
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI  CRAIOVA 
            
          PROIECT 

 
 

HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind alocarea de la bugetul local al municipiului Craiova a unei sume de 

bani pentru organizarea Festivalului Internaţional Shakespeare, ediţia a IX-a 
 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data 
de 30.01.2014; 
 Având în vedere raportul nr.9291/2014 întocmit de Serviciul Imagine, 
Relaţii Internaţionale, Purtător de Cuvânt, Redacţie Ziar prin care se propune 
alocarea de la bugetul local al municipiului Craiova a unei sume de bani pentru 
organizarea Festivalului Internaţional Shakespeare, ediţia a IX-a; 

În temeiul art.36, alin.2, lit.b coroborat cu alin.4 lit.a, art.45 alin.2 lit.a, 
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 alocarea de la bugetul local al municipiului Craiova, a sumei de 

2.000.000 lei, pentru organizarea Festivalului Internaţional Shakespeare, 
ediţia a IX-a. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară şi Serviciul 
Imagine, Relaţii Internaţionale, Purtător de Cuvânt, Redacţie Ziar vor duce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 

INIŢIATOR, AVIZAT, 
PRIMAR, SECRETAR, 

Lia-Olguţa VASILESCU Nicoleta MIULESCU 
 

 
 



Municipiul Craiova   
Primăria Municipiului Craiova  
Serviciul Imagine, Relaţii Internaţionale,  
Purtator de Cuvânt, Redactie Ziar  
Nr.  9291 / 21.01.2014                                                            
                                                                                         
                                                                                                         Se aprobă,  
                                                                                                           Primar  
                                                                                              Lia Olguţa Vasilescu 
 
                                                                                                  

                                                                                  Avizat,  
                                                                                                   Director executiv 
                                                                                        Direcţia Economico-Financiară 
                                                                                                   Ec. Nicolae Pascu 
 
 

RAPORT  
 

  
 Festivalul Internaţional Shakespeare este o amplă manifestare cu caracter artistic, 
educativ şi cultural care a ajuns la cea de-a IX-a ediţie.  
 În curând se vor împlini 20 de ani de când a debutat la Craiova, în 1994, Festivalul 
Shakespeare, fondat cu dorinţa de a organiza în România o manifestare culturală de 
indiscutabilă valoare, după exemplul marilor festivaluri internaţionale, precum cele de la 
Edinburgh, Tokzo, Jerusalem, Montreal, etc. , la care Teatrul Naţional din Craiova fusese 
invitat să-şi prezinte excepţionalele sale spectacole, ”Ubu-Rex” cu scene din „ Macbeth”, 
„ Titus Andronicus” sau „Phaedra”, purtând semnătura unui creator care vrea să devină 
unul dintre cei mai străluciţi regizori ai lumii, Silviu Purcărete, dar şi cu intenţia de a 
introduce, prin acest Festival, capitala Olteniei într-un circuit al capitalelor teatrului 
mondial .  
 Începând din anul 2010, Festivalul Internaţional Shakespeare avea să se desfăşoare 
atât sub Înaltul Patronat al Guvernului, cât şi sub cel al Preşedintelui României .  
 Ediţia din anul 2012 aduce cu sine începutul unei noi etape, care se va încheia în 
2016, când va avea loc cea de-a X-a ediţie şi când se vor împlini 400 de ani de la moartea 
lui William Shakespeare, în 2014, când este programată ediţia a IX-a, aniversându-se 450 
de ani de al naşterea acestuia . 
 Ţinând cont de aprecierile şi elogiile de care s-au bucurat manifestările ce au avut 
loc la ultimele trei ediţii la Portul Cultural Cetate,unele dintre acestea apărute chiar în 
presa internaţională, se doreşte organizarea unui eveniment de amploare în acest minunat 
cadru şi cu ocazia Festivalului Shakespeare din 2014 
 De asemenea, se intenţionează ca începând cu această ediţie, manifestări 
asemănătoare să fie orgnizate, la invitaţia generoasă a cestora şi la „Domeniul Coroanei” 
de la Segarcea .  
 Festivalul Internaţional Shakespeare, fiind o manifestare complexă, ca la fiecare 
dintre ediţiile de până acum, orgnizatorii nu se vor limita doar la prezentarea în faţa 
publicului românesc şi a numeroşilor invitaţi din strainătate a unor excepţionale 



spectacole, ci se vor programa toate acele manifestări care, alături de reprezentaţii, impun 
şi disting acest festival, definit ca un act cultural de reală altitudine .  
 În colaborare cu Asociaţia Internaţională a Criticilor de Teatru va fi organizată 
Sesiunea de Shakeaspeareologie, iar împreună cu Asociaţia Europeană de Cercetare 
Shakespeare este proiectată Conferinţa Internaţională Shakespeare.  
 Asemenea ultimelor trei ediţii, va fi decernat Premiul Internaţional Shakespeare, 
acordat de juriul internaţional condus de Profesorul George Banu de la Universitatea 
Sorbona, atribuit eminentului shakespeareolog britanic Stanley Wells, competenţa 
numărul unu shakespeareologia mondială.  
 Urmărind să işi păstreze în continuare caracterul de şcoală , de formator şi 
îndrumător pentru tinerele talente, Festivalul îşi propune să organizeze şi în anul 2014 
Atelierele teatrale studenţeşti : Atelierul internaţional de Arta Actorului, de dorit în 
colaborare, în continuare, cu Catedra UNESCO –ITI, cu Universitatea Naţională de Artă 
Teatrală şi Cinematografică Bucureşti şi Universitatea din Craiova, Atelierul de 
teatrologie, cel de regie şi cel de scenografie.  
 O atenţie deosebită va fi acordată continuării editărilor şi lansărilor de carte, 
volumelor de shakespeareologie, monografiilor unor mari personalităţi ale teatrului 
mondial, volumelor cuprinzând comunicările ultimelor două sesiuni de shakespeareologie 
de la Craiova, dar şi încercărilor de a se realiza o paralelă între geniile naţionale şi 
universale Shakespeare şi Eminescu .  
 Vor fi editate DVD-uri si CD-uri, se vor organiza expoziţii de carte, de artă 
fotografică artă plastică, filatelie, etc.  
 Acestea sunt doar o parte din obiectivele şi liniile directoare care stau în atenţia 
organizatorilor festivalului.  
 Pentru a putea realiza Proiectul în toată complexitatea lui, Festivalul Internaţional 
Shakespeare 2014 are nevoie de o susţinere pe măsură, sperându-se să se obţină finanţări 
din cât mai multe surse, de la Guvernul României, Ministerul Culturii, Primăria şi 
Consiliul Municipial Craiova, Consiliul Judeţean Dolj, Primăria şi Consiliul General al 
Municipiului Bucureşti, Primăriile din Târgu Jiu, Râmnicu Vâlcea, Turnu Severin şi 
Caracal, Consiliile judeţene Gorj, Vâlcea, Mehedinţi şi Olt, Uniunea Teatrală din 
România, Institutul Cultural Român, dar şi din partea unui număr cât mai mare de 
sponsori .  
 În sustinerea celor menţionate, anexăm adresa Fundaţiei W. Shakespeare 
înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 200868 din data de 16.12.2013 
 Faţă de cele prezentate, propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului 
Craiova alocarea din bugetul local a de sumei de 2.000.000 lei destinată organizării 
Festivalului  Internaţional Shakespeare , ediţia a IX-a .    
 
                                                                 

 
 Serviciul Imagine, Relaţii Internaţionale,                         Întocmit, 

Purtător de Cuvânt, Redacţie Ziar                           Roxana Călăraşu 
    Ionuţ Pîrvulescu                     

                                                                                               
                                                                  

 
Vizat pentru legalitate,  

Floricica BOANGIU 
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