordă domnului A. Patelakis titlul de membru de onoare 
al Centrului de Studii Românești, în semn de prețuire pentru contribuția adusă de-a 



lungul anilor la promovarea limbii și culturii române în lume. Oana Murăruș - 
Directorul Centrului de Studii Românești. 
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