
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
 PROIECT 
             
                           HOTĂRÂREA NR. _____ 

privind aprobarea programului manifestărilor dedicate „Zilei Internaționale a 
Persoanelor Vârstnice”, în perioada 28 septembrie-01 octombrie 2018 

 
 
 
         Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa de îndată din data de 
20.09.2018; 
          Având în vedere expunerea de motive nr.148416/2018, rapoartele nr.148417/2018 
al Serviciului Imagine şi nr.148588/2018 al Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate 
şi Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea programului manifestărilor 
dedicate „Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice”, în perioada 28 septembrie-01 
octombrie 2018; 
 În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.d, coroborat cu alin.6, lit.a, pct.4, art.45 
alin.1, art.61 alin.2 şi art.115 alin.1 lit. b din Legea nr.215/2001, republicată, privind 
administraţia publică locală; 
 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 
 
Art.1. Se aprobă programul manifestărilor dedicate „Zilei Internaționale a Persoanelor 

Vârstnice”, în perioada 28 septembrie-01 octombrie 2018, conform anexei care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Imagine şi Direcţia Economico-
Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 
 
 

 
 

 
 

           INIŢIATOR,               AVIZAT, 
              PRIMAR, 
         Mihail GENOIU 

                 SECRETAR,   
                Nicoleta MIULESCU 

 



 
 
 

Anexa proiect 
PROGRAM MANIFESTĂRI 

ZIUA PERSOANELOR VÂRSTNICE 2018 
 
 

Joi, 27 septembrie 2018 – sediul Primăriei Craiova, ora 10.00 
� Vivat Senes! Mesajul Dlui. Primar pentru Ziua Persoanelor Vârstnice, în 

cadrul Ședinței ordinare a Consiliului Local Municipal din luna septembrie 

2018. Invitați: persoanele vârstnice din Municipiul Craiova. Intrare gratuită, 
în limita locurilor disponibile. 

 

Vineri, 28 septembrie, ora 14.00 
� masa festivă dedicată sărbătoririi persoanelor vârstnice din Municipiul 

Craiova, la care sunt invitate persoane vârstnice din Municipiul Craiova. 
Intrare gratuită, pe bază de invitații, în limita locurilor disponibile. 

 

Sâmbătă, 29 septembrie, între orele 10.00 – 14.00 
� CENTRUL MULTIFUNCȚIONAL 
• Concursuri de table, șah – în parteneriat cu DJST.  

• Ateliere creative pentru seniorii Craiovei 

• Cursuri de dansuri de societate – în parteneriat cu cluburile de dansuri, 
Palatul Copiilor  

• Spectacol teatru – Biblioteca Județeană Alexandru și Aristia Aman. 
Intrare gratuită, în limita locurilor disponibile. 

 
Sâmbătă, 29 septembrie, ora 18.00 

� ora 18.00 – Spectacol de balet oferit de Opera Română Craiova. Teatrul de 
vară din Parcul Nicolae Romanescu. Intrare gratuită, în limita locurilor 
disponibile. 

 

ALTE ACȚIUNI: 

� WATER PARK – Zilele 28 septembrie – 01 octombrie. Intrare gratuită, în 
limita locurilor disponibile. 

 

 

 



 
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Serviciul Imagine  
Nr. 148416/19.09.2018 

 
 
EXPUNERE DE MOTIVE 
 

      privind programul manifestărilor dedicate „Zilei Internaționale a 
Persoanelor Vârstnice” 

 
Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice este sărbătorită în fiecare an la 

1 octombrie pentru promovarea drepturilor persoanelor de vârsta a treia, prin 
încurajarea de a participa activ la viaţa economică, politică, socială şi culturală, dar şi 
pentru promovarea unei imagini pozitive a îmbătrânirii, lipsită de discriminare, prin 
incluziune socială. Sărbătoarea vârstnicilor a fost instituită, la 14 decembrie 1990, de 
Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite, în baza Rezoluţiei nr. 45/106. A 
fost iniţiată în 1982 prin elaborarea unui Plan internaţional de acţiune privind 
ajutorarea persoanelor în vârstă. Planul a fost adoptat în acelaşi an de către Adunarea 
Mondială privind Îmbătrânirea şi aprobat de către Adunarea Generală a ONU. 

Având în vedere importanța pe care o ocupă în societate persoanele vârstnice, 
dar și intenția administrației locale de a omagia pe cât mai mulți dintre semenii noștri 
care au contribuit la istoria noastră, a tuturor, dar și la conturarea personalității 
fiecăruia dintre noi, se impune ca persoanele vârstnice din Municipiul Craiova să fie 
sărbătorite prin mai multe acțiuni inițiate de Primăria Municipiului Craiova și 
dedicate acestora.  
     Se impune prezentarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, pentru 
analiză și aprobare, programul manifestărilor dedicate „Zilei Internaționale a 
Persoanelor Vârstnice”, program pe care îl anexăm prezentei. 
 
  
 
 

 
                   Primar,                Șef Serviciu,    
             Mihail GENOIU    Marina ANDRONACHE  
   

 

 

 

 

 



Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Serviciul Imagine 
Nr. 148417/19.09.2018 

                                                                                     Se aprobă 
                                                                                      PRIMAR, 
                                                                                  Mihail GENOIU 
 
 

        Avizat, 
                                                                               Director Executiv,                                      

                         Direcția Economico-Financiară, 
                                                                                 Lucia ȘTEFAN 
 
 

RAPORT 
privind programul manifestărilor dedicate 

„Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice” 
 

Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice este sărbătorită în fiecare an la 
1 octombrie pentru promovarea drepturilor persoanelor de vârsta a treia, prin 
încurajarea de a participa activ la viaţa economică, politică, socială şi culturală, dar 
şi pentru promovarea unei imagini pozitive a îmbătrânirii, lipsită de discriminare, 
prin incluziune socială. Sărbătoarea vârstnicilor a fost instituită, la 14 decembrie 
1990, de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite, în baza Rezoluţiei nr. 
45/106. A fost iniţiată în 1982 prin elaborarea unui Plan internaţional de acţiune 
privind ajutorarea persoanelor în vârstă. Planul a fost adoptat în acelaşi an de către 
Adunarea Mondială privind Îmbătrânirea şi aprobat de către Adunarea Generală a 
ONU. 
       În 2002, a doua Adunare Mondială privind Îmbătrânirea a adoptat Planul 
internaţional de acţiuni privind îmbătrânirea, pentru a răspunde provocărilor cu 
care se va confruntă populaţia în vârstă în secolul al XXI-lea, şi, totodată, pentru a 
promova dezvoltarea unei societăţi pentru toate vârstele.  

Printr-o serie de rezoluţii ulterioare, Adunarea Generală a ONU şi Consiliul 
Economic şi Social au cerut guvernelor statelor membre ONU să elaboreze cu 
prioritate programe vizând sprijinirea persoanelor de vârsta a treia. În acest sens, în 
cadrul guvernelor statelor lumii au fost înfiinţate departamente specializate pe 
acest gen de probleme.  



Potrivit ONU, la nivel mondial, populaţia de peste 60 de ani este estimată să 
ajungă la 1,4 miliarde în 2030. La nivel european, speranţa de viaţă atinge, în 2050, 
valoarea medie de 81 de ani la femei şi 75 de ani la bărbaţi.  

Uniunea Europeană în ansamblu se confruntă cu o îmbătrânire a populaţiei. 
Potrivit unui studiu demografic publicat în anul 2015, de Oficiului European de 
Statistică (Eurostat), până în anul 2080, aproape 30% din cetăţenii Uniunii 
Europene vor avea vârsta de 65 de ani sau peste, potrivit site-ului 
http://ec.europa.eu/. Mai mult, se estimează că procentul persoanelor cu vârsta de 
peste 80 de ani va depăşi 12% din populaţia totală, până în 2080. Această predicţie 
statistică vine după o alta din 2013, potrivit căreia, pentru prima dată în istoria 
omenirii se estima că, în 2050, numărul persoanelor peste 60 de ani va fi mai mare, 
la nivel mondial, decât numărul copiilor.   

Şi în România, potrivit aceluiaşi studiu, segmentul populaţiei vârstnice va 
înregistra o tendinţă accelerată de creştere. Dacă în 1990, persoanele în vârstă de 
60 de ani şi peste, reprezentau 10,3% din totalul populaţiei, pentru anul 2080 se 
preconizează un procent de peste 21,8%.   

Acest fenomen al îmbătrânirii populaţiei implică necesitatea acordării unei 
atenţii sporite nevoilor speciale şi problemelor cu care se confruntă persoanelor în 
vârstă, în special în privinţa riscului sărăciei şi excluziunii sociale.  

       Persoanele vârstnice din ţara noastră sunt beneficiare ale măsurilor de protecţie 
socială susţinute de sistemul de asigurări sociale care acoperă riscul de bătrâneţe 
prin pensii, şi de măsurile de asistenţă socială pentru situaţii de dificultate sau 
vulnerabilitate individuală, ca dizabilitatea, situaţiile de dependenţă, sărăcia, 
potrivit www.mmuncii.ro. Măsurile de asistenţă socială sunt susţinute financiar din 
bugetul de stat, bugetele locale, precum şi din bugetele de asigurări pentru anumite 
categorii de facilităţi şi servicii. Persoanele vârstnice dependente - care şi-au 
pierdut autonomia funcţională fizică, psihică, intelectuală - beneficiază conform 
Legii nr. 263/2010 cu modificările şi completările ulterioare, de servicii sociale de 
îngrijire şi asistenţă acordate la domiciliu, în centre de zi şi centre rezidenţiale - 
cămine pentru persoane vârstnice. În acest sens, ca de fiecare dată, și în acest an, 
una dintre instituțiile subordonate Consiliului Local – Direcţia Comunitară de 
Asistenţă Socială Craiova, împreună cu Asociaţia Vasiliada, vor oferi pachete de 
alimente și produse de igienă pentru persoanele vârstnice aflate în situație de risc 
social și îngrijite la domiciliu. 

 De asemenea, o altă instituție din subordinea Primăriei Craiova și a 
Consiliului Local Municipal – Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova, va 
oferi, cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice, o excursie pentru 50 
persoane din cadrul Căminului, un spectacol în interpretarea și organizarea 



Ansamblului Folcloric Maria Tănase în data de 01 octombrie la sediu, precum şi o 
masă specială şi vizite din partea unor școli, grădinițe, ONG-uri. 

Având în vedere importanța pe care o ocupă în societate persoanele vârstnice, 
dar și intenția administrației locale de a omagia pe cât mai mulți dintre semenii 
noștri care au contribuit la istoria noastră, a tuturor, dar și la conturarea 
personalității fiecăruia dintre noi, se impune ca persoanele vârstnice din Municipiul 
Craiova să fie sărbătorite prin mai multe acțiuni inițiate de Primăria Municipiului 
Craiova și dedicate acestora.  

Manifestările dedicate ediției din acest an a Zilei Internaționale a Persoanelor 
Vârstnice sunt concepute ca un eveniment divers, interactiv şi dinamic, fiind unul 
dintre reperele cele mai aşteptate de către persoanele vârstnice pentru petrecerea 
timpului liber şi pentru distracţie, dar și din punct de vedere social. 

Astfel, persoanele vârstnice din Craiova vor fi invitate, în acest an, să participe 
la Ședința Consiliului Local din data de 27 septembrie 2018, vor fi omagiate printr-
o masă festivă, spectacole și concursuri etc., conform propunerii de program din 
Anexa nr. 1 la prezentul Raport. Accesul persoanelor vârstnice la toate acțiunile 
propuse va fi gratuit, în limita locurilor disponibile. 
 

Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. d 
coroborat cu alin. 6, lit. a, pct. 1, 3, 4, 5, 6, 7, art. 45, pct. 1 și art. 44 (1) din Legea 
Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, propunem Consiliului Local al Municipiului Craiova 
următoarele: 

 
- Aprobarea manifestărilor cuprinse în cadrul programului dedicat “Zilei 

Internaționale a Persoanelor Vârstnice, în perioada 28 septembrie – 01 
octombrie 2018, conform Anexei nr. 1 la prezentul raport. 

 
 
 

Șef Serviciul Imagine, 
Marina ANDRONACHE 

 
 
 
 
 
 



Anexa nr. 1 
PROGRAM MANIFESTĂRI 

ZIUA PERSOANELOR VÂRSTNICE 2018 
 
 

Joi, 27 septembrie 2018 – sediul Primăriei Craiova, ora 10.00 
� Vivat Senes! Mesajul Dlui. Primar pentru Ziua Persoanelor Vârstnice, în 

cadrul Ședinței ordinare a Consiliului Local Municipal din luna septembrie 
2018. Invitați: persoanele vârstnice din Municipiul Craiova. Intrare gratuită, 
în limita locurilor disponibile. 

 
Vineri, 28 septembrie, ora 14.00 

� masa festivă dedicată sărbătoririi persoanelor vârstnice din Municipiul 
Craiova, la care sunt invitate persoane vârstnice din Municipiul Craiova. 
Intrare gratuită, pe bază de invitații, în limita locurilor disponibile. 

 
Sâmbătă, 29 septembrie, între orele 10.00 – 14.00 

� CENTRUL MULTIFUNCȚIONAL 
• Concursuri de table, șah – în parteneriat cu DJST.  
• Ateliere creative pentru seniorii Craiovei 
• Cursuri de dansuri de societate – în parteneriat cu cluburile de dansuri, 

Palatul Copiilor  
• Spectacol teatru – Biblioteca Județeană Alexandru și Aristia Aman. 

Intrare gratuită, în limita locurilor disponibile. 
 
Sâmbătă, 29 septembrie, ora 18.00 

� ora 18.00 – Spectacol de balet oferit de Opera Română Craiova. Teatrul de 
vară din Parcul Nicolae Romanescu. Intrare gratuită, în limita locurilor 
disponibile. 
 
ALTE ACȚIUNI: 

� WATER PARK – Zilele 28 septembrie – 01 octombrie. Intrare gratuită, în 
limita locurilor disponibile. 
 

 
 



Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Nr.148588/19.09.2018 
 
 
 
 

RAPORT DE AVIZARE, 
 

 Având în vedere: 
 
 - Expunerea de motive nr.  148417  din data de 19.09.2018 și  Raportul Serviciului Imagine  
nr. 148417 din data de  19.09.2018 privind aprobarea programului manifestărilor dedicate „Zilei 
Internaționale  a persoanelor vârstnice”, 
 -În conformitate cu dispozițiile  art. 36, alin. 2, lit. d coroborat cu alin. 6, lit. a, pct. 1, 3, 4, 5, 
6, 7, art. 45, pct. 1 și art. 44 (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, 
 -Potrivit Legii 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic, 
 
 
 

AVIZĂM FAVORABIL 
 

 Propunerea formulată de Serviciul Imagine prin Raportul nr. 148416  din data de 19.09.2018 
privind aprobarea programului manifestărilor dedicate „Zilei Internaționale a persoanelor 
vârstnice”, 
 
 
 
 
 
 Director Executiv,       Întocmit,  
 Ovidiu Mischianu       c.j. Iulia Lavinia Defta 
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