
                                       

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

                                                                                                          
           PROIECT 

 
 

        HOTĂRÂREA NR. ____ 
privind atribuirea denumirii Piaţa William Shakespeare pentru esplanada 

Teatrului Naţional „Marin Sorescu”, cuprinsă între str. Calea Bucureşti, Aleea 
Teatrului, str. Alexandru Ioan Cuza şi Piaţa Tricolorului 

 
     

 
         Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
30.05.2013. 

Având în vedere raportul nr.80971/2013 întocmit de Direcţia Urbanism şi 
Amenajarea Teritoriului prin care se propune atribuirea denumirii Piaţa William 
Shakespeare pentru esplanada Teatrului Naţional „Marin Sorescu”, cuprinsă între str. 
Calea Bucureşti, Aleea Teatrului, str. Alexandru Ioan Cuza şi Piaţa Tricolorului;      

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.63/2002 privind 
atribuirea sau schimbarea de denumiri aprobată prin Legea nr. 48/2003, modificată şi 
completată prin Legea nr,76/2007; 

 În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.d, art.45 alin.3, art.61 alin.2 şi 
art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică 
locală; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

  Art.1. Se aprobă atribuirea denumirii Piaţa William Shakespeare pentru esplanada 
Teatrului Naţional „Marin Sorescu”, cuprinsă între str. Calea Bucureşti, Aleea 
Teatrului, str. Alexandru Ioan Cuza şi Piaţa Tricolorului, identificată conform 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 

 
INIŢIATOR, AVIZAT, 

PRIMAR, SECRETAR, 
Lia – Olguţa VASILESCU, 

 
Nicoleta MIULESCU 

 



                                       

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA     SE APROBĂ, 
Direcţia Urbanism şi amenjarea teritoriului     PRIMAR 
Serviciul Urbanism şi Nomenclatură Urbană          Lia Olguţa VASILESCU 
Nr. 80971 / 28.05.2013       

                  
RAPORT DE SPECIALITATE 

 privind atribuirea denumirii de Piaţa William Shakespeare 
 

 În conformitate cu dispoziţiile art. 2, lit. d şi art.3, alin.1 din Ordonanţa 
Guvernului nr.63/2002, modificată şi aprobată prin Legea nr. 48/2003, privind atribuirea 
sau shimbarea de denumiri şi modificată prin Legea nr. 76/2007, şi a art. 36, alin. 2, lit. e 
şi cu dispozitiile art. 45, alin.1 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administraţia 
publica locală. 

 
 Municipiul Craiova, a devenit pe parcursul anilor, scenă pentru prestigiosul Festival 

Internaţional Shakespeare, eveniment cultural de excepţie care a reunit într-o ofertă de 
spectacole abundentă, actori de renume mondial, regizori consacraţi, oameni de cultură, 
artişti de pe mai multe continente, lansări de carte, colocvii, simpozioane şi expoziţii. 

 Astfel, se reuşeşte în Craiova păstrarea unui standard cultural ridicat la nivel 
internaţional. Festivalul Internaţional Shakespeare a reprezentat pentru Teatrul Naţional 
"Marin Sorescu" o deschidere culturală fantastică, devenind astfel, pe parcursul celor 8 
ediţii, un simbol cultural şi arhitectural al Olteniei. 

 
 Fondat în 1994, şi desfăşurat iniţial la Craiova, apoi şi în Bucureşti, Festivalul 

Internaţional Shakespeare s-a impus încă de la prima ediţie între festivalurile 
internaţionale de gen. 

 Proiect cultural de anvergură europeană, Festivalul Internaţional Shakespeare 
reînvie la Craiova, Metropola Olteniei, imaginea „Poetului din Avon”, prin fabuloasa 
lume a pieselor shakespeariene:  „Macbeth”,  „Poveste de iarnă”,  „Apocalipsa”,  
„Regele Lear”,  „Cum vă place”, „Richard al III – lea”, „Timon din Atena”, „Furtuna” şi 
„Hamlet”. 

 William Shakespeare (n. 23 aprilie 1564 - d. 23 aprilie 1616) a fost un dramaturg 
şi poet englez, considerat cel mai mare scriitor al literaturii de limba engleză. El este 
adesea numit poet naţional al Angliei, “Poet de Avon” (“Bard of Avon”) sau "Lebăda de 
pe Avon" ("The Swan of Avon"). Lucrările sale au supravieţuit, opera sa fiind alcătuită 
din aproape 38 de piese de teatru, 154 de sonete, 2 lungi poeme narative, precum şi 
multe alte poezii. Piesele lui de teatru au fost traduse în aproape fiecare limbă vorbită şi 
sunt jucate mai des decât cele ale oricărui alt dramaturg. 

 Shakespeare a scris majoritatea lucrărilor sale cunoscute, între anii 1589 şi 1613. 
Piesele sale de început au fost în special comedii şi drame istorice, genuri pe care 
Shakespeare le-a ridicat la punctul de maxim rafinament şi artă până la sfârşitul secolului 
al XVI-lea. După aceea,  el a scris în special tragedii, incluzând aici Hamlet, Regele Lear 
şi Macbeth, considerate unele dintre cele mai strălucite lucrări în limba engleză. În 



                                       

ultima parte a vieţii, Shakespeare a scris comedii tragice, de asemenea ştiute ca aventuri 
romantice şi a colaborat cu alţi dramaturgi. 

 În secolul XX, munca lui a fost în repetate rânduri recunoscută şi redescoperită de 
noile abordări ale artei spectacolului de teatru. Piesele lui de teatru rămân cât se poate de 
populare astăzi şi sunt permanent studiate, jucate şi reinterpretate în diverse contexte 
culturale în întreaga lume. 

 Opera lui Shakespeare a exercitat o puternică influenţă asupra scriitorilor români. 
Printre scriitorii contemporani care au recunoscut deschis influenţa operei sale se numără 
şi dramaturgul Marin Sorescu, autorul piesei „Vărul Shakespeare”, poetul Vasile 
Voiculescu, autorul unui volum de sonete intitulat, „Ultimele sonete închipuite ale lui 
William Shakespeare”, dar şi piesa lui Eugen Ionescu, „Macbett”. Dramele sale au fost 
montate de mari regizori de teatru români, din perioada 1870 şi până în zilele noastre, 
printre aceştia numărându-se şi montările unor regizori ca Liviu Ciulei, Alexandru Darie, 
Silviu Purcărete, Radu Afrim, Cătălina Buzoianu sau Beatrice Bleonţ. 

 
 "William Shakespeare" reuşeşte să adune în Craiova autentice somităţi ale vieţii 

artistice şi culturale internaţionale, profund legate de cercetarea şi valorificarea operei 
shakespeariene, critici de teatru care au reprezentat Marea Britanie, Canada, Franţa, 
Ungaria, Japonia, Coreea de Sud, Noua Zeelandă, Republica Moldova si România, şi 
care au adus cu sine memorii, idei, reflecţii asupra unor montări antologice realizate în 
ţările lor, vorbind despre "Shakespeare între culturi şi genuri", despre "Shakespeare, 
viu şi uitat".  Totodată, Shakespeare reuseşte să capteze întrega atenţie a oamenilor 
de teatru români şi străini, a mass-mediei, a publicului oltean şi nu numai, şi nu în ultimul 
rând a Craiovei, care învata să fie şi altceva: Oraşul lui Shakespeare. 

Proiectul de hotărâre a Consiliului Local Craiova şi documentaţia aferentă 
privind atribuirea denumirii de: Piaţa William Shakespeare, va fi supusă avizării 
Comisiei de Atribuire de Denumiri a Judeţului Dolj. 

 
Având în vedere contribuiţia de necontestat la păstrarea unui standard cultural 

ridicat al Craiovei şi Olteniei, Serviciul Imagine, Relaţii Internaţionale, Redacţie Ziar, 
Purtător de Cuvânt şi Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului – Serviciul 
Urbanism şi Nomenclatură Urbană propune spre aprobare Consiliului Local al 
Municipiului Craiova atribuirea denumirii pentru esplanada Teatrului Naţional Marin 
Sorescu, cuprinsă între Calea Bucureşti, Aleea Teatrului, Strada Alexandru Ioan Cuza şi 
Piaţa Tricolorului, în: Piaţa William Shakespeare, identificată în anexa nr.1 la 
prezentul raport. 

 
p. ARHITECT SEF, ŞEF SERVICIU, 

Elena RIZA 
 
 

Cosmin Ionuţ PÎRVULESCU 

ŞEF SERVICIU, ÎNTOCMIT, 
Stela Mihaela ENE consilier Daniela NADOLU 

 
 


