
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  

       
  

       PROIECT                                     
 

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

compozitorului, pianistului şi dirijorului Eugen Doga 
 

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

de 28.04.2016; 
     Având in vedere raportul nr.75218/2016 întocmit de Serviciul Imagine prin care 

se propune conferirea titlului “Cetăţean de Onoare” al Municipiului Craiova, 
compozitorului, pianistului şi dirijorului Eugen Doga; 

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

 
 
                                           HOTĂRĂŞTE: 

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

compozitorului, pianistului şi dirijorului Eugen Doga-în semn de 
recunoştinţă pentru întreaga sa activitate, pentru o viaţă dedicată 
muzicii, pentru capodoperele de geniu şi pentru complexa 
personalitate. 

 
 
 
 

INIŢIATOR, AVIZAT, 
PRIMAR, PT. SECRETAR, 

Lia – Olguţa VASILESCU Ovidiu MISCHIANU 
 



 

 
 
 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Serviciul Imagine 
Nr. 75218/22.04.2016 
 
 
                                                                                                         Se  Aprobă, 
                                                                                                           PRIMAR 
                                                                                            Lia - OlguŃa VASILESCU 
 
 
 

RAPORT 
Privind conferirea titlului 

CETĂłEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
compozitorului, pianistului şi dirijorului 

EUGEN DOGA 
 
 
  

Eugen Doga s-a născut la 1 martie 1935 în satul basarabean Mocra, unde îşi 
începe studiile, continuate la Şcoala de Muzică din Chişinău şi finalizate la 
Conservatorul de Stat şi la Institutul de Arte din acelaşi oraş.  

A fost profesor de muzică la Chişinău, funcŃionar în Ministerul Culturii. 
  Din 1971 este liber profesionist, colaborând cu cele mai prestigioase orchestre 
din lume şi studiouri de film de la Moscova, Kiev, Minsk, Bucureşti, Taskent, 
Baku, Vilnius etc. 

Urmare a liberalizării politice din fostul URSS de către Gorbaciov, Eugen 
Doga este ales deputat în Congresul DeputaŃilor poporului (1987-1991). 

A primit numeroase distincŃii, premii şi trofee în Ńară şi în străinătate.  
Este considerat cel mai mare muzician după G. Enescu, fiind inclus în 

antologia Compozitorii secolului XX, iar valsul său Fiară blândă şi tandră din filmul O 
dramă la vânătoare, în regia lui Emil Loteanu, a fost calificat drept valsul secolului 
al XX-lea.  

Fondul UNESCO l-a introdus între capodoperele muzicale ale secolului XX.  
Supranumit “Maestru în artă, Artist al Poporului şi Om al Mileniului”, 

Eugen Doga a adunat pe parcursul vieŃii numeroase distincŃii şi premii naŃionale şi 
internaŃionale, fiind înscris în lista celor 200 de personalităŃi ale lumii. 

Eugen Doga lucrează şi în domeniul muzicii de film devenind unul dintre 
cei mai renumiŃi compozitori de cinematograf şi filme TV din spaŃiul post-sovietic. 



 

A semnat muzica la peste 200 de filme: Şatra, Maria Mirabela, Lăutarii, Anna 
Pavlova, BinecuvântaŃi femeia, Regina Margot, Patul lui Procust etc.  

Lui Eminescu i-a consacrat balete, coruri a cappella, muzică de film, lieduri, 
romanŃe. 

Este membru al Academiei de ŞtiinŃe a Moldovei, al Academiei 
InternaŃionale de CreaŃie din Moscova, al Academiei de ŞtiinŃe şi Arte din Sankt 
Petersburg, Doctor Honoris Causa al Academiei InternaŃionale de Drept Economic 
şi Arta Filmului din Chişinău. 

CompoziŃiile sale simfonice au fost interpretate pe cele mai mari scene ale 
lumii. 

Ca o recunoaştere a meritelor sale în domeniul componisticii, Eugen Doga a 
fost decorat cu înalte distincŃii de stat ale Republicii Moldova precum şi ale URSS, 
inclusiv titlurile de Maestru Emerit al Artei din Moldova, Artist al Poporului din 
R.S.S.M. (1967), Artist al Poporului din U.R.S.S. (1987), laureat al Premiului "Boris 
Glăvan" al Comsomolului din Moldova, laureat al Premiului de Stat al R.S.S.M. 
(1980) şi al Premiului de Stat al СССР. (1986). 

În anul 1972 a primit “Scoica de Argint” la Festivalul InternaŃional de Film 
de la San Sebastian pentru muzica din filmul Lăutarii, iar în 1976, “Scoica de Aur”, 
pentru coloana sonoră a filmului Şatra. 

În anul 1997 fost decorat cu Ordinul Republicii, iar în 2000 cu Ordinul Steaua 
României în grad de ofiŃer. În 2008 a primit Ordinul Pentru merite în faŃa 

Patriei (acordat de Rusia), Ordinul Dinamo România  în grad de Comandor, Medalia 
"Mihai Eminescu" şi Medalia de Aur "Omul secolului XX" (SUA, 1998). 

La data de 30 decembrie 1992 compozitorul Eugen Doga a fost ales ca 
membru titular al Academiei de ŞtiinŃe a Moldovei. De asemenea, Institutul 
InternaŃional de Cinematografie din Moscova i-a conferit titlul de Doctor Honoris 

Causa. Anul 2007 a fost declarat de autorităŃile Republicii Moldova drept "Anul 
Eugeniu Doga". 

La 26 august 2008, preşedintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, i-a 
acordat Premiul de Stat pe anul 2008 şi titlul de „Laureat al Premiului de Stat” pe 
anul 2008, pentru contribuŃia de excepŃie la dezvoltarea artei muzicale naŃionale şi 

universale.  

În anul 2014 a primit din partea PreşedinŃiei României Ordinul NaŃional 
„Serviciul Credincios”, în grad de Mare OfiŃer. 

„Am învăŃat de la marele Enescu să caut muzica pretutindeni, în folclor, în natură, 
fără prejudecăŃile snobilor. Degeaba râvneşti să atingi înălŃimile, să experimentezi o 
modernitate rece, chinuită, dacă nu ai scris nici o piesă miniaturală, ca un diamant mai 



 

valoros decât orice taluz zgomotos de zgură. Am descoperit că oamenii n-au uitat să viseze 
la muzica muzicală, să se bucure, să se vindece prin ea” declara Eugen Doga. 

 Potrivit art. 36 alin. (8) din Legea nr. 215/2001 „Consiliul Local poate 
conferi persoanelor fizice romăne sau străine cu merite deosebite titlul de cetăŃean 
de onoare al comunei, oraşului sau municipiului, în baza unui regulament 
propriu.” 
 

În semn de recunoştinŃă pentru întreaga sa activitate, pentru o viaŃă 
dedicată muzicii,  pentru capodoperele de geniu şi pentru complexa personalitate , 
în conformitate cu prevederile art. 36, alin.8 din Legea administraŃiei publice locale nr. 
215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propunem, spre aprobare 
proiectul de hotărâre privind conferirea TITLULUI DE CETĂłEAN DE ONOARE AL 
MUNICIPIULUI CRAIOVA – compozitorului, pianistului şi dirijorului Eugen 
Doga 
 
 
 
 

 
Serviciul Imagine          

 Întocmit, 
            IonuŃ PÎRVULESCU                                           

 
 

Avizat pentru legalitate, 
Robert GHIłĂ 

 
 
 


