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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. 
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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,  
luto-nisipoasă şi lutoargiloasă.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

promovarea investiţiilor cu impact semnificativ în economie; 
� susţinerea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii; 
� dezvoltarea cererii pieţei româneşti de produse industriale; 
� elaborarea şi implementarea strategiilor sectoriale. 

 

Evoluţia activităţii industriale realizată în judeţul Dolj evidenţiază, în anul 2016 o scădere cu 
5,4% faţă de anul 2015. Aceasta s-a datorat, unităţilor cu activitate industrială plasate pe teritoriul 
municipiului Craiova şi în principal, ramurilor: fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi 
optice (-75,5%), fabricarea produselor textile (-65,3%), fabricarea echipamentelor electrice (-20,8%), 
alte activităţi extractive (-15,0%), activităţi de servicii anexe extracţiei (-13,8%). 

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

active au avut o evoluţie descendentă de la 10112 unităţi active  la începutul anului 2015 la 9947 
unităţi active la începutul anului 2016. 

După clasa de mărime, apreciată după numărul de salariaţi, la începutul anului 2016, marea 
majoritate a unităţilor (9738) se înscriu în categoria micro şi mici (sub 50 salariaţi) cu o pondere de 
97,9% (97,9% la începutul anului 2015), întreprinderile medii (50 – 249 salariaţi) şi mari (250 
salariaţi şi peste) având o pondere redusă, respectiv 2,1% (2,1 la începutul anului 2015) din totalul 
unităţilor active. IMM-urile au reprezentat 99,6% în total unităţi active faţă de 99,7% la începutul 
anului 2015. 

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 56,6% din totalul unităţilor active.  

Cifra de afaceri, obţinută de cele 9947 unităţi active a fost de 22476969,5 mii lei, ceea ce 
înseamnă în medie 2259,7 mii lei pe o unitate activă faţă de 2252,8 mii lei pe o unitate activă la 
începutul anului 2015.  

Cea mai mare pondere în totalul cifrei de afaceri, o deţin ramurile aparţinătoare industriei cu 
49,3% (faţă de 46,7% la începutul anului 2015), comerţului cu ridicata şi cu amănuntul cu 36,8% 
(faţă de 36,4% la începutul anului 2015) şi construcţiilor cu 4,7% (faţă de 3,8% la începutul anului 
2015).  
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O pondere importantă în totalul cifrei de afaceri din industrie o are industria prelucrătoare cu 
63,7%, iar în cadrul acesteia fabricarea autovehiculelor de transport rutier (62,7%), fabricarea 
echipamentelor electrice (7,8%), fabricarea băuturilor (5,2%), fabricarea produselor de cocserie 
(3,0%) ş.a. 

Ponderea IMM-urilor în totalul cifrei de afaceri, la începutul anului 2016, a fost de 65,2%, 
comparativ cu începutul anului 2015, când ponderea acestora în total cifră de afaceri a fost de 
63,2%. 

La începutul anului 2016 cele 108233 persoane ocupate din cadrul unităţilor active au 
realizat în medie o cifră de afaceri de 208 mii lei pe persoană. 

După clasele de mărime, la începutul anului 2016, 29,5% din personalul ocupat se regăsea 
în întreprinderile mari (250 salariaţi şi peste), 24,8% în întreprinderile mici (10 - 49  salariaţi), 25,9% 
în microîntreprinderi (până la 9 salariaţi), iar 19,8% în întreprinderile medii (50 - 249 salariaţi). 

Volumul total al investiţiilor brute în bunuri corporale la începutul anului 2016 a fost de 
2427638,0 mii lei ceea ce reprezintă 244 mii lei pe o unitate activă.  La începutul anului 2016 din 
totalul investiţiilor brute 42,1% se regăsesc în cadrul întreprinderilor mari (54,8% la începutul anului 
2015). 

Agricultură  
La sfârşitul anului 2015, suprafaţa agricolă a municipiului Craiova s-a menţinut constantă, la 

nivelul a 3543 hectare, reprezentând în prezent aproximativ 44,0% din suprafaţa totală a localităţii, 
de 8141 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 2016 fondul de locuinţe a fost format din 110207 locuinţe, înregistrând o 

creştere cu 0,2% faţă de sfârşitul anului 2015. Din fondul locativ existent, 99,3%  reprezintă locuinţe 
aflate în proprietate privată. 

Creşterii numărului de locuinţe cu 267 faţă de sfârşitul anului 2015 i-a corespuns o creştere a 
suprafeţei locuibile cu 18674 m.p. 

Gradul de aglomerare al locuinţelor, caracterizat prin numărul mediu de persoane ce revine 
pe o locuinţă, a scăzut uşor de la 2,70 persoane pe o locuinţă sfârşitul anului 2015 la 2,76 persoane 
pe o locuinţă la sfârşitul anului 2016.  

În anul 2016 au fost date în folosinţă 330 locuinţe, în scădere cu 11 locuinţe comparativ cu 
anul 2015, revenind în medie 1,1 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 2016, cât şi la sfârşitul anului 2015. 

În anul 2016 s-au eliberat 268 de autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale cu o 
suprafaţă de 76423 m2, 46 de autorizaţii de construire pentru alte clădiri cu o suprafaţă de 14833 m2, 
36 de autorizaţii de construire pentru clădiri pentru comerţul cu ridicata şi cu amănuntul cu o 
suprafaţă de 3229 m2, 6 de autorizaţii de construire pentru clădiri administrative cu o suprafaţă de 
2453 m2, 2 de autorizaţii de construire pentru hoteluri şi clădiri similare cu o suprafaţă de 1266 m2 şi 
o de autorizaţie de construire pentru clădiri rezidenţiale pentru colectivităţi cu o suprafaţă de 618 m2. 
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Infrastructura municipiului Craiova 

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

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

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

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

Situaţia surselor de apă este prezentată în tabelul următor: 
 

Nr. 
crt. 

SURSA DE APĂ Capacitatea sursei 
(l/s) 

Anul punerii în 
funcţiune 

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

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

gravitaţional, cât şi prin pompare la Staţia de Apă Şimnic (din sursele Izvarna şi Işalniţa), respectiv 
la Staţia de Apă Făcăi (din sursele Gioroc, Marica şi Popova) unde este tratată, înmagazinată şi 
distribuită utilizatorilor prin intermediul reţelei publice de distribuţie. Reţeaua publică de distribuţie 
are o lungime de cca. 742 km fiind realizată din conducte de fontă cenuşie, azbociment, oţel, beton 
armat precomprimat, fontă ductilă şi polietilenă, cu diametre cuprinse între 63 mm şi 1000 mm. 
Pentru asigurarea necesarului de apă utilizatorilor în zonele cu clădiri cu regim de înălţime p+4, p+8 
şi p+10 există 83 staţii de ridicarea presiunii de cartier, dintre care 29 sunt automatizate. 

Reţeaua de canalizare din municipiul Craiova este realizată în sistem mixt, zona centrală şi de 
nord-est fiind realizată în sistem unitar, iar zona de nord-vest şi de sud în sistem divizor. Lungimea 
reţelei de canalizare este de cca. 579 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; 
- 7 staţii de pompare ape uzate; 
- 2 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 descărăctor în Lacul Craioviţa; 
- staţia de epurare ape uzate Făcăi, cu evacuare în râul Jiu; 
 
Situaţie privind investiţiile din fonduri proprii în reţeua de alimentăre cu apă şi de canalizare  

din Municipiul Craiova în anul 2016 
 
În anul 2016, din fonduri proprii au fost realizate următoarele lucrări de extinderi reţele 

apă/canalizare: 
- Reţea apă str. Caisului L=80 m, 4 branşamente, PEHD Dn 90 mm 
- Reţea apă Aleea 5 Parângului L=100 m, 12 branşamente, PEHD Dn 63 mm 
- Reţea apă Aleea Drumul Corneşului L=150 m, 6 branşamente, PEHD Dn 90 mm 
- Reţea apă  str. Sulina; L=200 m, PEHD Dn 63 mm 
- Reţea apă  Aleea Odesa; L=400 m, PEHD Dn 110, 90 mm 
- Reţea apă  str. Tarcăului; L=325 m, 25 branşamente, PEHD Dn 110, 90 mm 
- Reţea apă  str. Muntenia; L=100 m, Dn 90 mm 
- Reţea apă  str. Aleea 1, Odesa; L=100 m, 12 branşamente, PEHD Dn 90 mm 
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- Reţea apă  str. Bucura; L=400 m, 18 branşamente, PEHD Dn 110 mm 
- Reţea apă  str. Alunului; L=400 m, PEHD Dn 90 mm 
- Reţea apă  Aleea 1 Mălinului; L=150 m, PEHD Dn 110 mm 
- Reţea apă  Aleea 1 Gârleşti; L=200 m, PEHD Dn 90 mm 
- Reţea apă Aleea Drumul Jiului; L=225 m, 10 branşamente, PEHD Dn 90 mm 
- Reţea apă  str. Carpenului; L=100 m, PEHD Dn 90 mm 
- Reţea apă  str. Codlea; L=248 m, 22 branşamente, PEHD Dn 90 mm 
- Reţea apă  str. Homer; L=200 m, PEHD Dn 63 mm 
- Reţea canalizare menajeră str. Parângului, L=500 m; 
- Reţea canalizare menajeră str. Dobrogea, Aleea Moldova, L=170 m; 
- Reţea canalizare menajeră Aleea 3 Bariera Vâlcii, L=221 m; 

Total: 4296 m rețea și 218 branșamente 
 

În anul 2016, din fonduri proprii au fost realizate următoarele lucrări de reabilitări reţele apă: 
- Reţea apă Grădina Botanică; 3 branşamente, L=1200 m, PEHD Dn 90 mm 
- Reţea apă str. Rozelor; 76 branşamente,  L=577 m, PEHD Dn 90, 110 mm 
- Reţea apă str. Coşuna; 12 branşamente,  L=110 m, PEHD Dn 25, 32 mm 
- Reţea apă Aleea Drumul Jiului; L=200 m, PEHD Dn 75 mm 
- Reţea apă str. Bariera Vâlcii, L=650 m, 27 branşamente, PEHD Dn 90, 110 mm 
- Reţea apă str. Potelu;  L=100 m, PEHD Dn 90 mm 

Total: 2837 m rețea și 236 branșamente 
 

În afara lucrărilor curente de întreţinere, revizii şi reparaţii a reţelelor de apă şi canalizare, 
S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. a mai executat: 

- lucrări de întreţinere şi reparaţii la construcţiile anexe cămine şi guri de scurgere (ridicări la 
cotă, consolidări, refacere zidărie, refaceri tencuieli) – 424 buc.; 

- execuţii construcţii auxiliare: cămine de vizitare – 13 buc; guri de scurgere 75 buc.; 
- reparaţii şi refaceri racorduri – 79 buc.; 
- completări elemente de acoperire la construcţii anexe – cămine şi guri de scurgere: 

completări capace cămine de vizitare – 138 buc.; completări grătare guri scurgere – 86 buc.; 
montări rame cu capac cămine de vizitare – 90 buc.; montări rame cu grătar guri de scurgere 
– 77 buc.; amplasat dale de beton armat – 47 buc.; amplasat rame cu capac încastrate în 
dale de beton – 63 buc. 
În perioada 2012 – 2016 în cadrul Programului de investiţii finanţate prin POS Mediu  din 

Fondul de Coeziune a fost cuprins proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă 
uzată în judeţul Dolj”.  
 Lucrările cuprinse în proiect realizate în Municipiul Craiova au fost:  

- reabilitarea unor reţele de distribuţie a apei potabile cu o lungime de cca. 32 km, a căminelor 
de vane şi branşamentelor aferente, extinderea reţelei de canalizare menajere în cartierele 
Bariera Vâlcii, Romaneşti şi Veteranilor  cu cca. 64 km – CL1 “Reabilitarea şi extinderea 
reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare în Municipiul Craiova” 

- reabilitarea Staţiei de Apă Işalniţa - CL 2 „Reabilitarea Staţiei de Tratare Apă Işalniţa” 
-  construirea platformei de nămol la Staţia de Epurare Craiova – CL4 „Halda de nămol la 

Staţia de Epurare Craiova” 
-  extindere reţelei de apă (90 km şi 3062 branşamente) şi canalizare (3 km şi 159 racorduri) 

în Cartierele Rovine 2, Izvorul Rece, Brestei, Cernele, Lascăr Catargiu, Gârleşti, Bariera 
Vâlcii, Reabilitarea Staţiei de apă Bordei Contractul de lucrări CL 16 – ”Extindere alimentare 
cu apă şi canalizare Craiova, reabilitare staţie de apă Bordei” 

- furnizarea unor echipamente de detecţie pierderi apă, întreţinere canalizare, echipament 
topografic şi pentru GIS. 

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 
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S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A., Sucursala Electrocentrale II Craiova), 13 centrale termice de 
cvartal și 36 centrale termice la nivel de bloc (scară), care utilizează drept combustibil gazele 
naturale. 

Sistemul de distribuție al agentului termic secundar și al apei calde la consumatori este 
constituit dintr-o rețea de conducte termice subterane nevizitabile și necirculabile, având drept punct 
de delimitare limita incintei consumatorului de energie termică. 

Cele 104 puncte termice, 13 centrale termice de cvartal și 36 centrale termice la nivel de 
bloc (scară de bloc), asigură agentul termic secundar pentru încălzire și apă caldă de consum 
pentru 61.092 apartamente fizice (populație), instituții socio-culturale (școli, grădinițe, spitale, 
cămine de familiști, cămine de bătrâni etc.) și pentru unități comerciale asimilați agenți economici 
amplasați la parterul blocurilor de locuințe.  

Serviciul de furnizare a energiei termice la utilizatorii finali racordați la sistemul centralizat de 
alimentare cu energie termică asigură facturarea energiei termice consumate sub formă de agent 
termic secundar si apă caldă de consum la populație, instituții publice și unități asimilate agenților 
economici.  

Cele 375 asociații de proprietari /locatari au arondate 2867 blocuri de locuințe, din care 507 
blocuri arondate la centrale termice și 2360 blocuri arondate la puncte termice urbane.   

Numărul total de contracte de furnizare a energiei termice este de 847, din care 375 
încheiate cu asociațiile de proprietari și 472 contracte cu instituții publice și unități asimilate agenților 
economici.   

Descrierea elementelor componente ale SACET aflate în administrarea S.C. TERMO 
CRAIOVA S.R.L.   

Centralele termice au fost construite în baza unor proiecte termice tip, pentru furnizarea de 
agent termic  ansamblurilor de locuințe, cu funcționare pe combustibil lichid sau gazos. Punerea lor 
în funcțiune s-a făcut eșalonat în perioada 1960-1983.  

În perioada 2005-2006 cele 13 centrale termice de zonă au fost modernizate, înlocuindu-se 
cazanele vechi cu cazane moderne, dotate cu echipamente de ardere performante și funcționare 
automatizată. Capacitatea instalată în cele 13 centrale termice este de 39,25 Gcal/h.  

Contorizarea energiei termice produse în centrale se face la ieșirea din surse separat pentru 
încălzire si apă caldă de consum. Blocurile de locuințe sunt contorizate la nivel de branșament. In 
cursul anului 2007, 11 centrale termice din cartierul Craioviţa Nouă au fost transformate în puncte 
termice.  

Punctele termice din municipiul Craiova au fost construite în baza proiectelor tip pentru 
ansambluri de locuințe, cu puteri termice de 2,5; 7,5; 10 Gcal/h și au fost puse în funcțiune în 
perioada 1981-1990. Aceste puncte termice erau echipate cu schimbătoare de căldură de suprafață 
tip fascicul de țevi în manta.  

În anii 1996-2006 toate aceste schimbătoare de căldură fasciculare au fost înlocuite cu 
schimbătoare de căldură cu placi inoxidabile.  

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

Rețeaua termică secundară asigură furnizarea agentului termic până la utilizatorii finali. 
Sistemul de rețele este de tip cvadritubular, compus din conducte clasice cu izolație din vată 
minerală pozate în canale de protecție subterane, vizitabile, necirculabile. Sistemul de distribuție a 
energiei termice a fost pus în funcțiune începând cu anul 1960, având o vechime medie de peste 40 
ani.  

Rezultate obținute din activitatea curentă  
Energia termică cumpărată în anul 2016 de la Sucursala Electrocentrale II Craiova, a fost de 

454.182,90 Gcal, iar cea produsă prin CT-uri a fost de 32.342,20 Gcal. 
Cantitatea de gaze naturale cumpărată de la S.C. Gaz Sud S.A. pentru producerea căldurii 

și apei calde de consum în centralele termice a fost 3.883.325 mc, care exprimată în unități de 
energie reprezintă 41.116,77 MWh. 

Energia termică vândută în anul 2016 a fost de 360.053,46 Gcal din care 22.200,23 Gcal 
vândute prin CT și 337.853,23 Gcal vândute prin PT. 

În anul 2016, pierderea de energie termică pe întreg conturul de cuprindere al sistemului 
centralizat a fost 28,48 %  din energia termică intrată în sistem,  din care 31,36% pe subconturul 



10 
 

centralelor termice și 25,61 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 371.072 mc, din care 97.251 mc cumpărați de la Sucursala Electrocentrale 
II Craiova sub formă de apă dedurizată și de 273.821 mc de la Compania de Apă Oltenia. 

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

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

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

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

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

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

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

Cantitatea de energie electrică necesară pentru producerea și distribuția energiei termice în 
anul 2016 a fost 4.936.634 kWh la PT-uri și 656.309 kWh la CT-uri. 

Consumul specific de energie electrică la PT a fost de 14,61 kWh/Gcal în anul 2016, față de 
16,08 kWh/Gcal în 2015. Trebuie menționat faptul că scăderea consumurilor specifice de energie 
electrică depinde de gradul de modernizare și de clasa de eficiență energetică a electropompelor de 
circulație. Deși au fost puși în funcțiune consumatori suplimentari de energie electrică (electropompe 
de recirculare a apei calde), consumul specific de energie electrică nu a crescut comparativ cu anul 
precedent. 

Consumul specific de energie electrică la CT a fost de 29,56 kWh/Gcal în anul 2016, față de 
29,69 kWh/Gcal în 2015. 

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

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

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

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

apei calde menajere, încă din luna decembrie 2015 au fost inventariate toate problemele, a fost 
întocmit planul tehnic de revizii și reparații, iar începând cu luna februarie 2016 s-a trecut la 
executarea reviziilor și reparațiilor în toate cele 12 zone ale municipiului. În vederea îmbunătățirii 
gradului de asigurare al confortului termic la consumatorii urbani s-au executat lucrări de reparații la 
rețele termice, înlocuindu-se circa 16 km țeavă neagră și zincată. Investițiile în infrastructura 
serviciului aferente reabilitării rețelelor termice pentru anul 2016 se ridică la suma de 771.527 lei, 
sumă care reprezintă reabilitarea a aproximativ 16 km de conducte termice.  

De asemenea, pentru asigurarea apei calde la parametrii corespunzători în anul 2016 au fost 
reîntregite instalațiile de recirculare a apei calde de consum pentru 771 scări de bloc. Rețeaua de 
recirculare a apei calde de consum pusă în funcțiune în cursul anului totalizează 16.582 ml 
conducte, în valoare de 127.595,5 lei; 

La ora actuală, beneficiază de avantajele instalațiilor de recirculare a apei calde de consum 
2.947 scări de bloc (cca. 72,6 % din populația municipiului alimentată din sistemul centralizat).  
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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 2016 fiind de 320.042,66 lei fără TVA , 
asigurată din fonduri proprii. 

Au fost achiziționate și montate un număr de 12 electropompe de recirculare a apei calde 
menajere în valoare de 14.555,27 lei. 

Valoarea lucrărilor de reparații și întreținere a instalațiilor aferente CT și PT (revizuit armături, 
vopsitorii, înlocuit tronsoane de țeavă, reparații exterioare, reparat electropompe, revizuit filtre 
impurități și stații dedurizare, piese schimb (electropompe, convertizoare), se ridică la 417.626 lei. 

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

Au fost derulate activități de verificări metrologice periodice pentru 993 bucăți contoare de 
energie termică în valoare de 352.648 lei și reparații ale contoarelor de energie termică pentru un 
număr de 542 mijloace de măsurare în valoare de 400.276 lei. 

În vederea asigurării mijloacelor de măsurare a energiei termice pentru toți utilizatorii finali și 
a constituirii unui stoc de rezervă este necesară achiziționarea urgentă a cca. 1200 contoare de 
energie termică pentru înlocuirea celor depreciate fizic și moral. 

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

În anul 2016 conform prevederilor Legii 121/2014 privind eficiența energetică și legii 
325/2006, Legea serviciului public de alimentare cu energie termică s-a întocmit bilanțul energiei 
termice, aferent activităților prevăzute în licență. 

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

Pierderile reale ale SACET sunt de 115.023,48 Gcal./an, adică 23,78 % iar pierderile 
tehnologice sunt de 85.512,7 Gcal./an, adică 17,68%. 

Atât bilanțul de energie termică cât și pierderile au fost avizate de ANRE prin avizul nr. 
408719/27.04.2016. Valoarea contractului pentru execuția acestei lucrări a fost de 89.280 lei (TVA 
inclus). 

De asemenea, tot în anul 2016 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 23.482,20 lei (inclusiv TVA), au fost executate de S.C. 
PRIMASERV S.R.L., firmă autorizată pentru executarea lucrărilor de revizie periodică. 

Conform contractului de certificare, care atestă conformitatea sistemului de management al 
calității cu cerințele standardului ISO 9001/2008, este obligatorie elaborarea auditurilor de 
supraveghere și certificare, pe baza programului stabilit.  

În 28.11.2016 a fost obținută certificarea SRAC (certificat SRAC SREN ISO 9001:2008, Nr. 
RO-5987/21.12.2016) și IQNet, pentru elaborare documentație, implementare, susținerea auditului 
de certificare. 
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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.  

La nivelul municipiului Craiova, deservim un număr de 122 859 de consumatori, care 
beneficiază de o reţea electrică de distribuţie ce are în componenţă următoarele capacităţi: 
� 7 staţii electrice de transformare 110 kV/Medie Tensiune; 
� 35,5 km  de linii electrice aeriene de înaltă tensiune; 
� 8,18 km de linii electrice subterane de înaltă tensiune; 
� 166,4 km de linii electrice aeriene de medie tensiune; 
� 395,35 km de linii electrice subterane de medie tensiune;     
� 314,12 km de linii electrice aeriene de joasă tensiune; 
� 393,014 km de linii electrice subterane de joasă tensiune; 
� 568 posturi de transformare. 

Activitatea desfășurată în anul 2016 a urmărit îndeplinirea următoarelor obiective: 
� Creşterea siguranţei în alimentarea cu energie electrică a tuturor consumatorilor; 
� Reducerea pierderilor de energie electrică; 
� Creşterea gradului de securitate în exploatarea instalaţiilor electrice şi a siguranţei în 

funcţionare; 
� Scăderea numărului de defecte în instalaţiile electrice şi a timpilor de întrerupere în alimentarea 

cu energie electrică a consumatorilor; 
� Asigurarea parametrilor de calitate a energiei electrice furnizate în conformitate cu 

reglementările ANRE. 
 

În acest sens, operatorul Distribuţie Energie Oltenia a identificat şi implementat la nivelul 
municipiului Craiova, următoarele soluţii: 
� Trecerea instalaţiilor de 6 kV la tensiunea de 20 kV; 
� Dezvoltarea sistemului de automatizare a distribuţiei; 
� Modernizarea liniilor electrice aeriene de joasă tensiune şi a branşamentelor; 
� Extinderea sistemului de management avansat al contorizarii şi monitorizare a parametrilor de 

calitate a energiei electrice. 
Totodată, în anul 2016, au fost realizate şi puse în funcţiune lucrări finanţate din fonduri de 

investiţii,  în valoare de 7.632.143,94 lei, structurate pe nivele de tensiune astfel: 
� Lucrări în reţelele electrice de medie tensiune – un obiectiv important pe care operatorul 

Distribuţie Energie Oltenia şi-a propus să-l îndeplinească în anul 2016, este trecerea la o 
tensiune superioară a instalaţiilor de 6 kV, obiectiv ce a fost realizat etapizat, până în acest 
moment realizându-se trecerea la 20 kV a reţelelor electrice de 6 kV din municipiul Craiova, 
cartierul Valea Roşie - strada Caracal şi zona Spitalului de Urgenţă Craiova. 

� Lucrări în reţelele electrice de joasă tensiune – acestea au fost reprezentate de: 
� Securizarea reţelelor electrice de distribuţie din zona Brestei, strada Eliza Opran - PT 652, 

PT 611; 
� Înlocuirea transformatoarelor MT/JT în RED;  
� Securizarea reţelei electrice de joasă tensiune din zona Hanu Roşu (PT 10) cu risc major de 

consum necontorizat; 
� Modernizarea reţelei  electrice de joasă  tensiune şi branşamente  aferente PT 155 Craiova; 
� Modernizarea reţelei electrice de joasă  tensiune şi branşamente  aferente PT 186 Craiova; 
� Îmbunătăţire nivel de tensiune reţea joasă tensiune aferentă PTA 23 Craiova, Dolj; 
� Întărirea reţelei de joasă tensiune aferentă PTA 14, PTA 653, PTA 654, PT 468, PTA 668 în 

vederea asigurării condiţiilor de racordare. 
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Un alt tip de lucrări executate la nivelul municipiului Craiova, în anul 2016, de către 
operatorul Distribuţie Energie Oltenia, sunt lucrările de mentenanţă a instalaţiilor de distribuţie a 
energiei electrice, pentru care a fost alocată suma de 3 599 748,53lei. 

Menţionăm că prin lucrări de mentenanţă se întelege ansamblul tuturor acţiunilor tehnice şi 
organizatorice care sunt executate asupra reţelor electrice, din gestiunea operatorului de distribuţie, 
aflate în exploatare, şi care sunt efectuate pentru menţinerea sau restabilirea stării tehnice necesare 
îndeplinirii funcţiilor pentru care au fost proiectate.  

Anul trecut, specialiştii Distribuţie Energie Oltenia au executat o serie de lucrări de 
mentenanţă, printre care se numără controale periodice, lucrări operative, revizii tehnice, reparaţii, 
intervenţii accidentale, reparaţii accidentale, cu scopul menţinerii instalaţiilor electrice în stare bună 
de funcţionare a respectării reglementărilor legale privind parametrii de calitate ai energiei electrice 
distribuite şi asigurării continuităţii în alimentarea cu energie electrică a clienţilor din Municipiul 
Craiova. 

 

Transport urban 
Infrastructura 
Suprafata municipiului Craiova este de 81,4 kmp din care suprafata deservita prin activitatea 

de transport public este de 64,5 kmp. 
In ceea ce priveste reteaua de transport, aceasta este compusa din 182.6 km c.d., din care 164.2 
km c.d. (94%), o reprezinta transport rutier, iar 18,4 km c.d. (6%), transportul electric.   

Numarul de statii existent este de 244 pentru autobuze  si 53 pentru tramvai, RAT S.R.L 
deservind un numar de 20 de trasee de transport in comun si 18 curse speciale . Activitatea este 
monitorizata prin unitati de supraveghere si control, existand in prezent 7  puncte de  dispecerizare 
si un dispecerat central GPS.  

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

- 180 autobuze , reprezentand 86% din totalul parcului; 

- 29 tramvaie reprezentand 14 % din totalul parcului; 
Capacitatea totala de transport a societatii este de 18 328 calatori/cursa, din care 14 292 aferent 
transportului rutier si 4 036 aferent transportului electric. 
Capacitatea de utilizare a parcului s-a estimat la un procent mediu de 75%.  
 Referitor la gradul de uzura: 
           -    uzura fizica:   autobuze medie 47%; 
                                      tramvaie medie 54%.    
            In anul 2016 parcursul pentru transportul  auto de persoane,a fost de  5 444 732 km  si 
429.347km pentru transportul electric. Consumul efectiv de motorina pentru transport persoane a 
fost de 1 999 754L motorina, iar consumul de energie electrica inregistrat pentru transportul electric 
a fost de 958 MWh. 

Aspecte financiare 
           Din cifra de afaceri neta in suma de 38 212 153 lei inregistrata in evidenta financiar-contabila 
la 31.12.2016, veniturile din vanzari  bilete si abonamente reprezinta 40.03%, ponderea veniturilor 
celorlalate activitati  fiind urmatoarea:  
 - venituri din curse speciale 3.06%, 
 - venituri din ITP, tractari auto, inchiriere spatii publicitare si chirii spatii 2.85% 
 - veniturile din subventii de exploatare si prestari servicii aprobate de Primaria Craiova pe 
parcursul anului 2016 au fost in suma de 20 621 025 lei, reprezentand 53.96% din cifra de afaceri. 
         Subventia a fost primita de RAT Craiova in anul 2016, in baza HCL nr. 81/23.02.2012, 
nr.545/30.10.2014, nr.144/28.04.2016 si nr.168/28.04.2016 urmare a  facilitatilor acordate de  
Primaria Municipiului Craiova, pentru anumite categorii de persoane astfel: 

- gratuitate pentru pensionarii cu domiciliul in municipiul Craiova, cu un venit net din pensie de 
pana la 1000 lei/luna; 

- gratuitate pentru pensionarii cu domiciliul in municipiul Craiova si varsta peste 70 ani; 
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- subventionarea cu 50% pentru orice tip de abonament pentru pensionarii  cu domiciliul in 
municipiul Craiova cu un venit net din pensie de peste 1000lei/luna; 

- subventionarea cu 50% din pretul abonamentului, pentru elevii si studentii care frecventeaza 
prin cursuri de zi, institutii de invatamant autorizate din  municipiul Craiova; 

- subventionarea diferentei dintre veniturile si cheltuielile lunare aferente activitatii de baza. 
 De asemenea, subventia de exploatare primita de la Primaria Municipiului Craiova in anul 
2016 a cuprins si gratuitatile pentru transportul in comun de care beneficiaza  anumiti cetateni in 
baza unor legi speciale:Legea 44/1994, Legea 341/2004 , Legea 448/2006 si Decret-lege 118/1990. 
 Sursele de finanţare a serviciului de transport local au fost cuprinse în Hotărârea Consiliului 
Local nr.66/25.02.2016, de aprobare a bugetului propriu  al societatii pe anul 2016.  
 În municipiul Craiova, pe langa RAT S.R.L. care isi desfasoara activitatea sub tutela 
Consiliului Local, mai există un operator privat care întreţine o concurenţă, nu întotdeauna loială, 
cauzata de deservirea acelorasi trasee.  
 In anul 2016 o atentie deosebita s-a acordat corelarii capacitatii de transport cu fluxul de 
calatori. Astfel, s-a urmarit in permanenta ca graficele de circulatie ale tuturor traseelor sa fie 
flexibile si adaptate la traficul fiecarei zone. 
 S-a urmarit continuu imbunatatirea conditiilor de transport a calatorilor, dar si reducerea 
cheltuielilor de exploatare, prin optimizarea transportului in comun si prin achizitii de piese, materiale 
si servicii cu costuri reduse. 
 Colectarea veniturilor din vânzarea titlurilor de suprataxa 
          În anul 2016 valoarea biletelor de suprataxă vândute călătorilor frauduloşi prin acţiunile de 
control s-a ridicat la suma de 121 710 lei, iar  Politia Locală a acordat 6021 amenzi. Activitatea de 
control s-a efectuat,  cu un număr mediu de 14 controlori, susţinuţi şi de alte categorii de  angajaţi ai 
societăţii. 

Dotări tehnice şi tehnologice 
         În ceea ce priveşte lucrările de investiţii şi dotările finantaţe din surse proprii, în anul 2016 
R.A.T. SRL a achiziţionat un sisitem de protecţie împotriva descărcărilor electrice pentru clădirile din 
Str. Calea Severinului, nr.23, în valoare de 12 475 lei (fără TVA) şi două schimbătoare de cale 
rulare tramvai în valoare de 129 840 lei (fără TVA). 
 De asemenea, în cadrul Secţiei Tramvai a fost realizată reparaţia dezvoltată a tramvaielor. 
Reparaţia acestora a fost axată în principal pe reparaţia capitală a boghielor: înlocuit bandaje roţi, 
cuplaje elastice, profile de cauciuc, cruci cardanice, rulmenţi, simeringuri, iar pe partea de caroserie 
să se înlocuiască porţiunile ruginite şi degradate, înlocuire pasajele la scările de acces, 
recondiţionat podea şi montat covor antiderapant de trafic greu, înlocuire scaune cu scaune tapiţate, 
iluminat interior cu leduri, recondiţionat burduf, înlocuit lambriu lateral interior, recondiţionat scaun şi 
cabină vatman, autocolant pe exterior cu imagini din municipiul Craiova. 
            Tramvaiele au fost dotate, în anul 2016, cu panouri electronice publicitare montate în spatele 
cabinei vatmanului şi cu panouri electronice de informare a călătorului, montate pe partea frontală a 
tramvaielor. 
            Prin lucrările realizate s-a urmărit o schimbare fundamentală atât în ceea ce priveşte 
calitatea şi confortul călătorilor, funcţionarea în ansamblu a tramvaiului cât şi realizarea unei estetici 
total diferite cu  impact atât pentru cetăţenii Craiovei cât şi pentru vizitatori. 

Rețeaua stradală 
 În anul 2016, pentru asigurarea sistemului de comunicaţii rutiere şi pietonale în condiţii de 
calitate şi siguranţa în exploatare din municipiului Craiova, activităţile desfăşurate au fost 
următoarele: 
 Străzi executate cu pavaj din piatra bruta în anul 2016 de către RAADPFL Craiova  
 Îmbrăcăminte cu piatra bruta:  
 Căprioarei, Trifoiului, Iezerului, Buzăului, Craioviţei (plombe), Aleea Primăverii, Drumul 
Corneşului, Teilor, Aleea7 Teilor, Viilor, Bahlui, Săcelu, Vişeului, Almajului, Aleea Elena Teodorini, 
Tismana (de la nr. 49a pana la intersecţia cu Botoşani), Prutului, Mirăslău, Alex Grigorescu 
(plombe), Popova, Ion Creanga, Pictor Iscovescu. 
 Pavaj uniloc:  
 1 Mai (Trotuar pietonal acces magazin Carrefour), Opanez bl E1,  A. I. Cuza,  dale din beton 
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Aleea Florilor bl 6-7, trotuar str. Tabaci, Alee Craioviţa - Bigul Nou , Placi piatra - pavaj Teatru Marin 
Sorescu 
 Străzi executate cu îmbrăcăminte din piatra sparta in anul 2016 de către RAADPFL 
Craiova.  
 Îmbrăcăminte piatra sparta: Merișorului, Mesteacănului, Cornului, Stejarului, Aleea l 
Toamnei, Aleea 4 Bâlteni, Primăverii, Aleea 2,3,4,5,6,7,8 Primăverii, Ramuri și aleile 1, 2, 3, 4, 5, 
Aleea l Șimnic, Rozelor, Coacăzelor, George Topârceanu, Drumul Corneșului, Măslinului, 
Prelungirea Teilor, Ionel Teodoreanu, Scolii, Tarcăului, Odesa, Aleea Odesa, Aleile Odesa 1, 2, 3, 
Homer si Aleea Homer, Bihorului, Ecoului, Corcova, Oltenita, Petrila, Fântâna Popova, Moldova, 
Brăila, Galați, Tulcea, Botoșani, Tismana, Ipotesti, Bihorului, Codlea, Aleea 1,2,3,4 Poligonului, 
Aleea 3 Bariera Vâlcii, Arad, Techirghiol, Babadag, Aleea 2 Doiceşti, Aleea 2 Motru, Părângului, 
Aleea Bărăganului, Cluj Napoca, Prunului, Lăcrimioarei, Aleea 7 Brestei, Ada-Kaleh, Izvorul Rece, 
Leandrului, Polovragi, Cărbuneşti, Aleea l Roznov, Gorjului, Padeş, Bărbăteşti. 
 Lucrări de reparaţii si întreţinere străzi, alei, trotuare, si parcări in municipiul Craiova, 
conform contractelor de servicii.  
 
Strada Bărăganului  

Strada Horia  

Strada Făgăraş  

Cartier Craiovita Noua - zona NIELA (lucrări in continuare pe anul 2017 ) 

Strada Constantin Severineanu 

Strada 13 Septembrie  

Strada Victor Gomoiu  

Strada Principatele Unite  

Strada Scarlat Demetriade  

Strada Ştefan cel Mare  

Strada Plevnei  

Strada Nicolae Bălcescu  

Aleea 1 Păltiniş  

Strada Narciselor  

Parcarea Teatrului Naţional - Calea Bucureşti 

Strada Bătrânilor  

Strada 22 Decembrie 1989  

Strada Drumul Jiului 

Strada Elena Teodorini 

Cartier Valea Roşie – zona adiacentă străzii I. D. Sârbu 

Cartier Valea Roşie - zona adiacentă străzii REVOLUŢIEI 

Cartier Valea Roşie - zona adiacentă străzii 22 DECEMBRIE 1989 

Cartier Craioviţa Nouă - zona adiacentă străzii Castanilor 

Strada TEILOR  

Strada Preciziei 

Strada Împăratul Traian  

Strada Potelu  
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Prelungirea Nicolae Romanescu  

Pavaj zona Centrală - zona Hotel Ramada 

Strada Calea Dunării  

Strada Bucura + Aleea 2 Bechetului  

Strada G-ral Gheorghe Magheru 

Bulevardul Carol I  

Strada Vasile Lupu 

Colmatări fisuri în carosabil (17220 m) 

Strada Nicolae Romanescu  

Strada Mihai Moxa  

Strada Bucovina 

Strada Matei Milo, Strada Arieş 

Strada Ulmului  

Strada Fraţii Golești  

Strada Ioana Radu  

Strada Sfinţii Apostoli  

Gradina Botanica (alei)  

Strada Petre Carp, Strada Crişului  

Strada Mircea Vodă 

Strada Jieţului 

Parcări Calea Bucureşti - blocuri U – vis-a-vis Mc Donald`s 

Strada Maramureş si parcări adiacente 

Strada Vasile Alecsandri 

Parculeş Primărie zona Lumea Copiilor  

Strada Elena Farago, alei şi parcări adiacente  

Strada C.D. Fortunescu  

Strada Zambilei, Strada Cloşca 

Parcul LIBERTĂŢII 1848 (PUSKIN)  

Strada Beethoven 

Strada  Mitropolit Firmilian 

Strada Bujorului  

Cartier Craioviţa Nouă – zona cuprinsă între B-dul George Enescu – Poşta – Complexul Racheta 

Strada Câmpul Libertăţii 

Strada Virgil Madgearu 

Strada Gheorghe Duca 

Strada Barbu Lăzăreanu 

Strada Banu Stepan 

Strada Fluturi 
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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, activitatea de iluminat 
ornamental-festiv, consum de energie electrică la semafoare şi fântâni arteziene, lucrări de asistenţă 
tehnică şi consum de energie electrică pentru manifestări cultural- sportive. 
 a). Au fost executate lucrări de investiţii după cum urmează: 
 1. Modernizare iluminat public bulevarde: 
 - Calea Severinului; 
 - b-dul Nicolae Titulescu; 
 - Calea Bucureşti; 
 - b-dul Nicolae Romanescu; 
 - b-dul Ştirbei Vodă. 
 Lucrarea a constat în înlocuirea corpurilor de iluminat existente cu corpuri de iluminat cu 
tehnologie LED. 
 Au fost utilizate următoarele  componente: 
 - corp iluminat cu LED: 1.330 buc; 
 - console: 1.306 buc; 
 - cablu de alimentare: 7,73 Km. 
 2. Modernizare iluminat public străzi: s-au modernizat zonele 3, 4 şi 5, respectiv cartierele: 
Brazda lui Novac, Rovine, Craioviţa Nouă, Brestei, Rovine II (Troaca), Cernele, Nisipuri şi George 
Enescu. 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 sursă sodiu: 3.149 buc; 
 - console: 3.159 buc; 
 - cablu de alimentare: 12,59 Km. 
 3.Telemanagement sistem de monitorizare şi control iluminat public. Implementarea 
sistemului de telegestiune a iluminatului public va permite controlul, comanda şi varierea fluxului 
luminos al aparatelor de iluminat. 
 Au fost utilizate următoarele  componente: 
 - modul universal pornire-oprire: 4.552 buc; 
 - router local de comunicaţii: 92 buc; 
 - concentrator de date: 92 buc; 
 - analizor parametrii reţea electrică: 92 buc. 
 4. Extinderea sistemului de iluminat public: S-au executat lucrări de extindere a sistemului de 
iluminat public pe străzile: Licurici, Aleea 4 Şimnic, Brestei, Eliza Opran, Drumul Industriilor, 
Paşcani, Burebista, Floreşti, Deceneu, Aleea 1 Şimnic.  
 Au fost utilizate următoarele  componente: 
 - stâlpi metalici h = 8 m: 187 buc; 
 - linie electrică subterană: 7,29 Km 
 - corp iluminat cu sursă sodiu: 136 buc; 
 - console: 136 buc; 
 - cablu de alimentare: 1,49 Km. 
 Valoarea lucrărilor de investiţii în anul 2016 a fost de 12.869.372 lei. 
 b). Pentru lucrările de întreţinere - menţinere în anul 2016, prevederile bugetare iniţiale au 
fost de 1.920.000 lei, din acestea cheltuindu-se 1.869.056 lei. 

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

- Surse lumină cu vapori de sodiu la înaltă presiune – 1.797 buc; 
          - Balasturi pentru surse de lumină cu vapori de sodiu sau halogenuri metalice – 738 buc; 
         - Dispozitive amorsare surse lumină cu vapori de sodiu sau halogenuri metalice – 726 buc. 
          c)  Realizarea iluminatului ornamental - festiv: 

       În perioada sărbătorilor de iarnă 2016-2017 au fost executate lucrări de punere în evidenţă a 
zonelor de importanţă sporită pentru următoarele obiective: Piaţa Mihai Viteazu, Piaţa Fraţii Buzeşti, 
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străzile aparţinătoare centrului vechi (Lipscani, Rolland, Olteţ, 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), Parc Brazda, Piaţa Gării, 
Platou Parcare Subterană, Calea Bucureşti şi străzile din centru oraşului (A.I. Cuza, Popa Şapcă, 
Unirii, Romul, N. Plopşor şi Th. Aman).  

       Valoarea lucrărilor executate: 1.197.621,68 lei şi au fost utilizate următoarele  componente: 
        - montare element decorativ festiv: - 6.846 buc; 
        - montare banner iluminat festiv: - 85 buc; 
        - împodobire brad ornamental: - 2 buc. 

d) Pentru consumul de energie electrică din iluminatul public in anul 2016, prevederile 
bugetare iniţiale au fost de 4.800.000 lei, prevederile definitive au fost de 5.050.000 lei, din acestea 
cheltuindu-se  5.031.447,24 lei. 

e) Pentru consumul de energie electrică la semafoare şi fântâni arteziene in anul 2016, 
prevederile bugetare iniţiale au fost de 1.325.000 lei, prevederile definitive au fost de 1.526.000 lei, 
din acestea cheltuindu-se 1.525.706,34 lei. 
           f) Pentru lucrările de asistenţă tehnică şi consumul de energie electrică din manifestările 
cultural - sportive în anul 2016, prevederile bugetare iniţiale au fost de 400.000 lei,  din acestea 
cheltuindu-se 377.896,56 lei. 

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

directă R.A.A.D.P.F.L. Craiova prin Hotărârea Consiliului Local nr. 56/2006 cu modificările ulterioare. 
  Suprafaţa zonelor verzi administrate de R.A.A.D.P.F.L. Craiova este de 825 ha.  

În perioada ianuarie - decembrie 2016, 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; 
   -  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 2016, au fost plantaţi 1273 arbori (brad, platan, frasin, arţar 
roşu, mesteacăn, salcâm, catalpă, tei, stejar roşu, molid), 1362 arbuşti (ienupăr virginian, ienupăr 
târâtor, forstitia, spirea, lamâiţa, mahonia, thuia, etc.), gard viu 53281 bucăţi (ligustrum vulgare, 
ligustrum  ovalifolium, hibiscus, buxus, etc.), flori anuale 122706 bucăţi (begonia, salvia, tagetes, 
dhalia, crizantema, muscate, cineraria), flori bienale 78200 bucăţi (lalele bulbi, narcise bulbi, zambile 
bulbi, crin bulbi, pansele, bănuţei), plante perene 710 bucăţi (cana indica, azalee), trandafiri 430 
bucăţi, trandafiri butaşi 20 bucăţi, jardiniere şi ghivece cu flori 1528 zona centrală, gazon seminte 
1067 kg, rulou de gazon 7566 mp în Grădina Botanică, Parcul Crizantemelor şi Sens Giratoriu 
intersecţie strada Calea Bucureşti si strada Tehnicii – cartier Lapuş. 
 
  Activitatea de mobilier stradal  
  S-au executat lucrări de întreţinere, reparaţii şi de curăţire la fântânile arteziene de pe 
domeniul public. Curăţirea şi spălarea fântânilor arteziene s-a făcut ori de cate ori a fost nevoie, 
suprafaţa totală a bazinelor spălate şi curăţite pe lună, în această perioadă fiind de cca 6032 mp.  

De asemenea, la nivelul anului 2016, s-au executat o serie de lucrări după cum urmează: 
- Banci monate -  325 bucati; 

- Banci demontate-110 bucati; 
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- Cosuri gunoi montate - 201 bucati; 
- Gard metalic montat – 30.000 ml; 

- Reparatii banci – 1282,5 ml de lanteti cu dimensiunea de 2,5x0.12x0.005 m; 

- Vopsit banci - 1354 mp; 

- Montat gard locuri de joaca - 296 ml 

- Montat mese şah – 7 bucăţi 

- Vopsit elemente locuri joaca   -77 mp; 
- Reparatii elemente locuri de joaca, tobogane fibra 8 bucati, scaun leagane 30 bucati; 

- Exploatare si intretinere fantani arteziene – 26 buc; 

- Confectionat jardiniere lemn -118 bucati; 
  Confectionat si montat  suporti metalici jardiniere - 328 bucati; 
 

Marcaj rutier 
În anul 2016, în municipiul Craiova au fost executate lucrări de marcaj rutier pe o suprafaţă 

de 31.238 mp, reprezentând: 
- pastile treceri pentru pietoni: 11.555 buc; 

- bandă stocaj autovehicule: 5.794 metri; 

- pastile axiale: 12.032  buc;  

- ax continuu: 61.478 metri; 
- marcaje diverse: 419  mp. 

 Având în vedere gestiunea directă pentru activitatea 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 conformitate cu regulamentul de funcţionare şi caietul de sarcini, 
s-au efectuat lucrări de întreţinere a semafoarelor de pe domeniul public şi lucrări de 
amplasare/dezafectare a indicatoarelor rutiere, precum şi asigurarea întreţinerii acestora, în valoare 
totală de 660.890 lei. 
 În anul 2016 au fost continuate măsurile luate în scopul realizării unei semnalizări rutiere în 
conformitate cu standardele în vigoare, cât şi pentru creşterea gradului de siguranţă. În acest sens 
au fost încheiate contracte de achiziţie în valoare totală de 139.919 lei în baza cărora au fost 
achiziţionate următoarele produse: 

- indicatoare rutiere standardizate, diverse tipuri: 640 buc; 

- indicatoare rutiere „Trecere pentru pietoni”, dotate cu leduri: 50 buc; 

- oglinzi rutiere: 18 buc; 

- stâlpi de susţinere indicatoare rutiere: 410 buc; 

- stâlpi de delimitare acces pietonal: 690 buc. 
 În domeniul investiţiilor, în anul 2016 a fost implementat proiectul „Modernizarea 
infrastructurii de transport în comun pentru fluidizarea traficului forţei de muncă între cele două 
platforme industriale  ale polului de creştere Craiova” – Lotul 2 - „Realizare sistem de managementul 
traficului pe Calea Bucuresti – B-dul Nicolae Titulescu – Calea Severinului din Municipiul Craiova” şi 
au fost finalizate lucrările de execuţie pentru amenajarea sensului giratoriu de circulaţie de pe Calea 
Bucureşti, la intersecţia cu strada Tehnicii şi cu strada Eustaţiu Stoenescu. 
 Referitor la serviciul de transport public local, în anul 2016 a fost încheiat Contractul de 
delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze şi tramvaie, 
efectuat prin curse regulate în municipiul Craiova, prin atribuire directă către S.C. R.A.T.  S.R.L.. 
  Tot în anul 2016, a fost încheiat un contract de achiziţie publică de servicii cu Universitatea 
din Craiova, în vederea elaborării unui studiu privind fluxul de călători în municipiul Craiova, din care 
să rezulte o actualizare a programului de transport, în concordanţă cu necesităţile de transport ale 
populaţiei, după care să se realizeze serviciul de transport public local de persoane efectuat cu 
autobuze şi tramvaie. 
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STAREA SOCIALĂ 

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

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

La 1 iulie 20161, populaţia după domiciliu a Municipiului Craiova a fost de 304030 locuitori 
din care 143652 bărbaţi (47,2%) şi 160378 femei (52,8%). Densitatea populaţiei a fost de 3734,6 
locuitori/km2. 

La 1 iulie 2016, structura pe grupe de vârstă a populaţiei după domiciliu arată că ponderile 
cele mai mari sunt cele ale persoanelor cu vârste 45-49 ani (9,3%), de 35-39 ani (9,2%) şi de 30-34 
ani (8,5%). 

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

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

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

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

În anul 2016, la nivelul municipiului Craiova ponderea populaţiei tinere sub 15 ani (13,0%) a 
fost devansată de ponderea populaţiei vârstnice de 65 ani şi peste (14,1%). 

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

În anul 2016 s-au înregistrat 2540 născuţi-vii în scădere cu 4,4% faţă de anul 2015. Rata 
natalităţii în anul 2016 a fost de 8,4‰ în scădere faţă anul 2015 (8,7‰).  

Numărul decedaţilor a scăzut cu 271 persoane de la 2898 decedaţi în anul 2015 la 2627 
decedaţi în anul 2016. Rata mortalităţii a fost de 8,6‰ în scădere faţă anul 2015 când aceasta a 
atins nivelul de 9,5‰. 

Raportul dintre numărul născuţilor-vii şi numărul decedaţilor a fost în anul 2016 de 0,97 
născuţi-vii la 1 decedat (0,92 născuţi-vii la 1 decedat în anul 2015).  

Sporul natural a fost negativ atât în anul 2016 (-87 persoane), cât şi în anul 2015 (-242 
persoane).   

Numărul căsătoriilor a crescut cu 42 cazuri, iar cel al divorţurilor a scăzut cu 131 cazuri 
faţă de anul 2015, raportul dintre numărul divorţurilor şi cel al căsătoriilor, scăzând de la 137 
divorţuri la 1000 căsătorii în anul 2015 la 67 divorţuri la 1000 căsătorii în anul 2016. 

 

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 

                                                 
1 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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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 
2016 cu 1795 persoane faţă de începutul anului 2015, acesta a ajungând la 94218 persoane.  

Ponderea cea mai mare o au salariaţii din industrie (23,9%), urmaţi de cei din comerţ 
(22,6%), sănătate şi asistenţă socială (8,8%), învăţământ (8,2%), construcţii (6,8%), activităţi de 
servicii administrative şi activităţi de servicii suport (5,1%). 

La sfârşitul anului 2016, conform datelor furnizate de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă Dolj, numărul şomerilor înregistraţi a fost de 2379 persoane, în scădere cu 840 
persoane comparativ cu sfârşitul anului 2015. Din totalul şomerilor 1314 persoane sunt de sex 
feminin (cu 538 persoane mai puţin decât la sfârşitul anului 2015). 

 
       

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

asigurat, în intervalul 01 Ianuarie – 31 Decembrie 2016, servicii unui număr total de 356.206 
persoane  împărţite în următoarele categorii, astfel : 

-  145.653 pesionari de asigurări sociale de stat din sistemul public; 

- 24.182 pensionari de asigurări sociale proveniţi din fostul sistem al asigurărilor sociale 
pentru agricultori; 

- 5.932 beneficiari de legi speciale 

- 178.320 asiguraţi pentru care s-a ţinut evidenţa stagiilor de cotizare; 

- 2.119 persoane asigurate în baza unui contract de asigurare ; 
 La nivelul Casei Judeţene de Pensii Dolj, se află înregistraţi pe bază de contract un număr 
de 2.119 persoane, asiguraţi care plătesc lunar contribuţia de asigurări sociale la casieria unităţii. 
 Execuţia cheltuielilor s-a efectuat în limita bugetului aprobat pentru anul 2016 conform 
destinaţiei prevăzute în bugetul de venituri si cheltuieli întocmit si transmise de către CNPP 
Bucuresti. 
 În cursul anului 2016, la Casa Judeţeană de Pensii Dolj s-a înregistrat în plată un număr 
mediu de    65.711  pensionari cu domiciliul în municipiul Craiova, pentru care s-au achitat pensii în 
valoare de aproximativ 148.277.956  lei/lună. 
    Totodată, în cursul anului 2016 s-au efectuat plăţi de ajutoare de deces în valoare de 5.412.939 
lei, pentru 2019  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 munca şi decesului acestora ca urmare a accidentelor de muncă şi a bolilor 
profesionale. 

Atribuţiile specifice de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale se exercită 
de către Casa Judeţeana de Pensii Dolj, în cadrul căreia îşi desfasoară activitatea Compartimentul 
Accidente de Munca şi Boli 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. 

 Raporturile de asigurare, se stabilesc între angajatori şi asigurator (CNPP, prin Casele 
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Teritoriale de Pensii) . 
 Asiguraţii au dreptul la următoarele prestaţii şi servicii: 
    a) reabilitare medicală şi recuperarea capacităţii de muncă; 
    b) reabilitare şi reconversie profesională; 
    c) indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă; 
   d) indemnizaţie pentru trecerea temporară în alt loc de muncă şi indemnizaţie pentru 

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

 Asiguratul are dreptul la tratament medical corespunzător leziunilor şi afectiunilor cauzate de 
accidente de muncă sau boli profesionale, servicii şi produse pentru reabilitare medicală şi 
recuperarea capacitatii de muncă. Asiguratul are dreptul la tratament medical corespunzător 
leziunilor şi afectiunilor cauzate de accidente de muncă sau boli profesionale, servicii şi produse 
pentru reabilitare medicală şi recuperarea capacitatii de muncă. 
 Precizăm că în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova îşi desfăşoară 
activitatea Clinica de Medicina Muncii (cu 25 de paturi) şi Cabinetul de Medicina Muncii unde se 
acordă servicii medicale pentru cazurile de boli profesionale, valoarea cheltuielilor suportate din 
cadrul bugetului de asigurări pentru accidente de munca şi boli profesionale fiind în anul 2016 de 
aproximativ 795.000  lei. 
 Casa Judeţeană de Pensii Dolj, în calitate de asigurator, este abilitată de a acorda 
consultanţă privind prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, în scopul 
îmbunătăţirii nivelului de securitate şi sănătate şi a condiţiilor de muncă. Personalul tehnic al C.J.P 
Dolj desfăşoară activităţi de prevenire şi acordă sprijin societăţilor în scopul întocmirii tablourilor de 
analiză în domeniul prevenirii conform specificului activităţii desfăşurate.        
     În ceea ce priveste statistica accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale înregistrate în anul 
2016, situaţia se prezintă astfel:  

- nr. accidente de muncă produse  – 69 
- nr. accidente de muncă mortale –    1 
-  nr. boli profesionale declarate  –      8 

 În perioada Ianuarie – 31 Decembrie 2016 CJP Dolj a acordat 3 despăgubiri de deces în 
valoare de 32.392 lei, 5 compensaţii pentru atingerea integrităţii în valoare de 41.656 lei şi a vizat 
228 concedii medicale. S-au primit şi trimis spre aprobare 4 dosare pentru acordarea de proteze. 
 Au fost identificaţi 359 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 2016 au fost înregistrate din partea persoanelor ce îşi au domiciliul în municipiul 
Craiova  9.785 solicitări privind cereri prin care se solicită înscriere la o categorie de pensie (limită 
de vârstă, anticipată, anticipată parţială, urmaş, pensii comunitare, indemnizaţii prevăzute de legi 
speciale) modificări de drepturi ( schimb grad, adăugări sporuri, salarii, grupe de muncă, etc) cereri 
privind plata pensiei în conturi bancare, cereri privind schimbarea adresei de domiciliu, corectarea 
domiciliului, cereri privind schimbarea numelui, cereri privind schimbarea mandatarului sau tutorelui, 
sesizări privind stabilirea sau plata drepturilor de pensie precum şi contestaţii la deciziile de pensie 
emise în baza Legii nr.263/2010, cu modificările şi completările ulterioare. Gradul de soluţionare al 
acestor cereri este  de 91%. 
 La Serviciul de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă din cadrul CJP 
DOLJ s-au  prezentat, în cursul anului 2016, pentru evaluărea capacităţii de muncă în vederea 
stabilirii gradului de invaliditate şi/sau revizuirii medicale periodice 21.810 persoane.  
 Dintre acestea 9.842 persoane ce au domiciliul în  municipiul Craiova s-au prezentat la 
Serviciul de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă din cadrul CJP DOLJ în 
vederea revizuirii medicale periodice prevăzută de legislaţia în vigoare şi evaluarea capacitaţii de 
muncă fiind stabilit şi gradul de invaliditate. 
       În anul 2016, în cursul celor 19 serii alocate, la nivelul judeţului Dolj au fost repartizate 7.768 
bilete de tratament şi au fost valorificate 7.765 bilete.  
      Gradul de valorificare al biletelor de tratament a fost de 99,96%. 
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     Din totalul de 7.768 bilete de tratamenate,  932 bilete au fost acordate gratuit persoanelor care 
beneficiază de prevederile unor legi speciale. 
   Numărul cererilor înregistrate pentru acordarea biletelor de tratament a fost de 12.076. 
        În cursul anului 2016 Compartimentul Comunicare şi Relaţii Publice a asigurat întreaga 
activitate de comunicare şi relaţii cu publicul, liberul acces la informaţiile de interes public precum şi 
promovarea imaginii Casei Judeţene de Pensii Dolj, a monitorizat mass-media locală şi a întocmit 
raportările stabilite de către CNPP. De-asemenea a pus la dispoziţia persoanelor interesate cererile 
tip, alte formulare tipizate prevăzute de lege necesare solicitării diferitelor tipuri de prestaţii . 
 Salariaţii acestui compartiment au asigurat  programul de lucru cu publicul conform 
prevederilor HG 1723/2004 cu modificările şi completările ulterioare precum şi afişarea în spaţiile de 
lucru cu publicul şi la avizierul instituţiei informaţiile utile de larg interes pentru participanţii la 
sistemul public de pensii .  
       În anul 2016 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. Au fost soluţionate 1.743 petiţii şi sesizări ce fac obiectul OUG nr.27/2002, 
transmise de persoane ce îşi au domiciliul pe raza municipiului Craiova.  
 În anul 2016, în cadrul procedurii prealabile, s-au întocmit 316 note de prezentare la 
dosarele de pensie ai căror beneficiari ce au domiciliul în municipiul Craiova, au depus contestaţii. În 
perioada menţionată au fost eliberare de către salariaţii acestui compartiment 4.321 adrese pentru 
eliberarea pensiei pe luna în care a avut loc decesul pensionarului.  
 În intervalul 01.01-31.12.2016 urmare a solicităriilor primite au fost eliberate  934 adeverinţe 
care să ateste calitatea de pensionar şi/sau cuantumul pensiei, pentru persoane ce îşi au domiciliul 
în municipiul Craiova.  
 În domeniul liberului acces la informaţiile de interes public au fost înregistrate şi soluţionate 
în conformitate cu prevederile Legii nr.544/2001, 7 cereri .  
      La solicitarea ziariştilor din municipiul Craiova, au fost soluţionate 93 de cereri privind 
furnizarea informaţiilor de interes public care privesc activitatea CJP Dolj. Au fost difuzate 6 
comunicate de presă în cadrul cărora au fost furnizate informaţii ce privesc activităţile şi acţiunile de 
interes public organizate de CJP Dolj şi CNPP . 
       
 
 

Învăţământ  
  Reţeaua şcolară 
  ÎNVĂŢĂMÂNT PUBLIC DE MASĂ 
  În municipiul Craiova există 65 de unităţi de învăţământ preuniversitar cu personalitate 
juridică; dintre acestea: 21 sunt grădiniţe, 17 sunt şcoli gimnaziale, 13 sunt licee, 12 sunt colegii, 1 
este seminar şi 1 este centru de excelenţă. Pe lângă aceste unităţi de învăţământ preuniversitar cu 
personalitate juridică există 31 de structuri, dintre care: 25 sunt grădiniţe, 2 sunt şcoli primare, iar 4 
sunt şcoli gimnaziale. 
 
ÎNVĂŢĂMÂNT SPECIAL 
 

Tipul unităţii de învăţământ Număr Din care, cu PJ 
2015-2016 2016-2017 2015-2016 2016-2017 

Grădiniţe - - - - 
Şcoli primare - - - - 
Şcoli gimnaziale 2 2 2 2 
Şcoli profesionale 1 1 1 1 
Licee 1 1 1 1 

Total unităţi 4 4 4 4 
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ÎNVĂŢĂMÂNT PARTICULAR 
 

Nr. 
crt. 

Localitate
a 

Reţea existentă 
2015 -2016 

Acredi
tate 

Auto
rizat

e 

Reţea 
2016 - 2017 

Acredit
ate 

Autoriz
ate 

1 Craiova 

Grădiniţe - 5 3 2 Grădiniţe - 5 3 2 

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

 - 1 1  

Licee -1 1  Licee -1 1  
Şcoli postliceale - 
6 3 3 Şcoli postliceale - 

7 3 4 

 Total 14 9 5 15 9 6 
 
 UNITĂŢI CONEXE 
 

Tipul unităţii de 
învăţământ 

Număr Din care, cu PJ 
2015-2016 2016-2017 2015-2016 2016-2017 

Clubul Sportiv şcolar 1 1 1 1 
Palatul Copiilor 1 1 1 1 
Casa Corpului Didactic 
Dolj 1 1 1 1 

Centru de excelenţă 1 1 1 1 
Centrul Judeţean de 
Resurse şi Asistenţă 
Educaţională Dolj 

1 1 1 1 

TOTAL 5 5 5 5 
 
  Numărul elevilor şi al preşcolarilor 
  La începutul anului şcolar 2016-2017, în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din 
municipiul Craiova existau 46.668 elevi şi preşcolari, dintre care, 39.980 sunt elevi, iar 6688 sunt 
preşcolari. În învăţământul particular există un număr de 2914 elevi. În unităţile de învăţământ de 
stat din municipiul Craiova, repartizarea elevilor pe nivelele de învăţământ este următoarea: 
- în învăţământul preşcolar –6688 copii; 
- în învăţământul primar, cursuri de zi – 11334 elevi; 
- în învăţământul gimnazial: - cursuri de zi – 8.781 elevi; 
     - cursuri cu frecvenţă redusă – 100 elevi; 
-   în învăţământul primar „a doua şansă” – 138 elevi; 
-   în învăţământul secundar inferior „a doua şansă” – 40 elevi; 
- în învăţământul liceal, ruta directă, cursuri de zi – 12765 elevi; 
- în învăţământul profesional, cursuri de zi – 1418 elevi; 
- în învăţământul liceal, ruta directă, cursuri cu frecvenţă seral – 2047 elevi; 
- în învăţământul liceal, ruta directă, cursuri cu frecvenţă redusă – 369 elevi; 
- în învăţământul postliceal şi de maiştri: - cursuri de zi – 2.604 elevi; 
               - cursuri cu frecvenţă seral – 384 elevi. 
  În municipiul Craiova există elevi cu cerinţe educaţionale speciale, dintre care 603 
educabili(elevi şi preşcolari) se află în unităţi de învăţământ special, iar 316 educabili sunt integraţi 
în învăţământul de masă. De asemenea, în unităţile de învăţământ preuniversitar există 60 de elevi 
aflaţi în plasament. 
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 Număr posturi personal didactic, didactic auxiliar şi nedidactic 
 
Nr. 
crt. 

Categoria de personal Nr. norme 
învăţământul de 

stat 

Nr. norme 
învăţământul 

special 

Nr. norme în 
unităţi conexe 

1. Personal didactic 2.991 280 121,25 
2. Personal didactic auxiliar 583,5 77 9 
3. Personal nedidactic 719,5 48 31,75 
 
 Număr personal didactic de conducere  
 În municipiul Craiova, situaţia încadrării cu directori a unităţilor de învăţământ se prezintă astfel: 
 

Nr. 
crt. 

Categoria de personal 
Posturi ocupate 

prin concurs 

Posturi ocupate 
prin detaşare în 

interesul 
învăţământului 

1. Directori 64 7 
2. Directori adjuncţi 41 6 

 
 Beneficiarii programelor guvernamentale 
 PROGRAMUL „BANI DE LICEU” 
 În anul 2016 au beneficiat 1047 de elevi, din 27 de unităţi de învăţământ liceale, de Programul 
„Bani de liceu”. 
 
 PROGRAMUL „BURSA PROFESIONALĂ” 
 În luna ianuarie 2015 existau 570 de elevi, în unităţile de învăţământ din municipiul Craiova, care 
beneficiau de bursă profesională. Întrucât a crescut numărului de clase a IX-a pentru şcoala 
profesională, la începutul anului şcolar 2015-2016 (luna septembrie) existau 1.189 de elevi care 
beneficiau de bursă profesională. Acest număr s-a diminuat până la 1.051 de elevi în luna 
decembrie 2015, ca urmare a acumulării de absenţe de către o parte dintre elevi. 
 În luna iulie 2016 existau 896 elevi care au beneficiat de burse profesionale, după cum urmează: 
  

Numărul de burse profesionale acordate în anul şcolar 2015- 2016 

 
Nr. 
crt. 

Denumirea unităţilor de învăţământ Număr total de burse 
profesionale 

Iulie 2016 

1. Colegiul Naţional Economic „Gheorghe Chiţu” 
Craiova  157 

2. Liceul Tehnologic Auto Craiova 108 
3. Colegiul Tehnic Energetic Craiova 26 

4. Liceul Tehnologic „GEORGE BIBESCU” 
Craiova 78 

5. Liceul „MATEI BASARAB” Craiova 47 

6. Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Craiova 98 

7. Colegiul Tehnic de Arte si Meserii „C. Brancusi”  52 

8. Liceul Tehnologic Transporturi Cai Ferate 
Craiova 65 

9. 
Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Craiova 

80 

10 Liceul Tehnologic Special „BEETHOVEN” 
Craiova 35 
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11. Colegiul "STEFAN ODOBLEJA" Craiova 22 

12. Liceul Tehnologic UCECOM „Spiru Haret” 
Craiova 128 

TOTAL 896 
 
  PROGRAMUL „RECHIZITE ŞCOLARE” 
  În anul şcolar 2016-2017, au beneficiat de rechizite şcolare gratuite 721 de elevi, care 
studiază în unităţile de învăţământ din municipiul Craiova, după cum urmează: 
 
 

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

 
  PROGRAMUL „EURO 200” 
  În anul 2016 au existat 32 de elevi beneficiari ai programului „Euro 200”, în municipiul 
Craiova, dintr-un total de 811 de elevi beneficiari existenţi în judeţul Dolj, faţă de anul 2015 când au 
existat 70 de elevi beneficiari ai programului „Euro 200”, în municipiul Craiova, dintr-un total de 1034 
de elevi beneficiari existenţi în judeţul Dolj. 
 
  PROGRAMUL NAŢIONAL  ”FIECARE COPIL ÎN GRĂDINIŢĂ” 

La nivelul municipiului Craiova, în anul şcolar 2015-2016, Legea nr. 248/2015 privind 
stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate a fost 
aplicată în 38 unităţi şcolare. 
 
  Admiterea în liceu şi în învăţământul profesional 
  La admiterea în învăţământul profesional, în anul şcolar 2015-2016, cele mai căutate 
specializări din municipiul Craiova sunt: 
 1. mecanic auto - 5 clase; 
 2. bucătar - 3 clase. 
 
  La admiterea în învăţământul liceal, mediile cele mai mari s-au înregistrat la următoarele 
specializări: 
I. La Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti” Craiova, mediile cele mai mari s-au înregistrat la următoarele 
specializări: 
1. matematică-informatică bilingv-engleză, ultima medie: 9,85; 
2. Ştiinţele naturii, ultima medie: 9,79; 
3. matematică-informatică, ultima medie: 9,55. 
 
II La Colegiul Naţional ”Carol I” Craiova, mediile cele mai mari s-au înregistrat la următoarele 
specializări: 
1. matematică-informatică bilingv-engleză, ultima medie: 9,49; 
2. Ştiinţele naturii, ultima medie: 9,34; 
3. matematică-informatică, ultima medie: 9,25. 
 
III. La Colegiul Naţional ”Elena Cuza” Craiova, mediile cele mai mari s-au înregistrat la următoarele 
specializări: 
1. Ştiinţele naturii, ultima medie: 9,10; 
2. matematică-informatică, ultima medie: 9,02; 
2.filologie, ultima medie: 8,90. 
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  Premii naţionale/internaţionale 
  În anul şcolar 2015-2016, elevii din municipiul Craiova au obţinut 117 de premii la etapele 
naţionale ale olimpiadelor şcolare, dintr-un total de 151 de premii, şi 5 premii la etapele 
internaţionaleale olimpiadelor şcolare. 
 
  Evaluarea naţională la clasa a VIII-a 
  PROMOVABILITATEA LA EVALUAREA NAŢIONALĂ LA CLASA A VIII-A 

Nr. 
crt. 

Unitatea de învăţământ Promovabilitate 2016 

1. SCOALA GIMNAZIALA "GHEORGHE TITEICA" CRAIOVA 100,00% 
2. COLEGIUL NATIONAL "FRATII BUZESTI" CRAIOVA 98,47% 
3. SCOALA GIMNAZIALA "MIRCEA ELIADE" CRAIOVA 98,23% 
4. SCOALA GIMNAZIALA "TRAIAN" CRAIOVA 97,53% 
5. COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC "STEFAN VELOVAN" 

CRAIOVA 
96,10% 

6. SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI EMINESCU" CRAIOVA 95,83% 
7. COLEGIUL NATIONAL "CAROL I" CRAIOVA 95,04% 
8. COLEGIUL NATIONAL "ELENA CUZA" CRAIOVA 94,37% 
9. SCOALA GIMNAZIALA "ALEXANDRU MACEDONSKI" CRAIOVA 92,66% 

10. SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE ROMANESCU" CRAIOVA 92,31% 
11. COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA CRAIOVA 90,00% 
12. SCOALA GIMNAZIALA "SF. DUMITRU" CRAIOVA 88,30% 
13. SCOALA GIMNAZIALA "SF. GHEORGHE" CRAIOVA 85,96% 
14. SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE BALCESCU" CRAIOVA 85,71% 
15. COLEGIUL NATIONAL "NICOLAE TITULESCU" CRAIOVA 84,21% 
16. SCOALA GIMNAZIALA "ELENA FARAGO" CRAIOVA 81,19% 
17. SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI VITEAZUL" CRAIOVA 80,95% 
18. SCOALA GIMNAZIALA PARTICULARA "ETHOS" CRAIOVA 80,95% 
19. SCOALA GIMNAZIALA "DECEBAL" CRAIOVA 79,37% 
20. LICEUL TEORETIC "TUDOR ARGHEZI" CRAIOVA 78,67% 
21. LICEUL TEOLOGIC ADVENTIST CRAIOVA 72,73% 
22. LICEUL TEORETIC "HENRI COANDA" CRAIOVA 71,74% 
23. SCOALA GIMNAZIALA "ION TUCULESCU" CRAIOVA 70,83% 
24. COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC CRAIOVA 70,00% 
25. LICEUL "MATEI BASARAB" CRAIOVA 66,67% 
26. LICEUL DE ARTE "MARIN SORESCU" CRAIOVA 64,41% 
27. SCOALA GIMNAZIALA "LASCAR CATARGIU" CRAIOVA 63,16% 
28. SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA "SF. VASILE" CRAIOVA 55,56% 
29. SCOALA GIMNAZIALA "GHEORGHE BIBESCU" CRAIOVA 53,85% 
30. LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "PETRACHE TRISCU" 

CRAIOVA 
53,13% 

31. SCOALA GIMNAZIALA "ION CREANGA" CRAIOVA 48,78% 
32. LICEUL TEHNOLOGIC AUTO CRAIOVA 33,33% 
33. LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO CRAIOVA 27,27% 
34. SCOALA GIMNAZIALA "ANTON PANN" CRAIOVA 0,00% 

 
  NOTE DE 10 LA EVALUAREA NAŢIONALĂ LA CLASA A VIII-A 
 
  La evaluarea naţională la clasa a VIII-a, desfăşurată în anul 2016, au fost obţinute 3 medii de 
10, în municipiul Craiova dintr-un total de 4 de 10 obţinute la nivelul judeţului Dolj. 
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  Examenul naţional de bacalaureat 
  PROMOVABILITATEA LA EXAMENUL NAŢIONAL DE BACALAUREAT (Sesiunea iunie-
iulie 2016) 
 

Nr. 
crt. 

Unitatea de învăţământ 
Promovabilitate 

2016 
1.  COLEGIUL NATIONAL "FRATII BUZESTI" CRAIOVA 99,58% 
2.  COLEGIUL NATIONAL "ELENA CUZA" CRAIOVA 99,25% 
3.  COLEGIUL NATIONAL "CAROL I" CRAIOVA 98,55% 

4.  
COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC "STEFAN VELOVAN" 
CRAIOVA 

96,41% 

5.  LICEUL TEORETIC "HENRI COANDA" CRAIOVA 92,86% 
6.  LICEUL TEORETIC "TUDOR ARGHEZI" CRAIOVA 91,67% 
7.  COLEGIUL NATIONAL "NICOLAE TITULESCU" CRAIOVA 91,34% 
8.  LICEUL TEOLOGIC ADVENTIST CRAIOVA 81,08% 

9.  
SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX "SFANTUL GRIGORIE 
TEOLOGUL" CRAIOVA 

75,86% 

10.  LICEUL DE ARTE "MARIN SORESCU" CRAIOVA 74,49% 
11.  LICEUL "CHARLES LAUGIER" CRAIOVA 70,24% 

12.  
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "PETRACHE TRISCU" 
CRAIOVA 

69,62% 

13.  
COLEGIUL NATIONAL ECONOMIC "GHEORGHE CHITU" 
CRAIOVA 

61,18% 

14.  LICEUL "TRAIAN VUIA" CRAIOVA 54,95% 
15.  COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC CRAIOVA 43,81% 
16.  COLEGIUL TEHNIC "COSTIN D. NENITESCU" CRAIOVA 41,86% 
17.  COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA CRAIOVA 38,71% 
18.  LICEUL "MATEI BASARAB" CRAIOVA 37,18% 
19.  LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI CAI FERATE CRAIOVA 35,90% 

20.  
COLEGIUL TEHNIC DE ARTE SI MESERII "CONSTANTIN 
BRANCUSI" CRAIOVA 

35,23% 

21.  LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM "SPIRU HARET" CRAIOVA 32,14% 
22.  COLEGIUL "STEFAN ODOBLEJA" CRAIOVA 30,34% 
23.  LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO CRAIOVA 28,21% 
24.  LICEUL TEHNOLOGIC AUTO CRAIOVA 27,14% 
25.  LICEUL TEHNOLOGIC "GEORGE BIBESCU" CRAIOVA 21,62% 
26.  LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL "BEETHOVEN" CRAIOVA 0,00% 

 
 NOTE DE 10 LA EXAMENUL NAŢIONAL DE BACALAUREAT  
 
 La examenul naţional de bacalaureat, desfăşurat în anul 2016, a fost obţinută o medie de 10, în 
municipiul Craiova. 
 
 ABANDON ŞCOLAR 
 Procentul de abandon şcolar în judeţul Dolj, pentru anul 2015-2016, este de 2,58%. 
 În Craiova, unităţile de învăţământ cu cele mai multe cazuri de abandon sunt: 

1.Colegiul Naţional Economic ,,Gh. Chiţu” Craiova -  58 
2. Şcoala Gimnazială ”Ion Creangă” Craiova - 32 
3. Şcoala Gimnazială ,,Mihai Viteazul” Craiova -  30 
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4. Şcoala Gimnazială ,,Anton Pann”- 29 
5. Colegiul Tehnic de Arte şi Meserii ”C-tin Brâncuşi” Craiova - 21 

 
  Inspecţii programate şi realizate în anul 2015-2016 
  În semestrul  I al anului şcolar 2015-2016 s-a realizat un control de către inspectorii şcolari ai 
I.S.J. Dolj, împreună cu reprezentanţii Instituţiei Prefectului – judeţul Dolj, în perioada 1-11 
septembrie 2015, care viza nivelul de pregătire al unităţilor de învăţământ preuniversitar din judeţul 
Dolj pentru începerea noului an şcolar. În urma acestor controale, care au fost realizate în toate 
unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţul Dolj, a fost elaborat un raport comun, care cuprinde 
concluziile şi măsurile de îmbunătăţire a aspectelor deficitare. 
  În perioada 14-25 septembrie 2015 s-a desfăşurat o inspecţie tematică, în toate unităţile de 
învăţământ preuniversitar din judeţul Dolj, care a urmărit respectarea legislaţiei specifice şi 
elaborarea documentelor manageriale. În urma acestei inspecţii tematice a fost elaborat un raport 
care cuprinde concluziile şi măsurile de îmbunătăţire a aspectelor deficitare. 

În semestrul I au fost  organizate 11 inspecţii şcolare generale la:  2 licee teoretice, 2 licee 
tehnologice, 5 şcoli gimnaziale, ş 2 grădiniţe. De asemenea, au fost  efectuate un număr de 30 
inspecţii de specialitate, preponderent la limba română, matematică  şi istorie, precum  şi 2 inspecţii  
tematice. 

Pe parcursul semestrului I au mai fost realizate 6 inspecţii de revenire la unităţile şcolare 
care au avut inspecţii generale în semestrul  II al anului şcolar 2014-2015.  
 În semestrul au fost efectuate 26 inspecţii şcolare generale la: un liceu teoretic,  23 şcoli  
gimnaziale şi două grădiniţe. De asemenea, au fost efectuate un număr de 32 inspecţii de 
specialitate, preponderent la limba română, matematică, precum  şi 2 inspecţii  tematice. 
 Pe parcursul semestrului II au mai fost realizate 11 inspecţii de revenire la unităţile şcolare 
care au avut inspecţii generale în semestrul  I al anului şcolar 2015-2016. 
 De asemenea, conform H.G. nr.22/2007, au fost evaluate 6 unităţi şcolare  din Craiova în 
vederea autorizării, acreditării(Colegiul Naţional Militar „Tudor Vladimirescu” Craiova, Colegiul „Şt. 
Odobleja” Craiova, Liceul Tehnologic UCECOM Craiova, Grădiniţa cu Program Prelungit „Sf. 
Lucia”, Craiova şi Grădiniţa cu Program Normal „Madona Dudu”, Craiova) şi o şcoală gimnazială 
(Şcoala Gimnazială „Gh. Ţiţeica”, Craiova), în vederea  evaluării externe periodice. Din partea I.S.J. 
Dolj la aceste evaluări au participat câte un observator din cadrul departamentului ,,Curriculum şi 
inspecţie şcolară”. Toate unităţile şcolare au primit din partea  A.R.A.C.I.P. autorizarea de 
funcţionare provizorie/acreditare sau atestarea nivelului calităţii serviciilor educaţionale. 
 
  Proiecte, parteneriate şi acţiuni comune 

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

Scopul proiectului este acela de a contribui la  dezvoltarea cetăţeniei globale active în 
teritoriile celor trei ţări partenere Franţa, România şi Italia, (şcoli, comunităţi, asociaţii) şi o mai mare 
consideraţie în sistemele educaţionale  prin consolidarea abilităţilor şi dezvoltarea cadrelor didactice 
prin abordări intersectoriale în fiecare teritoriu. 
În cadrul proiectului va fi promovat rolul autorităţilor locale în sprijinirea dezvoltării sistemelor de 
educaţie şi formare profesională. 
  Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj a avut o bună colaborare cu autorităţile locale şi instituţiile 
publice din Craiova. În parteneriat cu Consiliul Judeţean Dolj şi cu Consiliul Local Craiova s-a 
realizat premierea elevilor care au obţinut rezultate deosebite la olimpiadele internaţionale. De 
asemenea, elevii din unităţile de învăţământ din Craiova au beneficiat de burse acordate de 
Consiliul Local Craiova. 
  Înainte de începerea cursurilor, Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj, împreună cu Instituţia 
Prefectului din judeţul Dolj şi cu Direcţia de Sănătate Publică Dolj au efectuat controale pentru a 
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verifica stadiul pregătirilor tuturor unităţilor de învăţământ din judeţul Dolj pentru începerea anului 
şcolar 2016-2017. 
  A existat şi există o bună colaborare între Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj şi Inspectoratul 
pentru Situaţii de Urgenţă „Oltenia” al judeţului Dolj, materializată atât în verificările anuale efectuate 
în unităţile de învăţământ preuniversitar din municipiul Craiova şi judeţul Dolj, cât şi în întocmirea 
unei planificări acţiunilor de evacuare de către elevi a clădirilor unităţilor de învăţământ în situaţii de 
urgenţă(cutremur, incendiu etc.), dar şi în realizarea unor concursuri care implică echipaje de elevi. 
  Împreună cu Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dolj s-au desfăşurat acţiuni comune pentru 
prevenirea absenteismului şi a comercializării produselor interzise în apropierea unităţilor de 
învăţământ preuniversitar. 
  Între Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj şi unele facultăţi din cadrul Universităţii din Craiova 
s-au încheiat diferite parteneriate şi protocoale de colaborare, cum este cazul: Facultăţii de Drept, a 
Facultăţii de Teologie şi a Facultăţii de Ştiinţe Sociale. În cadrul acestor acorduri s-au şi se vor 
desfăşura diferite acţiuni comune. 
  Ca expresie a preocupării pentru binele elevilor stau şi colaborările cu Centrul Regional de 
Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Craiova în vederea prevenirii şi combaterii consumului de 
alcool, tutun şi droguri în rândul elevilor. 
  Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj mai are colaborări şi cu: Direcţia Judeţeană pentru Sport 
şi Tineret Dolj, Inspectoratul de Poliţie Dolj, Consiliul Elevilor, Casa de Cultură „Traian Demetrescu” 
Craiova, Centrul Militar Zonal Dolj,Federaţia Naţională a Asociaţiilor de Părinţi – Învăţământ 
Preuniversitar, Protecţia Copilului, Garda Naţională de mediu, Organizaţia „Salvaţi Copiii” filiala Dolj, 
Centrul Multifuncţional Oltenia, Universitatea Politehnică Bucureşti  ş.a.m.d. 
  Sub coordonarea directă a Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj s-au desfăşurat activităţi 
educative privind educaţia financiară şi educaţia juridică, în care au fost antrenaţi numeroşi elevi şi 
cadre didactice, ca urmare a protocoalelor încheiate la nivel naţional între Ministerul Educaţiei 
Naţionale şi Banca Naţională a României, respectiv între Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul 
Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii şi Ministerul Public. 

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

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

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

Universitatea din Craiova s-a situat, în toate clasamentele naţionale şi internaţionale 
realizate în ultimii 2o de ani, în primele 10 universităţi din România. În University Ranking by 
Academic Performance 2011, Universitatea din Craiova este plasată în categoria B, pe locul 1630 
în lume. În Ranking web of World Universities realizat în iulie 2012, Universitatea din Craiova 
figurează pe locul 10/111 în clasamentul universităţilor româneşti şi pe locul 1222 în topul mondial. 
În Mondial Top Universities and Colleges 2012, ocupă poziţia 8 (în România) şi 1421 (în lume) iar 
University Web Ranking 2012 plasează Universitatea din Craiova pe locul 10 între universităţile 
româneşti şi pe locul 1707 mondial. 

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

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

Universitatea din Craiova manifestă o atitudine de responsabilitate publică cu privire la 
calitatea educaţiei furnizate, performanţa cercetării ştiinţifice şi serviciile furnizate comunităţii, 
punând un accent deosebit pe modalitatea în care răspunde la cerinţele pieţei muncii, contribuind la 
dezvoltarea coeziunii sociale prin sporirea angajabilităţii absolvenţilor. 
  Începând cu anul universitar 2016/2017 în cadrul Universităţii din Craiova îşi desfăşoară 
activitatea 838 cadre didactice titulare iar componenţa comunităţii academice cuprinde 12 facultăţi 
care oferă studenţilor români şi străini condiţii de studiu, în cele trei cicluri de pregătire, respectiv: 

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

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

Structura Universității din Craiova se prezintă astfel: 
    

Studii universitare de licenţă  
 

Facultatea 
 

Domeniul de licenţă 
 

Specializarea/Programul de studii 
universitare de licenţă 

 
A/ 
AP 

Forma 
de 

învă-
ţământ 

Nr. total 
studenți 

 
Ştiinţe  
 

Informatică Informatică A IF 
1130 

Matematică 
Matematică  A IF 
Matematică informatică 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 
studenți 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 

814 

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 

1469 

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

 
A 

 
IF 

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

A 
 

ID 
 

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

A 
 

IF 
 

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  
350 

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

Drept 
 
 
 
 

Drept 
Drept A IF 

1657 
Drept A IFR 

Ştiinţe administrative 
Administraţie publică A IF 
Administraţie publică  
(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 
studenți 

Asistenţă managerială şi secretariat  A IF 

Ştiinţe Sociale 
 
 
 
 
 

Filosofie Filosofie A IF 

535 

Relaţii internaţionale 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 
Administrarea 
Afacerilor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Administrarea 
afacerilor 
 
 

Administrarea afacerilor  
(la Drobeta-Tr.Severin) 

 
A 

 
IF 

2035 
Economia comerţului, turismului şi 
serviciilor A IF 

Cibernetică, statistică 
şi informatică 
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 afaceri 
internaţionale 

Economie şi afaceri internaţionale A IF 
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  

 
 
 
 
 
 

1110 

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 Ingineria mediului Ingineria şi protecţia mediului în A IF 865 
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Facultatea 

 
Domeniul de licenţă 

 
Specializarea/Programul de studii 

universitare de licenţă 

 
A/ 
AP 

Forma 
de 

învă-
ţământ 

Nr. total 
studenți 

Electrică 
 
 
 
 
 
 

industrie 
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 

1220 

Ingineria sistemelor multimedia A IF 
Calculatoare şi teh-
nologia informaţiei 

Calculatoare A IF 
Calculatoare (în limba engleză) A IF 

Inginerie electronică, 
telecomunicaţii şi teh-
nologii informaţionale 

Electronică aplicată A IF 

Mecatronică şi robotică 
Mecatronică A IF 
Robotică A IF 

Agronomie 
 
 
 
 
 
 

 
Agronomie 
 

Montanologie A IF 

1016 

Agricultură A IF 
Agricultură AP IFR 

Ingineria produselor 
alimentare 

Controlul şi expertiza produselor 
alimentare 

 
AP 

 
IF 

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

Horticultură 
 
 
 
 
 

Ingineria produselor 
alimentare 

Tehnologia prelucrării produselor 
agricole A IF 

618 
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  

 
 
 
 
 

385 

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 
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Facultatea 

 
Domeniul de studii 

universitare  
de master 

 
Programul de Master 

Forma 
de 

învăţă-
mânt 

Nr.total  
studenți 

 
 
 
 

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  

 
 

286 
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 
europeană 

IF 

419 

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 

209 
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  
 
 

255 
 

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 100 

Economie şi 
Administrarea 
Afacerilor 
 
 
 
 
 

Cibernetică şi 
statistică Managementul afacerilor electronice  IF 

974 
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 
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Facultatea 

 
Domeniul de studii 

universitare  
de master 

 
Programul de Master 

Forma 
de 

învăţă-
mânt 

Nr.total  
studenți 

 
 
 
 

Economie şi afaceri 
internaţionale 

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

Economie şi afaceri europene  IF 

Economie şi 
Administrarea 
Afacerilor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finanţe 
 
 
 
 
 
 

Analiza şi evaluarea financiară a 
organizaţiilor  IF 

 

Analiza şi evaluarea financiară a 
organizaţiilor IFR 

Finanţe şi administrarea afacerilor  IF 
Management financiar-bancar  IF 
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  

 

 

 

413 

Optimizarea sistemelor de transport rutier IF 
Proiectare, fabricare şi dezvoltare în 
ingineria automobilelor (în lb. engleză - 
Automotive Engineering - Design, Manu-
facture 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 

226 
Inginerie electrică 

Calitatea energiei şi compatibilitate electro-
magnetică în sisteme electrice IF 

Inginerie electrică aplicată în protecţia şi 
managementul mediului IF 

Sisteme electromecanice complexe IF 
Sisteme energetice informatizate IF 
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Facultatea 

 
Domeniul de studii 

universitare  
de master 

 
Programul de Master 

Forma 
de 

învăţă-
mânt 

Nr.total  
studenți 

Automatică, 
Calculatoare  
şi Electronică 

Calculatoare  
şi tehnologia 
informaţiei 

Ingineria calculatoarelor şi comunicaţiilor IF  
 
 
 

311 

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

IF 

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 

 
 
 

223 
Viticultură-Oenologie IF 

Ingineria mediului Managementul resurselor ecologice şi 
naturale IF 

Ingineria produselor 
alimentare 

Controlul şi expertiza produselor 
alimentare IF 

Biologie Biodiversitatea şi conservarea 
ecosistemelor IF 

Agronomie 
 
 
 

Agronomie 

Consultanţă şi management în agricultură IF 

212 
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. În anul universitar 2015/2016 sunt înmatriculați 380 doctoranzi 
îndrumați de 116 de conducători de doctorat.  
 

Activități de referință 
 Facultatea de Științe 

Rezultatele cercetării științifice ale membrilor Departametului de Matematică pe anul 2016 s-
au materializat prin publicarea a peste 35 de articole  în reviste de ISI cu factor de impact ridicat. De 
asemenea, cadrele didactice au fost invitate și au tinut prelegeri știintifice la peste  20 de conferinţe 
internaţionale organizate de profesori de la universități de mare  prestigiu din Europa, SUA, ASIA 
etc. 

Departamentul de Matematică din cadrul Facultatii de Stiinte a fost gazda unor prelegeri 
științifice  prezentate de cercetători de mare valoare precum: Marius Tucsnak – Universite de 
Bordeaux, Nicolae Cindea – Universite Blaise Pascal Clermont Ferrand, Florica-Corina Cirstea - 
University of Sidney, Cristian Enache - American University of Sharjah etc. 

De asemenea, membrii Departamentului de Matematică au participat la organizarea 
conferinței “Conference of Applied and Industrial Mathematics” în perioada 15-18 Septembrie 2016.  
Această conferință este desfășurată sub egida “The Romanian Society of Applied and Industrial 
Mathematics (ROMAI)”, "Gh.Mihoc - C.Iacob" Institute of Mathematical Statistics and Applied 
Mathematics of the Romanian Academy (Bucharest) și “Academy of Romanian Scientists 
(Bucharest)”. 
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Departamentul de Chimie din cadrul Facultăţii de Ştiinţe, Societatea de Chimie din România-
Filiala Craiova, Inspectoratul Școlar Județean Dolj și Fundaţia „I.G.Murgescu” au organizat pe data 
de 26 noiembrie 2016 Ediția a VIII-a a Simpozionului Național de Chimie intitulat „Contribuții la 
creșterea calității învățământului și cercetării în domeniul chimiei”. Acest eveniment științific s-a 
adresat profesorilor din învățământul preuniversitar, cât și colegilor noștri din învățământul superior. 
La acest simpozion cadrele didactice s-au înscris cu 171 de lucrări, 14 lucrări fiind prezentate oral 
de cadre didactice din învățământul preuniversitar și din învățământul superior. Cu ocazia acestui 
simpozion, Departamentul de Chimie a publicat rezumatele acestor lucrări într-un număr special al 
Analelor Universității din Craiova – seria Chimie. 
 Departamentul de Informatică a organizat în anul 2016 următoarele manifestări științifice: 
            1. 2016 International Symposium on INnovations in Intelligent SysTems and Applications 
(INISTA 2016), 2-5 August 2016, Sinaia, Romania - Co-organizator Departamentul de Informatică 
(împreuna cu Departamentul de Calculatoare și Tehnologia Informației (Facultatea de Automatică, 
Calculatoare și Electronică) și Departamentul de Statistică și Informatică Economică (Facultatea de 
Economie și Administrarea Afacerilor). 
           2. A XIV-a Conferinţa Naţională de Învăţământ Virtual, 29 octombrie 2016, Craiova, Romania, 
Co-organizator Departamentul de Informatică (împreună cu Facultatea de Matematică și 
Informatică, Universitatea din București). 
           3. The 11-th International Conference on Virtual Learning, October 29, Craiova, România, 
Co-organizator Departamentul de Informatică (împreună cu Facultatea de Matematică și 
Informatică, Universitatea din București). 
          4. Sesiunea de comunicări ştiinţifice ale studenţilor, 27-28 mai, 2016, Craiova, România. 

Departamentul de Fizică din cadrul Facultății de Științe organizează în perioada 9-13 martie 
2016 conferința internatională "THE JOINT MEETING ON QUANTUM FIELDS AND NONLINEAR 
PHENOMENA", 09-13 March 2016, Sinaia, România; conferința include următoarele secțiuni: 

• The 10th International School "Quantum Field Theory and Hamiltonian Systems" (QFTHS - 
10) 

• Workshop on "Computational methods in Space Sciences" (in the frame of the STAR Project 
"Comisis") 

• Workshop on "Nonlinear Dynamics and Applications in Plasma Physics" 
• Round table "Evolutionary models for natural systems. Biodiversity conservation and 

sustainable development" (UNESCO Perspective) 
Activitățile conferinței sunt realizate cu sprijinul: 
• UNESCO Venice Office through the grant AFC 15 - 08: no. 4500285240 
• ROSA - Romanian Space Agency, through the Financial Contract 72/23.11.2013 

În perioada 15-17 septembrie 2016, Departamentul de Geografie din cadrul Facultăţii de 
Ştiinţe a participat în calitate de co-organizator la Conferinţa The Fourth Romanian-Bulgarian-
Hungarian-Serbian Conference Geographical Research and Cross-Border Cooperation within the 
Lower Basin of the Danube, care a avut loc la Vidin, Bulgaria. La eveniment, au participat, pe lângă 
centre universitare şi institute de cercetare din statele co-organizatoare şi reprezentanţi ai mediului 
academic din alte state, precum Croația, Germania, Italia, Irak, Japonia, Polonia, Slovenia, Slovacia 
etc.  

Facultatea de Teologie Ortodoxă 
Asigură un mediu educaţional conform standardelor europene privind instruirea şi formarea 

profesională. Toate programele de studii universitare de licenţă din cadrul facultăţii sunt acreditate 
sau autorizate să funcţioneze de către ARACIS. 

 Facultatea de Teologie Ortodoxă funcţionează sub dublă jurisdicţie, fiind subordonată şi 
Bisericii Ortodoxe Române, prin reprezentanta sa în teritoriu, Mitropolia Olteniei.  
 Obiectivul principal al Facultăţii de Teologie Ortodoxă este pregătirea de personal pentru 
diverse categorii de profesii exercitate în cadrul cultului ortodox, pregătirea personalului didactic de 
specialitate în vederea predării religiei în învăţământul preuniversitar, precum şi pregătirea de 
personal calificat pentru pictura, restaurarea şi conservarea patrimoniului bisericesc (viitorii pictori 
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de icoane, pictori de biserici, restauratori de monumente religioase, artişti plastici, pictori decoratori, 
consilieri artistici, galerişti, ghizi de artă, profesori de desen). 

Studenţii specializării Teologie ortodoxă pastorală efectuează practica de specialitate în 
cadrul Paraclisului Facultăţii aflat în incinta Centrului de Restaurare, Conservare Patrimoniu şi 
Vizualizare al Facultăţii de Teologie Ortodoxă, str.Brestei, nr.24, Craiova iar practica pentru cariera 
didactică în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj. 

Studenţii specializărilor Artă sacră şi Arte plastice (pictură şi sculptură) efectuează practica 
de specialitate la instituţiile de cult aflate în proces de restaurare şi conservare, la Muzeul de Artă şi 
Muzeul Olteniei iar practica pentru cariera didactică în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj. 
 Departamentul de Teologie este afiliat la programe europene de colaborare universitară pe 
perioadă determinată (LLP/ERASMUS), încheind convenţii de parteneriat cu facultăţi şi institute de 
teologie din Belgia, Estonia, Italia, Turcia, Grecia şi Bulgaria. 

În anul 2016, cele 28 de cadre didactice titulare ale Facultățiide Teologie au reușit o 
activitate științifică de excepție, după cum urmează: au fost scrise un număr de 13 cărți – unic autor, 
au fost editate 3 volume, s-au publicat un număr de 46 studii în reviste de specialitate și 66 studii în 
volume colective din țară și străinătate. Totodată s-a realizat un număr de 104 participări la 
simpozioane, conferințe și manifestări științifice din țară și din străinătate.  

În anul 2016, Facultatea noastră a organizat și un număr impresionant de simpozioane 
naționale și internaționale, precum și o serie de manifestări științifice. Dintre acestea amintim: 

- Simpozionul Internaţional „Constantin Brâncuşi – artistul tuturor culturilor” (17-18 februarie 
2016) 

- Simpozionul Naţional Studenţesc de la Tismana, a VIII-a ediţie, (4-5 mai 2016); 
- Colocviul Naţional de Teologie Dogmatică Ortodoxă "Antropologia ortodoxă din perspectivă 

eclesială. Provocările postmodernităţii" (10-11 mai 2016) 
- Simpozionul Naţional cu tema „Dialogul dintre teologie şiştiinţă. Perspective ontologice şi 

existenţiale”(2-3 iunie 2016) 
- Simpozionul Naţional de Teologie „Sfântul Ierarh Antim Ivireanul, ctitor de cultură și 

spiritualitate românească” (26-27 septembrie 2016) 
- Zilelor Spirituale ale oraşului Craiova (24 octombrie–1 noiembrie 2016) – cu diferite manifestări 

științifice și culturale; 
- Simpozionul Internaţional „Arta iconografică în contemporaneitate” (31 octombrie-1 

noiembrie 2016). 
În anul 2017, Facultatea de Teologie Ortodoxă împlinește 25 de ani de existenţă. De aceea, 

Facultatea noastră va organiza și în acest an o serie de manifestări științifice naționale și 
internaționale. Dintre acestea amintim câteva: 

Simpozionul Naţional Studenţesc "Iconari şi pictori bisericeşti din Mitropolia Olteniei" şi 
"Preoţi ortodocşi din Mitropolia Olteniei, apărători ai Ortodoxiei în timpul regimului comunist" – 3-4 
aprilie 2017; 

Simpozionul Internaţional "Familia tradiţională în actualitate” – 3-4 mai 2017; 
ConferinţaInternaţională "Martiriu şi mărturie creştină" – 1-2 iunie 2017; 
Simpozionul Internaţional "Retorică şi discurs" – 3-5 iunie 2017; 
Simpozionul internaţional „Facultatea de Teologie: statut academic şi misiune eclesială” – 3-

7 octombrie 2017; 
Conferinţa "Clerici olteni în închisorile comuniste" – 10-11 noiembrie 2017. 

 
Facultatea de Horticultură 
Universitatea din Craiova a fost gazda celei de-a XXVIII-a ediție a concursului științific 

studențesc AGRONOMIADA - cea mai amplă competiție națională a studenților din cadrul 
universităților agricole din țară. Concursul a fost organizat în perioada 12-15 mai 2016 de Facultățile 
de Agronomie și Horticultură și s-a bucurat de participarea a peste 350 de studenți de la 
universitățile de științe agricole din Craiova, București, Cluj, Timișoara și Iași. Competiţia 
Agronomiada se desfăşoară pe două planuri: concursul profesional-științific și concursurile sportive. 
Anul acesta studenții au concurat la disciplinele fitotehnie, pedologie, botanică, microbiologia 
alimentelor, tehnologii în industria vinicolă, floricultură, legumicultură, mjloace de investigare a 
poluării, managementul proiectelor în agricultură și dezvoltare rurală, teledetecție și GIS, obstetrică 



40 
 

veterinară, arboricultură ornamentală, caracterizarea din punct de vedere stațional și a vegetației a 
unui arboret de șleau de câmp și tehnologia cresterii păsărilor iar concursuri sportive s-au 
desfășurat la fotbal și tenis de câmp. Studenții Facultăților de Agronomie și Horticultură au obținut 
cele mai multe premii, respectiv: 6 studenți au obținut premiul I, 5 studenți au câștigat premiul II, un 
student a luat premiul III, iar 4 studenți au luat mențiune. O studentă a obținut titlul de Cea mai bună 
jucătoare la tenis de camp. La disciplina Microbiologia alimentelor, Cristina Cuță a obținut premiul I, 
iar Iordache Mihaela Ecaterina mențiune. La Botanică sistematică, Daniela Măceșeanu, de la 
Facultatea de Horticultură s-a clasat pe primul loc. La Tehnologii în industria vinicolă, Mădălina 
Pleșoianu a obținut locul I, iar Diana Georgiana Mirea, a luat mențiune. Ambele studiază la 
Facultatea de Horticultură. La Legumicultură generală, premiul II a fost câștigat de Mircea 
Constantinescu, iar Răzvan Daja a luat mențiune. La Floricultură, studenta Cătălina Salahoru, de la 
Facultatea de Horticultură a obținut locul II. La Mijloace de investigare a poluării, studenta Diana 
Maria Stamate – Facultatea de Horticultură - a luat locul I. La Arboricultură ornamentală, studenta 
Elena Mădălina Barbu a obținut premiul III. La tenis de câmp au fost premiate studentele Alice Radu 
(premiul I/ cea mai bună jucătoare) și Roberta David (premiul II). 

O echipă formată din studenți ai facultății de Horticultură (Corbu Alexandru Radu și 
Rada Roxana Gabriela) și ai Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor din Craiova 
(Geantă Marinela Andreea și Hurgoi Elena Alexandra) coordonați de prof.univ. dr. Violeta Nour, 
conf.univ. dr. Felicia Tuțulescu și lect.univ.dr. Puiu Silvia au participat la competiția națională 
ECOTROPHELIA România care s-a desfășurat la Sibiu, în perioada 26-28 iunie 2016. Această 
competiție se adresează tuturor studenților din universitățile în care există facultăți cu programe de 
studii din domeniul ingineriei produselor alimentare și biotehnologiilor pentru industriile alimentare 
din țara noastră. În cadrul competiției fiecare echipă creează și prezintă un produs alimentar eco-
inovativ, cu potențial comercial. Competiția este una europeană, la ediția din 2016 fiind organizate 
concursuri naționale în 17 state, între care: Austria, Croația. Franța, Germania, Grecia, Islanda, 
Serbia, Elveția sau Marea Britanie. Faza europeană a concursului s-a desfășurat anul acesta la 
Paris. 

Facultatea de Horticultură a Universității din Craiova a organizat în perioada 27 – 28 
octombrie 2016, Simpozionul Internațional HORTICULTURE, FOOD AND ENVIRONMENT - 
Priorities and perspectives. Lucrările simpozionului au fost grupate în două secţiuni: Horticultură 
& Știința Alimentelor și Biologie & Ingineria Mediului. Evenimentul a reunit lucrările a numeroși 
specialiști din domeniile: biodiversitate, ameliorare, fiziologie, biotehnologie, tehnologie post-
recoltare, calitate și siguranță alimentară, biologie, protecția plantelor și protecția mediului, plante 
ornamentale, peisagistică etc. atât din țară cât și din Statele Unite ale Americii, Grecia, Serbia și 
Bulgaria. 

Studenţii Facultății de Horticultură a Universității din Craiova au organizat luni 31 
octombrie 2016 evenimentul EXPO HALLOWEEN, ajuns deja la a IV-a ediţie. În cadrul 
expoziției realizată în Holul Central al Universităţii din Craiova, studenții au prezentat 
publicului larg decorațiuni specifice acestei sărbători iar sumele realizate prin vânzarea acestora 
au fost donate în scop caritabil. Nu au lipsit nici anul acesta personajele surpriză, muzica și 
decorurile speciale. 

În perioada 15-20 decembrie 2016 Facultatea de Horticultură a Universității din Craiova a 
organizat cea de-a VI-a ediție a Târgului de Crăciun, WINTERLAND, în Holul clădirii centrale a 
Universităţii. Winterland este un eveniment ce a căpătat deja tradiţie la Universitatea din Craiova. 
Ca în fiecare an, studentii Facultății de Horticultură au realizat decorațiuni deosebite, unicat, cu 
specific de sărbătoare, sub atenta supraveghere a profesorilor coordonatori conf. univ. dr. Nicu 
Carmen şi lect. univ. dr. Mandă Manuela. Produsele realizate au putut fi achiziționate de publicul 
vizitator pe durata desfășurării manifestării, sumele obţinute din vânzarea acestora fiind donate în 
scop caritabil.  

Studenții Facultății de Horticultură au răspuns din nou PREZENT la o acțiune de voluntariat 
în sprijinul comunității, la acțiunea de împădurire la Grecești - Dolj, acțiune desfășurată sub deviza 
„Plantăm fapte bune în România”. 50 de studenţi au participat pe data de 19 octombrie 2016 la 
această acțiune, demonstrând că au înţeles atât de bine spiritul proiectului național „Plantăm fapte 
bune în România”: să creştem şi să protejăm păduri în România. Asociaţia “Creștini”, ne-a oferind 
şansa de a “planta fapte bune” şi de a ne alătura comunității de plantatori de fapte bune. Proiectul a 
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reunit voluntari din diferite ramuri, adolescenţi, tineri şi maturi, dovedind încă o dată că în unire stă 
puterea. Împreună am arătat că se poate, am demonstrat că ne pasă şi suntem convinşi că faptele 
bune nu vor rămâne fără rezultate. 

În perioada 8-9 decembrie 2016 studenţii Facultăţii de Horticultură, Specializarea T.P.P.A – 
Universitatea din Craiova, au participat la Concursul studenţesc de tehnologie alimentarã . COSTA, 
ediţia 2016, organizat de Centrul Universitar Nord Baia Mare din cadrul Universităţii Tehnice din 
Cluj-Napoca. COSTA este un concurs studenţesc de tradiţie, organizat anual, ce reuneşte cadre 
didactice şi studenţi de la cele mai prestigioase facultăţi de profil din ţară. Echipa Facultății de 
Horticultură, Specializarea T.P.P.A din Craiova a obţinut la ediţia din acest an locul III în clasamentul 
general al competiţiei, cu un produs nou Roze Aromat. 

Facultatea de Horticultură din cadrul Universității din Craiova, în parteneriat cu Asociația 
Română de Mediu, Agenția Națională pentru Protecția Mediului și Universitatea Ecologică din 
București, organizează în data de 12 Aprilie 2016 seminarul “Directiva privind emisiile industriale - 
implementare în România”. Evenimentul dorește a fi o platformă de dezbatere la care vor participa 
reprezentanți ai mediului universitar, ai unor industrii și activități care intră sub incidența acestei 
directive, ai instituțiilor publice responsabile de implementarea directivei, profesioniști și consultanți 
care activează în domeniul protecției mediului, alte părți interesate. Participanții vor încerca să 
identifice dificultățile de implementare, bunele practici, dar și să ofere feedback autorităților de 
mediu pentru îmbunătățirea condițiilor de aplicare a directivei. În secțiunea de dezbateri, 
reprezentanții autorităților de mediu vor răspunde întrebărilor și vor clarifica eventualele probleme. 

În data de 22 noiembrie 2016 are loc seminarul privind controlul pericolelor de accident 
major în care sunt implicate substanțe periculoase (Legea 59/2016 și Directiva SEVESO III). 
Evenimentul va crea cadrul pentru dezbaterea noutăților aduse de Legea 59/2016, aspecte ale 
politicii de prevenire a accidentelor majore și ale managementului sistemului de securitate, discuții 
asupra aspectelor referitoare la amenajarea teritoriului în contextul Directivei SEVESO III, obligațiile 
operatorilor economici, consultanților și autorităților a căror activitate se desfășoară sub incidența 
Directivei SEVESO III, studii de caz. În acest context, seminarul se adresează principalilor actori 
implicați în aceste tipuri de activități și anume: reprezentanți din cadrul Secretariatelor de Risc din 
MMAP, ANPM și APM-uri; reprezentanți ai Comisariatului General al Gărzii de Mediu; reprezentanți 
ai GNM-CJ și IGSU- ISUJ, cu atribuții în implementarea Directivei SEVESO; operatori ai 
amplasamentelor care se încadrează sub incidența Directivei SEVESO; consultanți, elaboratori 
înscriși în Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protecția mediului. Pentru a da 
consistență discuțiilor vor fi prezentate și dezbătute studii de caz privind: obligațiile generale care 
revin operatorului în respectarea legii nr.59/2016, informarea și consultarea publicului și participarea 
la procesul decizional, notificarea de încadrare a amplasamentelor sub incidența Directivei SEVESO 
III, stabilirea distanțelor adecvate, interzicerea utilizării, notificarea accidentelor/incidentelor și 
raportarea acestora. Cadrul didactic din Facultatea de Horticultura care s-a implicat în coordonarea 
celor doua evenimente a fost: șef lucrări Simona Popescu - membru în Consiliul de coordonare al 
Asociației Române de Mediu. 

 
 Facultatea de Litere 

- Conferința Națională Anuală a Asociaţiei de Ştiinţe Etnologice din România, ediţia a XII-a, 
cu tema: Generații, proiecte, bilanțuri în cercetarea etnologică din România, Craiova, 18 - 20 
noiembrie 2016. 

- The Joint International Conference Modern Perspectives On Education For Sustainable 
And Solidary Development, Craiova, October 25-26, 2016 

- The 15-th International Conference Language, Literature, And Cultural Policies -"The Past 
In The Present", Craiova, September 29 - October 1, 2016 

- Convegno internazionale - "Il tempo e lo spazio nella lingua e nella letteratura 
italiana", Craiova, 16-17 settembre 2016.  

- Comparatism, Identitate, Comunicare (CIC2016), Craiova, 14-15 octombrie 2016 
- Colloque international - 50 Ans de Français à l’université de Craiova (1966-2016), Craiova, 

19-20 mai 2016 
- Colocviul Internațional - Receptarea Antichității Greco-Latine În Culturile Europene, Editia a 

VIII-a, cu tema Razboiul, Arta Zeilor și a Eroilor, Craiova, 28 mai 2016.  
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Activităţi Studenţeşti  
- Student competition. American Studies, ediţia a VIII-a, Craiova,  1aprilie – 26 mai, Concurs 

naţional de interpretare de text literare, creaţie şi traducere, evenimentul organizat de 
Departamentul de studii anglo-americane şi germane (5 participanţi externi – din ţară şi 30 
participanţi interni – de la Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere). 

- Cercetare etnolingvistică de teren în zona Jebucu, Judeţul Sălaj, cu participarea studentilor 
Facultăţii de Litere (Specializarea: Limba şi literatura română – o limbă străină/latină) şi cei ai 
Facultăţii de Sociologie, desfăşurată în perioada 20 august-14 decembrie şi încheiat cu workshop-
ul: Interferențe socio-culturale în comunitățile etnice mixte româno-maghiare).  
 Lista studenţilor care au luat premii la colocvii naţionale studenţeşti în anul 2016 
1. Orăscu Ionuţ, Premiul al II-lea la Colocviul Naţional „Mihai Eminescu”, Iaşi, 19-20 mai 2016 
2. Belu Ruxandra-Georgiana, Premiul al II-lea la Colocviul Studenţesc BucharEst BeST Letters 
Colloquia, 28-29 octombrie 2016 
3. Colţa Mihaela Gabriela, Premiul al III-lea la Colocviul Naţional „Mihai Eminescu”, Iaşi, 19-20 mai 
2016 
4. Enescu Andreea, Premiul al III-lea la Concursul Naţional de Traduceri de Texte Literare şi de 
Specialitate, Alba Iulia, 25-26 martie 2016 
5. Constantinescu Mihaela, Menţiune, Colocviul Internaţional Studenţesc „Lucian Blaga”, Sibiu, 28-
29 octombrie 2016 

 
 Facultatea de Agronomie 
 Facultatea de Agronomie din cadrul Universității din Craiova, a organizat  pe 3 iunie 2016, 
International Student Scientific Conference "The Environment- Research, Charge, Administration". 
La acest eveniment afalat la a II -a ediție au participat 40 de studenti din cadrul Universitatii din 
Craiova, dar și studenti din Serbia și Grecia. 
 În perioada 12-15.V.2016, Facultatea de Agronomie și Facultatea de Horticultură din cadrul 
Universității din Craiova au organizat - Concursul Profesional Științific Studențesc "Agronomiada", 
Ediția A XXVIII a, la care au participat peste 300 de studenti și cadre didactice din întreaga țară. 
Studenții Facultății de Agronomie au obținut numeroase premii la disciplinele: Pedologie, 
Teledetecșie si GIS, Silvicultură, Microbiologia alimentelor, Tenis de câmp. 
 În perioada 17-18 Noiembrie 2016, Facultatea de Agronomie din cadrul Universității din 
Craiova în colaborare cu Facultatea de Agronomie din cadrul Universității din Belgrad, Serbia au 
organizat conferința internațională, The 12th Annual Meeting "Durable Agriculture – Agriculture Of 
The Future". La această conferință au participat 150 de invitași dintre care 40 de specialiști din 
Europa și Asia. Au participat specialiști în domeniul Agriculturii, Silviculturii, Zootehniei, Biologiei, 
Alimentației, Cadastrului și Geodeziei, Medicinii Veterinare ș.a. Cei mai mulși participanți au fost din 
Serbia, Italia, Germania, Albania, Taiwan, Turcia, Ukraina, Boznia și Herțegovina. Tematica 
conferinței a fost "Advanced methods for a sustainable agriculture, silviculture and food science". 
 În ziua de 19 Noiembrie 2017, studenții de la specializarea Silvicultură din cadrul Facultății 
de Agronomie în parteneriat cu Asociaţia Creștini au participat la acțiunea "Plantăm fapte bune în 
România!" Acțiunea a reprezentat iniţiativa naţională de împădurire pe bază de voluntariat, acțiune 
care s-a desfășurat în localitatea Grecești și a face parte din cadrul proiectului național “Plantăm 
Fapte Bune în România” organizat în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și R.N.P.  
ROMSILVA. 

În data de 08.XII.2016, Facultatea de Agronomie din cadrul Universității din Craiova, a 
organizat  evenimentul "NATURA DĂRUIEȘTE", eveniment realizat în scop caritabil, la care au 
participat peste 200 de invitați.  
 

Facultatea de Educație Fizică și Sport 
Crosul studențesc de primăvară ,,In memoriam C.A. Stroe” - Craiova 31.03.2016. La acest 

eveniment sportiv organizat în Gradina Botanică din Craiova au participat peste 200 de studenți ai 
Universităţii din Craiova. 

Mai 2016, Simpozionul Naţional “Pro Dance”, în parteneriat cu Asociaţia Dance Conspiracy, 
Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret, printe invitaţi numărându-se şi coregrafa Andreea Duţă, 
lector universitar doctor în cadrul Universităţii Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografică I.L. 
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Caragiale din Bucureşti.  
În aprilie, FEFS Craiova împreună cu Asociația ProEFS Craiova, DJST Dolj și CSS Craiova, 

a organizat ediția a IV-a a competiției studențești de fotbal în memoria fostului mare antrenor 
craiovean George Călinescu.  La această competiție au participat peste 100 de studenţi ai 
Universităţii din Craiova. 

În luna februarie 2016, Facultatea de Educație Fizică și Sport din Craiova, în parteneriat cu 
RADIO ROMÂNIA OLTENIA CRAIOVA, au organizat în cadrul Târgului GAUDEAMUS, dezbaterea 
„Cultura sportului se învață!”, la care au participat studenți ai FEFS și specialiști în domeniu. Au fost 
lansate, cu această ocazie, și şase volume dedicate importanței sportului: „Gimnastica în școală”, 
autori Orțănescu Dorina, Nanu Marian, Cosma Germina, Popescu Sorin;”Fitness pentru sănătatea 
ta”, autor lect.univ.dr. Constantin Albină; „Baschetul în școală”, autori Roberta Ghețu, Alexandru 
Cosma; "Trasee aplicative şcolare în gimnaziu", autori: Popescu Sorin, Bîltac Gheorghe; 
"Fundamentele ştiinţifice ale jocului de fotbal modern", autori: Doru Stoica, Dumitru Barbu;"Sistemul 
eforturilor de antrenament pentru alergătorii juniori I pe 400m", autor: Albină Alina Elena. 

"Campionatul Național Universitar de Fotbal Feminin", 27-28 mai 2016 (Parteneri: Primăria 
Municipiului Craiova, Universitatea din Craiova, FEFS, Federația Română de Fotbal, Asociația 
Sportivă Pro Efs Craiova, DJST). Această competiție a fost organizată pentru prima dată la nivel 
universitar național și a fost demarată de instituția noastră, realizându-se în urma aprobării 
proiectului depus la Primăria Municipiului Craiova de către conf.univ.dr. Ungureanu-Dobre Aurora. 
Echipa reprezentativă a Universității din Craiova a câștigat Locul I. În urma acestui proiect, pentru 
anul 2017 am reușit să introducem această competiție în calendarul universitar sportiv al Federației 
Sportului Școlar și universitar, existând și finalitate cu participare la Campionatele Europene 
Universitare.  

„Trofeul Corneliu Andrei Stroe, Legenda unei Legende”, Ediția a II-a - fotbal masculin 
studențesc, 17-18 iunie 2016. (Parteneri: Asociația Sportivă Pro Efs Craiova, A.S. Sport, Cultură, 
Educaţie). Scopul - Comemorarea memoriei cadrului didactic și decan al FEFS Craiova, profesor 
universitar doctor, Corneliu Andrei Stroe și manager al Echipei de fotbal "Craiova Maxima", printr-o 
competiție de fotbal masculin cu scopul de a atrage studenții spre practicarea acestui sport și de a le 
prezenta activitatea de manager a acestuia organizând cu foștii fotbaliști componenți ai Craiovei 
Maxima un meci demonstrativ cu Echipa Pro Efs Craiova. Alt scop a fost acela de a promova 
fotbalul și de a iniția relații de colaborare între sportivii din centre universitare diferite. 

În perioada 28-30 octombrie 2016, Universitatea din Craiova, Facultatea de Educație Fizică 
și Sport în parteneriat cu Universitatea Spiru Haret Bucureşti, a organizat lucrările celei de a VIII-a 
Conferinţe Internaţionale cu tema ”Exerciţiul fizic - mijloc complex şi modern de promovare a 
sănătăţii”, printre cei peste 100 de invitaţi din ţară şi străinătate numărându-se profesori de marcă 
pe plan  naţional şi internaţional. 

În 2016 s-a desfăşurat Proiectul TAKE HEART  ce are ca obiectiv general, în acordul 
programului Erasmus + SPORT, promovarea includerii sociale, egalitatea de șanse și importanța 
activității fizice pentru îmbunătătirea sănătătii prin creșterea participării în mod egal a accesului 
tuturor la sport. Partenerii Universităţii în acest proiect sunt Institutul de Medicină  Sportivă - CONI 
Servizi, Italia, LHL-Klinikkene AS, Norvegia, DEKUT-Ungaria, SALK-Austria. 
 
 Facultatea de Inginerie Electrică 
 În anul 2016 a avut loc Simpozionul ştiinţific studenţesc în inginerie electrică “EL-SES 2016“ 
care a creat cadrul pentru prezentarea şi dezbaterea articolelor ce au conţinut rezultate ştiinţifice şi 
tehnice de către studenţi, masteranzi şi elevi de liceu.  

Pentru al patrulea an la rând, platforma de comunicare energynomics.ro a premiat cele mai 
meritorii companii, proiecte şi personalităţi ale anului în energie. Un colectiv de experţi din cadrul 
Facultăţii de Inginerie Electrică a fost răsplătit cu Premiul pentru reuşite extraordinare. Au fost astfel 
recunoscute meritele sistemelor inovative de monitorizare implementate la Complexul Energetic 
Oltenia. Printre nominalizări s-au numărat Conpet, Hidroelectrica, Romgaz, Transgaz. 
  

Facultatea de Mecanică 
Pe 10 februarie 2016 a fost inaugurat campusul reabilit pe fonduri europene. Proiectul 

prevede modernizarea clădirilor existente, extinderea și refuncționalizarea unora dintre acestea, 
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crearea de condiții conform unor norme de elită pentru desfășurarea proceselor educaționale. Astfel, 
au fost amenajate la standarde europene spații destinate predării cursurilor, desfășurării 
laboratoarelor, spații pentru birourile profesorilor, pentru consultații, secretariat, dar și birourile de 
informare. De asemenea, a fost construită o bază sportivă și au fost amenajate spații ultramoderne 
de cazare dotate la nivel hotelier. Tot cu fonduri europene, au fost achiziționate echipamente și 
aparatură de laborator de ultimă generație. În același timp, a fost realizată o infrastructură modernă 
și performantă pentru biblioteca facultații cu acces direct la informația științifică de actualitate. 
Principalul scop al proiectului este de a asigura un proces educațional la standarde europene, de a 
crește rolul economic, social și cultural al centrului universitar, precum și de a crește postofoliul de 
colaborări cu instituțiile și universitățile naționale și internaționale. 

Cupa mecanicii la lovituri libere – Concurs de lovituri libere desfasurat in cadrul Campusului 
Facultatii de Mecanica pe data de 2 Nov 2016, având ca scop creșterea competivității în materie de 
sport printre studenții din Craiova. 

Concurs de cultura generală, desfășurat în parteneriat cu localul „Cafe Teatru Play” pe data 
de 3 noiembrie 2016, având ca scop încurajarea practicării de activități socio-culturale printre 
studenții Universității din Craiova.  

Un Craciun Mai Fericit – Proiect Caritabil, desfășurat în perioada 15 - 20 decembrie 2016.  
Voluntarii OSFM au întreprins activități de strângere de fonduri și articole vestimentare în căminele 
studetești din Craiova cu scopul de a realiza Pachete de Crăciun pe care să le ofere cadou copiilor 
defavorizați din judetul Dolj.  Beneficiari: 50 de copii proveniți din familii defavorizate.  
 
 Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor 

Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor organizează în parteneriat cu 
Inspectoratul Școlar Județean Dolj, în data de 13 mai 2016, cea de-a III-a ediție, a competiției  ”Cea 
mai bună idee de afaceri”, acreditată de Ministerul Educației Naționale. Această competiție își 
propune să dezvolte relațiile de colaborare și schimbul de experiență și bune practici dintre cadrele 
didactice din domeniul economic, ca o contribuție semnificativă adusă activității didactice și de 
cercetare din învățământul preuniversitar și universitar. Competiția are ca misiune dezvoltarea 
competențelor antreprenoriale ale tinerilor din România. Este structurată pe două etape: I - la nivel 
de liceu și II - la nivel de județ și constă într-un concurs de proiecte ce prezintă o idee de afaceri, 
propusă de către echipe de elevi și studenți. Jurizarea este asigurată de reprezentanți ai unor firme 
de prestigiu din regiunea Oltenia dar și profesori de specialitate, cu experiență în domeniul 
antreprenoriatului. 

În perioada februarie - aprilie 2016, un număr de aproximativ 50 de studenți ai Facultății de 
Economie și Administrarea Afacerilor au participat la un concurs internațional de simulări 
manageriale ”Simformer Business Cup”, la care au participat 400 de persoane din 40 de țări. 
Studenții Diana Bobaru, Adi Voicu, Cristina Raicu, Gabriela Tudor, Ionuț Renghea, Gabriel Pungaru 
au câștigat patru premii I în Liga Profesioniștilor, iar studentul Cătălin Bodae premiul 1 în Liga 
Amatorilor. 
 Studenți ai Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor au participat la competiția 
”Discurs cultural – concurs de Public Speaking”, organizat în data de 22 mai 2016 de Facultatea de 
Științe Sociale a Universității din Craiova. Evenimentul are ca scop celebrarea Zilei Mondiale a 
Diversității Culturale prin organizarea unei dezbateri pe tema diferențelor și diversităților socio-
culturale existente la nivel mondial, prin realizarea unei paralele între cultura românească și cultura 
europeană, asiatică sau americană. Au participat 3 studenți, iar studenta Cătălina Dobre a obținut 
Premiul I la Secțiunea Studenți. 

Studenți ai Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor au fost premiați la  Olimpiada 
Națională a Studenților Economiști în Formare, secțiunea Management - Administrarea 
Afacerilor, desfășurată în 25 noiembrie 2016, la Academia de Studii Economice din București. Au 
participat 3 echipe, iar unul dintre ele a obținut Premiul cu destinație pentru cercetare în echipă 
interdisciplinară, prin studentele Anca Elena Niță și Mădălina Dodoc, cu lucrarea ”Managementul 
voluntarilor și acțiunilor de voluntariat, secțiunea  Licență, coordonator lect. univ. dr. Silvia Puiu.  

Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, în perioada 15 – 19 decembrie 2016, 
lansează parteneriatul SAP Education în cadrul programului ”Întreprinderea digitală prin SAP 
University Alliances” care își propune introducerea în lumea economiei digitale a studenților 
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economiști ai Universității din Craiova pentru a se forma absolvenți cu abilități critice, adaptate la 
cererea de forță de muncă a secolului 21. SAP University Alliances va asigura pregătirea studenților 
pentru o carieră de success în cadrul întreprinderii viitorului: întreprinderea digitală. 
 
 Facultatea de Drept 

Facultatea de Drept în parteneriat cu asociaţiile studenţeşti ASD-UC și ELSA Craiova a 
organizat în perioada 15 - 20 februarie 2016 Școala de Iarnă, ediția 2016, localitatea Voineasa, 
județul Vâlcea. 

Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept în parteneriat cu Universitatea din 
Fribourg, Faculté de Droit a organizat la Craiova în perioada 14-15 martie 2016 SEMINARUL 
COMUN DE DREPT PENAL. 

În perioada 21-23 martie 2016, Dna. Prof.univ.dr Gabriela A. Oanţă din cadrul 
Universităţii A Coruña, Facultatea de Drept, Spania, a susținut în cadrul Programului 
ERASMUS+ la nivelul Facultăţii de Drept, Universitatea din Craiova, o serie de prelegeri (conferinţe) 
în domeniul Dreptului internaţional public, conţinând următoarele teme:  Organizaţia Naţiunilor 
Unite; Uniunea Europeană şi dreptul mării; Tribunalul Internaţional privind Dreptul Mării. 

Facultatea de Drept în parteneriat cu Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea 
Avocaților Craiova, Baroul Dolj, Baroul Olt, Camera Notarilor Publici Craiova a organizat Conferinţa 
Cartea Funciară: aspecte şi probleme practice actuale, in ziua de 25 martie 2016, in Aula Magna a 
Facultatii de Drept.  

Hexagonul Facultăților de Drept, Iași,  20-23 aprilie 2016 
Continuând frumoasa şi îndelungata tradiţie a celor mai importante facultăţi de drept din 

România, în perioada 20-23 aprilie 2016, Facultatea de Drept a Universităţii A. I. Cuza din Iaşi a fost 
cea care a organizat concursul studenţesc al Hexagonului Facultăţilor de Drept în anul 2016. 

Delegaţiile celor şase facultăţi de drept participante la această competiţie, ce provin din 
centrele universitare din Bucureşti, Iaşi, Cluj, Craiova, Sibiu şi Timişoara, au sosit la Iaşi în seara 
zilei de 20 aprilie 2016 când a avut loc şi deschiderea oficială a Hexagonului.  Cu statut de invitat 
special, din anul 2012, participă la desfăşurarea Hexagonului, la probele ştiinţifice şi delegaţia 
Facultăţii de Drept a Universităţii de Stat din Chişinău – Republica Moldova. Atât la  festivitatea de 
deschidere, cât şi la cea de închidere a competiţiei au fost prezenţi decanii facultăţilor din Bucureşti, 
Craiova, Timişoara, Chişinău care, alături de conducătorii delegaţiilor celorlalte facultăţi, au 
prezentat mesajul de salut din partea fiecărei facultăţi. 
Competiţia presupune participarea la 3 probe ştiinţifice – drept civil, drept penal şi drept 
constituţional şi instituţii politice, dar şi la probele sportive – fotbal, streetball, şah, tenis de masă. 

În clasamentul final, Facultatea de Drept din Craiova a ocupat locul I, obţinând Cupa 
Hexagonului, trofeul care an de an se transmite de echipa câştigătoare a ediţiei precedente către 
echipa care acumulează la ediţia anuală cel mai mare punctaj însumat din totalul punctajelor 
obţinute la toate probele concursului. Echipa Facultăţii de Drept din Craiova s-a situat în primele 3 
locuri la toate proble, cu excepţia probei de streetball. De remarcat a fost faptul că la probele 
ştiinţifice pentru care punctajul  alocat fiecărui loc este dublu faţă de cel prevăzut pentru probele 
sportive, echipa din Bănie a obţinut locul I la proba de drept civil şi de drept constituţional şi instituţii 
politice şi locul III la proba de drept penal. Studenţii craioveni au demonstrat, în condiţiile unui 
concurs unde participă cei mai buni studenţi din cele mai importante facultăţi  de drept din ţară, 
solide cunoştinţe teoretice, dar şi un ascuţit spirit analitic care i-a ajutat să găsească soluţiile corecte 
la cazurile practice supuse rezolvării şi să le motiveze temeinic şi argumentat. 

Şi la probele sportive, Facultatea de Drept din Craiova s-a remarcat pozitiv. La proba de şah 
– „sportul minţii” – facultatea s-a clasat pe locul I, iar la proba de fotbal care s-a dovedit o competiţie 
aprigă, oltenii au obţinut tot locul I, dând dovadă de fair-play, dar şi de ambiţie şi dăruire, sub culorile 
Universităţii din Craiova, albul şi albastrul care ne-au consacrat. La proba de tenis de câmp ne-am 
situat pe locul III, iar la proba de streetball pe locul V. 

În perioada 14-17 mai 2016 studenţii Facultăţii de Drept, Universitatea din Craiova, au 
participat la concursul studenţesc International Mediation Tournament, organizat  de International 
Academy of Dispute Resolution (INADR), o instituţie dedicată răspândirii practicii medierii la nivel 
internaţional, ca o metodă alternativă de rezolvare a disputelor legale, caracterizată prin rapiditate, 
cost scăzut şi soluţii ce satisfac părţile implicate, la Atena, în Grecia şi găzduit de ALBA Business 
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Graduate School şi de American College of Greece. Echipa Facultăţii de Drept compusă din 
studenții Grigorie I. Robert Florin, Ispas G.R. Laurenţiu Gabriel, Ionişor C. Simona Alexandra a 
obţinut locul III. 

Miercuri, 25 mai 2016, orele 1600 - 1800, la sala 1.4 a Facultatii de Drept, Universitatea din 
Craiova, Domnul prof.univ.dr Lucian BERCEA de la Universitatea de Vest din Timisoara, a susținut 
prelegerea cu tema „Raspunderea administratorilor societatilor”, în cadrul programului 
Prelegerile hexagonului. 

A XII-a Conferinta Internationala de Drept bancar cu tema „Noi propuneri legislative şi 
principalele aspecte juridice în activitatea financiar-bancară” a fost organizata de Facultatea de 
Drept in colaborare cu Asociația Consilierilor Juridici din sistemul financiar bancar, Asociația 
Europeană pentru drept bancar și financiar România, INPPA Craiova si Baroul Dolj, la Aula 
Magna a Facultatii de Drept, în perioada 25-27 mai 2016. 

În perioada 20 august 2016 - 1 septembrie 2016, Facultatea de Drept a organizat Școala de 
Vară ediția 2016. Conform programului, prima săptămâna s-a desfăşurat în stațiunea Călimăneşti, 
județul Vâlcea, iar cea de a doua la Craiova, în colaborare cu Baroul Dolj; Centrul de studii şi 
cercetări de drept privat  şi Camera Notarilor Publici Craiova. Au participat 20 studenţi  și 7 cadre 
didactice de la specializarea drept, din care 4 studenţi şi 1 cadru didactic coordonator de la 
Facultatea de Drept a Universităţii de Stat din Chişinău, Republica Moldova.  

Facultatea de Drept în parteneriat cu Baroul Dolj, Curtea de Arbitraj Dolj a organizat 
Colocviul Arbitrajul Intern și Internațional, în ziua de 16.11.2016, începând cu ora 16, în Aula Magna 
a facultății. 

Facultatea de Drept în parteneriat cu Baroul Dolj și Centrul Teritorial Craiova al INPPA a 
organizat conferința ”Infracțiunile economice. Evaziunea fiscală. Infracțiuni prevăzute de Legea nr. 
31/1990. Bancruta”, în data 18.11.2016, Aula Magna, începând cu ora 14,00. 

Facultatea de Drept în parteneriat cu asociațiile studențești a organizat activitatea ”Seara 
prieteniei studenților români și străini. Porți deschise pentru românii de pretutindeni”,  în ziua de 
24.11.2016 începând cu ora 16,00.  

În perioada 28-29.11.2016, Facultatea de Drept a organizat Zilele Codului Civil. 
 
 Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică 

Echipa care a reprezentat Facultatea de Automatica Calculatoare si Electronica formata din 
tutorii: Ionuț Resceanu (Departametul Mecatronică și Robotică), conf.dr.ing. Sorin Nicola 
(Departametul Automatică și Electronică) și studenții Laurențiu Păstae, Alexandru Popescu 
(specializarea Automatică și Informatică Aplicată) și Radu Cârlig (specializarea Calculatoare în 
lb.engleză) au obținut locul 3 în Finala internațională a concursului MCU Rally Car 2016, etapa 
Europeană, organizat de firma Renesas în cadrul Embedded Word 2016 la Nurnberg în perioada 
24-26 februarie 2016. Au participat 26 de echipe din 8 țări în faza de calificări, iar în finală au mers 
primele 8 echipe. 

Miercuri 16 martie 2016, Universitatea din Craiova a găzduit Finala zonală Europa de Sud-
Est a competiției "NXP CUP - Inteligent Car Racing" (fosta Freescale Cup Intelligent Car Racing). 
La finala zonală au participat 11 echipe studențești: 5 de la Universitatea din Craiova, 2 de la 
Universitatea "Politehnica" București, una de la "Academia Tehnică Militară" din București, 2 de la 
Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași și una de la Universitatea din Odessa, Ucraina. Și 
în acest an Universitatea din Craiova a obținut un rezultat remarcabil, situându-se pe primele 2 
locuri dintre cele 3 care vor participa la finala Europeană a acestei competiții de tradiție în domeniul 
sistemelor încorporate. 

Câștigătoarea concursului a fost echipa de studenți formată din Anghel Marius (TIIS, anul 2), 
Diaconu Ionuț (CR, anul 3) si Doroiman Adelin (CR, anul 3). Echipa situată pe locul al doilea a fost 
alcatuită din Nichitelea Teodor Constantin (AIA, anul 4), Păstae Laurențiu (AIA, anul 4) și Unguritu 
Gianina Maria (AIA, anul 4). Pe locul al treilea s-a situat echipa de studenți a Universității din 
Odessa, Ucraina. Finala Europeană va avea loc pe data de 9 mai 2016, în Munchen, Germania. 

Echipa FasTech formată din studenții Teodor-Constantin Nichițelea, Maria-Geanina Unguritu 
și Laurențiu-Marian Păstae (anul IV, specializarea Automatică și Informatică Aplicată) a obținut un 
rezultat de excepție, clasându-se pe locul al II-lea la finala europeană a competiției „NXP CUP - 
Inteligent Car Racing”. Competiţia a avut loc pe 10 mai 2016, la sediul central al companiei NXP 
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(fostă FREESCALE) din Munchen şi  a  reunit 16 echipe studențești din 9 țări. Universitatea din 
Craiova a fost reprezentată de două echipe de la Facultatea de Automatică, Calculatoare și 
Electronică, coordonate de șef lucr.dr.ing. Ionut Resceanu, prof.dr.ing. Cosmin Ionete, şef 
lucr.dr.ing. Constantin Şulea-Iorgulescu. Acest rezultat este cel mai bun obținut de echipele noastre 
de-a lungul celor patru ediții la care au participat. 

Anul 2016 este un moment aniversar pentru Facultatea de Automatică, Calculatoare şi 
Electronică a Universității din Craiova. Se împlinesc 50 de ani de învățământ de Automatică și a 40 
de ani de învățământ de Calculatoare. Profesorii și cercetătorii de prestigiu ai facultății noastre se 
numără printre fondatorii acestor domenii tehnice de vârf în România. În anul 1966 (în același an în 
care la Politehnica din Bucureşti începe să funcţioneze Facultatea de Automatică), la Craiova se 
înfiinţează secţia de Automatică în cadrul Facultăţii de Electrotehnică. Prin urmare, se poate afirma 
că Automatica din Craiova are aceeași vârstă onorabilă cu istoria modernă a Universității din 
Craiova, deoarece prin Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 894 din 27 august 1965, publicată în 
Buletinul Oficial din 10 septembrie 1965, s-a stabilit extinderea Universităţii din Craiova începând cu 
anul universitar 1966-1967. 
  Ziua Roboticii şi Mecatronicii Craiovene “MEROB 2016” a avut loc în ziua de 25 
noiembrie 2016, la sediul Facultăţii de Automatică, Calculatoare şi Electronică, sub egida 
manifestării europene “European Robotics Week”. În cadrul acestei manifestări s-au desfășurat 
următoarele evenimente: ziua porţilor deschise (vizite în laboratoarele Departamentului de 
Mecatronică şi Robotică, al Facultăţii de Automatică, Calculatoare şi Electronică și prezentarea unor 
realizări mecatronice şi robotice ale studenţilor. 
 

  Facultatea de Științe Sociale 
În anul 2016, Facultatea de Științe Sociale a organizat o serie de conferințe și Workshop-uri 

cu diverse teme: 
- CEPOS Workshop & Training Session  II, CEPOS Living and Challenging after  

Communism II, Political Methodology and Political Practice Seminar 4. 28.06.2016; 
-  Conferinţa Internaţională “Politică. Diplomaţie. Cultură”, ediţia a IV-a, 7-09.06.2017 

desfășurată la Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman”, Craiova; 
- CEPOS Workshop & Training Session II, Academia Practice  &  Employment, Opportunities 

III, CEPOS TIME & TRAVEL:  Life, People, Memory,  CEPOS Movie Session 4 (2016-2017), 
28.06.2016 

- Tabără și școală de vară a specializării Filozofie, 26.06-02.07. 2017, Sâmbăta de Sus, 
județul Hunedoara 

  - Sărbătorirea Zilei Mondiale a Filosofiei, desfășurat la UCV, 12.07.2016 
- Conferinţa Internaţională „Stat şi societate în Europa”, ediţia a VII-a, 26-29.10.2016, 

Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman”, Craiova 
- Conferinţa „Începuturile comunizării României: alegerile din noiembrie 1947”, 17.11.2016. 
- Conferinţa „1 decembrie 1918: Ziua Naţională a României” 
- Conferinţa „Fanarioţi şi fanariotism în Ţările Române”, 12.12.2016. 

 
Departamentul de Matematici Aplicate a fost înfiinţat ca departament autonom în cadrul 

Universităţii din Craiova, subordonat direct Rectoratului, prin Hotărârea Senatului din iunie 2001, pe 
baza art. 56 (3) din Legea Învăţământului, pentru a rezolva două mari probleme: 

• organizarea corpului profesoral de matematică ce desfăşoară activităţi didactice la mai 
multe facultăţi beneficiare cu specializări nematematice; 

• o realizare cât mai bună a autonomiei universitare în plan financiar. 
Prin Departamentul de Matematici Aplicate se preconizează o creştere a eficienţei colaborării 

dintre matematicieni şi specialiştii din alte domenii care utilizează matematica. Departamentul de 
Matematici Aplicate oferă cadrul organizatoric în care să se poată forma viitorii matematicieni care 
doresc să pună instrumentul matematic în slujba rezolvării problemelor ridicate de practică. 

Facultăţile beneficiare sunt: Agronomie; Automatică, Calculatoare şi Electronică;  Economie 
si Administrarea Afacerilor; Horticultură; Inginerie Electrică; Litere; Mecanică; Ştiinţe. 

În anul 2016, Departamentul de Matematici Aplicate a organizat prima ediţie a Conferinţei 
Internaţionale: “INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED MATHEMATICS AND 
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NUMERICAL METHODS (ICAMNM)”, în perioada 14-16 aprilie, 2016, la Craiova, în memoria Conf. 
dr. Romulus Militaru.  

Deşi a fost la prima ediţie, această conferinţă a reuşit să atragă atenţia unui număr mare de 
participanţi. Au fost prezenţi invitaţi din Canada, Franţa, Portugalia, Spania şi Turcia, precum şi din 
principalele centre universitare din Romania (Bucureşti, Cluj, Iaşi, Timisoara, Braşov, Piteşi, Oradea, 
Sibiu). Universitatea din Craiova a fost reprezentată de 32 cadre didactice de la Departamentul de 
Matematici Aplicate, Facultatea de Ştiinţe, Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică şi 
Facultatea de Inginerie Electrică. 
 

  Departamentul de Limbi Moderne Aplicate 
În perioada 18-20 mai 2016, Departamentul de Limbi Moderne Aplicate din cadrul 

Universităţii din Craiova a organizat a patra ediţie a Simpozionului studenţesc Săptămâna Limbilor 
Străine, eveniment cu, despre şi pentru studenţi. Studenţii participanţi la Simpozionului Săptămâna 
Limbilor Străine sunt de la facultăţile cu profil nefilologic din cadrul Universităţii din Craiova. 

În prima zi, au fost prezentate postere realizate de către studenţii de la facultăţile cu profil 
nefilologic din cadrul Universităţii din Craiova, care studiază limbaje specializate în limbi străine 
(franceză, engleză, spaniolă). Anul acesta, posterele au următoarea tematică: Dezvoltarea 
personală generată de voluntariat, Voluntariatul – cadrul propice al dezvoltării profesionale, 
Voluntariatul în context european. Fiecare echipaj a desemnat un membru care a prezentat posterul 
în limba străină studiată (franceză, engleză, spaniolă), iar comisiile de evaluare, formate din 
profesori de la Departamentul de Limbi Moderne Aplicate, au notat  cu 30% abilităţile practice şi 
70% competenţele lingvistice. Toate prezentările studenţilor sunt publicate, sub coordonarea 
profesorilor de la Departamentul de Limbi Moderne Aplicate, într-un volum dedicat Săptămânii 
Limbilor Străine. 

În a doua zi a evenimentului, pe 19 mai, a avut loc simularea examenelor pentru certificarea  
competenţelor lingvistice: DELF, IELTS. 

A treia zi a evenimentului (20 mai), intitulată Interacţiune culturală în limbi străine s-a 
desfăşurat în incinta Facultăţii de Drept din Craiova şi a fost un spectacol deschis publicului, cu 
interpretare de cântece şi dramatizări în limbile română, franceză şi engleză, dansuri populare şi 
moderne. 
Simpozionul s-a încheiat cu festivitatea de premiere pentru fiecare secțiune în parte. Toţi studenţii 
participanţi la oricare dintre secţiunile acestui eveniment, au primit diplome de participare. 

În perioada 11–31 iulie 2016, Departamentul de Limbi Moderne Aplicate din cadrul 
Universităţii din Craiova organizează cursurile Şcolii de vară „Constantin Brâncuşi”. Este a patra 
ediţie reluată (a XVII-a în total) după o întrerupere de patru ani, prima având loc în vara anului 2013. 
Deschiderea oficială a Şcolii de vară „Constantin Brâncuşi” a avut loc luni,  11 iulie, ora 10.00, în 
clădirea centrală a Universităţii din Craiova. 

18 tineri din Serbia (4), Italia (4), Turcia (4), Croaţia (2), Slovacia (2), Grecia (1), Belgia (1) au 
ales să petreacă o parte a vacanţei de vară în România. De luni până sâmbătă, în intervalul orar 
9.00 – 13.00, în primele două săptămâni se desfăşoară cursuri de limbă română, iar în ultima 
săptămână, cursuri de cultură şi civilizaţie românească. Studenţii participă la activităţi 
extracurriculare: ateliere de creaţie (pictură pe sticlă, olărit, dansuri) la Palatul Copiilor, vizite la 
muzeele din Craiova, la Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman”, la Casa de Cultură 
„Traian Demestrescu”, la Casa Băniei, la Primăria şi Prefectura Craiovei, în Centrul Vechi al 
oraşului, în Parcul Tineretului. Pe 22 iulie a avut loc a doua ediţie a Conferinţei Internaţionale cu 
tema Perspective asupra interculturalităţii, conferinţă la care au participat toate cadrele didactice de 
la Departamentul de Limbi Moderne Aplicate şi toţi studenţii participanţi la cursurile Şcolii de vară 
„Constantin Brâncuşi”. Pe 25 şi 27 iulie, participanţii la cursurile Şcolii de vară „Constantin Brâncuşi” 
au plecat în excursii tematice Paşi de legendă în România pitorească, la Târgu Jiu, Tismana, 
Horezu și Bucureşti. La finalul cursului studenții susţin testul de limbă română primind certificatul de 
competenţă lingvistică (A1, A2, B1 sau B2). 

 
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 
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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 postobligatoriu, 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 care frecventează Modulul de pregătire psihopedagogică în anul 
universitar 2016/2017: 

Nivelul I:  2949 studenți la buget și 239 studenți la taxă; 
Nivelul II: 338 masteranzi. 

 
  Evenimente importante la nivelul Universității din Craiova în anul 2016: 

Proiectul „Be multicultural” s-a născut din dorința de a aduce la cunoștința studenților 
craioveni posibilitățile pe care aceștia le au pentru a desfășura activități de voluntariat sau 
remunerate în străinătate. Într-o perioadă în care se cere tocmai acest aspect internațional, ne dorim 
promovarea unor valori multiculturale prin prezentarea și informarea studenților asupra posibilităților 
pe care le au la dispoziție. Evenimentul este organizat de American Experience Craiova, 
Universitatea din Craiova - Departamentul de Relații Internaționale, ESN Craiova, AIESEC Craiova, 
Biblioteca Județeană Alexandru și Aristia Aman. Intalnirea a avut loc pe 10 martie 2016, 
la Biblioteca Județeană Alexandru și Aristia Aman. 
 Pe 4 noiembrie, rectorul Universităţii din Craiova, prof.univ.dr. Cezar Spînu, s-a întâlnit cu 
ambasadorul Statelor Unite ale Americii, ES Hans Klemm. Din subiectele de discuţie amintim: 
intensificarea colaborărilor pentru îmbogăţirea culturii antreprenoriale şi îmbunătăţirea dialogurilor la 
nivelul cercetării ştiinţifice. Excelenţa Sa a avut o întâlnire şi cu studenţii craioveni. Dezbaterile au 
gravitat în jurul valorilor democratice, al drepturilor, dar şi al responsabilităţilor civice. 

Pe 11 noiembrie, Rectorul Universității din Craiova, prof. univ. dr. Cezar Spînu, s-a întâlnit cu 
Consulul Republicii Polone, dl Andrzej Kalinowski, cu ocazia sărbătoririi Zilei Independenței 
Poloniei.  

Ziua Independenței Poloniei comemorează independența redobândită de Polonia în 1918 
după 123 de ani în care a fost împărțită de Austro-Ungaria, Prusia și Rusia. 

Printre principalele subiecte de discutie s-au numărat: intensificarea colaborării între cele 
două țări prin semnarea unor parteneriate duble cu instituțiile poloneze similare Universității din 
Craiova sau cu un grup de facultăți pe diverse specializări, creşterea numărului de burse Erasmus 
cu universitățile poloneze. De asemenea, rectorul a declarat că parteneriatul cu Centrul de Limbă şi 
Cultură Poloneză a devenit model, astfel încât, în 2017, se intenționează să înfiinţeze un Centru 
Multicultural. 

Consulul Poloniei a efectuat şi o vizită la INCESA, în timpul căreia s-au discutat posibilități de 
a aduce agenți economici din Polonia, precum şi de a semna contracte de parteneriat cu cercetători 
polonezi. 
Parteneri în celebrarea Zilei Poloniei la Craiova sunt: Teatrul „Colibri”, Colegiul Național „Frații 
Buzești”, Institutul Polonez din București, Ambasada Republicii Polone. 
 

Decernarea titlului de DOCTOR HONORIS CAUSA unor personalități din România și 
străinătate: 

George Banu, Profesor emerit titular, clasa excepţională, studii teatrale, La Sorbonne - Paris 
III, la propunerea Facultății de Litere. Data acordării titlului: 21.04.2016. 

Dumitru Radu Popescu, Academician, Data acordării titlului: 30 iunie 2016, la propunerea 
Facultății de Litere. 

Silviu Iulian NICULESCU, Dr.ing.habil., Director de cercetare gradul I (Cercetător ştiinţific 
principal gradul I) în Centre National de la Recherche Scientifique (Centrul Naţional al Cercetării 
Ştiinţifice), Franţa, Director al Laboratorului CNRS L2S (Laboratoire de Signaux et Systèmes – 
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Laboratorul de Semnale şi Sisteme). Data acordării titlului: 6 octombrie 2016, la 
propunerea Facultăţii de Automatică, Calculatoare şi Electronică.  

Sebastian Brock, acad.prof.univ.dr., Membru al Academiei Britanice, vicepreședinte al 
Societății „Arm” pentru Studii Mesopotamice din Oxford din 1982. A activat ca profesor pentru 
disciplinele de Aramaică și Siriacă, la Institutul de Studii Orientale din Oxford, până în anul 2003, 
când s-a retras de la catedră. Data acordării titlului: 7 octombrie 2016, la propunerea Facultății de 
Teologie Ortodoxă. 

Patrizia Pucci, Prof.univ.dr., Universitatea din Perugia, Italia. Data acordării titlului: 12 
octombrie 2016, la propunerea Facultății de Științe, Departamentul de Matematică. 

Florin GEORGESCU, Prim-viceguvernatorul Băncii Naţionale a României Profesor la 
Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori din cadrul Academiei de Studii 
Economice, București. Data acordării titlului: 28 octombrie 2016, la propunerea Facultății de 
Economie și Administrarea Afacerilor. 

Christian Heiss, Prof.univ.dr., medic specialist ortopedie - medicină sportivă– chirurgia 
mâinii la University Hospital of Giessen – Marburg, Germania, Department of Trauma, Hand and 
Reconstructive Surgery, una dintre personalitățile remarcabile din domeniul traumatologiei, 
chirurgiei mâinii si ortopediei, cu o bogată activitate de cercetare în sfera chirurgiei reconstructive, 
biocompatibilității, diagnosticului și tratamentului osteoporozei. Data acordării titlului: 1 noiembrie 
2016, la propunerea Facultății de Educație Fizică și Sport, Departamentul de Kinetoterapie și 
Medicină Sportivă. 

Herbert Danninger, prof.univ.dr.ing., Universitatea Tehnologică din Viena, Austria, la 
propunerea Facultății de Mecanică. Data acordării titlului: 16 noiembrie 2016 

Vladimir ILIESCU, Prof. univ. dr. Universitatea din Aachen, Germania, la 
propunerea Facultății de Litere şi a Facultăţii de Ştiinţe Sociale. Data acordării titlului: 14 
decembrie 2016 

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 Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova este următoarea: 
 

Facultatea de Medicină  - program de studiu Medicină (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)  
Facultatea de Asistenţă Medicală şi Moaşe:  
    -program de studiu Asistenţă medicală (4 ani - 240 credite) 

    -program de studiu Moaşe (4 ani - 240 credite) 
    -program de studiu Balneo-fiziokinetoterapie şi recuperare 
                    medicală  (3ani - 180 credite) 
 
Masteratele care funcţionează în prezent in cadrul UMFCV sunt: 

• Managementul  serviciilor  de sãnãtate – 2 semestre 
• Dezvoltarea  serviciilor   de nursing  comunitar – 3 semestre 
• Restaurari  protetice cu sprijin implantar   -2 semestre 
• Farmacologie  si  toxicologie -2 semestre 
• Laborator clinic si de analiza medicamentului – 4 semestre 
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În anul 2016 sunt înmatriculaţi un număr de 145 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 oraşul Craiova. 

În anul 2016 Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova funcţionează cu un total de  
angajaţi dintre care: 437 cadre didactice şi 138 personal didactic auxiliar, si 116 personal de 
execuţie. 

În anul 2016 sunt înmatriculaţi aprox 3558 studenţi, din care 175 sunt cetăţeni străini. 
  În cadrul pregătirii postuniversitare în rezidenţiat, în centrul universitar Craiova îşi desfăşoară 
stagiile de specialitate peste 1680 de medici rezidenţi, în 46 de specializări.  

Din anul 1999 U.M.F. din Craiova a devenit Instituţie Organizatoare de Doctorat (I.O.D) în 
care îşi desfăşoară activitatea  66 de conducători de doctorat cu peste 285 de doctoranzi. 

Biblioteca U.M.F. din Craiova s-a reorganizat noul local din Str. Petru Rares nr. 2, devenind 
Centru de Documentare, o structură ino-documentară care sprijină prin colecţiile şi serviciile sale 
continuitatea studiului şi activitatea de cercetare ştiinţifică din Universitatea de Medicină şi Farmacie 
din Craiova. 

Editura Medicală Universitară Craiova a fost înfiinţată în anul 1999 şi este cel mai de seamă 
editor de carte medicală din zona Olteniei şi este răspunzătoare de apariţia în bune condiţii a 
revistei “Craiova Medicală”, atât editura cât şi revista fiind evaluate pozitiv de către Consiliul Naţional 
al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior. 

Departamentul de Relaţii Internaţionale, încă de la înfiinţare, a desfăşurat activităţi legate de 
promovarea imaginii U.M.F. din Craiova pe plan naţional şi internaţional, de afiliere a U.M.F. din 
Craiova ca membru titular sau asociat la puternice organisme internaţionale care reunesc instituţiile 
de învăţământ superior medical, creşterea numărului de mobilităţi ale studenţilor şi cadrelor 
didactice spre şi dinspre ţările membre ale Uniunii Europene precum şi crearea unui front comun 
alături de alte structuri similare din instituţiile din România în acţiuni privind integrarea europeană. 

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova dispune de un campus studenţesc cu 
multiple facilităţi printre care cămine care găzduiesc un număr de 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.  

În imediata vecinătate a căminelor studenţeşti funcţionează Cantina Restaurant, unde, în 
condiţii deosebite, studenţilor li se oferă meniuri variate la preţuri reduse.  

Atât studenţii cât şi angajaţii Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova beneficiază de 
o modernă sală de gimnastică dotată cu aparate de ultimă generaţie deservite de un personal înalt 
calificat. 

Corala U.M.F. din Craiova a fost înfiinţată în anul 1972 şi a funcţionat fără întrerupere, 
membrii săi, studenţi şi tinere cadre didactice participând la numeroase concerte, atât în ţară cât şi 
în străinătate. 

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

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

Sediul Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova este situat în Str. Petru Rareş nr. 2, 
cod 200349, Craiova, Dolj; Tel. 0351–443500, Fax 0251–593 077, E-mail: rector@umfcv.ro, 
website: www.umfcv.ro. 
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Sănătatea  
În ultimii ani, atât în municipiul Craiova, ca de altfel, la nivelul judeţului Dolj, şi al întregii ţări, 

sistemul de sănătate se confruntă cu o serie de dificultăţi generate de penuria de resurse şi de 
consecinţele fireşti ale trenării procesului de reformă, care influenţează nefavorabil nivelul distribuţiei 
ofertei de servicii. 
Reforma sistemului de sănătate are ca principale obiective îmbunătăţirea stării de sănătate a 
populaţiei, creșterea eficienţei utilizării resurselor şi creşterea nivelului asistenţei medicale acordate 
populaţiei şi a calităţii serviciilor medicale, inclusiv prin creşterea numărului de personal medical 
special calificat. 

La sfârşitul anului 2016, în municipiul Craiova funcţionau în sistemul public 1545 medici de 
diverse specialităţi, 87 stomatologi, 48 farmacişti şi 2595 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 creşe, 43 cabinete stomatologice individuale, 5 farmacii. 

La sfârşitul anului 2016, în municipiul Craiova funcţionau exclusiv în sistemul privat 532 
medici medici de diverse specialităţi, 196 medici de familie, 358 stomatologi, 440 farmacişti şi 1729 
cadre sanitare medii care îşi desfăşurau activitatea în 29 spitale private cu 230 paturi, 23 policlinici 
cu 425 cabinete, 113 centre medicale cu 136 cabinete în peste 35 specialită şi, 275 cabinete 
medicale de specialitate, 35 cabinete medicale de medicină generală, 186 cabinete medicale de 
familie, 352 cabinete stomatologice, 103 laboratoare medicale, 37 laboratoare de tehnică dentară, 
148 farmacii  şi 44 de drogherii.  

Evoluţia principalilor indicatori care reflectă starea de sănătate a populaţiei se prezintă astfel: 
- Natalitatea este de 8.05 ‰, valoare  ce se  situează sub  media natalității județului de 

8.11‰.  
  - Mortalitatea generală  înregistrează un indice de 9.44  locuitori în municipiul Craiova, 
valoare sub rata medie a mediului urban și sub media pe judeţ. Pe primele 3 locuri în rândul 
cauzelor de deces se situează bolile aparatului cardiovascular, tumorile şi bolile aparatului 
respirator. 

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

 - Numărul populatiei stabile în vârstă peste 65 ani îşi păstreaza trendul uşor ascendent 
de circa 1procent pe an, 13,78% din populaţia Craiovei fiind peste 65 ani. 

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

boli transmisibile. Pe primele locuri în 2016 s-au situat: virozele respiratorii, pneumonia acută 
bacteriană, boala diareică acută, parazitozele intestinale. S-au înregistrat un număr redus de cazuri: 
toxiinfecţii alimentare, 6.26 %ooo loc., salmonelozela 2.09%ooo loc, enterocolite cu Clostridium 
difficile 15.20%ooo loc cu un trend ascendent, giardioze, cazuri sporadice de scarlatina, hepatita 
virala de tip A,B,  meningite virale și bacteriene, etc 

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

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

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

Principalele activităţi ale acestor programe constau în screening pentru cancerul de col 
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uterin, profilaxia rahitismului carenţial, anemiei feriprive şi distrofiei protein-calorice la copil, 
fertilizare in vitro precum şi acţiuni de supraveghere şi prevenire a bolilor transmisibile. În Craiova 
monitorizarea sanitară a reproducerii umane este asigurată prin 3 centre de planificare familială 
organizate în cadrul: SPCJU, Sp Filantropia şi Policlinica Studenţească. 

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

Rolul principal îi revine însă reţelei sanitare din municipiul Craiova care, în anul 2016 
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 şi staţie de salvare): 
            - Medicină de familie: - 186 cabinete de medicină de familie aflate în contract cu Casa de 
Asigurări de Sănătate Dolj din care 115 funcţionează în spaţii publice iar 71 în spaţii particulare;  Din 
anul 2013 în municipiul Craiova funcţionează şi două Centre de permanenţă, care asigură 
asistenţă medicală în afara orelor de programn a cabinetelor de medicină de familie, în cartierele 
Craioviţa Nouă şi Impăratul Traian.                      
            - Asistenţa medicală stomatologică: - 387 cabinete de medicină dentară din care 57 
funcţionează în spaţii publice, iar 330 în spaţii particulare ; urgenţele stomatologice fiind acordate de 
două servicii cu activitate non-stop la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova și Spitalul Clinic 
Municipal Filantropia Craiova; 
            - Asistenţa medicală primară pentru elevii instituţiilor școlare primare, gimnaziale şi liceale - 
51 dispensare şcolare, repartizate relativ uniform. Din analiza datelor şi cuantificarea lor se poate 
aprecia că reţeaua de medicină şcolară  este suficientă din acest punct de vedere, la nivelul strict al 
municipiului. Începând cu data de 01.07.2009 reţeaua de medicină şcolară a fost transferată din 
subordinea Direcţiei de Sănătate Publică Dolj în cadrul Primăriei Craiova, Serviciul Public Creşe, 
Cabinete medicale şi de medicină dentară din cadrul unităţilor de învăţămant. Acestora li se adaugă 
2 dispensare teritoriale, respectiv Dispensarul pentru sportivi şi cel destinat evaluării stării de 
sănătate primară a studenţilor. 
             - Asistenţa medicală la locul de muncă - 20 dispensare de întreprindere, localizate în 
principalele entităţi productive. 
Unităţile de asistenţă medicală primară, cu excepţia dispensarelor de întreprindere depăşesc, ca 
pondere raportată la populaţie, media pe ţară 
 - Asistenţa ambulatorie de specialitate  
             - Unităţile ambulatorii ale spitalelor au un număr de 98 cabinete în 31 de specialităţi: 

        Ambulatorul de specialitate de la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă 
        Ambulatorul de specialitate de la Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” 

             Ambulatorul de specialitate de la Spitalul de Boli Infecţioase „Victor Babes” 
        Ambulatorul de specialitate de la Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie 

             Ambulatorul de specialitate de la Spitalul Clinic Universitar CFR 
        Ambulatorul de specialitate de la Spitalul Militar de Urgenţă „Ştefan Odobleja” 

Pe lângă cele şase ambulatorii de specialitate ale spitalelor există şi un număr de 275 cabinete de 
specialitate private acoperind peste 30 de specialităţi medicale, 23 policlinici cu 425 cabinete 
precum şi 113 centre medicale cu 126 cabinete în peste 35 specialităţi            
  - 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 şi substaţia Craioviţa Nouă şi de trei Servicii private de 
Ambulanţă 
   - Asistenţa medicală spitalicească a fost asigurată de 6 spitale publice clinice din care 5 de 
interes interjudeţean (Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie, 
Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie Victor Babeş, Spitalul Universitar C.F.R., 
Spitalul Militar Craiova) şi un spital municipal – Spitalul Municipal Filantropia Craiova, însumand cele 
din reţeaua publică, un număr de 2789 paturi cu peste 30 de specialităţi şi de 29 spitale private cu 
230 paturi. 
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Începând cu data de 01.07.2010 în cadrul procesului de descentralizare a unităţilor sanitare 
Spitalul Municipal Filantropia Craiova, Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie şi Spitalul Clinic de Boli 
Infecţioase şi Pneumoftiziologie Victor Babeş au trecut în subordinea şi administrarea Consiliului 
Local Craiova 

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

ca activităţi principale: asistenţa socială acordată prin cele nouă creşe de pe raza municipiul 
Craiova, cât şi activitatea de asistenţă medicală pentru preşcolarii, elevii şi studenţii din Municipiul 
Craiova, prin cabinetele medicale şi stomatologice din unitatile de învăţământ din Craiova, cât şi 
asigurarea unui  management eficient şi eficace în unităţile sanitare publice pentru care se transferă 
managementul asistenţei medicale, conform OUG nr.162/2008. 
 În anul 2016, au fost efectuate de către personalul propriu următoarele intervenții:  
lucrări sanitare,termice (lucrări la magistralele de alimentare cu apă rece cât și cu apă caldă) și 
electrice (schimbări baterii, tuburi fluorescente, becuri), lucrări de igienizare, inervenții la încuietori, 
feronerie, reparații pereți, lucrari de zugrăvire, ș.a. 
 

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. Istoria psihiatriei din Craiova, deci şi a 
acestui spital este strâns legată de disciplina psihiatrie care ia fiinţă în cadrul Facultăţii de Medicină 
Craiova, în anul universitar 1975 - 1976, sub conducerea prof. dr. Alexandru Olaru, cadru didactic 
agregat. Primul cadru didactic titular a fost dr. Tudor Udriştoiu, încadrat pe funcţia de asistent 
universitar la 3 mai 1977. Disciplina de Psihiatrie a funcţionat pentru o perioadă de 10 ani la Secţia 
Podari, cu mari dificultăţi, determinate de lipsa totală a spaţiilor didactice, aglomeraţie şi condiţii cu 
totul improprii de îngrijire a pacienţilor. Din anul 1986, disciplina s-a mutat în localul actual, care a 
oferit condiţii parţial ameliorate pentru învăţământ şi pentru bolnavi. Din anul 1990 începe o acţiune 
amplă de modernizare a clinicii, prin reducerea numărului de paturi, ameliorarea generală a 
condiţiilor şi îngrijirii pacienţilor, înfiinţarea Spitalului de Zi, dotări diverse, perfecţionarea cadrelor, cu 
consecinţe benefice asupra învăţământului universitar si postuniversitar (perfecţionare şi 
rezidenţiat). 

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

 
Raportul privind executia bugetara in anul  2016 a sumelor finantate de la Bugetul Local. 

 
Total subventii alocate (lei) Plati efectuate Total plati  
 Obiective  3.017,651 

Investitii 

lucrari izolare si zugravire exterior 
la Clinica de Neurologie 398.252 

867.641 

achizitie si montaj sistem complet 
antifum 115.180 

achizitie si montaj centrale termice 
la Clinica de Psihiatrie I 19.874 

achizitie elevatoare ridicare pacienti  17.952 
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achizitie masa masaj 6.036 
achizitie combina cu 2 canale 
electroterapie cu ultrasunet si laser  74.880 

achizitie aparat unde scurte 30.000 
achizitie si montaj paratrasnet  12.592 
constructie acoperis sectia 
exterioara Melinesti 171.971 

dotare sala chinetoterapie 
(bicicleta, aparat multifunctional, 
canapea examinare cu 1 mortor, 
bare paralele pentru recuperare) 

20.904 

Reparatii 
curente Reparații curente 353.835 353.835 

Utilitati bunuri 
si servicii 

plata furnizorilor de utilitati (energie 
electrica, energie termica, gaze) 668.578 

1.796,175 

plata materialelor si a serviciilor 
pentru intrtinere si functionare 
(materiale curatenie, dezinfectanti, 
serv. Verficari si intretinere instalatii 
etc.) 

951.125 

achizitii obiecte de inventar - 
mobilier saloane (paturi, mese, 
scaune) 

176.462 

 

Spitalul clinic de boli infecţioase şi pneumoftiziologie „Victor Babeş“  
Spitalul Clinic de Boli Infectioase și Pneumoftiziologie „Dr.Victor Babeș" Craiova este situat 

în partea de est a orașului. Până la aplicarea H.C.M. nr. 1365/1957, adică până la 01.12.1957 au 
existat două spitale și anume: Spitalul nr. 3 de boli contagioase și Spitalul TBC. 

La 01.12.1957, Spitalul nr.3 Contagioși, Spitalul TBC și Spitalul nr.2 de Neuropsihiatrie s-au 
unificat rezultând Spitalul nr.3 „Dr. Victor Babeș". 

 
În anul 2016 spitalul a beneficiat de urmatorul sprijin financiar:  

 
Total subventii alocate(lei) 4.030.000 Plati 

efectuate Total plati  

 Obiective 4.030.000  2.815.213,67 

Investitii 

Mobilier medical (paturi spital cu 
saltea si noptiera) 215.000 215.000 

830.613,60 

Instalatie climatizare etaj 6 160.000 157.800, 
Unitate management retrea de 
calculatoare (servere) 40.000 26.000 

Reparatii capitale lifturi 450.000 432.000 

Contributie intre 10% pentru 
obiectivele de investitii cu sume 
acordate de Ministerul 
Sanatatii(Ecograf 5D, laser 
chirurgical maxillofacial, aparat 
pentru microdermoexfoliere) 

50.000 

 
 
0.00 

Reparatii 
curente 

Lucrari de reparatii si igienizare 
etaj 1, 5 si 6 1.534.000 549.291,98 573.302,68 
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Lucrari de demolare sobe 34.000 24.010,70 

Utilitati bunuri 
si servicii 

Furnituri de birou 50.000 49.830,60 

2.626.083,72 

Materiale pentru curatenie 70.000 67.126,89 
Incalzit, Iluminat,  627.173,12 575.458.89 
Apa ,Salubritate 165.475,00 125.163,55 
Transport 5.000 2.834,94 
Posta, Telecomunicatii 25.000 16.149 
Materiale si restari servicii cu 
caracter functional 202.376 160.927,87 

Alte bunuri si servicii pentru 
intretinere si functionare 250.975,88 229.189,19 

Dezinfectanti 35.000 34.992 
Lenjerie si accesorii de pat 50.000 49.980,00 
Alte obiecte de inventar 100.000 99.644,47 

 

Spitalul clinic municipal Filantropia 
Spitalul deține următoarele specialități medicale: 
Interne, Cardiologie, Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice, Gastroenterologie, 

Hematologie, Oncologie medicala, Pediatrie, Obstetrica-ginecologie, Neonatologie, Neonatologie 
prematuri, Recuperare si balneologie, Anestezie Terapie Intensiva 

Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova acordă servicii de spitalizare continuă, servicii 
ambulatorii de specialitate, servicii de spitalizare de zi sau servicii paraclinice în următoarele 
specialităţi: anestezie şi terapie intensivă, medicină internă, pediatrie, chirurgie generală, obstetrică-
ginecologie, medicină de laborator, radiologie – imagistică medicală. 

Continuitatea asistenţei medicale este asigurată in Spitalul Clinic Municipal Filantropia 
Craiova de catre medici de specialitate, în una dintre specialităţile: medicină internă, pediatrie, 
chirurgie generală, obstetrică-ginecologie si prin două linii de gardă, organizate astfel: linie de gardă 
pentru specialităţile medicale si linie de gardă pentru specialităţile chirurgicale. 

Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova are in dotare următoarele echipamente şi 
aparate medicale: aparat de radiologie convenţională, ecograf, instrumentele şi echipamentele 
necesare pentru efectuarea analizelor medicale de hematologie şi biochimie. 

Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Victor Babes Craiova trece printr-un 
proces accelerat de transformare si modernizare(prin implicarea de exceptie si fara precedent a 
autoritatilor locale). 

 
Situtaţia sumelor utilizate în cursul anului din fondurile alocate spitalului din bugetul local 

pe cele două secţiuni, în sumă totală de 6.192.209 lei după cum urmează:  
Total subventii alocate(lei) Plati efectuate Total plati  
 Obiective  6.192.209 

Investitii 

Achizitii de aparatura medicala: hota flux 
laminar, front neonatal-modul spalare nou 
nascuti, licenta router, aparat developare 
automata filme radiologie 

215.000 185.640 

Utilitati  
lncalzit, iluminat, forta motrică    1.577.000 

2.202.000 Posta, telecom, internet 207.000  
Apa/canal/salubritate 418.000 
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Bunuri si 
servicii 

Furnituri de birou 133.999 

 

 

 

3.804.569 

Materiale de curatenie (sapun, detergent, 

mopuri, pungi curatenie, cutii infectogene ,etc)  

96.744 

Carburant pt autosanitarele spitalului 39.938 
Piese necesare repararii si intretinerii 
aparaturii medicale a spitalului 

64.993 

Materiale de intretinere si reaparatii 

efectuate de catre personalul propriu al 

spitalului 

150.900 

Alte bunuri si servicii, intretinere service 
aparatura medicala, diverse prestari servicii 

1.539.000 

Uniforme si echipament 3.984 
Lenjerie si accesorii de pat paturi spital, mese 
transport alimente, carucior, lenjerie, 
multifunctionale, calculatoare, polizor, cos 
rufe, etc 

9.990 

Reparatii 
curente 

Reparatii sali sterilizare, transfuzii, reparatii 
bloc operator, reparatii sali biberonerie, 
înlocuire conducte, canalizare, executie 
instalatie electrica 

856.665 

 Alte obiecte de inventar 453.356 
 Chirii 455.000 
 

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

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 şi a legislaţiei secundare incidente. Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova 
funcţionează sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Craiova prin reorganizarea Serviciului 
Public de Asistenţă Medico-Socială, înfiinţat prin H.C.L. nr.243/2004, şi are rolul de a asigura la nivel 
local aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţă socială a persoanelor vârstnice prin menţinerea, 
refacerea şi dezvoltarea capacităţilor individuale pentru depăşirea unei situaţii de nevoie, în cazul în 
care persoana sau familia este incapabilă să o soluţioneze singură.  

Este structurat în secţii destinate persoanelor independente (autonome), persoanelor 
semidependente şi persoanelor dependente. În anul 2016 au fost instituţionalizate 150 de noi 
persoane (90 de femei şi 80 de bărbaţi) dintre care, 73 în secţia de dependenţi, 48 în secţia de 
semidependenţi şi 29 iîn secţia de independenţi. 

Beneficiarilor admişi în Căminul pentru Persoane Vârstnice li s-au asigurat servicii de îngrijire 
şi asistenţă în baza evaluării iniţiale conform Grilei Naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor 
vârstnice. Serviciile au fost prevăzute în Planul individualizat de asistenţă şi îngrijire întocmit şi 
revizuit periodic de o echipă multidisciplinară coordonată de un manager de caz, numit din rândul 
medicilor instituţiei. 

          În urma examinării clinice a beneficiarilor aflaţi în îngrijire, medicul curant a procedat la 
stabilirea diagnosticului, a regimului alimentar, planului de investigaţii şi tratamentului 
corespunzător, monitorizând răspunsul la măsurile de îngrijire şi tratament luate. În urgenţele 
medicale cu risc vital, în afara programului de lucru al medicului, s-a solicitat de către asistentul 
medical de sector, Serviciul de Ambulanţă. Medicaţia cronică a beneficiarilor s-a asigurat pe bază 
de reşete medicale compensate şi/sau scrisori medicale, în urma consulturilor de specialitate, 
pentru beneficiarii care au făcut dovada calităţii de asigurat. Medicaţia cronică a persoanelor 
neasigurate instituţionalizate a fost asigurată prin depozitul de medicamente, aceasta fiind eliberată 
săptămânal pe condica de medicamente doar pentru aceste cazuri sociale. Pentru cazurile de 
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urgenţă medicală şi îngrijirea plăgilor, escarelor, etc., medicaţia şi materialele sanitare se asigură 
prin depozitul propriu de medicamente şi materiale sanitare, pe bază de condică de prescripţii, 
întocmită de medicii Căminului şi eliberată de asistentul de farmacie. 

Unitatea este dotată cu electrocardiograf, ecograf şi glucometre, aparatura utilă în 
investigarea persoanelor asistate în vederea precizării diagnosticului, precum şi în monitorizarea 
stării de sănătate, cu evitarea deplasării acestora la alte unităţi sanitare. Pentru completarea 
investigaţiilor necesare stabilirii diagnosticului sau evaluării statusului clinic al beneficiarilor, s-a 
încheiat un contract de prestări servicii cu un laborator de analize medicale, contract care prevede 
efectuarea de analize de laborator, în orice perioadă a unei luni, pe baza biletului de trimitere, 
pentru beneficiarii CPV Craiova care au calitatea de asigurat, conform legii, precum şi efectuarea, la 
indicaţia managerului de caz, de analize de laborator pentru beneficiarii CPV Craiova neasiguraţi, 
fără venituri, contravaloarea acestora suportând-o unitatea noastră. 

Luând în considerare necesitatea efectuării tratamentelor stomatologice beneficiarilor noştri 
şi în vederea asigurării standardelor minime de calitate pentru persoanele vârstnice 
instituţionalizate, Căminul pentru Persoane Vârstnice a menţinut protocolul de parteneriat încheiat 
cu Facultatea de Medicină Dentară din Craiova în vederea acordării de servicii stomatologice 
profilactice şi terapeutice gratuite (extracţii, tratarea cariilor, obturaţii de canal, detartraje şi 
tratamente perodontale, drenaje şi incizii ale abceselor). 

Transportul beneficiarilor în cazuri de urgenţă, în vederea unor investigaţii suplimentare, 
consulturi de specialitate sau pentru internare intr-o unitate spitaliceasca a fost efectuat în zilele 
lucrătoare, în timpul programului de lucru, cu ajutorul mijlocului de transport propriu al unitatii. 

Căminul pentru Persoane Vârstnice a asigurat persoanelor instituţionalizate 3 mese 
principale şi două suplimente zilnic, structurate pe regimuri alimentare stabilite de către medicii 
unităţii, în funcţie de patologia fiecărui beneficiar. Deoarece volumul de muncă este mare pentru 
asistentul dietetician care trebuie să întocmească meniul pe tipuri de regimuri, cu calculul periodic al 
valorii calorice şi respectarea alocaţiei zilnice de hrană şi care trebuie să controleze modul de 
respectare a normelor de igienă privind transportul şi circuitele pentru alimente, a normelor igienico-
sanitare în blocul alimentar, s-a constatat că se impune suplimentarea cu încă un post de asistent 
dietetician, post care a rămas vacant tot timpul anului, datorită legislaţiei în vigoare care interzice 
angajarea de personal în unităţile bugetare. 

Au fost asigurate fiecărui beneficiar obiecte de igienă personală (săpun, șampon, hârtie 
igienică, pasta de dinţi, etc.), eliberate ritmic din magazie, în urma referatelor întocmite de infirmiera 
de sector. Tunsul şi bărbieritul beneficiarilor au fost asigurate pe bază de contract de prestări 
servicii. 

La internare, fiecarui beneficiar i s-a asigurat lenjerie de pat şi cămaşă de noapte/pijama, 
eliberate pe baza bonului de consum întocmit de asistentul coordonator al compartimentului de 
specialitate medico - auxiliar. Igiena individuală a beneficiarilor, a paturilor şi a întregului mobilier din 
dormitoare a fost realizată de către 59 de infirmiere în timp ce curăţenia în saloane, coridoare, băi şi 
WC-uri, precum şi în curtea unităţii a fost asigurată de către 15 ingrijitoare de curăţenie. Personalul 
medico-auxiliar a aplicat in permanenta programe de curatenie si dezinfectie adecvate, conform 
normelor legale în vigoare, iar pentru distrugerea vectorilor s-au desfăşurat operaţii periodice de 
dezinsecţie şi deratizare.  

Compartiment recuperare fizica si psihologica 

       În anul 2016 la solicitarile medicilor curanţi au fost consultaţi 210 beneficiari cărora li s-a 
recomandat atât în foaia de observaţie cât şi în registru de consultţii servicii de recuperare fizică. În 
urma recomandărilor beneficiari au primit tratament medicamentos adecvat, s-au întocmit P.I.P-uri şi 
Fiţă de tratament fizioterapeutic ceea ce a dus la îndeplinirea indicatorilor de performanţă astfel:  

-menţinerea funcţiilor restante în procent de 100% 

-ameliorarea uşoară a capacităţii funcţionale în procent de 100% 
Indicatori de performanţă care au fost realizati în procent de 80% sunt:  

-ameliorarea medie a capacităţii funcţionale 



59 
 

-capacitatea funcţională recuperată 
-întreruperea programului de recuperare. 

Numărul mare şi varietatea afecţiunilor beneficiarilor care se adresează compartimentului 
recuperare ar necesita angajarea unui kinetoterapeut care să pună în aplicare programul 
recuperator pentru atingerea unui nivel mai ridicat al indicatorilor de performanţă.  

Datorita externărilor, reintegrărilor în familie dar şi deceselor procentul propus pentru 
întreruperea programului de recuperare a fost mai mare. 

 

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. 

 Pe parcursul anului 2016 au fost desfășurate următoarele activități: 

- au fost elaborate planuri de îngrijire şi asistenţă pentru toţi beneficiarii; 
- au fost aplicate două chestionare anuale/beneficiar privind satisfacţia acestora, 
- au fost desfăşurate două concursuri de şah în cadrul instituţiei; 
- în cursul anului 2016, au fost organizate trei excursii la Manastiri din Oltenia la care au participat 
un nr de 50 de beneficiari/ excursie 
- au fost organizate trei spectacole folclorice cu ocazia Sărbătorilor Pascale, a Sfintei Marii „a Zilei 
Internaţionale a Persoanelor Vârstnice si a Craciunului, 
- beneficiarii instituţionalizaţi, au participat cu ocazia sărbătorilor de iarnă la programele de colinde 
desfăşurate în cadrul instituţiei; 

De asemenea, au desfăşurat următoarele activităţi socio-culturale: 
- activităţi de stimulare a dialogului la nivelul vârstnicilor, având ca rol menţinerea 

capacităţilor intelectuale şi stimularea participării la viaţa socială; 
- activităţi de informare: informarea beneficiarilor cu privire la drepturile şi obligaţiile acestora, 

conform Regulamentului intern şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale C.P.V. Craiova; 
- activităţi recreative, jocuri de şah, table, rummy. 
- activităţi religioase: dezbateri pe teme religioase, participări la slujbele religioase 

desfăşurate la Biserica din curtea instituţiei, vizionarea unor emisiuni TV şi filme pe teme religioase. 

Pe parcursul anului au fost înregistrate 150 internări, 42 de externări şi 64 de decese; din 
cele 64 de decese 5 au fost fara susţinători legali, iar demersurile necesare pentru înhumarea 
acestora au fost asigurate de catre compartimentul social.  

Au fost făcute demersurile necesare pentru întocmirea cărţilor de identitate provizorii, pentru 
un număr de 40 de persoane instituţionalizate, precum şi pentru aplicarea vizelor de reşedinţă 
pentru un număr de 103 de beneficiari. 

În perioada ianuarie-martie 2016 au fost asigurate servicii de găzduire şi consiliere pentru un 
număr de 20 de persoane fără adăpost.  

Pe parcursul anului 2016, au fost încheiate parteneriate educationale cu Colegiul National “Stefan 
Odobleja” Craiova avand tematica “Impreuna putem avea o viata mai frumoasa “ si “Saptamana 
Fructelor si legumelor” , Colegiul Naţional „Nicolae Titulescu” cu tema “Tineri in sprijinul Varstnicilor” 

 
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 1057 spectacole şi concerte, mai  mult cu 60 faţă  de  anul  precedent. Din totalul de 1057 
spectacole şi concerte, 111 au fost  premiere.  
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Numărul spectatorilor, auditorilor din teatre şi instituţii muzicale a fost la începutul anului 
2016 de 330472 persoane, în creştere cu 21509 persoane comparativ cu începutul anului 2015. 

Cele 84 de biblioteci au în dotare 3154691 volume. La începutul anului 2016 s-au înregistrat 
59525 cititori activi (cu 3032 mai mulţi decât la începutul anului 2015) care au împrumutat 1048214 
volume (cu 139016 volume mai mult decât la începutul anului 2015). 

La începutul anului 2016 au funcţionat 8 muzee, iar numărul vizitatorilor a fost de 168669 în 
creştere cu 20057 faţă de începutul anului 2015.  

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

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

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

Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova (TnMS) este o instituție publică de  
spectacole și de repertoriu, de importanță națională, precum și gazdă de spectacole. 

TnMS este organizat și funcționează potrivit dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 
21/2007, privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, cu modificările și 
completările ulterioare, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind 
managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare, ale 
celorlalte acte normative în vigoare și cu prevederile R.O.F. 
 

Programele, proiecte și acțiunile culturale desfășurate în anul 2016: 
Premiere 

Elise Wilk: EXPLOZIV, r. Andrei MĂJERI, P: 16.01 
Ion Creangă: FATA MOȘULUI ȘI FATA MOAȘEI, r. Raluca PĂUN, P: 31.03 
W. Shakespeare: IULIUS CAESAR, r. Peter SCHNEIDER (U.S.A.), P: 16.04 
Turgheniev: O LUNĂ LA ȚARĂ, r. Cristi JUNCU, P: 11.10 
Marin Sorescu: IONA, r. Ilie GHEORGHE, P: 17.11 
Euripide: PROIECTUL ORESTE, r. Laurențiu TUDOR, P: 17.11 
Aristofan: NORII, r. Hakob GHANZANGIAN (Armenia), P: 27.11 
Molière: GEORGES DANDIN sau SOȚUL PĂCĂLIT, r. László BOCSARDI, P: 10.12 
Herta Müller: CEALALTĂ ȚARĂ, r. Alexandru ISTUDOR, P: 17.12 

 
Concurs: Tineri regizori și scenografi români, ediția a vi-a 
Proiectul constă într-un concurs de idei și intenții, prin prezentarea scrisă a unei concepții 

regizoral- scenografice în vederea montării unui spectacol la Teatrul Național „Marin Sorescu” 
din Craiova. 

Câștigătorii ediției 2016 au fost Alexandru ISTUDOR (regizor) și Francesca CIOANCĂ 
(scenograf), cu proiectul Cealaltă Țară, dramatizare după Herta MÜLLER a romanelor: „Omul e 
un mare fazan pe lume”, 

„Călătorie într-un picior” și „Încă de pe atunci vulpea era vânător”, apărute la editura 
Humanitas într-o traducere semnată de Corina BERNIC și de Nora IUGA. 

Cealaltă Țară este un scenariu dramatic care urmărește istoria personajului Irina și a 
familiei acesteia din România anului 1989 și a încercărilor acestora de a părăsi tara cu 
destinația Germania. Piesa explorează o serie de aspecte asociate cu emigrarea, fenomen 
legat intrinsec de istoria recentă a României. Textul propune o examinare complexă a 
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fenomenului emigrării, nuanțând atât cauzele și resorturile deciziei personajelor de a-și părăsi 
țara, cât și efectele și provocările cărora acestea sunt nevoite să le facă față odată ajunse în 
noua patrie. Scenariul dramatic a fost adaptat după cele trei romanele menționate mai sus, ale 
scriitoarei germane, născută în România, Herta MÜLLER, laureată a premiului Nobel pentru 
literatură în 2009. 

 
 
„Întâlnirile SpectActor” 
Reprezintă un eveniment cultural inițiat în anul 2009 de Teatrul Național „Marin Sorescu” 

din Craiova, menit să aducă în fața publicului craiovean personalități ale lumii culturale și 
științifice românești din diferite domenii de activitate. În cadrul acestora sunt programate 
conferințe pe teme de interes general, precum și dezbateri cu publicul prezent în sălile TnMS, 
moderator Nicolae Coande. 

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

În anul 2016 au conferențiat pe scena „I.D.Sîrbu”: 
Nicolae PANEA: „Educația ca formă de ipocrizie”- 31.01 
 Emil HUREZEANU:„În istorie, între poezie și jurnalism”- 28.02 

Ioan Aurel POP: „Moștenirea lui Mihai Viteazul în Transilvania” - 29.05 

Mircea DUMITRU: „Științele umaniste în secolul XXI” - 18.09 

Sorin ANTOHI: „Teoria României. O istorie critică a ideii de specific național” - 30.10 

Mircea MARTIN: „Ce (mai) înseamnă azi identitate națională?” - 18.12 

 
Clubul Dramaturgilor Craioveni 
Proiect ce propune să prezinte noi texte dramatice scrise în Craiova și Oltenia și să 

ofere spectatorilor noi propuneri, inclusiv în spectacole lectură, pentru scena de teatru 
craiovean, precum și să dezvolte dialogul dintre creatori și spectatori în spiritul a ceea ce Peter 
Brook remarcase cândva: „Între actori și spectatori nu existăm decât o diferență de situație și 
nici o opoziție fundamentală”. Lansare: 08.09. 

Au fost prezentate spectacolele „Noaptea e un sfeșnic bun”, de Gheorghe Truță, cu 
actorii Tamara Popescu și Constantin Cicort, „Apartamentul 12. Lângă paradis”, de Cornel 
Mihai Ungureanu și Florin Oncescu (Canada), respectiv „Rău de înălțime”, de Cornel Mihai 
Ungureanu și Marius Neacșu, cu participarea actorilor Ștefan Cepoi și Monica Ardeleanu, 
„Ferma de lebede” de Toma Grigorie, în interpretarea actorilor Anca Dinu, Angel Rababoc, 
Petra Zurba, Cosmin Rădescu. 

 
Duminici de poezie în teatru 
Invitarea unor cunoscuți poeți români, pentru mai buna cunoaștere a poeziei 

contemporane. Au fost invitați până în prezent Ana Blandiana, Ileana Mălăncioiu, Mircea 
Dinescu, Nora Iuga, Nicolae Prelipceanu, Dinu Flămând. Prezintă: Nicolae Coande. 

Invitat 2016: Ion MUREȘAN – 27.03. 
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Adunarea Poeților – acasă la Sorescu 
Eveniment inițiat în 2016, adresat iubitorilor de poezie, în cadrul căruia sunt susținute de 

către actori și poeți recitaluri, conferințe și prelegeri despre poezie și poeți importanți din 
România, dar și străini. Moderator: Nicolae Coande. 
    11.06:    Prima reuniune, cu participarea a zece poeți din Craiova – 

18.11: A doua reuniune, conferința „Rimbaud, poetul cu pingele de vânt”, de Ioan Lascu –, 
recital actrița Geni Macsim 

24.11:    A treia reuniune, conferința „Procesul lui Baudelaire”, de Cristian Bădiliță 
17.12: A patra reuniune – lansarea „Opere poetice, I-II”, de Cristian Popescu, cu 

participarea domnilor Mircea Martin (Academia Română) și Ioan Cristescu (director 
al Muzeului Național al Literaturii Române). 

 
 

„Ia te uită la”Y (artistul  X) 
Proiect de prezentare a personalului artistic al TnMS., în care publicul are ocazia să îi 

întâlnească pe actorii, regizorii momentului. 
Au participat în 2016 actorii: Geni MACSIM, Ilie GHEORGHE, Natașa RAAB, Adrian 

AND ONE, Valeriu DOGARU.  
Expoziția de fotografii din interiorul TnMS a tânărului fotograf Albert Dobrin Craiova). 

Lansarea cărții de teatru „Soții, prietene, amante” (Ed. Aius, 2016), de Cornel Mihai Ungureanu 
(Craiova), oderator: Nicolae Coande. 

Lansarea cartea de poezie „Poveste de adormit maturii” (Ed. Diacritic, 2016), de Julien 
Caragea, moderator: Nicolae Coande. 
 

   „MIXA(r)TE”, 
Un proiect care îmbină teatrul cu muzica, fotografia, pictura, dansul contemporan sau 

sculptura. Publicul are ocazia nu doar să vadă un spectacol de teatru, ci și un concert, o 
expoziție sau un happening. Proiect intercultural care își propune să reunească spectacolele 
din repertoriul teatrului, cu celelalte arte precum muzica, artele plastice: 

13.02 „Exploziv”, de Elise Wilk, regia Andrei Măjeri, urmat de un concert susținut de 
„Casual Band”, dar și creații mixed-media semnate de Veronica Svanstrom, 
Magnus Svanstrom și Xaara Novack. 

05.05 „Iulius Caesar”, regia Peter Schneider, urmat, la sala „Ion D. Sîrbu” de un concert 
de violoncel susținut de renumitul solist instrumentist Andrei Kivu, care a interpretat 
două Suite de Bach. 

25.09 „Brâncuși e acasă la Craiova!”, licitație de artă în vederea strângerii de fonduri 
pentru lucrarea „Cumințenia pământului”, de C. Brâncuși: Lucian Irimescu, Marcel 
Voinea, Viorel Penișoară-Stegaru, Silviu Bârsanu, Vasile Buz, Mihail Trifan, 
Gabriel Giodea, Cristi Popa, Valentin Boboc, Rodion Gheorghiță. Publicul 
câștigător al operelor de artă licitate ai vărsate direct în conturile bancare special 
deschise sumele oferite. 

 
    NeoTeatru 

SmArTELIER și TEATRELIER sunt două proiecte de formare destinate copiilor, 
adolescenților, tinerilor și maturilor interesați de cursuri de actorie, ca și de tehnica și arta 
vorbirii și de bune maniere aplicate. Atelierul își propune stimularea încrederii în sine, 
corectarea atitudinii și descifrarea modului în care cursanții pot descoperi tehnici pentru 
discursuri memorabile – săptămânal. 

În perioada 01.10.-22.12, TnMS a organizat ateliere de teatru, în cadrul programului 
NeoTeatru. Proiectul a urmărit ca pentru primul modul, susținut în perioada menționată, să 
ofere participanților o serie de mijloace necesare atât dezvoltării competențelor și abilităților 
specific teatrale, cât și a abilităților de percepere și decodificare a mesajului teatral. 

Prin natura sa, proiectul reprezintă pe lângă un mijloc de aprofundare a cunoștințelor din 
domeniul artei teatrale și o formă de educație cultural-artistică, menită să susțină formarea unui 
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public cu un grad ridicat de receptivitate în ceea ce privește actul de cultură în general și actul 
teatral în particular. 
 

 
PREMII 
Premiul pentru Cea mai bună regie (Bobi Pricop) la Festivalul Internațional de Teatru de 

la Oradea, 2016, pentru regia spectacolelor „O întâmplare ciudată cu un câine la miezul nopții”, 
după un roman de Mark Haddon, de la Teatrul Național „I.L. Caragiale”, București și „Iluzii”, de 
Ivan Vîrîpaev, de la Teatrul Național ”Marin Sorescu” din Craiova. 
 Eveniment: Gala Teatrului Național Craiova 

În data de 17.12 - conceput ca un eveniment de final de an, Gala TnMS 2016 a reunit 
artiști ai scenei craiovene, dar și invitați, parteneri ai TnMS, jurnaliști care au contribuit la 
promovarea proiectelor instituției noastre (vezi Anexa Premiilor Galei). 

„Actorii Ilie Gheorghe, Emil Boroghină, Claudiu Bleonț, Natașa Raab, Cătălin Miculeasa 
și Alex Calangiu, scenograful Viorel Penișoară-Stegaru, recuzitiera Marieta Mierlă, critici de 
teatru, jurnaliști și colaboratori au fost premiați, sâmbătă seara, în cadrul Galei Teatrului 
Național „Marin Sorescu”, prima de acest fel pe care instituția o organizează pentru a-i răsplăti 
pe cei care, de-a lungul timpului, i-au stat alături în realizarea și/sau promovarea proiectelor. 
Evenimentul s-a dorit a fi unul de ținută, cu o atmosferă distinsă, din care n-au lipsit muzica live 
café-concert, codul vestimentar „black tie” și un cocktail party de final, nici invitații speciali – de 
la reprezentanți ai unor importante firme, care au susținut Gala prin sponsorizări, la Erwin 
Șimșensohn, secretar de stat în Ministerul Culturii. Expoziția de statui vivante și licitația de 
obiecte din recuzita instituției au adus spectacolul în foaier, dând culoare sărbătorii teatrului 
craiovean.” (extras din articolul semnat de Magda Bratu, „Cuvântul libertății”, 19.12). 
 
 Turnee și festivaluri 

17.04: Festivalul Internațional Shakespeare, Craiova -  „Iulius 
Caesar”, de William Shakespeare, regia Peter Schneider 
(U.S.A.). 

20-21.03: Teatrul Cankarjev Dom, Ljubljana, Slovenia – 
„Rinocerii” de   Eugene Ionesco, regia Robert Wilson 
(U.S.A.), spectacol participant la „Ziua Internațională a 
Francofonei”. 

02- 03- 04.06: Festivalul de Arte Platonov, Voronezh, Rusia – 
„Rinocerii” de Eugene Ionesco, regia Robert Wilson 
(U.S.A.). 

20- 21.09: Teatrul Național Mihai Eminescu, Reuniunea Teatrelor 
Naționale Românești, ediția a II-a, turneu 3 spectacole - 
„Profu’ De Religie”, de Mihaela Michailov, regia Bobi 
Pricop, „Pescărușul” de A.P. Cehov, regia Yiannis 
Paraskevopoulos (Grecia), „Occident Express”, de Matei 
Vișniec, regia Alexandru Boureanu. 

25.09: Festivalul Zile și Nopți de Teatru la Brăila, ediția a X-a 
2016, Brăila – „Exploziv”, de Elise Wilk, regia Andrei 
Măjeri. 

27.09, Festivalul Excelsior Teen Fest București, ediția a II-a - 
„Exploziv”, de Elise Wilk, regia Andrei Măjeri. 

01.10:  Festivalul de Teatru Scurt, Oradea – „Iluzii” de Ivan 
Vîrîpaev, regia Bobi Pricop. 

 14.10:  Festivalul de Teatru Râmnic Inter Fest, Râmnicu 
Vâlcea, ediția a VI-a, - „Occident Express”, de Matei 
Vișniec, regia Alexandru Boureanu. 

5-17.11: Festivalul de Teatru Pledez pentru TINE(RI), ediția a 
XXVIII-a, „Spargerea”, după Răzvan Petrescu, regia 
Dragoș Alexandru Mușoiu. 
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Dublu-eveniment: „Festivalul Internațional Shakespeare” ediția a X-a (14-23 aprilie) și 
„Premiul Europa pentru Teatru” ediția a XV-a (23-26 aprilie) 

  Raport privind activitățile culturale desfășurate în cadrul dublului eveniment 
Organizat de Teatrul Național „Marin Sorescu” Craiova împreună cu Fundația 

Shakespeare, sub egida Primăriei și Consiliului Local Craiova, Consiliului Județean Dolj, 
Ministerului Culturii, Rețelei Europene a Festivalurilor Shakespeare și Convenției Teatrale 
Europene, Festivalul Internațional Shakespeare 2016 a avut drept principali parteneri Institutul 
Cultural Român, Uniunea Teatrală din România, British Council- România, Asociația 
Internațională a Criticilor de Teatru. 

Ca o confirmare a prestigiului și a credibilității internaționale ale Festivalului Shakespeare 
de la Craiova, este de precizat că în urma demersurilor pe care le-am efectuat Festivalul a 
beneficiat de un sprijin financiar consistent din partea Guvernului Japoniei (echivalentul a circa 
830.000 lei acordați pentru participarea la festival a celebrei companii Saitama), comparabil cu 
sprijinul oferit de Guvernul României prin Ministerul Culturii (1.000.000 lei) pentru susținerea 
întregului Festival. În acest context este de precizat și sprijinul financiar obținut din partea 
Guvernelor Marii Britanii, Statului Israel și Republica Bulgaria. 

Ținând seama de aprecierile cvasiunanime ale publicului și ale specialiștilor, se poate 
concluziona că ediția recent încheiată a confirmat statutul deja consacrat al Festivalului de 
manifestare culturală de nivel european și mondial. De altfel, în cursul anului 2015, Festivalul 
Internațional Shakespeare a fost recunoscut de un juriu internațional ca Festival de interes 
european, devenind parte a programului pilot al Uniunii Europene „EFFE-Europe for Festivals, 
Festivals for Europe”, inițiat de European Festivals Association. Ediția din acest an a 
Festivalului fost prima desfășurată sub egida EFFE. 

În corelație cu această nouă perspectivă, întreaga promovare la nivel național și 
internațional a fost gândită și efectuată în strânsă legătură cu unul dintre obiectivele majore ale 
dublului eveniment organizat, acela de a oferi orașului și regiunii o vizibilitate internațională 
consistentă și de calitate, constituindu-se într-un vector de promovare prin cultură a Craiovei și 
Olteniei ca destinații majore și atractive pentru turism și investiții. 

Prin forța artei și a culturii românești, organizatorii Festivalului Internațional Shakespeare 
și ai Premiului Europa pentru Teatru, împreună cu ceilalți organizatori și parteneri, au readus în 
fața publicului din Craiova și din țară, opera celui mai mare dramaturg al lumii din toate timpurile 
și totodată elita teatrului european și mondial. Desfășurat în anul triplu aniversar al celei de-a X-
a ediții a Festivalului, al celei de- a XV-a ediții a Premiului Europa pentru Teatru și al celebrării a 
400 de ani de la moartea dramaturgului, ediția din acest an având tema, ,,Shakespeare pentru 
eternitate”, a adus în prim plan pe scena teatrului românesc, unele dintre cele mai bune 
spectacole, regizate de către personalități de prim rang ale teatrului european și mondial. 

Evenimentele prezentate în cadrul Festivalului și al Premiului Europa pentru Teatru au 
confirmat prin profesionalismul și standardul ridicat al producțiilor scenice, prin colocviile, 
conferințele și workshop- urile vizând teatrologia, regia, scenografia și arta actorului, prin 
participarea unor personalități recunoscute pe plan mondial la Sesiunea de shakespeareologie 
și la Conferința Internațională Shakespeare, renumele câștigat în timp de mișcarea teatrală 
românească în organizarea de evenimente de marcă ale lumii culturale internaționale. 

 

Referințe calitative 
 Programul Festivalului Shakespeare a fost unul divers și complex, acordându-se, ca de 

fiecare dată, o atenție specială marilor spectacole shakespeariene, cu care evenimentul pe 
care-l organizam și-a obișnuit publicul și pe numeroșii specialiști din străinătate și din țară care-l 
frecventează. 

Între acestea, în prim plan s-au situat spectacolele „Richard II” de la Teatrul Saitama din 
Tokyo, în direcția de scenă a marelui regizor al Japoniei și al lumii, Yukio Ninagawa, „Richard 
III” de la Teatrul Schaubühne din Berlin în regia lui Thomas Ostermeier, „Macbeth”, prezentat 
de Baltic House Festival din Sankt Petersburg și pus în scenă de un alt foarte important regizor 
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european, Luk Perceval, surpriza și revelația acestei ediții fiind spectacolul „Romeo și Julieta” 
de la Teatrul Municipal din Beer Sheva, în regia lui Irad Rubinstein. 

Pentru aducerea Teatrului Saitama din Tokyo, pentru prima dată în România, au fost 
depuse îndelungate eforturi, începute încă din anul 2007, iar „Richard II”, la prezentarea căruia 
au participat peste 60 de actori și 30 de tehnicieni din Japonia, a reprezentat un eveniment 
remarcabil pentru întreg teatrul European. 

Extrem de importante pentru formatul ediției recent încheiate și foarte bine primite de 
public și de specialiști, au fost spectacolele „Hamlet” de la Teatrul Flute din Stratford-upon-
Avon, în regia lui Kelly Hunter, de la Royal Shakespeare Company, „Poveste de iarnă” de la 
Teatrul Laborator Sfumato din Sofia, realizat de Margarita Mladenova, sau „Julius Caesar” de la 
Societatea Raffaello Sanzio din Cesena, în regia lui Romeo Castellucci, unul dintre cei mai 
reputați și novatori regizori din teatrul european. 

O bună impresie au produs și spectacolele „Hamlet”, unul dintre acestea prezentat de 
Compania A & M Production din Cape Town, Africa de Sud, în regia lui Fred Abrahamse, iar 
celălalt de Shakespeare Tobacco Factory din Marea Britanie, în regia lui Andrew Hilton, 
spectacolul „Julius Caesar” al Teatrului Național „Marin Sorescu” Craiova, în direcția de 
scenă a lui Peter Schneider, recitalurile dramatice „William”, prezentat de Jonas Nerbe de la 
Teatrul Muzical din Stockholm și „7 bufoni” al actorului polonez Piotr Kondrat. 

Un loc aparte au ocupat reprezentațiile în aer liber cu „Comedia erorilor” în regia lui Ben 
Humphrey, prezentat de Teatrul de Repertoriu din Worcester, Marea Britanie, programat în 
Piața „William Shakespeare”, „În inima nopții – Episodul Lear”, realizat de Gavriil Pinte la 
Teatrul „Regina Maria” din Oradea, prezentat în Piața „Mihai Viteazul” sau „Furtuna”, al 
Teatrului „Gong” din Sibiu, în regia Alinei Hiristea, jucat în Piața „Frații Buzești”, dar și 
spectacolul Secției de păpuși și marionete a Teatrului Tony Bulandra din Târgoviște cu „Romeo 
și Julieta”, în regia cunoscutei regizoare americane de origine română Irina Niculescu. 

Un element de noutate al acestei ediții l-a constituit realizarea într-o coproducție 
coordonată de Festival împreună cu Compania „Parrabbola” din Marea Britanie și Compania 
„Teatrulescu” din Craiova a spectacolului itinerant de teatru comunitar „Romeo și Julieta”, în 
regia unui maestru european al acestui gen, creatorul britanic Philip Parr. În spectacol au 
evoluat artiști profesioniști români și britanici alături de un mare număr de artiști amatori, 
cetățeni ai Craiovei provenind din diverse categorii socio- profesionale, îmbinând talentul, 
ineditul și creativitatea, într-o manieră specifică acestui gen de eveniment menit să contribuie 
prin limbajul artei la promovarea civismului și dialogului între diverse categorii sociale, 
profesionale, etnice, cultivând spiritul de comuniune și participarea activă a cetățenilor la 
rezolvarea prin parteneriat și colaborare a problemelor comunității. 

Foarte apreciate au fost reprezentațiile studenților de la Universitatea Națională de Artă 
Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din București cu „A douăsprezecea noapte”, în 
regia lui Mihai Constantin, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, cu „Romeo și Julieta”, în regia 
lui Bogdan Sărătean și Departamentul de Teatru al Universității din Craiova cu „Regele Lear”, 
realizat de Alexandru Boureanu și Alina Mangra, ca și cele de teatru-dans „7/7” de la Teatrul 
Maghiar de Stat din Timișoara sau „Macbeth Badya” de la Compania Kasba Arghya din Calcutta 
- India. 

O adevărată explozie de tinerețe și vigoare, de dăruire, talent și pasiune, a însemnat 
prezența la această ediție în cadrul secțiunii educativ formative, a elevilor de la Liceul 
„A.I.Cuza” din Capitală, membrii ai Companiei Okaua, care au prezentat spectacolul „Ultimele 
douăsprezece respirații”, regizat de Gabriela Bobes și Ionuț Popescu, dar și nenumărate alte 
momente artistice speciale, împreună cu alți artiști specializați în realizarea de evenimente 
culturale în spații neconvenționale. Acestea au fost prezentate seară de seară atât pe platoul 
din Piața „William Shakespeare”, în foaierul Teatrului Național, precum și în alte spații 
emblematice ale orașului, creându-se o ambianță de sărbătoare și comuniune care a făcut din 
orașul Craiova o gazdă ospitalieră și atractivă pentru publicul spectator internațional și pentru 
cei circa 1.000 de invitați și participanți la evenimente, din lumea întreagă. 

Foarte așteptată a fost, ca de fiecare dată la ultimele ediții, deplasarea la Portul Cultural 
Cetate, în cadrul natural excepțional al Dunării, unde grupul de muzicieni „K’antu Ensemble” din 
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Marea Britanie, având- o drept solistă pe Ruth Hopkins, a prezentat un excepțional concert de 
muzică renascentistă. 

O contribuție deosebită la reușita Festivalului a adus-o Filarmonica „Oltenia” Craiova, prin 
programarea Concertului extraordinar avându-l la pupitru pe Chris Petrie din Marea Britanie. 

Evenimentele de la Craiova au fost promovate în mod specific în toată regiunea Oltenia, 
iar un moment special a avut loc la Turnu Severin, în emblematicul Palat Cultural „Teodor 
Costescu”, prin programarea spectacolului „Poveste de iarnă” de la Teatrul Laborator Sfumato 
din Sofia. 

De asemenea, în programul Festivalului Internațional Shakespeare de la Craiova au fost 
incluse o serie de spectacole prezentate în Capitală de Teatrul Național București cu „Furtuna” 
în regia lui Alexander Morfov și Compania „Gigi Căciuleanu Romania Dance” cu „Folia 
Shakespeare & Co”, în regia și coregrafia lui Gigi Căciuleanu. 

Dincolo de prezentarea de spectacole shakespearene majore care constituie principala 
rațiune a organizării Festivalului, o componentă importantă a programului au reprezentat-o 
sesiunile științifice de comunicări. 

Acestea au debutat cu trei zile de sesiuni de înalt nivel științific în Aula Academiei 
Române din București prin organizarea de către Festival împreuna cu Academia Română și 
Muzeul Literaturii Române, a Simpozionului Internațional „Shakespeare în România și în lume”. 
Au participat numeroși shakespeareologi din Europa și de pe alte continente, care s-au 
deplasat apoi la Craiova, unde au avut loc alte trei zile de comunicări științifice dedicate 
Conferinței Internaționale Shakespeare, organizată în colaborare cu „Shakespeare Institute” și 
Asociația Europeană de Cercetare Shakespeare din Marea Britanie. 

În ultimele zile ale Festivalului a avut loc Sesiunea de shakespeareologie, aflată de 
câteva ediții sub Patronajul Asociației Internaționale a Criticilor de Teatru (A.I.C.T.), prilej cu 
care au fost programate Reuniunea Comitetului Executiv al A.I.C.T. și Reuniunea Consiliului 
Redacțional al Revistei „Critical Stage”, una dintre cele mai prestigioase reviste de profil din 
lume. 

Tot în perioada Festivalului de la Craiova a fost programată și Reuniunea membrilor 
Rețelei Europene a Festivalurilor Shakespeare. 

Festivalul Internațional Shakespeare de la Craiova, fiind parte a marilor manifestări 
culturale europene dedicate celebrării a 400 de ani de la moartea lui William Shakespeare, în 
ofertantul foaier al Teatrului Național „Marin Sorescu” au fost organizate mai  multe  expoziții  
între  care  Expoziția  de  postere „Shakespeare 400-De la Stratford la Craiova”, realizată în 
colaborare cu Institutul Shakespeare de la Stratford și Universitatea din Birmingham, deschisă 
concomitent la Stratford și Craiova, Expoziția de carte „Shakespeare - Opera și exegeze”, 
Expoziția de picto-impulsuri „Shakespeare - Ad infinitum” a artistei Oana Maria Cajal din 
Montreal, Expoziția „Universul shakespearean” a artistei Miruna Budișteanu din București și 
Expoziția „Costumul elisabetan”, realizată de studenții de la Departamentul de Scenografie de 
Teatru de la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică din București. 

Între evenimentele demne de menționat din Programul Festivalului s-au înscris și 
lansările de carte, decernarea Titlului de Doctor Honoris Causa al Universității din Craiova 
Profesorului George Banu de la Universitatea pariziană Sorbona, Președinte de onoare al 
Asociației Internaționale a Criticilor de Teatru (AICT) și președinte al juriului „Premiul Europa 
pentru Teatru”. De asemenea, decernarea Premiului Internațional Shakespeare, ediția a V-a, 
regizorului Thomas Ostermeier, realizator al mai multor spectacole shakespeariene 
excepționale, printre care „Hamlet” și „Richard III”, prezentate la Craiova, în cadrul Festivalului 
Internațional Shakespeare. 

Numeroasele aprecieri sosite din țară și din străinătate de la spectatori și specialiști, 
confirmă reușita deplină a celei de a X-a ediții a Festivalului Internațional Shakespeare de la 
Craiova, putând afirma același lucru și despre desfășurarea pentru prima oară în România, a 
marii manifestări europene care este Premiul Europa pentru Teatru, acesta din urmă reunind la 
Craiova în cadrul unei serii dense de colocvii, conferințe și spectacole circa 400 de oameni de 
teatru, jurnaliști și oameni de televiziune din întreaga lume. 

Premiul Europa pentru Teatru, manifestare aflată de la debutul său (1986) sub Înaltul 
Patronaj al Consiliului Europei și Parlamentului European, s-a desfășurat de această dată sub 
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Patronajul Primăriei și Consiliului Local Municipal Craiova, finanțator al evenimentului, cărora li s-
a alăturat și Institutul Cultural Român. 

Premiul Europa pentru Teatru, acordat de-a lungul edițiilor anterioare unor mari creatori, 
adevărate legende ale teatrului mondial, a fost atribuit la ediția de la Craiova cunoscutului 
regizor și coregraf suedez Mats Ek, iar Premiile Noua Realitate Teatrală, destinate spiritelor 
novatoare, lui Joel Pommerat din Franța, Andreas Kriegenburg din Germania, Juan Mayorga 
din Spania, Victor Bodo din Ungaria și Teatrului Național al Scoției. 

Premiul special, acordat până acum unor mari personalități culturale, printre care Melina 
Mercouri, fost Ministru al Culturii din Grecia, inițiatoare a Proiectului Capitalelor Culturale 
Europene și a Premiului Europa pentru Teatru în anul 1986, Jack Lang, fost Ministru al Culturii 
în Franța, dramaturgului Vaclav Havel, fost președinte al Republicii Cehe și legendarului regizor 
rus Yuri Liubimov, creator al celebrului teatru Taganka din Moscova, a fost atribuit la această 
cea de XV-a ediție regizorului român Silviu Purcărete, de numele căruia se leagă marile 
realizări ale Teatrului Național Craiova, care l-au impus în întreaga lume. 

Lucrul cu voluntari 
În anul 2016, TnMS a implicat în activitățile sale un număr de 78 de voluntari. 

Majoritatea acestora au fost prezenți în echipe pentru pregătirea și desfășurarea Festivalului 
Internațional Shakespeare și a Premiului Europa pentru Teatru (ETP). Un număr semnificativ 
de voluntari au asigurat interpretare tehnică la scenă din limbile japoneză, engleză, rusă, 
italiană și germană în limba română și din limba română în limbile străine anterior menționate. 

O altă parte a voluntarilor au asigurat logistica necesară, alături de personalul tehnic și 
artistic al partenerilor noștri străini, ghidându-i la locurile de masă, la cumpărături, în activitățile 
de petrecere a timpului liber, și au asistat personalul tehnic al Naționalului craiovean la 
montarea/demontarea echipamentelor tehnice la scenă pentru spectacole. 

În cadrul Galei TnMS din data de 17.12, patru voluntare tinere plus două senioare au 
ajutat personalul teatrului la amenajarea foaierului și primirea invitaților Galei, precum și la 
promovarea activităților din foaier. 

Voluntarii au vârste cuprinse între 16 și 63 de ani. Doi voluntari au vârste sub 18 ani, 
șase voluntari sunt absolvenți, iar restul voluntarilor sunt studenți, cu excepția celor două 
senioare, pensionare care asigură și distribuirea caietelor program pe timpul spectacolelor. 

 

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. 

Opera Română Craiova a realizat în anul 2016 un număr  de 81 de manifestări artistice, 
astfel: 
Spectacol eveniment/Premieră – 1 
Spectacole în premieră – 2 
Spectacole în cadrul unor evenimente – festivaluri în Craiova - 11 
Spectacole în stagiunea estivală Operissima - 3 
Spectacole în cadrul programului Școala Altfel / Să știi mai multe, să fii mai bun - 7 
Reluări/Spectacole curente - 33 
Spectacole în turnee artistice naționale – 6 
Spectacole în turnee artistice internaționale – 18 

Din cele 81 de manifestări artistice, 57 au avut loc în Municipiul Craiova, celelalte 24 fiind 
spectacole și turnee în țară și străinătate. 

Toate cele 81 de manifestări sunt enumerate structurat în cele ce urmează: 
În anul 2016 Opera Română Craiova a susţinut un număr de 6 spectacole în România, în 

afara orașului Craiova, după cum urmează: 
22 februarie 2016, ora 19:00 – DON GIOVANNI – W.A. MOZART, Palatul Culturii 

DROBETA-TURNU SEVERIN, spectacol susținut în cadrul Săptămânii Culturale Severinene – 
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inaugurarea Palatului Culturii Teodor Costescu din Drobeta – Turnu Severin. 
04 aprilie 2016, ora 19:00 – EL AMOR, SCENA FILARMONICII ION DUMITRESCU – 

RÂMNICU VÂLCEA 
03 mai 2016, ora 18:00 – GALĂ DE OPERĂ  - Concert extraordinar de Sfintele Paști, 

Spectacol susținut la Palatul Culturii din BISTRIȚA 
21 mai 2016, ORA 19:00 – RIGOLETTO – G. VERDI, Spectacol susținut la Palatul Culturii 

din Bistrița în cadrul Festivalului ZILELE OPEREI CONSTANTIN PAVEL 
12 decembrie 2016, ORA 19:00 – CARMINA BURANA – C. ORFF, SCENA FILARMONICII 

ION DUMITRESCU RÂMNICU-VÂLCEA 
14 decembrie 2016, ORA 19:00 – CARMEN – ROCK VERSION – G. BIZET, Spectacol 

extraordinar susținut la SALA PALATULUI – BUCUREȘTI (la invitația ARTA SCENEI) 
 

De asemenea, în anul 2016, instituția a susținut un număr de 18 spectacole în Franţa şi 
Germania, după cum urmează: 
31.12.2015 – 03.01.2016 / FRANȚA (ASSOCIATION FILARMONICA) 
1 ianuarie 2016, ora 21.00 – Gala de Anul Nou, Centre Culturel Léo-Lagrange - Bagnols sur Cèze - 
Franța 
3 ianuarie 2016, ora 17.00 – Gala de Anul Nou, Maison de la Culture - Nevers - Franța 
27.02 – 16.03.2016 / GERMANIA (COMPANIA ARTSTAGE) 
27 februarie 2016, ORA 19:30 – L’ELISIR D’AMORE – G. DONIZETTI, Saalbau – Witten – 
Germania 
28 februarie 2016, ora 20:00 – GALĂ DE OPERETĂ, Theater in der Stadthalle – Neumünster – 
Germania 
29 februarie 2016, ORA 20:00 – DON GIOVANNI – W.A. MOZART, Theater an der Wilhelmshöhe – 
Lingen – Germania 
02 martie 2016, ora 20:00 – GALA STRAUSS, Festhalle Zweibrücken – Zweibrücken – Germania 
03 martie 2016, ORA 20:00 – L’ELISIR D’AMORE – G. DONIZETTI, Stadthalle Balingen – Balingen 
– Germania 
05 martie 2016, ora 20:00 – BĂRBIERUL DIN SEVILLA – G. ROSSINI, Bürgerhaus 
Unterschleißheim – Unterschleißheim – Germania 
06 martie 2016, ora 19:00 – GALA STRAUSS, Stadthalle Balingen – Balingen – Germania 
07 martie 2016, ORA 20:00 – L’ELISIR D’AMORE – G. DONIZETTI, Haus der Kultur – Großer Saal 
– Waldkraiburg – Germania 
09 martie 2016, ORA 19:30 – DON GIOVANNI – W.A. MOZART, Theater und Konzerthaus 
Solingen – Solingen – Germania 
10 martie 2016, ORA 19:30 – DON GIOVANNI – W.A. MOZART, Teo Otto Theater der Stadt 
Remscheid – Remscheid – Germania 
11 martie 2016, ORA 20:00 – L’ELISIR D’AMORE – G. DONIZETTI, Das Wormser Theater – 
Worms – Germania 
13 martie 2016, ora 19:00 – GALA STRAUSS, Filharmonie Filderstadt – Filderstadt – Germania 
15 martie 2016, ora 20:00 – GALĂ DE OPERETĂ, Stadttheater Lippstadt – Lippstadt – Germania 
16 martie 2016, ora 20:00 – GALĂ DE OPERĂ, Stadttheater Lippstadt – Lippstadt – Germania 
29.12.2016 – 03.01.2017 / FRANȚA (ASSOCIATION FILARMONICA) 
29 decembrie 2016, ora 20.30 - Gala de Anul Nou, Théâtre des Aspres - Thuir – Franța 
31 decembrie 2016, ora 21.00 - Gala de Anul Nou, Théâtre Municipal Armand - Salon de Provence  
Franța 
 

La nivelul Municipiului Craiova, ORC a înregistrat, în anul 2016, 57 de manifestări artistice: 
I. PREMIERE (2): 

PREMIERĂ / 11 februarie 2016, ORA 19:00 – SIMON BOCCANEGRA – G. VERDI  
Libretul: Francesco Maria Piave și Arrigo Boito, Regie artistică: Plamen Kartaloff (Bulgaria) 

05 octombrie 2016, ORA 19:00 – DON CARLO – G. VERDI 
SPECTACOL SUSȚINUT PE SCENA CERCULUI MILITAR CRAIOVA, Libretul: Joseph Méry și 
Camille du Locle, Regie artistică: Rareș Zaharia (Franța) 
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II. Carmen – Rock Version – evenimentul muzical al anului în Oltenia 

Spectacol susținut în Piața Mihai Viteazul din Craiova, în cadrul Zilelor Municipiului Craiova 
29 mai 2016, ORA 21:30 – CARMEN – ROCK VERSION – G. BIZET 
Libretul: Henri Meilhac şi Ludovic Halévy, după nuvela omonimă a lui Prosper Mérimée, Regie 
artistică: Antoniu Zamfir 

III. Spectacole în cadrul unor evenimente/festivaluri/sărbători, spectacole-eveniment (11): 
14 ianuarie 2016, ORA 19:00 – CARMINA BURANA – C. ORFF , Spectacol dedicat Zilei Culturii 
Naționale, Spectacol muzical-coregrafic 
18 februarie 2016, ora 19:00 – BĂRBIERUL DIN SEVILLA – G. Rossini, Reprezentație jubiliară la 
200 de ani de la premiera mondială a operei, Libretul: Cesare Sterbini, după piesa omonimă de 
Pierre Beaumarchais, Regia artistică: Arabela Tănase 
07 aprilie 2016, ora 19:00 – GALĂ DE OPERETĂ, SCENA FILARMONICII OLTENIA, Regia 
artistică: Arabela Tănase 
08 mai 2016, ora 19:00 – GALĂ DE OPERĂ , Spectacol în cadrul programului Zilele Europene ale 
Operei, SCENA FILARMONICII OLTENIA 
18 decembrie 2016, ORA 19:00 – GALĂ DE CRĂCIUN, SCENA FILARMONICII OLTENIA 
CRAIOVA, Regie artistică: Laurențiu Nicu 
 

Gala de sărbători - Piața Frații Buzești din Craiova (6 spectacole): 
03 decembrie 2016, ORA 18:00 – SPECTACOL ORGANIZAT DE OPERA ROMÂNĂ CRAIOVA ÎN 
CADRUL GALEI DE SĂRBĂTORI DIN PIAȚA FRAȚII BUZEȘTI - CRAIOVA  
În program: Recital Alexandru Dincă (vioară, elev la Liceul de arte Marin Sorescu) 
Demonstrații de dans – Katamis 

04 decembrie 2016, ORA 18:00 – SPECTACOL ORGANIZAT DE OPERA ROMÂNĂ 
CRAIOVA ÎN CADRUL GALEI DE SĂRBĂTORI DIN PIAȚA FRAȚII BUZEȘTI - CRAIOVA  

În program:Spectacol de muzică ușoară – Palatul Copiilor Craiova 

Liceul de arte Marin Sorescu - recital Alexandru Iulian Camen şi Adrian Neacşu 

06 decembrie 2016, ORA 18:00 – SPECTACOL ORGANIZAT DE OPERA ROMÂNĂ 
CRAIOVA ÎN CADRUL GALEI DE SĂRBĂTORI DIN PIAȚA FRAȚII BUZEȘTI – CRAIOVA 
În program: Spectacol de colinde şi tradiţii – CJCPCT Dolj, Ansamblul „Măgura” Codlea  
Concert de colinde - Corul Operei Române Craiova 

09 decembrie 2016, ORA 18:00 SPECTACOL ORGANIZAT DE OPERA ROMÂNĂ 
CRAIOVA ÎN CADRUL GALEI DE SĂRBĂTORI DIN PIAȚA FRAȚII BUZEȘTI - CRAIOVA 
În program: Concert de colinde - Corul Operei Române Craiova 
Spectacol Generaţia Folk, coordonator Mădălina Amon 

23 decembrie 2016, ORA 18:00 – SPECTACOL ORGANIZAT DE OPERA ROMÂNĂ 
CRAIOVA ÎN CADRUL GALEI DE SĂRBĂTORI DIN PIAȚA FRAȚII BUZEȘTI – CRAIOVA 
 În program: Concert de colinde - Corul Operei Române Craiova) 
 

30 decembrie 2016, ORA 18:00 – SPECTACOL ORGANIZAT DE OPERA ROMÂNĂ 
CRAIOVA ÎN CADRUL GALEI DE SĂRBĂTORI DIN PIAȚA FRAȚII BUZEȘTI - CRAIOVA 
În program: Spectacol Generaţia Folk, coordonator Mădălina Amon  
Proiecție realizată de Opera Română Craiova – Retrospectiva anului cultural 2016 

IV. Stagiunea estivală OPERISSIMA 2016 - Carmen – Rock version (3) 
13 iulie 2016, ora 21:00 – OPERISSIMA 2016 (Carmen – Rock version), CARTIERUL 

ROVINE (parcul situat pe strada Nicolae Iorga), Regie artistică: Antoniu Zamfir 
14 iulie 2016, ora 21:00 – OPERISSIMA 2016 (Carmen – Rock version), CARTIERUL 1 MAI 
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(loc de joacă, punct Trafo, în spatele hipermarketului Carrefour), Regie artistică: Antoniu Zamfir 
17 iulie 2016, ora 21:00 – OPERISSIMA 2016 (Carmen – Rock version), CARTIERUL 

VALEA ROȘIE (Strada Împăratul Traian, lângă biserică), Regie artistică: Antoniu Zamfir 
Spectacolele programate să fie susținute în cartierele Craiovița Nouă și Brazda lui Novac, pe 

15, respectiv 16 iulie, au fost anulate din cauza condițiilor meteorologice. 
 
 

V. Spectacole dedicate elevilor, în cadrul amplului program naţional Şcoala Altfel „Să ştii mai 
multe, să fii mai bun” (7) 

18 aprilie 2016, ORA 11:00 – PETER PAN – L. PROFETA, SALA CERCULUI MILITAR, 
Libretul: Eugen Rotaru, după James Matthew Barrie, Regia artistică: Migry Avram Nicolau 

19 aprilie 2016, ORA 18:00 – PETER PAN – L. PROFETA, SALA CERCULUI MILITAR, 
Libretul: Eugen Rotaru, după James Matthew Barrie, Regia artistică: Migry Avram Nicolau 

20 aprilie 2016, ORA 11:00 – PETER PAN – L. PROFETA, SCENA CERCULUI MILITAR, 
Libretul: Eugen Rotaru, după James Matthew Barrie, Regia artistică: Migry Avram Nicolau 

21 aprilie 2016, ORA 12:00 – CONCERT EDUCATIV, SCENA CERCULUI MILITAR 
CRAIOVA,  

Conducerea muzicală: Alexandru Iosub 

21 aprilie 2016, ORA 13:30 – CONCERT EDUCATIV, SCENA CERCULUI MILITAR 
CRAIOVA, Conducerea muzicală: Alexandru Iosub 

23 noiembrie 2016, ORA 10:00 – DRUMU-I LUNG, POVESTEA-I SCURTĂ, SPECTACOL 
SUSȚINUT LA LICEUL PEDAGOGIC ȘTEFAN VELOVAN, Poveste muzicală inspirată din folclor 
Libretul: C. Țipa, Muzica: F. Comișel, Regie artistică și coregrafie: Ioan Kelemen 
 

23 noiembrie 2016, ORA 12:00 – DRUMU-I LUNG, POVESTEA-I SCURTĂ, SPECTACOL 
SUSȚINUT LA LICEUL PEDAGOGIC ȘTEFAN VELOVAN, Poveste muzicală inspirată din folclor,  
Libretul: C. Țipa, Muzica: F. Comișel, Regie artistică și coregrafie: Ioan Kelemen 
 

VI RELUĂRI/SPECTACOLE CURENTE (33) 
18 ianuarie 2016, ORA 18:00 – PETER PAN – L. PROFETA, Libretul: Eugen Rotaru, după 

James Matthew Barrie, Regia artistică: Migry Avram Nicolau 
19 ianuarie 2016, ORA 11:00 – PETER PAN – L. PROFETA, Libretul: Eugen Rotaru, după 

James Matthew Barrie, Regia artistică: Migry Avram Nicolau 
25 ianuarie 2016, ORA 10:30 – PETER PAN – L. PROFETA, Libretul: Eugen Rotaru, după 

James Matthew Barrie, Regia artistică: Migry Avram Nicolau 
26 ianuarie 2016, ORA 11:00 – PETER PAN – L. PROFETA, Libretul: Eugen Rotaru, după 

James Matthew Barrie, Regia artistică: Migry Avram Nicolau 
28 ianuarie 2016, ORA 19:00 – L’ELISIR D’AMORE – G. DONIZETTI, Libretul: Felice 

Romani, Regia artistică: András Kürthy (Ungaria) 
01 februarie 2016, ORA 18:00 – PETER PAN – L. PROFETA, Libretul: Eugen Rotaru, 

după James Matthew Barrie, Regia artistică: Migry Avram Nicolau 
13 februarie 2016, ORA 19:00 – SIMON BOCCANEGRA – G. VERDI, Libretul: Francesco 

Maria Piave și Arrigo Boito, Regie artistică: Plamen Kartaloff (Bulgaria) 
30 martie 2016, ORA 11:00 – PETER PAN – L. PROFETA, Libretul: Eugen Rotaru, după 

James Matthew Barrie, Regia artistică: Migry Avram Nicolau 
02 aprilie 2016, ora 19:00 – EL AMOR, SCENA TEATRULUI NAȚIONAL MARIN SORESCU, 

Spectacol extraordinar de dans, Regia artistică și coregrafie: Francisc Valkay 
11 aprilie 2016, ORA 11:00 – PETER PAN – L. PROFETA, SCENA TEATRULUI PENTRU 

COPII ȘI TINERET COLIBRI, Libretul: Eugen Rotaru, după James Matthew Barrie, Regia 
artistică: Migry Avram Nicolau 

16 aprilie 2016, ORA 19:00 – SILVIA – I. Kálmán, SALA CERCULUI MILITAR, Libretul: Leo 



71 
 

Stein, Béla Jenbach și András Kürthy, Regia artistică: András Kürthy (Ungaria) 
09 iunie 2016, ORA 11:00 – PETER PAN – L. PROFETA, SCENA CERCULUI MILITAR, 

Libretul: Eugen Rotaru, după James Matthew Barrie, Regia artistică: Migry Avram Nicolau 
13 iunie 2016, ORA 19:00 – DON PASQUALE – G. DONIZETTI, SCENA CERCULUI 

MILITAR, Libretul: Michele Accursi și Giovanni Ruffini, Regia artistică: Arabela Tănase 
23 iunie 2016, ORA 19:00 – CARMINA BURANA – C. ORFF, SCENA CERCULUI MILITAR, 

Spectacol muzical-coregrafic, Realizarea spectacolului: Francisc Valkay (Timișoara) 
08 octombrie 2016, ORA 19:00 – DON CARLO – G. VERDI, SPECTACOL SUSȚINUT PE 

SCENA CERCULUI MILITAR CRAIOVA, Libretul: Joseph Méry și Camille du Locle, Regie 
artistică: Rareș Zaharia (Franța) 

15 octombrie 2016, ORA 19:00 – CARMEN – ROCK VERSION – G. BIZET, TEATRUL 
NAȚIONAL MARIN SORESCU – CRAIOVA, Libretul: Henri Meilhac şi Ludovic Halévy, după 
nuvela omonimă a lui Prosper Mérimée, Regie artistică: Antoniu Zamfir 

30 octombrie 2016, ORA 19:00 – SÂNGE VIENEZ – J. STRAUSS (fiul), SPECTACOL 
SUSȚINUT PE SCENA CERCULUI MILITAR DIN CRAIOVA, Libretul: Victor Léon și Leo Stein, 
Regia artistică: Rareș Zaharia (Franța) 

07 noiembrie 2016, ORA 11:00 – SOLDĂȚELUL DE PLUMB – D. CAPOIANU, SPECTACOL 
SUSȚINUT PE SCENA CERCULUI MILITAR DIN CRAIOVA, Libretul: Dumitru Capoianu (după o 
piesă de teatru de Saša Lichý), Versuri: Vasile Chiriță, Regie artistică: Migry Avram Nicolau 

08 noiembrie 2016, ORA 10:30 – SOLDĂȚELUL DE PLUMB – D. CAPOIANU, SPECTACOL 
SUSȚINUT PE SCENA CERCULUI MILITAR DIN CRAIOVA, Libretul: Dumitru Capoianu (după o 
piesă de teatru de Saša Lichý), Versuri: Vasile Chiriță, Regie artistică: Migry Avram Nicolau 
13 noiembrie 2016, ORA 19:00 – IL TROVATORE – G. VERDI, SPECTACOL SUSȚINUT PE 
SCENA CERCULUI MILITAR DIN CRAIOVA, Libretul: Salvatore Cammarano și Leone Emanuele 
Bardare, Regie artistică: Emil Strugaru (Cluj-Napoca) 

15 noiembrie 2016, ORA 11:00 – SOLDĂȚELUL DE PLUMB – D. CAPOIANU, SPECTACOL 
SUSȚINUT PE SCENA CERCULUI MILITAR DIN CRAIOVA, Libretul: Dumitru Capoianu (după o 
piesă de teatru de Saša Lichý), Versuri: Vasile Chiriță, Regie artistică: Migry Avram Nicolau 

16 noiembrie 2016, ORA 11:30 – SOLDĂȚELUL DE PLUMB – D. CAPOIANU, SPECTACOL 
SUSȚINUT PE SCENA CERCULUI MILITAR DIN CRAIOVA, Libretul: Dumitru Capoianu (după o 
piesă de teatru de Saša Lichý), Versuri: Vasile Chiriță, Regie artistică: Migry Avram Nicolau 

17 noiembrie 2016, ORA 17:00 – CONCERT DE MUZICĂ DE CAMERĂ, MUZEUL DE ARTĂ 
– SALA OGLINZI, Orchestra de cameră a Operei Române Craiova 

24 noiembrie 2016, ORA 19:00 – SIMON BOCCANEGRA – G. VERDI, SPECTACOL 
SUSȚINUT PE SCENA CERCULUI MILITAR DIN CRAIOVA, Libretul: Francesco Maria Piave și 
Arrigo Boito, Regie artistică: Plamen Kartaloff (Bulgaria) 

26 noiembrie 2016, ORA 19:00 – SIMON BOCCANEGRA – G. VERDI, SPECTACOL 
SUSȚINUT PE SCENA CERCULUI MILITAR DIN CRAIOVA, Libretul: Francesco Maria Piave și 
Arrigo Boito, Regie artistică: Plamen Kartaloff (Bulgaria) 

28 noiembrie 2016, ORA 11:00 – SOLDĂȚELUL DE PLUMB – D. CAPOIANU, SPECTACOL 
SUSȚINUT PE SCENA CERCULUI MILITAR DIN CRAIOVA, Libretul: Dumitru Capoianu (după o 
piesă de teatru de Saša Lichý), Versuri: Vasile Chiriță, Regie artistică: Migry Avram Nicolau 

29 noiembrie 2016, ORA 11:00 – SOLDĂȚELUL DE PLUMB – D. CAPOIANU, SPECTACOL 
SUSȚINUT PE SCENA CERCULUI MILITAR DIN CRAIOVA, Libretul: Dumitru Capoianu (după o 
piesă de teatru de Saša Lichý), Versuri: Vasile Chiriță, Regie artistică: Migry Avram Nicolau 

03 decembrie 2016, ORA 18:00 – SOLDĂȚELUL DE PLUMB – D. CAPOIANU, 
SPECTACOL SUSȚINUT PE SCENA CERCULUI MILITAR DIN CRAIOVA, Libretul: Dumitru 
Capoianu (după o piesă de teatru de Saša Lichý), Versuri: Vasile Chiriță, Regie artistică: 
Migry Avram Nicolau 

05 decembrie 2016, ORA 11:00 – SOLDĂȚELUL DE PLUMB – D. CAPOIANU, SCENA 
CERCULUI MILITAR, Libretul: Dumitru Capoianu (după o piesă de teatru de Saša Lichý), 
Versuri: Vasile Chiriță, Regie artistică: Migry Avram Nicolau 

06 decembrie 2016, ORA 12:00 – SOLDĂȚELUL DE PLUMB – D. CAPOIANU, SCENA 
CERCULUI MILITAR, Libretul: Dumitru Capoianu (după o piesă de teatru de Saša Lichý), 
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Versuri: Vasile Chiriță, Regie artistică: Migry Avram Nicolau, Asistent regie artistică: Carmen 
Roibu 

08 decembrie 2016, ORA 19:00 – CARMINA BURANA – C. ORFF, SCENA CERCULUI 
MILITAR, Spectacol muzical-coregrafic, Regie artistică: Francisc Valkay (Timișoara) 

10 decembrie 2016, ORA 19:00 – CARMINA BURANA – C. ORFF, SCENA CERCULUI 
MILITAR, Spectacol muzical-coregrafic, Regie artistică: Francisc Valkay (Timișoara) 

15 decembrie 2016, ORA 17:00 – DOR DE IARNĂ, MUZEUL DE ARTĂ – SALA 
OGLINZILOR, Concert-maestru: Dan Bozgan 
 

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 2016, al 69-lea an al existenței sale, o 
intensă și diversă activitate concertistică, atrăgând atenția prin seriozitatea demersului artistic și 
înalta calitate interpretativă.  

Primul semestru al anului 2016, a fost consacrat continuării Europa Season, proiect de unică 
dimensiune internațională și covârșitor impact cultural, organizat în conlucrare cu Ambasadele și 
Consulatele statelor membre ale Uniunii Europene la București. În acest context, publicul meloman 
craiovean a avut șansa de a urmări și aplauda evoluția pe scena simfonică din Bănie artiști de 
valoare incontestabilă proveniți din țările respective (dirijori, soliști, compozitori etc.), într-o 
impresionantă desfășurare de forțe artistice. Dincolo de concertele de vineri seara (19, la număr; 
diferența până la 28, adică 9 concerte, s-au derulat în trimestrul IV 2015, în prima parte a stagiunii 
2015/2016), sezonul muzical european al Filarmonicii ”Oltenia” a cuprins și alte manifestări: expoziții 
de artă, lansări de carte, întâlniri cu mediul internațional de afaceri, activități instructiv-educative, 
întâlniri cu melomanii, mass-media, conferințe de presă, recitaluri ale unor studenți proveniți de la 
conservatoarele de muzică din cele 19 state.  

Stagiunea de muzică de cameră și-a urmat cursul și în anul 2016, programând seri muzicale 
în ambianța Muzeului de Artă, cu repertorii diverse și atractive. În cadrul acțiunii educative „Școala 
altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun”, am prezentat 15 concerte dedicate elevilor din școli primare, 
gimnaziale și liceale, la care au participat peste 5000 de copii și adolescenți.  

De menționat este faptul că Filarmonica a continuat seria manifestărilor incluse în Stagiunea 
Estivală (26 mai – 26 iunie; 29 iunie - 3 iulie: Turneu în oraș; 4 august – 4 septembrie).  

A 43-a ediție a tradiționalului festival internațional „Craiova Muzicală” (18-30 noiembrie 
2016), a fost consacrată muzicii contemporane și a cuprins evenimente de anvergură, constând din 
concerte simfonice, de muzică de cameră și recitaluri, inclusiv muzică de jazz. Festivalul a fost 
onorat de muzicieni de primă linie din țară și străinătate: dirijorii Gheorghe Costin şi Tiberiu Soare, 
cvartetul de saxofoane SIGMA Project (Spania), sextetul vocal „Jazzappella”, cvartetul de coarde 
„Logos” (SUA), ansamblul cameral Pearls Before Swine Experience (Suedia), ansamblurile 
„Contraste”, „Profil”, „SonoMania”, „Atem”, „Percutissimo” (România), „Green Thing” (Austria), soliştii 
Emil Vişenescu (clarinet), Mario Caroli (flaut, Italia), Barrie Webb (trombon, Anglia), Adam Kosmieja 
(pian, Polonia), Ana Topalović (violoncel, Austria/Serbia), Jure Gradišnik  (trompetă, Slovenia), 
Ghenadie Rotari (acordeon, Republica Moldova), Mihai Măniceanu (pian), Veronica Anuşca 
(soprană, România) ș.a. 

Repertorial, festivalul a cuprins atât muzică românească, dar și din creația internațională. S-
au cântat lucrări semnate de Ștefan Niculescu, Dan Dediu, Maia Ciobanu, Corneliu Dan Georgescu, 
Laura Manolache, Aurel Stroe, Lucian Mețianu, Violeta Dinescu, Carmeni Cârneci, Remus 
Georgescu, Liviu Dănceanu, Doina Rotaru, Mihai Măniceanu, Tiberiu Olah, Mihail Jora, Constantin 
Brăiloiu, Theodor Rogalski, Livia Teodorescu-Ciocănea, Felicia Donceanu, Valentin Gheorghiu, 
Miriam Marbé, Călin Ioachimescu, George Crumb... 

Pe scurt, în cifre, activitatea Filarmonicii în anul 2016 se prezintă astfel: 
- total lucrări cântate: 674 (din care 60 în primă audiție) 
- total concerte: 172 (în sala proprie, la Muzeul de Artă, în aer liber etc.) 
- total melomani: 36.663 (în sală, în aer liber etc.) 
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Teatrul pentru copii şi tineret “Colibri” 
În anul 2016 Teatrul Colibri: 

- a susținut 146 de reprezentații, dintre care 117 la sediu 
- a realizat 3 premiere  
- cu susținerea financiară a Primăriei Craiova și a Consiliului Local Municipal a organizat și a inițiat 
cea de a III  - a ediție a festivalului Puppets Occupy Street – 8 zile de festival cu 221 de evenimente  
- a susținut 5 spectacole în parteneriat cu Teatrul ACT, București 
- a susținut 3 serii a câte 10 ateliere de creație, de care au beneficiat aproape 400 de copii 
IANUARIE 2016 
Activitatea Teatrului Colibri: 
- Porți Deschise în Fabrica de povești electroCOLIBRI, cu ocazia Zilei Culturii Naționale  
- Stagiunea Colibri într-un ACT, cu spectacolul PăiYdespre ce vorbim noi aici, domnule?, 
Teatrul ACT, București 
- Teatrul Colibri a avut 11 reprezentații ale spectacolelor din repertoriu, la sediul instituției 
Teatrul Colibri a fost gazdă și partener pentru următoarele activități: 
- Spectacol Vis de iarnă, prezentat de Ansamblul folcloric „Maria Tănase”, 15 ianuarie 2016  
- Proiectul Classe découverte – cinéma français în parteneriat cu Facultatea de Litere, Lectoratul 
Francez și Centre de reussite universitaire din cadrul Universității din Craiova. În cadrul 
parteneriatului, o dată pe lună, din ianuarie până în iunie 2016, au fost prezentate filme franțuzești 
prin intermediul cărora copiii și tinerii, dar și cadrele didactice au descoperit limba, cultura și 
civilizația franceză. 
FEBRUARIE 2016 
Activitatea Teatrului Colibri: 
- Debutul primei serii de ateliere de creație Fabrica de Povești electroColibri – 10 ateliere:  Dincolo 
de poveste, Micii creatori, Primul pas pe scenă, Bebeti – Magazinul de teatru, Cine sunt eu, Puppets 
occupy screen, Zece degete, nu doar două mâini, Fabrica de poveşti, Gazetarul de teatru, Dincolo 
de mască (februarie – aprilie 2016). La toate atelierele au participat peste 100 de copii. 
- Vacanţă creativă în Fabrica de povești electroCOLIBRI, cu 5 ateliere de creație: Copii, poveşti şi 
păpuşi, Dincolo de poveste, Micii creatori, Primul pas pe scenă, Ne distrăm şi învăţăm, 8 – 12 
februarie  
- Stagiunea Colibri într-un ACT, cu spectacolul Dumnezeul de a doua zi, Teatrul ACT, București 
- Teatrul Colibri a avut 28 reprezentații ale spectacolelor din repertoriu, la sediul instituției 
Teatrul Colibri a fost gazdă și partener pentru următoarele activități: 
- Proiectul Classe découverte – cinéma français - proiecție film franțuzesc, 18 februarie  
Deplasări: 
- Palatului Culturii Teodor Costescu din Drobeta Turnu - Severin, în Săptămâna Culturii Severinene, 
26 februarie 2016 - spectacolul Vrăjitorul din OZ  
MARTIE 2016 
Activitatea Teatrului Colibri:  
- Campanie de strângere de cărți cu povești, în limba română, pentru copiii din Timocul Bulgăresc, 5 
– 31 martie 2016 
- Stagiunea Colibri într-un ACT, cu spectacolul Omul pernă, Teatrul ACT, București  
- Săptămâna Teatrului (20 – 27 martie 2016) cu: Porți Deschise, spectacolele - Ursul păcălit de 
vulpe, Cenușăreasa, un spectacol al Companiei MAG București; expoziția Povești, pasteluri și 
păpuși, semnată Eustațiu Gregorian, repetiție cu public la spectacolul Poveste despre Hansel și 
Gretel, ateliere interactive, Competiția Tinereții – proba de teatru (organizator DJTS Dolj) 
- Premiera spectacolului Poveste despre Hansel și Gretel de și cu Geo Dinescu, Marin Fagu, Mugur 
Prisăcaru (26 martie) 
- Teatrul Colibri a avut 11 reprezentații ale spectacolelor din repertoriu, la sediul instituției 
- Fabrica de Povești electroColibri – 10 ateliere de creație:  Dincolo de poveste, Micii creatori, Primul 
pas pe scenă, Bebeti – Magazinul de teatru, Cine sunt eu, Puppets occupy screen, Zece degete, nu 
doar două mâini, Fabrica de poveşti, Gazetarul de teatru, Dincolo de mască. La toate atelierele au 
participat peste 100 de copii. 
Teatrul Colibri a fost gazdă și partener pentru următoarele activități: 
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- Lansare de carte, organizator bebevesel.ro, O sa te tin in brate cat vrei tu si inca o secunda, de 
Ioana Chicet-Macoveiciuc, 6 martie 2016 
- Proiectul Classe découverte – cinéma français - proiecție film franțuzesc, 24 martie  
Deplasări: 
- Palatul Culturii „Teodor Costescu” din Drobeta Turnu Severin, spectacolul Fata babei și fata 
moșneagului , 29 martie 2016  
APRILIE 2016 
Activitatea Teatrului Colibri:  
- Spectacolul final al Atelierelor Fabricii de povești electroColibri, 10 aprilie 2016  
- Teatrul Colibri a avut 23 reprezentații ale spectacolelor din repertoriu, la sediul instituției 
- Stagiunea Colibri într-un ACT, cu spectacolul Apă de mină, Teatrul ACT, București  
- Debutul celei de-a doua serii de ateliere de creație (aprilie – iunie 2016): Dincolo de poveste, Micii 
creatori, Primul pas pe scenă, BEBETI – Magazinul de teatru, Cine sunt eu,  Zece degete, nu doar 
două mâini, Fabrica de poveşti, Gazetarul de teatru, Dincolo de mască. La toate atelierele au 
participat peste 100 de copii. 
- Școala Altfel, cu spectacolele Fata babei și fata moșneagului, Cântăreții din Bremen, Ursul păcălit 
de vulpe, Albă ca Zăpada, Vrăjitorul din OZ¸ cu expoziția Fotografia de teatru, semnată Bogdan 
Dănescu, și Porți Deschise, 18 – 22 aprilie 
Teatrul Colibri a fost gazdă și partener pentru următoarele activități: 
- Proiectul Classe découverte – cinéma français - proiecție film franțuzesc, 14 aprilie  
- Club Electroputere, expoziția Doi cu Doi (Untitled Objects) / Group Exhibition, în perioada 9 aprilie 
– 10 mai 
- Festivalul Internațional Shakespeare - spectacolul Furtuna, al Teatrului Gong din Sibiu, pe scenă la 
Teatrul Colibri, 21 aprilie 2016 și spectacolul Poveste de iarnă, al Teatrului Laborator Sfumato din 
Sofia, pe scenă la Teatrul Colibri, 18 aprilie 2016 
- Festivalul Internațional Shakespeare – Premiul Europa pentru Teatru, două spectacole, pe scenă 
la Teatrul Colibri, 22 – 26 aprilie 2016 
Deplasări: 
- Institutului Cultural Român, proiectul Caravana teatrului și folclorului românesc în Bulgaria, Teatrul 
Colibri a prezentat, spectacolul Prietenii Motanului Încălțat, pentru comunitățile de români din Vidin, 
Pocraina, Kutova și Gâmzova, 4 – 8 aprilie 2016. 
MAI 2016 
Activitatea Teatrului Colibri: 
- Teatrul Colibri a avut 17 reprezentații ale spectacolelor din repertoriu, la sediul instituției 
- Premiera spectacolului ZORRO, regia Cristian Mitescu, 28 mai 2016 
- Stagiunea Colibri într-un ACT, cu spectacolul Cont(r)acte, Teatrul ACT, București 
- Zilele Craiovei 2016 – ediția a XX-a, participare cu spectacolele Prietenii Motanului Încălțat, Cheița 
Fermecată, Beatles, my love, 23 - 26 mai 2016  
Teatrul Colibri a fost gazdă și partener pentru următoarele activități: 
- Spectacol Ansamblul folcloric „Maria Tănase”  -  De dragoste, de primăvară, 12 mai 2016 
Deplasări: 
- Festivalul Internațional de Arta Animației EuroMarionete Arad, participare cu spectacolul Pe urmele 
lui Harap Alb, organizat de Teatrul Clasic Ioan Slavici – Trupa Marionete Arad, 17 mai 2016  
IUNIE 2016 
Activitatea Teatrului Colibri: 
- Teatrul Colibri a avut 17 reprezentații ale spectacolelor din repertoriu, la sediul instituției 
- spectacol Jocuri magice, în piața Frații Buzești, oferit de Teatrul Colibri, în cadrul acțiunii sociale 
care a marcat împlinirea a 15 ani de activitate a Asociației Vasiliada, 15 iunie .  
- spectacolul celei de-a doua serii de ateliere de creație Fabrica de Povești electroColibri, începută 
în luna aprilie, 19 iunie 2016 
Teatrul Colibri a fost gazdă și partener pentru următoarele activități: 
- Proiecție de gală a filmului Bacalaureat, de Cristian Mungiu, premiat pentru Regie la Cannes, cu 
participarea actorilor Adrian Titieni și Alexandra Davidescu, 7 iunie  
- Proiectul Classe découverte – cinéma français - proiecție film franțuzesc, 9 și 16 iunie  
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- Club Electroputere, expoziția semnată Robert Köteles, Arantxa Etcheverria: O Tacere Dialogica, 4 
iunie – 4 iulie 
Deplasări: 
- Festivalul Internațional de Teatru pentru Copii Arlechino 66 - Caravana Poveștilor Brașov, 
participare cu spectacolul Poveste despre Hansel si Gretel, 2 - 4 iunie 2016 
AUGUST 2016 
Activitatea Teatrului Colibri: 
- Festivalul Puppets Occupy Street, ediția a III-a – Fire Edition,  25 august – 1 septembrie 2016 – cu 
221 de evenimente, în 8 zile, care au cuprins: spectacole, concerte, ateliere de creație, expoziții, 
parade, proiecții video, arte plastice, arte vizuale, happening-uri, show-uri cu foc, face painting, etc. 
Au participat 100 de artişti și companii de teatru private din 11 ţări: Italia, Spania, Venezuela, 
Argentina, Turcia, Macedonia, Ungaria, Polonia, Bulgaria, Serbia şi România.   
SEPTEMBRIE 2016 
Teatrul Colibri a fost gazdă și partener pentru următoarele activități: 
- HUManIMAL, spectacol de dans contemporan, găzduit de Teatrul Colibri, 28 septembrie 2016  
- Premieră spectacol „Așa-i olteanul”, al Ansamblului folcloric Maria Tănase, găzduit de Teatrul 
Colibri, 29 septembrie 2016 
- Club Electroputere, expoziția de artă contemporană Electro-Putere AIR, în perioada 23 septembrie 
– 6 octombrie 
Deplasări:  
- Palatului Culturii „Teodor Costescu” din Dr. Tr. Severin, spectacolul Prietenii Motanului Încălțat, 23 
septembrie 2016. 
OCTOMBRIE 2016 
Activitatea Teatrului Colibri: 
- Teatrul Colibri a avut 14 reprezentații ale spectacolelor din repertoriu, la sediul instituției 
- Deschiderea Stagiunii 2016 – 2017 cu spectacolul Cavalerii Mesei Rotunde, 1 octombrie 2016  
- Fabrica de povești electroColibri - serie de ateliere de creaţie, cu desfășurare în perioada 3 
octombrie – 11 decembrie 2016: Dincolo de poveste, Micii creatori, Experiment creativ, Primul pas 
pe scenă, Bebeti – Magazinul de teatru, Cine sunt eu!, Zece degete, nu doar două mâini, Dincolo de 
mască, Fabrica de poveşti, Gazetarul de teatru. La toate atelierele au participat peste 100 de copii. 
Teatrul Colibri a fost gazdă și partener pentru următoarele activități: 
- #InstaCraiova, prima expoziţie dedicată pasionaţilor de Instagram din Craiova, eveniment 
organizat de Asociaţia April Hub împreună cu Comunitatea Instagram Craiova şi cu sprijinul 
Teatrului Colibri, 9 – 26 octombrie 2016 
- Club Electroputere, expoziție de artă contemporană Timelapse, semnată de Andrei Nacu, Mihai 
Verestiuc, în perioada 28 octombrie – 9 noiembrie 2016 
Deplasări: 
- Festivalul Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr, ediția a IX-a, Iași, participare cu 
spectacolul Fata babei și fata moșneagului, la invitația Teatrului Luceafărul, 12 octombrie 2016  
- Festivalul Internațional de teatru „Povești”, ediția a XI-a, la invitația Teatrului de păpuși Prichindel 
din Alba Iulia, participare cu spectacolul Poveste despre Hansel și Gretel, 14 octombrie 2016 
NOIEMBRIE 2016 
Activitatea Teatrului Colibri: 
- Teatrul Colibri a avut 14 reprezentații ale spectacolelor din repertoriu, la sediul instituției 
- Avanpremiera spectacol Furtuna, de William Shakespeare, regia Cristian Pepino, cu Marcel Iureș, 
24 noiembrie 2016  
- Premiera spectacolului Furtuna, de William Shakespeare, cu Marcel Iureș, regia Cristian Pepino, 
25 noiembrie 2016 
- atelierele Fabricii de povești electroColibri: Dincolo de poveste, Micii creatori, Experiment creativ, 
Primul pas pe scenă, Bebeti – Magazinul de teatru, Cine sunt eu!, Zece degete, nu doar două mâini, 
Dincolo de mască, Fabrica de poveşti, Gazetarul de teatru. La toate atelierele au participat peste 
100 de copii. 
Teatrul Colibri a fost gazdă și partener pentru următoarele activități: 
- Ziua Independenței Poloniei, Centrul de Limbă și Cultură Poloneză vernisează expoziția Afișul 
teatral polonez și spectacol. Participă Consulul Republicii Polone, dl. Andrej Kalinowski, 11 
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noiembrie 2016  
Deplasări: 
- Festivalul de Comedie, editia a XVIII-a,  organizat de Centrul Cultural Municipal Caracal, 
participare cu spectacolul Sarea în bucate,16 noiembrie 2016  
- Prezentare spectacol Sarea în bucate la Izbiceni, 17 noiembrie 2016  
DECEMBRIE 2016 
Activitatea Teatrului Colibri: 
- Teatrul Colibri a avut 14 reprezentații ale spectacolelor din repertoriu, la sediul instituției 
- Porți Deschise în Fabrica de povești electroCOLIBRI de Ziua Națională a României 
- Prezentare spectacol Vintage Puppets și animație, la Gala de Sărbători, în Centrul Vechi, proiect 
derulat de Primăria Craiova, în cadrul căruia Teatrul Colibri a avut calitatea de organizator, 8 
decembrie. 
- Spectacolul Atelierelor Fabricii de povești electroColibri – seria octombrie – decembrie 2016 (prima 
serie din Stagiunea 2016 – 2017), 11 decembrie. 
- Prezentare spectacol Povești românești (fragmente din Punguța cu doi bani și Păcală), la Gala de 
Sărbători, în Centrul Vechi, proiect derulat de Primăria Craiova, în cadrul căruia Teatrul Colibri a 
avut calitatea de organizator, 15 decembrie 2016. 
- Prezentare spectacol Cântăreții din Bremen și invitații lor, la Gala de Sărbători, în Centrul Vechi, 
proiect derulat de Primăria Craiova, în cadrul căruia Teatrul Colibri a avut calitatea de organizator, 
22 decembrie 2016. 
- Prezentare spectacol Poveștile copilăriei și animație, la Gala de Sărbători, în Centrul Vechi, proiect 
derulat de Primăria Craiova, în cadrul căruia Teatrul Colibri a avut calitatea de organizator, 29 
decembrie 2016. 
Teatrul Colibri a fost gazdă și partener pentru următoarele activități: 
-  Alaiul Datinilor Din bătrâni, din oameni buni, eveniment organizat de Centrul Județean pentru 
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj, 6 – 7 decembrie 2016  
Deplasări: 
- Festivalul Internațional al Teatrelor de Păpuși DniproPuppetFest, la invitația UNIMA (Uniunea 
Internațională a Marionetiștilor) Ucraina, organizat de Administrația orașului Dnipro, Teatrul 
Municipal de Păpuși Dnipro și UNIMA-Ucraina. În cadrul DniproPuppetFest, Teatrul Colibri a 
participat la dezbaterea cu tema „Teatrul de păpuși pentru adulți: orizonturi, perspective, realizări” și 
a prezentat spectacolul Poveste despre Hansel și Gretel, după Frații Grimm, 29 noiembrie – 2 
decembrie 2016 

Casa de Cultură „Traian Demetrescu” 
Casa de Cultură a Municipiului Craiova a luat naştere în anul 1973, prin Decretul 703 şi se 

afla în subordinea Comitetului pentru Cultură şi Educaţie Socialistă. Pe baza adresei nr. 387 / 1991, 
denumirea aşezământului devine Casa de Cultură „Traian Demetrescu”. 

În anul 2016, Casa de Cultură „Traian Demetrescu” din Craiova a desfăşurat un număr 
record de manifestări la nivel naţional printre instituţiile de profil. Conform statutului său, instituţia nu 
a neglijat niciunul dintre scopurile şi obiectivele sale. În anul 2016, Casa de Cultură „Traian 
Demetrescu” şi-a diversificat considerabil aria de manifestări, lărgind mult paleta de interes a 
publicului ţintă. Pe lângă ateliere, cursuri, vernisaje, lansări de carte etc., instituţia a desfăşurat 
numeroase evenimente în aer liber (spectacole de muzică şi dans), care au atras un public 
numeros. Un loc important a fost deţinut de manifestări de amploare naţională şi internaţională, 
multe dintre ele reprezentând premiere la nivel local, regional, naţional, sau internaţional (Festivalul 
de Performance Poetry, Simpozionul Naţional „Craiova şi Avangarda Europeană”, Concursul 
Internaţional de Dans Zrenjamin – Serbia 2016, Concursul  Internaţional  Dance Festival „Dancing 
River “ 2016, Rousse, Bulgaria 

Pe de altă parte, s-au continuat manifestări de amploare naţională şi internaţională, devenite 
branduri ale Craiovei (Simpozionul Internaţional de Sculptură în Piatră „Drumuri Brâncuşiene”, 
„Zilele Mihai Viteazul”,  Turneul de şah „Vara şahistă craioveană”, Concursul Naţional de Poezie 
„TRADEM”, Concursul naţional de interpretare muzicală „Vreau să cânt”, „Festivalul Şanselor tale”, 
Festivalul Naţional de Epigramă „TRADEM” etc.) 

Casa de Cultură „Traian Demetrescu” a reuşit, în anul 2016, să polarizeze coerent interesul 
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cultural al oraşului, regiunii şi ţării, cu vectori importanţi către dimensiunea europeană, facilitând, în 
acelaşi timp, accesul tuturor categoriilor de public la activităţile instituţiei, care au dobândit un 
caracter plurivalent, orientat către beneficiarul cultural, pe care, printr-o interactivitate sporită, l-a 
dinamizat. Casa de Cultură „Traian Demetrescu” devine tot mai mult un pol cultural important şi un 
actant cultural inovator, capabil să coaguleze şi să promoveze artiştii, indiferent de vârstă, 
naţionalitate, categorie socio-profesională. Instituţia  a devenit un reper cultural esenţial în dinamica 
oraşului Craiova.  

      

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

şi internaţională de care se bucură, este una dintre cele mai prestigioase instituţii de cultură de 
acest gen din ţară şi este aflat în subordinea Consiliului Judeţean Dolj.  

Dincolo de funcţiile sale privind colecţionarea, tezaurizarea, conservarea şi restaurarea, 
cercetarea şi valorificarea patrimoniului deţinut, muzeul s-a implicat prin specialiştii săi într-o serie 
întreagă de manifestări artistice şi cultural educative la nivel judeţean şi zonal, în toată regiunea 
Olteniei, devenind un promotor al adevăratelor valori plastice şi un îndrumător în formarea gustului 
estetic al noii generaţii.  
Activitatea Muzeului de Artă Craiova pe anul 2016 

Expoziția Dealuri și câmpii: Horia Bernea - Ion Țuculescu, pictură, noiembrie 2015 – 
februarie 2016 
 Prin asocierea , punerea in dialog , expunerea punctelor de congruenta dar si a celor 
divergente a operelor a doi mari artisti - Ion Tuculescu si Horia Bernea, artisti cu radacini comune 
dar cu dezvoltari ulterioare diferite , expozitia Dealuri si Campii avand drept curator , criticul de arta 
Erwin Kessler a reprezentat o directie cu totul noua  in politica culturala a Muzeului de Arta Craiova. 

Expoziția TOSCANA – fotografie, 30 martie – 12 aprilie 2016. 
Artistul nu urmărește să ne extazieze ieftin , nu urmărește nici să ne oripileze nici să ne 

încânte , sunt aproape sigur că și dacă niciunul din privitori nu va rezona cu ce vede pe simeze , 
artistul își va vedea pe mai departe de drum, pentru că este angrenat în hazardanta acțiune de 
explorare a propriului eu. Folosește pentru aceasta aparatul de fotografiat pentru că a înțeles că poți  
să te descifrezi pe tine folosind un instrument îndreptat cu precădere către exterior. 

Expoziția Mircea Roman – Trama Rama Drama – sculptură lemn, 15 aprilie-26 mai. 
      Expoziția lui Mircea Roman, purtând un titlu ce îndeamnă la reflecție, a propus trasee diferite 
de explorare, deschizând teme multiple. Cele trei săli puse la dispoziție au favorizat așezarea 
narațiunii pe capitole. Mult mai greu s-ar fi dat un sens expunerii dacă s-ar fi făcut într-un spațiu unic 
, nefragmentat, oricât de generos ar fi fost el. Mircea Roman a conștientizat din timp că arealul 
românesc, lipsit de riscuri fundamentale, predictibil în absurditatea sa, paradoxal din totdeauna nu 
îndeamnă decât rar la gesturi ample, cardinale, despre confort se spune că îndeamnă adesea la 
lene, iar climatul predictibil la conformism. 

Expoziția Mihail Trifan – pictură, grafică, instalații, 1 iunie-15 august. 
Expoziția retrospectivă Mihail Trifan de la Muzeul de Artă Craiova, desfășurată în perioada 1 

iunie – 22 iulie 2016 și-a propus să recupereze integral identitatea artistică a creatorului și a strâns 
la un loc aproximativ 80 de pânze și obiecte, realizate pe o perioadă cuprinsă între 1975 și 2016, 
oferind vizitatorilor prilejul de a explora numeroasele vârste artistice ale lui Mihail Trifan și garantând 
astfel o experiență fascinantă: explorarea unui univers, care dincolo de valoarea sa estetică, se 
supune și se călăuzește după legi proprii, ce intră adesea în conflict cu cele ce alcătuiesc zona 
noastră de confort. 

Expoziția NEXUS – grafică, sculptură, obiect, 19 august-9 octombrie 2016. 
Expoziția NEXUS, ce îl are în prim plan pe artistul Paul Neagu și-a propus să surprindă 

publicul vizitator, în special cel craiovean, prin oferirea unui alt tip de viziune asupra artei 
contemporane, fiind axată mai mult pe un tip de estetică ce nu ține strict de vizual. La deschidere au 
avut loc și o serie de happening-uri, iar pe parcursul întregii expoziții, vizitatorii au putut viziona 
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evenimente de același gen, care au reprezentat faze de pionierat în domeniu. 
Expoziția Virgilius Moldovan - Hipercane, sculptură, 20 octombrie 2016 – 15 februarie 2017. 
  Moldovan sculptează preponderent, dar nu exclusiv, figuri și trupuri umane, într-o manieră 
aparent hiperrealistă. Cel mai adesea, ele sunt supradimensionate și impresionează datorită unei 
meticuloase concentrări asupra detaliului anatomic, exhibat cu o sinceritate cinică și dureroasă. Prin 
intermediul materialului – silicon - și a unei combinații de rășini, preparată după o formulă proprie, 
reușește să reproducă cu acuratețe culoarea, consistența și aspectul cărnii omenești. Muzeul de 
Artă Craiova, folosește în expunere personajele sculptorului pentru a descoperi semnificația și 
impactul unui nou tip de materie, specific unei perioade de decadență a civilizației: hipercarnea. 

În ceea ce priveşte colaborarea internaţională, aceasta s-a axat  pe colaborarea cu Muzeul 
de Artă Modernă și Contemporană din Strasbourg, Franța, pentru realizarea expoziției Tristan 
Tzara – omul aproximativ, unde Muzeul de Artă Craiova a fost prezent cu lucrarea "Floare de 
lotus", de Corneliu Michăilescu, în perioada septembrie 2015 – februarie 2016. 

Acțiuni culturale desfășurate de Muzeul de Artă Craiova în colaborare cu alte instituții 
de cultură: 
13 Ianuarie 2016, Salonul Național de Artă Fotografică Mihai Dan Călinescu – În colaborare cu 
fotoclubul Mihai Dan Călinescu. 
20 ianuarie – 15 iulie 2016, Sala Franceză – miniconcerte de cameră – Filarmonica Oltenia în 
fiecare zi de marți, intrarea liberă. 
7-11 aprilie 2016 În cadrul programului „Săptămâna altfel” s-au desfașurat ghidaje tematice pentru 
grupurile de elevi de la școliile din orașul Craiova și din județul Dolj: prezentarea arhitecturii 
exterioare a Palatului Jean Mihail, istoricul clădirii în care se află Muzeul de Artă Craiova și vizitarea 
expoziției „Mihail Trifan„ 
16 mai 2016, Noaptea Muzeelor - Muzeul de Artă Craiova, în cadrul evenimentului ,,Noaptea 
Muzeelor,, din anul 2016 a fost premiat pentru implementarea aplicatiei Izi Travel, o aplicație de 
ghidaj  interactiv ce a avut un important impact asupra publicului. Aplicația gratuită pentru 
telefoanele mobile, s-a descarcat pe telefoanele android prin intermediul conexiunii WI-FI a 
muzeului.Prin această aplicație  ,vizitatorii au avut un ghid personal in propriul telefon mobil, cu 
fotografii și audio-ghidaj ce le-a oferit  o experiența multi-media captivantă. 

26 mai 2016, lansare carte Tudorică Mihalache – Volumele de poezie Nastrafia și Ultimii Psalmi. 
22 iunie 2016, Simpozion Național al Asociației Magistraților din România – Sala Oglinzilor. 
1-3 iulie 2016, Sala Oglinzilor, Festivalul Internațional de poezie Mihai Eminescu, ediția a III-a (cu 
participare internațională). 
27 iulie 2016 atelier de desen pentru copii ~~Dialog prin desen~~ 

 
 
Muzeul de Artă Craiova a participat la Pavilionul de artă ART SAFARI, București, ediţia 

a III-a, cu lucrări de Eustațiu Stoenescu și Ion Țuculescu din patrimoniul muzeului, în perioada 
13-17 mai 2016. 
 Muzeul de Artă Craiova, prin specialiștii săi, a colaborat la organizarea, împreună cu U.A.P. 
din România, filiala Craiova, a unor expoziții dedicate artiștilor contemporani: 
• Expoziția de pictură Dan Dimulescu – la Galeria Arta a UAP Craiova, 1-15 februarie 2016. 
• Expoziția de pictură UNDA DE CULOARE – Mihai Velișcu, Robert Florica – la Galeria Arta a 

UAP Craiova, 15 – 30 martie, 2016. 
• Expoziția Salonul Municipal de Artă Plastică - la Galeria Arta a UAP Craiova, 1-15 iunie 

2016. 
Acţiuni de publicitare a proiectelor proprii ale instituţiei; 
1. Tipărirea albumului Trama Rama Drama (Mircea Roman) – sculptură și grafică.  
2. Tipărirea albumului Mihail Trifan – pictură, instalații și grafică.  
3. Tipărirea albumului Nemuritorii - Paul Rezeanu- pictură. 
4. Tipărirea albumului Hipercarne a artistului Virgilius Moldovan 
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Acţiuni întreprinse pentru îmbunătăţirea promovării/activităţi de PR/de strategii media; 
1. 25 ianuarie – TVR Craiova – interviu despre activitatea muzeală – Emilian Ștefârță – 

manager. 
2. 19 februarie – TVR 3 – emisiune culturală - Emilian Ștefârță – manager și Laura Tiparu – 

muzeograf. 
3. 19 februarie – Radio Oltenia Craiova – emisiune culturală cu tema Brâncuși – Laura Tiparu – 

muzeograf. 
4. 11 martie – TVR 3 – Emisiunea Cu cărțile pe față – Despre expoziția Mircea Roman la 

Muzeul de Artă Craiova Mihaela Velea - șef serviciu. 
5. 11 martie – Radio România Cultural - Mihaela Velea - șef serviciu muzeografi. 
6. 16 martie – Teleuniversitatea – promovare expoziție Mircea Roman - Mihaela Velea - șef 

serviciu muzeografi. 
7. 20 aprilie – TVR 3 – Regional Cafe – Agenda culturală - Emilian Ștefârță – manager. 
8. 27 mai – Alege TV – Cafeaua de dimineață- despre proiectele muzeului - Emilian Ștefârță – 

manager. 
9. 7 august – DIGI24 – Emisiune – promovare muzeu – Emilian Ștefârță, manager și Valentina 

Călin, muzeograf. 
Apariţii în presa de specialitate și participări la conferințe și simpozioane 

1. Revista Mozaicul – nr.6/2016 – Să moară moartea (despre expoziția Mihail Trifan) – Laura 
Tiparu, Muzeograf. 

2. Revista Scrisul Românesc – nr.2/2016 – Conștiința materiei – Lucian Rogneanu, muzeograf. 
3. Revista Scrisul Românesc – nr.3/2016 – Mihai Velișcu-Robert Florica, Unda de culoare – 

Lucian Rogneanu, muzeograf. 
4. Revista Scrisul Românesc – nr.4/2016 – Zuccarelli – scurtă întâlnire cu Shakespeare – 

Lucian Rogneanu, muzeograf. 
5. Revista Scrisul Românesc – nr.4/2016 – Toscana – Emilian Ștefârță, manager. 
6. Revista Scrisul Românesc – nr.6/2016 – Despre durerea și neputinţa omului în lupta cu 

destinul– Lucian Rogneanu, muzeograf. 
7. Revista Scrisul Românesc – nr.7/2016, Universul lui Mihail Trifan – Lucian Rogneanu, 

muzeograf. 
8. Revista Scrisul Românesc – nr.7/2016, Legile lui Micky– Emilian Ștefârță, manager. 
9. Revista Scrisul Românesc – nr.7/2016, Medi Dinu – Arta de la perioada interbelică la lumea 

contemporană - Lucian Rogneanu, muzeograf. 
10. Revista Mozaicul – nr.2/2016, Dealuri și câmpii – Mihaela Velea, muzeograf. 
11. Revista Mozaicul – nr.7/2016, Trama rama drama – Mihaela Velea, muzeograf. 

 

Participări la simpozioane şi ateliere educative 
11-14 iunie 2016 participare la atelierul ”Programe educative în instituțiile culturale pentru 
copiii din clasele primare” organizat de Institutul National Pentru Cercetare Si Formare 
Culturală, muzeograf Crăciunoiu Rusalia 

8-10 iulie  2016 , la Conferinţa internaţională UNESCO „Tineretul şi muzeele”, ediţia a VIII-a, la 
Muzeul Viticulturii şi Pomiculturii Goleşti-cu lucrarea Frunza - forma, culoare, viata, muzeograf 
Crăciunoiu Rusalia 

27 iulie 2016 atelier de desen pentru copii ~Dialog prin desen~, Sala Oglinzilor, Muzeul de Artă 
Craiova. 

Contractele de parteneriat cultural încheiate de Muzeul de Artă Craiova s-au indreptat catre 
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diverse institutii precum:  
1. Universitatea din Craiova – protocol de colabore – practică și seminarii – studenții 

Facultății de Litere;  
2. Filiala Craiova a Uniunii Artistilor Plastici – protocol – asistență de specialitate în vederea 

organizării de evenimente culturale comune;  
3. Mitropolia Olteniei – protocol de colaborare – Secția de Restaurare din cadrul Facultății 

de Teologie ortodoxă. 
4. Filarmonica Oltenia – protocol de colaborare – concerte de cameră săptămânale – Sala 

Franceză. 
5. Liceul de Artă Marin Sorescu – protocol de colaborare – activități didactice în muzeu. 
6. Opera Română Craiova Oltenia – protocol de colaborare – concerte de cameră 

săptămânale – Sala Oglinzilor. 
 
Muzeul Olteniei 
Promovarea publică a activităților culturale derulate de către MUZEUL OLTENIEI CRAIOVA, 

distinct şi/sau în parteneriat cu alte entităţi publice, din Craiova sau din ţară, în scopul asigurării unei 
vizibilităţi publice/de impact a acţiunilor culturale la nivelul comunităţii locale, pe tot parcursul anului 
2016, a vizat dezvoltarea exerciţiului public cultural de către instituţia noastră muzeală ca actant 
cultural de referinţă şi formator de opinie cultural, la nivelul comunităţii locale/regionale.  

Asumarea ca şi obiectiv general a creşterii nivelului de încredere publică (comunitate locală) 
în actul de cultură regional, dezvoltarea unei percepţii publice favorabile (la nivelul comunităţii 
locale/regionale), implementarea şi dezvoltarea unei imagine mediatice corecte activităţilor culturale, 
derulate de către Muzeul Olteniei Craiova, distinct şi/sau sinergic cu alte instituţii de cultură, din 
Craiova,   relevante fiind Primăria Craiova, Teatrul pentru Copii şi Tineret „Colibri” , Casa de Cultură 
„Traian Demetrescu”, Centrul Multifuncţional Craiova, a determinat şi condus la dezvoltarea de 
acţiuni culturale relevante pentru regiune, cu accent pe notorietate, prestigiu şi promovarea 
patrimoniului cultural naţional deţinut şi/sau prezentat.  

Mijloacele de comunicare utilizate (conferinţe/comunicate de presă/conferinţe 
culturale/diseminare de materiale informative etc),  au fost conexate în mod constant cu organizarea 
unor evenimente culturale organizate de către autoritățile publice locale, de impact pentru 
comunitatea locală şi regională, implicarea în acţiuni de responsabilitate socială, ceea ce a condus 
la evidenţierea unui discurs mediatic constant în mass-media de natură a dezvolta comunitatea 
culturală locală (comunicate de presă, apariţii radio, TV, promovarea online pe reţele de socializare 
a Muzeului Olteniei Craiova şi a terţilor implicaţi,  interactivitatea cu aceste medii determinând o 
creştere vizibilă a vizitatorilor online, în anul 2015, cu o accesare de aproximativ 11,500 de 
vizualizări/săptămână). 

Din această perspectivă, promovarea acţiunilor culturale sub egida şi/sau în parteneriat cu 
instituţii de prestigiu, a mizat de fapt nu numai pe decelarea, prezentarea şi valorizarea unui 
patrimoniu cultural deosebit, cu caracteristici etnografice, istorice, culturale, desigur, ci şi pe 
impactul socio-cultural, pe care această exprimare culturală o va avea asupra Craiovei, asupra 
Olteniei.  

Muzeul Olteniei Craiova deţine trei spaţii expoziţionale distincte utilizate de către Secţia de 
Etnografie, Secţia de Ştiinţele Naturii, Secţia de Istorie-Arheologie, Laboratorul de Restaurare şi 
Conservare (Salonul Național de Restaurare). 

Pe tot parcursul anului 2016, Muzeul Olteniei Craiova a susținut eforturile municipalității 
locale – Primăria Municipiului Craiova, în demersurile sale susținute de a organiza manifestări 
culturale de înalta calitate pentru craioveni, participând la organizarea unor evenimente 
emblematice pentru Craiova, respectiv: 

„Zilele Municipiului Craiova”, participând în zilele de  27, 28, 29 mai 2016, pe esplanada 
Teatrului Național Marin Sorescu - Piaţeta “William Shakespeare, cu ateliere de creație pentru copii 
și adulți, dezvoltate în cadrul proiectului cultural-educativ „Caravana Culturală – Muzeul în călătorie„, 
fiind folosite tehnici diverse precum: pictură pe pânză (bannere, steaguri predesenate), pictură pe lut 
(pictare farfurii și cești de lut), pictură pe lemn și sticlă (pictarea lingurilor de lemn cu motive 
tradiționale românești și pictarea de icoane). Impactul în cadrul atelierelor a fost unul semnificativ, 
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de aproximativ 1.700 copii beneficiari de servicii interactive în cadrul atelierelor interactive. În cadrul 
evenimentului menționat, Muzeul Olteniei a organizat și o expoziție cu vânzare în aer liber cu 
produse autentice olteneşti din cadrul  „Magazinului de Artă Tradiţională şi Suveniruri”, eveniment ce 
s-a pliat perfect în cadrul presupus unei astfel de expuneri în aer liber, astfel încât produsele 
tradiţionale să fie receptate de vizitatori în toată autenticitatea şi valoarea lor; 

Festivalul „PUPPETS OCCUPAY STREET – FIRE EDITION 2016”, organizat de Teatrul 
pentru Copii şi Tineret „Colibri”, în sprijinul căruia Muzeul Olteniei a sprijinit logistic dar și cu resursă 
umană, o parte a atelierelor interactive, în spațiul său ludic, precum și în spațiul aferent locației, 
respectiv: Parcul “Sf. Dumitru”de la Casa “Băniei”.        

Manifestările organizate la Centrul Multifuncțional Craiova au fost susținute de către Muzeul 
Olteniei Craiova prin participarea activă la acțiunile organizate de municipalitatea craioveană în 
respectiva locație, pentru:  

1. TÂRGUL DE TURISM AL OLTENIEI, EDIȚIA I, CRAIOVA 18-20 MARTIE 2016 (stand în 
suprafață de 25 mp), în care s-a promovat cultura populară oltenească, materializată prin 
valorificarea tradiţiilor şi meşteşugurilor artistice din cadrul „Magazinului de Artă Tradiţională şi 
Suveniruri”. 

Obiectele, prezentate spre  vânzare, au cuprins o gamă diversificată a artei şi creaţiei 
populare, de la țesături populare (costume, ţesături de interior şi alte tipuri de ţesături, precum 
scoarţele şi chilimurile olteneşti), la ceramică smălțuită/nesmălțuită, icoane pe lemn şi sticlă, scoarţe 
ţărăneşti și suveniruri. De asemenea, în incinta spațiului expozițional astfel amenajat, s-au amplasat 
și instrumente de informare publică privind acțiuni de promovare a  expoziției permanente 
“Redescoperă Istoria”- Secția de Istorie - Arheologie, iar acoperirea segmentului ludic  s-a asigurat, 
în toate cele 3 zile ale targului, prin derularea atelierelor creative în cadrul proiectului cultural-
educativ “CARAVANA CULTURALĂ“, unde a participat un număr de aproximativ 700 de copii, ce au 
lucrat obiecte în lut, au pictat pe panză semne heraldice, scuturi dacice etc.; 

2. FESTIVALUL PRIMĂVERII, EDIȚIA a- III-a, Craiova 16-18 aprilie, unde Muzeul Olteniei a 
participat cu o expoziție cu vânzare în aer liber cu produse autentice olteneşti din cadrul  
„Magazinului de Artă Tradiţională şi Suveniruri”, eveniment ce s-a pliat perfect în cadrul presupus 
unei astfel de expuneri în aer liber. De asemenea, a fost promovat în cadrul standului alocat de 
municipalitate, expoziția permanentă “Redescoperă Istoria”- Secția de Istorie – Arheologie și s-au 
derulat atelierelor creative în cadrul proiectului cultural-educativ “CARAVANA CULTURALĂ“, unde a 
participat în medie un număr de aproximativ 300 beneficiari copii; 

3. “HELLO BABY EXPO”, EDIȚIA I, Craiova, Centrul Multifuncțional Craiova (22-24 aprilie 
2016); 

CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE CRAIOVA, din subordinea Primăriei Craiova, a 
derulat împreună cu Biroul de Marketing, din cadrul Muzeului Olteniei Craiova, două acțiuni culturale 
în mod exclusiv pentru beneficiarii structurii funcționale din subordinea Primăriei Craiova. Astfel, în 
data de 25 februarie 2016,  Muzeul Olteniei a asigurat vizitarea gratuită a expoziției „Aurul și argintul 
antic al României” și expoziția permanentă de la Casa “Băniei” – “Facerea Pâinii“ și  “Ritmurile 
Vieții“, de către beneficiarii CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE Craiova. De asemenea, 
în lunile mai, iunie 2016, au fost derulate ateliere de recreere cu bătrânii centrului, în locația din str. 
Tabaci, în cadrul proiectelor „Bios-Art” și “Caravana Culturală“.  

La nivelul celor trei secţii ale Muzeului Olteniei Craiova s-au derulat următoarele acţiuni 
relevante în anul 2016: 
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1.  NOAPTEA MUZEELOR  (21 Mai  2016), locaţia: cele trei spaţii expoziţionale ale Muzeul  
Olteniei Craiova (Secţia de Istorie-Arheologie, secţia de Etnografie, Secţia de Ştiinţele 
Naturii); 

2. MUZEUL – Săptămâna “Altfel” - O ŞCOALĂ ALTFEL (18-22 aprilie  2016), locaţia: cele 
trei spaţii expoziţionale ale Muzeul  Olteniei Craiova (Secţia de Istorie-Arheologie, secţia 
de Etnografie, Secţia de Ştiinţele Naturii); 

A. La nivelul SECŢIA  DE  ISTORIE-ARHEOLOGIE, pe parcursul anului 2016, s-au derulat 
următoarele acţiuni culturale relevante, unele dintre ele circumscrise suitei de evenimente dedicate 
„Zilelor Craiovei” : 

a. „AURUL ȘI ARGINTUL ANTIC AL ROMÂNIEI” – expoziție intinerantă (găzduită de către  
Muzeul Olteniei  în perioada 18 noiembrie 2015 – 01 aprilie 2016), locaţia: Muzeul  
Olteniei Craiova- Secţia de Istorie-Arheologie; 

b. „REDESCOPERĂ ISTORIA” – expoziție permanentă de istorie antică și medievală  
(vernisaj 18 martie 2016), locaţia: Muzeul  Olteniei Craiova - Secţia de Istorie-Arheologie; 

c. „MEDALII RARE DIN COLECȚIILE MUZEULUI OLTENIEI„ – expoziție temporară (22 
decembrie 2016); 

d. „CRAIOVA ÎN IMAGINI DE EPOCĂ” – Salon Municipal de Fotografie (vernisaj 30 martie 
2016), locaţia: Muzeul  Olteniei Craiova- Secţia de Istorie-Arheologie; 

e. “OLTENIA PREISTORICĂ” - expoziţie permanentă (vernisaj 9 noiembrie 2016), locaţia: 
Muzeul  Olteniei Craiova- Secţia de Istorie-Arheologie; 

f. CONFERINȚA ȘTIINȚIFICĂ INTERNAȚIONALĂ “OLTENIA INTERFERENȚE 
CULTURALE“, ediția a VI-a – (12-14 octombrie 2016);  

g. ATELIERUL CREATIV – “PRIETENII ISTORIEI”, derulat în luna august 2016; 
h. “PORTRETUL LUI VACLAV HAVEL“ – expoziție temporară de fotografie (28 aprilie 

2016); 
i. “GÂNDURI ÎN CLAR-OBSCUR“ – expoziție internațională de fotografie; 
j. “SALONUL INTERNAȚIONAL DE CARICATURĂ – NICOLAE PETRESCU GĂINĂ” 

(vernisaj 15 decembrie 2016);  

B. La nivelul SECŢIEI  DE  ETNOGRAFIE, pe parcursul anului 2015, s-au derulat 
următoarele acţiuni culturale relevante, unele dintre ele circumscrise suitei de evenimente dedicate 
„Zilelor Craiovei” : 

a. “FESTIVALUL NAŢIONAL AL TRADIŢIILOR  - TÂRGUL MEȘTERILOR POPULARI“ (21-
23 octombrie 2016, ediția a XXXIX-a), desfășurat în Piața “Mihai Viteazul“ Craiova;  

b. “PARADA MĂRŢIŞOARELOR“ (16–19 februarie 2016), locaţia: Muzeul  Olteniei Craiova- 
Casa “Băniei”; 

c. “CULTURA POPULARĂ ÎN ROMÂNIA – RELIGIOS ȘI FOLCLORIC“ - manifestare 
cultural științifică ( 10- 13 noiembrie 2016),  locaţia:   spaţiul expoziţional de la Casa 
“Băniei”;                            

d. “SCOARȚA ROMÂNEASCĂ ÎN PATRIMONIUL UNESCO“ (19 noiembrie  2016), locaţia:  
Casa “Băniei”;        

e. “AMINTIRI DINTR-O COPILĂRIE MUZICALĂ“, manifestare culturală,   (24-25 mai 2016),  
locaţia:  Casa “Băniei”;                                                                                               

f. PROIECTE CULTURALE ACTIVE ORGANIZATE ÎN SPAŢIILE DE LA CASA BĂNIEI – 
ATELIERE MEȘTEȘUGĂREȘTI (pictură pe sticlă și lemn – icoane, ateliere bijuterii 
handmade, scluptură în lemn),  derulate pe tot parcursul anului 2016) ,  locaţia:  spaţiul 
expoziţional educaţional de la Casa “Băniei”. 

C. La nivelul SECŢIA  DE ŞTIINŢELE  NATURII, pe parcursul anului 2016, s-au derulat 
următoarele acţiuni culturale relevante: 
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a. SALONUL NAŢIONAL DE MINERALE FOSILE ŞI GEME (20-22 mai mai 2016),  locaţia:  
Piața William Shakespeare; 

b.  CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ ȘTIINȚIFICĂ “MUZEUL ŞI  CERCETAREA 
ŞTIINŢIFICĂ” (8-10 septembrie 2016), locaţia: Muzeul Olteniei; 

c. INEDITUL DIN COLECȚIILE DE ȘTIINȚELE NATURII -  expoziție temporară, (vernisaj 20 
decembrie 2016), locația Muzeul Olteniei - Secția de Științele Naturii; 

d. CERUL ÎN MAINILE TALE – expoziție temporară tactilă, cu adresabilitate exclusivă către 
persoane cu dizabilități de vedere, locaţia: Muzeul Olteniei;    

e. SILEX ART – proiect cultural educativ, ce constă în organizarea unor  conferințe științifice, 
locaţia: Muzeul Olteniei;           

f. IMAGINEA CULTURILOR TRADIȚIONALE DIN LUME PRIN OCHII COPIILOR – expoziție 
temporară (vernisaj 17 mai 2016),  locaţia: Muzeul Olteniei;                                                                    

g. BIOS  ART (proiect educativ interactiv derulat pe tot parcursul anului 2015), locaţia: spaţiul 
Secţiei de Ştiinţele Naturii – Muzeul Olteniei Craiova; 

h. VOLUNTARII ŞI MUZEUL  – proiect cultural educativ (ianuarie - iunie  2015), Muzeul 
Olteniei; 

i. WEEKEND FAMILY  – proiect cultural interactiv”, locația Muzeul Olteniei - Secția de 
Științele Naturii;           

j. PRINTRE TRESTII – FLAVIAN SĂVESCU – expoziție temporară de fotografie (vernisaj 3 
noiembrie 2016), locația Muzeul Olteniei - Secția de Științele Naturii;           

k. CONFERINȚA JAPONIA   - CULTURĂ ȘI CIVILIZAȚIE  -  eveniment cultural (26 
octombrie 2016), locația Muzeul Olteniei - Secția de Științele Naturii;           

l. PE URMELE LUI EMIL RACOVIȚĂ – eveniment cultural, locația Muzeul Olteniei - Secția 
de Științele Naturii;           

D.  LABORATORUL DE  RESTAURARE ŞI CONSERVARE  
 „SALONUL NAŢIONAL DE RESTAURARE – GALA RESTAURĂRII ROMÂNEȘTI”  - 

expoziție temporară (manifestare cultural/ derulată în parteneriat cu Reţeaua Naţională a Muzeelor 
din România şi Comitetul Naţional Român ICOM,  septembrie 2016), locaţia Secţia de Istorie-
Arheologie, Muzeul Olteniei. 
E. Biroul de Marketing 

 Proiectul cultural interactiv  “CARAVANA CULTURALĂ” derulat în diferite spații cultural-
educative plasate în afara instituției muzeale.. 

De asemenea, multiplele activităţi derulate s-au îmbinat cu elaborarea/marketarea şi 
distribuirea de materiale promoţionale în diverse locaţii, în scopul nivelării 
discrepanţelor/disparităţilor înregistrate între  diferite categorii de public vizate.  

 

Biblioteca Judeţeană Alexandru şi Aristia Aman 
 În temeiul Legii 334/2002 cu modificări în 2005, Biblioteca Judeţeană Alexandru şi Aristia 
Aman este o instituţie publică, cu personalitate juridică,cu caracter enciclopedic, care funcţionează 
în subordinea Consiliului Judeţean Dolj, fiind finanţată de la bugetul de stat. 
 Instituție culturală de prestigiu în spațiul oltean, cu caracter public și enciclopedic, Biblioteca 
Județeană Alexandru și Aristia Aman oferă utilizatorilor săi peste 750.000 de publicații, colecții 
reprezentative de cărți, periodice, documente audio-video, românești și străine. 
 De-a lungul anului 2016, Biblioteca Judeţeană Alexandru şi Aristia Aman a desfăşurat o 
bogată activitate de bibliotecă, atât din punct de vedere al statisticilor de bibliotecă cât şi al 
programelor de animaţie culturală, educaţie continuă, variată şi permanentă a tinerilor şi adulţilor. 
 Din punct de vedere al statisticii de bibliotecă, în anul 2016, au beneficiat de serviciile 
bibliotecii 9307 utilizatori activi, dintre care 3581 au fost utilizatori nou înscrişi, aceştia determinând 
152779 vizite la bibliotecă. În cursul anului 2016 s-au împrumutat 310743 volume de bibliotecă. 
 Pentru a aduce cartea mai aproape de utilizatori şi a veni în sprijinul acestora, Biblioteca 
Judeţeană Alexandru şi Aristia Aman dispune de 4 filiale, în 4 mari cartiere ale Craiovei, organizate 
conform accesului liber la raft, respectând cerinţele de lectură şi studiu ale populaţiei deservite. 
Biblioteca Județeană Alexandru și Aristia Aman sprijină, în acest moment, și filialele deschise peste 
granițele țării în SUA, Canada, Serbia, Italia și Bulgaria. Prin această strategie se urmărește 
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consolidarea Bibliotecii Judeţene Alexandru și Aristia Aman în rolul de instituţie de cultură şi 
educaţie prin lectură pentru comunitățile de români din afara țării. 
 Într-o concepţie modernă, activitatea de bibliotecă nu se rezumă doar la împrumutul la 
domiciliu ori consultarea documentelor la sala de lectură, ci la un întreg proces de mediatizare, 
popularizare a cărţii şi a bibliotecii, acestea realizându-se printr-un lung program de activităţi 
culturale: expoziţii și lansări de carte, simpozioane, seminarii, conferinţe, toate având ca obiect 
principal cartea. 
 Totodată, de-a lungul anului 2016, Biblioteca Judeţeană Alexandru şi Aristia Aman  a 
organizat o serie de manifestări de celebrare a unor oameni de cultură din ţară şi din străinătate. În 
general, prin activităţile de popularizare a cărţii şi bibliotecii s-a urmărit sensibilizarea opiniei publice 
în sensul adoptării unei atitudini pozitive faţă de bibliotecă, aceasta din urmă motivată de eforturile 
pe care le depune biblioteca prin serviciile pe care le realizează.  
 Prin cele 721 evenimente culturale organizate în anul 2016 s-a încercat captarea atenţiei 
întregii comunităţi, inclusiv a autorităţilor, instituţiilor şi organizaţiilor locale asupra posibilităţilor pe 
care le oferă biblioteca: creştere a gradului de informare, educare, atragere de noi cititori printr-o 
continuă înnoire a fondului de carte şi printr-o permanentă circulaţie a informaţiilor - de la bibliotecă 
la publicul ei, dar şi în sens invers. Opiniile, părerile şi aprecierile subiective ale utilizatorilor au o 
mare importanţă atât în calitatea colecţiilor şi operativitatea completării lor, cât şi în desfăşurarea 
activităţilor culturale, ele condiţionând raporturile dintre cititor şi bibliotecă. 
 Biblioteca reprezintă spaţiul propice pentru lansarea unor noi titluri din piaţa editorială, astfel 
că, în anul 2016, Biblioteca Judeţeană Alexandru şi Aristia Aman a organizat 52 de evenimente 
culturale în cadrul cărora au fost  lansate 87 de volume, atât ale unor scriitori craioveni, dar şi ale 
unor scriitori naționali și internaționali. Dat fiind numărul mare de activităţi culturale organizate de 
Biblioteca Judeţeană Alexandru şi Aristia Aman, precum şi colaborările cu alte instituţii, în anul 2016 
au fost încheiate 61 de parteneriate educaţionale, cea mai mare parte dintre ele, fiind stabilite cu 
instituţii de învăţământ: grădiniţe, şcoli generale şi licee, colegii naţionale şi chiar Universitatea din 
Craiova. Aceste parteneriate stau la baza organizării unora dintre cele mai ample manifestări : 
Cărticica pentru prichindei și copii mai măricei, Zilele Marin Sorescu, Zilele Elena Farago, Concursul 
de creaţie în limba engleză O poveste pentru tine,Concursul de interpretare Pe aripile poeziei, 
Conferința  Științifică Internațională Stat și Societate în Europa, Conferința  Științifică Internațională 
Politică.Diplomație.Cultură, toate aceste evenimente având o lungă tradiţie în Biblioteca Judeţeană  
Alexandru şi Aristia Aman 
 În prezent Biblioteca Județeană Alexandru și Aristia Aman este implicată activ în viața 
culturală prin derularea a mai multe sute de proiecte și programe cu caracter informativ și educativ, 
fiecare dintre acestea având o adresabilitate extrem de largă.  Alături de proiectele marcă 
proprie, Biblioteca Județeană Alexandru și Aristia Aman sprijină inclusiv proiectele inițiate sub egida 
celorlalte instituții de cultură. 
 Pe parcursul anului 2016, Biblioteca Judeţeană Alexandru şi Aristia Aman a derulat mai 
multe proiecte și activități culturale. 
PROIECTE CULTURALE  
 Biblioteca Judeţeană Alexandru şi Aristia Aman a organizat, anual, 2 conferinţe judeţene – 
în lunile aprilie şi decembrie – pe teme de biblioteconomie şi situaţii statistice de bibliotecă, invitaţi 
fiind toţi bibliotecarii din bibliotecile publice doljene.  
Conferința Științifică Internațională „Stat şi Societate în Europa”(2016) 
 Manifestare de tradiție a spațiului cultural craiovean, conferința „Stat și Societate în Europa“ 
a adus la aceeași masă cercetători și profesori care au promovat rezultatele ultimelor cercetări 
întreprinse în domenii precum: arheologie, istorie antică şi medie, istorie modernă, istorie 
contemporană, diplomaţie şi relaţii Internaţionale şi studii europene. 
Conferința Științifică Internațională „Politică. Diplomație. Cultură“(2016) 
 Conferință internațională de înaltă ținută. Lucrările s-au desfășurat în limbile română și 
engleză, fiind structurate în patru secțiuni, după cum urmează: Diplomație și Relații Internaționale, 
Studii Europene și de Securitate, Comunicare, Relații Publice și Mass-Media și Biblioteca în lumea 
contemporană. 

Biblioteca din vacanţă 
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 Proiect educaţional, inițiat în anul 2009, adresat copiilor și tinerilor cu  vârsta cuprinsă între 6 
şi 15 ani, proiect ce a avut un amplu ecou atât în rândul utilizatorilor, cât şi în presa locală şi 
naţională. Proiectul s-a derulat în perioada 1 iulie-31august a fiecărui an. Proiectul a fost structurat 
pe diverse ateliere de lucru la care au participat peste 300 de copii și tineri. Proiectul iniţiat de 
Biblioteca Judeţeană Alexandru și Aristia Aman s-a bucurat de o intensă mediatizare, cititorii și 
telespectatorii craioveni fiind informați în permanență despre activitățile desfășurate prin intermediul 
articolelor apărute în presa locală, respectiv a emisiunilor televiziunilor locale care au acordat spațiu 
prezentării proiectului. 
Cărticica pentru prichindei şi copii mai măricei 
 Program cultural ce se adresează utilizatorilor de vârstă mică (preşcolari şi şcolari din ciclul 
primar). Proiectul “Cărticica pentru prichindei și copii mai măricei” își propune să influențeze 
formarea personalității copilului, educația și cunoașterea prin lectură, dorința de a citi, respectul față 
de carte, încurajarea exprimării libere a copiilor. 
American CornerCraiova 
 A fost inaugurat în data de 5 aprilie 2006, în prezenţa ambasadorului Statelor Unite la 
Bucureşti şi a preşedintelui Consiliului Judeţean Dolj. American Corner are ca scop promovarea 
cooperării între Statele Unite ale Americii şi România prin furnizarea de informaţii din diferite 
domenii pentru a determina dezvoltarea şi schimburile culturale dintre cele două ţări. Programele şi 
activităţile American Corner propuse publicului craiovean urmăresc familiarizarea lui cu o mare 
varietate de documente în limba engleză și promovarea cărții şi a lecturii. În anul 2016 American 
Corner Craiova a organizat 187  activităţi culturale, având 4875 participanţi.  
Clubul Melomanilor (2016) 
 Activitate care are ca scop cultivarea interesului pentru muzica de calitate. Se adresează 
tuturor grupelor de vârstă; 
Colocvii de Artă Plastică (2016) 
 Activitate care are ca scop cultivarea gustului estetic. Se adresează tuturor categoriilor de 
vârstă. 
Mari necunoscuți ai culturii române (2016) 
 Ciclu de conferințe prin care se pun în valoare personalități ale culturii române. 
Zilele Marin Sorescu (2016) 
 Manifestare prin care a fost evocată personalitatea poetului doljean printr-o serie de acțiuni 
culturale. 
Zilele Elena Farago(2016) 
 Manifestare anuală prin care este evocată personalitatea poetei printr-o serie de acțiuni 
culturale. 
Clubul Pensionarilor (2016) 
 Teatru pentru vârstnici, cursuri de inițiere în  folosirea computerului. 
Concurs de Creație și Interpretare 1 IUNIE(2016) 
 Proiect adresat elevilor din ciclurile primar și gimnazial, având ca scop punerea în valoare a 
talentului interpretativ. 
Concurs de creație în limba engleză O poveste pentru tine (2016) 
 Proiect adresat elevilor din ciclul gimnazial realizat împreună cu ISJ Dolj. 
Lansări de carte(2016) 
 Lansarea și promovarea personalităților locale și naționale – 87 volume. 
Expoziții de cărți (2016) 
 Marcarea unor evenimente sau a unor autori și punerea în valoare a fondului de carte al 
Bibliotecii Județene Alexandru și Aristia Aman prin expoziții de carte curentă și carte provenind din 
fondul ColecțiilorSpeciale (11)  – 91 expoziții. 
Tipărirea de cărţi, studii, cercetări, volume. 
O noapte în bibliotecă(2016)  
Proiect adresat tuturor categoriilor de vârstă, care are ca scop promovarea lecturii şi a celor mai noi 
servicii de bibliotecă.  
Zilele Bibliotecii JudețeneAlexandru și Aristia Aman(2016)  
 Manifestare anuală prin care sunt desfășurate activități culturale diverse. 
Sărbătoarea Sfântă a Crăciunului (2016) 
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 Programe artistice specifice Sărbătorilor de Iarnă. 
Books on Tracks (Cărțile pe șine) 
 Proiectul s-a realizat în parteneriat cu Softronic, companie craioveană privată, având ca scop 
promovarea lecturii în timpul călătoriilor cu trenul pe ruta Craiova – București- Brașov - Constanța. 
Flying Books (Cărțile zburătoare) 
 Proiect realizat în colaborare cu Aeroportul Internațional din Craiova. Au fost amenajate 
rafturi cu cărți în incinta Aeroportului cu scopul de a determina călătorii să citească o carte în timp ce 
așteaptă avionul sau chiar în timp ce călătoresc. 
Cărțile Copilăriei- Club de lectură 
 Clubul de lectură este organizat în cadrul Programului naţional de lectură ”Cărţile Copilăriei”, 
iniţiat de Asociaţia Curtea Veche şi susţinut de membrii Familiei Regale a României. Clubul este 
structurat pe două grupe şcolare: clasele I-IV şi clasele V-VIII şi constă în derularea a câte două 
ateliere pe lună pentru fiecare grupă. Atelierele din cadrul clubului de lectură îndeamnă la 
interactivitate, scopul fiind ca micii utilizatori să ia contact cu o abordare neconvenţională a cărţilor, 
care să-i încurajeze să le citească integral acasă. 
Biblioteca vine în școala ta! 
 Proiectul promovează conduita pozitivă a copilului față de literatură şi constă în deplasarea 
reprezentanţilor bibliotecii în instituţiile de învăţământ cu scopul de a promova lectura. Astfel, elevii 
pot vedea în şcoala lor expoziţii de carte din colecţiile bibliotecii, primesc informaţii despre serviciile 
şi proiectele bibliotecii şi, de asemenea, li se eliberează permise electronice de bibliotecă. 
Hai pe net !(2016) 
 Campanie de incluziune digitală inițiată de rețeaua Telecentre-Europe și derulată în 
România de Fundația EOS România în calitate de coordonator național. 
Hi-Tech Club 
 Proiect inițiat de American Corner, care își propune să cultive imaginația și creativitatea 
elevilor din ciclul gimnazial, cu ajutorul noilor tehnologii. 
Ziua mondială a cititului cu voce tare, ȋn grup (World Read Aloud Day) - 24 februarie 2016, 
Secția Mediatecă și American Corner, Craiova. 
 În cadrul manifestării au fost citite cărti pentru copii ȋn limbile română şi engleză, atât ȋn 
bibliotecă, la Secţia Mediatecă şi American Corner Craiova, cât şi ȋn afara bibliotecii. 
Cercetarea istorică: prezent și perspectivă-17 martie 2016, Sala “Acad. Dinu C. Giurescu” 
 Masă rotundă, manifestare prin care importanți istorici și cercetători ai domeniului Istorie au 
participat la o dezbatere organizată de bibliotecă cu scopul de a pune în discuție provocările și 
dificultățile actuale ale cercetării, precum și perspectivele și finalitățile activității de cercetare.  
Săptămâna “Școala Altfel”, aprilie 2016 
 Serie de evenimente desfășurate anual, în luna aprilie, prin intermediul căreia elevii și 
liceenii din Craiova participă la activități și acțiuni “altfel” organizate de bibliotecă. 
Festivalul Primăverii - Târg de flori și bunuri de larg consum,ediția a III-a, 16-17 aprilie 2016, 
Centrul Multifuncțional, Craiova 
 Biblioteca Judeteana Alexandru si Aristia Aman a participat în cadrul târgului cu o expoziție 
de carte, o mulţime de acţiuni interactive cu cei mici: atelier de face painting, ateliere în care au fost 
sprijiniți să înveţe să-şi confecționeze obiecte hand-made, vizionare de desene animate sau 
documentare. De asemenea, biblioteca a pus la dispoziţia craiovenilor posibilitatea de a-şi face 
permise electronice gratuite. 
Simpozion interjudețean - Modalități de promovare a activităților de tip outdoor 
19 mai 2016, Sala “Acad. Dinu C. Giurescu” 
 Simpozionul a avut ca obiectiv împartașirea experiențelor dobândite în cadrul activităților de 
tip outdoor derulate și a modalităților de abordare a acestora într-un cadru ce valorifică potențialul 
creativ al educației, libertatea expresiei și originalitatea. Parteneri: Biblioteca Județeană Alexandru și 
Aristia Aman, Inspectoratul Școlar Județean Dolj, Grădinița “Sf. Lucia” și Casa Corpului Didactic. 
”Hello Baby Expo”,22-24 aprilie 2016, Centrul Multifunctional, Craiova 
 Târg expozițional organizat la Craiova, dedicat copiilor și părinților. Biblioteca Județeană 
Alexandru și Aristia Aman a participat la târgul expozițional ”Hello Baby Expo” cu o serie de ateliere 
de lucru și activități dedicate copiilor. 
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Împreuna pentru un mediu mai curat 11 mai 2016,  Rezervația de bujori sălbatici, Plenița, județul 
Dolj 
 Vizită la rezervația de bujori sălbatici de la Plenița, județul Dolj. Proiectul își propune să 
implice în educația ecologică a tinerilor mai multe instituții și recomandă acitivitați de informare 
desfășurate în incinta bibliotecii dar și în afara ei: plantări de pomi, igenizări de spații verzi, vizite în 
arii protejate ș.a. 
 Activităţile pe care le desfăşoară Biblioteca Judeţeană Alexandru şi Aristia Aman în mod 
curent pun accentul pe educaţia permanentă a tinerilor utilizatori, dar şi a adulţilor, promovarea 
continuă a laturii culturale, activitatea de cercetare şi chiar de recreere. Asigurarea accesului 
neîngrădit la informaţie, ca responsabilitate fundamentală a bibliotecii, constituirea, organizarea, 
dezvoltarea şi conservarea colecţiilor de documente prin mijloace tehnice de accesare a informaţiei 
şi adaptarea programului la necesităţile utilizatorilor au fost preocupări continue în anul 2016.
 Fiind cea mai importantă bibliotecă publică din judeţ, preocupările permanente sunt 
reprezentate de diseminarea şi îmbunătăţirea informaţiilor şi serviciilor prin intermediul cărţii în 
scopul atragerii către lectură a unui număr cât mai mare de utilizatori. 
 

Ansamblul Folcloric „Maria Tănase” 
Pe lângă concertele din Craiova, prilejuite de diverse evenimente, artistii ansamblului au dus 

folclorul, cultura și tradiția oltenească în toată țara. Ansamblul Folcloric ,,Maria Tănase” a dovededit 
că a înţeles necesitatea unei foarte bune colaborări cu celalalte institutții şi că parteneriatul cu 
aceștia este favorabil pentru toți beneficiarii direcți, respectiv locuitorii orașului Craiova.  

 Și în anul 2016, strategia Ansamblului Folcloric ,,Maria Tănase” a urmărit extinderea 
numărului organizaţiilor cu care colaborează, în calitate de organizator sau de co-organizator, 
activitate ce s-a concretizat în proiecte care au avut ca scop principal, obiectivul declarat al instituţiei 
şi anume, valorificarea patrimoniului folcloric aferent sud-vestului României.  

Ţinând cont de faptul ca ansamblul nu are sala proprie de spectacole, trebuie menţionat că 
deşi proiectele au fost pregătite în sălile proprii de repetiţii, toate au fost susţinute în afara sediului 
instituţiei, în săli închiriate sau în aer liber, în deplasari, în judeţ sau în ţară şi vor fi prezentate în 
cele ce urmează:  
- „HAI SĂ DĂM MĂNĂ CU MÂNĂ”, spectacol cu ocazia UNIRII PRINCIPATELOR ROMÂNE     
- Spectacolul „VIS DE IARNĂ”  ce a marcat ZIUA CULTURII NAŢIONALE 
- Spectacolul „BRÂNCUȘIANA”, prezentat în cadrul evenimentelor organizate pentru ZIUA LUI 
CONSTANTIN BRÂNCUȘI. 
- Spectacolul „DRAGOBETELE SĂRUTĂ FETELE” – 24 februarie –străvechea zi a îndrăgostiţilor 
la romani. 
- Spectacolul  “DE ZIUA TA” închinat ZILEI  INTERNAŢIONALE A FEMEII 
- Spectacolul „CU GÂNDUL SPRE BASARABIA” organizat de Ziua Basarabiei. 
- Spectacolul „CA LA NOI, CA LA OLTENI”, prezentat în câteva localitaţi din judeţ: Celaru, Pieleşti, 
Cetate, Cârcea, Robanesti, Barca, Poiana Mare, Bailesti. 
- Spectacolul  “ÎN CINSTEA TA” prezentat în cadrul evenimentelor organizate de ZIUA POLIŢIEI 
ROMÂNE 
- Spectacolul „MÂNDRU-I PLAIUL OLTENESC” prezentat în cadrul TÂRGULUI DE TURISM. 
- Spectacolul „CA LA NOI, CA LA OLTENI” prezentat la FESTIVALULUI PRIMĂVERII organizat 
de Centrul Multifunctional Craiova 
- Spectacolul  “ÎN CINSTEA TA” prezentat în cadrul evenimentelor organizate pentru Asociaţia 
Naţională a Cadrelor Militare in Rezervă 
- Premiera „LA HANUL CU VESELIE”, prezentata la Teatrul Colibri din Craiova. 
-Evenimentul „CRAIOVA SE IMBRACA IN IE”, aflat la a 2-a editie, ce a avut un succes notabil, 
reuşind să strângă peste 5.000 de participanţi   
-Emisiunea concurs „VOCEA POPULARĂ JUNIOR,  sustinuta in  Centrului vechi al Craiovei, 
organizată în parteneriat cu TVR Craiova.  
-În luna iunie, ansamblul a participat la FESTIVALUL INTERNAŢIONAL DE FOLCLOR “MUZICI ŞI 
TRADIŢII ÎN CIŞMIGIU” cu spectacolul  „HAI LA HORA OLTENESCĂ”. 
-În luna iulie, ansamblul a fost invitat  la FESTIVALUL  INIMILOR DE LA TIMIŞOARA, renumit 
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festival internaţional de folclor, unde au participat 14 ţări şi unde artiştii au obţinut un binemeritat 
succes. 
-În urma succesulul obţinut la Timişoara în iulie, la Festivalul Inimilor, Ansamblul  Folcloric „Maria 
Tănase” a fost invitat din nou , în luna octombrie, în oraşul de pe Bega, la FESTIVALUL   DE  
FOLCLOR  “TRADIŢII LA ROMÂNI”   unde, o seară întreagă a fost dedicată ansamblului. 
-La inceputul lunii noiembrie, ansamblul a participat  la FESTIVALUL   “IOANA RADU”,  cel mai 
important festival naţional de gen din ţară, eveniment organizat de  Centrul Judeţean pentru 
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Dolj.   
-La sfârşitul lunii noiembrie, ansamblul a participat  ca invitat la FESTIVALUL  NAŢIONAL DE 
FOLCLOR “IOAN MACREA” de la Sibiu,  cel mai important festival naţional de gen din ţară, 
eveniment organizat de  Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale 
„Cindrelul – Junii Sibiului”. Şi trebuie să spunem cu mândrie, că în ultimii 15 ani,  Ansamblul 
Folcloric „Maria Tănase” a fost invitat în fiecare an la acest festival.  
-În luna decembrie a avut loc un schimb cultural organizat în parteneriat cu Ansamblul Profesionist 
Doina Gorjului, ce s-a concretizat în două spectacole, unul sustinut la Târgu Jiu și celalalt la 
Craiova.                                                                                                               
- Si tot in luna decembrie, spectacolul „POVESTI LA GURA SOBEI” prezentat la Teatrul Național 
Marin Sorescu, organizat în parteneriat cu Asociația Creștini din Craiova ;  
- În acest timp Ansamblul Folcloric „Maria Tănase” și-a continuat parteneriatul cu instituţiile şcolare 
partenere la implementarea programului „Educaţie prin foclor” şi a elaborat proiecte atractive şi utile 
de educaţie folclorică pentru a păstra şi cultiva specificul zonal şi naţional  

Obiectivele Ansamblului Folcloric „Maria Tănase” de a se impune prin calitate şi de a oferi 
spectacole atractive unui public divers, ca vârstă şi pregătire profesională, precum şi cel de a 
promova folclorul autentic prin montarea unor spectacole care să devină adevărate evenimente 
culturale, au fost îndeplinte. În acest fel, instituţia noastră a evoluat conform strategiei propuse, 
aducând un aport important imaginii culturale a Municipiului Craiova. 

Trebuie menţionat, că soliştii Ansamblul Folcloric „Maria Tănase” au participat la toate 
evenimentele unde a fost solicitaţi, susţinând recitaluri, iar personalul tehnic a fost angrenat la 
diverse manifestari, acordând sprijin de specialitate pe toată perioada desfăşurării acestora.  

 
Sport Club Municipal Craiova 
ACTIVITATEA SPORTIVĂ ÎN ANUL COMPETIȚIONAL 2016 
BASCHET MASCULIN – S.C.M. ”U” CRAIOVA 

 La finalul sezonului regulat 2015–2016 echipa de baschet masculin S.C.M. ”U” CRAIOVA s-
a clasat pe locul 5. În Cupa României a fost eliminată în sferturile de finală.   
 În ediția de campionat 2015–2016 echipa a obţinut 14 victorii şi 8 înfrângeri, aflându-se pe 
locurile de play-off.  
 În sezonul 2016–2017, la finalul turului de campionat formația se află pe locul 7 aflându-se în 
graficul de performanță, iar Cupa României s-a calificat în sferturile de finală ale ediției 2016–2017 
(Final 8 se dispută în februarie 2017). 
 

BOX – S.C.M. CRAIOVA 
 Secția de box, cea mai tânără secție din cadrul grupării noastre sportive, a debutat în 
competițiile interne și internaționale în martie 2016. 
* În decursul anului competițional 2016 s-au obținut următoarele rezultate: 

Campionat Național, categoria cadeţi: 3 medalii de aur, 1 medalie de argint; 
Campionat Național, categoria juniori: 1 medalie de aur; 
Campionat Național, categoria tineret: 1 medalie argint; 
Campionat Național, categoria juniori (feminin): 1 medalie de aur, 1 medalie de argint; 
Cupa României, categoria cadeţi: 1 medalie de aur, 1 medalie de argint; 
Cupa României, categoria juniori: 1 medalie de aur, 1 medalie de argint, 3 medalii de bronz 
 
HANDBAL FEMININ – S.C.M. CRAIOVA 

 În sezonul 2015–2016 echipa a încheiat sezonul pe locul 7, din 14 competitoare, cu 13 
victorii, 2 egaluri și 11 înfrângeri.  
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VOLEI FEMININ – S.C.M. ”U” CRAIOVA 

 La finalul sezonului competiţional 2015-2016, în Campionatul Diviziei  
A 1, echipa de volei feminin S.C.M. ”U” CRAIOVA s-a clasat pe locul 10, poziţie care a reprezentat 
atingerea obiectivului propus – menţinerea în prima ligă a voleiului feminin românesc,  
 
 VOLEI MASCULIN – S.C.M. ”U” CRAIOVA 
 În sezonul 2015-2016 în urma rezultatelor obţinute în sezonul regulat echipa de volei 
masculin S.C.M. ”U” CRAIOVA s-a clasat pe locul 1  ceea ce i-a adus calificarea direct în faza a II-a 
a Play-off-ului Diviziei A 1 – semifinale. După ultimele două faze de Play-off  S.C.M. ”U” CRAIOVA a 
terminat ediție de campionat 2014-2015 pe prima poziție cucerind TITLUL DE CAMPIOANĂ 
NAȚIONALĂ – PREMIERĂ PENTRU ISTORIA VOLEIULUI MASCULIN CRAIOVEAN. 

S.C.M. ”U” CRAIOVA s-a calificat – ÎN PREMIERĂ – în grupele LIGII CAMPIONILOR 
EUROPENI, CELE MAI BUNE 20 DE ECHIPE DIN EUROPA 
 

MARKETING SPORTIV 
 De la redarea în funcțiune a Sălii Polivalente (noiembrie 2012) S.C.M. Craiova a reușit să 
atragă fani și să genereze competitivitate și performanță.  

În ceea ce privește sponsorizările, în cea de-a doua parte a sezonului competițional 2015–
2016 (retur și faze finale competiții) și prima parte a sezonului competițional 2016–2017, S.C.M. 
Craiova a reușit să atragă câțiva sponsori - colaboratori importanți mai ales pe ceea ce înseamnă 
parte medicală pentru toți sportivii clubului (analize și recuperare – Prima Medical, Prokinetic și 
WhiteKiss). De remarcat și foarte buna colaborare cu Policlinica Sportivă din Craiova care acordă 
tot sprijinul de specialitate și contribuie substanțial la menținerea în parametrii optimi sportului de 
performanță a tuturor sportivilor care reprezintă Sport Club Municipal Craiova. 

De asemenea s-a constatat că echipa de handbal feminin are o bună vizibilitate în rândul 
firmelor din Craiova ( Adegas-Azalis, Ruris, StilMedia – afișaj pentru toate echipele ), precum și 
echipa de baschet masculin (El Greco, Oak Media, Uniqa-Asigurări,).  

De asemenea s-au realizat parteneriate cu firme care sprijină activitatea sportivă, 
promovarea și imaginea clubului: MediaConcept (fanioane) și Electroputere–Parc (acțiuni de 
promovare a clubului și sportivilor). 

Trebuie remarcat faptul că în anul 2016, în baza performanțelor înregistrate și a imaginii 
pozitive creată de Sport Club Municipal atât performanței și fair-play-ului, cât și municipiului Craiova, 
conducerea clubului a reușit să atragă 4 sponsori noi, firme cu un bun renume și imagine atât ín 
plan național, cât și internațional: Elpreco, Popeci, Q-Fort, Senic și Garanti Bank, fiind în discuții de 
a atrage un alt partener alături de gruparea noastră: firma RURIS. 

Având în vedere că marketingul sportiv are la bază și dorința companiilor de a se asocia cu 
valorile sportului în general (performanță, motivație, putere) cu un sport în particular, cât și cu o 
anumită entitate sportivă (club sportiv, echipă sau jucători) conducerea S.C.M. Craiova caută 
permanent soluții de atragere de noi sponsori și de promovare a clubului prin toate mijloacele.  

Marketingul sportiv la S.C.M. Craiova beneficiază, la momentul actual, de valorea 
spectacolului sportiv; permanenta fidelizarea a fanilor, de un branding bun și foarte bun al 
competițiilor și a clubului sportiv.  

Tot ceea ce s-a întreprins în acest plan s-a realizat prin eforturile comune ale conducerii, 
antrenorilor și sportivilor, cu toții racordați la ideea de promovare a performanței și spectacolului 
sportiv cu scopul de a atrage cât mai mulți craioveni, în special tineri, către activitățile de mișcare și 
sport. 

  
Ordine publică 
Poliţia Municipiului Craiova 

Principalele  ţinte  ale  Poliţiei municipiului Craiova în anul 2016 au fost  organizate şi pliate pe 
obiectivele generale ale Poliţiei Române, respectiv pe obiectivele din  Proiectul  Managerial al 
Şefului Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj  pentru anul 2016,  preocupările  fiind orientate către:  

1. Creşterea gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni prin protejarea persoanei, 
protejarea patrimoniului, siguranţa stradală, siguranţa rutieră şi siguranţa transporturilor; 
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2. Eficientizarea activităţilor pe linia monitorizării şi destructurării grupurilor infracţionale 
ocazionale, cu precădere a celor care generează conflicte stradale; 

3.  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; 

4. Asigurarea resurselor umane, a mijloacelor materiale şi financiare necesare dezvoltării şi 
menţinerii capacităţii operaţionale; 

Activităţi specifice de prevenire a criminalităţii 
În această  perioadă  la nivelul Poliţiei municipiului Craiova au fost organizate şi executate 

2.453  acţiuni preventive   şi 3 razii cu efective mărite  majoritatea fiind organizate în sistem integrat. 
Cu ocazia acestor activităţi, lucrătorii  Poliţiei municipiului Craiova au aplicat  58.735 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 programelor 
prioritare de la nivel local, astfel: 

- Programul  de prevenire a delicvenţei juvenile şi a victimizării minorilor - prioritate 
naţională, 

- Programul de prevenire a infacţiunilor contra patrimoniului – Prevenirea infracţiunilor de  
furt din locuinţe, curţi, anexe gospodăreşti şi gospodării – prioritate naţională ; 

- Programul de prevenire a violenței domestice – prioritate locală . 
Activităţile preventive şi-au atins scopul pentru care au fost executate, respectiv menţinerea  

climatului de ordine şi siguranţă publică la nivelul întregului municipiu şi prevenirea actelor de 
tulburare gravă a ordinii şi liniştii publice, criminalitatea stradală cunoscând o uşoară creştere.  

Criminalitatea şi finalitatea judiciară la nivelul municipiului 
În  anul 2016 la nivelul structurilor care compun Poliţia municipiului Craiova (urban şi rural) 

au fost sesizate  12.915  infracţiuni, cu 19,45 %  mai multe decât în aceeaşi perioadă a anului 2015 
(+2103). 

 În mediul urban (pe raza mun. Craiova), au fost sesizate 9.990 infracţiuni, cu 18,9% mai 
multe decât în aceeaşi perioadă a anului 2016 (+1595). 

Din acestea, 4.544 sunt infracţiuni de natură economico-financiară, care prezintă creştere cu 
53,25% (+1579 fapte), 3.333 infracţiuni de natură judiciară care scad cu 1,97% (-67 fapte) şi 2113 
de altă natură, care prezintă creştere cu 4,09% (+83 fapte). 

La începutul anului existau în lucru 5.961 dosare penale cu autori necunoscuţi, au fost 
înregistrate  2.225 dosare şi  au fost soluţionate  2.449 dosare.  

Totodată  existau în lucru  şi  1.547 dosare penale cu autori cunoscuţi, au fost înregistrate  
7.918 şi  au fost soluţionate 6.609 astfel de dosare.   

În ceea ce priveşte criminalitatea contra persoanei, în anul 2016, la nivelul Poliţiei 
municipiului Craiova,  au fost sesizate 1147 infracţiuni, cu 125 fapte mai puţine decât în perioada 
similară a anului 2015 (1272 fapte). 

 Criminalitatea contra patrimoniului a avut un trend uşor crescător în anul 2016, fiind 
sesizate 2.850  infracţiuni (2.270 în anul 2015), furtul continuând să constituie ponderea, cu un 
procent de 68,91 % din totalul acestui gen de fapte. 

Criminalitatea stradală prezintă o creştere uşoară, cu 4,83 %  comparativ cu anul 2015, 
fiind sesizate 629 infracţiuni, faţă de 600  în anul anterior. 

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 1001 infracţiuni, faţă de 893 în anul 
2015 (+108 fapte), care reprezintă  10,02 % din totalul celor sesizate. 

Întocmirea actelor de cercetare penală de bună calitate şi menţinerea fermităţii în luarea 
măsurilor de prevenţie, toate realizate cu sprijinul nemijlocit al procurorilor din cadrul Parchetului de 
pe lângă Judecătoria Craiova,  au  condus la  reţinerea/arestarea  în anul 2016  a 80 
suspecţi/inculpaţi.  

     Astfel, în anul 2016 au fost depuse şi înregistrate 2905 petiţii şi au fost primite în audienţă 
284 persoane, 124 dintre aceştia depunând reclamaţii. 
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 Au fost soluţionate şi rezolvate aspectele reclamate  în  2710 petiţii şi 282 audienţe, aşa 
încât la sfârşitul perioadei analizate au rămas în lucru 195 petiţii şi 2 audienţe, toate în termenul 
legal de soluţionare.  

 Siguranţa traficului rutier şi pietonal 
În 12 luni 2016 poliţiştii rutieri au  organizat şi executat  365 acţiuni, au fost aplicate  42.390 

contravenţii, din care   39.104  conducătorilor auto şi 3.286  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  3514 permise de conducere şi retragerea a 1014 
certificate de înmatriculare. 

Pe raza municipiului s-au înregistrat 90 (+4) accidente grave  soldate cu 11 morţi (+1), 85 
răniţi grav (+4)  şi  10 răniţi uşor (-9).  

 Principalele cauze  generatoare ale celor 90 accidente grave produse  în anul 2016,  au fost  
neacordare prioritate  pietoni, viteză neadaptată/neregulamentară, traversarea neregulamentară şi  
neacordarea de prioritate vehicule. 
 

Poliţia Locală a Municipiului Craiova 
Poliţia Locală a Municipiului Craiova își desfăşoară activitatea în mod direct și nemijlocit sub 

autoritatea şi controlul Primarului Municipiului Craiova, având ca principal scop îndeplinirea 
sarcinilor stabilite prin Planul Unic de Ordine şi Siguranţă Publică, plan ce are ca obiective 
fundamentale creşterea siguranţei cetăţeanilor, prevenirea şi combaterea faptelor contravenţionale 
şi infracţionale, a criminalităţii şi a infracţionalităţii stradale. 

În anul 2016, polițiștii locali au organizat şi desfăşurat 513 acţiuni și misiuni specifice, din 
care 264 acțiuni cu efective proprii și 249 acțiuni în colaborare cu alte structuri de ordine publică. 

S-au efectuat patrulări auto și pedestre pe zona de responsabilitate stabilită prin Planul Unic 
de Ordine Publică și s-a asigurat integritatea obiectivelor și a mobilierului urban, fiind desfășurate 
acțiuni preventive, aplicate sancțiuni contravenționale, aplanate stări conflictuale și constatate fapte 
infracționale.   

 Polițiștii locali (dotați cu armament specific) au efectuat 2128 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.  

Au fost identificate şi îndrumate spre domiciliu 32 persoane care nu justificau prezenţa în 
municipiul Craiova, iar un numar de 45 de minori lipsiţi de supravegherea părinţilor, au fost predați 
familiilor sau centrelor speciale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Dolj. 

De asemenea, 46 persoanele fără adăpost depistate pe raza municipiului Craiova au fost 
conduse, în perioada cu temperaturi scăzute înregistrate în  lunile ianuarie - februarie 2016, 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 364 mandate de aducere emise de organele de 
urmărire penală şi instanţele de judecată de pe raza de competență și, de asemenea,   s-au realizat 
199 intervenţii la obiectivele monitorizate de instituție.  

Potrivit O.U.G. nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate, s-a 
dispus verificarea asupra a 5110 persoane, cărora le-au fost comunicate somații și înștiințări, în 
vederea intrării în legalitate. 

În temeiul Legii 29/2010 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ,   s-a acționat 
pentru asigurarea climatului de siguranţă publică în incinta şi zona adiacentă, precum și pentru 
fluidizarea circulației, la un număr de 10 unităţi de învăţământ (repartizate în cadrul sistemului 
integrat de ordine publică), cu preponderență la Colegiul Național ”Carol I” și Colegiul Național 
”Elena Cuza”, fiind asigurate inclusiv măsuri de ordine pe timpul examenelor de capacitate, 
bacalaureat și a concursului de ocupare a posturilor didactice vacante din învățământul 
preuniversitar.    

Politiștii locali din cadrul serviciilor Ordine Publică și Circulație au fost mobilizati în vederea 
gestionării riscurilor cauzate de intervenția antiteroristă  în cadrul exercițiului combinat „Pelendava 
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16”, organizat de structurile de specialitate din cadrul  Ministerul Afacerilor Interne, care s-a 
desfășurat pe parcursul mai multor zile (la Sala Polivalentă Craiova și la Tribunalul Județean Dolj). 

În perioada 25.08.2016 - 30.08.2016, efective din  Poliția Locală împreună cu unitățile 
speciale de reacție rapidă, au fost constituite în capacități de intervenție și  dispuse în zonele de 
desfășurare (Aeroport, Spitalul Victor Babeș, fosta moară „Gorjului”) cât și traseele de deplasare de 
pe raza municipiului Craiova sau în punctele considerate vulnerabile, pentru prevenirea producerii 
unor evenimente ce ar perturba desfășurarea concursului simultan de descoperire și salvare  a 
supraviețuitorilor rezultați în urma producerii unor dezastre naturale, eveniment organizat de 
Federația Chinologică Internațională în cadrul Campionatului Mondial al echipelor de salvare canină 
„F.C.I.World Championship of Rescue dog Teams  Craiova -2016”.  

În domeniul circulației, au fost desfășurate activități de responsabilizare a conducătorilor de 
autovehicule, depistarea și sancționarea conducătorilor auto care încalcă prevederile legale, 
sancționarea conducătorilor de vehicule cu tracțiune animală, fluidizarea traficului rutier în 
principalele intersecții din zona centrală a municipiului și în zona unităților de învațământ, precum și 
asigurarea măsurilor de ordine pe linie rutieră cu ocazia manifestarilor cultural-artistice, religioase 
sau sportive. 

În domeniul disciplinei în construcții, au fost verificate construcţii executate fără forme legale, 
iar pentru abaterile constatate s-au dispus măsurile legale, atât de sancționare cât și de desființare a 
acestora.  

S-au organizat acțiuni privind respectarea normelor de afișaj stradal, de verificare și control a 
activității comerciale la agenții economici ce-și desfășoară activitatea în municipiul Craiova (inclusiv 
în piețe și în Târgul de Săptămână), atât cu forțe proprii, cât și în colaborare cu celelalte structuri de 
ordine publică.  

De asemenea, s-a avut în vedere depistarea și identificarea autovehiculelor abandonate sau 
fără stăpân (aflate pe domeniul public/privat al municipiului Craiova), verificarea centrelor de 
colectare a deșeurilor menajere, precum și verificarea existenței contractelor încheiate de către 
persoanele fizice/juridice cu S.C. Salubritate Craiova. 

Potrivit prevederilor Legii 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale 
(pentru modificarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali) și prevederilor Legii nr. 
208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, în anul 2016 polițiștii locali au 
desfășurat măsuri de asigurare a integrității panourilor electorale pe durata campaniilor electorale, 
au executat (în cooperare cu celelalte forțe de ordine) măsuri de siguranță publică cu ocazia 
desfășurării mitingurilor electorale și, totodată, au participat la măsurile organizatorice în privința 
distribuirii buletinelor de vot către secțiile de votare, cât și preluarea acestora după procesul de 
votare (la sediile Primăriei Municipiului Craiova și Prefecturii Județului Dolj), asigurând cu forțe 
proprii închiderea circulației în zona centrală a municipiului și fluidizarea traficului rutier. 

În anul 2016 au fost efectuate 9293 verificări în baza de date MAI privind evidența 
persoanelor (verificări persoane – 6428; verificări permise de conducere auto – 277; verificări 
autovehicule – 2558). 

S-au primit (pe dispeceratul propriu) 1757 sesizări telefonice, iar 7193 sesizări au fost 
preluate, procesate și repartizate spre soluționare entităților locale competente prin linia telefonică 
specială - telefonul cetățeanului (0251 - 984), linie telefonică conectată la dispeceratul Poliției 
Locale. 

În urma  activităţilor desfășurate de către polițiștii locali, au fost constatate 69 infracţiuni, 
persoanele suspecte fiind conduse la secțiilor Poliţiei Municipiului Craiova, în vederea continuării 
cercetărilor. 

În cursul anului 2016 au fost constatate şi aplicate 15.491 de sancțiuni contravenţionale, din 
care 13.131 amenzi și 2360 avertismente, valoarea  totală a amenzilor fiind de 3.625.800 lei, fiind 
acordate un număr total de 11.839 puncte penalizare, pentru contravenții privind regimul circulației. 
 

Pe structuri, raportat la competențe, situația se prezintă astfel: 
 Structura de ordine publică 

Serviciile de Ordine Publică au organizat şi desfăşurat 299 acţiuni, din care 166 cu forțe 
proprii și 133 în colaborare cu celelalte instituții, în urma acestora fiind constatate 26 infracţiuni și 
aplanate 115 de stări conflictuale. 
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S-a asigurat menținerea ordinii publice la 18 adunări generale ale asociațiilor de proprietari, 
în urma solicitării președinților asociațiilor de proprietari și   s-au executat măsuri de ordine la Casa 
Căsătoriilor, Direcția Evidența Persoanelor, Direcția Impozite și Taxe, Direcția de Asistență Socială, 
depozitul de alimente. 

De asemenea, în baza protocolului de colaborare cu Regia Autonomă de Transport Craiova, 
s-au efectuat, în echipe mixte, acțiuni de control asupra călătorilor ce folosesc mijloacele de 
transport public în comun, având ca scop diminuarea călătoriilor frauduloase, fiind aplicate 4065 
sancțiuni contravenționale. 

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, 
Garda Națională de Mediu, Poliția Municipiului Craiova. 

Au fost desființate 4 locații în care erau amenajate ilegal adăposturi improvizate (pe teren 
proprietate a municipiului Craiova), de către persoane care se ocupau cu strângerea peturilor și a 
metalelor feroase. 

Polițiștii locali, în colaborare cu personal din cadrul Companiei de Apă ”Oltenia”, au organizat 
acțiuni în vederea depistării și identificării consumatorilor casnici branșați ilegal la rețeaua publică de 
apă, rău – platnici sau necontorizați, aplicându-se măsuri pentru intrarea în legalitate. 

În anul 2016, polițiștii locali au participat la asigurarea menținerii ordinii publice cu ocazia 
desfășurării manifestărilor cultural – artistice și sportive (Zilele Municipiului Craiova, activități 
culturale organizate în cartierele craiovene, Gale sportive și spectacole organizate în Sala 
Polivalentă și Sala Sporturilor, Turnee de handbal, baschet și volei - naționale și internaționale – 
întreceri sportive de sala, meciuri de fotbal pe stadionul ”Extensiv”, etc.), precum și cu ocazia 
manifestărilor și sărbătorilor religioase. 

 În lunile ianuarie - februarie, s-a 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. 

În perioada analizată, polițiștii locali cu atribuții în ordinea publică, au constatat şi aplicat 
6652 de sancțiuni contravenţionale, din care 5922 amenzi și 730 avertismente, valoarea totală a 
amenzilor fiind de 842.455 lei. 

Serviciul Circulație pe drumurile publice  
Efectivele Serviciului Circulație au desfasurat 86 acțiuni specifice, din care 24 cu forțe proprii, 

iar 62 acțiuni în colaborare cu Inspectoratul de Politie al Judetului Dolj - Serviciul Rutier, Poliția 
Municipiului Craiova – Biroul Poliției Rutiere, în vederea prevenirii și conștientizării conducătorilor 
auto și pietonilor, având ca scop combaterea opririlor, staționărilor și parcărilor neregulamentare a 
autovehiculelor, precum și evitarea traversării străzilor de către pietoni prin locuri nepermise 

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 colaborare cu lucratori ai Regiei Autonome de Transport Craiova și ai Regiei Autonome de 
Administrare a Domeniului Public și Fond Locativ Craiova, s-au întreprins acțiuni punctuale având 
ca scop depistarea  vehiculelor cu tracțiune animală care circulă în municipiul Craiova, fiind 
sancționate 68 persoane care conduceau acest tip de vehicule, totodată fiind dispusă și măsura 
ridicării pentru 14 vehicule. 

Printre obiectivele principale ale  Poliției Locale a Municipului Craiova desfășurate pe 
parcursul anului, s-au numărat și efectuarea activităților de îndepărtare a persoanelor care apelează 
la mila conducatorilor auto în principalele intersecții ale  municipiului, precum și a minorilor care 
rezervă locuri de parcare. 

 Polițiștii locali cu atribuții de circulație au avut în atenție fluidizarea traficului rutier în 
principalele intersecții din zona centrală a municipiului, în zona unităților de învațământ și a 
principalelor instituții publice, precum și asigurarea măsurilor de ordine pe linie rutieră, 
fluidizarea/restricționarea traficului rutier, cu ocazia manifestărilor cultural-artistice, religioase și 
sportive ce au avut loc în Municipiul Craiova. 

S-a acordat sprijin regiilor și societăților subordonate Consiliului Local Craiova cu ocazia 
toaletării arborilor, precum și pentru fluidizarea/restricționarea traficului în zonele în care s-au 
desfășurat acțiuni de înlocuire a stâlpilor de iluminat public. 
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De asemenea, împreună cu reprezentanții autorității locale și societățile specializate pentru 
activitatea de deszăpezire, polițiștii locali (cu efective sporite) au participat, în perioada de iarnă, 
pentru înlăturarea efectelor fenomenului natural de ninsoare ce a afectat desfășurarea circulației 
auto și pietonale, 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. 

S-a asigurat fluidizarea traficului rutier în zona sediului Serviciului de stare civilă (cu ocazia 
desfășurării căsătoriilor civile), a Pieței Centrale  și a Târgului de Săptămână și au 
fluidizat/restricționat traficul rutier cu ocazia diferitelor lucrări de refacere a covorului asfaltic pe 
arterele de circulație din municipiul Craiova. 

Polițiștii locali au realizat însoțirea echipelor sportive (fotbal, volei baschet, handbal), a 
delegațiilor oficiale de arbitri și observatori și transportul acestora în condiții de siguranță rutieră pe 
traseele de la intrarea în municipiu către locul de cazare, ulterior la locul de desfășurare a 
manifestației, iar după finalizarea competițiilor către ieșirea din municipiu,  fără evenimente negative.  

Pe parcursul anului 2016, prin activitatea eficientă a operatorilor repartizați la Dispeceratul 
de Monitorizare a Traficului Rutier, imaginile surprinse de camerele video amplasate pe B-dul Dacia 
și B-dul Decebal, Calea București, Severinului, au avut un rol esențial în soluţionarea evenimentelor 
produse, acestea fiind repartizate cu operativitate  pentru soluţionare poliţiştilor locali aflaţi în teren.  

Imaginile surprinse de camerele video de supraveghere au fost furnizate Poliţiei Municipiului 
Craiova sau Parchetelor locale pentru a proba unele fapte de natură penală,   produse pe zona de 
monitorizare. 

Efective din cadrul Serviciului Circulație au participat, în cooperare  cu structurile specializate 
din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (Inspectoratul de Poliție al Județului Dolj, Inspectoratul de 
Jandarmi Dolj, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dolj), unitatile de asistență medicală de 
urgență și instituțiile specializate de furnizare a energiei electrice și gazelor naturale, la exercițiul 
organizat în vederea  gestionării situațiilor de urgență și salvarea de vieți omenești determinate de 
producerea unui incendiu, desfășurat pe raza municipiului Craiova. 

Cu ocazia manifestarilor publice desfășurate ăn perioada  09.04.2016 - 10.09.2016 (la care 
au participat, în total, peste 3000 de persoane), în vederea susținerii realizarii   Autostrazii Craiova – 
Pitești, polițiștii locali cu atribuții de circulație în colaborare cu structuri din cadrul Ministerul 
Afacerilor Interne, au asigurat  fluidizarea traficului rutier  în zona hipermaketului „Metro” situat pe 
Drumul Național 65.   

Au fost aplicate 7538 sancțiuni contravenționale (6246 – amenzi, 1292 – avertismente), în 
valoare totală de 1.518.605 lei, totodată fiind aplicate și 11.839 puncte penalizare.  

Serviciul Disciplină în construcții, Afișaj stradal și Activitate comercială  
(compartiment de Protecția Mediului) 

În domeniul Disciplinei în Construcţii 
În domeniul disciplinei în constructii şi al afişajului stradal, poliţiştii locali au  efectuat 64 

acțiuni specifice (din care 31 efectuate cu forțe proprii și 33 în colaborare cu celelalte forțe de ordine 
și Inspectoratul de Stat în Construcții) pentru identificarea lucrărilor de construcţii executate, 
verificarea documentațiilor tehnice,  inclusiv a construcţiilor cu caracter provizoriu.  

Au fost verificate 1450 de construcţii, fiind emise 176 de somaţii în vederea desființării 
acestora (boxe amenajate ilegal în adăposturile de apărare civilă, chioșcuri, garaje, tonete, panouri, 
împrejmuiri etc), construite pe proprietatea municipiului Craiova fără forme legale, fiind încheiate 
508 note de constatare. 

S-au întocmit actele necesare și rapoartele de specialitate (în vederea demolării) pentru 26 
construcții amplasate fără forme legale pe terenul proprietate a municipiului Craiova, construcții ce 
au fost desființate de către R.A.A.D.P.F.L. Craiova. 

Potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Local Craiova nr. 37/2014 privind aprobarea 
Regulamentului pentru traversarea prin spargere a străzilor, trotuarelor şi zonelor verzi din 
municipiul Craiova, poliţiştii locali au verificat 112 lucrări, fiind dispuse măsurile legale necesare. 

De asemenea, s-au desfășurat acțiuni pentru depistarea societăților ce dețin firme luminoase 
(farmacii, case de amanet, case de schimb valutar, etc), fără documentațiile prevăzute de lege, fiind 
aplicate măsurile stabilite de Legea 50/1991 republicată. 

În urma acțiunilor și controalelor efectuate, poliţiştii locali din cadrul biroului, au aplicat 486 
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sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 858.500 lei, au depistat 39 infracțiuni privind 
nerespectarea prevederilor din Legea 50/1991 republicată și modificată, pentru care s-a întocmit 
documentația necesară și au fost sesizate organele de urmărire penală pentru continuarea 
cercetărilor. 

În 56 de cazuri s-a întocmit documentația necesară în vederea sesizării instanțelor de 
judecată (prin promovarea de acțiuni, având ca obiect obligația de a face - intrarea în legalitate sau 
desființarea construcțiilor).  
 În domeniul Activității  Comerciale 

Poliţiştii din cadrul Biroului Activitate comercială au organizat şi executat 49 acțiuni de 
verificare și control a activității comerciale la agenți economici ce desfășoară activitate în piețele 
agroalimentare din municipiul Craiova și Târgul de Săptămână (32 acțiuni cu forțe proprii și 17 
acțiuni în colaborare cu celelalte structuri), precum și 420 controale specifice punctuale la societăți 
comerciale/agenți economici ce își  desfășoară activitatea pe raza municipiului Craiova. 

În urma acțiunilor efectuate au fost aplicate 50 sancțiuni contravenționale, ocazie cu care s-a 
dispus ca măsură complementară confiscarea produselor comercializate fără forme legale, 
respectiv: îmbrăcăminte 329 articole, încălțăminte 2778 perechi, gablonțuri 1303 bucăți (ceasuri, 
ochelari, mărgele, etc), produse cosmetice și parfumerie 643 bucăți, jucării 260 bucăți, diverse 
obiecte, etc, în valoare de aproximativ 35.000 lei.  

Mai mult, pe tot parcursul anului, în baza notificărilor înregistrate la Primăria Municipiului 
Craiova cu privire la activitatea de soldare și lichidare a stocurilor de mărfuri deținute de către agenți 
economici, polițiștii locali au verificat 17 societăți comerciale, nefiind constatate nereguli. 

Poliţiştii locali din cadrul Biroului Activitate Comercială au verificat 105 agenţi economici în 
ceea ce privește deţinerea acordurilor şi/sau autorizaţiilor de funcţionare emise de Primăria 
Municipiului Craiova, potrivit O.G. nr. 99/2000 (republicata) privind comercializarea produselor si 
serviciilor de piață și Hotărârii Consiliului Local  nr. 115/2006 privind exercitarea activităţilor de 
comerţ. 

Au fost sancţionate contravenţional 95 societăţi comerciale care nu  s-au conformat 
măsurilor dispuse, în sensul deţinerii şi/sau vizării pe anul 2015/2016 a acordurilor şi/sau 
autorizaţiilor de funcţionare. 

De asemenea, s-au organizat două 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. 

În perioada sarbătorilor de iarnă polițiștii locali au acționat, potrivit competențelor, în zona 
piețelor agroalimentare pentru verificarea legalității desfășurării operațiunilor cu articole pirotehnice, 
având ca scop prevenirea comercializării ori folosirii necorespunzătoare a articolelor pirotehnice din 
categoria celor interzise a fi folosite de către publicul larg, materiale ce provoacă atît disconfort fonic 
cetățenilor, răniri grave ale persoanelor,  precum și distrugeri de bunuri mobile și imobile. 

În cursul anului 2016, polițiștii locali cu atribuții în activitatea comercială au constatat şi 
aplicat 563 de sancțiuni contravenţionale, din care 378 amenzi și 185 avertismente, cuantumul total 
al amenzilor fiind de 339.640 lei. 

 
  În domeniul protecției mediului 

În domeniul Protecției Mediului, polițiștii locali au acționat pentru asigurarea și păstrarea 
curateniei, verificarea existenței contractelor de salubrizare, a depistării bunurilor abandonate pe 
proprietatea municipiului Craiova, precum și pentru depistarea vehiculelor fără stăpân sau 
abandonate pe domeniul public sau privat al municipalității. 

Pe parcursul anului 2016 au fost verificate 62 societăți comerciale și 36 persoane fizice cu 
privire la existența contractelor pentru colectarea deșeurilor menajere și nemenajere cu operatorii 
autorizați, în acest sens fiind efectuate 13 acțiuni atât cu forțe proprii, cât și în cooperare cu celelalte 
structuri de ordine publică. 

Potrivit prevederilor Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau 
abandonate pe terenuri apartinand domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-
teritoriale au fost identificați și somați 735 proprietari de vehicule, din care 591 proprietari au achitat 
taxele aferente vehiculelor pe anul 2016, iar 144  proprietari de vehicule au eliberat domeniul public, 
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conformîndu-se măsurilor dispuse de către polițiștii locali. 
Au fost identificate 24 autovehicule ca fiind expuse spre vânzare pe domeniul public/privat al 

municipiului Craiova, ai căror proprietari au fost sancționați. 
Polițiștii locali din cadrul compartimentului Protecției Mediului al Politiei Locale a Municipiului 

Craiova, în perioada de referință, au desfășurat misiuni de constatare și sancționare a persoanelor 
fizice/juridice care încalcă prevederile legale pentru săvârșirea următoarelor fapte contravenționale: 

-neîmprejmuirea și nesalubrizarea terenurilor deținute cu orice titlu; 
-abandonarea pe domeniul public de aparate de orice fel, instalaţii utilaje vehicule, tonete, 

chioşcuri, containere, construcţii metalice ori din alte materiale;  
-expunerea în scop exclusiv de reclamă publicitară sau spre vânzare pe domeniul public a 

unor vehicule precum și dezmembrarea vehiculelor și ocuparea proprietății municipiului Craiova cu 
componentele acestora;  

-deversarea de ape menajere de orice fel pe domeniul public; 
-abandonarea sau depozitarea deșeurilor municipale pe spații verzi, căi publice sau în alte 

locații care aparțin domeniului public; 
-arderea deșeurilor vegetale menajere sau de altă natura pe spaţiile verzi, parcuri şi grădini 

publice. 
În urma activităților specifice desfășurate au fost aplicate 104  sancțiuni contravenționale  

(din care 41 amenzi și 63 avertismente), în valoare totală de 24.400 lei. 

 

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Dolj 
În perioada de referinţă, obiectivul primordial a fost marcat de activităţile specifice 

desfăşurate în scopul eficientizării acţiunilor derulate pentru creşterea siguranţei cetăţeanului, 
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 infrastructurilor 
critice dar şi pentru soluţionarea problemelor comunităţii, în raport cu competenţele materiale şi 
teritoriale ale inspectoratului. 

De asemenea, o atenţie deosebită a fost acordată organizării cooperării şi colaborării în 
îndeplinirea atribuţiilor specifice cu celelalte componente ale M.A.I., cu structuri ale sistemului de 
apărare, ordine publică şi securitate naţională, precum şi cu organizaţii, instituţii şi autorităţi ale 
administraţiei publice locale, organizaţii neguvernamentale, precum şi cu persoane juridice. 

În ceea ce priveşte modul de organizare şi executare a misiunilor din competenţă, eforturile 
principale au fost orientate spre identificarea tuturor vulnerabilităţilor şi factorilor de risc, optimizării şi 
dinamizării dispozitivelor adoptate în funcţie de situaţia operativă existentă, precum şi eficientizarea 
cooperării cu celelalte structuri cu competenţe în domeniul ordinii şi siguranţei publice. 

În acest sens, pentru asigurarea ordinii şi liniştii publice, consolidarea statului de drept, a 
unei societăţi civile şi democratice, prevenirea şi combaterea faptelor de natură contravenţională 
sau penală,  depistarea persoanelor care se sustrag urmăririi penale sau executării pedepselor, 
precum şi a persoanelor dispărute, conducerile I.J.J. Dolj, IPJ Dolj, GJMb. Craiova, ISUJ Dolj şi 
Poliţiei Locale Craiova au colaborat permanent pentru informarea reciprocă cu privire la evoluţia 
situaţiei operative şi instruirea  personalului participant  la misiunile de asigurare  a ordinii şi liniştii 
publice.  

În anul 2016, pe timpul manifestărilor cultural-artistice, sportive, promoţionale, religioase, de 
protest, jandarmii doljeni în cooperare/colaborare cu personalul IPJ Dolj, GJMb. Craiova, ISUJ Dolj 
şi Poliţiei Locale Craiova, au executat în bune condiţii 172 misiuni de asigurare a ordinii şi siguranţei 
publice, cu un efectiv de 2010 jandarmi, ocazie cu care au fost constatate 6 infracţiuni cu 6 autori,  
s-au aplicat 31 sancţiuni contravenţionale în valoare de 9.600 lei şi confiscate bunuri în valoare de 
1.790 lei 

   Cele mai vizibile au fost misiunile de asigurare a ordinii publice cu ocazia celor două 
evenimente publice majore – Alegerile Locale şi Alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor, a 
sărbătorilor naţionale, Zilele mun. Craiova, precum şi pe timpul desfăşurării Campionatului Mondial 
al Echipelor Canine de Salvare, pe timpul desfăşurării Expoziţiei Itinerante “Aurul şi Argintul Antic al 
României” în incinta secţiei de Istorie – Arheologie a Muzeului de Istorie Craiova, dar şi cu ocazia 
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competiţiilor sportive interne şi internaţionale, fără a fi înregistrate evenimente. 
Ca element de referinţă în activitatea I.J.J. Dolj în această perioadă trebuie subliniat faptul că 

prin măsuri preventiv descurajatoare s-a urmărit evitarea intervenţiei în forţă de către efectivele 
destinate pentru asigurarea ordinii şi liniştii publice atât cu ocazia adunărilor publice nedeclarate, dar 
şi la obiectivele din zona de responsabilitate, pe această linie nefiind înregistrate evenimente 
deosebite. 

Pentru gestionarea corespunzătoare a situaţiei operative, prevenirea faptelor antisociale şi 
intervenţia promptă, la solicitare, în sprijinul cetăţenilor, permanent, la nivelul IJJ Dolj a fost 
constituită o capacitate de intervenţie dispusă în zona obiectivelor importante din centrul 
municipiului Craiova. Pe acest segment de activitate, efectivele Inspectoratului de Jandarmi 
Judeţean Dolj au executat 88 misiuni de intervenţie la solicitări prin S.N.U.A.U. 112 sau telefonice, 
cu un efectiv de 320 jandarmi, ocazie cu care au fost constatate 2 infracțiuni cu 2 autori și  aplicate 
37 sancțiuni contravenționale în valoare de 1870 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 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 10.120 
misiuni de menţinere a ordinii publice, în zone de interes operativ, cu un efectiv de 18.220 jandarmi, 
ocazie cu care au fost aplicate 1638 sancţiuni contravenţionale, în valoare de 364.010 lei, 
constatate 316 infracţiuni cu 298 autori, 28 persoane conduse la poliţie în vederea luării măsurilor 
legale şi au fost ridicate bunuri în valoare de 1.530 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-au 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 244 acţiuni în cadrul 
programului de prevenire a violenţei la competiţiile şi jocurile sportive „Competiţia sportivă = 
Spectacol”, a programului de prevenire a consumului de droguri „Fii conştient, nu dependent”, 
precum şi a programului de prevenire a violenţei în şcoli, ocazie cu care au fost distribuite 2788 
pliante şi materiale informative. 
 Un aspect important a constat în dezvoltarea relaţiilor de cooperare/colaborare cu societatea 
civilă prin intermediul protocoalelor şi parteneriatelor dar şi cu alte instituţii ale statului cu atribuţii pe 
linia apărării drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti (Oficiul Judeţean pentru Protecţia Consumatorului, 
Garda de Mediu, Direcţia Silvică, ANAF, Camera Executorilor Judecătoreşti, Inspectoratul Teritorial 
de Muncă şi altele). 

În acest sens  Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Dolj a desfăşurat 254 acţiuni în 
cooperare/colaborare cu aceste instituţii cu un efectiv de 722 jandarmi, ocazie cu care au fost 
aplicate 48 sancţiuni contravenţionale, în valoare de 8.200 lei şi au fost ridicate bunuri în valoare de 
1006 lei.  

În perioada de referință, de subliniat sunt cele 14 de acţiuni executate în colaborare cu 
specialişti din cadrul ITM Dolj, ocazie cu care au fost verificaţi 42 angajatori, fiind luate măsurile 
prevăzute de lege împotriva acestora pentru muncă fără forme legale, pentru împiedicarea 
executării controalelor ori pentru desfășurarea de activități fără a avea contracte individuale de 
muncă, fiind constatate 2 infracţiuni, 10 contravenţii, în valoare de 18000 lei şi 44 persoane ce 
practicau activităţi fără a avea încheiate contracte individuale de muncă. 

În perioada 28 – 30 iunie 2016, în municipiul Craiova sub coordonarea M.A.I. și I.G.J.R. s-a 
organizat și desfăşurat exerciţiul de antrenament “PELENDAVA 16”, la care au participat structurile 
componente ale Sistemului Naţional de Prevenire şi Combatere a Terorismului şi a avut drept scop 
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dezvoltarea capacităţii de interoperabilitate în sistem integrat, precum şi pentru verificarea 
capacităţii de reacţie şi intervenţie, a forţelor de ordine, în diferite situaţii. 

Acesta a fost un exerciţiu de antrenament planificat, iar o parte din activităţile cuprinse în 
scenariu, s-au desfăşurat în spaţiul public, activităţile desfăşurate fiind prezentate în mass-media 
locală şi centrală şi au avut rolul de a consolida încrederea instituţiilor aflate sub protecţia 
Jandarmeriei dar şi a cetăţenilor comunităţii noastre despre faptul că toate structurile cu atribuţii pe 
această linie au capabilităţile necesare gestionării riscurilor şi ameninţărilor teroriste. 

 Realizarea obiectivelor ce au stat în faţa instituţiei a impus o conduită ireproşabilă precum şi 
o probitate morală şi profesională a întregului personal. 

 
Direcţii de acţiune: 

-  participarea activă, în colaborare cu celelalte structuri din domeniul ordinii şi siguranţei 
publice la creşterea gradului de siguranţă şi protecţie al cetăţenilor ; 

- asigurarea unui climat de ordine şi siguranţă publică pe timpul desfăşurării adunărilor 
publice (mitinguri, demonstraţii, manifestaţii, competiţii sportive, procesiuni); 

- creşterea eficienţei acţiunilor derulate pe linia prevenirii şi combaterii fenomenului 
infracţional și contravențional, îndeosebi a celui stradal; 

- îmbunătăţirea activităţilor de prevenţie şi educaţie în rândul comunităţilor locale în domeniile 
de referinţă ale aplicării atribuţiilor Jandarmeriei Române; 

- consolidarea cooperării cu structurile Ministerului Justiţiei, Ministerului Public, MAI, MAp.N, 
SRI, STS şi SPP şi îmbunătăţirea  colaborării cu autorităţile publice locale, organizaţiile sindicale, 
ONG-uri, etc.; 

- dezvoltarea capacităţii operaţionale a structurilor operative pentru asigurarea intervenţiei la 
solicitările prin SNUAU 112 şi gestionarea situaţiilor speciale sau de criză din domeniul de 
competenţă; 

- dezvoltarea relaţiilor de parteneriat cu comunitatea locală şi societatea civilă în vederea 
consolidării susţinerii publice şi a creşterii încrederii acesteia în instituţia Jandarmeriei. 

Gruparea de Jandarmi Mobilă Fraţii Buzeşti Craiova 
În conformitate cu prevederile Legii nr. 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea 

Jandarmeriei Române, în anul 2016 Gruparea de Jandarmi Mobilă Craiova a acţionat pe 
următoarele direcţii de acţiune: 

- creşterea gradului de siguranţă şi protecţie a cetăţeanului, prin întrebuinţarea eficientă a 
structurilor de ordine publică în zona de responsabilitate teritorială; 

- menţinerea autorităţii structurilor cu atribuţii în domeniul ordinii şi siguranţei publice şi 
sporirea încrederii populaţiei în instituţiile statului, prezervarea unui climat optim de ordine şi 
siguranţă publică; 

- evaluarea permanentă a cadrului operaţional pentru realizarea oportună a analizelor 
privind riscurile şi vulnerabilităţile în planul ordinii publice, urmate de măsuri conform competenţelor 
legale, pe plan local, împreună cu autorităţile locale ale administraţiei publice; 

- cooperarea cu instituţiile statului cu atribuţii în domeniul ordinii şi siguranţei publice, 
pentru cunoaşterea permanentă a situaţiei operative, pentru prevenirea declanşării unor stări 
conflictuale şi actelor de tulburare a ordinii şi liniştii publice; 

- acoperirea eficientă a zonei de competenţă cu forţe şi mijloace pentru asigurarea 
operativității intervenţiei, asigurarea ordinii publice şi, la nevoie, pentru restabilirea acesteia; 

- executarea de acţiuni în sistem integrat (poliţie/jandarmi) pentru prevenirea, combaterea 
şi descurajarea fenomenului infracţional şi contravenţional; 

- asigurarea măsurilor de ordine publică şi protecţia participanţilor pe timpul desfăşurării 
manifestărilor sportive, cultural-artistice, comemorative, religioase şi pe timpul vizitelor oficiale; 

- asigurarea măsurilor de ordine publice pe timpul manifestărilor publice de amploare 
desfășurate în spațiul public; 

- punerea în aplicare a mandatelor de aducere emise de instanţele competente; 
- intervenţia imediată şi oportună la solicitările prin SNUAU-112 şi la celelalte solicitări 

precum şi în sprijinul efectivelor care asigură paza şi protecţia transporturilor cu caracter special, de 
bunuri sau de valori; 



99 
 

- asigurarea capacităţii operative a efectivelor unităţii, în vederea gestionării situaţiilor 
determinate de declanşarea unor manifestaţii publice sau altor forme de protest; 

- asigurarea schimbului de date şi informaţii în cazul unor evenimente majore cu caracter 
transfrontalier (menţinerea ordinii publice, manifestări sportive), în conformitate cu prevederile 
Convenţiei Schengen şi ale Tratatului de la Prüm privind aprofundarea cooperării transfrontaliere, în 
special în vederea combaterii terorismului, criminalităţii transfrontaliere şi a migraţiei ilegale; 

- asigurarea transparenţei în informarea corectă a opiniei publice cu privire la activitatea 
unităţii şi dezvoltarea relaţiilor de parteneriat cu societatea civilă. 

În anul 2016, Gruparea de Jandarmi Mobilă "Fraţii Buzeşti" Craiova a asigurat în municipiul 
Craiova măsurile de ordine la un număr de 91 manifestări sportive (partidele de fotbal din cadrul 
Liga I susţinute de echipa CS Universitatea Craiova pe teren propriu, partidele internaţionale de 
baschet, volei și handbal precum și cele cu grad mediu sau ridicat de risc din cadrul ligilor naţionale 
susţinute de clubul sportiv SCMU Craiova la Sala Polivalentă şi Sala Sporturilor "Ion 
Constantinescu"), 4 misiuni de asigurare a ordinii publice la manifestări de protest (marşuri, 
mitinguri), 115 misiuni la manifestări cultural-artistice, religioase, comemorative, promoţionale (Zilele 
Municipiului Craiova, spectacolele organizate de Primăria Municipiului Craiova - Zilele Mihai 
Viteazul, Zilele prieteniei Bergenbier, Zilele municipiului Craiova, preselecţia X-Factor, Revelionul 
2016-2017, Ziua Naţională a României precum şi la 2 misiuni de asigurare a ordinii publice pe timpul 
vizitelor oficiale. 

De asemenea, Gruparea de Jandarmi Mobilă "Fraţii Buzeşti" Craiova a asigurat măsurile de 
ordine pe timpul manifestărilor electorale şi al alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor. 

Pe linia menţinerii ordinii publice pe raza municipiului Craiova, Gruparea de Jandarmi Mobilă 
"Fraţii Buzeşti" Craiova a executat un număr de 458 misiuni de menţinere a ordinii publice prin 
patrule de jandarmi, 1250 misiuni de menţinere a ordinii publice prin patrule mixte poliţie/jandarmi, 
acţiuni punctuale în pieţe, târguri şi în zona centrelor comerciale, acţiuni punctuale în zone de 
interes operativ sau cu risc criminogen ridicat.  

De asemenea, au fost executate un număr de 3852 acţiuni în cooperare cu Inspectoratul de 
Poliţie al Judeţului Dolj pentru prevenirea, combaterea şi descurajarea fenomenului contravenţional 
sau infracţional şi pentru diminuarea infracţionalităţii stradale, 24 misiuni în cooperare cu organele 
administraţiei publice locale, 2 misiuni în cooperare cu executorii judecătoreşti şi 8 misiuni în 
cooperare cu alte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne (Oficiul Român pentru Imigrări - 
Serviciul Judeţean Dolj, Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Dolj). 

În baza prevederilor Planului de cooperare încheiat între IGPF, IGPR şi IGJR pentru 
prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale la frontiera de sud a României şi ale Planului de 
cooperare încheiat între IJJ Dolj, IPJ Dolj, STPF Dolj şi Sectoarele Poliţiei de Frontieră Calafat, 
Piscu Vechi, Bistreţ şi Bechet pentru prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale la frontiera de Sud a 
României - pe raza judeţului Dolj, Gruparea de Jandarmi Mobilă Craiova a participat cu un efectiv de 
72 jandarmi la 19 acţiuni comune în zona frontierei de stat cu Bulgaria, pe raza municipiului Calafat 
şi în localităţile din mediul rural arondate zonei de frontieră şi în zona frontierei de sud a României, 
pe raza localităţilor Piscu Vechi, Rast, Negoi, Bistreţ pentru combaterea migraţiei ilegale şi a 
infracţionalităţii transfrontaliere. 

În anul 2016, GJMb Craiova a executat misiuni în cooperare cu Secţia Regională de Poliţie 
Transporturi Craiova pentru prevenirea şi sustragerilor de componente de la infrastructura căii ferate 
pe magistrala CF 900 şi în zona Aeroportului Internațional Craiova (107 de acţiuni de protecţie 
antiteroristă), pe timpul sosirii/plecării curselor internaționale, cu Direcţia Regională pentru Accize şi 
Operaţiuni Vamale Craiova, pentru prevenirea şi combaterea activităţilor ilegale cu produse cu tutun 
ce provin din Ukraina, Republica Moldova sau sunt transportate pe Marea Neagră, Direcţia 
Regională Antifraudă Fiscală şi cu organele administraţiei publice locale – Primăria municipiului 
Craiova, Regia Autonomă de Transport Craiova. 

În conformitate cu prevederile HG nr. 1486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei 
obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi şi în baza Protocolului de colaborare în 
domeniul pazei şi protecţiei prin monitorizarea surselor radioactive folosite în unităţile sanitare şi 
intervenţiei în caz de producere a unor incidente de securitate fizică, conform Dispoziţiei IGJR nr. 
92411 din 10.08.2016, începând cu data de 12.08.2016 GJMb Craiova acţionează pe linia prevenirii, 
combaterii şi descurajarea actelor de natură teroristă sau a faptelor de natură a pune în pericol 
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siguranţa sursei radioactive din cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă Craiova şi intervenţia la 
producerea unor incidente de securitate fizică la sursa radioactivă. 

În conformitate cu prevederilor Planului Unic de Ordine şi Siguranţă al Judeţului Dolj, 
Sistemului cadru de asigurare a protecţiei instituţiilor de învăţământ încheiat la nivelul judeţului Dolj 
şi ale Planului de măsuri pentru menţinerea şi creşterea gradului de siguranţă civică în zona 
unităţilor de învăţământ în anii şcolari 2015-2016 şi 2016-2017 aprobat de Prefectul Judeţului Dolj, 
Gruparea de Jandarmi Mobilă Craiova a participat la menţinerea ordinii şi siguranţei publice, în 
sistem integrat cu Poliţia Municipiului Craiova, în zona a 10 instituţii de învăţământ preuniversitar 
date în competenţă, pe timpul anului de învăţământ şi pe perioada examenelor de Bacalaureat, de 
capacitate, a concursurilorui de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din 
învăţământul preuniversitar. 

Pe linia activităţilor de prevenire a fenomenului infracţional, au fost încheiate un număr de 10 
parteneriate cu instituţiile de învăţământ din municipiul Craiova şi 7 parteneriate cu instituţiile de 
învăţământ din judeţul Dolj, având ca obiective prevenirea şi combaterea faptelor antisociale din 
zona instituţiilor de învăţământ, a comportamentului deviant şi a delicvenţei juvenile şi acordarea 
sprijinului educaţional referitor la cunoaşterea legislaţiei în materie contravenţională/ penală, 
sensibilizarea şi educarea elevilor în scopul evitării consumului de droguri. 

De asemenea, au fost desfăşurate 346 acţiuni de prevenire a fenomenului infracţional, faţă 
de 341 acţiuni desfăşurate în 2015, prin derularea Programelor de prevenire intitulate „Şcoala ta în 
siguranţă”, „Jandarmii alături de elevi”, „Jandarmeria pe înțelesul tuturor”, „Competiţia Sportivă = 
Spectacol”, „Fii conştient, nu dependent”, „Turiști în siguranță”, „Vacanță în siguranță”, „Activităţi de 
informare privind Ziua Jandarmeriei Române”, „Activităţi de informare privind Ziua Jandarmeriei 
Rurale”. 

Pe timpul acestor misiuni, efectivele GJMb Craiova au constatat un număr de 87 infracţiuni 
în mod independent cu 126 autori, 96 infracţiuni în cooperare cu poliţia, fiind depistaţi 140 autori, au 
fost aplicate un număr de 1144 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 338.125 lei. 

Conform prevederilor Planului de măsuri pentru verificarea legalităţii desfăşurării 
operaţiunilor cu obiecte pirotehnice la nivelul judeţului Dolj, în perioada analizată unitatea a executat 
acţiuni în cooperare cu BAESP Dolj în zona pieţelor, târgurilor şi centrelor comerciale, pe timpul 
cărora au fost constatate un număr de 39 infracţiuni cu 42 autori depistaţi, actele de constatare fiind 
întocmite şi înregistrate de către efectivele de jandarmi. 

Pe timpul acţiunilor, au fost ridicate în vederea confiscării obiecte artizanale şi de distracţie 
pe bază de amestecuri pirotehnice. 

În cursul anului 2016, evoluţia situaţiei operative din zona de competenţă teritorială a 
Grupării de Jandarmi Mobile Craiova a fost marcată de un trend descendent al infracţionalităţii 
stradale, astfel că, în urma eforturilor depuse pentru realizarea unor dispozitive de ordine şi 
siguranţă publică eficiente, în anul 2016 criminalitatea stradală la nivelul municipiului Craiova a  
scăzut faţă de anul 2015. 

Pe linia combaterii criminalităţii organizate şi transfrontaliere şi pentru destructurarea 
grupurilor infracţionale organizate, Gruparea de Jandarmi Mobilă Craiova a participat, la solicitarea 
procurorilor, la acţiuni ce au vizat destructurarea unor grupuri infracţionale organizate, specializate 
în infracţiuni informatice, clonare de carduri, înşelăciune, trafic de persoane, şantaj, infracţiuni cu 
violenţă, evaziune fiscală sau trafic de metale. 

În baza prevederilor Planurilor comune, GJMb Craiova a participat, la solicitarea IJJ Dolj şi 
IPJ Dolj, la executarea unor acţiuni cu efective mărite pe raza municipiului Craiova, pentru 
prevenirea, combaterea şi descurajarea fenomenului contravenţional sau infracţional. 

În cadrul parteneriatelor şi programelor proprii de prevenire, cu sprijinul şi participarea 
reprezentanţilor Centrului Naţional Antidrog – Sucursala Craiova şi ai Agenţiei Naţionale Împotriva 
Traficului de Persoane – Centrul Regional Craiova, au fost organizate 8 activităţi pe timpul cărora au 
fost distribuite pliante şi reviste cu istoricul Grupării de Jandarmi Mobile Craiova. 

În conformitate cu prevederile Planului general al MAI de măsuri pentru menţinerea, 
asigurarea ordinii publice şi creşterea gradului de siguranţă a cetăţeanului, premergător şi în 
contextul sărbătorilor de iarnă, Planului de măsuri al IGJR pentru menţinerea, asigurarea ordinii 
publice şi creşterea gradului de siguranţă a cetăţeanului, premergător şi în contextul Sărbătorilor de 
iarnă, în contextul atentatelor desfăşurate la nivel internaţional, GJMb Craiova a executat 107 de 
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acţiuni de protecţie antiteroristă în zona Aeroportului Internaţional Craiova, precum şi în zonele 
aglomerate din municipiul Craiova. 
 

Turism 
Procesul privatizării infrastructurii turistice a municipiului Craiova, a dus la o slabă valorificare 

a potenţialului turistic. 
La sfârşitul anului 2016, activitatea turistică s-a desfăşurat prin intermediul a 37 unităţi de 

cazare. Hotelurile deţin 59,5% din totalul unităţilor de cazare, urmate de pensiunile turistice urbane 
cu 18,9%, hosteluri cu 10,8%, moteluri cu 5,4% şi vile turistice şi pensiuni agroturistice cu câte 
5,4%. 

Numărul turiştilor cazaţi la sfârşitul anului 2016 a fost de 74877 (cu 1214 turişti mai mult faţă 
de sfârşitul anului 2015), cu 133791 om-zile înnoptări (cu 10109 om-zile înnoptări mai puţin decât la 
sfârşitul anului 2015). 
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STAREA MEDIULUI 

 
 

Calitatea aerului 
În cursul anului 2016, 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 in industria de transformare şi pentru producerea de energie electrică şi termică, 
respectiv  platformele industriale ale celor 2 termocentrale care emit o serie de poluanţi 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 în condiţii de vânt uscat; 

- alte procese industriale - platforma de sud-est (Electroputere, M.A.T., Reloc, Ford), zona din 
NV- Elpreco, Fabrica de bere, incineratorul generează în atmosferă emisii de diverşi  
poluanți şi zgomot; 

- exploatarea gazelor produce emisii de compuşi organici volatili ; 
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- 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; 

- 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 2016 
În urma monitorizării poluanţilor atmosferici în anul 2016, 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 
zonă, nu s-au înregistrat depășiri ale VL orare la nici una dintre stații, iar mediile anuale sunt în 
domeniul a 10-14 µg/m3. 

În cazul  oxizilor de azot (NO2, NOx) s-au înregistrat medii anuale ceva mai ridicate, în jur de 
30 µg/m3, în condițiile în care nu s-au mai desfășurat lucrări de reabilitare a căilor rutiere importante 
din oraș ca în 2015, când mediile anuale ale aceluiași poluant au fost sub 20 µg/m3. Concentrațiile 
cele mai ridicate s-au înregistrat în timpul iernii, datorită aportului proceselor de ardere pentru 
încălzirea casnică. S-au înregistrat depășiri ale VL orare la DJ-1(3) și DJ-3 (5), în condiții proaste de 
dispersie (calm atmosferic, ceață, presiune atmosferică ridicată). 

Deși pentru pulberile materiale PM10, PM2,5 nu există  o captură suficientă de date pentru 
evaluare, precizăm că 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 DJ-3 și DJ-5. La DJ-1, stație de trafic mai puțin influențată de procesele de ardere pentru 
încălzirea casnică, se înregistrează un număr mai mic de depășiri în aceeași perioadă de timp față 
de cealaltă stație urbană DJ-3. 

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. Perioada: 2016       

staţie poluant media 
anuala 

valoarea 
maxima  
a  
mediilor 
mobile 
la 8 ore 

tip depasire  nr. 
depasiri  

captura 
de date 
validate 
(%) 

DJ-1 

SO2,µg/
m3  13.2   VL orare orare (350 µg/m3) 0 88.20 
NO2, 
µg/m3 33.31   VL orare (200 µg/m3) 3 66.10 
NOx,µg/
m3 59.97       66.10 
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CO, 
mg/m3 0.36 3.74 

VL zilnica (10 mg/mc, valoarea 
maxima zilnica a mediilor pe 8 
ore) 

0 90.9 

Benzen, 
µg/m3 3.38       35.00 

PM10 
grav., 
µg/m3 22.17   

VL zilnica (50µg/m3, medie pe 
24 ore) 5 28.60 

PM10 
nef., 
µg/m3 20.89   

VL zilnica (50µg/m3, medie pe 
24 ore) 3 28.90 

DJ-2 

SO2,µg/
m3  9.86   VL orara (350 µg/m3) 0 93.10 
NO2, 
µg/m3 26.16   VL orara (200 µg/m3) 0 94.20 
NOx,µg/
m3 45.65       94.20 

CO, 
mg/m3 0.30 3.56 

VL zilnica (10 mg/mc, valoarea 
maxima zilnica a mediilor pe 8 
ore) 

0 96.8 

Benzen, 
µg/m3 3.75       20.00 

PM2.5 
grav., 
µg/m3 16       68.80 

DJ-3 

SO2,µg/
m3  10.43   

Depasirea valorii limita orare 
(350 µg/m3) 0 69.80 

NO2, 
µg/m3 27.46   

Depasirea valorii limita orare 
(200 µg/m3) 5 79.50 

NOx,µg/
m3 50.29       79.30 

O3,µg/m
3 56.52 136.4 

Valoarea tinta (120µg/m3, 
maxima zilnica a mediei glisante 
la 8 ore) 7 

81.90 

PM10 
grav., 
µg/m3 22.09   

VL zilnica(50µg/m3, medie pe 
24 ore) 9 58.10 

PM10 
nef., 
µg/m3 29.3   

VL zilnica(50µg/m3, medie pe 
24 ore) 11 18.00 

DJ-4 

SO2,µg/
m3  14.4   

Depasirea valorii limita orare 
(350 µg/m3) 0 10.40 

NO2, 
µg/m3 21.13   

Depasirea valorii limita orare 
(200 µg/m3) 0 81.50 

NOx,µg/
m3 38.11       81.50 

O3,µg/m
3 51.06 170.6 

Valoarea tinta (120µg/m3, 
maxima zilnica a mediei glisante 
la 8 ore) 20 

82.60 

O3,µg/m
3     Prag de informare (180 µg/m3, 

medie orara) 6   

DJ-5 SO2,µg/
m3  11.18   VL orare orare (350 µg/m3) 0 70.20 
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NO2, 
µg/m3 16.4   VL orare (200 µg/m3) 0 85.70 
NOx,µg/
m3 32.08       85.70 

CO, 
mg/m3 0.18 2.25 

VL zilnica (10 mg/mc, valoarea 
maxima zilnica a mediilor pe 8 
ore) 

0 93.6 

O3,µg/m
3 38.09   

Valoarea tinta (120µg/m3, 
maxima zilnica a mediei glisante 
la 8 ore) 2 

75.70 

PM10 
grav., 
µg/m3 21.13   

VL zilnica(50µg/m3, medie pe 
24 ore) 5 20.40 

PM10 
nef., 
µg/m3 25.26   

VL zilnica(50µg/m3, medie pe 
24 ore) 5 19.30 

 
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 MMDD 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 2014 un program de 
24 de ore/zi şi a avut drept sarcină principală realizarea monitorizării radioactivităţii mediului in 
Municipiul Craiova, în scopul detectării oricărei creşteri nejustificate a radioactivităţii mediului, 
această activitate fiind de o mare importanţă datorită existenţei la aprox. 70 km a complexului 
nuclear de la Kozlodui. Programul de lucru a presupus măsuratori de activităţi beta globale în raport 
cu sursa etalon (Sr-Y)90, măsuratori gamma spectrometrice ale factorilor de mediu: aer, depuneri 
atmosferice, apa brută Jiu-secţiunea Podari şi Işalniţa, apa din foraj Hanul Doctorului, vegetaţie 
spontană, sol necultivat, sedimet Jiu şi determinări de debit doză gamma. 

 
Situaţia radioactivităţii factorilor de mediu în Municipiul Craiova 
 

a) Radioactivitatea aerului 
b) 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, 
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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. 
 
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 
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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 

0.000

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

ian feb mar apr mai iun iul aug sept oct nov dec

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006  
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. 
     Radioactivitatea artificială a aerosolilor atmosferici a fost sub limita de detecţie a aparaturii. 
Activitatea minim detectabilă (AMD), s-a situat în jurul valorii de 5 mBq/mc.  
 
c) Debitele dozei gamma  în aer – Craiova 

 
 
       Variaţia lunară a debitului de doză gamma externă 
Debit doză  [Sv/h] 
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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 0.10 mSv/an. Valoarea medie 
a echivalentului de  doză efectivă pentru ţara noastră este de 2,4 mSv/an. 

Probele de aerosoli atmosferici cumulate lunar, au fost măsurate gama spectrometric.  
 

d) 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). 
 

Bq/mp*zi              Evoluţia concentraţiei depunerilor atmosferice     L/luna       
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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.  
 
e) Ape brute Jiu – Podari 
 

Radioactivitatea artificială beta globală a probelor de apă din Jiu (măs. imediate) a variat 
între 124 Bq /m3

 în luna august şi 359 Bq-mc în luna februarie iar cea întârziată măsurată după 5 
zile de la recoltare, a fost  în medie de 125 Bq/m3. 

Singurul radionuclid artificial găsit a fost Cs-137, care a avut o concentraţie de 1,02  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. 

 
f) Sol necultivat – Craiova 
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Valorile obţinute în urma măsurătorilor beta globale a  probelor de sol necultivat s-au situat 

între 216,0 si  396,0 Bq/kg. Singurul radionuclid artificial găsit a fost Cs-137, a cărui activitate este 
de 12,6  Bq/kg şi este de provenienţă cernobâliană. 

 
g) Vegetaţie spontană – Craiova 

 
Radioactivitatea  beta globală a vegetaţiei spontane a variat în acestă perioadă între 87,1 şi 

197 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. 

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 
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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;  
 - 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. 

Deficienţele organizatorice (lipsa sau organizarea rudimentară a serviciilor de salubritate în 
mediul rural), precum şi folosirea unor instalaţii / tehnologii de eliminare neadecvată unei gestiuni 
ecologice, fac ca această activitate să aibă un impact negativ asupra mediului şi să constituie un 
risc pentru sănătatea publică. 

Gestionarea deşeurilor municipale presupune colectarea, transportul, valorificarea şi 
eliminarea acestora, inclusiv monitorizarea depozitelor de deşeuri după închidere. 

 
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 
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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. 

La nivelul anului 2016 s-a colectat de pe raza municipiului Craiova, prin S.C. Salubritate 
Craiova S.R.L. o cantitate de 84.369,12 tone de deşeuri municipale asimilabile şi inerte, aceasta 
fiind depozitată la depozitul ecologic Mofleni. 

Tratarea deşeurilor biodegradabile prin compostare este soluţia principală pentru 
valorificarea deşeurilor biodegradabile, reutilizarea unei părţi din deşeul biologic rural pentru hrana 
animalelor fiind soluţia secundară. Pentru compostare, deşeurile verzi din parcuri, curţi, grădini şi 
pieţe trebuie colectate separat. Este posibilă şi compostarea nămolului de la case (fose septice) şi 
de la instalaţii de tratare municipale (dacă sunt conforme cu OM 344/2004). Deşeurile alimentare din 
case pot fi compostate alături de deşeurile verzi sau folosite ca hrană pentru animale. Aceasta 
metodă este aplicabilă în special pentru restaurante sau instituţii cu caracter social, unde cantităţile 
generate de deşeuri alimentare sunt suficient de mari pentru a justifica recuperarea zilnică şi 
folosirea lor ca hrana pentru animale. 

În municipiul Craiova, R.A.A.D.P.F.L. Craiova a colectat şi depozitat pentru compostare o 
cantitate de 4.068,3 tone deşeuri biodegradabile din parcuri şi grădini. 

 
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. 

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 introducese, prelucrate şi validate datelor aferente anului 
2015, 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. 
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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 
15 operatori care reciclează deşeurile de plastic. Operatorii economici au introdus on-line datele 
aferente anului 2015 în aplicaţia Ambalaje dezvoltată în cadrul proiectului SIM. 

Referitor la colectarea separată a deşeurilor, în judeţul Dolj a fost implementat sistemul de 
colectare separată a deşeurilor numai în municipiul Craiova, la nivelul anului 2015, cantitatea totală 
colectată fiind de 92924 kg deşeuri de ambalaje (PET – 19841kg, hârtie/carton 45816 kg, sticlă 
27267). Cantităţile colectate sunt foarte mici comparativ cu ţintele prevăzute de legislaţia în vigoare 
fiind necesară creşterea gradului de conştientizare a factorilor implicaţi. 

 
Gestionarea deşeurilor din construcţii şi demolări 
Deşeurile din construcţii şi demolări continuă să fie un flux sensibil de deşeuri, deoarece în 

prezent nu se realizează o evidenta exactă a cantitatilor generate şi nici o gestionare 
corespunzătoare. 

La nivelul judeţului/municipiului, există un operator autorizat pentru colectarea deşeurilor din 
construcţii şi demolări. În prezent, doar o mică parte din deşeurile provenite din construcţii şi 
demolări este raportată, în special cea provenită de la personele care solicită autorizaţii de 
construire pentru renovări/demolări/construcţii noi. Cele mai mari cantităţi, constând de regulă în 
resturi de betoane, cărămidă sau mixte (cărămidă sau mortar) provin însă din zona societăţilor de 
construcţii, pe care în general nu le declară, întrucât fie le concasează şi le reutilizează la 
amenajarea drumurilor de acces în şantier sau pentru umplerea gropilor de pe drumurile comunale, 
fapt mai mult sau mai puţin legal, fie le depozitează de cele mai multe ori în locuri nepermise. 

Deşeuri generate din activităţi medicale  
Deşeurile generate din activităţile medicale, aproximativ 760 tone, au fost neutralizate sau 

eliminate prin incinerare de către firmele autorizate în acest scop (în principal de către SC 
STERICYCLE ROMÂNIA SRL şi SC MEDELINE EXIM). 

Transportul deşeurilor medicale periculoase de la spitale şi alte unităţi medicale se 
realizează prin intermediul agenţilor economici autorizaţi pentru colectarea şi transportul acestor 
tipuri de deşeuri. 

 
Firme de transport deşeuri periculoase autorizate 

Judeţ Operator economic 
DOLJ SC STERICYCLE ROMÂNIA SRL 

DOLJ SC COGEN ENERGY MEDICAL COMPANY 
SRL  

DOLJ SC ECOTOTAL SRL CRAIOVA  
DOLJ SC REMAT BRASOV SA- CRAIOVA,  

DOLJ SC TRANS COGEN MEDICAL COMPANY 
SRL 

DOLJ  DIVERS ECO TECH SRL 
DOLJ SC GUARDIAN  SRL 
DOLJ SC ADIDRAD SRL 
DOLJ SC OLTMETAL SA 
DOLJ SC ECO TOTAL SRL 
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Firme autorizate pentru eliminarea finală (incinerare) a deşeurilor 

Judeţ Operator economic Tip incinerator 

Dolj SC STERICYCLE ROMÂNIA SRL Instalaţie de incinerare deşeuri periculoase 

Dolj SC MEDELINE EXIM Instalaţie de incinerare deşeuri medicale şi 
periculoase 

 
Deşeuri de echipamente electrice şi electronice 
Responsabilitatea atât a gestionării DEEE, cât şi a furnizării de date privind cantităţile de 

EEE introduse pe piaţă revine producătorilor/importatorilor. Producătorii/Importatorii pot opta să îşi 
transfere obligaţiile către o organizaţie externă (sistem de conformare) sau să îşi îndeplinească 
obligaţiile în mod individual. Indiferent de sistemul pentru care optează, acesta trebuie să fie aprobat 
şi monitorizat de către autoritatea naţională responsabilă cu protecţia mediului. 

Reglementările din domeniul gestionării deşeurilor de echipamente electrice şi electronice 
(DEEE) au ca obiective principale următoarele: prevenirea apariţiei DEEE şi reutilizarea, reciclarea 
şi alte forme de valorificare a acestor tipuri de deşeuri pentru a reduce în cea mai mare măsură 
cantitatea de deşeuri eliminate; îmbunătăţirea performanţei de mediu a tuturor operatorilor implicaţi 
în ciclul de viaţă al echipamentelor electrice şi electronice (producători, distribuitori şi consumatori) 
şi, în mod special, a operatorilor economici direct implicaţi în tratarea deşeurilor de echipamente 
electrice şi electronice. 

Pentru îndeplinirea acestor obiective sunt necesare următoarele: 
- crearea unor sisteme de colectare care să permită deţinătorilor şi distribuitorilor finali să 

predea gratuit deşeurile la punctele de colectare DEEE; 
- asigurarea colectării de către distribuitorii de echipamente electrice şi electronice a DEEE 

de acelaşi tip şi în aceeaşi cantitate cu echipamentul/echipamentele furnizate; 
- asigurarea disponibilităţii şi accesibilităţii, pe întreg teritoriul ţării, a punctelor de colectare 

necesare, ţinând cont în special de densitatea populaţiei; 
- monitorizarea îndeplinirii obligaţiilor (urmărirea trasabilităţii deşeurilor), creşterea acurateţei 

datelor raportate; 
- combaterea colectării DEEE-urilor ca deşeuri metalice şi a tratării necorespunzătoare a 

acestora; 
- introducerea standardelor de reciclare 
Operatorii economici care tratează, reciclează sau valorifică DEEE, raportează la APM., 

anual, până la data de 30 aprilie, informaţii privind cantităţile de DEEE preluate, din care: cantitatea 
de deşeuri valorificabile rezultate din procesare (pe categorii de materiale şi substanţe); cantitatea 
de deşeuri nevalorificabile destinate eliminării; cantitatea de deşeuri tratate în ţară; cantitatea de 
deşeuri exportate pentru a fi tratate în alte state. 

La nivelul judeţului Dolj există 22 operatori autorizaţi 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.  
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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 anilor 2013 şi 2014 au fost 
validate de APM Dolj, urmând a fi deschisă sesiunea de raportări pentru anul 2015. Cantităţile 
generate au fost transferate către operatori economici autorizaţi în vederea valorificării/eliminării. 

În judeţ sunt autorizate două incineratoare pentru incinerarea deşeurilor periculoase: SC 
MEDLINE EXIM şi SC STERICYCLE România SRL, incineratoare care pot incinera şi uleiuri uzate 
pentru care nu mai există metodă fezabilă de valorificare. 

 
Gestionarea bateriilor şi acumulatorilor şi a deşeurilor de baterii şi acumulatori  
Directiva privind bateriile şi acumulatorii şi deşeurile de baterii şi acumulatori prevede: 
- interzicerea introducerii pe piaţă a anumitor baterii şi acumulatori care conţin mercur sau 

cadmiu; 
- stabilirea sistemelor de colectare care să permită utilizatorilor finali să elimine toate 

deşeurile de baterii şi acumulatori portabili în mod convenabil şi gratuit; 
- finanţarea de către producători a costurilor de colectare, tratare şi reciclare a tuturor 

bateriilor şi acumulatorilor colectaţi, din care se deduce profitul realizat prin vânzarea materialelor 
recuperate; 

- responsabilitatea producătorilor de baterii şi acumulatori şi producătorilor de alte produse 
care conţin o baterie sau un acumulator pentru gestionarea deşeurilor de baterii şi acumulatori pe 
care îi introduc pe piaţă.  

În judeţul Dolj sunt autorizaţi 56 de operatori care colectează deşeuri de baterii şi 
acumulatori. În prezent operatorii economici raportareză datele aferente anului 2016 privind 
cantitatile de deşeuri de baterii şi acumulatori colectate.  
 

Poluarea fonică 
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, Benzinaria 
OMV Severinului, intersecţia Calea Bucureşti – Centura de Nord, Pasaj Electroputere – 
Electroputere Parc,  Piaţa Gării , Strada Râului – Strada Brestei, Ciupercă, Zona Spitalul nr. 1, 
intersecţia A.I. Cuza – Calea Bucureşti (Mc Donald’s), diverse intersecţii din cartierul Craioviţa 
Nouă. 

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. 
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- 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. 

Traficul feroviar afectează continuu liniştea locuitorilor dintr-un culoar de cca. 100 m 
adiacent liniilor feroviare. 

In zona municipiului Craiova traficul aerian civil este scăzut, iar aplicaţiile militare (câteva 
într-un an) se desfăşoară de regulă ziua. In contextul mai sus menţionat, RA Aeroportul Craiova a 
realizat harta de zgomot şi rapoartele aferente pentru traficul aerian civil produs de Aeroportul 
Craiova, acestea fiind raportate la A.P.M. Dolj în luna iunie 2013. Este de menţionat faptul că au fost 
introduse mai multe curse aeriene regulate către diverse oraşe europene, dar acestea nu au încă un 
impact major în poluarea fonică generată de traficul aerian pe Aeroportul Craiova.   

Prin contractul nr. 12041  din anul 2012, Primăria Municipiului Craiova a contractat serviciile 
de realizare a hărţilor strategice de zgomot pentru aglomerarea Craiova, pentru sursele trafic rutier, 
feroviar, industrial şi aerian. 
 Harţile de zgomot au fost realizate de S.C. INSTITUTUL DE CERCETARI IN 
TRANSPORTURI – INCERTRANS S.A. Bucuresti, fiind finalizate în aprilie 2013 şi aprobate de 
comisia constituită la nivelul A.P.M. Dolj. 

Primăria Municipiului Craiova a scos la licitaţie în anul 2013 pe sistemul de achiziţii publice 
SEAP activitatea de realizare a „Planurilor de acţiune privind reducerea zgomotului” şi testarea 
teoretică a acestora în vederea găsirii celor mai bune metode şi a celor mai eficiente, în lumina 
existenţei unor resurse limitate pentru aplicarea „Planurilor de acţiune pentru reducerea zgomotului”,  
cele mai potrivite pentru zonele studiate.  

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. 

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. 
   Proiectul de reabilitare a Str. Calea Bucureşti, desfăşurat în anul 2015, a creat premizele 
unei reducerii a zgomotului la sursă, în special prin îmbunătăţirea calităţii căii de rulare (covor 
asfaltic), cât şi prin darea în funcţionare a semaforizării în regim sincronizat, sistem care s-a dovedit 
viabil şi în alte oraşe mari din ţară. 
Vis-a-vis de sursa de zgomot tramvai, după consultarea hărţilor de zgomot şi a situaţiei concrete 
de pe teren, reducerea zgomotului emis de circulaţia tramvaielor se poate realiza prin reducerea 
zgomotului emis la contactul şină-roată, reducerea vibraţiilor vehiculelor prin schimbarea acestora 
cu vehicule mai silenţioase, reducerea vibraţiilor vehiculelor şi a căii de rulare prin reducerea 
rigidităţii căii de rulare. 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 
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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. 
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);  
- 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 2015 

La începutul 
anului 2016 

   
� ECHIPAREA TERITORIULUI   

� Suprafaţa totală2 - ha 8141 8141 
� Locuinţe existente1 - total - număr 109940 110207 

 Locuinţe în proprietate publică - număr 748 748 
 Locuinţe din fondurile private - număr 109192 109459 

� Suprafaţa locuibilă1 - total mp 5797390 5816064 
 Suprafaţa locuibilă - proprietate publică - mp 25054 25054 
 Suprafaţa locuibilă – fonduri private - mp 5772336 5791010 

� Suprafaţa intravilană a municipiilor şi oraşelor - hectare 7063 7063 
� Suprafaţa spaţiilor verzi a municipiilor şi oraşelor - hectare 1039 1040 
� Lungimea străzilor orăşeneşti - total - km 401 401 

 Lungimea străzilor orăşeneşti modernizate - km 301 312 
� Lungimea simplă a reţelei de distribuţie a apei potabile - km 550,5 551,5 
� Capacitatea instalaţiilor de producere a apei potabile – mc /zi 301520 301520 
� Cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor – total - 

mii mc 
 

27186 
 

21925 
� Cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor – uz 

casnic - mii mc 
 

25296 
 

21232 
� Energia termică distribuită - Gcal 357044 371898 
� Lungimea simplă a reţelei de canalizare - km 438,0 438,0 
� Lungimea simplă a conductelor de distribuţie a gazelor - km 462,2 465,1 
� Gaze naturale distribuite - total – mii mc 81063 85935 
� Gaze naturale distribuite – uz casnic – mii mc 46768 46751 
� Numărul tramvaielor în inventar 28 29 
� Numărul autobuzelor în inventar 203 210 

                                                 
2 Date la sfârşitul anului 
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Indicator 
La începutul 
anului 2015 

La începutul 
anului 2016 

   
   

� POPULAŢIA   
� Populaţia după domiciliu la 1 iulie 306257 304030 

 Din care femei 161188 160378 
   

� Mişcarea naturală a populaţiei3   
 Născuţi vii 2656 2540 
 Născuti morţi - 2 
 Decedaţi 2898 2627 
 Decedaţi sub un an 16 7 
 Căsătorii 1914 1956 
 Divorţuri 263 132 

� Mişcarea migratorie a populaţiei   
 Stabiliri de domiciliu în localitate 2972 3060 
 Plecări cu domiciliul din localitate 4237 4285 
 Stabiliri de reşedinţă în localitate 4387 2977 
 Plecări cu reşedinţa din localitate 2082 4086 

   
� FORŢA DE MUNCĂ   

� Numărul mediu al salariaţilor - total - persoane 92423 94218 
 Numărul mediu al salariaţilor în agricultură, silvicultură 
şi pescuit - persoane 

 
575 

 
744 

 Numărul mediu al salariaţilor în industrie - total - 
persoane 

 
22508 

 
22562 

� Numărul mediu al salariaţilor în industria extractivă - 
persoane 

 
665 

 
552 

� Numărul mediu al salariaţilor în industria 
prelucrătoare - persoane 

 
17363 

 
17480 

� Numărul mediu al salariaţilor în producţia şi 
furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă 
caldă şi aer condiţionat - persoane 

 
 

2079 

 
 

2125 
� Numărul mediu al salariaţilor în distribuţia apei, 

salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de 
decontaminare - persoane 

 
 

2401 

 
 

2405 
 Numărul mediu al salariaţilor în construcţii - persoane 5686 6431 
 Numărul mediu al salariaţilor în comerţ cu ridicata şi cu 
amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor - 
persoane 

 
 

22080 

 
 

21296 
 Numărul mediu al salariaţilor în transport şi depozitare - 
persoane 

 
4739 

 
5197 

 Numărul mediu al salariaţilor în hoteluri şi restaurante  - 
persoane 

 
2325 

 
2133 

 Numărul mediu al salariaţilor în informaţii şi comunicaţii  
- persoane 

 
2351 

 
2902 

 Numărul mediu al salariaţilor în intermedieri financiare 
şi asigurări - persoane 

 
1466 

 
1478 

 Numărul mediu al salariaţilor în tranzacţii imobiliare  - 
persoane 

 
560 

 
579 

                                                 
3 Date la sfârşitul anului 
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Indicator 
La începutul 
anului 2015 

La începutul 
anului 2016 

   
 Numărul mediu al salariaţilor în activităţi profesionale, 
ştiinţifice şi tehnice  - persoane 

 
2978 

 
3738 

 Numărul mediu al salariaţilor în activităţi de servicii 
administrative şi activităţi de servicii suport  - persoane 

 
4886 

 
4761 

 Numărul mediu al salariaţilor în administraţie publică şi 
apărare, asigurări sociale din sistemul public  - persoane 

 
3646 

 
3702 

 Numărul mediu al salariaţilor în învăţământ - persoane 7790 7708 
 Numărul mediu al salariaţilor în sănătate şi asistenţă 
socială - persoane  

 
8229 

 
8332 

 Numărul mediu al salariaţilor în activităţi de spectacole, 
culturale şi recreative  - persoane 

 
1580 

 
1628 

 Numărul mediu al salariaţilor în alte activităţi ale 
economiei naţionale  - persoane 

 
1024 

 
1027 

� Şomerii înregistraţi4 - persoane 3219 2379 
 feminin 1852 1314 

   
� ACTIVITATEA ÎNTREPRINDERII    
� Numărul unităţilor active - total, din care, pe clase de mărime: 10112 9947 

� 0 - 9 salariaţi 8802 8725 
� 10 - 49 salariaţi 1094 1013 

 50 - 249 salariaţi 181 172 
 250 şi peste 35 37 

� Numărul mediu de persoane ocupate - total, din care, pe clase de 
mărime: 86626 108233 
� 0 - 9 salariaţi 20717 27996 

 10 - 49 salariaţi 20818 26818 
 50 - 249 salariaţi 17350 21544 
 250 şi peste 27741 31875 

� Cifra de afaceri - total, din care, pe clase de mărime – lei: 22780422567 22476969515 
 0 - 9 salariaţi 2689298905 3125960631 
 10 - 49 salariaţi 7228022766 7135198622 
 50 - 249 salariaţi 4469492597 4401078010 
 250 şi peste 8393608299 7814732252 

� Investiţii brute - total, din care, pe clase de mărime – lei: 1800972403 2427638049 
 0 - 9 salariaţi 223031334 403320916 
 10 - 49 salariaţi 345136833 584924329 
 50 - 249 salariaţi 245962126 416588690 
 250 şi peste 986842110 1022804114 

   

� ÎNVĂŢĂMÂNT5   
� Unităţi independente de învăţământ - total - număr 82 84 

 Grădiniţe de copii - număr 26 26 
 Şcoli din învăţământul primar şi gimnazial - număr 21 21 
 Licee - număr 26 28 
 Şcoli postliceale - număr 7 7 
 Institute de învăţământ universitar - număr 2 2 
� Institute de învăţământ universitar-sector public -   

                                                 
4 Date la sfârşitul anului 
5 În anul şcolar (universitar) 2015-2016 în col.1 respectiv 2016-2017 în col.2. 
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Indicator 
La începutul 
anului 2015 

La începutul 
anului 2016 

   
număr 2 2 

� Copii înscrişi în grădiniţe - persoane 7371 7090 
� Elevi înscrişi - total - persoane 43464 42385 

 Elevi înscrişi în învăţământul primar şi gimnazial - 
persoane 

 
20720 

 
19931 

� Elevi înscrişi în învăţământul primar - persoane 11662 11370 
� Elevi înscrişi în învăţământul gimnazial - persoane 9058 8561 

 Elevi înscrişi în învăţământul liceal - persoane 15765 15599 
 Elevi înscrişi în învăţământul profesional - persoane 1388 1617 
 Elevi înscrişi în învăţământul de maiştri - persoane 314 313 
 Elevi înscrişi în învăţământul postliceal - persoane 5277 4925 

� Studenţi înscrişi - persoane 16931 16813 
 Studenţi înscrişi - sector public - persoane 15925 15683 
 Studenţi înscrişi - sector privat - persoane 1006 1130 

� Personal didactic total - persoane 4568 4511 
� Personal didactic în învăţământul preşcolar - persoane 500 519 
� Personal didactic în învăţământul primar şi gimnazial - 

persoane 
 

1334 
 

1316 
 Personal didactic în învăţământul primar - persoane 563 560 
 Personal didactic în învăţământul gimnazial - persoane 771 756 

� Personal didactic în învăţământul liceal - persoane 1390 1373 
� Personal didactic în învăţământul postliceal - persoane 83 73 
� Personal didactic în învăţământul universitar - persoane 1261 1230 

 Personal didactic în învăţământul universitar – sector 
public - persoane 

 
1261 

 
1230 

� Săli de clasă şi cabinete şcolare - număr 1798 2031 
� Laboratoare şcolare - număr 750 777 
� Ateliere şcolare - număr 126 128 
� Săli de gimnastică - număr 74 78 
� Terenuri de sport - număr 66 72 
� Bazine de înot - număr 1 2 
� PC - număr 6245 6469 

   
� CULTURĂ ŞI ARTĂ   

� Instituţii de spectacole - total - număr 5 5 
� Locuri in instituţii de spectacole – număr 1703 1703 
� Spectatori, auditori din teatre, instituţii muzicale - număr 308963 330472 
� Personalul angajat din instituţiile şi companiile de spectacole 

- număr 
 

546 
 

547 
� Biblioteci - număr 85 84 
� Biblioteci publice – număr 1 1 
� Volume existente în biblioteci - număr 3139100 3154691 
� Cititori activi la biblioteci - număr 56493 59525 
� Volume eliberate - număr 909198 1048214 
� Personalul angajat din biblioteci - număr 166 176 
� Muzee - număr 8 8 
� Vizitatori ai muzeelor - număr 148612 168669 
� Personalul angajat din muzee - număr 109 121 
   

� OCROTIREA SĂNĂTĂŢII   
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Indicator 
La începutul 
anului 2015 

La începutul 
anului 2016 

   
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 130 3 
 Cabinete medicale de specialitate 3 3 
 Cabinete medicale şcolare – număr 74 74 
 Cabinete medicale studenţeşti – număr 4 4 
 Cabinete stomatologice individuale – număr 45 2 
 Ambulatorii de spital – număr 3 4 
 Ambulatorii de specialitate – număr 5 5 
 Centre de transfuzie sanguină – număr 1 1 
 Laboratoare medicale - număr 35 29 
 Laboratoare de tehnică dentară - număr 44 - 
 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 1524 1487 
• Din total: medici de familie 216 64 

 Stomatologi – persoane 121 92 
 Farmacişti – persoane 44 48 
 Personal mediu sanitar – persoane 2678 2417 

   
Sector privat   

� Unităţi sanitare   
 Spitale - număr 5 6 
 Policlinici – număr 20 23 
 Farmacii – număr 151 146 
 Puncte farmaceutice – număr 7 48 
 Depozite farmaceutice – număr 14 14 
 Cabinete medicale – număr 376 475 

din care:   
♦ Cabinete medicale de familie – număr 45 180 
♦ Cabinete medicale de medicină generală – număr 35 36 
♦ Cabinete medicale de specialitate – număr 296 259 

 Cabinete stomatologice – număr 281 339 
 Laboratoare medicale – număr 113 111 
 Laboratoare de tehnică dentară – număr 35 69 
 Societate civilă medicală de specialitate – număr 90 114 
 Societate stomatologică civilă medicală – număr 2 2 
 Centre medicale de specialitate - număr 15 21 
 Ambulatorii de spital – număr - 1 
 Alte tipuri de cabinete medicale – număr 1 1 

� Paturi   
 Paturi în spitale – număr 100 131 
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Indicator 
La începutul 
anului 2015 

La începutul 
anului 2016 

   
� Personal medical   

 Medici - persoane 238 735 
• Din total: medici de familie 51 205 

 Stomatologi - persoane 286 362 
 Farmacişti - persoane 453 465 
 Personal sanitar mediu – persoane 1154 1738 

   
� INVESTIŢII - CONSTRUCŢII6   

� Locuinţe terminate - total - număr 341 330 
 Locuinţe terminate din fonduri private - număr 341 330 
 Locuinţe terminate din fondurile populaţiei - număr  341 330 

   
   
   

� Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri rezidenţiale  
- număr 

 
288 

 
268 

� Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri rezidenţiale 
pentru colectivităţi - număr 

 
- 

 
1 

� Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri 
administrative - număr 

 
4 

 
6 

� Autorizaţii de construire eliberate pentru hoteluri şi clădiri 
similare - număr 

 
1 

 
2 

� Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri pentru 
comerţul cu ridicata şi cu amănuntul - număr 

 
53 

 
36 

� Autorizaţii de construire eliberate pentru alte clădiri - număr 56 46 
� Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri rezidenţiale 

– mp. 
 

60879 
 

76423 
� Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri rezidenţiale 

pentru colectivităţi - mp 
 

- 
 

618 
� Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri 

administrative - mp 
 

2215 
 

2453 
� Autorizaţii de construire eliberate pentru hoteluri şi clădiri 

similare - mp 
 

220 
 

1266 
� Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri pentru 

comerţul cu ridicata şi cu amănuntul - mp 
 

11095 
 

3229 
� Autorizaţii de construire eliberate pentru alte clădiri - mp 23150 14833 

   
� AGRICULTURA   
� Suprafaţa totală - ha 8141 8141 

 Suprafaţa agricolă după modul de folosinţă - hectare 3543 * 
� Suprafaţa arabilă - hectare 2568 * 
� Suprafaţa livezilor şi pepinierelor pomicole - hectare 106 * 
� Suprafaţa viilor şi pepinierelor viticole - hectare 35 * 
� Suprafaţa păşunilor - hectare 830 * 
� Suprafaţa fâneţelor - hectare 4 * 
  * 
 Suprafaţa cu terenuri neagricole - total - ha 4598 * 

                                                 
6 Date la sfârşitul anului 
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Indicator 
La începutul 
anului 2015 

La începutul 
anului 2016 

   
� Suprafaţa cu păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră - 

total -ha 
 

497 
 

* 
� Suprafaţa cu ape şi bălţi - total - ha 113 * 
� Suprafaţa ocupată cu construcţii - total - ha 3581 * 
� Suprafaţa - căi de comunicaţii şi căi ferate - total - ha 322 * 
� Suprafaţa cu terenuri degradate şi neproductive - total - ha 85 * 

   
� Suprafaţa totală - proprietate privată - ha 6791 * 

 Suprafaţa agricola - proprietate privată - ha 3440 * 
� Suprafaţa arabila  - proprietate privată - ha 2489 * 
� Suprafaţa pasunilor - proprietate privată - ha 815 * 
� Suprafaţa fanetelor - proprietate privată - ha 3 * 
� Suprafaţa cu vii si pepiniere viticole - proprietate privată - 

ha 
 

27 
 

* 
� Suprafaţa cu livezi şi pepiniere pomicole - proprietate 

privată - ha 
 

106 
 

* 
  * 

 Suprafaţa cu terenuri neagricole - proprietate privată - ha 3351 * 
� Suprafaţa cu păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră- 

proprietate privată - ha 
 

51 
 

* 
* Lipsă date; informaţiile cu privire la suprafeţe vor fi disponibile în momentul publicării lor de către ANCPI. 

 
� Suprafaţa cu ape şi bălţi - proprietate privată - ha 27 * 
� Suprafaţa ocupată cu construcţii - proprietate privată - ha 3220 * 
� Suprafaţa căi de comunicaţii şi căi ferate - proprietate 

privată - ha 
 

10 
 

* 
� Suprafaţa cu terenuri degradate şi neproductive - proprietate 

privată - ha 
 

43 
 

* 
   

� TURISM, ODIHNĂ ŞI TRATAMENT7   
� Unităţi de cazare  34 37 

 Hoteluri - număr 20 22 
 Moteluri - număr 2 2 
 Vile turistice - număr 1 1 
 Hosteluri - număr 4 4 
 Pensiuni turistice urbane - număr 7 7 
 Pensiuni agroturistice - număr - 1 

� Sosiri în unităţi de cazare  76091 74877 
 Sosiri în hoteluri - număr 63940 63261 
 Sosiri  în moteluri - număr 2024 2759 
 Sosiri în vile turistice - număr 1042 652 
 Sosiri în hosteluri - număr 3543 2880 
 Sosiri în pensiuni turistice urbane - număr 5542 4858 
 Sosiri în pensiuni agroturistice  - număr - 467 

� Înnoptări în unităţi de cazare  143900 133791 
 Înnoptări în hoteluri - număr 124396 108651 
 Înnoptări în moteluri - număr 7276 6469 

                                                 
7 Date la sfârşitul anului 
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Indicator 
La începutul 
anului 2015 

La începutul 
anului 2016 

   
 Înnoptări în vile turistice - număr 1748 1153 
 Înnoptări în hosteluri - număr 8999 7101 
 Înnoptări în pensiuni turistice urbane - număr 10795 9755 
 Înnoptări în pensiuni agroturistice - număr - 662 

 
 
Consiliul Local la Alegerile Locale din iunie 2016: 27, din care 
19, Alianţa electorală PSD + UNPR 
  6, PNL 
  2, ALDE 

 
 

*Datele au fost furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică Dolj 
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Anexa nr. 2 
 

 
 

 
 
 

 
 
 



126 
 

 
 

 
 
 

Precizări: 
- Valorile indicatorilor cuprinşi în situaţiile graficele de mai sus sunt extrase din baza de date 

organizată la nivelul Inspecţiei Muncii cu informaţiile transmise de angajatori în aplicaţia Revisal; 
- Diferenţele existente între numărul de salariaţi şi numărul de contracte individuale de muncă 

rezidă din prevederile art. 35, alin . (1) din Codul Muncii “Orice salariat are dreptul de a munci la 
angajatori diferiţi sau la acelaşi angajator, în baza unor contracte individuale de muncă (c)”. 

- Aproximativ 85% din numărul de salariaţi din Dolj desfăşoară activitate pe raza Municipiului 
Craiova. 


