
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  

       
  

       PROIECT                                     
 

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

antrenorului Dănuţ Pascu 
 

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

de 28.04.2016; 
     Având in vedere raportul nr.75220/2016 întocmit de Serviciul Imagine prin care 

se propune conferirea titlului “Cetăţean de Onoare” al Municipiului Craiova, 
antrenorului Dănuţ Pascu; 

      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, 

antrenorului Dănuţ Pascu -în semn de recunoştinţă pentru 
rezultatele deosebite şi pentru contribuţia adusă creşterii calităţii 
actului sportiv. 

 
 
 
 

INIŢIATOR, AVIZAT, 
PRIMAR, PT. SECRETAR, 

Lia – Olguţa VASILESCU Ovidiu MISCHIANU 
 
 



 

 
 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Serviciul Imagine 
Nr.  75220 / 22.04. 2016 
 
 
                                                                                                         Se  Aprobă, 
                                                                                                           PRIMAR 
                                                                                            Lia - OlguŃa VASILESCU 
 
 

 
RAPORT 

Privind conferirea titlului  
CETĂłEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

antrenorului 
DĂNUł PASCU 

 
 

DănuŃ Pascu s-a născut la data de  08 mai  1964  la Craiova.  
A absolvit în anul 1982 Colegiul NaŃional Nicolae Titulescu din Craiova, 

Facultatea de Mecanică, secŃia „ConstrucŃii Civile Industriale şi Agricole” în anul 
1987, Facultatea de EducaŃie Fizică şi Sport în anul  1996. 

A obŃinut masteratul  în ”Performanță în sport ” în anul  2013 şi doctoratul 
IOD, Academia NaŃională de EducaŃie Fizică şi Sport. Titlul ştiinŃific este confirmat 
prin Ordinul Ministrului EducaŃiei,  Cercetării şi Tineretului nr. 3439 , din 
12.03.2008. 
 A fost jucător de volei în perioada 1975-2002, antrenor-jucător 1996 -2002, 
antrenor de volei în perioada 2002-2008 .  

Ca jucător a activat la cluburile: L.N.Titulescu (junior), Universitatea 
Craiova, Germania – 1991 la V.B.C. Paderborn, liga I-a,  Israel – 1993 la Hapoel En-
Shemer, liga I-a. 

A fost component al echipelor naționale de juniori și seniori cu peste 80 de 
meciuri internaționale. 

Ca antrenor de club  a activat la C.S.Universitatea Craiova până în anul 2006 
și la  S.C.M. U. Craiova din 2007 până în prezent. 

A fost antrenor la lotul național de seniori în anii :  1992,1994, 2014, 2015 și 
2016.  

În calitate de calitate de  jucător de volei a obŃinut 5 titluri de campion 
naŃional la juniori cu echipa CN Nicolae Titulescu, a fost de 3 ori vicecampion 
naŃional la seniori cu echipa Universitatea Craiova şi a avut două participări în 



 

cupele europene. A obŃinut titlul de Vicecampion Balcanic, lot seniori, Novomesto, 
fosta Yugoslavie,1981. 

În calitate de antrenor a obŃinut următoarele performanŃe: 
- Loc II, vicecampion naŃional, 2012-2013, cu SCMU Craiova. 
- Loc III, campionatul naŃional, 2014-2015, cu SCMU Craiova. 

Lot național :  
- A câştigat Cupa Alba Regia- Ungaria 2013. 
- Loc 3, Europa League, 2013 – 2014. 
În anul 1999 a obŃinut distincŃia de „Maestru al sportului”. 
DănuŃ Pascu este membru în  consiliului director al Federației Române de Volei 
A publicat 5 cărți de specialitate editate și tipărite la Editura Universitaria, 

Craiova şi peste 60 de lucrări și articole științifice publicate în reviste de specialitate 
și conferințe internaționale. 
             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.” 
  
Pentru excepŃionala activitate, pentru rezultatele deosebite şi pentru contribuŃia 
adusă creşterii calităŃii actului sportiv, 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 – 
antrenorului DănuŃ PASCU 
  
 

 
Serviciul Imagine          

 Întocmit, 
            IonuŃ PÎRVULESCU                                                                        

 
 

Avizat pentru legalitate, 
Robert GHIłĂ 

 
 


