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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 dintre 

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: 

 DN 6 – E70/E79 ce realizează legătura dintre Banat şi Transilvania, prin culoarul Timiş Cerna 
 şi Defileul Jiului; 
 DN 56 – E70 ce reprezintă legătura între Craiova şi Calafat; 
 DN 6 – E 70 Craiova – Caracal – Bucureşti; 
 D 65 – E574 Craiova – Bechet; 
 DN 65C Craiova – Râmnicu Vâlcea. 

 
Craiova face parte din Zona Metropolitană Craiova - o asociaţie de dezvoltare intercomunitară 

constituită pe bază de parteneriat voluntar, în vederea dezvoltării echilibrate a teritoriului. Această 
asociere s-a realizat între Municipiul Craiova şi localităţile aflate în zona imediată de influenţă între 
care s-au dezvoltat, de-a lungul timpului, relaţii de cooperare pe multiple planuri (economic, social, 
comunicaţional, de transport etc).  

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană Craiova” s-a înfiinţat în anul 
2008. Numărând 356.544 locuitori, Zona Metropolitană Craiova reuneşte 54% din întreaga populaţie 
a judeţului Dolj (660544) şi cu o suprafaţă de 149862 ha, Zona Metropolitană Craiova reprezintă 20% 
din suprafaţa totală a judeţului Dolj (741400 ha), întinzându-se pe o distanţă de circa 30 de km de jur-
împrejurul Municipiului Craiova. 

Primii asociaţi, alături de Municipiul Craiova, municipiu de rang I în cadrul asociaţiei, au fost 
comunele Mischii, Breasta, Gherceşti, Şimnicu de Sus şi Pieleşti. Astăzi, în cadrul Zonei 
Metropolitane sunt 24 de asociaţi, astfel: Municipiul Craiova, Oraşele Filiaşi şi Segarcea şi Comunele 
Almăj, Brădeşti, Breasta, Bucovăţ, Calopăr, Cârcea, Coşoveni, Coţofenii din Faţă, Gherceşti, Işalniţa, 
Malu Mare, Mischii, Murgaşi, Pieleşti, Predeşti, Şimnicu de Sus, Teasc, Terpeziţa, Ţuglui, Vârvoru de 
Jos şi Vela. 

Obiectivele Zonei Metropolitane sunt:  
- configurarea unui pol metropolitan de dezvoltare de importanţă naţională şi transfrontalieră, 
- sprijinirea procesului de structurare a regiunii pentru schimbare economica;  
- dezvoltarea durabila a întregii Zone metropolitane şi a tuturor unităţilor administrativ-teritoriale care 
compun Asociația;  
- elaborarea şi implementarea de strategii şi programe de dezvoltare integrată a Zonei Metropolitane 
Craiova;  
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Derularea de proiecte comune privind dezvoltarea integrată a zonei prin: 
– îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii de transport a unităţilor administrativ-teritoriale care 
compun Asociatia şi a întregii zone metropolitane; 
– dezvoltarea, modernizarea şi îmbunătăţirea serviciilor publice; 
– dezvoltarea sectoarelor cercetare, dezvoltare inovare; 
– dezvoltarea resurselor umane, creşterea ratei de ocupare şi combaterea excluziunii sociale şi a 
dezechilibrelor sociale; 
– îmbunătăţirea calităţii vieţii, a mediului; 
– atragerea unui număr cât mai mare de investiţii private  
– accesarea în parteneriat a diverselor surse de finanţare naţionale şi internaţionale. 
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STAREA ECONOMICĂ 

 
Evoluţii sectoriale 
Conceptul de dezvoltare durabilă adoptat și aplicat de majoritatea statelor, în ultimii ani, a stat 

la baza dezvoltării acestor națiuni. Fără îndoială, politicile economice trebuie să țină seama de aceste 
prevederi, pe termen mediu și lung, astfel încât procesele economice să fie durabile și sustenabile și 
să identifice inclusiv modalitățile prin care aceste procese economice să poată asigura protejarea 
mediului. În același timp, se impune o utilizare cât mai rațională și eficientă a resurselor naturale, în 
special a celor cu valoare economică, dat fiind potenţialul limitat în timp, 

Industria 
Dezvoltarea durabilă a Craiovei, raportată la interesele naționale, impune o orientare a 

economiei orașului spre zona industriei. Un mediu de afaceri consolidat pe principiile liberei 
concurențe, ale egalității agenților economici corelat cu politici industriale stabile și de perspectivă 
poate conduce la obținerea de obiective generale majore, din punct de vedere industrial. Cadrul 
instituțional și legislativ al țării, consolidate în timp și corelate cu cele ale Uniunii Europene pot oferi 
spectrul necesar atragerii de investiții străine și al creșterii producției industriale, în condițiile în care 
parcurile industriale profită de buna organizare, iar investițiile cu impact semnificativ în economie 
beneficiază de promovarea necesară dezvoltării. 

Evoluţia activităţii industriale realizată în judeţul Dolj evidenţiază, în anul 2020 o scădere cu 
3,0% faţă de anul 2019, scădere cauzată, cel mai probabil, de pandemia cu coronavirus ce a marcat 
omenirea în 2020. Au scăzut în principal, activităţile din ramurile: industriei metalurgice, alte activităţi 
extractive, tăbăcirea şi finisarea pieilor, fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, 
harnaşamentelor şi încălţămintei, industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv 
maşini, utilaje şi instalaţii, fabricarea produselor textile, fabricarea calculatoarelor şi a produselor 
electronice şi optice, fabricarea echipamentelor electrice. 

Creşteri majore s-au înregistrat în ramurile: activităţi de servicii anexe extracţiei, fabricarea 
altor mijloace de transport, fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a., fabricarea de mobilă. 

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

au avut o evoluţie ascendentă de la 10.416 unităţi active la începutul anului 2019 la 10.778 unităţi 
active la începutul anului 2020. 

După clasa de mărime, apreciată după numărul de salariaţi, la începutul anului 2020, marea 
majoritate a unităţilor (10.556) se înscriu în categoria micro şi mici (sub 50 salariaţi) cu o pondere de 
97,9% (97,9% la începutul anului 2019), întreprinderile medii (50 – 249 salariaţi) şi mari (250 salariaţi 
şi peste) având o pondere redusă, respectiv 2,1% (2,1% la începutul anului 2019) din totalul unităţilor 
active. IMM-urile au reprezentat 99,6% în total unităţi active, atât la începutul anului 2020, cât şi la 
începutul anului 2019. 

Cifra de afaceri, obţinută de cele 10.778 unităţi active a fost de 36.324.856,8 mii lei, ceea ce 
înseamnă în medie 3.370,3 mii lei pe o unitate activă, faţă de 3.250,2 mii lei pe o unitate activă la 
începutul anului 2019. 

Ponderea IMM-urilor în totalul cifrei de afaceri, la începutul anului 2020, a fost de 54,0%, 
comparativ cu începutul anului 2019, când ponderea acestora în total cifră de afaceri a fost de 55,4%. 

Numărul mediu de persoane ocupate a crescut cu 4.276 la începutul anului 2020, comparativ 
cu începutul anului 2019. 

La începutul anului 2020, cele 91.927 persoane ocupate din cadrul unităţilor active au realizat 
în medie o cifră de afaceri de 395 mii lei pe persoană. 

După clasele de mărime, la începutul anului 2020, 35,0% din personalul ocupat se regăsea în 
întreprinderile mari (250 salariaţi și peste), 23,8% în microîntreprinderi (până la 9 salariați), 21,3% în 
întreprinderile mici (10 - 49  salariaţi), iar 19,9% în întreprinderile medii (50 - 249 salariaţi). 

Volumul total al investițiilor brute în bunuri corporale la începutul anului 2020 a fost de 
3.033.352,8 mii lei, ceea ce reprezintă 281 mii lei pe o unitate activă. La începutul anului 2020, din 
totalul investiţiilor brute 66,0% se regăsesc în cadrul întreprinderilor mari (59,5% la începutul anului 
2019). 
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Agricultură 
La sfârşitul anului 2020, suprafaţa agricolă1 a municipiului Craiova s-a menţinut constantă, la 

nivelul a 3.543 hectare, reprezentând în prezent aproximativ 44,0% din suprafaţa totală a localităţii, 
de 8.141 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 4.598 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 3.351 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 2020, fondul de locuinţe a fost format din 113.092 locuinţe, înregistrând o 

creştere cu 0,9% faţă de sfârşitul anului 2019. Din fondul locativ existent, 99,4% reprezintă locuinţe 
aflate în proprietate privată. 

Creşterii numărului de locuinţe cu 986 faţă de anul 2019 i-a corespuns o creştere a suprafeţei 
locuibile cu 44.881 mp. 

Gradul de aglomerare a locuinţelor, caracterizat prin numărul mediu de persoane ce revine pe 
o locuinţă, a scăzut uşor de la 2,69 persoane pe o locuinţă la sfârşitul anului 2019 la 2,64 persoane 
pe o locuinţă la sfârşitul anului 2020.   

În anul 2020 au fost date în folosinţă 1.078 locuinţe, în creştere cu 47 locuinţe, comparativ cu 
anul 2019, revenind în medie 3,6 locuinţe la 1.000 locuitori. Din punct de vedere al surselor de 
finanţare, ponderea locuinţelor terminate, finanţate din fondurile populaţiei, a fost de 100,0% atât în 
anul 2020, cât şi în anul 2019. 

În anul 2020, s-au eliberat 1.197 de autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale cu o 
suprafaţă de 260.777 m2, 140 de autorizaţii de construire pentru alte clădiri cu o suprafaţă de 124.208 
m2, 24 autorizaţii de construire pentru clădiri pentru comerţul cu ridicata şi cu amănuntul cu o 
suprafaţă de 3.962 m2, 7 autorizaţii de construire pentru clădiri administrative cu o suprafaţă de 
10.760 m2, 7 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale pentru colectivităţi cu o suprafaţă de 
2.236 m2 şi 2 autorizaţii de construire pentru hoteluri şi clădiri similare cu o suprafaţă de 292 m2. 

 
Infrastructura municipiului Craiova 

Alimentarea cu apă şi reţeaua de canalizare 
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. 

   Ca și în anii anteriori, activitatea  Compania de Apă Oltenia S.A.  a fost axată pe  îndeplinirea  
indicatorilor de performanță privind managementul, conform țintelor de performanță stabilite prin 
contractul de delegare în vederea asigurării gestiunii și administrării serviciului pe criterii de eficiență 
economică și managerială. 

Sursele sistemului de alimentare cu apa Craiova sunt următoarele: 

- sursa de suprafață - râul Jiu cu tratare la Ișalnița; 
- sursa subterană de mare adâncime Isvarna-Tismana. Sursa Isvarna are o calitate superioară 

a apei, având o compoziție chimică apropiată cu cea a apei plate, fiind o sursă constantă în 

                                                 
1 Până la finalizarea acţiunii de cadastrare a ţării, de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, 

seriile de date sunt blocate la nivelul anului 2014.  
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timp. Constituie varianta de asigurare a deficitului de apă pentru municipiul Craiova (și alte 
localități) cea mai bună din punct de vedere cantitativ și calitativ; 

- surse subterane de capacitate mică – constituite din drenuri și foraje (Gioroc, Marica 1, Marica 
Nord, Marica 2). 

Detaliile surselor de apă sunt prezentate în tabelul următor: 
 
Nr. 
crt. 

SURSA DE APĂ Capacitatea sursei 
(l/s) 

Anul punerii în 
funcţiune 

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

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 581,61 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; 
- 17 staţii de pompare ape uzate; 
- 3 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 descărcator în Lacul Craioviţa; 
- staţia de epurare ape uzate, cu evacuare în râul Jiu; 
Apele uzate preluate de pe platformele industriale de est şi de vest ale municipiului Craiova sunt 

descărcate in sistemul public de canalizare al Muncipiului Craiova, după ce se realizează o 
preepurare, cu asigurarea încadrării în prevederile impuse de Normativul NTPA 002/2002 . 

Compania de Apă Oltenia S.A. are un program de monitorizare cu un număr de 125 agenți 
economici cu care sunt încheiate acorduri de preluare a apelor uzate (eliberat pentru fiecare agent 
economic considerat potențial poluator). Monitorizarea este efectuata în funcție de specificul activității, 
respectiv lunar/trimestrial/semestrial. 

În funcție de rezultate, se stabililesc măsuri corespunzătoare ale eventualelor depășiri ale 
indicatorilor de calitate ai apei uzate deversate în rețeaua publică de canalizare. 

În anul 2020, au fost încheiate 6 procese verbale de penalități. 
 
 

PROGRAM MONITORIZARE AGENTI ECONOMICI ANUL 2020 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

INDUSTRIA ALIMENTARĂ 
(PanificaŃie, ind laptelui, 
bere, băuturi 
alcoolice/nealcoolice, carne, 
produse din carne, ulei, 
margarină) 
 
- în evidenŃă: 12 
- indicatori monitorizaŃi: 
pH, MTS, CCOCr,Azot 
amoniacal, P total, 
detergenŃi, reziduu filtrabil, 

subst extractibile 

INDUSTRIA UŞOARĂ 
(textile, pielărie, covoare, 
prel. lemnului, mase 
plastice, fibre sticla, 
papetarie) 
 
- în evidenŃă: 15 
- indicatori monitorizaŃi:   
pH, MTS, CCOCr, Azot 
amoniacal, detergenŃi 
sintetici, substanŃe 
extractibile, Cr, Pb, Cd, Ni, 
Cu, Zn 

INDUSTRIA GREA 
(constr. maşini, ind. 
electrotehnica, maşini 
agricole, depou CFR) 
 
- în evidenŃă: 19 
- indicatori monitorizaŃi:   
pH, MTS, CCOCr, prod. 
Petroliere, Fe, Zn, Cu, Ni, 
Cd, Pb, Al, Ag, cianuri,azot 
amoniacal, reziduu filtrat, 
sulfati, subst.extractibile 
 

SERVICII 
(service auto, staŃii peco, 
spălătorii auto,  curăŃătorii 
chimice) 
- în evidenŃă: 99 
- indicatori monitorizaŃi:   
pH, MTS, CCOCr, produse 
petroliere, azot amoniacal,  
sulfati, subst extractibile, P 

total,cloruri,cianuri 
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Se automonitorizează  calitatea apei uzate evacuate în emisar prin rapoarte de încercări 

săptămânale. 
În anul 2020, din fonduri proprii si IID au fost finalizate următoarele lucrări: 

     

Nr. 
Crt. Nume Stradă Tip Lucrare Reţele 

Utilităţi 
Lungime 

(m)/ 

1 Aleea 7 Teilor 
Înlocuire rețea de apă potabilă L=85ml / PE 
D110mm, cuplare 11 branșamente apa L=85m 

2 Str. Constanța 
Extindere rețea de apă potabilă L=210ml / PE 
D90mm apa L=210m 

3 Str. Dealul Spirei 
Înlocuire rețea de apă potabilă L=100ml / PE 
D63mm, cuplare 6 branșamente apa L=100m 

4 
Str. Bariera 
Vâlcii nr. 176 

Conductă golire rezervoare 6,7,8x10.000, 
Stația Șimnic apa L=283m 

5 Str. Râului 
Extindere rețea de apă potabilă L=260ml / PE 
D25mm apa L=260m 

6 Str. Vidra 
Extindere rețea de apă potabilă L=80ml / PE 
D63mm, mont. a doua distrib.pentru 10 util. apa L=80m 

7 
Aleea 2 Drumul 
Corneșului 

Alimentare cu apă potabila Dn 110 mm, 
L=340m apa L=340m 

8 
Aleea 1 
Parângului Cuplare conductă PEHD DN110/63mm apa L=125m 

9 Str. Gârlești 
Extindere rețea de apă potabilă L=500ml / PE 
D110mm, montarea a 5 hidranți apa L=500m 

10 
Str. General 
Ștefan Ispas 

Extindere rețea de apă potabilă L=150ml / PE 
D90mm apa L=150m 

11 Str. Rozelor 
Extindere rețea de apă potabilă L=200ml / PE 
D90mm, L=50ml / PE D40mm apa L=250m 

12 Str. Gârlești 
Extindere rețea canalizare menajeră L=444ml / 
D250mm PVC canal L=444m 

 
 

Compania de Apă Oltenia S.A. a executat lucrările necesare în scopul remedierii situațiilor 
neprevăzute, intervenind în cel mai scurt termen posibil, din punct de vedere tehnic. 
 

Lucrări/intervenții executate de Compania de Apă Oltenia S.A. pentru Municipiul Craiova în 
anul 2020: 

(mai puțin lucrările curente de întreținere, revizii și reparații a rețelelor de apă și canalizare) 

- 1583 intervenții pe domeniul public pentru întreținerea sistemului public de alimentare cu apă; 
- 129 intervenții în subsoluri de blocuri la sistemul public de alimentare cu apă; 

CONSTRUCłII 
(depozite materiale, societăŃi 
de construcŃii, societăŃi 
producătoare de materiale de 
construcŃii) 
 
- în evidenŃă: 14 
- indicatori monitorizaŃi: 
  pH, MTS, substante 
extractibile cu solventi 
organici si agenti de flotatie, 
Hg, Pb, reziduu filtrat 
 

COMERT 
(Hipermarketuri, restaurante, 
cantine) 
 
- în evidenta: 50 
- indicatori monitorizati: pH, 
MTS, CCOCr, detergenti, 
sulfuri, azot amoniacal, P total, 
subst. extractibile, sulfati, 

reziduu filtrat, 

ALTE ACTIVITĂłI 
(tipografii,depozite deseuri) 

 

- în evidenŃă: 35 
- indicatori monitorizaŃi: 
  pH, MTS, CCOCr, azot 
amoniacal, detergenŃi, sulfuri, 
subst extractibile, sulfati, 
cianuri, Pb, Cd, prod. 
petroliere 
- frecvenŃa de monitorizare: 
semestrial 

SPITALE, POLICLINICI 
 
- în evidenŃă: 50 
-indicatori 
automonitorizaŃi: 
  pH, MTS, CBO5, CCOCr, 
azotamoniacal, N total, P 
total, subst extractibile, 
sulfati, cloruri, cianuri 
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- 105 lucrări executate pentru îmbunătățirea sistemului de alimentare cu apă (înlocuiri conducte, 
anulări conducte vechi, înlocuiri branșamente, montat vane sectorizare); 

- 7 intervenții și remedieri avarii rețea canalizare; 
- 221 lucrări de întreţinere şi reparaţii la construcţiile anexe cămine şi guri de scurgere (ridicări 

la cotă, consolidări, refacere zidărie, refaceri tencuieli) ; 
- execuţii construcţii auxiliare: guri de scurgere - 11 buc; 
- reparaţii şi refaceri racorduri – 27 buc; 
- lucrări de spălare, decolmatare – canale nevizitabile – 25.000 ml; 
- 406 prestări cu autospeciale la terți: 

• autocurățitor tip womă: 2.515 ore 
• autovidanjă: 2.429 mc. 

- intervenţii pentru diminuarea efectelor precipitaţiilor abundente – 82 intervenţii însumând  187 
ore cu autospeciale; 

- completări elemente de acoperire la construcţii anexe – cămine şi guri de scurgere: 
• completări capace cămine de vizitare – 75buc; 
• completări grătare guri scurgere – 68 buc; 
• montări rame cu capac cămine de vizitare – 62 buc; 
• montări rame cu grătar guri de scurgere – 32 buc; 
• amplasări rame de beton armat – 31 buc; 
• schimbări apometre defecte – 9 buc; 
• montări cămine cu apometru - 76 buc. 

 
În anul 2020, au fost adresate către Compania de Apă Oltenia S.A. 684 solicitări pentru 

branșamente de apă și racorduri de canalizare, după cum urmează: 
- banșamente apă: 427 buc (din care finalizate 129 buc); 
- racorduri canalizare 257 buc (din care finalizate 37 buc). 

În scopul conformării la standardele de calitate a apei potabile și a apei uzate, pentru Municipiul 
Craiova, s-au realizat probe de laborator, după cum urmează: 

Teste apa potabila 

Date de laborator UM Anul 2020 
 Efectuate     
Teste organoleptice efectuate nr. 60890 
Teste microbiologice efectuate nr. 5089 
Teste fizico-chimice efectuate nr. 60890 
Conforme    
Teste organoleptice conforme nr. 60794 
Teste microbiologice conforme nr. 5001 
Teste fizico-chimice conforme nr. 60432 

 
Teste apa uzată 

Date de laborator UM Anul 2020 
Efectuate nr 3510 
Conforme nr. 3506 
 
Compania de Apă Oltenia S.A. automonitorizează calitatea apei uzate evacuate în emisar prin 

rapoarte de încercări zilnice, săptamanale, lunare. De asemenea, există o monitorizare permanentă  
realizată de către ABA JIU. 

În anul 2020 au fost constatate depășiri de la normele de încadrare impuse prin autorizațiile de 
gospodărire a apelor, întocmindu-se 68 de procese verbale de penalități. 

Compania de Apa Oltenia S.A  a semnat în anul 2020 două contracte din cadrul ”Proiectului 
regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dolj, în perioada 2014-2020”: 
 - Contract DJ-CL-22 - Reabilitare conductă aducțiune Isvarna-Craiova fir II - Tronson VI- 
contract care include reabilitarea conductei de aducţiune fir II, în lungime 4.132 metri (PN10); 
reabilitarea conductei de aducţiune fir II, în lungime de 4.426 metri (PN12); reabilitarea căminelor 
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existente şi/sau construcţia oricărui cămin de vane de izolare, golire şi aerisire necesar; reabilitare 
subtraversare de râu (prin foraj orizontal sau microtunneling) şi subtraversări de drumuri naţionale; 
precum și amenajarea drumului de acces provizoriu. Firul II de aducțiune Izvarna – Craiova, cu o 
valoare totală de peste 117 milioane de euro, o investiție strategică nu numai pentru Craiova, ci 
pentru întreg județul Dolj, dar și pentru Gorj, este varianta prin care, la finalul lucrărilor, vom asigura 
apă potabilă de munte, de cea mai bună calitate pentru Craiova, și alte 6 localități din Dolj. 

- Contract „DJ-CL-15 Proiectare şi execuţie branşamente în Municipiul Craiova” - lucrările 
aferente contractului, cuprind achiziția și montarea a 1.004 cămine de apometru complet echipate, 
achiziția și montarea unui număr de 22.442 apometre, incluzând și înlocuirea celor existente, unde 
este cazul, precum și achiziția și montarea instalației automate de verificat contoare DN 15 – DN 50 
mm. Contractul prevede elaborarea Proiectului Tehnic, elaborarea documentației necesare obținerii 
autorizațiilor și avizelor necesare execuției; lucrări de construcție; furnizare și montaj echipamente; 
testare și punere în funcțiune a acestora, precum și remedierea eventualelor defecțiuni apărute în 
perioada de garanție. 
  

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 103 puncte termice (care utilizează ca agent termic primar apa fierbinte furnizată de 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. 

Numărul total de contracte de furnizare a energiei termice este de 847, din care 390 încheiate 
cu asociațiile de proprietari, 457 contracte cu instituții publice și unități asimilate agenților economici și 
77 convenții individuale.   

Energia termică cumpărată în anul 2020 de la Sucursala Electrocentrale II Craiova, a fost 
402.326,28 Gcal, iar cea produsă prin centralele termice a fost 26.360,35 Gcal. 

Volumul de gaze naturale cumpărat de la PREMIER ENERGY S.A. pentru producerea 
căldurii și apei calde de consum în centralele termice a fost 3.119.603 mc care, exprimată în unități de 
energie, reprezintă 33.454,84 MWh. 

Energia termică vândută în anul 2020 a fost 313.554,47 Gcal, din care 17.433,54  Gcal 
vândute prin CT și 296.120,93 Gcal vândute prin PT. 

În anul 2020, pierderea medie de energie termică (medie ponderată) pe ansamblul 
sistemului centralizat a fost 26,86% din total energie termică intrată în sistem. 

Pierderea de energie termică înregistrată la centralele termice și rețelele de distribuție 
aferente reprezintă 33,86% din energia termică produsă, iar pierderea de energie termică 
înregistrată la punctele termice și rețelele de distribuție aferente este 26,40 % din energia 
termică cumpărată. 

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 549.619 mc, din care 284.398 mc cumpărați de la Sucursala 
Electrocentrale II Craiova sub formă de apă dedurizată și 265.221 mc de la Compania de Apă 
Oltenia S.A. 

Cantitatea de energie electrică utilizată pentru producerea și distribuția energiei termice în 
anul 2020 a fost 4.844.238 kWh la PT-uri și 578.978 kWh la CT-uri. 

Consumul specific de energie electrică la PT a fost de 16,36 kWh/Gcal în anul 2020. 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. 

Consumul specific de energie electrică la CT a fost de 33,21 kWh/Gcal în anul 2020. 
În cursul anului 2020, au fost deconectate de la sistemul centralizat 144 apartamente din 

blocurile de locuințe situate în afara zonei unitare de încălzire. 
Proprietarii apartamentelor deconectate nu au pus în aplicare măsurile tehnice stabilite 

prin documentațiile care reconsideră ansamblul instalațiilor din condominii, care să asigure 
protecția utilizatorilor rămași racordați la sistemul centralizat de încălzire.   

 
Situația economico – financiară a operatorului 
Cifra de afaceri estimată pentru anul 2020 este 86.533.268 lei. 
La sfârșitul anului 2020 s-a înregistrat o pierdere de 25.394.087 lei. 
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Totalul creanțelor la data de 31.12.2020 este în sumă de 101.620.305,47 lei, din care 
96.602.339 lei reprezintă creanțele din energie termică și dosarele date la executare. 

Totalul datoriilor la 31.12.2020 este de 520.950.102 lei, din care datoria către  Complexul 
Energetic Oltenia (C.E.O) S.A. este de 367.845.287 lei. 
 S.C. Termo Craiova S.R.L facturează energia termică livrată prin punctele termice cu un tarif 
de 321,57 lei/Gcal inclusiv TVA, iar la utilizatorii racordați la centralele termice se facturează cu un 
preț de 414,96 lei/Gcal pentru populație. 
 Tariful la punctele termice de 321,57 lei inclusiv TVA a fost aprobat conform HCL 
nr.332/25.07.2019, cu aplicabilitate de la 01.08.2019. 
 Prețul la centralele termice este de 414,96 lei inclusiv TVA, conform H.C.L. nr.343/2017. 

Prețul plătit de populație este de 277,00 lei/Gcal inclusiv TVA. Diferența între tariful/prețul 
plătit de populație și prețul/tariful stabilit de S.C. Termo Craiova reprezintă subvenție pentru diferența 
de tarif, suportată de către autoritatea publică locală. 

 
Activitatea de întreținere și reparații 
Au fost achiziționate și montate 22 echipamente de circulație a agentului termic pentru 

încălzire și apă caldă de consum (electropompe acționate de motoare cu turație variabilă). 
De asemenea, au fost achiziționate 39 pompe (pompe centrifuge, pompe pentru apă și piese 

de schimb pentru acestea). 
În cursul anului, au fost efectuate lucrări de întreținere și reparații a echipamentelor și 

instalațiilor aferente CT și PT (revizuit armături, vopsitorii, înlocuit tronsoane de țeavă, reparații 
exterioare, reparat electropompe, revizuit filtre impurități și instalații dedurizare, piese schimb - 
electropompe, convertizoare), precum și înlocuirea instalațiilor și obiectelor sanitare din punctele 
termice și centralele termice. 

Au fost automatizate 10 puncte termice prin montarea de vane sferice și de control, sisteme 
de acționare, tablouri de comandă, senzori și echipamente de măsurare a presiunii pentru 
transmiterea la distanță a datelor. 

În cursul anului 2020, au fost refăcute hidroizolații și s-au reparat fațadele la 13 puncte termice 
și au fost efectuate lucrări de refacere a izolației de protecție la 2 coșuri de fum la CT 5 - 1 Mai. 

În cursul anului 2020, au fost achiziționate din alocații de la bugetul local 484 contoare de 
energie termică. 

În cursul anului 2020, a fost pus în aplicare la PT 1 Sărari un proiect-pilot referitor la citirea la 
distanță a contoarelor de energie termică, colectarea și prelucrarea datelor, precum și gestionarea și 
facturarea consumurilor de energie termică la blocurile de locuințe arondate. 

Obiectivele implementării proiectului-pilot: 
- gestionarea eficientă a energiei termice consumate prin corelarea optimă între nevoi și resurse; 
- măsurarea corectă a energiei termice livrate în punctele de delimitare/separare a instalațiilor, din 
punct de vedere al proprietății; 
- citirea la distanță a consumurilor de energie termică utilizată pentru încălzire și preparare apă caldă 
de consum; 
- facturarea operativă a consumurilor la utilizatorii finali. 

De asemenea, tot în anul 2020, conform procedurii privind verificările și reviziile tehnice ale 
instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul A.N.R.E. nr.179/2015, s-au 
executat lucrări de verificări și revizii periodice ale instalațiilor de utilizare a gazelor naturale conform 
notificărilor emise de PREMIER ENERGY S.A. Lucrările au fost executate de o firmă autorizată 
pentru executarea lucrărilor de revizie periodică. 

  Întreruperile neprogramate în furnizarea căldurii și apei calde către utilizatorii finali au fost 
determinate fie de intervențiile accidentale înregistrate în rețelele de distribuție a energiei termice 
(remedieri ale incidentelor și avariilor apărute la conductele de distribuție a energiei termice), fie 
datorită intervențiilor în rețele ce aparțin altor furnizori (Compania de Apă Oltenia S.A., Distrigaz Sud 
Rețele S.A. și Distribuție Energie Oltenia S.A.). 

Evoluția întreruperilor în alimentarea cu energie termică a utilizatorilor finali în ultimii 4 ani este 
prezentată mai jos: 

Incidente (intervenții de scurtă durată) 
Perioadă Nr. incidente 

2017 28 
2018 17 
2019 12 
2020 21 
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 Avarii (intervenții cu durată între 8-12 ore) 
 

2017 2018 2019 2020 

Total din 
care 

Datorate 
TERMO 
Craiova 

Datorate 
altor 

furnizori 

Total din 
care 

Datorate 
TERMO 
Craiova 

Datorate 
altor 

furnizori 

Total din 
care 

Datorate 
TERMO 
Craiova 

Datorate 
altor 

furnizori 

Total 
din care 

Datorate 
TERMO 
Craiova 

Datorate 
altor 

furnizori 
68 10 58 37 14 23 36 1 35   44 10 34 

   
 Distribuţia energiei electrice 

În decembrie 2020, pe raza localităţii Craiova, erau înregistrați peste 123.500 de consumatori 
de energie electrică (aproximativ 7 500 agenţi economici şi 116 000 consumatori casnici), racordaţi la 
reţeaua de distribuţie; 
 Rețeaua electrică gestionată de operatorul Distribuţie Oltenia în municipiul Craiova este 
formată din: 

� aproximativ 45 de km de linie electrică aeriană de medie tensiune; 
� peste 397 de km linie electrică subterană de medie tensiune; 
� aproximativ 90 de km de linie electrică aeriană și subterană de înaltă tensiune; 
� 607 posturi de transformare din care 130 au fost integrate în SCADA; 
� 14 puncte de alimentare; 
� 10 stații de transformare 110/20 kV, 7 dintre ele fiind integrate în SCADA. 
 

Investițiile Distribuție Oltenia la nivelul municipiului Craiova, în anul 2020 au fost în valoare 
de  11 256,973 mii lei.  

Obiectivele principale ale programului de investiții au vizat scăderea consumului propriu 
tehnologic prin modernizarea rețelelor de distribuție de joasă tensiune, securizarea branșamentelor și 
scoaterea acestora la limita de proprietate. 

De asemenea, s-a avut în vedere îmbunătățirea parametrilor de calitate ai rețelei de medie și 
joasă tensiune SAIFI/SAIDI, modernizarea liniilor electrice de medie și joasă tensiune și asigurarea 
condițiilor de racordare la rețeaua de distribuție a noilor consumatori în condițiile noii legislații. 

Astfel, în 2020, s-au finalizat  lucrările  de modernizare  a unor  stații de transformare 110/20 kV 
situate în municipiul Craiova în valoare de 3186,527 mii lei:  

- Modernizare stație de transformare 110/20  kV DIF, localitatea Craiova, județul Dolj; 
- Modernizare mecanism oleopneumatic, pentru acționare IO 110 kV, tip MOP – 1 în 

stația110/20 kV Craiovița, localitatea Craiova, județul Dolj; 
- Modernizare transformatoare de măsura de 110 kV cu izolația în ulei în stația 110/20 kV 

Craiovița, localitatea Craiova, județul Dolj. 
Distribuție Oltenia a vizat scăderea consumului propriu tehnologic, investind 3844,199 mii lei în: 

- Modernizare rețea joasă tensiune și branșamente aferente  PTA 594 în vederea reducerii CPT 
în  localitatea Craiova,  județul Dolj; 

- Modernizare branșamente aferente  PTA 599, în vederea reducerii CPT în  Municipiul Craiova, 
județul Dolj; 

- Modernizare rețea JT și branșamente aferente PTCZ 153 Craiova, în vederea reducerii CPT 
în Municipiul Craiova, județul Dolj; 

- Modernizare LEA JT și branșamente aferente  PTA 572 Făcăi în vederea reducerii CPT în 
Municipiul  Craiova,  județul Dolj. 

 
S-au realizat lucrări de modernizare a posturilor de transformare cu un număr ridicat de 

incidente prin modernizarea instalațiilor aferente postului de transformare 20/0,4 kV PTS 267 
Craiova, prin montarea unei anvelope de beton în valoare de 226,435 mii lei. 

La nivelul municipiului Craiova s-au finalizat lucrările de “IMPLEMENTARE A UNUI 
SISTEM DE MĂSURARE INTELIGENT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA, ZONA CENTRALĂ-PARȚIAL 
ȘI SĂRARI - DIN MUNICIPIUL CRAIOVA” prin montarea unui număr de 10 000 de contoare 
inteligente. Această lucrare este finanțată din fonduri europene, contribuția DEO la contractul de 
achiziție, montare și punere în funcțiune a celor 10 000 de contoare fiind de 810,611 mii lei. 

De asemenea, în 2020, Distribuție Oltenia a efectuat lucrări de investiții care vizează 
extinderea capacităților de distribuție în vederea alimentarii cu energie electrică a noilor consumatori 
în valoare de 2617,783 mii lei și au fost finalizat 14 lucrări de întărire rețea de joasă tensiune, în 
valoare de 571, 413 mii lei. 
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Transport urban 
 RAT S.R.L. își desfășoară activitatea de bază prin două tipuri de transport public de persoane: 
transport electric (tramvai) și auto (autobuze). 
           Activitatea de transport călători se desfășoară în baza licenței de transport - document eliberat  
de către Autoritatea Rutiera Română, în conformitate cu prevederile Ordonanţei nr. 27/2011 privind 
transporturile rutiere și licenței de traseu - document care cuprinde, în principal, cerințele pentru 
asigurarea programului de circulație și realizarea unui transport în condiții de siguranță și confort.     
 Ca activități secundare, RAT S.R.L. prestează serviciul de transport prin curse speciale, 
serviciul de inspecție tehnică periodică a mijloacelor de transport, serviciul de tractări și ridicări auto, 
precum și activitatea de publicitate pe mijloacele de transport în comun. 
  
 Infrastructura 
 Suprafața municipiului Craiova este de 81,4 kmp, din care suprafața deservită prin activitatea 
de transport public este de 64,5 kmp. 
 În ceea ce privește rețeaua de transport, aceasta este compusă din 182.6 km c.d., din care 
164.2 km c.d. (94%), o reprezintă transport rutier, iar 18,4 km c.d. (6%), transportul electric. Numărul 
de stații existent este de 271 pentru autobuze și 53 pentru tramvai, RAT S.R.L deservind 20 de trasee 
de transport în comun și 14 curse speciale. Activitatea este monitorizată prin unități de supraveghere 
și control, existând în prezent 7 puncte de  dispecerizare. 
 Parcul de vehicule 
 RAT  S.R.L. dispune de un parc de mijloace de transport format din: 

– 228 autobuze, reprezentând 88.7% din totalul parcului; 
– 29 tramvaie reprezentând 11.3 % din totalul parcului; 

Capacitatea totală de transport a societății este de 23.315 călători/cursă, din care 18.883 
aferent transportului rutier și 4.432 aferent transportului electric. Capacitatea de utilizare a 
parcului s-a estimat la un procent mediu de 70%. 
 

 Referitor la gradul de uzură: 
           -    uzura fizică:     autobuze medie 25%; 
                                         tramvaie medie 70%.    
            În anul 2020 parcursul pentru transportul  auto de persoane, a fost de 5.134.519,8 km  și 
706.133.4 km pentru transportul electric. Consumul efectiv de motorina pentru transport persoane a 
fost de  2.099.609.93 litri motorină, iar consumul de energie electrică înregistrat pentru transportul 
electric a fost de 1450 MWh. 
 Aspecte financiare 
           Din cifra de afaceri netă, în sumă de 62.944.054 lei înregistrată în evidența financiar-contabilă 
la 31.12.2020, veniturile din vânzări  bilete și abonamente, curse speciale și alte venituri din 
exploatare de 14.651.187 lei, reprezintă 21.25%. 
 Veniturile din I.T.P., tractari și ridicări auto, închiriere spații publicitare și chirii spații, de 
1.334.573 lei, reprezintă 2,12% din cifra de afaceri, iar veniturile din subvenții de exploatare și prestări 
servicii aprobate de Primăria Craiova pe parcursul anului 2020 au fost în sumă de 48.290.638 lei, 
reprezentând 76.72% din cifra de afaceri. 
 În anul 2020, perioadele de stare de urgență sau alertă instituite la nivel național, în contextul 
pandemiei COVID 19, au afectat în special transportul public de călători, circulația persoanelor fiind 
restricționată în vederea reducerii riscului de infectare cu virusul SARS-COV2. 
 
Subvenția a fost primită de RAT Craiova în anul 2020, urmare a facilităților acordate de Primăria 
Municipiului Craiova, pentru anumite categorii de persoane, astfel: 
- gratuitate pentru pensionarii cu domiciliul în municipiul Craiova, cu un venit net din pensie de până 
la 1553lei/lună, 
- gratuitate pentru pensionarii cu domiciliul în municipiul Craiova și vârsta peste 70 ani; 
- subvenționarea cu 50% pentru orice tip de abonament pentru pensionarii cu domiciliul în municipiul 
Craiova cu un venit net din pensie de peste 1553lei/lună 
- subventionarea cu 50% din prețul abonamentului, pentru studenții care frecventează prin cursuri de 
zi, instituții de învățământ autorizate din  municipiul Craiova. 
- subventionarea cu 100% din prețul abonamentului (noiembrie 2020), pentru elevii care frecventează 
prin cursuri de zi, instituții de învățământ autorizate din  municipiul Craiova. 
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 De asemenea, subvenția de exploatare primită de la Primăria Municipiului Craiova în anul 
2020 a cuprins și gratuitățile pentru transportul în comun de care beneficiază  anumiți cetățeni în baza 
unor legi speciale: Legea 44/1994, Legea 341/2004, Legea 448/2006 și Decret-lege 118/1990.  
 Și în anul 2020, o atenție deosebită s-a acordat corelării capacității de transport cu fluxul de 
călători. Astfel, s-a urmărit în permanență ca graficele de circulație ale tuturor traseelor să fie flexibile 
și adaptate la traficul fiecărei zone. 
 S-a urmărit continuu îmbunătățirea condițiilor de transport a călătorilor, dar și reducerea 
cheltuielilor de exploatare, prin optimizarea transportului în comun și prin achiziții de piese, materiale 
și servicii cu costuri reduse. 
 Conform execuției bugetare pentru anul 2020, situația cheltuielilor planificate și realizate se 
prezintă astfel: 

Nr.crt CHELTUIELI Planif.2020 Realizat2020 Diferențe 

1 Total chelt.materiale 13.302.200 12.290.154 1.012.046 

2 Total chelt.terti 1.568.800 1.345.914 222.886 

3 Chelt.cu personalul 38.214.000 37.898.386 315.614 

4 Chelt. amortizare 1.500.000 1.222.986 277.014 

5 Chelt. publicitate 100.000 41.000 59.000 

6 Total chelt exploatare 72.249.000 71.666.082 582.918 

 
Dotări tehnice şi tehnologice 
În ceea ce privește activitatea RAT SRL Craiova pe anul 2020, transportul public urban a fost 

într-un amplu proces de îmbunătățire privind, în principal, calitatea prestării, confortul și siguranța 
cetățenilor.  
 Având în vedere creșterea condițiilor de calitate a serviciului de transport public, în anul 2020 
au fost introduse în circulație cele 38 autobuze marca BMC PROCITY achiziționate de Primăria 
Municipiului Craiova care corespund unor standarde ridicate de calitate și confort. 

De asemenea, având în vedere accesul nediscriminatoriu al tuturor cetățenilor, cele 38 
autobuze sunt adaptate la nevoile persoanelor cu dizabilități. În tendința de a asigura un confort sporit 
pasagerilor, aceste autobuze sunt dotate cu instalație de aer condiționat care menține un climat optim 
chiar și în perioade caniculare, specifice zonei geografice a municipiului nostru. 

Pentru modernizarea Secției 1 Transport Auto, investiție ce prevede modernizarea clădirilor, a 
platformelor și drumurilor de acces, îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru personalul de 
intreținere, a fost finalizată ca etapă premergătoare obținerea DALI. 

Au fost instalate alte 8 puncte de emitere carduri de abonamente în restul de 7 tonete și 
Casieria Centrală pentru emiterea cardurilor cu abonamente de curse speciale. 

Au fost instalate 38 computere de bord pe mijloacele de transport nou achiziționate BMC 
pentru monitorizarea GPS și validarea titlurilor de călătorie (abonamente pe card și bilete cu cod QR). 

Instalarea în stațiile de călători a 10 automate pentru reîncarcarea cardurilor de abonament și 
emitere bilete cu cod QR. 

Montarea a 100 validatoare duale (contactless și cod QR) din care 76 pe mijloacele de 
transport BMC și înlocuit validatoare pe 12 mijloace de transport SOLARIS. 

A fost pusă în funcțiune o aplicatie de mobil pentru achizișionarea titlurilor de călătorie 
(abonamente și bilete) în magazinele AppStore și Google Play – gratuit pentru călători. 

A fost pus în funcțiune, pe site-ul oficial al societății, portalul de reîncarcare carduri contactless 
cu abonament. 

A fost implementată aplicația POS pentru achiziționarea de bilete de călătorie în toate 
mijloacele de transport în comun pe bază de card bancar – parteneriat cu BCR și TELEKOM 
România. 

Au fost achiziționate 51 adăposturi de călători montate în stații de autobuz și tramvai, astfel: 
- 28 adăposturi în stațiile de autobuz, cu o valoare totală de 435.230 lei 
- 23 adăposturi în stațiile de tramvai, cu o valoare totală de 398.750 lei 

 Valoarea totală a investitților din anul 2020 a societății RAT SRL Craiova a fost de 1.366.245 
lei, din surse de finanțare proprii ale societății. 
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 Rețeaua stradală 
În perioada ianuarie-decembrie 2020, Sectorului Reparații Străzi din cadrul RAADPFL Craiova 

a desfășurat următoarele activități: refacere pavaj piatră brută (piatră cubică și bolovani râu) – 20676 
mp – 3,7 km; îmbrăcăminte din piatră spartă – 140712 mp; 31,2 KM; pavaj uniloc – 2052mp. 
 În anul 2020, pentru asigurarea sistemului de comunicații rutiere și pietonale în condiții de 
calitate și siguranța în exploatare din municipiului Craiova, activitățile desfășurate în cadrul serviciului, 
au fost următoarele: 
 

I. Lucrări de ”Reparații si întreținere străzi, alei, trotuare, si parcări în municipiul Craiova”, 
executate de către S.C. DOMARCONS S.R.L. Craiova în anul 2020 conform Contract subsecvent de 
lucrări nr. 15745/27.01.2020 la acordul-cadru de lucrări nr. 40299/27.02.2019 în valoare de 
5.950.204,86 lei, și anume: 

• Parcare Bd. Decebal 
• Strada George Enescu 
• Strada Electroputere 
• Strada Împăratul Traian 
• Strada Drumul Industriilor 
• Strada Gârlești 
• Strada Sărarilor 

II. Lucrări de ”Reparații si întreținere străzi, alei, trotuare, și parcări în municipiul Craiova”, 
executate de către S.C. DOMARCONS S.R.L. Craiova în anul 2020 conform Contract subsecvent de 
lucrări nr. 55959/02.04.2020 la acordul-cadru de lucrări nr. 40299/27.02.2019 în valoare de 
12.407.036,35 lei, și anume: 

• Aleea 2 Păltiniș 
• Strada Gh. Doja 
• Strada Dealul Spirii 
• Strada Rosmarinilor 
• Strada Buziaș 
• Stadion Atletism 
• Strada Matei Basarab 
• Strada Arțarului  
• Parcul Romanescu 
• Bd. Oltenia 
• Strada Emanoil Chinezu 
• Complex Comerc. Bacriz 
• Complex Comerc. SUCPI 

III. Lucrări de ”Reparații și întreținere străzi, alei, trotuare, și parcări în municipiul Craiova”, 
executate de către S.C. DOMARCONS S.R.L. Craiova în anul 2020 conform Contract subsecvent de 
lucrări nr. 100030/14.07.2020  la acordul-cadru de lucrări nr. 40299/27.02.2019 în valoare de 
6.001.398,66 lei, și anume: 

• Spitalul Filantropia 
• Strada Bărăganului 
• Parcare Str. G. Enescu - Șc. M. Viteazu 
• Parcare b-dul Decebal (vis-à-vis ROMPETROL) 
• Parcare în Zona Rocadă – Gârlești - strada Fagului (magazin Car Speed) 
• Parcare Brazda lui Novac (Școala 24) 
• Aleea Zona Billa 
• Zona adiacentă Bd. Oltenia 
• Stadion Atletism 
• Aleea Potelu 
• Strada Câmpia Islaz 
• Strada Madonna Dudu 
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IV. Lucrări de ”Reparații și întreținere străzi, alei, trotuare, și parcări în municipiul Craiova”, 
executate de către S.C. DOMARCONS S.R.L. Craiova în anul 2020 conform Contract subsecvent de 
lucrări nr. 122636/25.08.2020 la acordul-cadru de lucrări nr. 40299/27.02.2019 în valoare de 
6.401.541,25 lei, și anume: 

• Strada Câmpia Islaz 
• Liceul Pedagogic 
• Strada Madonna Dudu 
• Aleea Potelu 
• Strada Fagului (Esplanada) 
• Strada Claudiu Vulpoiu 
• Parcare Strada Gh.Țițeica 
• Strada Olteni 
• Giratoriu Ciupercă 
• Strada Șerban Vodă 
• Strada Nicolae Bălcescu 
• Strada Abatorului 

V. Lucrări de ”Reparații și întreținere străzi, alei, trotuare, și parcări în municipiul Craiova”, 
executate de către S.C. DOMARCONS S.R.L. Craiova în anul 2020 conform Contract subsecvent de 
lucrări nr. 178190/07.12.2020 la acordul-cadru de lucrări nr. 40299/27.02.2019 în valoare de 
1.000.000,03 lei, și anume: 

• Strada Câmpia Islaz 
• Strada Ceahlaului 
• Drumul Jiului 

VI. Lucrări de reparații străzi executate în anul 2020 de către RAADPFL Craiova, în baza gestiunii 
directe pentru activitatea de ”Întretinere și reparare a străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de pi-
atră brută, piatră spartă și amestec optimal” aprobata prin H.C.L. nr. 56/2006, modificată prin 
H.C.L. nr. 42/2013 în valoare de 4.468.400,87 lei, și anume: 

Îmbrăcăminte cu piatră brută: 
• Sălcioarei rep locale 
• Călmățui rep locale 
• Viilor rep locale 
• Gorjului 
• Lăstărișului 
• Borsec rep locale 
• Paroșeni tronson 
• Borsec tronson 
• Roznov, Banatului, Tismana – rep locale 
• Fața Luncii 
• Voineasa, Săcelu rep locale 
• Călușari 
• Stânjenei 
• Izvarna 
• Vișeului rep locale 

Pavaj uniloc: 
• Trotuar Calea București – Univ, Ștefan Cel Mare 
• Alei Park N.Romanescu 
• Sens giratoriu Lăpuș, spital Militar. 
• Trotuar Obedeanu, G. Enescu, Fântâna Mireselor, stație autobus Rovine, Bvd. Decebal, 
• Spital Filantropia, Regie Liceu Sanitar, 
• Liceu Odobleja, 1 Mai scoala nr 36, Liceu Făcăi, Școala Auto, Valea Roșie, bl 56 
• Amaradiei. 
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Îmbrăcăminte piatra spartă: 
• Alee 3 George Enescu, 
• Aleea 3 Călimănești, 
• Al 6 Drumul Apelor, 
• Măslinului, 
• Prelungirea Teilor, 
• Migdalului, 
• Aleea 1, 6 Parângului, 
• Cantonului, Al 2, 4 Cantonului, 
• Aleea 1, 2, 5 Ramuri, Ramuri, 
• Căliman, 
• Polovragi, 
• Viorele, 
• Aleea 2 Toamnei, 
• Postăvarului, 
• Stejarului, 
• Drumul Corneșului, 
• Aleea Plopului, 
• Erou Cătălin  Marinescu, 
• Moldova (parțial), 
• Gorjului, 
• Radu Calomfirescu, 
• Muntenia (partial), 
• Arad, 
• Brașov, 
• AL 4 Gârlești, 
• Al 6, 7 Brestei, 
• Slănic, 
• Moreni, 
• Al 3 Căpșunilor, Căpșunilor, 
• Pui de Lei, 
• Al 2 Bâlteni,  
• Căciulata, 
• Constanța, 
• Ardeal , 
• Al 5 Doicești,  
• Giurgiului, 
• Piatra Neamț, 
• Sovata,  
• Tudor Arghezi, 
• Școlii,  
• Ipotești, 
• Aleea Homer, 
• Aleea 2 Odesa, 
• Pescărușului, 
• Al 1, 2, Pescărușului, 
• AL 1 Călușari, 
• Aleea 1 Bâlteni, 
• Ialomița ( parțial ), 
• Al 2, 6  Primăverii, 
• Al 2,4  Potelu, 
• Calea Brezii (reprofilare), 
• Zorilor, 
• Ștefan Luchian,  
• Aleea Bâlteni,  
• Olarilor (reprofilare), 
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• Iasomiei  reprofilare, 
• Cst. Gherghina, 
• Aleea Bucura,  
• Aviatorilor, 
• Artileriei,  
• Vânători de Munte, 
• Caraiman,  
• Dorna, 
• Otetelișan, 
• Prelungirea Coacăzelor,  
• Aleea 1 Șimnic,  
• Al  Moldova, 
• Trotușului (cimitir), 
• Daliei, 
• Amurgului, 
• Al Râului, 
• Al Câmpia Izlaz,  
• Al 4 Primăverii, 
• Aleea 3, 4 Izvoru Rece, 
• Al 1 Maria Rosetti, 
• Mihail  Drumeș, 
• Eliza Opran (parțial), 
• 8 Martie, 
• Plaiul Vulcănești (parțial), 
• Dimitrie Cantemir (parțial). 
• Aleea Doctor Marcovici, 
• Aleea 1 N. Romanescu, 
• Aleea 2 Teilor, 
• Aleea Vidra.   

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 – 
întreţinere a acestuia, consum de energie electrică din iluminatul public şi activitatea de iluminat 
ornamental-festiv. 
 a) Au fost executate lucrări de investiţii, după cum urmează:  
 S-au executat lucrări de modernizare şi extindere a sistemului de iluminat public în 
următoarele locaţii din Municipiul Craiova: Pasaj Mercur, English Park, Pasaj Suprateran „km” 0, 
treceri pietoni, str. Eliza Opran, str. Maria Zaharia, str. Făgăraş – incinte bl. D, Aleea Personalităţilor, 
str. Mihail Strejan, str. Carpenului, Stadion Atletism – iluminat perimetral, incinte şcoli, grădiniţe, 
spitale etc. 
  Au fost utilizate următoarele componente: 
  - stâlpi metalici: 243 buc;  
            - corp iluminat cu LED: 300 buc; 
  - corp iluminat cu sursă sodiu: 161 buc; 
  - console: 267 buc; 
  - linie electrică subterană: 6,683 Km; 
  - cablu de alimentare: 4,326 Km          
 b). Pentru activitatea de întreţinere - menţinere a Sistemului de Iluminat Public au fost 
utilizate următoarele componente: 
          - Surse lumină cu vapori de sodiu la înaltă presiune – 1.197 buc; 
          - Balasturi pentru surse de lumină cu vapori de sodiu sau halogenuri metalice –  329 buc; 
          - Dispozitive amorsare surse lumină cu vapori de sodiu sau halogenuri metalice – 330buc. 
          - Echipament de iluminat LED: - 372 buc.          

c) Pentru consumul de energie electrică din iluminatul public in anul 2020, s-au  cheltuit  
5.419 mii lei.               
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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.  
În perioada ianuarie - decembrie 2020, 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 2020, au fost plantaţi 1661 arbori (platan, frasin, arţar, 
mesteacăn, salcâm, catalpă, molid, cires japonez, brad argintiu, albizia, paulowonia), 1213 arbuşti 
(ienupăr virginian, ienupăr târâtor, spirea, lamâiţa, glicina, etc.), gard viu 22530 bucăţi (berberis, 
ligustrum vulgare, ligustrum  ovalifolium, hibiscus, buxus, etc.), flori anuale 275572 bucăţi (begonia, 
salvia, tagetes, dhalia, impatiens, petunia, irizinia, celosia, cineraria, salvie,etc.), flori bienale 316865 
bucăţi (bulbi pansele, bănuţei, lalele, narcise, zambile), plante perene 15990 bucăţi (cana indica, 
lavanda, verbena, margarete), trandafiri 675 bucăţi,  jardiniere şi ghivece cu flori 1109 buc zona 
centrală, gazon seminte 2566 kg, rulou de gazon 5756 mp. 
 Activitatea de administrare a Grădinii Zoologice, situată în Parcul Nicolae Romanescu, 
constă în întreţinerea a 17 animale carnivore, 41 omnivore, 56 ierbivore, 169 păsări decorative şi 
carnivore. 
 Întreţinerea Grădinii Zoologice presupune: 
  - asigurarea hranei speciilor ce le adăposteşte; 

- cheltuieli cu personalul deservent; 
- cheltuieli cu energia electrică, apa, curăţenie;  

           - cheltuieli cu medicamentele (vaccinuri, alte medicamente obligatorii necesare îngrijirii 
speciilor de animale si păsări).               

Managementul deșeurilor  
         Deșeurile municipale constituie o problemă de strictă actualitate, ținând seama de pericolul 
potențial pentru sănătate și mediu, precum și de faptul că acestea conțin o serie de materiale 
reciclabile a căror valorificare are drept rezultat economisirea de resurse naturale și diminuarea 
consumurilor materiale și energetice. 

În cadrul legislaţiei şi politicii de prevenire a generării şi de gestionare a deşeurilor, ca ordine 
de prioritate se aplică următoarea ierarhie: prevenirea, pregătirea pentru reutilizare, reciclarea, alte 
operaţiuni de valorificare, de exemplu valorificarea energetică și eliminarea.   

 Aplicarea ierarhiei deşeurilor menţionată, are ca scop încurajarea acţiunii în materie de 
prevenire a generării şi gestionării eficiente şi eficace a deşeurilor, astfel încât să se reducă efectele 
negative ale acestora asupra mediului.   

Gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără 
a dăuna mediului, în special,  fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră, fără a crea 
disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor.         
   
 Gestionarea deșeurilor municipale 

Deşeurile municipale sunt deşeuri amestecate şi deşeuri colectate separat de la gospodării, 
inclusiv hârtia şi cartonul, sticla, metalele, materialele plastice, biodeşeurile, lemnul, textilele, 
ambalajele, deşeurile de echipamente electrice şi electronice, deşeurile de baterii şi acumulatori şi 
deşeurile voluminoase, deşeuri amestecate şi deşeuri colectate separat din alte surse în cazul în 
care deşeurile respective sunt similare ca natură şi compoziţie cu deşeurile menajere.  Deşeurile 
municipale nu includ deşeurile de producţie, agricultură, silvicultură, pescuit, fose septice şi reţeaua 
de canalizare şi tratare, inclusiv nămolul de epurare, vehiculele scoase din uz şi deşeurile provenite 
din activităţi de construcţie şi desfiinţări.   
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De pe raza municipiului Craiova s-au colectat, prin intermediul S.C. Salubritate Craiova 
S.R.L., 86.771,24 to deșeuri, care au fost depozitate în depozitul ecologic Mofleni. Dintre acestea, 
82.888,88 to au fost deșeuri menajere, 3.680,36 to au fost deșeuri colectate de pe străzi, alei și 
parcări, iar 206,00 to au fost deșeuri nebiodegradabile. 

Cantitatea de deșeuri de ambalaje colectată de către S.C. Salubritate Craiova S.R.L. din 
municipiul Craiova în anul 2020 a fost de 9.468,43 to, după cum urmează: 2.108,06 to hârtie-carton, 
5.375,597 to plastic, 1.869,75 to sticlă, 115,02 to lemn ambalaj. 

 
Măturat manual şi mecanizat, curăţare şi răzuire a rigolelor, spălare, stropire şi 

întreţinere a căilor publice 
Operaţiunile de măturat manual şi mecanizat, curăţare şi răzuire a rigolelor, spălare, stropire 

şi întreţinere a căilor publice se realizează în vederea reducerii riscului de îmbolnăvire a populaţiei 
ca urmare a acţiunii patogene a microorganismelor existente în praful stradal și în scopul păstrării 
unui aspect salubru al domeniului public.  

S.C. Salubritate Craiova S.R.L. a efectuat în anul 2020 operațiuni de stropit, măturat şi 
spălat pe arterele de circulaţie, pe alei, în parcările din zona blocurilor din municipiul Craiova după 
cum urmează: 

- prin operațiunile de întreținere, măturat manual și mecanizat, a fost salubrizată o 
suprafață de aproximativ 700.352.85  mii mp;   

- prin operațiunea de curățat manual rigolă, a fost salubrizată o suprafață de aproximativ 
32.900.00  ml; 

- prin operațiunile de spălat și stropit căi publice mecanizat, a fost salubrizată o suprafață 
de aproximativ  114.277.61mii mp. 

 
Mobilier urban 
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. De 
asemenea, s-au executat lucrări de reparaţii la instalaţiile de udare, aflate pe domeniul public al 
municipiului Craiova.  

La nivelul anului 2020, s-a executat o serie de lucrări după cum urmează: banci montate – 
285 bucăți; cosuri gunoi montate - 736 bucăți; gard metalic ornamental și gard metalic bordurat  
montat – 6785 lacre. 

În anul 2020, Sectorul Întreținere Construcții Urbane, Mobilier Urban, Jocuri de Copii, 
Fântâni Arteziene și Centrale Termice, din cadrul R.A.A.D.P.F.L. Craiova a desfășurat următoarele 
activități: 

 
Lucrări servicii publice: 
- Reparat, vopsit și montat bănci, în valoare de 386.410,28 lei 
- Demontat și reparat împrejmuire metalică zonă verde, în valoare 325.379,66 lei 
- Reparații la locurile de joacă, în valoare de 59.917,74 lei 
- Montat coșuri de gunoi, în valoare de 40.529,7  lei 
- Curățire si exploatare fântâni arteziene, în valoare 893.441,32 de lei 
- Montat, demontat, confecționat, transportat secții și urne de vot, în valoare de 118.995,63 lei 
- Reparații și întreținere rețele hidranți (instalații aspersoare), în valoare de 397.183,33 lei 
- Montaj gard ornamental, în valoare de 70.795,27 lei 
- Placare fântâni, în valoare de 9.894,73 lei 
- Confecționat Gard Stadion, în valoare de 220.524,15 lei 
- Confecționat Porți Stadion, în valoare de 6.990,70 lei 
- Confecționat duze fântâni, în valoare de 2.687,34 lei 
- Confecționat pergole din lemn pe suport metalic, în valoare de 113.855,01 lei 
- Confecționat panouri afișaj, în valoare de 544,75 lei 
În urma acestor activități, a rezultat o valoare totală de 2.647.149,61 lei fără TVA. 
 
Lucrări Patrimoniu: 
- Instalație sanitară F7 Lăpuș, în valoare de 9.983,88 lei 
- Confecționat și vopsit scara balustradă Olteț, în valoare de 17.324,90 lei 
- Reparații DGAS, în valoare de 49.972,56 lei 
- Instalație sanitară Popoveni, în valoare de 52.014,9 lei 
- Instalație sanitară și termică Buzești, în valoare de 43.654,83 lei 
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- Amenajare Hanul Doctorului, în valoare de 139.570,98 lei 
- Demontat, reparat si montat casuțe, în valoare de 3.422,66 lei 
În urma acestor activități, a rezultat o valoare totală de 315.944,71 lei fără TVA 

 
Marcaj rutier 
Siguranţa circulaţiei din municipiul Craiova este un obiectiv general și permanent, avut 

mereu în vedere la realizarea proiectelor de investiții. 
Marcajele termoplastice antiderapante sunt singurele elemente de siguranţă activă care pot 

fi implementate pe drumurile publice şi care pot reduce cu până la 10 ori mai mult spaţiul de frânare 
în condiţii în care coeficientul de frecare scade foarte mult (drum ud, alunecos, etc). 

Covoarele termoplastice antiderapante sunt elemente de semnalizare rutieră orizontală, care 
au apărut și s-au dezvoltat din necesitatea de a asigura un grad de siguranță ridicat pentru pietonii 
angajați în traficul stradal, în special în zonele cu trafic intens de autovehicule: vecinatatea școlilor, 
grădinițelor, spitalelor, altor instituții de interes public, în anul 2020 fiind executate lucrări de aplicare 
a marcajelor termoplastice pe o suprafaţă de 4.603 mp. 

Pentru creşterea gradului de siguranţă a traficului auto şi pentru a reduce riscul de 
producere a accidentelor, au fost executate lucrări de marcaj rutier – 49.757 mp, constând în: 

- marcaje axiale - 24.249 mp 
- marcaje diverse - 25.508 mp 

 
 

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 20202, populaţia după domiciliu a municipiului Craiova a fost de 298.488 
locuitori din care 140.080 bărbaţi (46,9%) şi 158.408 femei (53,1%). Densitatea populaţiei a fost 
de 3.666,5 locuitori/km2. 

La 1 iulie 2020, structura pe grupe de vârstă a populaţiei după domiciliu arată că 
ponderile cele mai mari sunt cele ale persoanelor cu vârste de 40-44 ani (9,0%), de 50-54 ani 
(8,7%) şi de 35-39 ani (8,6%). 

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 2020, la nivelul municipiului Craiova ponderea populaţiei tinere sub 15 ani (13,3%) 
a fost devansată de ponderea populaţiei vârstnice de 65 ani şi peste (16,7%). 

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

În anul 2020, s-au înregistrat 2.180 născuţi-vii în scădere cu 16,4% faţă de anul 2019. 
Rata natalităţii în anul 2020 a fost de 7,3‰ în scădere faţă anul 2019 (8,7‰). 

Numărul decedaţilor a crescut cu 287 persoane de la 2.921 decedaţi în anul 2019 la 
3.208 decedaţi în anul 2020. Rata mortalităţii a fost de 10,7‰ în creştere faţă anul 2019 când 
aceasta a atins nivelul de 9,7‰. 
                                                 
2 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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Raportul dintre numărul născuţilor-vii şi numărul decedaţilor a fost în anul 2020 de 0,68 
născuţi-vii la 1 decedat (0,89 născuţi-vii la 1 decedat în anul 2019). 

Sporul natural a fost negativ atât în anul 2020 (-1.028 persoane), cât şi în anul 2019 (-314 
persoane).   

Numărul căsătoriilor a scăzut cu 729 cazuri, iar cel al divorţurilor cu 55 cazuri faţă de 
anul 2019, raportul dintre numărul divorţurilor şi cel al căsătoriilor, a fost de un divorţ la 3 
căsătorii în anul 2020 şi  de un divorţ la 5 căsătorii în anul 2019. 

 
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 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 2020 cu 3.755 persoane faţă de începutul anului 2019, acesta ajungând la 110.596 
persoane. 

La sfârşitul anului 2020, conform datelor furnizate de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă Dolj, numărul şomerilor înregistraţi a fost de 1.751 persoane, în creştere cu 379 
persoane comparativ cu anul 2019. Din totalul şomerilor, 1.150 persoane sunt de sex feminin (cu 
325 persoane mai mult decât în anul 2019). 

 
Pensii 
Casa Judeţeană de Pensii Dolj asigură, în teritoriu, aplicarea unitară a legislaţiei din 

domeniul pensiilor şi altor drepturi de asigurări sociale, precum şi din domeniul asigurărilor pentru 
accidente de muncă şi boli profesionale. 

Casa Judeteană de Pensii Dolj, ca serviciu public investit cu personalitate juridică, a asigurat, 
în intervalul 01 Ianuarie – 31 Decembrie 2020, servicii unui număr total de 368.799 persoane  
împărţite în următoarele categorii, astfel: 

- 167.773 pesionari de asigurări sociale de stat din sistemul public; 
- 14.109 pensionari de asigurări sociale proveniţi din fostul sistem al asigurărilor sociale 

pentru agricultori; 
- 5.296 beneficiari de legi speciale 
- 178.524 asiguraţi pentru care s-a ţinut evidenţa stagiilor de cotizare 
- 1.097 persoane asigurate în baza unui contract de asigurare ; 
 

La nivelul Casei Judeţene de Pensii Dolj, se află înregistraţi pe bază de contract 1.097 
persoane, asiguraţi care plătesc lunar contribuţia de asigurări sociale. Execuţia cheltuielilor s-a 
efectuat în limita bugetului aprobat pentru anul 2020 conform destinaţiei prevăzute în bugetul de 
venituri si cheltuieli întocmit si transmise de către CNPP București. 

În cursul anului 2020, la Casa Judeţeană de Pensii Dolj s-au înregistrat în plată, în medie,  
74.381 pensionari cu domiciliul în municipiul Craiova, pentru care s-au achitat pensii în valoare de 
aproximativ 123.772.852  lei/lună. 

Totodată, în cursul anului 2020, s-au efectuat plăţi de ajutoare de deces în valoare de 
45.660.510 lei, pentru 8.562  persoane decedate cu domiciliul în municipiul Craiova. 

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 2020 de 
aproximativ 288.200 lei. 

În intervalul Ianuarie – 31 Decembrie 2020, au fost întocmite 32 tablouri de prevenire la 
societăţile la care a fost acordată consultanţă. 

- nr. accidente de muncă înregistrate - 76 
            - nr. accidente de munca mortale – 9 
            - nr. boli profesionale declarate  - 4 
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 În perioada Ianuarie – 31 Decembrie 2020, CJP Dolj a acordat 7 despăgubiri de deces în 
valoare de 139.472 lei, 3 compensaţii pentru atingerea integrităţii în valoare de 21.700 lei şi a 
vizat 191 concedii medicale. 

Au fost identificaţi 216 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 2020, au fost înregistrate din partea persoanelor ce îşi au domiciliul în municipiul 
Craiova 17.259 solicitări privind cereri prin care se solicită înscrierea 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 99%. 
 La Serviciul de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă din cadrul CJP 
DOLJ s-au  prezentat, în cursul anului 2020, pentru evaluărea capacităţii de muncă în vederea 
stabilirii gradului de invaliditate şi/sau revizuirii medicale periodice, avizării și prelungirii 
concediilor medicale un număr total de 12.874 persoane. 
 Dintre acestea, 6.062 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 și evaluarea capacitații de 
muncă fiind stabilit gradul de invaliditate, avizare și prelungire concedii medicale. 

În anul 2020, în cursul celor 19 serii alocate, la nivelul județului Dolj, au fost repartizate 
2.317 bilete de tratament şi au fost valorificate 1.951 bilete. 

Gradul de valorificare al biletelor de tratament a fost de 84%. 
Din totalul de 2.317 bilete de tratamenate, 366 bilete au fost acordate gratuit persoanelor 

care beneficiază de prevederile unor legi speciale. 
Numărul cererilor înregistrate pentru acordarea biletelor de tratament a fost de 10.600. 
În anul 2020, 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. A soluţionat un număr de 833 petiţii şi sesizări ce fac obiectul 
OUG nr.27/2002, transmise de persoane ce îşi au domiciliul pe raza municipiului Craiova. 
 În anul 2020, au fost eliberare de către salariaţii acestui compartiment 786 adrese pentru 
eliberarea pensiei pe luna în care a avut loc decesul pensionarului. 

În intervalul 01.01-31.12.2020, urmare a solicităriilor primite, au fost eliberate 560 
adeverinţe care să ateste calitatea de pensionar şi/sau cuantumul pensiei, pentru persoane ce 
își au domiciliul în municipiul Craiova. 

Au fost întocmite 475 adrese către Birouri Executări Judecătorești, ANAF/ Primării privind 
înființările de poprire ce nu îndeplinesc condițiile legale, în sensul că debitorii pentru care se face 
solicitarea nu se regăsesc în evidența CJP DOLJ, se regăsesc în baza de date, dar sunt 
decedați sau au drepturile de pensie suspendate sau încetate sau documentele depuse sunt 
incomplete. 
 În domeniul liberului acces la informaţiile de interes public, au fost înregistrate şi 
soluţionate, în conformitate cu prevederile Legii nr.544/2001, 7 cereri . 

Au fost difuzate 2 comunicate de presă în cadrul cărora au fost furnizate informaţii ce 
privesc activităţile şi acţiunile de interes public organizate de CJP Dolj şi CNPP . 

La solicitarea ziariştilor din municipiul Craiova, au fost soluţionate 36 cereri privind 
furnizarea informaţiilor de interes public care privesc activitatea CJP Dolj. 
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ÎNVĂŢĂMÂNT 
 REŢEAUA ŞCOLARĂ 

 
UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT 
UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT CU P.J. 

 An școlar 2019 -2020 
Număr total de unități de învățământ cu P.J. 
–învățământ de masă 

64 

din care:  

 Grădinițe 21 
Școli Gimnaziale 17 
Licee/Licee tehnologice/Colegii 26 

Învățământ special 4 

 
UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT DE STAT FĂRĂ P.J. 

Unități de învățământ An școlar 2019 -2020 

• Număr total de structuri arondate 29 

Număr de unități structuri arondate pe niveluri 

Grădinițe 23 

Școli Primare 2 

Școli Gimnaziale 4 

Licee /Colegii 0 

 

UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR PARTICULAR 
An școlar 2019 -2020 

Număr total de unități cu P.J. 19 
din care: 

Grădinițe 7 
Școli Primare 1 

Școli Gimnaziale 2 
Licee/Colegii 2 

Școli Postliceale 17 
    

UNITĂŢI CONEXE 
Tipul unităţii de 
învăţământ 

Număr din care, cu PJ 

 
 

2018-2019 2019-2020 2018-2019 

Clubul Sportiv Şcolar 1 1 1 
Palatul Copiilor 1 1 1 
Casa Corpului Didactic Dolj 1 1 1 
Centrul Județean de Excelenţă 1 1 1 
Centrul Judeţean de Resurse şi 
Asistenţă Educaţională Dolj 

1 1 1 

TOTAL 5 5 5 
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Număr personal didactic de conducere în municipiul Craiova, situaţia încadrării cu directori a 
unităţilor de învăţământ se prezintă astfel, la 1 septembrie 2020: 
Nr. 
crt. 

Categoria de personal Posturi ocupate prin 
concurs 

Posturi ocupate prin detaşare în 
interesul învăţământului 

1. Directori 69 4 
2. Directori adjuncţi 47 8 
 

Număr posturi personal didactic, didactic auxiliar şi nedidactic în anul şcolar 2019-2020 
Nr. 
crt. 

Categoria de personal Nr. norme 
învăţământul de stat 

Nr. norme 
învăţământul special 

Nr. norme în 
unităţi conexe 

1. Personal didactic 2937,17 289,55 120,25 
2. Personal didactic auxiliar 379,75 60,50 10 
3. Personal nedidactic 934,5 60,50 41,75 
 
 
EVOLUȚIA EFECTIVELOR DE ELEVI 

 
Situaţia efectivelor şcolare în anul şcolar 2019-2020 se prezintă astfel: 

 
Învăţământ  preuniversitar de stat  (de masă) din municipiul Craiova 

• învățământul preşcolar cu program normal – 1439 preşcolari 
• învățământul preşcolar cu program prelungit –5566 preşcolari 
• învățământul primar, cursuri de zi – 11 465 elevi 
• învățământul gimnazial: - cursuri cu frecvență zi – 8713 elevi 

        - cursuri cu frecvență redusă – 209 elevi 
• învățământul primar “a doua șansă” -195 elevi 
• învățământul secundar inferior “ a doua șansă” -70 elevi 
• învățământul liceal, cursuri cu frecvență zi – 12012 elevi 
• învățământul profesional, cursuri cu frecvență zi – 1439 elevi 
• învățământul liceal, cursuri cu frecvență seral –2770 elevi 
• învățământul liceal, cursuri cu frecvență redusă –298 elevi 
• învățământul postliceal și de maiștri: - cursuri cu frecvență zi  – 2798 elevi 

      - cursuri cu frecvență seral – 201 elevi 
Învăţământ preuniversitar particular din Municipiul Craiova 

• învățământul preşcolar cu program normal – 420 preşcolari; 
• învățământul preşcolar cu program prelungit – 98 preşcolari. 
• învățământul primar, cursuri de zi – 433 elevi 
• învățământul gimnazial, cursuri cu frecvență zi – 159 elevi 
• învățământul liceal, cursuri cu frecvență zi – 260 elevi 
• învățământul profesional, cursuri cu frecvență zi – 223 elevi 
• învățământul liceal, cursuri cu frecvență seral – 197 elevi 
• învățământul postliceal, cursuri cu frecvență zi  – 2060 elevi 

Învăţământ special de stat din Municipiul Craiova 
• învățământul preşcolar cu program prelungit – 31 preşcolari 
• învățământul primar, cursuri de zi – 162 elevi 
• învățământul gimnazial, cursuri cu frecvență zi – 187 elevi    
• învățământul liceal, cursuri cu frecvență zi – 105 elevi 
• învățământul profesional, cursuri cu frecvență zi – 86 elevi 
•  învățământul postliceal, cursuri cu frecvență zi  –  28 elevi 

 

REZULTATELE ELEVILOR 

REZULTATE LA EXAMENELE NAŢIONALE 2019 – 2020 
EXAMENUL DE EVALUARE NAȚIONALĂ 2020 
UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT IMPLICATE ÎN ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA 
ACTIVITĂȚILOR SPECIFICE E.N. 
Centre de examen – 36 unități de învățământ. 
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Centre zonale de evaluare –  1. 
Centre de colectare -1. 
MODUL DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A EXAMENULUICTE POZITIVE 
- Înscrierea unui număr suficient de cadre didactice pentru constituirea și funcționarea 

comisiilor – la nivelul unităților de învățământ (CEx), Centrului de Evaluare (CZE) și centrului 
de colectare 

- Asigurarea materialelor și a condițiilor igienico-sanitare, pentru desfășurarea în bune condiții 
a examenului, în toate unitățile de învățământ 

- Dotarea tuturor unităților de învățământ CEx cu aparatura necesară desfășurării în bune 
condiții a examenului 

- Asigurarea supravegherii audio-video în toate unitățile de învățământ CEx și CZE 
-     Număr  de elevi cu note și medii de 10 (6 elevi au obținut media 10 LA E.N.) 
EXAMENUL DE BACALAUREAT 2020 
UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT IMPLICATE ÎN ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA 
ACTIVITĂȚILOR SPECIFICE BACALAUREATULUI 
Centre de examen – 29  unități de învățământ. 
Centre zonale de evaluare –  1. 
Centre de colectare -1. 
MODUL DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A EXAMENULUIPOZITIVE 
- Înscrierea unui număr suficient de cadre didactice pentru constituirea și funcționarea 

comisiilor – la nivelul unităților de învățământ (CEx), Centrului de Evaluare (CZE) și centrului 
de colectare 

- Asigurarea materialelor și a condițiilor igienico-sanitare, pentru desfășurarea în bune condiții 
a examenului, în toate unitățile de învățământ 

- Dotarea tuturor unităților de învățământ CEx cu aparatura necesară desfășurării în bune 
condiții a examenului 

- Asigurarea supravegherii audio-video în toate unitățile de învățământ CEx și CZE 
- Număr de elevi cu note și medii de 10: 15 ELEVI 
- Procent de promovabilitate: 76.50% 
 

Nr. 
crt 

Denumire unitate de 
învățământ absenți Eliminat Nepromovat Promovat Procent 

promovabilitate 
Total 

general 

1 
COLEGIUL ECONOMIC 
"GHEORGHE CHITU" 
CRAIOVA 

35 0 115 140 54.90% 290 

2 COLEGIUL NATIONAL 
"CAROL I" CRAIOVA 0 0 1 268 99.63% 269 

3 
COLEGIUL NATIONAL 
"ELENA CUZA" 
CRAIOVA 

1 0 1 276 99.64% 278 

4 
COLEGIUL NATIONAL 
"FRATII BUZESTI" 
CRAIOVA 

1 0 1 242 99.59% 244 

5 
COLEGIUL NATIONAL 
"NICOLAE TITULESCU" 
CRAIOVA 

6 1 10 189 94.50% 206 

6 

COLEGIUL NATIONAL 
MILITAR "TUDOR 
VLADIMIRESCU" 
CRAIOVA 

0 0 0 101 100.00% 101 

7 
COLEGIUL NATIONAL 
PEDAGOGIC "STEFAN 
VELOVAN" CRAIOVA 

0 0 0 247 100.00% 247 

8 LICEUL "CHARLES 
LAUGIER" CRAIOVA 7 0 18 49 73.13% 74 

9 LICEUL "MATEI 
BASARAB" CRAIOVA 29 0 68 38 35.85% 135 

10 LICEUL "TRAIAN VUIA" 
CRAIOVA 21 1 79 108 57.45% 209 
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Nr. 
crt 

Denumire unitate de 
învățământ absenți Eliminat Nepromovat Promovat Procent 

promovabilitate 
Total 

general 

11 LICEUL "VOLTAIRE" 
CRAIOVA 1 0 3 86 96.63% 90 

12 
LICEUL CU PROGRAM 
SPORTIV "PETRACHE 
TRISCU" CRAIOVA 

8 0 20 63 75.90% 91 

13 
LICEUL DE ARTE 
"MARIN SORESCU" 
CRAIOVA 

4 1 16 79 82.29% 100 

14 
LICEUL DE INDUSTRIE 
ALIMENTARA 
CRAIOVA 

16 0 31 23 42.59% 70 

15 LICEUL ENERGETIC 
CRAIOVA 20 2 41 41 48.81% 104 

16 
LICEUL TEHNOLOGIC 
"CONSTANTIN 
BRANCUSI" CRAIOVA 

19 1 56 36 38.71% 112 

17 
LICEUL TEHNOLOGIC 
"COSTIN D. 
NENITESCU" CRAIOVA 

17 0 40 18 31.03% 75 

18 
LICEUL TEHNOLOGIC 
"GEORGE BIBESCU" 
CRAIOVA 

13 0 39 10 20.41% 62 

19 
LICEUL TEHNOLOGIC 
"STEFAN ODOBLEJA" 
CRAIOVA 

37 1 92 126 57.53% 256 

20 LICEUL TEHNOLOGIC 
AUTO CRAIOVA 17 0 54 20 27.03% 91 

21 
LICEUL TEHNOLOGIC 
DE TRANSPORTURI 
AUTO CRAIOVA 

31 0 33 4 10.81% 68 

22 

LICEUL TEHNOLOGIC 
SPECIAL 
"BEETHOVEN" 
CRAIOVA 

2 0 15 0 0.00% 17 

23 
LICEUL TEHNOLOGIC 
SPECIAL"PELENDAVA" 
CRAIOVA 

0 0 1 1 50.00% 2 

24 
LICEUL TEHNOLOGIC 
TRANSPORTURI CAI 
FERATE CRAIOVA 

17 1 39 27 40.30% 84 

25 
LICEUL TEHNOLOGIC 
UCECOM "SPIRU 
HARET" CRAIOVA 

32 0 25 18 41.86% 75 

26 LICEUL TEOLOGIC 
ADVENTIST CRAIOVA 0 0 6 38 86.36% 44 

27 
LICEUL TEORETIC 
"HENRI COANDA" 
CRAIOVA 

1 0 5 144 96.64% 150 

28 
LICEUL TEORETIC 
"TUDOR ARGHEZI" 
CRAIOVA 

0 1 8 135 93.75% 144 

29 

SEMINARUL 
TEOLOGIC ORTODOX 
"SFANTUL GRIGORIE 
TEOLOGUL" CRAIOVA 

3 0 3 28 90.32% 34 

  Total general 338 9 820 2555 75.50% 3722 
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ACTIVITATEA DIDACTICĂ CU AJUTORUL TEHNOLOGIEI ȘI AL INTERNETULUI 
  
 Ministerul Educației și Cercetării a emis Ordinul nr. 4135/21.04.2020 de aprobare a 
Instrucțiunii privind asigurarea continuității procesului de învățare la nivelul sistemului de 
învățământ preuniversitar și a pus la dispoziția cadrelor didactice, elevilor și părinților o colecție 
de resurse necesare continuării învățării în mediul on-line. Portalul educred.ro a centralizat 
platforme de învățare și resurse educaționale deschise, inclusiv tutoriale și alte materiale de 
învățare destinate formării și susținerii cadrelor didactice. 

 Prezența on-line la cursuri a elevilor și a cadrelor didactice a fost monitorizată de unitățile 
de învățământ, iar toate informațiile relevante pentru susținerea și îmbunătățirea accesului la 
învățare au fost completate în Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR). 
Inspectoratul Școlar Județean Dolj,  în colaborare cu unitățile de învățământ și cu autoritățile 
locale au identificat soluții pentru asigurarea echipamentelor informatice și a conectării la internet 
a unităților de învățământ. 

Toate datele privind desfășurarea procesului de predare învățare - evaluare on-line au 
fost raportate periodic Ministerului Educației și Cercetării. 
 Conducerea fiecărei unități de învățământ a sprijinit accesul cadrelor didactice la 
platforme educaționale, iar împreună cu învățătorii, profesorii diriginți și cadrele didactice s-a 
organizat un program săptămânal care include activități de învățare on-line pentru fiecare 
disciplină de studiu. Instrucțiunea pentru crearea și/sau întărirea capacității sistemului de 
învățământ preuniversitar prin învățare on-line prevedea și faptul că activitatea suport pentru 
învățarea on-line poate fi valorificată de cadrul didactic prin calificativ sau notă cu acordul 
elevului sau al părintelui/tutorelui legal. 
 Unitățile de învățământ au realizat planuri de recuperare și planuri remediale pentru elevii 
care, în perioada suspendării cursurilor, nu au putut participa, din motive obiective, la activitățile 
de învățare on-line. 
 Experiența ultimelor luni a demonstrat că se poate face educaţie şi prin mijlocirea 
internetului. La nivelul Municipiului Craiova, maniera de lucru online nu a evidenţiat probleme 
deosebite. Atât cadrele didactice, cât şi elevii s-au adaptat noilor condiţii de lucru. În contextul  
epidemiologic actual, inedit pentru noi toţi, profesorii s-au mobilizat rapid şi au răspuns prompt 
nevoilor curente ale elevilor. Predarea online poate reprezenta o soluţie de lucru, ca alternativă a 
învăţământului clasic, în condiţii de criză, însă în era tehnologiei informatice, alternativa 
demersului educaţional online este o variantă complementară a modului tradiţional de 
desfăşurare a actului instructiv - educativ. 

 Casa Corpului Didactic Dolj  a organizat în perioada vacanței de vară ateliere, sesiuni și 
programe de formare pentru facilitarea întrebuințării mijloacelor și platformelor online. 

În situația copiilor proveniți din familii vulnerabile, unitățile de învățământ au intervenit 
punctual și au sprijinit cu echipamente specifice continuarea învățării de acasă. În baza 
solicitărilor înregistrate și centralizate de Inspectoratul Școlar Județean Dolj în lunile martie-
aprilie 2020, Ministerul Educației și Cercetării, printr-un program național, a achiziționat 8684 de 
tablete care au fost înmânate elevilor. 

S-au stabilit măsurile necesare pentru continuarea procesului educațional prin învățarea 
online, potrivit OMEC nr. 4135/2020. 

S-a asigurat cadrul legal pentru a se putea încheia situațiile școlare, având în vedere 
suspendarea cursurilor, în perioada de urgență. 
 Pentru facilitarea admiterii la liceu, în învățământul profesional și profesional/dual de stat 
a absolvenților de clasa a VIII-a, s-a simplificat și s-a digitalizat procesul. De asemenea, s-au 
digitalizat procesele administrative și transferul acestora în mediul online pentru activitățile de 
depunere a dosarelor, transferul elevilor sau înscrierea acestora la liceu. 
 
 

 În vederea organizării și desfășurării în condiții de siguranță a Evaluării Naționale a 
elevilor de clasa a VIII-a și a Examenului Național de Bacalaureat, s-a luat o serie de măsuri în 
contextul pandemiei de COVID-19. 

S-a realizat cadrul normativ pentru organizarea examenelor naționale adaptat la condițiile 
impuse de pandemia de COVID-19. 

S-au asigurat obiectivitatea și credibilitatea evaluării prin revenirea la cadrul normativ care 
permite corectarea lucrărilor la examenele naționale în alte județe decât cele în care s-au 
susținut probele. Programele de examen s-au adaptat pentru evaluarea națională și bacalaureat 
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prin eliminarea conținuturilor din semestrul al II-lea al anului școlar 2019-2020 prin OMEC, nr. 
4115/2020. 

 Examenele naționale s-au desfășurat în două etape în vederea asigurării egalității de 
șanse pentru elevii afectați de infecția cu SARS Cov-2. S-au stabilit normele de sănătate și 
securitate care au asigurat desfășurarea examenelor naționale în condiții de siguranță prin 
elaborarea ordinului comun al ministrului educației și cercetării și al ministrului sănătății nr. 
4259/827/2020. S-a realizat în premieră procedura de anonimizare a datelor cu caracter 
personal pentru conformarea cu Regulamentul European pentru protecția datelor cu caracter 
personal. Condițiile sanitare s-au asigurat prin achiziția de materiale de protecție. S-au elaborat 
teste de antrenament, dar și materiale suport pentru pregătirea elevilor prin intermediul 
proiectelor Teleșcoala și Lecția regăsită. 

 
PROIECTE ȘI PROGRAME EDUCAȚIONALE 
Activitatea desfășurată de compartimentul proiecte educaționale în anul școlar 2019-2020 

s-a bazat pe cunoașterea și aplicarea documentelor de politică educațională ale M.E.N/M.E.C., a 
documentelor ANPCDEFP și ale Comisiei Europene. 
 La  nivelul județului Dolj, în anul școlar 2019-2020, s-a implementat și se derulează o serie 
de proiecte după cum urmează: 

1. Erasmus+: Towards Inclusive Education For Refugee Children / TIEREF, Key Action 3: 
Support for policy reform - Social inclusion through education, training and youth. Parteneriatul 
este inițiat de Istanbul Provincial Directorate of National Education, Turcia  și este derulat în 
parteneriat cu 7 instituții active în domeniul educației și 24 de parteneri asociați din România, 
Turcia, Italia, Bulgaria și Grecia. 

2. Proiectul Erasmus+ „My Europe - Your 

3. ”TERRITOIRE APPRENANT” -Teritoriul de învățare, protocoale inovatoare în serviciul 
învățării Erasmus+, KA 202, 2017-1-KA201-037332 este un proiect pedagogic și educativ de 
formare și de întâlnire a cadrelor didactice din trei teritorii (din trei țări ale Uniunii Europene, 
respectiv Romania, Franța și Italia), proiect în cadrul programului Erasmus, implementat în 
calitate de partener de către Inspectoratul Școlar al Județului Dolj. 

4. ID SMIS 104980 “Învățământ de calitate pentru viitorul copiilor noștri în județul Dolj” 

Proiectul este implementat de către Inspectoratul Școlar Județean Dolj în parteneriat cu 
Asociația „Institutul pentru dezvoltarea evaluării în educație” în 11 unități de învățământ 
preuniversitar din județul Dolj. Europe - Your Say” ( ME-YOU-US) 

IMPLEMENTARE 01.09.2018-31.08.2021 

5. ID SMIS 105326 “Hai la scoala! Proiect pentru prevenirea abandonului școlar al copiilor 
din grupuri defavorizate” 

Proiectul este implementat de către Inspectoratul Școlar Județean Dolj, în parteneriat cu 
Asociația Vasiliada în 7 unități de învățământ preuniversitar din județul Dolj. 

6. ID SMIS 106595 “SuperScoala - vrem, putem, reusim!” 

 Proiectul este implementat de către Inspectoratul Școlar Județean Dolj în parteneriat cu 
Asociația Mereu pentru Europa și Asociația Edufor în 5 unități de învățământ preuniversitar din 
județul Dolj. 

7.ID SMIS 107134 “QualForm- Asigurarea CALității educației prin FORMare profesională 
continuă” 

Proiectul este implementat de către Inspectoratul Școlar Județean Dolj în parteneriat cu 
Inspectoratul Școlar Județean Gorj și Asociația „Societatea Națională Spiru Haret pentru 
educație, știință și cultură” și se adresează elevilor din județul Dolj. 
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8.ID SMIS 109384 “Program integrat de sprijin in cariera pentru elevii din judetul Dolj” 

Proiectul este implementat de către Inspectoratul Școlar Județean Dolj în parteneriat cu SC 
Primaserv SRL și SC Palace Tour SRL în 7 unități de învățământ preuniversitar din județul Dolj și 
5 din județul Gorj. 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL TEHNIC, PROFESIONAL ȘI PROFESIONAL ÎN SISTEM DUAL 
 În anul şcolar 2019 – 2020, în învăţământul de stat  (masă şi special) au funcționat 57,5  
clase în învăţământul profesional cu 1304 elevi și 11,5 clase învăţământ profesional dual cu 
275 elevi care funcţionează în cadrul Liceului Energetic Craiova; Liceului  de Industrie 
Alimentară Craiova, Liceului Tehnologic  „Ştefan Odobleja” Craiova, Liceului „Matei Basarab” 
Craiova, Liceului Tehnologic Auto Craiova, Liceului ”Traian Vuia” Craiova, Liceului Tehnologic de 
Transporturi Auto Craiova, Liceului Tehnologic Special ” Beethoven” Craiova. 
  În învăţământul particular au funcționat 9 clase cu 226 elevi. 
 
ÎNVĂȚĂMÂNT PARTICULAR ȘI ALTERNATIVE EDUCAȚIONALE 
Învățământ Particular 

La începutul anului școlar 2019-2020, reţeaua învăţământului rarticular din municipiul 
Craiova cuprinde următoarele unităţi școlare: 

Scoala Gimnaziala Particulara "ETHOS" Craiova, Școala Gimnazială ”TERRAVEDA” 
Craiova, Şcoala Romano-Britanică Craiova, Grădiniţa cu Program Normal "AXIA" Craiova, 
Grădiniţa cu Program Normal "MADONA Dudu" Craiova, Grădiniţa cu Program Normal 
"MADONA Dudu" - Montessori Craiova, Grădiniţa cu Program Normal Romano-Catolică 
"SFÂNTUL Anton" Craiova, Grădiniţa cu Program Prelungit "LITTLE Diamonds" Craiova, 
Grădinița cu Program Normal ”JOYLIGHT” Craiova, Grădinița cu Program Normal ”TEDY Bear” 
Craiova, Colegiul Universitar "SPIRU Haret" Craiova,  Liceul Tehnologic Ucecom "SPIRU Haret" 
Craiova, Școala Postliceală de Studii Sanitare "QUEEN Elizabeth" Craiova, Școala Postliceală 
Ecologică "SFÂNTUL Ștefan" Craiova, Școala Postliceală "EDUNET" Craiova, Școala 
Postliceală F.E.G Craiova, Școala Postliceală Sanitară Christiana Craiova, Școala Postliceală 
Sanitară "SAN-ECO-MED" Craiova, Școala Postliceală Teologico-Sanitară "SFÂNTUL Iosif" 
Craiova. 

Alternative Educaționale 
În Craiova funcționează alternativa educațională ”Step by Step” în  6 unități de învățământ: 

Colegiul Național ”Frații Buzești” Craiova, Colegiul Național ”Elena Cuza Craiova”, Liceul 
Teoretic ”Henri Coandă” Craiova, Școala Gimnazială ”Mihai Viteazul” Craiova, Școala 
Gimnazială ”Elena Farago” Craiova, Grădinița cu Program Prelungit ”Curcubeul Copilăriei” 
Craiova, precum și alternativa educațională MONTESSORI, în cadrul Grădiniței cu Program 
Normal ”Madona Dudu” Craiova. 

DERULAREA PROGRAMULUI A DOUA ȘANSĂ ÎN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN 
CRAIOVA ȘI JUDEȚUL DOLJ 

Programul “A doua şansă” se adresează adolescenţilor, tinerilor, adulţilor, proveniţi din 
medii sociale diverse şi cu vârste variate, care nu au urmat sau nu au finalizat învăţământul 
primar și gimnazial. Programul oferă acestor categorii de persoane posibilitatea continuării şi 
finalizării învățământului obligatoriu fără a fi nevoite să-şi întrerupă eventualele activităţi 
profesionale sau familiale în care sunt angrenate. 

Programul este structurat pe două niveluri: A doua şansă – învăţământ primar şi A doua 
şansă – învăţământ secundar inferior – acesta din urmă având şi o componentă de pregătire 
profesională. 

 
PROGRAMUL “ȘCOALĂ DUPĂ ȘCOALĂ” 

Programul “Școală după Școală” s-a desfășurat în conformitate cu prevederile 
O.M.E.N. nr. 4802/2017 pentru modificarea Metodologiei de organizare a Programului Școală 
după Școală”, aprobată prin O.M.E.C.T.S. nr. 5349/2011. 

În municipiul Craiova, în anul școlar 2019-2020, acest program s-a desfășurat într-un 
număr de 7 de unități de învățământ preuniversitar de stat. 
  Resursele umane implicate în organizarea și desfășurarea programelor ȘDȘ au vizat 
personalul didactic, personal didactic auxiliar și personal nedidactic. 
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PROGRAMUL ”ȘCOALA ALTFEL” 
În anul școlar 2019-2020,  programul ”Școala Altfel” s-a derulat, parțial,  în toate unitățile 

de învățământ, conform legislației aferente programului și contextului pandemic survenit pe 
parcursul semestrului al II-lea. 
 
ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL ȘI SPECIAL INTEGRAT 

Unitățile de învățământ arondate învățământului special și special integrat din județul Dolj: 
LICEUL TEHNOLOGIC  SPECIAL  ,, BEETHOVEN” 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ „SF. MINA” 
ŞCOALA  GIMNAZIALĂ SPECIALĂ ,,SF. VASILE ” 
ȘCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ ”PELENDAVA” CRAIOVA 
 
PROGRAME SOCIALE – MUNICIPIUL CRAIOVA 

• PROGRAMUL „BANI DE LICEU" – număr beneficiari: 1204 
• PROGRAMUL „RECHIZITE ŞCOLARE" – număr beneficiari: 267, în anul școlar 2019 

/2020 s-au distribuit către unitățile școlare, 389 pachete de rechizite școlare. 
• PROGRAMUL ”BURSE PROFESIONALE” - numărul total al burseor profesionale 

acordate în 26 unități școlare din învățământul profesional tehnic – 1825. 

• PROGRAMUL „EURO 200" – în anul școlar 2019/2020 au fost 15 beneficiari. 
 
 

  UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 
Începând cu anul universitar 2019/2020, în cadrul Universităţii din Craiova îşi desfăşoară 

activitatea 840 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 cadrul instituției își desfășoară activitatea două departamente independente: 
Departamentul de Matematici 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 

învăţământ 

Nr. 
total 

studenți 

 
Ştiinţe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informatică Informatică A IF 

1110 

Matematică 
Matematică A IF 
Matematică informatică A IF 

Chimie 
Chimie A IF 
Biochimie tehnologică A IF 
Chimie farmaceutică AP IF 

Ştiinţa mediului Chimia mediului A IF 

 
Fizică 

Fizică A IF 
Fizică informatică A IF 
Fizică medicală A IF 

Geografie 
Geografie A IF 
Geografia turismului A IF 

Educaţie 
Fizică 
şi Sport 

Educaţie fizică şi 
sport 

Educaţie fizică şi sportivă A IF 

1102 

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 
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Facultatea 

 
Domeniul de licenţă 

 
Specializarea/Programul de studii 

universitare de licenţă 

 
A/ 
AP 

Forma 
de 

învăţământ 

Nr. 
total 

studenți 

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, franceză, 
italiană, germană, spaniolă) 

 
A 

 
IF 

Limba şi literatura română – O limbă şi 
literatură modernă (engleză, franceză, 
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 
Muzică A IF 

Teatru şi artele 
spectacolului Artele spectacolului (actorie)  

A 
 

IF 

Cinematografie și 
media 

Cinematografie, fotografie, media 
(comunicare audiovizuală, scenaristică, 
publicitate media, filmologie) 

AP 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  
313 

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

Drept 
 
 
 
 

Drept 
Drept A IF 

1961 
Drept A IFR 

Ştiinţe 
administrative 

Administraţie publică A IF 
Administraţie publică 
(la Drobeta-Tr.Severin) A IF 

Ştiinţe Sociale 
 
 
 
 
 

Filosofie Filosofie A IF 

568 

Relaţii internaţiona-
le şi studii 
europene 

Relaţii internaţionale şi studii europene A IF 

Istorie Istorie A IF 
Asistenţă socială Asistenţa socială A IF 
Sociologie Sociologie A IF 
Ştiinţe politice Ştiinţe politice A IF 

 

 
Facultatea 

 
Domeniul de licenţă 

 
Specializarea/Programul de studii 

universitare de licenţă 

 
A/ 
AP 

Forma 
de 

învăţământ 

Nr. total 
studenți 

Economie şi 
Administrarea 
Afacerilor 
 
 
 
 
 
 

Administrarea 
afacerilor 

Administrarea afacerilor 
(la Drobeta-Tr.Severin) 

 
A 

 
IF 

2099 

Economia comerţului, turismului şi 
serviciilor A IF 

Marketing Marketing A IF 
Cibernetică, 
statistică și 
informatică 
economică 

Statistică şi previziune economică A IF 

Informatică economică A IF 
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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 

Economie şi afaceri 
internaţionale 

Economie şi afaceri internaţionale A IF 
Economie şi afaceri internaţionale 
(în limba engleză) A IF 

Finanţe 
 
 
 

Finanţe şi bănci A IF 
Finanţe şi bănci A ID 
Finanţe şi bănci (în limba engleză) AP IF 
Finanţe şi bănci (DrobetaTr.Severin) A IF 

Management 
 

Management A IF 
Management A ID 

Management (la Drobeta-Tr.Severin) A IF 

Mecanică 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingineria 
autovehiculelor Autovehicule rutiere A IF  

 
 
 
 

1223 

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 
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 
 
 

 
Facultatea 

 
Domeniul de licenţă 

 
Specializarea/Programul de studii 

universitare de licenţă 

 
A/ 
AP 

Forma 
de 

învăţământ 

Nr. 
total 

studenți 
Inginerie 
Electrică 
 
 
 
 
 
 

Ingineria mediului Ingineria şi protecţia mediului în industrie A IF 

733 

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 

Automatică, 
Calculatoare 
şi Electronică 
 
 
 

Ingineria sistemelor 
Automatică şi informatică aplicată A IF 

1362 

Ingineria sistemelor multimedia A IF 
Calculatoare şi teh-
nologia informaţiei 

Calculatoare A IF 
Calculatoare (în limba engleză) A IF 

Inginerie electro-
nică, telecomunica-
ţii şi tehnologii 
informaţionale 

Electronică aplicată A IF 

Mecatronică şi 
robotică 

Mecatronică A IF 
Robotică A IF 

Agronomie 
 
 
 
 
 
 

 
Agronomie 
 

Montanologie A IF 

884 

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 

508 
Biologie Biologie A IF 
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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 
învăţământ 

Nr.total 
studenți 

Ştiinţe 
 
 
 
 
 

Chimie Chimia compuşilor biologic activi IF  
 
 

394 

Fizică Fizica aplicata/Applied Physics IF 
Informatică Metode şi modele în inteligenţa artificială IF 
Matematică Matematici aplicate IF 

Ştiinţa mediului Calitatea mediului IF 

Geografie Turism și dezvoltare durabilă IF 

Educaţie 
Fizică 
şi Sport 
 
 
 

Ştiinţa sportului 
şi educaţiei fizice 
 
 
 

Activitate motrică curriculară şi 
extracurriculară IF 

 
392 

Kinetoterapie în reeducarea neuromotorie IF 
Performanţă în sport IF 
Managementul organizațiilor și 
evenimentelor sportive IF 

 
Litere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Filologie 
 
 
 
 
 

Studii de limba și literatura română IF 

567 

Studii de limba engleză și literaturi anglo-
americane IF 

Perspective lingvistice și literare în spațiul 
francofon IF 

Traducere și terminologii în context 
european IF 

Paradigme ale comunicării interculturale IF 
Teatru şi artele 
spectacolului 

Arta actorului  
Management și antreprenoriat cultural IF 

Ştiinţe ale educaţiei 
 

Management educațional IF 
Consiliere educaţională şi dezvoltarea 
carierei 
(la Drobeta-Tr.Severin) 

IF 

Ştiinţe Sociale 
 

Filozofie Filosofie aplicată în organizații și mediul 
de afaceri IF 

254 Sociologie Dezvoltare comunitară şi integrare 
europeană IF 

Ştiinţe politice Securitate naţională şi euroatlantică IF 
Istorie Români în istoria Europei IF 

Drept 
 
 
 
 
 
 
 

Drept 
 
 
 
 
 
 

Drept privat IF  
 
 

296 

Drept public IF 
Dreptul afacerilor IF 
Drepturile omului /Droits de l'homme 
(în lb.franceză) IF 

Ştiinţe penale IF 
Dreptul afacerilor/Business law (în 
lb.engleză) IF 

Ştiinţe 
administrative 

Ştiinţe administrative IF 
Administrație publică/Public 
administration în limba engleză IF 

Teologie 
Ortodoxă 

Teologie Teologie şi cultură IF 104 
Arte vizuale Conservare și restaurare IF  
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Facultatea 

 
Domeniul de studii 

universitare 
de master 

 
Programul de Master 

Forma de 
învăţământ 

Nr.total 
studenți 

 
Economie şi 
Administrarea 
Afacerilor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informatică 
economică Managementul afacerilor electronice IF  

 
 
 
 

944 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

Economie şi afaceri 
internaţionale 

Economie și afaceri europene IF 
Economie  şi administrarea afacerilor 
internaţionale /International Economics 
and Business Administration (în 
lb.engleză) 

IF 

Finanţe 
 

Analiza şi evaluarea financiară a 
organizaţiilor IF 

Finanţe şi administrarea afacerilor IF 

Management financiar-bancar IF 

Administrarea 
afacerilor 

Administrarea afacerilor în turism, comerţ 
şi servicii (la Drobeta-Tr.Severin) IF  

Administrarea afacerilor (în lb.engleză) IF  

Management 
 
 
 
 

Managementul afacerilor IF 

 

Managementul organizaţiei   
(la Drobeta-Tr.Severin) IF 

Managementul organizaţiilor publice IF 
Managementul resurselor umane IF 

Marketing Marketing şi comunicare în afaceri IF 

Mecanică 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingineria 
autovehiculelor 
 
 
 

Concepţia şi proiectarea autovehiculelor 
moderne IF  

 

 

 

 

 

 

436 

 

 
 
 
 

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 

 
 

 
Facultatea 

 
Domeniul de studii 

universitare 
de master 

 
Programul de Master 

Forma de 
învăţământ 

Nr.total 
studenți 

Inginerie 
Electrică 

Inginerie 
aerospaţială 

Sisteme complexe pentru inginerie 
aerospaţială IF 269 
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Facultatea 

 
Domeniul de studii 

universitare 
de master 

 
Programul de Master 

Forma de 
învăţământ 

Nr.total 
studenți 

 
 
 
 
 

Inginerie electrică 

Calitatea energiei şi compatibilitate 
electromagnetică în sisteme electrice IF 

Inginerie electrică aplicată în protecţia şi 
managementul mediului IF 

Sisteme electromecanice complexe IF 
Sisteme electrice avansate/ Advanced 
Electrical Systems 

 IF 

Inginerie energetică Sisteme energetice informatizate IF 

Automatică, 
Calculatoare 
şi Electronică 

Calculatoare 
şi tehnologia 
informaţiei 

Ingineria calculatoarelor şi comunicaţiilor IF  
 
 
 

347 

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

IF 

Ingineria sistemelor 

Sisteme automate încorporate IF 
Automatica sistemelor complexe IF 
Tehnologii informatice în ingineria 
sistemelor IF 

Inginerie electro-
nică 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 

 
 
 

187 
Expertizare viti-vinicolă IF 

Ingineria mediului Managementul ecologic al resurselor 
naturale IF 

Ingineria produselor 
alimentare 

Siguranța alimentară și protecția 
consumatorului IF 

Biologie Evoluția ecosistemelor naturale și 
conservarea biodiversității IF 

Agronomie 
 
 
 

Agronomie 

Consultanţă şi management în agricultură IF 

252 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, 572 doctoranzi îndrumați de 140 de conducători de 
doctorat. 
 

� Activități de referință la nivelul Universității din Craiova 
 

FACULTATEA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT 
 

 Departamentul Teoria și metodica activtăților motrice 
 La data de 29.01.2020, la sediul FEFS, str. Brestei, nr.156, în Aula “Corneliu Andrei 
Stroe“ a avut loc Conferinţa de Finalizare a Proiectului Stagii de practică pentru studenţii 
Facultăţilor de Educație Fizică și Sport, Științe Sociale și Drept. Proiectul este co-finanţat din 
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, a fost implementat în regiunea Sud-Vest 
Oltenia şi are ca obiectiv general dezvoltarea competențelor profesionale ale studenților 
Facultăților de Educație Fizică și Sport, Științe Sociale și Drept din cadrul Universității din 
Craiova în vederea creșterii numărului de studenți care-și găsesc un loc de muncă la finalizarea 
studiilor. Proiectul facilitează dezvoltarea aptitudinilor de muncă ale studenților în cadrul stagiilor 
de practică, orientarea lor în carieră și promovarea parteneriatelor ce facilitează tranziția de la 
școală la viața activă. Grupul țintă a fost alcătuit din 250 de studenți (230 din Facultatea de 
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Educație Fizică și Sport, 10 studenți la Științe Sociale și 10 studenți la Drept). În cadrul 
conferinței de încheiere a proiectului au fost evidențiate atât obiectivele proiectului și rezultatele 
obținute, cât și gradul de realizare al indicatorilor. 
 Departamentul Teorie și Metodică a Activităților Motrice, în parteneriat cu ALDO CET 
Băilești, a organizat, la data de 21.02.2020, cursul pilot în cadrul proiectului Erasmus+ UP&GO– 
a training program ce a avut ca scop incluziunea socială în cadrul organizațiilor sportive a 
persoanelor cu dizabilități și a persoanelor defavorizate. Cursul a fost susținut de către doamna 
conf.univ.dr. Germina Cosma și a avut ca grup țintă profesori de educație fizică, precum și 
antrenori și instructori, din cadrul cluburilor sportive din regiunea Olteniei. 

În decembrie 2020 a avut loc, în mediul online, Conferința Națională ”Rolul exercițiului 
fizic în optimizarea psihomotricității preșcolarilor, școlarilor și studenților”, organizată de către 
Departamentul Teorie și Metodică a Activităților Motrice în parteneriat cu ISJ Dolj, ALDO CET – 
Centrul Educațional Teodora. 

 

FACULTATEA DE LITERE 
 

 1. Colocviul internațional  Receptarea antichității greco-latine în culturile europene, ediția a 
XI-a cu tema: Sub semnul legii, 29 Mai 2020, Craiova, On-line, platforma Google Meet 
(Participanți: români 16 /Străini 5) 
 2. Seminarul De Diseminare Națională Terapi–Projet Éducatif Innovant, 16 decembrie 
2020, Universitatea din Craiova, On-line platforma Zoom (100 participanți români) 
 3. Conferința Internațională Education For Democratic Citizenship. An International 
Perspective - Conferință de diseminare Proiect ACTA, 28.09.2020 (48 participanți români/17 
străini) 
 4. Colocviul interntional Pratiques innovantes de l’enseignement/ apprentissage du 
français précoce, co-organizatori Centru de Reușită Universitară, 16 octombrie 2020, Chișinau – 
Suceava – Craiova, On-line, Google Meet (Participanţi români – 11/ străini 34) 
 5. Simpozionul internațional  ”Studenți fără frontiere”, în cadrul Săptămânii Limbilor 
străine, Univ. Craiova, 21-23 mai 2020, On-line, Google Meet (Participanţi români – 123/ străini 
50 din Albania, Republca Moldova) 
 6. Conferința națională Tradiție și continuitate.  Magiștri și discipoli (perspective literare, 
sociale și culturale), editia a III-a, Universitatea din Craiova, 20 octombrie 2020, On-line, Zoom 
(Participanţi români – 47 / străini 2) 
 7. Conferința Internațională de Ştiinţe Umaniste şi Sociale Communication. Information. 
Learning, ediţia a VIII-a, Universitatea din Craiova, 22-23 mai 2020, On-line, On-line, platforma 
Zoom si Google Meet  (Participanţi români – 50) 
 8. Conferinta Internațională Comparativism, Identity, Communication, ediția a XIII-a, 16-
17 octombrie 2020, Universitatea din Craiova On-line, platforma Google Meet (Participanţi 
români – 50/ străini – 3) 
 9. Simpozionul Naţional „Craiova şi avangarda europeană”, ediţia a VII-a: „Geo Bogza – 
poezie şi ideologie” Universitatea din Craiova, 28-29 noiembrie 2020, On-line, Google Meet 
(Participanţi români – 32) 
 10. Conferinta Internațională ‘Language, Literature and Cultural Policies’. - Discourses of 
Solitude and Commonality, editia a 19-a, 10-11 Decembrie 2020, Universitatea din Craiova, On-
line, Google Meet   (Participanți români 45 / străini 5) 
 11. Conferinta Internațională “Teaching in Action”, 14 Decembrie 2020, Universitatea din 
Craiova, On-line, Google Meet (Participanți: 100 profesori români / 2 profesori străini) 
 12. „My Mother Goes the Extra Mile”, 8 Martie 2020, Universitatea din Craiova, On-line, 
Zoom (Participanți: 3 studenți, 19 elevi români) 
 13. Student Competition, American Studies, editia a 12-a, 4 decembrie 2020, 
Universitatea din Craiova, On-line, Zoom, 30 studenți români 
 14. „Speak the Speech” Monologue Contest, 23 Aprilie 2020, Universitatea din Craiova, 
On-line, Zoom (participanți: 12 studenți români) 
 15. Cartea care ne unește, Luna Noiembrie, Facebook (Participanți: 200 studenți, 50 
elevi) 
 16. Santa Cares, Luna Decembrie 2020, (Participanți: 50 studenți români) 
 17. Beyond Language. Sesiunea anuală de referate și comunicări științifice studențești a 
Facultății de Litere, ediția a IV-a, 28 noiembrie 2020, On-line, Google Meet (Participanți: 23 
studenți români) 
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FACULTATEA DE TEOLOGIE 

 
 În prima parte a anului 2020, Facultatea de Teologie Ortodoxă avea în derulare 
parteneriatele de colaborare universitară pe perioadă determinată (LLP/ERASMUS) încheiate 
anterior cu facultăţi şi institute de teologie Bulgaria, Belgia, China, Grecia, India, Iordania, Italia, 
Liban, Malta și Turcia. 

În anul 2020, cele 29 de cadre didactice titulare ale Facultății de Teologie Ortodoxă și-au 
continuat activitatea științifică, reușind să editeze 10 cărți și 2 volume, să publice numeroase 
studii în reviste de specialitate și în volume colective din țară și din străinătate și să participe on-
line  la simpozioane, conferințe și manifestări științifice din țară și din străinătate. 

În anul 2020, Facultatea de Teologie Ortodoxă a organizat simpozioane naționale și 
internaționale, precum și o serie de manifestări științifice, dintre acestea amintim: 

1.  Expoziție de pictură „Satul Românesc de la peisaj la mesaj, de la trecut la prezent și 
viitor”, Craiova, ianuarie 2020. 

2. Simpozionul Național Studențesc cu temele: "Pastorația părinților și copiilor și 
Filantropii ortodocși români" - online, Craiova, Aprilie 2020; 

3. Expoziție de Arte vizuale, promoția de Licență/Master 2020, Craiova, Iulie 2020. 

 

FACULTATEA DE ȘTIINȚE SOCIALE 
 

 1. Conferința internațională: „After communism. East and West under Scrutiny”, ediția a 
XI-a, Craiova, pe platforma on-line Zoom:  27-28 martie 2020 
 2. Conferința internațională: „Forum on Studies of Society (FSS)”, third edition, Craiova-
Enna (Italia), pe platforma on-line Zoom : 21 noiembrie 2020 
 3. Conferința Națională: „Elitele și mecanismele puterii în spațiul românesc (secolele XV-
XX)”, ediția a II-a, Craiova, pe platforma on-line Cisco-Webex: 10-11 decembrie 2020 

 

FACULTATEA DE DREPT 
 

 1. În perioada 9-10 martie 2020, Facultatea de Drept din cadrul Universității din Craiova 
în colaborare cu Universitatea din Fribourg (Elveția) a organizat a XV-a ediţie a Seminarului 
Comun de Drept penal, concurs studenţesc de tradiţie, organizat anual, în cadrul căruia sunt 
dezbătute teme importante din dreptul românesc şi elveţian. 
 2. Facultatea de Drept, în parteneriat cu Baroul Dolj, a organizat Şcoala de Vară „Ştefan 
Nestor Craiovescu”, ediţia a X-a., în perioada  10 – 28 august 2020. 
3. În perioada 12 – 13 noiembrie 2020, Facultatea de Drept a desfăşurat evenimentul „Zilele 
Dreptului”, o activitate dedicată educaţiei juridice în şcoli, proiect important al Ministerului Justiţiei, 
la care Oltenia a aderat de la început.  Evenimentul s-a bucurat de sprijinul financiar al 
Ministerului Educației Naționale, prin  fondul pentru situații speciale. Facultatea de Drept a 
beneficiat, în acest demers, de un partener prestigios, Colegiul Național “Carol I”, 50 de elevi din 
clasele IX-XII participând la trei sesiuni online de dezbateri moderate de practicieni ai dreptului. 
 4. În data de 15 noiembrie 2020, Universitatea din Craiova - Centrul de Cercetări 
Juridice Fundamentale, Centrul de Studii şi Cercetări de Drept Privat ”Ion Dogaru” și Şcoala 
Doctorală a Facultăţii de Drept a organizat Conferința Doctoranzilor în Drept, ediția a III-a, cu 
tema ,,Inflația normativă și protecția drepturilor omului  în dreptul public și privat”, adresată 
studenților  doctoranzi. 
 

FACULTATEA DE MECANICĂ 
 
 1. Congresul International de Inginerie a Autovehiculelor si Transporturilor, ediția a 
XXX-a  „International Conference on Mechanical Engineering – ICOME 2019” – Craiova 
Octombrie 2019.  Detalii: Congresul a fost însoțit de un ansamblu de manifestări destinate 
specialiștilor români și străini din domeniul ingineriei autovehiculelor și transporturilor rutiere: 
expoziţie de produse specifice industriei de autovehicule şi componente auto, work-shop-uri, 
vizita tehnică la FORD Romania, etapa finală a Concursului internaţional studenţesc de inginerie 
a autovehiculelor „Prof. univ. ing. Constantin GHIULAI” cu cele două secţiuni „Dinamica 
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autovehiculelor – ediţia a 6-a” şi „Automotive CAD – CATIA – ediţia a 3-a”, adunarea generală a 
SIAR. Web: http://www.smat2019.ro/index.php/smat/2019 
 2. Conferința Internațională „International Conference on Mechanical Engineering – 
ICOME 2019” – Craiova Octombrie 2019.  Detalii: Scopul acestei conferințe este de a aduce și 
prezenta cercetări în domeniul ingineriei atât pe plan național, cât și internațional, în vederea 
dezbaterii problemelor practice și teoretice, de a descrie aplicații științifice de mare anvergură din 
domeniul inginerie mecanice. 
Web: http://mecanica.ucv.ro/ViataAcademica/Conferinte/ICOME2019/index.html 
 3. Eveniment forumul Carierei FoCar – Craiova Noiembrie 2019 Detalii: Acest 
eveniment are ca obiective: construirea interfeței şi dezvoltarea dialogului între elevi, studenți și 
potențiali angajatori; intensificarea colaborării între Universitatea din Craiova și mediul socio-
economic în vederea asigurării unor parcursuri individualizate de formare și inserție profesională; 
Web:  http://focar.ucv.ro/atelierealecarierei/ 
 4. Workshopul Autotehnica  Craiova Februarie 2020. Detalii: La eveniment au 
participat cadre didactice, tehnicieni și studenți ai facultății, în vederea prezentarii unor soluții 
tehnice avansate de diagnoza, reparații și întreținere auto, precum și prezentări ale unor 
companii de prestigiu cu profil tehnic auto. Web: https://workshop.auto-tehnica.ro/ 
 5. Eveniment lansare carte Editura Universitaria 29 Februarie 2020. A fost lansata 
cartea cu titlul ”Expertiza tehnica a accidentelor de circulatie”, definită prin dinamică – coliziune – 
impact sau accidentologie. Autori: Otăt Oana, Dumitru Ilie, Otăt Victor. 
 Web: https://www.librarie.net/p/367566/expertiza-tehnica-a-accidentelor-de-circulatie. 
 6. Conferința Internaționala Cercetări Avansate în Inginerie – Prima 
ediție ”Advanced Research in Engineering, CARE 2020”, organizată în mediul on-line de 
Școala Doctorală a Facultății de Mecanică acad. Radu Voinea, la care au participat doctoranzi și 
postdoctoranzi în vederea promovării excelenței în cercetare prin stabilirea unor parteneriate în 
cercetarea din domeniile ingineriei precum și de asigurare a schimbului de cunoștiințe, tehnici, 
metode de proiectare avansată. Web: http://mecanica.ucv.ro/CARE2020/Index.html 
 7.  Conferinta Internationala - Advances in Engineering & Management (ADEM 2020) 
în perioada 10-11 decembrie 2020. Detalii: Aflată la cea de-a VI-a ediție, fiind organizată de 
Departamentul de Ingineria și Managementul Sistemelor Tehnologice din Drobeta Turnu Severin 
în mediul online, are ca scop transferul tehnologic din domenii precum: Materiale Avansate și 
Tehnologii, Ingineria Mediului, Inginerie Navală, Navigație și Logisitică, Inginerie și Management, 
Modelare și Simulare. Web:  http://www.imst.ro/adem/ 
 8. Eveniment de inaugurare a Stației de Inspecții Tehnice Periodice la Facultatea de 
Mecanică 11 decembrie 2020. Acesta a constat în inaugurarea unui pavilion de laboratoare 
pentru autovehicule rutiere şi transporturi, cu prilejul celebrării a 30 de ani de studii de licenţă la 
specializarea Autovehicule Rutiere. Investiţia se ridică la 1,5 milioane lei, bani proveniţi din 
bugetul propriu al Universităţii din Craiova, iar prin acest proiect s-au modernizat şi echipat 
spaţiile de învăţământ şi de cercetare pentru a corespunde tendinţelor de digitalizare şi trecere la 
industria 4.0 şi Big Data. Web: https://www.edumanager.ro/pavilion-de-laboratoare-pentru-
autovehicule-rutiere-si-transporturi-inaugurat-la-facultatea-de-mecanica-din-craiova/ 
 

 

FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ 
 

 1. Simpozionul ştiinţific studenţesc în inginerie electrică “EL-SES 2019“  - a creat 
cadrul pentru prezentarea şi dezbaterea articolelor ce au conţinut rezultate ştiinţifice şi tehnice de 
către studenţi, masteranzi şi elevi de liceu. 

 

FACULTATEA DE AUTOMATICĂ, CALCULATOARE ȘI ELECTRONICĂ 
 

 1. Conferința internațională ICCC 2020 (https://iccc.fberg.tuke.sk/) - co-organizată de 
Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică 
            2. Conferința internațională ICSTCC 2020 (http://ace.ucv.ro/icstcc2020/) – co-orga-
nizată de Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică 
  
 
 
 



40 
 

FACULTATEA DE AGRONOMIE 
 

 1. Simpozionul Internațional Agricultura Durabilă – Agricultura viitorului – ediția a 
XVI-a, s-a desfășurat pe data de 26 noiembrie 2020, on-line. 

 

FACULTATEA DE HORTICULTURĂ 
 

 1. Sesiunea de Comunicări Știinţifice a Studenţilor şi Masteranzilor (5 iunie 2020;  
on-line), eveniment la care au fost prezentate lucrări ştiinţifice realizate de studenţi şi masteranzi 
sub îndrumarea cadrelor didactice. Acestea au fost grupate pe două secţiuni (Horticultură - 
Ştiinţa alimentelor şi Biologie - Ingineria mediului). 
 2. Simpozionul Ştiinţific Internaţional HORTICULTURĂ, ALIMENTAŢIE, MEDIU (29-
30 octombrie 2020). La simpozion au participat cercetători din România şi din străinătate (Turcia, 
Grecia, Moldova) și au fost prezentate comunicări sub formă de prelegeri invitate, prezentări 
orale şi postere. Evenimentul s-a desfășurat online.   
 

DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC 
 

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 
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 post-obligatoriu, 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, concre-
tizate în publicarea de studii, articole, volume în edituri acreditate din România și străinătate. 

 
Numărul de studenți ai Universităţii din Craiova care frecventează Modulul de pregătire 

psihopedagogică în anul universitar 2019-2020: 
Nivelul I: 3812 
Nivelul II: 643 
Numărul de cursanţi care frecventează Modulul de pregătire psihopedagogică în anul 

universitar 2019-2020, în regim postuniversitar:  282 cursanți 
 

BIBLIOTECA Universității din Craiova 
Este o structură info-documentară universitară cu profil enciclopedic care are rol de 

susținere a procesului academic de instruire, formare și cercetare, adresându-se în principal 
studenților, cadrelor didactice și cercetătorilor. Biblioteca Universităţii din Craiova, prin activitatea 
sa, are ca obiective dezvoltarea continuă a colecţiilor care să satisfacă în mod eficient cerinţele 
utilizatorilor, îmbunătăţirea infrastructurii existente, mărirea spaţiilor de depozitare şi creşterea 
spaţiilor de studiu, precum şi dotarea lor corespunzătoare, îmbunătăţirea şi diversificarea 
serviciilor oferite, îmbunătăţirea relaţiei cu utilizatorii prin organizarea de manifestări educative, 
culturale şi ştiinţifice specifice, extinderea colaborării cu bibliotecile din ţară şi din străinătate 
pentru realizarea de împrumuturi şi schimburi de publicaţii. 

Biblioteca oferă o gamă largă de servicii precum: asistarea utilizatorilor în vederea 
utilizării optime a instrumentelor de căutare, acces la catalogul online, acces la Internet și la 
bazele de date științifice full-text, împrumutul publicațiilor din fondurile proprii, împrumutul 
interbibliotecar, bibliografii la cerere și referințe online. 

 

EDITURA  UNIVERSITARIA 
Editura Universitaria participă activ la procesul de instruire a studenților și de sprijinire a 

cercetării științifice din principalele universități din țară, impunându-se ca o prezenţă activă în 
peisajul academic prin calitatea şi diversitatea materialelor editate. 

 În cei peste 28 de ani de activitate, Universitaria a editat și tipărit peste 4600 de titluri de 
carte și peste 40 de reviste științifice periodice, indexate în baze de date internaționale. 
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În cadrul celor 24 de colecţii ale sale, Editura Universitaria a editat şi tipărit lucrări de 
specialitate în variate domenii (ştiinţe umaniste, tehnice, cursuri şi scrieri fundamentale în 
domeniile lingvisticii, filologiei, economiei, dreptului, filosofiei, educaţie fizică și sport etc), 
contribuind  la promovarea valorilor culturale şi ştiinţifice la nivel național, dar și internațional. 

Datorită  prestigiului  dobândit  Editura Universitaria a reușit să atragă din ce în ce mai 
mulți autori din alte centre universitare (Bucuresti, Iași, Pitești, Galați, Constanța, Petroșani, 
Târgu Jiu, etc.), fiind singura editura din zona Olteniei care prezinta o largă acoperire a celor 
mai variate domenii științifice. 

Lucrările apărute în cadrul editurii se vând prin intermediul site-ului propriu și prin librării. 
 

TELEUNIVERSITATEA 
În anul 2020, în cadrul programelor Tele U, s-a acordat o atenție deosebită în mod 

constant promovării ofertei de studiu, corelarea acesteia cu cererea pieței muncii și 
oportunităților de învățare-instruire.  

În spaţii ample de difuzare au fost prezentate sesiunile de admitere la Universitatea din 
Craiova prin realizarea de spoturi, de materiale pentru jurnalul de ştiri şi emisiuni dedicate 
fiecărui domeniu de studiu atât la ciclul de licență, cât şi la master sau studii doctorale. 
 O importanţă deosebită s-a acordat ştirilor, principala sursă de informare pentru cetăţenii 
interesaţi de evenimentele care se petrec zilnic în Craiova. 

Parteneriatele Universității din Craiova cu agenții economici din regiune au fost intens 
mediatizate, s-au realizat materiale de prezentare cu privire la beneficiile pe care le aduc aceste 
protocoale pentru studenți. 
 

STAȚIUNI DIDACTICE ȘI DE CERCETARE 
Universitatea din Craiova dispune de 3 stațiuni cu profil agricol: 
- Stațiunea Didactică Banu Mărăcine este o unitate de cercetare, învățământ și 

producție, formată din centrele Banu Mărăcine și Tâmburești; are ca obiect de activitate 
instruirea practică a studenților, desfășurarea activității de cercetare de către cadrele didactice și 
implementarea rezultatelor cercetării în producție, producerea de semințe și material săditor, alte 
activități legate direct dau indirect de obiectul de activitate. 

- Stațiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă Caracal are ca obiective: cercetarea 
fundamentală și aplicativă în domeniul științelor agricole, producerea, multiplicarea și 
comercializarea de semințe cerealiere și plante tehnice; 

- Stațiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultură Vâlcea are ca obiective 
principale: cercetarea fundamentală și aplicativă în domeniul pomiculturii și în cel al protecției 
mediului, producerea și comercializarea de semințe, material săditor pomicol și dendrologic, 
dezvoltarea tehnologică și inovarea în domeniul pomiculturii, transferul tehnologic și diseminarea 
rezultatelor cercetării. 

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE 
Structura actuală a Universității de Medicină şi Farmacie din Craiova este următoarea: 

Facultatea de Medicină:  

- program de studii Medicină (6 ani - 360 credite) 
- program de studii Medicină in limba engleză(6 ani - 360 credite) 

Facultatea de Medicină dentară: 
- program de studii Medicină dentară (6 ani - 360 credite) 
- program de studii Medicină dentară în limba engleză(6 ani - 360 credite) 
- program de studii Tehnică dentară (3 ani - 180 credite) 

Facultatea de Farmacie: 
- program de studii Farmacie (5 ani - 300 credite) 
- program de studii Farmacie în limba engleză (5 ani - 300 credite) 

Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală:  
- program de studii Asistenţă medicală generală(4 ani - 240 credite) 
- program de studii Moaşe (4 ani - 240 credite) 
- program de studii Balneo-fiziokinetoterapie şi recuperare medicală  (3 ani - 180 credite) 
- program de studii Radiologie și Imagistică (3 ani - 180 credite) 
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Masteratele care funcționează 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 

 
 În anul 2020, sunt înmatriculaţi un număr de 165 studenţi-masteranzi. 
 În anul 2020, Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova funcţionează cu un total 
de angajaţi 745 dintre care: 477 cadre didactice, 147 personal didactic auxiliar si 121  personal 
de execuție. 
 În anul 2020, sunt înmatriculaţi aproximativ 3889 studenţi, din care 612 sunt cetăţeni 
străini. În cadrul pregătirii postuniversitare în rezidenţiat, în Centrul Universitar Craiova îşi 
desfăşoară stagiile de specialitate peste 2.372 de medici rezidenţi, în 55 de specializări. 
 Din anul 1999, Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova a devenit Instituţie 
Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (I.O.S U.D) în care îşi desfăşoară activitatea în 
prezent  un număr de 87 de conducători de doctorat cu peste 445 de doctoranzi. 
 

SĂNĂTATEA 
 

La sfârşitul anului 2020, în municipiul Craiova funcţionau în sistemul public 1.575 medici 
de diverse specialități, 87 stomatologi, 49 farmacişti şi 2741 cadre sanitare medii. În rețeaua 
publică de ocrotire a sănătăţii funcţionau, în principal, 6 spitale, cu 3.129 paturi, un dispensar 
medical, două centre de sănătate mintală, 51 cabinete medicale școlare, 3 cabinete medicale 
studenţesti, 6 ambulatorii de specialitate, 9 creșe, 5 farmacii. 

La sfârşitul anului 2020, în municipiul Craiova funcţionau exclusiv în sistemul privat 572 
medici medici de diverse specialități, 196 medici de familie, 425 stomatologi, 449 farmacişti şi 
1.798 cadre sanitare medii care își desfăşurau activitatea în 36 spitale private cu 230  paturi 
spitalizare continuă și 490 paturi  spitalizare de zi, 24 policlinici cu 287 cabinete, 127 centre 
medicale cu 451 cabinete în peste 35 specialități, 392 cabinete medicale de specialitate, 35 
cabinete medicale de medicină generală, 188 cabinete medicale de familie, 422 cabinete 
stomatologice, 107 laboratoare medicale, 38 laboratoare de tehnică dentară, 156 farmacii,  și 41 
de drogherii. 

 
Evoluţia principalilor indicatori care reflectă starea de sănătate a populaţiei se prezintă 

astfel: 
- Natalitatea în municipiul Craiova este de 8,06 ‰, valoare ce se  situează ușor sub valoarea 
natalității înregistrată la nivelul județului (8,1‰) și a mediului urban al județului Dolj (8,1 ‰), dar 
peste valoarea înregistrată la nivelul mediului urban a Regiunii de dezvoltare Sud-Vest Oltenia 
(7,7‰). 
 - Mortalitatea generală înregistrează o valoare de 9,71 ‰ în municipiul Craiova, valoare sub 
cea înregistrată la nivelul județului Dolj (13,6 ‰) și a mediului urban județean (10,2 ‰), dar ușor 
peste valoarea înregistrată la nivelul mediului urban a Regiunii de dezvoltare Sud-Vest Oltenia 
(9,3 ‰). Pe primele 3 locuri în rândul cauzelor de deces se situează bolile aparatului 
cardiovascular (63,60%), tumorile (15,91% ) și bolile aparatului respirator (6,08%). 
 - Durata medie a vietii a locuitorilor a fost calculată la 77, 34 ani. 
 - Numărul populatiei stabile în vârstă peste 65 ani își păstreaza trendul ușor ascendent de 
circa 1 procent pe an, 15,86% din populația Craiovei fiind peste 65 ani, procent sub cel 
înregistrat la nivelul județului Dolj (18,06%) și al mediului urban județean (15,97%). 
 - Mortalitatea infantilă (4,96 ‰) înregistrează valoare sub valoarea mortalității infantile 
înregistrată la nivelul judeţului Dolj (6,8 ‰) și a mediului urban județean (5,2 ‰), dar și sub 
valoarea înregistrată la nivelul mediului urban a Regiunii de dezvoltare Sud-Vest Oltenia de 
(5,9 ‰) 
 - Morbiditatea prin boli transmisibile a fost dominată, începând cu luna martie a anului 2020 
de evoluția pandemică a infecției cu virusul SARS Cov2. 
 Astfel, din cele 15.068 de cazuri din județul Dolj, 10.414 au fost înregistrate în Craiova, 
incidența fiind de 34,68‰. 
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Unitățile sanitare craiovene au fost în prima linie în lupta împotriva epidemiei prin Spitalul 
de Faza I de boli infecțioase Victor Babeș și Spitalele suport covid: Spitalul Filantropia, 
Spitalul Clinic Județean, Spitalul Neuropsihiatrie și Spitalul CFR, care au asigurat diagnosticul și 
tratamentul persoanelor din întregul județ, dar și din județele limitrofe. 

Un rol important în activitatea antiepidemică l-a avut personalul medical din rețeaua de 
medicină școlară a municipiului, care a participat la asigurarea asistenței medicale a persoanelor 
aflate în carantină instituționalizată, la triajul epidemiologic al persoanelor sosite pe Aeroportul 
Internațional Craiova și la efectuarea anchetelor epidemiologice la persoanele  infectate. 
  Având în vedere măsurile de prevenție instituite pentru infecția cu virusul SARS Cov2  
comparativ cu anii anteriori, nu s-au înregistrat vârfuri epidemice pentru principalele boli 
transmisibile: infecțiile acute căi respiratorii superioare, infecțiile acute căi respiratorii inferioare, 
pneumonia acută virală, parazitozele intestinale boala diareică acută, varicela. 
- Morbiditatea prin boli netransmisibile. Principalele probleme de sănătate care se evidenţiază 
din analiza raportărilor medicilor de familie a indicilor de evidență (rămași în evidență la 100 
locuitori) sunt: diabetul zaharat 4,77 % (valoare care situează Craiova pe locul 13 pentru aceasta 
afecțiune), gușa simplă și nodulară netoxică 1,53 % (valoare care situează Craiova pe locul 22 
pentru aceasta afecțiune), tumori maligne 1,50% (valoare care situează Craiova pe locul 28 
pentru această afecțiune), insuficiență renală cronică 0,56 % (valoare care situează Craiova pe 
locul 27 pentru aceasta afecțiune) valori înregistrate în municipiu în quartila 4. 

În Craiova, se înregistrează valori peste limita superioară a intervalului de încredere 
corespunzătoare fiecarei afecțiuni după cum urmează: tumori maligne (1,50%), diabet zaharat 
(4,77%), gușă simplă și nodulară netoxică (1,53%), obezitatea (1,41%), boli psihice (1,43%), boli 
hipertensive (13,42%), cardiopatia ischemică (4,96%), insuficiență renală cronică (0,56 %), 
anemii (0,44%), scleroză multiplă (0,06%). 
 - Morbiditatea spitalizată înregistrează pe primele locuri bolile aparatului respirator, circulator 
și digestiv. Față de anul precedent, sunt creșteri pentru maladii ale aparatului respirator, 
aparatului circulator, sistemului osteo-articular, boli sistem nervos și organe de simț, boli 
endocrine, boli piele și țesut celular subcutanat, traumatisme, otrăviri, anomalii congenitale. Se 
remarcă la grupa de vârsta 15-64 ani predominența bolnavilor externați pentru tulburări mintale, 
iar la grupa de vârstă peste 65 ani bolnavii externați pentru afecțiunile aparatului circulator și în 
cadrul acestora bolnavii externați pentru bolile cerebro-vasculare. Se remarcă infarctul miocardic 
ca admisibilitate și număr zile de spitalizare. 
 

În urma monitorizării calităţii factorilor de mediu, a reieșit faptul că în anul 2020 la nivelul 
Municipiului Craiova: 
- Calitatea aerului s-a menţinut în limite normale, cu unele depășiri nesistematizate (pulberi, 
SO2, NO2) în zonele industriale și cu trafic intens, principalele surse de poluare a aerului: CET1 
Ișalnița, CET2 Șimnic, SC Termo Craiova SRL, traficul rurier și încălzirea locuințelor. Din anul 
1998, OMS a propus un studiu a calității aerului din comunitate prin urmărirea a 3 parametrii: 
1. mortalitatea infantilă datorită bolilor aparatului respirator, 
2. mortalitatea generală prin boli respiratorii, 
3. mortalitatea generală prin boli ale sistemului circulator. 

Urmărirea multianuală (1998-2019) a celor 3 indicatori a demonstrat o scădere ușoară a 
acestora cu cele mai reduse valori în 2010-2016. Concluzia studiului este că aerul și-a 
îmbunătățit calitatea prin mecanisme de reducere a poluării (scăderea poluării industriale precum 
și a alergenilor casnici, fum de țigară, praf, păr animale, etc). 
- Calitatea apei potabile corespunde normei în vigoare neînregistrându-se epidemii hidrice sau 
cazuri de îmbolnăvire prin boli posibile asociate apei. 

Supravegherea calității apei din cișmelele publice arată un nivel crescut al azotaților și 
frecvente neconformități ale parametrilor microbiologici, cu precadere a bacteriilor coliforme. 
- Eliminarea deșeurilor urbane. În Craiova s-au colectat peste 85.604,76 tone de deșeuri 
menajere și fără date pentru deșeuri comerciale (82.461,92  tone în 2018), cu un indice de 
producere a deșeurilor menajere și asimilabile cu deșeul menajer de 0,8 kg/persoană/zi. 
 În ceea ce privește modul de gestionare a deşeurilor rezultate din activitatea medicală în 
judeţul Dolj, toate unităţile medicale cu paturi, raportează trimestrial datele privind modul de 
gestionare a deşeurilor rezultate din activitatea medicală. 

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

În derularea acestor programe pe lângă specialiștii din Direcţia de Sănătate Publică Dolj 
acţionează personalul unităţilor sanitare și medicii de familie din Craiova precum și reprezentanţi 
ai altor instituţii și organizaţii nonguvernamentale din municipiu, existând în prezent 24 
protocoale de colaborare pentru derularea de acţiuni în scopul prevenirii îmbolnăvirilor și 
consolidării stării de sănătate. 

Rolul principal îi revine însă reţelei sanitare din municipiul Craiova care, în anul 2020 
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 și staţie de salvare): 
- Medicină de familie: - 188 cabinete de medicină de familie aflate în contract cu Casa de 
Asigurări de Sănătate Dolj; 
 
 Din anul 2013, în municipiul Craiova funcționează și două Centre de permanență, care 
asigură asistență medicală în afara orelor de program a cabinetelor de medicină de familie, în 
cartierele Craiovița Nouă și Împăratul Traian.                      
- Asistenţa medicală stomatologică - 422 cabinete de medicină dentară, urgenţele 
stomatologice fiind asigurare de serviciul cu activitate non-stop de la Spitalul Clinic Judeţean de 
Urgenţă Craiova. 
 - Asistenţa medicală primară pentru elevii instituţiilor școlare primare, gimnaziale și liceale - 
51 dispensare școlare, repartizate relativ uniform. Din analiza datelor și cuantificarea lor se poate 
aprecia că reţeaua de medicină şcolară este suficientă din acest punct de vedere, la nivelul strict 
al municipiului. Acestora li se adaugă 2 dispensare teritoriale, respectiv Dispensarul pentru 
sportivi și 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 depășesc, ca 
pondere raportată la populaţie, media pe ţară. 
 - Asistenţa ambulatorie de specialitate 
Unităţile ambulatorii ale spitalelor au 98 cabinete în 31 de specialităţi: 

Ambulatoriul de specialitate de la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă 
Ambulatoriul de specialitate de la Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” 
Ambulatoriul de specialitate de la Spitalul de Boli Infecţioase „Victor Babeș” 
Ambulatoriul de specialitate de la Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie 
Ambulatoriul de specialitate de la Spitalul Clinic Universitar CFR 
Ambulatoriul de specialitate de la Spitalul Militar de Urgenţă „Ștefan Odobleja” 

 
Pe lângă cele şase ambulatorii de specialitate ale spitalelor, există şi 392 cabinete de 

specialitate private acoperind peste 30 de specialităţi medicale, 24 policlinici cu 287 cabinete 
precum și 127 centre medicale cu 441 cabinete în peste 35 specialități. 
- 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 și substaţia Craioviţa Nouă și de 7 Servicii private de 
Ambulanţă autorizate pentru transport sanitar. 
- 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 și Pneumoftiziologie Victor Babeș, Spitalul 
Universitar C.F.R., Spitalul Militar Craiova) și un spital municipal – Spitalul Municipal Filantropia 
Craiova, însumând cele din reţeaua publică, 2.789 paturi cu peste 30 de specialităţi și de 36 
spitale private cu 230 paturi spitalizare continuă și 490 paturi spitalizare de zi. 
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 SPITALUL CLINIC MUNICIPAL FILANTROPIA CRAIOVA 
 

Având în vedere instituirea stării de alertă începând cu data de 18.05.2020 prin 
HOTĂRÂREA nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata 
acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și 
completările ulterioare și HOTĂRÂREA Nr. 3 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul 
României începând cu data de 13 ianuarie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe 
durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; 

Ținând cont de adresa nr. 3896/25.03.2020, transmisă de DIRECȚIA DE SĂNĂTATE 
PUBLICĂ DOLJ și Ordinul Ministerului Sănătății nr. 555/2020, Anexa 3, poziția 18, cu modificările 
și completările ulterioare; 

Luând în considerare încetarea stării de urgență instituite din 16 martie 2020 prin 
Decretul nr. 195/2020 și prelungită prin Decretul nr. 240/2020; 

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL FILANTROPIA CRAIOVA funcționează ca spital de suport 
pentru pacienții testați pozitiv sau suspecți cu virusul SARS-CoV-21, cu locațiile din str. Sărari, str. 
C. Coposu și str. Filantropia din Craiova. 
 Analizând contul de rezultat patrimonial întocmit la data de 31.12.2020, veniturile 
spitalului s-au ridicat la suma de 142.835.320 lei, iar cheltuielile la suma de 140.465.169 lei 
rezultând un excedent de 2.370.151 lei. 
 Așa cum reiese din execuția bugetară încheiată la 31.12.2020, încasările anului 2020 s-
au ridicat la suma de 141.412.362 lei, platile la suma de 140.002.299 lei, excedent an precedent 
– 2.290.409 lei, rezultând un disponibil în cont la sfârșitul anului 2020 (excedent bugetar) de 
3.700.472 lei. 
 Încasările totale sunt constituite din: 

• venituri din contractele încheiate cu CAS Dolj privind contravaloarea serviciilor medicale 
prestate în valoare de 67.351.203 lei (47,63 % din incasarile totale) - fonduri din care au 
fost suportate drepturile aferente plății - drepturi salariale, medicamente, materiale 
sanitare, reactivi, dezinfectanți, hrană atât pentru activitatea curentă a spitalului cât și 
pentru desfășurarea  programelor naționale de sănătate (Oncologie, Diabet, Hemofilie și 
Talasemie); 

• venituri din contractele încheiate cu Direcția de Sănătate Publică Dolj în sumă de  
17.926.178 lei (12,68 % din încasările totale) – fonduri destinate plății – drepturi salariale 
ale rezidenților,  planningului și cercetării precum și achizițiilor de  medicamente, 
materiale sanitare, reactivi, dezinfectanți, necesare  derulării programelor naționale de 
sănătate. 

• Venituri proprii ale spitalului în sumă de 275.204 lei, reprezentând contravaloarea 
serviciilor medicale prestate în afara contractului cu CAS Dolj  (0.19 % din încasări); 

• Subvenții din FNUASS, în sumă de 51.925.232 lei (36,72 % din încasări) reprezentând 
contravaloarea fondurilor necesare acoperirii diferențelor  salariale ale personalului 
spitalului  conform Legii unice de salarizare; 

• Subvenții de la bugetul local, în sumă de 2.112.991 lei (1,49 % din încasări). 

• Sume alocate pentru stimulentul de risc în contextul COVID-19, în sumă de 1.760.000 
(1,24% din încasări). 

• Venituri din donații și sponsorizări, în sumă de 35.322 lei (0,03% din încasări). 

• Venituri din cercetare aferente studiilor clinice, în sumă de 26.232 lei (0,02% din încasări) 
 
Suma alocată de Primaria Mun.Craiova, 2.112.991 lei, a fost utilizată în cursul anului 

2020 pentru acoperirea cheltuielilor curente și de capital, astfel: 
 a) cheltuieli de capital  - 692.028 lei au fost utilizate pentru: 

� finalizare construcție secție Hematologie (41.356 lei). 
� achiziția și plata de aparatură medicală și nemedicală (650.672 lei) imperios 

necesară desfășurării activității medicale din cadrul secțiilor spitalului precum și 
funcționării în condiții optime a celorlalte compartimente funcționale ale spitalului. 
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 Dotarea cu aparatura medicală și nemedicală a fost efectuată în secțiile spitalului, astfel: 
sterilizator automat cu aburi  de 160 l (1 buc), sterilizator medical de aer (1 buc), nebulizatoare (2 
buc), console oxygen medical (8 buc), aparat developat filme (1 buc), generator trifazic (1 buc), 
containere cu grup sanitar (3 buc), asistență tehnică Reabilitare corp C1 - Ambulat Adulți, Serv 
de expertiză tehnică structurală. 

b) Suma de 1.420.963 lei a fost utilizată pentru acoperirea cheltuielilor curente, respectiv: 
 b1) cheltuieli cu utilități (energie electrică, termică, gaze), în sumă de 246.000 lei; 
 b2) cheltuieli materiale de întreținere și funcționare, în sumă de 25.060 lei din care:     

- materiale de curățenie (detergent, săpun, pungi, cutii infectogene etc.) 25.060 lei; 
b3) cheltuieli cu medicamentele și materialele sanitare în contextual pandemiei Covid-19 
- 591.523 lei, din care: 
- materiale sanitare (măști de protecție, mănuși, combinezoane, viziere, halat de 

protecție, botoșei, bonete de unică folosință, etc) -349.871 lei. 
- Dezinfectanți (dezinfectanți pentru suprafețe, pentru mâini, pentru microaerofloră și 

echipamente medicale) - 241.652 lei 
b4) cheltuieli  cu achizițiile de obiecte de inventar 167.379 lei din care: 
- uniforme și echipament de protecție (halate operație, cizme pvc) 10.602 lei; 
- alte obiecte de inventar - aparatură medicală ce nu fac obiectul mijloacelor fixe (pat 

spital, frigidere, termometre infraroșu, tărgi pacienți, aspiratoare chirurgicale, 
pulsoximetre, laringoscoape), mobilier medical pentru secția Hematologie (dulapuri, 
etajere) – 156.777 lei. 

b5) cheltuieli cu chirii  140.000 lei; 
b6) cheltuieli cu reparațiile 251.000 lei, reprezentând: 

• reparații curente și igienizări în Secția Pediatrie (87.255 lei); 

• reparații curente și igenizări traseu COVID în Maternitate (123.745 lei); 

• reparații curente și igienizări-parțial în clădirea situată în str Nicolae Titulescu nr. 40, în 
care  funcționeaza RMN (37.135 lei) 

• lucrări de recondiționare  poartă, str. Brestei nr.3 (2.865 lei). 
 

 În cursul anului 2020, Primăria Municipiului Craiova a semnat contractul de  
execuție pentru proiectul „Reabilitare corp C1 - Ambulatoriu, pavilion A, extindere cu lift 
exterior și amplasare rampă gunoi (colectare selectivă) situat în Craiova, str. N. Titulescu, 
nr. 40”, finanțat prin POR/266/8/1/Operațiunea 8.1.A: Ambulatorii, având sprijinul persoanelor 
desemnate din cadrul spitalului. 

 
Dată fiind oportunitatea de finanțare din fonduri europene a proiectelor privind procurarea 

de echipamente medicale cât și de echipamente de protecție destinate personalului medical care 
deservește aceste echipamente precum și pentru personalul medical care este implicat în 
tratarea pacienților contaminați cu coronavirus și având în vedere că Spitalul Clinic Municipal 
Filantropia este un partener eligibil în cadrul acestui proiect conform Gidului Solicitantului – 
condiții specifice de accesare a fondurilor din Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-
2020, Axa prioritară 9, Obiectivul specific 9.1: Creșterea capacității de gestionare a crizei 
sanitare COVID -19, în cursul anului 2020 a fost semnat contractul de finanțare pentru 
proiectul „COmbaterea Virusului prin Dotarea Spitalului Clinic Municipal Filantropia 
Craiova”, SMIS 138192 evidențiindu-se următoarele: 
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Nr. crt. Denumire Valoare totala 

1. APARATURĂ ȘI ECHIPAMENTE MEDICALE 17.991.489,01 

2. MATERIALE SANITARE, ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE, 
REACTIVI ȘI DEZINFECTANȚI 30.082.389,53 

3 CHELTUIELI INFORMARE ȘI PUBLICITATE 6.080,90 

4 AUDIT FINANCIAR 95.676,00 

TOTAL LEI         48.175.635,44 

CURS INFOREURO APRILIE 2020 4,8278 

TOTAL EURO           9.978.796,85 
 

 
SPITALUL CLINIC DE NEUROPSIHIATRIE CRAIOVA 

 
Raportul privind execuția bugetară în 2020 a sumelor finanțate de la Bugetul Local: 
 

ART. 20.02 - REPARAȚII CURENTE ANUL 2020  

     

Nr. 
Crt 

Tipul și obiectul contractului de 
achiziție 

publică/acordului-cadru 

Valoare estimată 
a contractului de 
achiziție publică/ 
acordului-cadru 

cu TVA 

Valoare estimată a 
contractului de achiziție 
publică/acordului-cadru 

fără TVA 

STADIUL 
IMPLEMEN

TĂRII 

1 

Lucrări de reparații și igienizări, 
urgență, cab medicale 
NEUROLOGIE 75.100,00 63.109,24 REALIZAT 

2 

Lucrări de reparații și igienizare 
Clădire Neurolologie  casa scării 
secundare, tavan casetat, cab 
asistente, băi, hol etaj I 119.005,00 100.004,20 REALIZAT 

3 
Lucrări de reparații și igienizări 
subsol clădire 255.806,00 214.963,03 REALIZAT 

4 
Lucrări ignifugare pod CSM copii 
și neurologie 25.815,00 21.693,28 REALIZAT 

5 
Reparații și igienizări 
NEUROLOGIE URGENȚĂ 22.150,00 18.613,45 REALIZAT 

6 Schimbare țevi subsol 64.100,00 53.865,55 REALIZAT 

7 
Lucrări de reparații și igienizări 
bucătărie 61.190,00 51.420,17 REALIZAT 

8 Reparație centrală termică 1.100,00 924,37 REALIZAT 

9 

Lucrări amenajare saloane 
pentru izolare pacienți suspecți 
de infecția SARS COV2 50.630,00 42.546,22 REALIZAT 
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10 Reparații și lucrării tâmplarie pvc 7.612,00 6.396,64 REALIZAT 

11 Reparații curente și igienizări 504.756,00 424.164,71 REALIZAT 

12 

Lucrări de amenajare boxe și 
magazii pentru materiale 
curățenie 17.371,00 14.597,48 REALIZAT 

13 
Lucrări de reparații și igienizări 
CSM 34.660,00 29.126,05 REALIZAT 

 TOTAL GENERAL 1.239.295,00 1.041.424,37   
     
     

Cap.I. Achiziții mijloace fixe     

TITLUL 70 "CHELTUIELI DE CAPITAL"      2020               
      

Nr. 
Crt. 

Tipul și obiectul contractului de achiziție 
publică/acordului-cadru Cant 

Preț cu TVA Valoare cu 
TVA 

Stadiul 
implementă

rii 

1 
Lucrări de instalare platformă ridicatoare 
pentru persoane cu dizabilități Clinica 
Neurologie și Psihiatrie I 1 405.608,00 407.000,00 realizat 

2 Proiectare și reparații capitale acoperiș 
Clinica Psihiatrie I 1 397.219,00 400.000,00 realizat 

3 Echipamente utilare Bloc Alimentar 1 99.896,00 100.000,00 realizat 

4 Achiziție și instalare sistem de comunicații 
între secțiile exterioare ale spitalului 

1 119.997,00 150.000,00 realizat 
  TOTAL   1.022.720,00 1.057.000,00   
 

 

SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE ȘI PNEUMOFTIZIOLOGIE 
“VICTOR BABEȘ” CRAIOVA 

 

 
BUNURI ȘI SERVICII:     BVC: 1.266 mii lei         EXECUȚIE: 1.172.557,41 lei 
- Utilitati                 200 mii lei     200.000,00 lei 
- Reparații curente       1.066 mii lei    972.557,41 lei 
 
Obiective realizate: 

-Reparații acoperiș arhivă - pavilion C6     60.926,49 lei 
-Reparații și igienizare- TBC Copii     115.824,79 lei 
-Reparații curente- Disp. TBC                 84.923,29 lei 
-Reparații C28 - etaj- cota ½- TBC I         6.674,01 lei 
-Reparații C28 - etaj- cota ½- TBC II          6.674,01 lei 
-Lucrări Reparații - amenajări platf. pavele ( lângă crematoriu)     6.904,03 lei 
-Reparații Laborator - C - pavilion C4- Etaj 1     109.889,04 lei 
-Lucrări de înlocuire uși etaj 1- pavilion C4       11.932,01 lei 
-Lucrări de igienizare etaj 1 pavilion C4     110.609,99 lei 
-Lucrări Reparații sistem colectare ape pluviale      61.767,71 lei 
-Lucrări parțiale Reparații pardoseli pvc - TBC Copii      49.612,14 lei 
-Lucrări Reparații TBC Copii - mai 2020       15.210,30 lei 
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-Lucrări Reparații TBC - mai 2020        10.569,34 lei 
-Lucrări Reparații pardoseli pvc - PNF Copii       12.584,57 lei 
-Lucrări Reparații pardoseli pvc - Magazie materiale funcționale    28.560,68 lei 
-Lucrări Reparații stație hidrofor apă menajeră și incendiu     74.488,05 lei 
-Lucrări de împrejmuire - panouri prefabricate       15.372,98 lei 
-Lucrări de Reparații acoperiș C1 (Clădire administrativ)      52.265,23 lei 
-Lucrări Reparații - gard împrejmuire panouri prefabricate      91.996,59 lei 
-Lucrări de Reparații cazan și centrală termica       45.772,16 lei 

 
- INVESTIȚII:  BVC: 1.018 mii lei       EXECUȚIE: 873.019.86 lei 
Obiective realizate: 
 -Sistem de extracție acizi nucleici        498.610,00 lei 
 -MF-Real time PCR - Sistem amplificare și detecție acizi nucleici       213.514,74 lei 
 -Mijloace fixe - Container tip S 200 (cu grup sanitar)         29.895,18 lei 
 -Mijloace fixe - Echipamente de climatizare         130.999,94 lei 
 

CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE CRAIOVA 

 
 Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova, prin intermediul activităților desfășurate și a 
serviciilor oferite, se preocupă să planifice împreună cu beneficiarii și să organizeze periodic 
activități de socializare cu membrii comunității, pentru a promova contactele sociale și pentru a 
sensibiliza comunitatea cu privire la nevoile și viața persoanelor vârstnice. 
 Având în vedere că anul 2020 a fost un an plin de provocări datorat pandemiei COVID-19, 
ce a condus la instituirea stării de urgență pe teritorul României prin Decretul nr.195/16.03.2020, 
la nivelul Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova au fost dispuse măsuri referitoare la 
disciplina sanitară care trebuie respectate în vederea prevenirii și limitării eventualelor 
îmbolnăviri cu COVID-19. Astfel, după data menționată, s-au dispus măsuri organizatorice care 
au constat în stabilirea regulilor de comunicare, atât în plan intern cât și în plan extern, reguli cu 
privire la accesul și circulația în instituție. 
 Măsurile au constat în suspendarea primirii vizitatorilor în Cămin sau a altor persoane 
fizice care doresc să desfășoare activități de voluntariat, conform Legii nr.78/2014. 
 De asemenea, în luna august, Direcția de Sănătate Publică, prin raportul nr. 
3100/31.08.2020 a trasat următoarele recomandări: 

• nu se vor desfășura activități în Clubul Instituției; 
• se va păstra măsura de interzicere a vizitelor aparținătorilor; 
• servirea meselor se va face doar în camere, fără a se folosi sălile de mese; 
• revenirea/admiterea de noi beneficiari în instituție se va face cu prezentarea unui 

test COVID-19 negativ, efectuat cu 48 de ore înainte de internare; 
• beneficiarii se pot deplasa în afara instituției, doar în cazuri excepționale, pentru 

rezolvarea problemelor legale (întocmire acte stare civilă, ridicare card pensie, etc) 
• activitățile recreative se vor realiza cu respectarea măsurilor de distanțare socială. 

 
Cu toate acestea, în contextul prelungirii actualei crize, Căminul pentru Persoane 

Vârstnice Craiova s-a mobilizat și a asigurat beneficiarilor condițiile necesare pentru delurarea 
activităților de socializare și petrecere a timpului liber prin organizarea sărbătorilor zilelor de 
naștere, a sărbătorilor religioase, vizionări filme, emisiuni și întreceri sportive, concerte de 
muzică populară și ușoară, etc., cu respectarea măsurilor de distanțare socială. 

De asemenea, specialiștii Căminului din cadrul Compartimentelor de asistență socială și 
recuperare medicală încurajează și sprijină beneficiarii în vederea participării la activitățile 
cotidiene din Cămin, prin organizarea unor activități care necesită un minim efort fizic, mental și 
intelectual (exerciții de gimnastică medicală, lectură, audiții muzicale, tricotaj, jocuri de șah, table, 
bingo, citirea presei scrise și online, etc.). 
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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 538 spectacole şi concerte, mai  puţin cu 34 faţă de anul precedent. 

Numărul spectatorilor, auditorilor din teatre şi instituţii muzicale a fost la începutul anului 
2020 de 579.339 persoane, în scădere cu 69.082 persoane, comparativ cu începutul anului 2019. 

Cele 85 de biblioteci au în dotare 3.180.627 volume. La începutul anului 2020, s-au 
înregistrat 56.537 cititori activi (cu 111 mai puţini decât la începutul anului 2019), care au 
împrumutat 701.295 volume (cu 3.430 volume mai puţin decât la începutul anului 2019). 

La începutul anului 2020, au funcţionat 9 muzee, iar numărul vizitatorilor a fost de 
176.637, în scădere cu 394, faţă de începutul anului 2019. 
 

 
TEATRUL NAŢIONAL „MARIN SORESCU” DIN CRAIOVA 
În anul 2020, Teatrul Național „Marin Sorescu” a fost implicat în mai multe categorii de 

activități culturale care cuprind premierele teatrului, organizarea unui festival internațional online 
și alte evenimente culturale notabile:    

 
Ι.Ι.Ι.Ι. Premierele Teatrului Național „Marin Sorescu” din Craiova, din  anul 2020 

• „That day of May”, concept, scenariu, performing George Albert Costea, regie video Ni-
colae Constantin Tănase / 6 iunie 2020 

• „Outfitul Șearpelui” de Marius Aldea, regia Andrea Gavriliu, scenografia Lia Dogaru / 
data premierei 19 iunie 2020 

• „Incognito” de Nick Payne, regia Radu Iacoban / data avanpremierei 22 august 2020 
• „Cântarea cântărilor” / Programul Teatrul Poesis / în parteneriat cu Teatrului „Nottara” 

București, recital de poezie cu actorul Emil Boroghină, regia Alina Hiristea / 25 septem-
brie 2020 

• „Inimă și alte preparate din carne” de Dan Coman, regia Radu Afrim, scenografia Irina 
Moscu / data premierei 3 octombrie 2020 

• „Vărul Shakespeare” de Marin Sorescu, regia Radu Boroianu & Raluca Păun / data 
premierei 5 decembrie 2020 

• „Pescărușul” de A.P.Cehov, regia și scenografia Florin Caracala / data premierei 10 dec. 
2020 *spectacol realizat în parteneriat cu Departamentul de Arte / Facultatea de Litere, 
Universitatea din Craiova 

• „Gândește-te la Africa” de Gordon Dryland, regia Alexandru Boureanu, scenografia 
Vanessa Beca / data premierei 18 decembrie 2020 

• „Unde mi-e sufletul?”, scenariu dramatic de Norbert Boda, după scrieri de Marin 
Sorescu, regia Norbert Boda, scenografia Ama Ruxandra Manole / data premierei 19 
decembrie 2020 

 
II. Festivalul Internațional Shakespeare – Home Edition – ediția a XII-a (online) – 23 

aprilie – 3 mai 2020 

 
III. Alte evenimente culturale notabile organizate de Teatrul Național „Marin Sorescu”: 

Lansare volumul Despovărarea. Simțuri și instincte, de Radu Boroianu / 29 februarie 
2020 / foaierul Teatrului Național „Marin Sorescu” din Craiova / Editura Tracus Arte. Volumul a 
fost prezentat de scriitorul Nicolae Coande. Evenimentul se desfășoară în cadrul Târgului de 
carte Gaudeamus Craiova, ediţia a XIX-a. 

TNC 170 – eveniment de celebrare a 170 de ani de la înființarea Teatrului Național din 
Craiova; vernisarea expoziției digitale proiecțiile 170: teatru din trei secole la Craiova / 29 iunie 
2020 

Conferire Decorație Regală Nihil sine deo - 16 iulie 2020 / Palatul Elisabeta 
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Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române, a acordat Decorația regală “Nihil 
Sine Deo” Teatrului Național „Marin Sorescu” din Craiova / 16 iulie 2020 

Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române a conferit Decorația regală „Nihil 
Sine Deo” Teatrului Național „Marin Sorescu” din Craiova, cu ocazia împlinirii a 170 de ani de 
activitate (29 iunie). În cadrul unei ceremonii desfășurată pe 16 iulie la Palatul Elisabeta, 
Majestatea sa Margareta, Custodele Coroanei Române a înmânat decorația managerului 
TNMSC, Alexandru Boureanu. La ceremonie au participat Alteța sa regala, Principele Radu, 
actori, societari de onoare ai teatrului, reprezentanți ai echipei artistice și administrative: Emil 
Boroghină, Valer Dellakeza, Vlad Drăgulescu, Tamara Popescu, Angel Rababoc, Raluca Păun, 
Andreea Uvegheș.  

 

• Gala UNITER 2020 / Premiul Președintelui UNITER a fost acordat pentru 170 de ani de 
istorie în teatrul românesc / 21 septembrie 2020 

21 sept. 2020 / ceremonia de decorare a instituției cu Ordinul „Meritul Cultural” în grad de 
Mare Ofițer, categoria D – Arta spectacolului, acordat de Președinția României. În numele 
președintelui Klaus Werner Iohannis, consilierul prezidențial Sergiu Nistor a înmânat 
decorația managerului instituției, Alexandru Boureanu. Totodată, dl Sergiu Nistor a 
înmânat Ordinul Național „Serviciul Credincios” în grad de Ofițer domnului Emil 
Boroghină, cu ocazia împlinirii a 80 de ani de viață și a peste 55 de ani dedicați teatrului. 

• Lansare colecția „Biblioteca Revistei SpectActor”, 7 octombrie 2020 / foaierul 
Teatrului Național „Marin Sorescu”, lansarea cărților Oglinda timpului – o istorie 
contemporană în interviuri a TNC (2007-2020), respectiv Profeții noi și vechi despre 
teatru (Cronici de SpectActor), ambele apărute în 2020, la Editura Autograf MJM, 
Craiova. Cărțile sunt primele editate în colecția „Biblioteca Revistei SpectActor” și fac 
parte din proiectul aniversar „TNC 170 – teatru din trei secole” dedicat aniversării 
Naționalului craiovean. Evenimentul a fost moderat de scriitorii Nicolae Coande și Marius 
Dobrin  
 
Spectacole-lectură și recitaluri 

• 15 ianuarie 2020, sala Ia te uită!, Eminescu 170 – Imperiul despotic al iubirii noastre 
– spectacol-lectură cu actorii Iulia Colan și Cătălin Vieru / selecție texte și coordonare 
Nicolae Coande 

• 27 febr. 2020, sala Ia te uită!, Clopotele din Berlin și alte priveliști, cu actorii Angel 
Rababoc, Petronela Zurba, Constantin Cicort, Nicolae Vicol / selecție texte și coordonare 
Nicolae Coande 

• 28 iulie – 1 august 2020 – Out of the books, ediția a II-a, Out of the City - Lectură în 
natură, selecție texte și regie Bobi Pricop 

 

OPERA ROMÂNĂ CRAIOVA 
Opera Română Craiova a realizat în anul 2020 un număr de 113 de manifestări artistice, 

dintre care 41 au fost manifestări artistice proprii astfel: 
Acestea intră în următoarele categorii: 

• Spectacole susținute de Opera Română Craiova, în turnee, în străinătate – 7 
• Spectacole susținute de Opera Română Craiova, în Craiova, în săli de spectacol - 13 
• Spectacole susținute de Opera Română Craiova, în Craiova, în spații publice – 14 
• Spectacole proprii difuzate ONLINE - 7 
• Spectacole/concerte/manifestări ale altor instituții și organizații susținute la Teatrul de 

Vară din Parcul Nicolae Romanescu – 72. 
 
În turnee internaționale (7 spectacole): 

1. 5 martie 2020, Gală de Operetă, Theater in der Stadthalle, Neumünster, Germania; 
2. 6 martie 2020, Sânge vienez de J. Strauss II, Theater an der Wilhelmshöhe, Lingen, 

Germania; 
3. 7 martie 2020, Voievodul țiganilor de J. Strauss II, Neues Theater, Emden, Germania; 
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4. 8 martie 2020, Gală de Operetă, Theater Düren, Düren, Germania; 
5. 10 martie 2020, Voievodul țiganilor de J. Strauss II, Bürgerhaus, Unterföhring, Germania; 
6. 11 martie 2020, Lucia di Lammermoor de G. Donizetti, Das Wormser Theater, Worms, 

Germania; 
7. 12 martie 2020, Sânge vienez de J. Strauss II, Das Wormser Theater, Worms, Germania; 
(Mențiune: Două spectacole din turneul international, din 13, 15 martie au fost anulate din 
cauza debutului pandemiei.) 
 
În Craiova, în săli de spectacol (13 spectacole): 
15 ianuarie 2020, Uite tata, nu e tata de M. Joldea; 
19 ianuarie 2020, Liliacul de J. Strauss II 
25 ianuarie 2020, Don Pasquale de G. Donizetti; 
27 ianuarie 2020, Micuța Dorothy de Marius Țeicu; 
28 ianuarie 2020, Micuța Dorothy de Marius Țeicu; 
  1 februarie 2020, Voievodul Țiganilor de J. Strauss II; 
08 februarie 2020, Micuța Dorothy de Marius Țeicu; 
13 februarie 2020, Dance with me, spectacol de dans; 
17 februarie 2020, Micuța Dorothy de Marius Țeicu; 
18 februarie 2020, Micuța Dorothy de Marius Țeicu; 
22 februarie 2020, Lucia di Lammermoor de G. Donizetti; 
27 februarie 2020, Voievodul Țiganilor de J. Strauss II; (Spectacol susținut în limba germană) 
18 octombrie, Cenușăreasa, de D. Capoianu. 
(Mențiune: Mai multe spectacole programate să se desfășoare în anul 2020 au fost anulate 
în contextul pandemiei COVID19 și a instituirii stării de urgență pe teritoriul României și a 
hotărârilor Comitetului Județean pentru Situații de urgență, din cadrul Instituției Prefectului 
Dolj.) 
 
Online (7 spectacole): (3 în premieră, 4 difuzări din arhivă) 
1. 14 noiembrie, online, Gala OperaOnline, Teatrul Național Marin Sorescu 

2. 21 noiembrie, online/arhivă, înregistrare Tosca, de G. Puccini – operă în concert 
3. 28 noiembrie, online/arhivă, Unirea cea Mare, de E. Doga 

4. 2 decembrie, online, Izvoare ale Romanței, Muzeul de Artă, în colaborare cu Centrul 
Cultural pentru UNESCO „Cetatea Romanței” Târgoviște 

5. 5 decembrie, online/arhivă, Carmina Burana, de C. Orff 
6. 12 decembrie, online/arhivă, Tosca în parc – fragmente 

7. 22 decembrie, online, ColindOpera, Teatrul Național Marin Sorescu 

 

În Craiova, în aer liber (14 evenimente): 
În Piața Mihai Viteazul (2 spectacole) 
1. 7 iunie, Și totuși, se cântă! 
2. 12 septembrie, Gală de Operă și Operetă  
 

La Teatrul de Vară (12 spectacole): 

1. 6 iunie, Și totuși, se cântă! 
2. 13 iunie, Let’s dance again! 
3. 20 iunie, Gala Dor de Operă 

4. 27 iunie, Uite tata, nu e tata 

5. 4 iulie, Let’s dance! 
6. 11 iulie, Gala de Operetă 

7. 25 iulie, Cenușăreasa 

8. 1 august, Requiem 

9. 8 august, Nocturnă Muzicală 

10. 15 august, Cenușăreasa 

11. 5 septembrie, Let’s Dance! 
12. 3 octombrie, Carmina Carmen Dance 

(Mențiune: Mai multe spectacole programate să se desfășoare în aer liber, au fost 
anulate din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile) 
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Spectacole în calitate de coorganizator: activități ale altor instituții pe scena 
Teatrului de Vară, din Parcul Nicolae Romanescu (72 evenimente): 

În anul 2020, Opera Română Craiova a continuat să coordoneze activitatea desfășurată 
la Teatrul de Vară din Parcul Nicolae Romanescu, ca urmare a Hotărârii nr. 208 din 25.05.2017 
privind aprobarea asocierii între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova și 
Opera Română Craiova, în vederea administrării în comun a Teatrului de Vară din Parcul 
„Nicolae Romanescu”. 

Ținând cont de dorința spectatorilor și a organizatorilor de evenimente din Craiova, în 
anul 2020 a fost înregistrat un număr record de manifestări cultural-artistice (aproape dublu 
față de anii anteriori) pe scena Teatrului de Vară, însă numărul beneficiarilor a fost mai mic față 
de anii precedenți, acesta fiind restricționat de autorități pentru a evita răspândirea virusului și a 
asigura siguranța celor prezenți. 

În afara celor 12 spectacole susținute de Opera Română Craiova pe scena Teatrului de 
Vară (incluse în enumerarea de mai sus), în perioada 6 iunie-3 octombrie 2020, la Teatrul de 
Vară s-au desfășurat alte 72 manifestări organizate de alte instituții sub coordonarea Operei 
Române Craiova, pe această scenă anul trecut derulându-se un total de 84 de manifestări. 

 
De asemenea, menționăm că în acest an au fost programate mai multe evenimente 

artistice, dar o parte au fost anulate din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. 
Cele 72 de acțiuni desfășurate sunt prezentate în continuare: 

1. 7 iunie 2020, „Povești cu păpuși” – spectacol al Teatrului Colibri 
2. 10 iunie 2020, Festivitate Liceul Voltaire - Asociația Culturală Royal Models 

3. 12 iunie 2020, Pagini muzicale de mare popularitate – concert al Filarmonicii Oltenia 
4. 14 iunie 2020, „Cenușăreasa” – spectacol al Teatrului Colibri 
5. 15 iunie 2020, Festivitate Liceul Arghezi - Asociația Culturală Royal Models 
6. 16 iunie 2020, Festivitate Liceul de Arte Marin Sorescu - Asociația Culturală Royal 

Models 
7. 16 iunie 2020, Festivitate Liceul de Arte Marin Sorescu - Asociația Culturală Royal 

Models 
8. 18 iunie 2020, „Ca la noi, ca la olteni” – Ansamblul Folcloric Maria Tănase 
9. 19 iunie 2020, „De la clasic la contemporan” – concert al Filarmonicii Oltenia 

10. 21 iunie 2020, „Profesorul distrat” – spectacol al Teatrului Colibri 
11. 26 iunie 2020, „Bijuterii muzicale” – concert al Filarmonicii Oltenia 
12. 28 iunie, Festivitate Colegiul Național „Elena Cuza” - Asociația Culturală Royal Models 
13. 28 iunie, Festivitate Colegiul Național „Elena Cuza” - Asociația Culturală Royal Models 
14. 29 iunie, Festivitate Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor - Asociația 

Culturală Royal Models 
15. 29 iunie, Festivitate Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor - Asociația 

Culturală Royal Models 
16. 2 iulie, „Craiova se îmbracă în ie” – Ansamblul Folcloric Maria Tănase 
17. 3 iulie, Concert coral – Filarmonica Oltenia 
18. 5 iulie, „Razna prin povești” – spectacol al Teatrului Colibri 
19. 6 iulie, Festivitate - Academic Art Events 
20. 6 iulie, Festivitate - Academic Art Events 
21. 7 iulie, Festivitate - Academic Art Events 
22. 7 iulie, Festivitate - Academic Art Events 
23. 8 iulie, Festivitate - Academic Art Events 
24. 9 iulie, „Joia Populară” – Ansamblul Folcloric Maria Tănase 
25. 10 iulie, „Anotimpurile” – concert al Filarmonicii Oltenia 
26. 12 iulie, „Șoricelul și Balena Banela” – spectacol al Teatrului Colibri 
27. 16 iulie, „Joia Populară” – Ansamblul Folcloric Maria Tănase 
28. 17 iulie, Concert Mozart/Quantz/Schubert – Filarmonica Oltenia 

29. 19 iulie, „Povestea flașnetarului” – spectacol al Teatrului Colibri 
30. 19 iulie, Festivitate – Grădinița Floarea Soarelui 
31. 23 iulie, „Joia Populară” – Ansamblul Folcloric Maria Tănase 
32. 24 iulie, Concert Bach/Beethoven – Filarmonica Oltenia 

33. 30 iulie, „Joia Populară” – Ansamblul Folcloric Maria Tănase 
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34. 31 iulie, Concert coral – Filarmonica Oltenia 
35. 6 august, „Joia Populară” – Ansamblul Folcloric Maria Tănase 
36. 7 august, Mozart/Simfonia 40 – Filarmonica Oltenia 
37. 13 august, „Joia Populară” – Ansamblul Folcloric Maria Tănase 
38. 14 august, Arii și duete celebre – Filarmonica Oltenia 
39. 16 august, „Bucuria mea e muzica” – Spectacol al Școlii de muzică și arte Shine’s Arts 

Academy 

40. 20 august, „Joia Populară” – Ansamblul Folcloric Maria Tănase 

41. 21 august, Recital de harpă – Filarmonica Oltenia 

42. 25 august, „Bucătăria Familiei Balaur” – Asociația Minireactor, Festivalul Puppets Occupy 
Street – Masquerade Edition – organizat de Teatrul pentru Copii și Tineret Colibri 

43. 25 august, „Frumoasa și bestia” – Teatrul Colibri, Festivalul Puppets Occupy Street – 
Masquerade Edition – organizat de Teatrul pentru Copii și Tineret Colibri 

44. 25 august, „Tărâmul de mijloc” – Asociația Minireactor, Festivalul Puppets Occupy Street 
– Masquerade Edition – organizat de Teatrul pentru Copii și Tineret Colibri 

45. 25 august, „Homo Urbanis” – Asociația Terpsichore, Festivalul Puppets Occupy Street – 
Masquerade Edition – organizat de Teatrul pentru Copii și Tineret Colibri 

46. 26 august, „Turtița lăudăroasă” – Tărâmul poveștilor-Dollo, Festivalul Puppets Occupy 
Street – Masquerade Edition – organizat de Teatrul pentru Copii și Tineret Colibri 

47. 26 august, „Noi doi” – Teatrul pe roti, Festivalul Puppets Occupy Street – Masquerade 
Edition – organizat de Teatrul pentru Copii și Tineret Colibri 

48. 26 august, „Petrecere cu clovni” – Tărâmul poveștilor-Dollo, Festivalul Puppets Occupy 
Street – Masquerade Edition – organizat de Teatrul pentru Copii și Tineret Colibri 

49. 26 august, „Îmblânzitorul de nisip” – Mariana Pachis & Marius Boboc, Festivalul Puppets 
Occupy Street – Masquerade Edition – organizat de Teatrul pentru Copii și Tineret Colibri 

50. 27 august, „Joia Populară” – Ansamblul Folcloric Maria Tănase 

51. 28 august, „Symphonic Adiemus” – Filarmonica Oltenia 

52. 29 august, „Mini omul de știință” – Asociația Magic Puppet, Festivalul Puppets Occupy 
Street – Masquerade Edition – organizat de Teatrul pentru Copii și Tineret Colibri 

53. 29 august, „Scufița roșie” – Asociația Animaart, Festivalul Puppets Occupy Street – Mas-
querade Edition – organizat de Teatrul pentru Copii și Tineret Colibri 

54. 29 august, „Viața secretă a celor mai neașteptate obiecte” – Asociația Magic Puppet, Fes-
tivalul Puppets Occupy Street – Masquerade Edition – organizat de Teatrul pentru Copii și 
Tineret Colibri 

55. 29 august, „Pinocchio” – Asociația Animaart, Festivalul Puppets Occupy Street – Mas-
querade Edition – organizat de Teatrul pentru Copii și Tineret Colibri 

56. 30 august, „Spiridușul voinic” – Compania Anim’arts, Festivalul Puppets Occupy Street – 
Masquerade Edition – organizat de Teatrul pentru Copii și Tineret Colibri 

57. 30 august, „Povești cu zâne” – Compania Mag, Festivalul Puppets Occupy Street – Mas-
querade Edition – organizat de Teatrul pentru Copii și Tineret Colibri 

58. 30 august, „Cineacordeon” – Asociația Prom’Art Creative, Festivalul Puppets Occupy 
Street – Masquerade Edition – organizat de Teatrul pentru Copii și Tineret Colibri 

59. 31 august, „Rapunzel” – Teatrul Copilăriei, Festivalul Puppets Occupy Street – Masquer-
ade Edition – organizat de Teatrul pentru Copii și Tineret Colibri 

60. 31 august, „Razna prin povești” – Teatrul Colibri, Festivalul Puppets Occupy Street – 
Masquerade Edition – organizat de Teatrul pentru Copii și Tineret Colibri 

61. 31 august, „Lampa lui Aladin” – Teatrul Copilăriei, Festivalul Puppets Occupy Street – 
Masquerade Edition – organizat de Teatrul pentru Copii și Tineret Colibri 

62. 1 septembrie, „Povești cu măști” – închiderea oficială – Teatrul Colibri, Festivalul Puppets 
Occupy Street – Masquerade Edition – organizat de Teatrul pentru Copii și Tineret Colibri 

63. 3 septembrie, „Joia Populară” – Ansamblul Folcloric Maria Tănase 

64. 9 septembrie, „Ca la noi, ca la olteni” – Ansamblul Folcloric Maria Tănase 

65. 10 septembrie, Concert The Groovy Bastards – Craiova Jazz Festival, organizat de 
Filarmonica Oltenia 

66. 11 septembrie, Concert Irina Sârbu Band – Craiova Jazz Festival, organizat de Filarmoni-
ca Oltenia 
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67. 12 septembrie, Concert Blue Noise – Craiova Jazz Festival, organizat de Filarmonica 
Oltenia 

68. 13 septembrie, Concert Andrei Tudor Band – Craiova Jazz Festival, organizat de Filar-
monica Oltenia 

69. 16 septembrie, „Ca la noi, ca la olteni” – Ansamblul Folcloric Maria Tănase 

70. 21 septembrie, Eveniment extraordinar GALA PREMIILOR UNITER 
71. 24 septembrie, „Maria Tănase Junior”, în cadrul Joia Populară – Ansamblul Folcloric 

Maria Tănase 

72. 25 septembrie, „Back to the music school” – Spectacol al Școlii de muzică și arte Shine’s 
Arts Academy 

 

FILARMONICA ”OLTENIA” 
Stagiunea  2019 / 2020 „Classic+” - 17 ianuarie – 6 martie 2020 

 A doua parte a stagiunii 2019/2020 Classic+ a continuat invitaţia de a reveni la clasic sau 
de a aduce o notă de clasic în tot ceea ce face omul contemporan, ca reper al certitudinii, al 
echilibrului şi al armoniei. Zilele grăbite şi risipa specifică vremurilor actuale îmbie mai mult ca 
oricând spre întoarcerea la momente calme şi senine pe care muzica clasică le oferă din 
abundenţă. Credinţa într-un ideal de frumuseţe este o trăsătură a clasicismului care ne-a ajutat 
să găsim noi resurse în trecut, în valorile pe care s-au construit capodopere ce rezistă timpului, 
cum este muzica „titanului de la Bonn”, Ludwig van Beethoven. Anul 2020 a fost dedicat, de altfel, 
sărbătoririi a 250 de ani de la naşterea marelui compozitor german, creaţiile sale fiind prezente 
în programul Stagiunii 2019/2020 Classic+ pentru a aduce un omagiu ultimului clasic şi primului 
romantic din istoria muzicii universale. Din păcate, pandemia de COVID-19 a oprit desfășurarea 
stagiunii la începutul lunii martie 2020, urmând o pauză forțată până la începutul lunii iunie 2020. 
 În lunile martie-aprilie 2020, artiștii Filarmonicii ”Oltenia” Craiova au invitat publicul să 
acceseze pagina de facebook și contul de instagram ale instituției, pentru se bucura de arta 
sunetelor, în cadrul provocării “Minutul de muzică”. Este vorba despre postarea unei înregistrări 
video, în fiecare dimineață, la ora 10:00, de maximum un minut, în care un un artist al filarmonicii 
craiovene interpretează un pasaj muzical, provocând un alt coleg să răspundă cu un alt fragment 
muzical, la liberă alegere.  
 De asemenea, în fiecare vineri seara, de la ora 19:00 – ora tradițională de concert a 
Filarmonicii ”Oltenia” Craiova – melomanii au avut posibilitatea să asculte înregistrări valoroase 
din arhiva instituției, pe toată perioada suspendării temporare a activității de la sediu. 
 
VINERI, 17 IANUARIE  2020, ORA 19:00 
Festival BEETHOVEN (250 de ani de la naștere) 
Concert simfonic - ORCHESTRA  SIMFONICĂ  A  FILARMONICII  „OLTENIA” 
DIRIJOR: DUMITRU  CÂRCIUMARU, SOLISTĂ: ANDREEA  BRATU (pian) 
În program: Ludwig van Beethoven: Concertul nr. 3 în Do minor pentru pian și orchestră, op. 37,                                       
Simfonia nr. 3 în Mi bemol major, op. 55, „Eroica” 
VINERI, 24  IANUARIE 2020, ORA 19:00 
Concert simfonic - ORCHESTRA  SIMFONICĂ  A  FILARMONICII  „OLTENIA” 
DIRIJOR: ALEXANDRU  IOSUB, SOLIȘTI: DAN  PREDOI (vioară), ȘTEFAN  PRETULEAC (pian) 
În program: Antonio Vivaldi: „Anotimpurile” pentru vioară și orchestră, Franz Liszt: Concertul nr. 1 
în Mi bemol major pentru pian și orchestră, G. 124, Poemul simfonic „Preludiile”, S. 97 
VINERI, 31  IANUARIE 2020, ORA 19:00 
Concert simfonic - ORCHESTRA  SIMFONICĂ  A  FILARMONICII  „OLTENIA” 
DIRIJOR: VLADIMIR  LUNGU, SOLIST: MIHAI  DIACONESCU (pian) 
În program: Piotr Ilici Ceaikovski: Concertul nr. 2 în Sol major pentru pian și orchestră, op. 44,                             
„Capriciul italian”, op. 45, Fantezia simfonică „Francesca da Rimini”, op. 32 
VINERI, 7 FEBRUARIE 2020, ORA 19:00 
Festival BEETHOVEN (250 de ani de la naștere) 
Concert vocal-simfonic - ORCHESTRA  SIMFONICĂ  ȘI  CORALA  ACADEMICĂ  ALE  
FILARMONICII  „OLTENIA” 
DIRIJOR: ROBERTO  PARMEGGIANI (ITALIA), SOLIȘTI: RENATA VARI (soprană), GABRIELLA  
VARVARI (mezzosoprană), DORU IFTENE (tenor), SORIN DRĂNICEANU (bas), Maestru de cor: 
PAVEL  ȘOPOV 
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În program: Ludwig van Beethoven: Simfonia nr. 1 în Do major, op. 21,                                          
Missa în Do major pentru soliști, cor și orchestră, op. 86 
VINERI, 14  FEBRUARIE 2020, ORA 19:00 
Concert simfonic - ORCHESTRA  SIMFONICĂ  A  FILARMONICII  „OLTENIA” 
DIRIJOR: MARIUS HRISTESCU, SOLIȘTI: EUGEN NEGRUȚĂ (acordeon), EUGEN URSU 
(vioară) 
VINERI, 21  FEBRUARIE 2020,  ORA 19:00 
Concert simfonic - ORCHESTRA  SIMFONICĂ  A  FILARMONICII  „OLTENIA” 
DIRIJOR: EMIL VIȘENESCU, SOLIST: BOTOND  SZÖCS (pian) 
În program: Serghei Rahmaninov: Concertul nr. 2 în Do minor pentru pian și orchestră, op. 18 
Piotr Ilici Ceaikovski: Simfonia nr. 4 în Fa minor, op. 36                                    
VINERI, 28  FEBRUARIE 2020, ORA 19:00 
Concert de jazz simfonic - ORCHESTRA  SIMFONICĂ  A  FILARMONICII  „OLTENIA” 
SEBASTIAN  BURNECI  BAND 
DIRIJOR și ORCHESTRATOR: SIMONA  STRUNGARU 
În program: Sebastian Burneci: „Unspoken” 

 
VINERI, 6 MARTIE 2020, ORA 19:00 
Concert simfonic - ORCHESTRA  SIMFONICĂ  A  FILARMONICII  „OLTENIA” 
DIRIJOR: TIBERIU OPREA, SOLISTĂ: CRISTINA ANGHELESCU (vioară) 
În program: Gioacchino Rossini: Uvertura operei „Bărbierul din Sevilla”, Max Bruch: Concertul nr. 
1 în Sol minor pentru vioară și orchestră, op. 26, Georges Bizet: Simfonia în Do major 

 
 După relaxarea restricțiilor impuse de pandemie, instituția a continuat, la Teatrul de Vară 
din Parcul „Nicolae Romanescu”, parcursul stagiunii, un bun prilej pentru colectivele artistice de a 
prezenta programe diverse și atractive pentru publicul larg. 
VINERI, 12  IUNIE 2020, ORA  19:00 
Concert simfonic - ORCHESTRA  SIMFONICĂ  A  FILARMONICII  „OLTENIA” 
Conducerea muzicală: GABRIEL  NIȚĂ 
În program: Pagini muzicale de mare popularitate 
VINERI, 19  IUNIE 2020, ORA 19:00 
Duo Classic - OCTAVIAN  GORUN (vioară), CORINA  STĂNESCU (pian) 
În program: Periplu muzical „de la clasic la contemporan” 
VINERI, 26 IUNIE 2020, ORA 19:00 
Concert simfonic - ORCHESTRA  SIMFONICĂ  A  FILARMONICII  „OLTENIA” 
Conducerea muzicală: OCTAVIAN  GORUN 
În program: Bijuterii muzicale 
VINERI, 3 IULIE 2020, ORA 19:00 
Concert coral - CORALA  ACADEMICĂ  A  FILARMONICII  „OLTENIA” 
Dirijor: EUGEN  PETRE  SANDU 
În program: Dragoș Alexandrescu: „Tatăl nostru”, Sorin Vulcu: „Luminânda”, Gheorghe Oprea: 
„Unde-i dorul sunt și eu”, Grigore Cudalbu: „Prolog. Parlamentări”, Eugen Petre Sandu: 
„Catrene”, Sabin Pautza: „Sării mândra”, Sabin Pautza: „Jericho”, Anders Orhwall: „Swing low, 
sweet chariot”, Jester Hairston: „Elijah Rock”, William L. Dawson: „Ain'-a That Good News”, 
Henry Thacker Burleigh: „My Lord, what a mornin'”, Sabin Drăgoi: „Trandafir de pe răzoare”, 
Mihail Ştefănescu: „Hora staccato”, Ion Vidu: „Ana Lugojana”, Adrian Pop: „Colinda de pricină”, 
Pretorian Vlaiculescu/aranj. Valentin Gruescu: „Brâul amestecat”, Augustin Bena: „La fântână”, 
Ioan Dumitru Chirescu: „Doruleț, dorulețule”, Simeon Nicolescu: „Iac-aşa!”, Gheorghe Danga: 
„Sârba pe loc”, Gheorghe Danga: „Sârba în căruţă” 
VINERI, 10  IULIE 2020, ORA 20:00 
Concert cameral - ORCHESTRA  DE  CAMERĂ  A  FILARMONICII  „OLTENIA” 
Solist și conducerea muzicală: DAN  PREDOI 
La clavecin: CORINA  STĂNESCU 
În program: Antonio Vivaldi: Ciclul de concerte „Anotimpurile” pentru vioară și orchestră 
VINERI, 17 IULIE 2020, ORA 20:00 
Concert simfonic - ORCHESTRA  SIMFONICĂ  A  FILARMONICII  „OLTENIA” 
Dirijor: ALEXANDRU  IOSUB 
Soliști: VICTORIA  STAN, CIPRIAN  ION (flaut) 
În program: Wolfgang Amadeus Mozart: Uvertura operei „Răpirea din serai”, Johann Joachim 
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Quantz: Concertul în Sol minor pentru 2 flaute și orchestră de cameră, Franz Schubert: Simfonia 
nr. 5 în Si bemol major, D. 485 
VINERI, 24 IULIE 2020, ORA 20:00 
Concert simfonic - ORCHESTRA  SIMFONICĂ  A  FILARMONICII  „OLTENIA” 
Dirijor: MARIUS  HRISTESCU, Soliști: SIMONA  PETRENCU, SIMION  PETRENCU (vioară) 
În program:Johann Sebastian Bach: Concertul în Re minor pentru două viori și orchestră de 
coarde, BWV 1043, Ludwig van Beethoven: Simfonia nr. 6 în Fa major, op. 68, „Pastorala” 
VINERI, 31 IULIE 2020, ORA 19:00 
Concert coral - CORALA  ACADEMICĂ  A  FILARMONICII  „OLTENIA” 
Dirijor: PAVEL  ȘOPOV 
În program: Clement Jannequin: Au joli jeu, Guillaume Costeley: Iubita mea, știi trandafirul, 
Giovanni Gastoldi: Vezzosette Ninfe e belle, John Farmer: Fair Phyllis, John Dowland: Come 
again, Jacques Arcadelt: Il bianco cigno, Josquin des Prés: El grillo e un  buon cantore, Orlando 
di Lasso: Matona, mia cara, Giovanni Pierluigi da Palestrina: I vaghi fiori, Pierre Passereau: Il est 
bel et bon, Radu Paladi: Diptic coral (Greu e  dorul, La culesul viilor), Dumitru Georgescu Kiriac: 
Am umblat pădurile, Dariu Pop: Suită corală din Țara Oașului, Gheorghe Danga: În poieniță 
lângă plop, Ion Dumitrescu: Mărăcinul, Marţian Negrea: Păstoriţa, Petre Severin: Au pornit olteni 
la coasă, Alexandru Paşcanu: Chindia, Vinicius Grefiens: Cântecul păcurariului, Constantin 
Dimitrescu/Constantin Arvinte: Dans țărănesc 
VINERI, 7 AUGUST 2020, ORA 20:00 
Concert simfonic - ORCHESTRA  SIMFONICĂ  A  FILARMONICII  „OLTENIA” 
Dirijor: MARIUS  HRISTESCU 
În program: Gioacchino Rossini: Uvertura operei „Scara de mătase”,                                    
Uvertura operei „Bărbierul din Sevilla”, Wolfgang Amadeus Mozart: Uvertura operei „Flautul 
fermecat”, Simfonia nr. 40 în Sol minor, K. 550          
VINERI, 14  AUGUST 2020, ORA 20:00 
Concert vocal-simfonic - ORCHESTRA  SIMFONICĂ  ȘI  CORALA  ACADEMICĂ  ALE  
FILARMONICII „OLTENIA” 
Dirijor: FLORIAN-GEORGE  ZAMFIR, Soliști: ANCA  IOSUB (soprană), MIRUNA  ANAMARIA  
ZAMFIR (mezzosoprană), PETRIȘOR  EFREM (tenor), DRAGOȘ  DRĂNICEANU (bas), 
Maestru de cor: PAVEL  ȘOPOV 
În program: George Gershwin: Summertime (solistă: Anca Iosub), Georges Bizet: Seguidilla din 
opera „Carmen” (solistă: Miruna Anamaria Zamfir), Wolfgang Amadeus Mozart: Aria lui Osmin 
din opera „Răpirea din serai” (solist: Dragoș Drăniceanu), Franz Lehár: Duet din opereta 
„Văduva veselă” (soliști: Anca Iosub și Petrișor Efrem), Giuseppe Verdi: Corul țiganilor din opera 
„Trubadurul”, Camille Saint-Saëns: Aria Dalilei din opera „Samson și Dalila” (solistă: Miruna 
Anamaria Zamfir), Giacomo Puccini: Aria Musettei din opera „La Bohème” (solistă: Anca Iosub), 
Gherase Dendrino: Aria „Sărmane lăutar pribeag" din opereta „Lăsați-mă să cânt” (solist Petrișor 
Efrem), Wolfgang Amadeus Mozart: Duet din opera „Don Giovanni” (soliști: Miruna Anamaria 
Zamfir și Dragoș Drăniceanu), Giuseppe Verdi: Cor din opera „Traviata”, Johann Strauss-tatăl: 
„Radetzky marsch” 
VINERI, 21 AUGUST 2020, ORA 20:00 
Recital extraordinar de harpă  - ROZALIA  PATAKI 
În program: Johann Sebastian Bach: Preludiu în Do major, Georg Friedrich Händel: Passacaglia, 
Henriette Renié: Au bord du ruisseau, Béla Bartók: Dansuri românești, Michel Tournier: Tema cu 
variațiuni, Michel Tournier: 4 Preludii, Mihail Glinka: Variațiuni pe o temă de Mozart, Erik Satie: 
Gymnopédie nr. 1, Alexandre Luigini: Rêve bleu, Ludovico Einaudi: Nuvole bianche, Carlos 
Salzedo: Tango, Astor Piazzolla: Libertango, Deborah Henson-Conant: „Baroque Flamenco” 
(variațiuni pentru harpă) 
VINERI, 28 AUGUST 2020, ORA 20:00 – Închiderea stagiunii 
Concert vocal-simfonic - ORCHESTRA  SIMFONICĂ  ȘI  CORALA  ACADEMICĂ  ALE  
FILARMONICII  „OLTENIA” 
Dirijor: MARIUS  HRISTESCU, Maestru de cor: PAVEL  ȘOPOV 
În program: Karl Jenkins: „Symphonic Adiemus” 
 
Craiova Jazz Festival, ediţia a IV-a - 10 - 13 septembrie 2020 
 Craiova Jazz Festival 2020, ediţia a 4-a, organizat de Filarmonica "Oltenia" Craiova, s-a 
desfăşurat în perioada 10-13 septembrie 2020, la Teatrul de Vară din Parcul "Nicolae 
Romanescu". Au fost patru seri, patru trupe, care au adus atmosfera de libertate şi improvizaţie 
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în muzică, specifice jazz-ului. Craiova Jazz Festival este unicul eveniment dedicat jazz-ului din 
Oltenia, iar pe parcursul celor 3 ediţii anterioare a reuşit să creeze un public pentru acest gen 
muzical, tot mai prezent şi în programele din stagiunile muzicale ale Filarmonicii „Oltenia” 
Craiova. Invitaţii actualei ediţii au fost nume cunoscute ale jazz-ului românesc, precum THE 
GROOVY BASTARDS, IRINA SÂRBU BAND, BLUE NOISE, ANDREI TUDOR BAND.  
JOI, 10 SEPTEMBRIE 2020, ORA 19:00 
THE GROOVY BASTARDS 
În program: Anderson Paak: “Comedown”, Andrei Bălașa: “Enjoy the ride”, Amy Winehouse: 
“Stronger than me”, Andrei Bălașa: “Funky”, Ioana Vișinescu: “U and I”, Andrei Bălașa: 
“Rollercoaster”, Șerban Mateescu aranj. Andrei Bălașa: “Try, try, try”, Andrei Bălașa: “State of 
mind”, Vernon Ride: “Love tears it’s ugly head”, Stevie Wonder: “Jammin’”, “Superstition”, Bob 
Marley: “Get up, stand up”, Khalid: “Location”, George Benson: “On Broadway”, Ioana Vișinescu: 
“Check my brain” 
VINERI, 11 SEPTEMBRIE 2020, ORA 19:00 
IRINA SÂRBU BAND 
În program: George Gershwin: “But not for me”, Cole Porter: “Love for sale”, Harry Edison: “A 
night in Tunisia”, Antonio Carlos Jobim: “Favela”, Ben Bernie aranj. Macco Pinkard, Kenneth 
Casey: “Sweet Georgia Brown”, Richard Oschanitzky: “Un mic cuvânt” 
George Gershwin: “I got rhytm”, Folclor românesc: “Ciocârlia”, “Călușarii” 
SÂMBĂTĂ, 12 SEPTEMBRIE  2020, ORA 19:00 
BLUE NOISE 
În program: The Real Group: “Bumble Bee”, The Swingle Singers: “Gemiler girensen’e” 
Elena Moroșanu: “Portrait”, Charles Trenet: “I Wish You Love”, Aura Urziceanu aranj. Dan Spînu: 
“Dor de viață”, Maria Tănase aranj. Blue Noise: “Până când nu te iubeam” 
Anders Edenroth: “Pass Me The Jazz”, “Prime Time Blues”, Partizan: “Banii”, Dan Spînu: 
“Walking into the light”, Blue Noise: Improvizație, Anders Edenroth: “Bumblebee”, Ana-Cristina 
Leonte: “If Someday”, Neal Hefti: “Splanky”, Elena Moroșanu aranj. Bogdan Tudor: “Bits and 
peaces” 
DUMINICĂ, 13 SEPTEMBRIE 2020, ORA 19:00 
ANDREI TUDOR BAND 
În program: Marcus Miller: “Run for cover”, Paolo Profeti: “Robert’s Glasses”, Andrei Tudor: 
“Mornings without you”, “Anthagony”, Paolo Profeti: “Hopefulness”, Bernard Herman aranj. 
Andrei Tudor: “Taxi Driver”, Michel Camilo: “Two Much”, Ennio Morricone: “Legend of 1900”, 
Ehmed Ahbez: “Nature Boy”, D. Gillespie aranj. Andrei Tudor: “Night in Tunisia”, David Sanborn: 
“Hideaway”, Andrei Tudor: “Rondo alla Crazy” 

 
Festivalul „Craiova Muzicală” 2020, ediţia 47 ONLINE - 4 - 17 decembrie 2020 
 Ediţia 2020 a Festivalului „Craiova Muzicală” a fost mai restrânsă, datorită condițiilor 
pandemice, ea fiind transmisă online pe canalul de YOUTUBE al filarmonicii. Cu toate acestea, 
calitatea concertelor a fost indubitabilă, iar diversitatea manifestărilor a parcurs un traseu sonor 
complex, de la muzică clasică la creații ale secolului 20 sau asocieri cu muzica de jazz.    
VINERI, 4  DECEMBRIE 2020, ORA  19:00 – Deschiderea festivalului 
Concert simfonic - ORCHESTRA  SIMFONICĂ  A  FILARMONICII  „OLTENIA” 
DIRIJOR: EMIL  VIȘENESCU, SOLISTĂ: MARIA-DIANA  PETRACHE (pian) 
În program: Ludwig van Beethoven: Concertul nr. 2 în Si bemol major pentru pian și orchestră, 
op. 19, Franz Schubert: Simfonia nr. 5 în Si bemol major, D. 485 
LUNI,  7 DECEMBRIE  020, ORA 19:00 
MILLENIUM  ARTS  ENSEMBLE 
CĂTĂLIN  OPRIȚOIU (flaut), SHIRIN  CORBU, LAVINIA  SĂTEANU (vioară), 
MIHAELA  MOSCALU (violă), ALEXANDRU  DUȚULESCU (violoncel)                                                                        
În program: Wolfgang Amadeus Mozart: Mica serenadă nocturnă, Antonín Dvořák: Humoresca, 
Wolfgang Amadeus Mozart: Divertisment nr. 1, Alla turca, Dmitri Șostakovici: Vals nr. 2 din Suita 
a II-a de jazz, Johannes Brahms: Dans ungar nr. 5, Ennio Morricone: „Gabriel's Oboe”, Leslie 
Searle: Evening shadows, Carlos Gardel: Por una cabeza, Astor Piazzolla: Libertango 
JOI,  10 DECEMBRIE 2020, ORA 19:00 
CVINTETE PENTRU PIAN ȘI SUFLĂTORI 
MIHAI  UNGUREANU (pian), LIVIU  FĂRCAȘ (oboi), LIVIU  CHISĂR (clarinet),                                                                                    
IOAN  GABRIEL  LUCA (corn), MIHAIL  TCACI (fagot) 
În program: Wolfgang Amadeus Mozart: Cvintetul în Mi bemol major, K. 452, Ludwig van 
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Beethoven: Cvintetul în Mi bemol major, op. 16        
LUNI,  14 DECEMBRIE 2020, ORA 19:00 
KLASIKVM  ENSEMBLE 
GABRIEL  GHEORGHE, ALEXANDRA  ANDREESCU (vioară), 
IULIAN  POPOVICI (violă), ALEXANDRU  DUȚULESCU (violoncel), 
MARIUS  BARAN (contrabas), CĂTĂLIN  OPRIȚOIU (flaut), 
CRISTINA  ORDEAN (oboi), CIPRIAN  MELENTE (clarinet), 
IOAN  GABRIEL  LUCA (corn), MARIUS  SUCIU (trompetă), 
CĂTĂLIN  BUCERZAN (trombon), GRIGORE  BĂLEANU (percuție)                                 
În program: Johann Strauss II: Valsul „Dunărea albastră”, op. 314, Polca „Tritsch-Tratsch”, op. 
214, Valsul „Voci de primăvară”, op. 410, Polca „La vânătoare”, op. 373, Constantin Dimitrescu: 
Dans țărănesc, Béla Bartók: Dansuri românești, Iosif Ivanovici: Valsul „Valurile Dunării”, Johann 
Strauss II: „Valsul Imperial”, op. 437, Polca „Ohne Sorgen”, op 271, Pascual Marquina Narro: 
„España cañi”, Gerónimo Giménez: „La Boda de Luis Alonso”, Johannes Brahms: Dans ungar nr. 
5 
JOI,  17 DECEMBRIE 2020, ORA 19:00 
Închiderea festivalului 
DIRIJOR: MARIUS  HRISTESCU, SOLIȘTI: MIHAI  UNGUREANU, CORINA  STĂNESCU (pian), 
ANA-MARIA  DONOSE (soprană), VALENTIN  RACOVEANU (tenor), ALEXANDRU  
CONSTANTIN (bariton), CORALA  ACADEMICĂ A  FILARMONICII  “OLTENIA”, Maestru de cor: 
PAVEL  ȘOPOV, ANSAMBLUL  DE  PERCUȚIE  AL  FILARMONICII  “OLTENIA”, Marian UȚĂ, 
Sorin SĂCEANU, Emanoil CHELARU, Florin DAVIȚOIU, Daniel CEMÂRTAN 
În program: Carl Orff: „Carmina Burana”                                                           
 
Stagiunea 74 - 2 octombrie 2020 – 25 iunie 2021 
 Stagiunea 74 a încercat, prin programele propuse, revenirea la normalitate, prin 
conturarea unui repertoriu adecvat, presărat cu lucrări în primă audiție sau mai rar interpretate. 
Condițiile pandemice au impus și aici o restricție, invitații fiind doar români, dar care au fost 
selectați dintre reprezentanții de frunte ai dirijatului și solisticii autohtone.  
VINERI, 2 OCTOMBRIE 2020, ORA 19:00 – Deschiderea stagiunii 
Concert simfonic - ORCHESTRA  SIMFONICĂ  A  FILARMONICII  „OLTENIA” 
DIRIJOR: CRISTIAN  OROȘANU, SOLIST: EMIL  VIȘENESCU (clarinet) 
În program: Mihail Jora: „La Piață”, suită de balet (orchestrația: Andrea Riderelli), Adrian 
Iorgulescu: Concertul pentru clarinet, orchestră de coarde, pian și percuție (primă audiție) 
Tiberiu Olah: Simfonia nr. 1 
VINERI, 9 OCTOMBRIE 2020, ORA 19:00 
Concert vocal-simfonic - ORCHESTRA  SIMFONICĂ  ȘI  CORALA  ACADEMICĂ  ALE  
FILARMONICII  „OLTENIA” 
DIRIJOR: MARIUS  HRISTESCU, SOLIȘTI: LIVIU  INDRICĂU (tenor), IUSTINIAN  ZETEA (bas), 
Maestru de cor: PAVEL  ȘOPOV 
În program: Arthur Honegger: Poemul simfonic „Pastorale d'été”, H. 31, Jean Sibelius: Vals trist, 
op. 44, nr. 1 , Giacomo Puccini: Messa di Gloria pentru soliști, cor și orchestră 
VINERI, 16 OCTOMBRIE 2020, ORA  19:00 
Concert simfonic - ORCHESTRA  SIMFONICĂ  A  FILARMONICII  „OLTENIA” 
DIRIJOR: ALEXANDRU  IOSUB, SOLISTĂ: RUXANDRA  BOARIU (pian) 
În program: Wolfgang Amadeus Mozart: Simfonia nr. 35 în Re major, K. 385, „Haffner” 
Franz Liszt: Concertul nr. 1 în Mi bemol major pentru pian și orchestră, G. 124,                       
Poemul simfonic „Preludiile”, S. 97 
VINERI, 23 OCTOMBRIE 2020, ORA 19:00 
Concert simfonic 
DIRIJOR: BOGDAN  VODĂ 
În program: Wolfgang Amadeus Mozart: Uvertura operei „Directorul de teatru”,                                                
Simfonia nr. 29 în La major, K. 201, Simfonia nr. 39 în Mi bemol major, K. 543 
VINERI, 30 OCTOMBRIE  2020, ORA 19:00 
Concert simfonic - ORCHESTRA  SIMFONICĂ  A  FILARMONICII  „OLTENIA” 
DIRIJOR: GHEORGHE  COSTIN, SOLIST: MIHAI  UNGUREANU (pian) 
În program: Joseph Haydn: Concertul în Re major pentru pian și orchestră, Hob.XVIII/11, Ludwig 
van Beethoven: Simfonia nr. 1 în Do major, op. 21 
VINERI, 6 NOIEMBRIE 2020, ORA 19:00 
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Concert simfonic - ORCHESTRA  SIMFONICĂ  A  FILARMONICII  „OLTENIA” 
DIRIJOR: EDUARD  DABROWSKI, SOLIST: CĂTĂLIN  OPRIȚOIU (flaut) 
În program: Ludwig van Beethoven: Uvertura „Coriolan”, op. 62, Wolfgang Amadeus Mozart: 
Concertul nr. 1 în Sol major pentru flaut și orchestră, K. 313, Ludwig van Beethoven: Simfonia nr. 
2 în Re major, op. 36 
VINERI, 13  NOIEMBRIE 2020, ORA 19:00 
Concert simfonic - ORCHESTRA  DE  CAMERĂ  A  FILARMONICII  „OLTENIA” 
SOLIST și CONDUCEREA MUZICALĂ: DAN  PREDOI (vioară), SOLIST: VALENTIN  ILIUȚĂ 
(vioară), La clavecin: CORINA  STĂNESCU 
În program: Johann Sebastian Bach: Concertul în Re minor pentru două viori și orchestră de 
cameră, BWV 1043, Antonio Vivaldi: Concertul în La minor pentru două viori și orchestră de 
cameră, RV 522, „La Follia”, op. 1, nr. 12 pentru vioară și orchestră de cameră 
VINERI, 20 NOIEMBRIE 2020, ORA 19:00 
Concert simfonic - ORCHESTRA  SIMFONICĂ  A  FILARMONICII  „OLTENIA” 
DIRIJOR: DUMITRU  CÂRCIUMARU, SOLISTĂ: CRISTINA  ORDEAN (oboi) 
În program: Johann Sebastian Bach: Suita nr. 3 în Re major pentru orchestră, BWV 1068, 
Alessandro Marcello: Concertul în Re minor pentru oboi și orchestră, Wolfgang Amadeus Mozart: 
Simfonia nr. 25 în Sol minor, K. 183 
VINERI, 27 NOIEMBRIE 2020, ORA 19:00 
Concert coral - CORALA  ACADEMICĂ  A  FILARMONICII  „OLTENIA” 
DIRIJOR: EUGEN  PETRE  SANDU 
În program: Portret componistic Eugen Petre Sandu, Nașterea nou nenăscutului, Leagăn fără 
cântec, Tâlharul pedepsit, Fantezie, Mică suită, Oltenia remember, suită pentru cor, clarinet, 
trompetă și percuție (p.a.a), Catrene, Cântec în doi, Uitarea, Rugă, Imn morților 

 
Concerte extraordinare în turneu 
Concert vocal-simfonic extraordinar 
VINERI, 6  MARTIE  2020,  ORA  19:00, CASA DE CULTURĂ A SINDICATELOR, PLOIEȘTI 
ORCHESTRA  SIMFONICĂ  A  FILARMONICII  „PAUL CONSTANTINESCU” PLOIEȘTI 
CORALA ACADEMICĂ A FILARMONICII “OLTENIA” CRAIOVA 
CORUL FILARMONICII „PAUL CONSTANTINESCU” PLOIEȘTI 
CORUL DE COPII “ALLEGREZZA” AL COLEGIUL DE ARTĂ “CARMEN SYLVA” PLOIEȘTI 
DIRIJOR: JIN WANG  
SOLIȘTI: CRISTINA OLTEAN (soprană), CEZAR OUATU (contratenor), ALEXANDRU 
CONSTANTIN (bariton) 
În program: Carl Orff: „Carmina Burana” 
 
Concerte extraordinare 
Concert extraordinar de Anul Nou 
VINERI, 10  IANUARIE  2020,  ORA  19:00 
SÂMBĂTĂ, 11  IANUARIE  2020,  ORA  19:00 
ORCHESTRA  SIMFONICĂ  A  FILARMONICII  „OLTENIA” 
DIRIJOR: I. IONESCU-GALAȚI 
SOLISTĂ: ANA-MARIA DONOSE (soprană) 
În program: 
Johann Strauss-fiul: „Die Fledermaus” („Liliacul”), uvertura operetei 
Josef Strauss: „Feuerfest” (“Polca fierarului”), polka française, op. 269 
Johann Strauss-fiul: „Perpetuum mobile”, op. 257, „Kaiser-Walzer” (”Valsul imperial”), op. 437 
Frederick Loewe: „I could have danced all night” din musicalul „My Fair Lady” 
                                SOLISTĂ: ANA-MARIA DONOSE (soprană) 
Piotr Ilici Ceaikovski: Valsul florilor din baletul „Spărgătorul de nuci” 
Giacomo Puccini: Aria Musettei din opera „Boema” 
                                SOLISTĂ: ANA-MARIA DONOSE (soprană) 
Johann Strauss-fiul/ Josef Strauss: Pizzicato Polka 
George Grigoriu: Muzica din opereta „Valurile Dunării” 
                                SOLISTĂ: ANA-MARIA DONOSE (soprană) 
Paul Constantinescu: „Olteneasca” 
Grigoraș Dinicu: „Hora staccato” 
Grigoraș Dinicu: „Hora Mărțișorului” 
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Vladimir Cosma: „Marele blond”, Solo țambal: NICOLETA TUDORACHE 
Richard Rodgers: „Sunetul muzicii” 
Johann Strauss-tatăl: „Radetzky-Marsch” 
Dmitri Șostakovici: Vals din Suita a II-a de jazz 
 
Ziua Culturii Naţionale - 170 de ani de la naşterea poetului Mihai Eminescu 
MARŢI, 15 IANUARIE 2020, ora 19:00 
CORUL ACADEMIC AL FILARMONICII  „OLTENIA” CRAIOVA 
DIRIJOR: PAVEL ȘOPOV, SOLIST: CRISTIAN TĂLÎNGĂ (bas), PIAN: CORINA STĂNESCU 
În program: Vinicius Grefiens: “Lăutărească” (Rapsodie pentru cor mixt a cappella) 
Radu Paladi: Diptic coral - “Greu e dorul”, “La culesul viilor”, Ioan Bohociu: “Cântă puiul cucului”, 
Paul Constantinescu: 4 madrigale - “Freamăt de codru”, “La mijloc de codru des”, “Peste vârfuri”, 
“Stelele-n cer”, Tiberiu Olah: “Pasărea măiastră” ,Tiberiu Olah: Strigătură”, Eugen Petre Sandu: 
“Catrene”, Gheorghe Cucu: “Haz de necaz”, Vinicius Grefiens: “Cântecul păcurariului” (Cântec 
de păstorie), Dariu Pop: Suită corală din Țara Oașului 
Adrian Pop: Colindă de pricină 
 
Concert extraordinar de Colinde 
MIERCURI, 23 DECEMBRIE 2020,  ORA  19:00 
CORALA ACADEMICĂ A FILARMONICII  „OLTENIA” 
DIRIJOR: PAVEL ȘOPOV 
În program:Wolfgang Amadeus Mozart: Cvintetul în Mi bemol major, K. 452, Ludwig van 
Beethoven: Cvintetul în Mi bemol major, op. 16, A. Podoleanu aranj. Ioan Dumitru, Chirescu: 
“Bună dimineața la Moș Ajun”, Ion Costescu: “Bună dimineața la Moș Ajun”, Tiberiu Brediceanu: 
Triptic coral, Gheorghe Cucu: “Am plecat să colindăm”, Vissarion Șebalin: „Drum de iarnă”, V. I. 
Popovici: “Velerim și Veler Doamne”, Gheorghe Budiș: “Cântec de Crăciun”, Eugen Petre Sandu: 
“Ceastor curți...”, Sabin Pautza: „Florile dalbe”, Tudor Jarda: “Mă luai, luai...”, Sabin Pautza: 
“Rujă, rujă”, Gheorghe Stănescu: “În orașul Betleem”, Mihail Bârcă: “Leagăn verde”, Valentin 
Teodorian: “Legănelul lui Iisus”, Nicolae Lungu: “Mărire-ntru cele ‘nalte”, Nicolae Lungu: “La 
Vitleem colo-n jos”, Nicolae Ursu: “Ce sară-i d’aiastă sară”, Gheorghe Cucu: “Domnuleț și Domn 
din cer”, Valentin Gruescu: “Dimineața lui Crăciunu’”, Valentin Teodorian: “Colindul clopotelor”, 
Sabin V. Drăgoi: „Pe plai înfloritu”, Adrian Pop: „Vine hulpe di la munte” 
  

TEATRUL PENTRU COPII ŞI TINERET “COLIBRI” 
Pandemia de COVID-19 a împiedicat teatrul să participe în calitate de partener sau în  

calitate de gazdă la o mare parte din evenimentele deja cu tradiție îndelungată, însă, în scurta 
perioadă în care a fost posibilă organizarea de evenimente, teatrul a organizat, pe lângă 
programele și proiectele sale: 

-  Porți Deschise de Ziua Culturii Naționale - 15 ianuarie 2020 

- în parteneriat cu Asociația April Hub, atelierul Introducere în arta fotografică, 26 ianuarie 
2020 și atelierul Primii pași în digital storytelling, 29 februarie 2020 

Teatrul a participat la Festivalul Stradal „WonderPuck“ - ediția a 4-a, organizat de Teatrul 
de Păpuși ,,Puck“ Cluj-Napoca, cu spectacolul Cântăreții din Bremen și cu păpuși 
supradimensionate create în Festivalul Puppets Occupy Street, 11 - 13 septembrie 2020. 

Profesionalismul, dinamismul și dedicarea instituției în organizarea Festivalului Puppets 
Occupy Street, ediția 2019, a fost recompensată cu Premiul special pentru teatru de păpuși și 
marionete, în cadrul Galei Premiilor UNITER  - ediția a 28-a, 21 septembrie 2020. 

Activitatea teatrului a fost adecvată în contextul pandemiei COVID-19, astfel a fost inițiată 
o serie de proiecte în mediul online: #TeatrulCălătorieFărăLimite, Un an într-o poveste sau 
#SerieDeHalloween. 

- #TeatrulCălătorieFărăLimite – inițial a început în cadrul proiectului Săptămâna Teatrului - 
desfășurat anual în perioada 20 - 27 martie, în 2020, însă în contextul pandemiei 
proiectul a continuat în online realizând următoarele producții teatrale și video, adaptate 
mediului online: Povestea Scufiței Roșii, Col & Ibri - Descoperă Electricitatea, Fabule 
Ilustrate, Amintirile unui veteran din satul lui Nastratin. Aceste producții s-au bucurat de 
peste 2.000 de vizualizări pe Facebook și YouTube. 
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- Un an într-o poveste, proiect ce s-a adaptat situației actuale și a cuprins producții teatrale 
create și adaptate pentru mediul on-line, dar și diverse ateliere de creație / tutoriale, sau 
clipuri retrospective ale anului 2020. 

- #SerieDeHalloween – o serie de 2 tutoriale dedicate copiilor și părinților, ce au avut peste 
2.200 de vizualizări pe Facebook și YouTube. 
 

Teatrul Colibri a organizat și o stagiune estivală 2020, cu spectacole în aer liber, 
prezentate pe esplanada Teatrului Colibri și la Teatrul de Vară din Parcul Romanescu, în 
perioada 6 iunie – 26 iulie 2020, cuprinzând 10 spectacole. 

Printre reprezentațiile spectacolelor adaptate condițiilor speciale ale anului 2020, a existat 
și conceperea unui nou spectacol menit să fie jucat în spații neconvenționale: Călătorul 
intergalactic. 

Având în vedere contextul epidemiologic, suspendându-se temporar activitatea artistică, 
23 de angajați au intrat în șomaj tehnic în perioada 01.04.2020 – 14.05.2020, conform legislației 
în vigoare. Tot în perioada analizată, postul vacant de actor mânuitor păpuși a fost ocupat 
începând cu 01.01.2020. 

 

Analiza programului minimal realizat 
 
Program/proiect Scop Beneficiari Perioada 

de 
realizare 

Finanţare 
(subvenţie/alocaţie şi 

surse atrase/venituri 
proprii) 

(1) (2) (3) (4) (5) 
    Estimat Realizat

Restitutio Montarea, interpretarea și 
adaptarea unor titluri din 
repertoriul românesc 

- 2020 80.000 77.900

Fabrica de povești 
ElectroColibri 

Realizarea unui complex de 
proiecte și acțiuni menite să 
ofere educație culturală 

132 2020 4.700 152                            

Universalia Montarea unor spectacole din 
marea 
creație universală 
Săptămâna Teatrului 

32 
14.800 
vizualizări 

2020 109.900 11.197                                              

Maratonul păpușilor Organizarea celui mai amplu 
festival din România ce se 
desfășoară exclusiv în spații 
neconvenționale, de arta 
animației, creat pentru 
comunitate, cu impact major la 
 nivel național și internațional 

10.000 2020 450.000 346.627

Colibri. ACTul 4 Facilitarea accesului la 
spectacole de  înaltă calitate, 
atât pentru publicul matur, cât 
și pentru tineri 

480 2020 80.000 34.000

Un an într-o poveste Activități retrospective și 
evenimente 
conexe, precum și realizarea 
unui spectacol dedicat 
sărbătorilor de iarnă, 
adresându-șe atât publicului 
obișnuit, cât și partenerilor și 
colaboratorilor instituționali 

6.000 
vizualizări 

2020 30.000 24.159

TOTAL    764.600 494.035

Finanțarea acestor proiecte culturale a fost realizată din subvenție și venituri proprii. 
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Scurtă analiză a programelor și proiectelor în anul 2020 
Programul Universalia presupune montarea unor spectacole din marea creație 

universală. Se urmărește translația specificului instituției spre valorile universale, integrând astfel 
teatrul în circuitul marilor valori. 

În anul 2020, a avut loc premiera spectacolului De-aș fi Scufița Roșie, adaptare după 
povestea clasică Scufița Roșie a Fraților Grimm, de și cu Geo Dinescu și Marin Fagu, un 
spectacol muzical, cu păpuși, redat din perspectiva a doi copii ce transformă obiectele și jucăriile 
din camera lor în personajele și decorurile din povestea clasică, având ca public țintă copiii între 
3 și 5 ani. 

Inițial, premiera era programată în luna martie, însă, din cauza pandemiei de COVID-19, 
ea avut loc în octombrie 2020, în contextul limitării activității cu publicul, iar cele două 
reprezentații ale spectacolului au avut 32 spectatori. 

Un alt proiect programat în anul 2020 a fost conceperea spectacolului Fabule, însă din 
cauza pandemiei, el a fost amânat pentru anul 2021. 

Proiectul Săptămâna Teatrului - desfășurat anual în perioada 20 - 27 martie, în 2020 s-a 
desfășurat online, în contextul pandemiei COVID-19, astfel au fost realizate următoarele 
materiale video: 

- atelier creativ online / tutorial - Cum să faci o machetă de Teatru de Păpuși - peste 3.700 
vizualizări pe Facebook și YouTube 

- atelier creativ online / tutorial - Cum să faci o marioneta din tuburi de hârtie - peste 4.800 
vizualizări pe Facebook și YouTube 

- clip retrospectivă Atelierele Fabricii de povești ElectroColibri - peste 500 de vizualizări pe 
Facebook și YouTube 

- clip Imaginația cântec - peste 600 de vizualizări pe Facebook și YouTube 

- atelier creativ online / tutorial - Păpuși pe deget - peste 1.800 de vizualizări pe Facebook 
și YouTube 

- atelier creativ online / tutorial - Prietenul de hârtie - peste 1.400 de vizualizări pe 
Facebook și YouTube 

- atelier creativ online / tutorial - Teatru de umbre - peste 2.000 de vizualizări pe Facebook 
și YouTube 

Proiectul a fost menit să dezvolte abilitățile practice ale copiilor, chiar și prin mediul online 
și să ofere posibilitatea părinților de a petrece timp cu copiii, prin activități educative și creative. 
Obiectele realizate în cadrul tutorialelor au fost inspirate din spectacolele teatrului și din arta 
animației, tocmai pentru a aduce teatrul cât mai aproape de ei, într-un an atipic. 

Programul Restitutio presupune montarea, interpretarea și adaptarea unor titluri din 
repertoriul românesc, în vederea promovării valorii creației naționale specifice. În 2020, a avut 
loc conceperea spectacolului Zâna Tăiețeilor, un titlu original, creat pentru Teatrul Colibri de 
Alina Nelega, regia: Gavril Cadariu, scenografia: Mihai Pastramagiu, muzica: Zeno Apostolache, 
distribuția: Alis Ianoș, Oana Stancu, Geo Dinescu, Marin Fagu, Adriana Ioncu. Spectacolul se 
adresează copiilor de peste 4 ani. 

Din cauza pandemiei de COVID-19, premiera cu publicul a spectacolului a fost amânată 
pentru anul 2021. 

Programul Fabrica de poveşti electroColibri a urmărit dezvoltarea creativității și 
apetenței publicului pentru teatru, dezvoltarea spiritului antreprenorial și utilizarea tuturor 
resurselor umane, logistice, de spațiu. Programul este menit să ofere educație culturală. 
Succesul programului se vede în numărul mare de părinți care vor să își înscrie copiii la 
atelierele de creație, precum și în entuziasmul pe care îl manifestă pe durata programului. 
Răspunsul comunității este unul cât se poate de pozitiv la proiectele incluse în Programul 
Fabrica de poveşti electroColibri. 

Prima serie a atelierelor a debutat pe 27 ianuarie 2020, cu 16 ateliere: Dincolo de 
poveste, Laboratorul creativ, Construim cu bucurie, Teatru senzorial, Lumea piticilor, Primul pas 
pe scenă, Improvizăm și ne distrăm, Nu ne plictisim!, Jocul de-a joaca, Cine sunt eu!, Teatru de 
umbre, Dincolo de mască, Puzzle Factory, Poveștile copilăriei, Creatorul de păpuși și Video 
blogger Colibri. Seria a adunat 132 de participanți. 

Seria de ateliere a fost întreruptă pe perioada stării de urgență, fiind reluată în perioada 
8-20 iunie, pentru ca participanții să finalizeze atelierele începute, sub deviza La joacă, în aer 
liber. 

Din cauza pandemiei de COVID-19 și a restricțiilor impuse instituțiilor de cultură, nu a fost 
posibilă organizarea altor serii de ateliere în anul 2020. 
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Programul Maratonul Păpușilor a urmărit organizarea celui mai amplu festival de arta  
animației din România, ce se desfășoară exclusiv în spații neconvenționale, creat pentru 
comunitate, cu impact major la nivel național și internațional. Misiunea acestui festival este de a 
promova Craiova, complexitatea artei animației, artiștii participanți, din țară și străinătate, 
devenind reali ambasadori pentru orașul nostru. Prima ediție Puppets Occupy Street a avut loc în 
anul 2014, a doua ediție în anul 2015, având ca temă Apa, a treia ediție în anul 2016, cu tema 
Focul, a patra ediție a avut ca temă Aerul, în anul 2017, iar în anul 2018, a cincea ediție a avut 
ca temă Pământul. Din 2019 a început un nou ciclu, ediția a VI-a având tema REvolution. 
Programul este un succes, fiind foarte apreciat atât de comunitatea locală, cât și de artiști români 
sau din străinătate. Festivalul se bucură de public extrem de numeros. Dacă în 2014 au fost 
23.000 de spectatori, în 2019 s-a ajuns la 55.000 de spectatori. 

Din cauza pandemiei de COVID-19, în anul 2020, s-a organizat o ediție națională, cu 
tema Masquerade. Pentru a putea respecta condițiile impuse pentru organizarea evenimentelor 
în aer liber în contextul pandemic, numărul de spații neconvenționale în care s-au desfășurat 
evenimentele a fost redus la 4, reducând astfel și numărul de evenimente, acesta fiind de 310 de 
evenimente (spectacole, ateliere de creație, instalații, expoziții, concerte, happening-uri, proiecții 
video, etc.). Cele două parade, de închidere și de deschidere nu au fost posibile deoarece, 
datorită numărului mare de public pe care îl atrăgeau, nu ar fi fost posibilă respectarea normelor 
impuse în contextul pandemiei. 

În 2020, au participat 100 de artiști din București, Târgu Mureș, Arad, Timișoara, Brașov, 
Galați, Cluj-Napoca, Craiova. Festivalul a avut peste 10.000 de spectatori. 

Festivalul Puppets Occupy Street este unul dintre proiectele de succes ale Teatrului 
Colibri și se bucură de recunoaștere atât în comunitate, cât și în breaslă, în România și în lume. 
Festivalul încurajează parteneriatul public-privat, teatrul de animație devenind tot mai accesibil 
tuturor categoriilor de public și categoriilor sociale. 

Programul Memoria păpușilor jucate și proiectul Păpuși de colecție, care include 
evenimentul Noaptea Muzeelor, ce a avut prima ediție în anul 2019. Ediția din 2020 trebuia să 
cuprindă o expoziție temporară și diverse activități conexe, menită să atragă publicul de toate 
vârstele, însă, din cauza pandemiei COVID-19 evenimentul nu a putut fi organizat. 

Proiectul cultural Colibri. ACTul4 a continuat parteneriatul Teatrului Colibri Craiova cu 
Teatrul ACT București, început în 2014 sub genericul Colibri într-un ACT. În anul 2020, Teatrul 
ACT din București a susținut 2 spectacole pe scena Teatrului Colibri, care au facilitat accesul 
tinerilor și publicului matur la producții de teatru dramatic de înaltă calitate. 

Stagiunea Colibri. ACTul 4 a debutat cu spectacolul „Stage Dogs“, cu Marcel Iureș și 
Florin Piersic jr., adaptare și regie Florin Piersic jr., scenografia Tudor Prodan - 30 ianuarie 2020, 
atrăgând 280 de spectatori, apoi a continuat cu spectacolul „N-ai tu treabă!“, de Cătălin 
Ştefănescu, după „Dănilă Prepeleac“ de Ion Creangă, în regia lui Alexandru Dabija, cu Marcel 
Iureş, Andrei Seuşan, Alexandru Voicu - 28 februarie 2019, ce s-a bucurat de 200 de spectatori. 

În luna martie, era planificat spectacolul „Ea și numai ea“, autor Andrei Ivanov, regia 
Alexandru Mâzgăreanu, scenografia Dana Petre, cu actorii Andreea Bibiri și Vlad Lință, 
traducerea Raluca Rădulescu, versiune scenică Alexandru Mâzgăreanu, muzica Alexandru 
Suciu, ce s-ar fi jucat pentru prima dată pe scena Teatrului Colibri, însă a fost anulat din cauza 
pandemiei de COVID-19. 

Proiectul cultural Un an într-o poveste a fost adaptat condițiilor date, astfel s-a 
desfășurat în mediul online, cuprinzând categoriile: 

- Albumul copilăriei, ce a presupus: 
- refacerea și adaptarea spectacolului Poveste de iarnă, pentru a fi difuzat în mediul online 

- refacerea și adaptarea spectacolului La bulivar, birjar! La bulivar!, pentru a fi difuzat în mediul 
online 

- realizarea seriei Amintirile unui veteran din satul lui Nastratin 

- realizarea a doua spectacole de teatru radiofonic: Povestea lui Fulg de Nea și Vulpea și Corbul 
- Laboratorul cu surprize ce a reunit o serie de 5 ateliere de creație / tutoriale 

- Din poveștile bunicilor, categorie ce a promovat cele mai frumoase obiceiuri din 
vremea sărbătorilor de iarnă, precum Vicleiul, Steaua, Sorcova sau Plugușorul. Pentru 
autenticitate și incursiune în arhiva creației populare doljene, Teatrul Colibri a făcut un 
parteneriat cu Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale 
Dolj, care a pus la dispoziție fotografii, imagini video și poveștile tradițiilor de Crăciun și 
Anul Nou. 
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- Retrospectiva Un an ca niciodată, care a trecut în revistă cele mai frumoase momente, 
întâmplări, creații din 2020, precum proiectele De-aș fi Scufița Roșie și Zâna Tăițeilor, 
Festivalul Puppets Occupy Street – Masquerade Edition, participarea la Festivalul stradal 
WonderPUCK de la Cluj, cu păpuși supradimensionate create în Festivalul Puppets 
Occupy Street, atelierele de creație și spectacolele realizate exclusiv pentru mediul online, 
pe care publicul le-a (re)văzut sub genericul Vacanța Fabricii de povești electroColibri. 
 

Proiectul cultural Un an într-o poveste a generat peste 6.000 de vizualizări pe Facebook 
și YouTube. 
 

CASA DE CULTURĂ „TRAIAN DEMETRESCU” 
 Proiectele culturale realizate în anul 2020 acoperă, în totalul lor, programul cultural 
minimal propus spre aprobare, care a fost o provocare pentru echipa TRADEM în condițiile de 
izolare socială din anul 2020, devastator pentru viața socială. 
 Într-o prezentare cronologică a agendei culturale cu o descriere pe scurt a activităților, 
evoluția culturală a TRADEM arată astfel: 
 Repetiții ale Grupului Coral "Amicii" ianuarie-martie. Oferirea suportului material pentru 
organizarea în bune condiții a repetițiilor prin amenajarea sălii. Înfiinţat în 2011 şi format din 
profesionişti şi pensionari amatori, grupul coral „Amicii” s-au întâlnit săptămânal până la data 
primului comunicat oficial de restrângere și întrerupere a activităților culturale transmis de 
Autoritate la Casa de Cultură „Traian Demetrescu”. Repertoriul grupului cuprinde, până în 
prezent, muzică religioasă şi prelucrări folclorice. Cei care împărtăşesc pasiunea pentru muzica 
de cor sunt găzduiți și susținuți să promoveze prin abilitățile lor, aptitudinile vocal instrumentale. 
 Întâlniri lunare ale Cenaclului Literar "Arta" ianuarie-februarie a implicat machetarea, 
editarea și tipărirea afișelor  privind lansările de carte care au avut loc în cadrul întâlnirilor lunare. 
 Expoziția de pictură "Galaxia culorilor" 24 februarie – suportul material pentru panotarea 
expoziției, machetarea, editarea și tipărirea afișului evenimentului 
 „Festivalul Zilele Olteniei” 19-22 martie (anulat, fără contracte semnate) Achiziții, invitare 
și negociere participare artiști. 
  „Rezidență culturală Story Wood Cut” ediția a III-a 8-14 mai, programată inițial în 
perioada 11-17 mai, reprogramată în perioada 8-14 iunie 2020,  a fost dedicată amenajarii 
urbane, reunind la Craiova șase sculptori. Ca simbol al apartenenței sociale la comunitatea 
locală, Casa de Cultură „Traian Demetrescu” a organizat și anul acesta un proiect cultural 
dedicat mobilierului urban având ca temă de inspirație noile măsuri de protecție socială: „Atitudini 
măsurate” 
 Aflat la cea de-a III-a ediție, proiectul ”Story Wood Cut” demonstrează că viața socială 
poate continua prin puterea artei și a artiștilor invitați. Materializate sub forma unor băncuțe 
speciale, îmbinate simbolic prin legături tematice, operele de creație vor avea ca destinație 
parcurile din Municipiul Craiova - o artă specială prin care se modelează lemnul cu ajutorul 
motoferăstrăului. Cei șase sculptori participanți au fost: Viorel Rădăcină din Brașov, Adrian 
Voican din Vâlcea, Irinel Roșoga din Craiova, Ioan Ungur din Mureș,  Gabriel Pătrașc din Ilfov și 
Gabriel Rizea din Craiova.   
 ”Festivalul Zilele Mihai Viteazul” 22-24 mai (anulat) au fost analizate ofertele de prestări 
servicii culturale pentru evenimente. Acestea vor fi păstrate și reanalizate în anul 2021. Din 
cauza faptului că în România a fost instituită carantina totală, acest proiect a fost anulat. 
 Expoziția de pictură și grafică online Salonul de Vară ”Viață prin artă și frumos” mai-iunie 
Grupul Art Amicis a încearcat să reziste unei perioade grele de viață prin artă și frumos, de 
aceea a fost ales numele Salonului de vara "Viața prin artă și frumos". Expoziția a fost prezentă 
pe simezele Casei de Cultură „Traian Demetrescu”, dar cum instituțiile de cultură nu aveau încă 
porțile deschise, a fost pregătit un clip de prezentare video, dăruit pentru vizionare pe canalele 
de socializare. 
 Urban Movie 26 iunie – 29 august. Prin acest proiect cultural, Casa de Cultură și-a 
propus să ofere o alternativă constructivă de petrecere a timpului liber ca divertisment cultural, 
dedicată atât copiilor, cât şi celorlalte categorii de vârstă. În contextul în care restricțiile impuse 
de epidemia de SARS-CoV-2 s-au relaxat semnificativ privind programele culturale la care 
pubicul are acces, proiectul a fost conceput pentru a se desfășura pe o perioadă mai lungă, 
pentru a suplini deficitul ofertelor culturale ale Casei de Cultură, dar și ale celorlalte instituții de 
profil din Craiova, a căror activitate a fost afectată de existența epidemiei. 
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 Materialele cinematografice au fost proiectate outdoors, în piața „Frații Buzești” din 
Craiova, timp de treisprezece săptămâni, în serile de vineri și sâmbătă, de la orele 21:00, 
începând cu data de 26 iunie, 2020. Date fiind condițiile determinate de epidemia de SARS-CoV-
2, spațiul în care s-au desfășurat proiecțiile a fost amenajat, avându-se în vedere măsurile 
dispuse prin Ordinul comun nr. 2941/1120/2020 al Ministerului Culturii și Ministerului Sănătății, 
privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus și pentru asigurarea 
desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul culturii. S-au respectat 
condițiile de distanțare socială, s-au instalat dezinfectanți la dispoziția spectatorilor, iar angajații 
Casei de Cultură au supravegheat permanent respectarea condițiilor prevăzute de actul normativ 
menționat.   
 Pentru a ajunge la un public cât mai numeros, pe lângă proiecțiile outdors, publicul 
craiovean și nu numai a avut posibilitatea de a urmări operele cinematografice și online. Punerea 
la dispoziție online a materialelor cinematografice s-a realizat în aceeași zi cu proiectarea 
outdoors a filmului respectiv, la scurtă vreme după începerea proiecției în aer liber. 
 În total, în această perioadă, au fost proiectate 18 filme de lung metraj și 8 filme de scurt 
metraj din cinematografia lui Charlie Chaplin, Oliver Hardy și Stan Laurel și Buster Keaton și 
două filme de lung metraj pentru copii. 
 Simpozionul Internaíonal de Sculptură "Drumuri Brâncușiene”, ediția a VIII-a, 10-30 
august. Simpozionul a fost realizat sub tema denumită generic „Semne Craiova”, cu participarea 
a șapte sculptori români cu renume internațional din domeniul artelor plastice. Pentru prima dată 
în istoria Simpozionului, au fost realizate și lucrări în metal, dintre care una de mari dimensiuni în 
inox și o sculptură în lemn. Perioada de înscriere în vederea participării a fost 13 – 30 iulie 2020. 
S-au înscris 17 sculptori români. De asemenea, artiști străini și-au exprimat dorința de a participa 
la Simpozion, dar, date fiind condițiile impuse de epidemia de SARS-Cov-2, conform 
Regulamentului ediției din anul 2020, la Simpozion au putut participa doar artiști cu rezindența în 
România. 

În urma deliberărilor, la data de 03 august, Comisia de jurizare a decis selectarea a șase 
lucrări (două în metal, una în lemn și trei în marmură), respectiv participarea următorilor sculptori: 
1. Darie Dup, o lucrare în metal cu titlul „Umbra” 
2. Bogdan Severin Hojbotă, o lucrare în marmură cu titlul „Influorescență ” 
3. Alin Georgel Neacșu, o lucrare în marmură cu titlul „Visare” 
4. Dan Nica, o lucrarea în marmură cu titlul „Ceas solar” 
5. Mircea Zidaru, o lucrare în lemn cu titlul „Înger călător” 
6. Dată fiind calitatea artistică excepțională a proiectelor înscrise, Juriul a propus participarea 
suplimentară a domnului Bogdan Adrian Lefter cu lucrarea în metal, cu titlul „Semne țesute 1”, iar 
Organizatorul, Casa de Cultură Traian Demetrescu, a acceptat propunerea Juriului. 
 7. Având în vedere diversitatea materialelor folosite pentru realizarea operelor sculpturale, am 
considerat necesară participarea în cadrul simpozionului a unui curator care să supervizeze 
activitatea de execuție. Luând în considerare profesionalismul dovedit cu ocazia participărilor 
anterioare în cadrul Simpozionului, Curator al ediției din 2020 a fost ales dl. Petre Virgiliu 
Mogoșanu, sculptor craiovean care în acest an a realizat o lucrare în marmură cu titlul „Patos”. 
 Spațiul de lucru pus la dispoziție pentru realizarea lucrărilor a fost Centrul Multifuncțional 
Craiova, situat în strada Târgului nr. 26, sau, în funcție de preferința și posibilitatea artiștilor 
selectați, propriile ateliere ale sculptorilor, opțiune valabilă în contextul situației de risc social 
provocată de răspândirea virusului Covid 19 pe teritoriul României. Cinci dintre cei șapte artiști 
au lucrat în spațiul pus la dispoziție de Casa de Cultură și Primăria Municipiului Craiova, iar doi 
dintre aceștia au preferat atelierele proprii. 
 Față de anii anteriori, Simpozionul a fost organizat cu două săptămâni mai târziu decât 
perioada obișnuită și a fost cu zece zile mai scurt: 10 – 31 august. De altfel, și perioada de 
înscriere a concurenților a fost mai scurtă și decalată, avându-se în vedere că până la data de 29 
mai 2020 angajații Casei de Cultură s-au aflat în șomaj tehnic ca urmare a stării de lockdown. 
Această situație a provocat dificultăți inclusiv în achiziționarea de servicii și produse necesare 
organizării Simpozionului, cele mai mari probleme fiind cele legate de achiziționarea blocurilor de 
marmură solicitate de artiști (selectarea proiectelor s-a făcut la data de 3 august, iar Simpozionul 
a început doar șapte zile mai târziu, pe data de 10 august, timpul fiind deci extrem de scurt). 
 După încheierea Simpozionului, în urma consultărilor și a discuțiilor cu Autoritatea s-a 
stabilit ca lucrarea „Semne țesute”, realizată de Bogdan Adrian Lefter, să devină un simbol 
cultural pentru Craiova. Ca urmare, Casa de Cultură „Traian Demetrescu” a organizat un nou 
proiect asociat, intitulat  „Rezidența coolturală”, avându-l ca participant – invitat pe sculptorul 
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Bogdan Lefter, care a realizat finisajul sculpturii în inox și implicit ridicarea standardului calitativ al 
acesteia în ceea ce privește elaborarea detaliilor, protejarea lucrării pentru o rezistență mai mare 
în timp și adaptarea ei estetică. Perioada inițială a proiectului a fost propusă a fi 07-17 octombrie, 
însă din cauza vremii nefavorabile și a îmbolnăvirii cu SarsCov2 a artistului local care urma să îl 
ajute pe dl. Bogdan Lefter, perioada a fost extinsă până la 24 octombrie. 

Transhumanța coolturală 8 septembrie, un eveniment socio-cultural care promovează 
turismul cultural. „Îngerul călător” este lucrarea creată în lemn de paltin de artistul național 
Marian Zidaru în cadrul Simpozionului Internațional de Sculptură „Drumuri Brâncușiene” 2020. 
Supranumită „Îngerul Craiovei” această sculptură de culoarea crem patinat, ilustrând nuanța 
caselor vechi din Craiova, va rămâne un simbol în orașul nostru, amintind de artistul universal 
Constantin Brâncuși. Acest eveniment simbolizează drumul de la Craiova la Paris a marelui artist 
care a pus bazele artei sculpturii moderne. 
 Atelier de teatru și improvizație 21 - 27 septembrie. Principlalul obiectiv al acestui proiect 
l-a reprezentat inițierea în artele spectacolului a unui număr cuprins între 15 și 25 cursanți, care 
s-au înscris pentru a participa la acest demers cultural-educațional. S-au asigurarat condiții de 
siguranță sanitară, în contextul prevenirii contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2. 
 Expoziția de pictură "Sună clopoțelul cooltural” 07-30 septembrie. Sună clopoțelul pentru 
micii pictori! Copiii de la Cercul de Pictură „Junior Art" al Casei de Cultură „Traian Demetrescu" s-
au pregătit pentru noul an școlar. În fiecare toamnă culorile reprezentative ale lunii septembrie 
sunt ecoul zilelor de vară care amintesc de bucuriile vacanței, alături de doamna profesor Magda 
Buce-Răduț - critic de artă. Prima temă de pictură: "Cea mai frumoasă zi din vacanță". 
 Noaptea Albă a Galeriilor 2-4 octombrie este un eveniment care se desfășoară la nivel 
național, destinat publicului larg, care are posibilitatea de a vizita gratuit galeriile de artă din 
întreaga țară. În anul 2020, publicul craiovean a avut prilejul să viziteze expoziția amenajată în 
Galeria „Vollard” a Casei de Cultură „Traian Demetrescu”. Au fost expuse opere ale peste treizeci 
de artiști plastici craioveni, lucrate în tehnici diverse: pictură în ulei și acuarelă, colaje textile, 
gravură, ceramică, sculptură etc. Curatorul expoziției a fost doamna critic de artă Magdalena 
Buce Răduț, colaboratoare frecventă a Casei de Cultură. Evenimentul s-a desfășurat în zilele de 
2, 3 și 4 octombrie 2020, începând cu ora 19:00 și până la ora 1:00. Expoziția a rămas deschisă 
publicului și în săptămânile următoare. 
 Concursul Național de Poezie „TRADEM”, ediția XLII 1 septembrie - 3 noiembrie, dedicat 
scriitorului Traian Demetrescu, personalitate craioveană deosebit de interesantă a secolului al 
XIX-lea, care trebuie să fie descoperită sau redescoperită. Organizarea concursului constituie o 
contribuție necesară la consolidarea brandului „Traian Demetrescu”, la nivel local, regional și 
național, ca unul dintre reperele vieții culturale craiovene. 
 Adaptând structura proiectului la regulile sanitare impuse de către autorități, concursul s-
a putut desfășura exclusiv online în lunile septembrie – octombrie – noiembrie. 
 Atelier Shakespeare 12-17 octombrie.  A avut loc la sediul instituției o întalnire cu Marele 
Will. Pe parcursul săptămânii, participanții au făcut cunoștința cu William Shakespeare și cu 
opera lui în mod interactiv și creativ. Explorând textul prin joc, joacă și acțiune, Marel Will a fost 
accesibil pentru toate categoriile de vârstă, începând de la 6 ani. Proiectul a propus o nouă 
abordare a operei lui Shakespeare, o analiză mai neobișnuită a persoanjelor marelui dramaturg. 
 Săptămâna Educației Permanente-Festivalul Șanselor Tale, ed. XXI 23-27 noiembrie, un 
proiect organizată anual de către Casa de Cultură „Traian Demetrescu”, promoterul naţional fiind 
Asociaţia „Euroed”. Pe parcursul festivalului, timp de cinci zile, s-au desfăşurat intensiv activităţi 
online, menite să-i motiveze pe elevi să înveţe continuu, familiarizându-i cu oportunităţi pe piața 
muncii, conştientizându-i asupra necesităţii de a învăţa, precum şi a beneficiilor învăţării. 
Festivalul Şanselor Tale reprezintă o tradiţie în întreaga lume, fiind un eveniment menit să 
îmbogăţească nivelul de cultură generală şi să le pună imaginaţia la încercare elevilor. 
 Instituțiile partenere: Liceul Energetic Craiova, Asociația „Centrul Educational pentru 
Resurse,  Formare, Integrare și Dezvoltare”, Școala Gimnazială ”Ion Țuculescu” Craiova, 
Asociația ”Eco Word” Craiova, Asociația „Dance Beat”  Craiova, Asociația Allons-y  Craiova, 
Școala Gimnazială ”Traian” Craiova, Asociația Project Management Association (Romania), 
Asociaţia Evolve,  Şcoala Gimnaziala Coţofenii din Faţă, Liceul Ștefan Anghel Băilești, Asociația 
Culturală ARTEC, Asociaţia Active Yourope, Școala Gimnazială ”Nicolae Romanescu” Craiova, 
Școala Gimnazială Apele Vii, Colegiul  Economic “Ghe Chițu”, CTAM “ C-tin Brâncuși”, Liceul 
”Voltaire” Craiova, Grădinița cu Program Prelungit ”Paradisul Copiilor”, Liceul Tehnologic Special 
Pelendava, Liceul UCECOM Craiova, Liceul Tehnologic ”Constantin Brâncuși” Craiova. 
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 Centenar Macedonski - Caiete Macedonskiene vol. II. La 24 noiembrie 2020, s-au împlinit 
o sută de ani de la trecerea lui Alexandru Macedonski, însemnat poet, prozator, publicist, 
dramaturg, teoretician al poeziei într-o altă dimensiune a existenței.  

Cursuri Atelier de Arta Magiei-Iluzionism „Hocus Pocus” 7-13 decembrie în domeniul artei 
magiei, început în luna martie la sediul instituţiei, „Salonul Medieval” unde participanţii au fost 
invitaţi să descopere tainele Artei Magiei și Iluzionismului alături de maestrul Andrei Teașcă, 
specialist în Art Terapie și fondatorul „Teatrului de Magie” din România. Din păcate, a fost 
întrerupt după două zile în luna martie, din cauza pandemiei de Coronavirus. 
 După mai multe încercări de găsire unui consens în ceea ce privește modaliatea de 
desfășuirare a atelierului și programul orar disponibil al celor implicați (coordonator și cursanți) 
pentru reluarea proiectului, cursurile au continuat în luna decembrie prin videoconferințe și 
tutoriale de laborator. Cursurile interactive s-au concretizat în sesiuni teoretice şi exerciţii practice 
în care participanţii au reuşit să-şi depăşească condiţia de simplu spectator, devenind familiari cu 
tehnicile specifice de interpretare, folosind ca instrumente de recuzită lucruri pe care le aveau în 
propria locuință. Astfel, la finalul atelierului au devenit protagonişti într-un colaj de momente 
demonstrative dedicat pasionaţilor acestui domeniu artistic. 
 Concurs de desen digital ”Sărbători de Iarnă cu brațele deschise” 4-14 decembrie 2020 
adresat tinerilor cu vârsta maximă de 18 ani. Concurenții  au trimis lucrările, realizate digital, pe 
suprafaţa unei pagini A4, fie sub formă tipărită (printată) pe adresa Casei de Cultură „Traian 
Demetrescu”, fie în format.jpg pe adresa de e-mail a instituției. Acestea au fost ulterior, jurizate 
de către doamna Magda Buce Răduț critic de artă și referenți ai instituției. 
 Artă stradală. Pictură în aer liber 5-20 decembrie a propus un univers fantastic unde 
imagini picturale spectaculoase au decorat spații de promenadă din Craiova. Proiectul s-a 
desfășurat în luna decembrie, când doi tineri artiști din Craiova au creat pentru comunitate un 
mediu ambiental pictural definind locațiile publice de odinioară, ca puncte de referință ale 
municipiului. 
Astfel, pe gangul ce desparte Str. Theodor Aman 2 Craiova 200389 Building și Str. Olteț au fost 
realizate două lucrări picturale de mari dimensiuni, inspirate din perioada interbelică a 
Municipiului Craiova care simbolizează spații de relaxare de tip terase, edificii reprezentative și 
locuri de promenadă din acea peioadă, din dorința de a realiza o galerie în aer liber cu imagini 
de arhivă ale Craiovei. Pentru buna desfășurare a proiectului, s-au luat toate măsurile logistice și 
sanitare necesare și anunțarea autorității poliției municipiului despre programul de lucru al 
artiștilor. 
 Interes.ro – desfășurat în perioada ianuarie - decembrie, a vizat achiziția de materiale de 
promovare rezultate în urma proiectelor și produselor culturale din cadrul programului cultural al 
managerului. Implementarea proiectului a fost parțială din cauza pandemiei de Coronavirus care 
a afectat bugetul alocat proiectului. 
 Cursuri de canto ianuarie – decembrie adresate studenților Universității din Craiova, 
Facultatea de Litere, Departamentul de Arte, specializarea Muzică, care au susținut la sediul 
instituției noastre – „Galeria Vollard”, pe parcursul anului 2020, stagiul de practică. 
 Activitatea s-a desfășurat conform standardelor impuse de noile reglementări și a suferit 
pauze în perioadele în care restricțiile de organizare a evenimentelor sau a întâlnirilor în cadrul 
instituțiilor publice au fost interzise. 
   

MUZEUL DE ARTĂ CRAIOVA 

Proiectele proprii realizate la sediul Muzeului de Artă Craiova 
Expoziția Colecția Marlene și Nicolae Marinescu - o donație pentru Muzeul de Artă 
Craiova 

Expoziția prezintă 40 de lucrări ale unor autori reprezentativi pentru arta românească 
postbelică precum: Ștefan Câlția, Spiru Chintilă, Sorin Ilfoveanu, Constantin Piliuță, Sabina 
Negulescu Florian și Neculai Gh. Iorga. 

Marlene și Nicolae Marinescu, un cuplu de colecționari români stabiliți la Frankfurt, au 
reușit să creeze o legătură bine consolidată în timp cu publicul german interesat de artă, în 
dorința de a-l pune în contact cu arta românească. 

Încă din anii ’60, pe când erau tineri absolvenți, au visat să aibă propria colecție, fiind 
profund impresionați de colecțiile Zambaccian, Dona, Weinberg ș.a. Primele lucrări, trei naturi 
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statice semnate Spiru Chintilă, au fost achiziționate înainte de 1969, anul în care au părăsit 
România, însă interesul pentru arta românească s-a manifestat în mod constant și după 
emigrare. În perioada de până în 1977, când, din motive politice, nu au putut reveni în țară, au 
achiziționat lucrări din expozițiile artiștilor români organizate în Germania. După 1977, și mai ales 
după căderea regimului comunist, în 1989, călătoriile la București erau dedicate în mod special 
vizitării expozițiilor și atelierelor de artiști. Atunci i-au cunoscut pe Constantin Piliuță, Neculai 
Iorga și Sabina Negulescu Florian - sora marelui regizor de la Hollywood, Jean Negulescu. 

În perioada 2014-2020, odată cu apariția licitațiilor online în România, colecția Marinescu 
s-a îmbogățit cu noi lucrări de Ștefan Câlția, Constantin Piliuță și Sorin Ilfoveanu. Ultimul tablou 
al colecției este semnat Constantin Piliuță și a fost achiziționat în luna februarie a acestui an. 

În anul 2016, Marlene și Nicolae Marinescu au decis că viitorul propriei colecții, constituită 
în mai bine de 50 de ani, este la un muzeu din România. Astfel lucrările semnate de nume 
binecunoscute în artă românească, pot fi văzute acum la Muzeul de Artă Craiova, orașul natal al 
domnului Marinescu. Într-un gest deosebit de generos, colecția va fi donată muzeului și astfel va 
reflecta în timp preocupările susținute pentru artă ale celor doi soți. 

Curator: Lucian Florin Rogneanu 
Colaboratori: Mihaela Velea, Valentina Călin, Luminița Florea, Felicia Șerban, Ancuța Bărăscu, 
Emilian Albu, Ovidiu Neagoe. 

 

Expoziție Ion Țuculescu. Reconstituirea 

Expoziția marchează 110 ani de la nașterea artistului. A trecut mai bine de o jumătate de 
secol de când numele lui Ion Țuculescu reprezintă un reper în istoria artei românești. 

Muzeul de Artă Craiova este posesorul celei mai importante colecții de lucrări ale 
artistului, constituită într-o perioadă când acesta nu părea ideal pentru muzeificare. Cu un 
patrimoniu de 173 de piese, în marea lor majoritate pictură și grafică (tuș, pastel, acuarelă), 
muzeul este recunoscut, ca deținătorul celui mai bogat fond Țuculescu din țară. Achiziționate în 
anii 1962, 1963, 1967, 1969, 1972, ori donate de soția sa, Maria Țuculescu, lucrările din această 
colecție acoperă toate perioadele artistice, începând cu debutul adolescentin, din 1925, până în 
1962, ultimul său an de creație și de existență. Acestora li se adaugă o serie de obiecte 
personale, covoare și piese de mobilier, constituind astfel un material generos, care ne oferă 
posibilitatea de a contura profilul său artistic și uman, în toată complexitatea sa. 

  În plus, expoziția oferă publicului prilejul de a urmări un documentar despre viața și opera 
lui Țuculescu, prin intermediul unui film pus, cu generozitate, la dispoziție de TVR Craiova. Filmul 
este realizat de Mirela Giodea, regia Bodgan Cristian Drăgan, și oferă date și mărturii ale unor 
personalități din zona artei care i-au studiat opera sau l-au cunoscut personal: Cătălin 
Davidescu, Magda Cârneci, Erwin Kessler, artista Ariana Nicodim sau actorul Ștefan Sileanu. 

Pe parcursul acestui eveniment, la finisajul expoziției, a fost lansat volumul Expoziția 
retrospectivă Ion Țuculescu – 1965 – un studiu de caz, cercetare care oferea informații inedite cu 
privire la acest subiect. Publicația a putut fi realizată datorită unei fructuoase colaborări între 
Muzeul de Artă Craiova și Muzeul Național de Artă Contemporană din București. 

Curator: Mihaela Velea 
Consultant științific: Cătălin Davidescu 
Colaboratori: Valentina Călin, Luminița Florea, Felicia Șerban, Ancuța Bărăscu, Emilian Albu, 
Ovidiu Neagoe, Lucian Florin Rogneanu. 
 

Expoziția Lorem Ipsum – Darie Dup 

Lorem ipsum este textul standard utilizat pentru a simula porțiunile de text în procesul de 
elaborare a designului unei tipărituri sau a unui site web. Deși în aparență, pare a fi lipsit de 
sens, este, de fapt, o versiune trunchiată pentru dolorem ipsum, adică „durerea în sine”. 
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Regăsim în această expoziție sculptură, obiect, pictură, print digital, instalație sonoră, într-
o asortare de teme și abordări, unde recursul la mesajul cu încărcătură etică se suprapune peste 
preocuparea aparent pur estetică pentru culoare și texturi. Demersul său se revendică, deci, de 
la un soi de idealism pragmatic, se poate spune, dar care nu impune principii, care nu transmite 
povești, ci care indică prezențe și umple goluri, propune scheme și soluții de rezolvare formală, 
nu mult diferit față de textul-substitut latinesc. Plus, desigur, miza conceptuală – inteligentă, 
profundă, actuală – cu racord direct la realitatea imediată, înțeleasă, dacă e să reluăm sintagma 
din titlu, nu atât ca durere ci ca un posibil adevăr în sine, nu ca (do)lorem, ci ca verum ipsum. 

Curator: Mihaela Velea 
Colaboratori: Valentina Călin, Luminița Florea, Felicia Șerban, Ancuța Bărăscu, Emilian Albu, 
Ovidiu Neagoe, Lucian Florin Rogneanu. 
 

Proiecte proprii realizate în cadrul programelor în afara sediului instituţiei (în proximitate: 
judeţ, judeţe limitrofe, alte judeţe, alte ţări etc.) 

 
Din cauza pandemiei SarsCov 2 și a măsurilor restrictive instituite de către Guvernul 

României, Muzeul de Artă Craiova s-a rezumat doar la proiecte proprii în cadrul instituției și la 
colaborări, la proiecte organizate de alte instituții de profil. 

Colaborări la proiecte organizate de alte instituții de profil: 

  Pe data de 5 februarie, a avut loc închiderea expoziției Constantin Brâncuși – Sublimarea 
formei din cadrul Festivalului Europalia, expoziție organizată la Centrul BozArt de la Bruxelles, la 
care Muzeul de Artă Craiova a participat cu trei lucrări: Orgoliu, Sărutul și Coapsa. 

  În luna martie, a avut loc închiderea expoziției Cinema din cadrul Festivalului Europalia, 
la care Muzeul de Artă Craiova a participat cu o lucrare de Ion Grigorescu. 

  ArtSafari 2020 – Organizat la București în perioada 11 – 27 septembrie 2020, expoziție la 
care Muzeul de Artă Craiova a participat cu două lucrări de Gheorghe Petrașcu și o lucrare de 
Sabin Bălașa. 

 
MUZEUL OLTENIEI 

 
Numărul de manifestări culturale importante organizate în Craiova a fost extrem de redus 

în condițiile închiderii temporare a muzeului și a interdicțiilor sanitare impuse, privind protecția 
cetățenilor față de virusul COVID-19. 

Impunerea unor norme de siguranţă sanitară specifice a permis doar reluarea activității 
cu publicul, în condițiile în care muzeele fac parte din categoria serviciilor cu potențial mediu-
ridicat de răspândire a infecției cu virusul SARS-CoV-2, ceea ce a impus implementarea unor 
proceduri dificile în vederea asigurării de condiții de siguranță maximă pentru vizitatorii muzeului, 
dar și pentru personalul instituției. 

În aceste condiții, având în vedere respectarea strictă a condițiilor sanitare impuse de 
legislația în vigoare, s-au organizat următoarele activități la sediile fizice ale secțiilor din 
componența Muzeului Olteniei: 
  Ziua Porților Deschise – 1 iunie 2020 (Secția de Istorie-Arheologie, Secția de 
Etnografie, Secția de Științele Naturii); 
 Expoziția temporară – Oltenia și Patrimoniul său UNESCO (Secția de Etnografie), iunie 
2020; 
 Expoziția temporară – Scuturi din Dacia (Secția de Istorie-Arheologie), mai 2020. 
 

*Datele au fost furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică Dolj 
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BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ ALEXANDRU ŞI ARISTIA AMAN 
 
Anul 2020 a fost un an atipic pentru întreaga lume, confruntându-ne cu pandemia 

generată de virusul SARS-CoV-2. În această dificilă perioadă, când  toate sectoarele vieții au 
fost bulversate, cultura a avut de suferit, iar bibliotecile nu au putut face excepție, practic accesul 
iubitorilor de carte la tezaurul existent în depozitele acestor instituții fiind aproape întrerupt o 
perioadă de timp. 

Pe perioada pandemiei, strategiile Bibliotecii Aman au fost centrate, în principal, pe două 
aspecte: păstrarea, pe cât posibil, a serviciilor care definesc obiectul de activitate și asigurarea 
sănătății personalului propriu și al beneficiarilor. 

- Organizare și conducere – 2020 
- Total personal: 106 
- Conducere - 13 posturi, din care: 1 post manager, 1 post director, 1 post contabil-șef, 5 

posturi șef serviciu, 5 șefi birou. 
- Personal de specialitate – 80: bibliotecari: 57, documentarist: 3, analist: 3, inginer sistem: 

2, cercetător științific: 5, asistent cercetare științifică: 2, muzeograf: 8. 
- Alte categorii – 13: consilier juridic: 1, economist: 2, administrator: 1, secretar-dactilograf: 

1, muncitor calificat: 2, pompier:1, arhivar: 1, referent: 1, șofer: 1, îngrijitor: 2. 
 

  În anul 2020, chiar dacă a fost pe perioadă marcată de pandemie, Biblioteca Județeană 
„Alexandru și Aristia Aman” a continuat desfășurarea activității de bibliotecă, reflectată atât prin 
statisticile de bibliotecă, cât și prin numărul mare al programelor de animație culturală, educație 
continuă, variată și permanentă a tinerilor și adulților în mediul online. 
  În ceea ce privește statistica de bibliotecă, în anul 2020, au beneficiat de serviciile 
bibliotecii 4.578 utilizatori activi, dintre care 1.364 au fost utilizatori nou înscriși, toți aceștia 
determinând 71.821 vizite directe la bibliotecă. 
 În cursul anului 2020 s-au împrumutat 91.621 volume de bibliotecă. Reorientarea 
desfășurării activităților culturale către spațiul virtual a determinat 1785 postări ale acestora pe 
pagina de Facebook, care au avut un impact masiv de vizibilitate – 5.531.344 vizualizări 
 Pentru a aduce cartea mai aproape de utilizatori și a veni în sprijinul acestora, Biblioteca 
Județeană „Alexandru și Aristia Aman” dispune de 4 filiale, în 4 mari cartiere ale Craiovei, 
organizate conform accesului liber la raft, respectând cerințele de lectură și de studiu ale 
populației deservite. Asigurarea accesului neîngrădit la informație, ca responsabilitate 
fundamentală a bibliotecii, racordarea orarului de funcționare la necesitățile utilizatorilor, 
constituirea, organizarea, dezvoltarea și conservarea colecțiilor de documente prin mijloace 
tehnice de accesare a informației au reprezentat preocupări permanente pe parcursul anului 
2020. 

În anul 2020, Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman” a îndeplinit următoarele 
deziderate: 
- a continuat procesul de completare a colecțiilor de bază, astfel: 

Finanțări: Volume – 9.460, Titluri – 2591, Valoare – 405.358,461 lei 
Donații: Diverse persoane – 333 volume, 227 titluri, Edituri – 42 volume, 59 titluri  
Depozit Legal: 411 titluri, Valoare 9.215,60 lei 

- a pus la dispoziția cititorilor documente culturale şi de informare actualizate, în diferite formate, 
organizate astfel încât accesul la acestea să fie foarte rapid; 

- a asigurat un personal bine pregătit profesional; 
- a asigurat programe informatizate care să răspundă normelor internaționale; 
- a asigurat conectarea permanentă la rețele naționale și internaționale de informare; 
- a continuat procesul de conservare și restaurare a documentelor de patrimoniu existente în 

colecțiile speciale ale bibliotecii, conform legislației în vigoare; 
- a protejat patrimoniul cultural mobil (tip carte); 
- a promovat colecțiile proprii prin realizarea unor expoziții atât în spațiul fizic cât și în mediul 

online; 
- a realizat comunicarea publică prin activități care au ca scop întâlnirea cu oameni reprezentativi 

de cultură – scriitori, editori, publiciști, cercetători atât în spațiul fizic (cu respectarea măsurilor de 
protecție față de virusul SARS-CoV-2), cât și în mediul online. 

-  
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  În anul 2020, Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman” a organizat o serie de 
manifestări aniversare sau de celebrare a unor oameni de cultură din țară și din străinătate. În 
general, prin activitățile de popularizare a cărții și bibliotecii, desfășurate în anul 2020, cu 
precădere în mediul online, s-a urmărit sensibilizarea opiniei publice în sensul adoptării unei 
atitudini pozitive față de bibliotecă, motivată de eforturile pe care le depune aceasta prin 
serviciile pe care le realizează. Prin cele 39 programe și proiecte organizate în anul 2020, s-au 
realizat 440 de activități culturale care, la rândul lor au generat 1785 acțiuni culturale promovate 
pe pagina de Facebook a bibliotecii. S-a încercat astfel, captarea atenției întregii comunități, 
inclusiv a autorităților, instituțiilor și a organizațiilor locale asupra posibilităților pe care le oferă 
biblioteca, în perioada pandemică, în direcția creșterii gradului de informare, educare și atragere 
de noi cititori. 
   Biblioteca reprezintă spațiul propice pentru lansarea unor noi titluri din piața editorială, 
astfel că, în anul 2020, Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman” a organizat 13 
evenimente culturale în cadrul cărora au fost lansate 15 de volume atât ale unor scriitori 
craioveni, dar şi ale unor scriitori cunoscuți pe plan național. 
  Date fiind activitățile culturale organizate de Biblioteca Județeană  „Alexandru și Aristia 
Aman”, precum și colaborările cu alte instituții, în anul 2020  au fost încheiate 29 de parteneriate 
educaționale, cele mai multe dintre acestea cu instituții de învățământ începând de la grădinițe 
și școli generale și continuând cu licee, colegii naționale și chiar Universitatea din Craiova. 
Aceste parteneriate stau la baza organizării unor manifestări culturale în mediul online: Cărticica 
pentru prichindei și copii mai măricei, Zilele Elena Farago, Concursul de interpretare Pe aripile 
poeziei, precum și la baza implementării proiectului „Citim împreună. Rămânem împreună. Stăm 
acasă!”. Este vorba despre un program cu multiple activități și ramificații, ca o alternativă 
exclusiv online la programele educaționale de care beneficiază în mod curent cititorii. Unele 
dintre aceste activități sunt de punere la dispoziție, în online, a diferitelor tipuri de materiale de 
lectură, altele capătă caracter de interactivitate. Sunt de citat: „Ora de poveste”, un proiect 
interactiv prin care lectura poveștilor are rostul de a insufla copiilor pasiunea pentru lectură; Ne 
pregătim pentru Evaluare și Bacalaureat, program care a început cu punerea la dispoziție a unor 
scanări pentru disciplina Limba și Literatura Română, apoi a continuat cu toate celelalte 
discipline de examen; O noapte în bibliotecă s-a desfășurat la toate bibliotecile din țară, pe data 
de 25 septembrie, în condiții specifice, dar cu un program deosebit de încărcat. 

Instituția a mai beneficiat  în anul 2020 de fonduri nerambursabile în valoare de 
50.000,00 lei în baza unui proiect derulat în parteneriat cu Ambasada Statelor Unite ale Americii 
intitulat ,,American Corner – accesoriu de bibliotecă” care este un proiect finanţat din fonduri 
nerambursabile iniţiat încă din anul 2005, şi care îşi propune realizarea schimburilor culturale,  
evenimente culturale, seminarii etc, procentul de realizare fiind de 100% - plăți nete 49.278 lei. 

Un alt proiect derulat în anul 2020 este proiectul „Comori scrise ale Dunării de Jos” 
O REGIUNE VERDE care are ca scop conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea 
patrimoniului natural şi cultural – Biblioteca Judeţeana Alexandru şi Aristia Aman fiind partener 2 
în cadrul acestui proiect, LIDER DE PROIECT fiind  Fundaţia Global Libraries Bulgaria, iar 
partener 3 fiind Biblioteca Regională „Lzuben Karavelov” din Ruse, Bulgaria – valoarea totală 
eligibilă a acestui proiect fiind de 191.820,97 EUR  echivalentul a 893.060,89 lei la cursul de 
4.6557 EUR. 

 
Expoziții și prezentări online 
Expoziţiile au rolul de a cultiva, în mare măsură, interesele, pasiunile beneficiarilor pentru 

ştiinţă, tehnică, artă, sport, de a dezvolta inventivitatea, creativitatea, pot satisface exigenţele 
unui public larg. Pe parcursul anului 2020 au fost organizate mai multe expozitii cu tematici 
diferite: 
- Elefterie și Elena Cornetti. Mari iubitori și protectori ai culturii. Prezentare online. 
- Dimitrie Cantemir, Principele cărturar. Prezentare online. 
- Marin Preda. Expozitie online de carte. 
- Arta relaționării între părinte și copil. Expozitie online de carte. 
- Feeria florilor de primăvară. Expozitie online de desene 
- Camil Petrescu. Expozitie online de carte. 
- Arta plastică și tiparul în Europa. Gravuri. Prezentare online. 
- Lucian Blaga. Expozitie online de carte. 
- Revista Ramuri. Expoziție online. 
- Pinocchio – Personajul preferat în culoare îmbrăcat. Expoziție online de desene. 
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- Scriitori născuți în luna mai. Expoziție online de carte. 
- Vladimir Colin. Expoziție online de carte. 
- Publicații periodice. Expoziție online de publicații periodice. 
- Mozaicul – primul periodic de cultură din Oltenia. Prezentare online. 
- Barbu Ștefănescu Delavrancea. Expoziție online de carte. 
- Colecții speciale. Prezentare online. 
- Ziua Internațională a Cărții. Expoziție online de carte. 
- Nicolae Romanescu. Prezentare online. 
- Artă culinară. Expoziție online de carte. 
- Documente inedite în Biblioteca „Aman”. Prezentare online. 
- Craiova. Pagini de istorie culturală. Prezentare online. 
- Ziua Internațională a Romilor. Expoziție online de carte. 
- Familia Aman. Un destin pentru Craiova. Prezentare online. 
- Personalități craiovene. Elena Farago. Prezentare online. 
- Incursiune în istoria și atmosfera Casei Memoriale „Elena Farago”. Prezentare online. 
- Elena Farago. Prezentare online. 
- Scriitori născuți în luna aprilie. Expozitie online de carte. 
- 23-27 martie 2020: Zilele Elena Farago. Expozitie online de carte. 
- 21 martie 2020: Ziua Internationala a Poeziei. Expozitie online de carte. 
- Salonul de Primăvară „Floral”. Expozitie online de artă. 
- Filme de Oscar. Expoziție online de materiale audio-video. 
- Cursuri de limbi străine pentru studiul individual. Expoziție online de carte si materiale audio-

video. 
- Engleză pentru adulți. Expoziție online de carte si materiale audio-video. 
- Engleză pentru copii și adolescenți. Expoziție online de carte si materiale audio-video 
- Expoziție de artă grafică. Expoziție online. 
- Muzica Rock. Expozitie online de materiale audio-video. 
- Muzica Pop. Expozitie online de materiale audio-video. 
- Muzica clasică. Expozitie online de carte șimateriale audio-video. 
- Scriitori născuți în luna mai. Expoziție online de carte. 
- Ziua Internațională a Jazz-ului. Expoziție online de carte și materiale audio-video. 
- Ziua Internațională a Cărții. Expoziție online de carte. 
- Artă culinară. Expoziție online de carte. 
- Ziua Internațională a Romilor. Expoziție online de carte. 
- Scriitori născuți în luna aprilie. Expozitie online de carte. 
- Ziua Internationala a Poeziei. Expozitie online de carte. 
- Salonul de Primăvară „Floral”. Expozitie online de artă. 
 

Lectură online copii și tineri 
Lecturi online susținute de utilizatorii bibliotecii, copii și tineri, pe pagina de facebook a 

instituției. 
Lectură online scriitori și pasionați de lectură 
Lecturi online susținute de utilizatorii bibliotecii, scriitori și pasionați de lectură, pe pagina 

de facebook a instituției. 
Ora de poveste 
În condiţiile interzicerii organizării de activităţi cu public, Biblioteca Judeţeană „Alexandru 

şi Aristia Aman”, din Craiova, a adoptat „strategii alternative”. Întâlnirile culturale cu copiii au fost 
înlocuite, propunându-le acestora varianta ascultării on-line a unor poveşti, începând cu ora 
13.30, în fiecare zi. 

S-a dorit a fi o experienţă interactivă, motiv pentru care am primit și am răspuns cu 
promptitudine la toate sugestiile şi preferinţele tuturor celor cărora ne-am adresat. 
De luni până vineri, la ora 13.00, copiii au ascultat live povești pe pagina de facebook a bibliotecii. 

Resurse digitizate în Catalogul online al bibliotecii.   
Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman” pune la dispoziție, prin Catalogul online 

al bibliotecii, cărți și publicații digitizate, pentru toate categoriile de vârstă și toate preferințele de 
lectură! 

Ebook – Biblioteca virtuală. 
Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman” pune la dispoziție o selecție de carte 

digitizată de către editurile Polirom, Humanitas și SNSPA (Ed. Comunicare.ro și Ed. Tritonic).  
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Zilele Elena Farago – ediția a 43-a (prima ediție online) 
În perioada  24–27 martie 2020, Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman”, Secția 

pentru Copii și Tineret, a  organizat cea de-a 43-a ediție a Zilelor „Elena Farago”.   
Opera Elenei Farago a fost pusă în valoare, atât printr-o expoziție online, de carte, prin 

înregistrări diverse, trimise de elevi și încărcate pe pagina de Facebook a Bibliotecii Județene 
„Alexandru și Aristia Aman”, cât și prin difuzarea online, prin intermediul aceluiași canal de 
comunicare, a următoarelor filme documentare, realizate de bibliotecari: 

Personalități craiovene: Elena Farago (1878 – 1954) 
Elena Farago, prietena copiilor 
Totodată, a fost derulat, în mediul online, concursul de recitare și ilustrare „Elena Farago” 

– Prietena copiilor”, ediția a XVI-a, concursul în parteneriat cu Școala Gimnazială „Mircea Eliade” 
din Craiova, 

Desenele înscrise de elevii Școlii Gimnaziale „Mircea Eliade” din Craiova în cadrul 
concursului sunt o mărturie a imaginației debordante cu care, mereu și mereu, ne surprind cei 
mici. 

 
Pe aripile poeziei, ediția a 46-a (prima ediție online) 
Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”, Secția pentru Copii și Tineret, a păstrat 

tradiția și a sărbătorit Ziua Internațională a Copilului prin organizarea concursului „Pe aripile 
poeziei”, dar în premieră absolută, anul acesta concursul s-a desfășurat exclusiv în mediul online, 
prin promovarea tuturor înregistrărilor, pe pagina de Facebook a Bibliotecii Județene „Alexandru 
și Aristia Aman”. 

În cadrul ediției din acest an, s-au înscris câteva zeci de elevi (clasele I-VIII) din mai 
multe unități de învățământ din Craiova și din județul Dolj. 

Poeziile au fost selectate din lirica românească sau din cea universală, juriul urmând să 
aprecieze calitățile interpretative ale elevilor, dar și prezența scenică a acestora. 

Povestea de seară 
O acțiune dedicată celor mai mici dintre cititori. Pentru că în această perioadă nu ne-au 

putut vizita și nici împrumuta cărți, ne-am gândit să venim în sprijinu. Unul dintre voluntarii 
Bibliotecii Județene „Alexandru și Aristia Aman”, profesoara Mariana Pădureanu, le-a citit celor 
mici, în fiecare seară, povestea de „noapte bună”.  

Să îl (re)descoperim și să îl (re)vedem pe Andrei Șerban 

Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman” a lansat o acțiune culturală inedită, 
intitulată „Să îl (re)descoperim și să îl (re)vedem pe Andrei Șerban”, în cadrul căreia a fost oferită  
utilizatorilor posibilitatea de a vedea, în premieră pentru România, spectacole de teatru și operă 
jucate pe marile scene din străinătate și care poartă amprenta marelui regizor Andrei Șerban. 
Înregistrările acestor spectacole fac parte din colecția donată de Andrei Șerban și se vor regăsi 
în fondul „Andrei Șerban” din Muzeul Cărții și Exilului Românesc. În cadrul acestei acțiuni, 
pe pagina de facebook a Bibliotecii Județene „Alexandru și Aristia Aman”, precum și pe pagina 
de facebook a Muzeului Cărții și Exilului Românesc,utilizatorii au avut  posibilitatea de a viziona 
în premieră în România spectacolele de teatru și operă ce poartă amprenta marelui regizor 
Andrei Șerban, spectacole care nu au fost până acum accesibile publicului din țara noastră. 

Via Dolorosa 
 În perioada 12-19 aprilie 2020, Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman” a propus 
utilizatorilor o incursiune spirituală pentru înțelegerea conceptului „Via Dolorosa. Drumul Crucii 
spre Înviere”. Acțiunea a înglobat opt evocări cu privire la semnificația intervalului cuprins între 
Duminica Floriilor și Duminica Învierii. Cunoscută încă din tradiția veche a Bisericii drept 
„Săptămâna Mare”, perioada cuprinsă între Duminica Floriilor și Învierea Domnului (Sfintele Paști) 
reprezintă un timp special, favorabil introspecției și meditației, marcat în genere de reiterarea 
evenimentelor hristice finale, în special Sfintele Pătimiri și Răstignirea. 

Prezentările au abordat sensul istoric și accepțiunea contemporană a Floriilor, a primelor 
trei zile din Săptămâna Mare – „Zilele Mirelui”, respectiv a ultimelor trei zile ale aceleiași 
săptămâni, care înglobează Cina Domnului, Patimile, Răstignirea și Moartea lui Iisus Hristos. 
Ultima prezentare este consacrată Învierii lui Iisus Hristos. Fiecare dintre cele opt prezentări a 
fost promovată pe pagina de Facebook a Bibliotecii Județene „Alexandru și Aristia Aman”, în 
intervalul 12-19 aprilie, de la ora 9:00. 

Cursuri gratuite de limba engleză nivel B1-B2 
Secția Mediatecă și American Corner Craiova a organizat începând cu 1 iulie 2020 

cursuri gratuite de învățare a limbii engleze pentru adulți, nivel B1-B2. Cursurile au durat 3 luni și 
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au avut ca scop promovarea limbii engleze, oferirea de șanse pentru cei care doresc sa aibă 
acces la oportunități mai bune în cadrul locului de muncă sau să își găsească un loc de muncă. 

Zile Internaționale și Sărbători Americane 
Secția Mediatecă și American Corner Craiova a celebrat alături de tinerii craioveni zilele 

internaționale și sărbătorile americane. Evenimentele din anul 2020 au fost organizate cu ajutorul 
platformei online Zoom, astfel s-au avut în vedere măsurile de siguranță sanitară. S-au abordat 
teme ca: Ziua Recunoștiinței, Halloween, Luna Internațională a Securității pe Internet, 
RubyBridges și drepturile afro-americanilor. 

Videoconferințe 
Secția Mediatecă și American Corner Craiova a participat în perioada martie-decembrie 

2020, cu ajutorul platformei online Google Meet, la o serie de videoconferințe organizate de 
Ambasada Statelor Unite la București. Temele de dezbatere au fost diverse, dedicate elevilor din 
ciclul liceal. Elevii au adresat întrebări și au avut posibilitatea de a se informa direct de la 
specialiștii Fulbright despre modalitatea de acordare a  burselor de studiu la universități din 
Statele Unite ale Americii, dar au aflat și despre ce implică munca în sistemul militar american de 
la angajați ai armatei S.U.A., detașați pe teritoriul țării noastre. 

 
Story Time 

 American Corner Craiova, găzduit de Biblioteca Județeană “Alexandru și Aristia Aman” 
organizează pentru elevi, în perioada anului școlar 2020-2021, ateliere de lectură în limbile 
engleză și română. Atelierele se desfășoară la cererea instituțiilor de învățământ partenere, prin 
platforma online Zoom. În 2020 s-au desfășurat  mai multe ateliere la care au participatelevi din 
Craiova, dar și din județul Gorj. La finalul fiecărei povești lecturate bibliotecarii inițiază discuții pe 
tema prezentată. Atelierele au ca scop promovarea lecturii și a limbii engleze, ca limba de uz 
internațional. 

Învățăm la Bibliotecă 
Secția Mediatecă și American Corner Craiova organizează pentru elevi, în perioada 

octombrie 2020 – mai 2021, cursuri gratuite de învățare a limbii engleze. Cursurile se desfășoară 
săptămânal și sunt dedicate claselor III-VI. Cursurile se desfășoară pe perioada întregului an 
școlar 2020-2021 și au ca scop facilitarea obținerii de abilități de limbă engleză, ca limba de uz 
internațional. 

La finalul cursului elevii vor avea noțiuni de bază în ceea ce privește conversația, scrierea 
și citirea în limba engleză, dar și de gramatică și vocabular. 

Fun in Summer 
Secția Mediatecă și American Corner Craiova a organizat în perioada vacanței de vară, 

ateliere de limbile spaniolă și engleză, săptămânale, gratuite, pentru copii. Atelierele au fost 
realizate și coordonate de bibliotecarii secției, cu ajutorul platformei online Zoom. 

Movie Club 
Secția Mediatecă și American Corner Craiova a organizat în perioada verii un club de 

filme, Movie Club. Întâlnirile au fost săptămânale iar în cadrul lor iubitorii de film au avut prilejul 
să vizioneze filme premiate. Paleta aleasă a fost diversă, special selectată pentru a acoperi toate 
vârstele și gusturile. 

Expoziția de Artă: „Picturing America” 
Secția Mediatecă și American Corner Craiova a organizat în luna august o serie de 

expoziții de artă americană sub titlul generic „Picturing America”. 
Expozițiile au fost săptămânale iar în cadrul lor publicul craiovean a avut oportunitatea de 

a admira temele propuse: American Art, American History, The Indo-Americans și American 
Buildings. 

Practica de specialitate cu studenții Facultății de Litere, din cadrul Universității din 
Craiova 

Practica studenților reprezintă un vechi parteneriat între Biblioteca Județeană „Alexandru 
și Aristia Aman” și Universitatea din Craiova, prin care un bibliotecar își asumă, în mod voluntar, 
rolul de tutore de practică al unei grupe de studenți. De obicei întâlnirile aveau loc săptămânal, în 
sala Mediatecii și Cornerului, însă, odată cu începerea anului universitar, în octombrie 2020, 
cursul a fost adaptat pentru platforma online Zoom, în așa fel încât să acopere cele 28 de ore de 
practică necesare. 

În realizarea temelor s-a ținut cont de abordarea unor teme de interes general din 
domeniu, dar și subiecte particulare, lucrând paralel și la diverse teme, pentru ca studenții să 
poată să aplice în mod practic ceea ce au învățat. 
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Cărticica pentru prichindei și copii mai măricei   
Program cultural care se adresează utilizatorilor de vârstă mică (preșcolari și școlari 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. 

Din motive obiective, din luna martie, toate activitățile proiectului s-au desfășurat în 
mediul online. 

Clubul Melomanilor 
Activitate care are ca scop cultivarea interesului pentru muzica de calitate. Se adresează 

tuturor grupelor de vârstă. 
Zilele Marin Sorescu   
Manifestare prin care este evocată personalitatea poetului doljean printr-o serie de acțiuni 

culturale: expoziții de carte, promovarea operei prin ascultarea poeziilor acestuia recitate de voci 
celebre, prelegeri și comunicări cu privire la opera și viața poetului. 

 
 
Clubul Pensionarilor   
Cursuri de inițiere în folosirea computerului. Pentru intervalul raportat au fost organizate 2 

cursuri pe subiectul inițierii în folosirea calculatorului. La aceste activități au participat 22 de  
persoane vârstnice. 

Lansări de cărți 
Activități de lansare și promovare a personalităților locale, naționale și internaționale. 

Astfel, în anul 2020 au avut loc 13 evenimente culturale în cadrul cărora au fost lansate 15 
volume: 
- Lansarea volumului „Craiova de altădată”, autor Cristian Andrei Scăiceanu. Au participat invitații: 

dr.Tudor Nedelcea, prof. univ. dr. Dinică Ciobotea și Dodo Niță. Autorul, craioveanul Cristian 
Andrei Scăiceanu, este doctor în istorie și autor a peste 250 de articole și studii publicate în 
reviste de specialitate. Lansarea volumului a avut loc în curtea bibliotecii. 

- 15 septembrie 2020, lansarea volumului de carte „Piatra din mijloc”, de Mircea Lucian Nincu. 
Evenimentul s-a desfășurat în curtea Bibliotecii Județene „Alexandru și Aristia Aman”. La 
lansarea volumului „Piatra din mijloc” au participat invitații: Ioan Lascu, Mircea Pospai, Mihaela 
Albu și Dan Lupescu. 

- 27 august 2020,  în curtea instituției a avut loc evenimentul prilejuit de sărbătorirea centenarului 
jurnalistului și scriitorului Virgil Ierunca. Evenimentul dedicat lui Virgil Ierunca, căruia Mircea 
Eliade îi scrisese după lectura unor fragmente de jurnal: „Ești un mare scriitor!”, a fost moderat 
de profesorul Nicolae Marinescu și s-a bucurat de participarea unor oameni de cultură precum 
Mihaela Albu, Dan Anghelescu și Mircea Pospai. Cu acest prilej au fost lansate două publicații 
dedicate exilatului de la Paris: „Necunoscutul scriitor Virgil Ierunca”, de Mihaela Albu și Dan 
Anghelescu, a doua carte din colecția „Cărțile exilului”, inițiată la editura Aius din Craiova, și nr. 
9 al revistei „Antilethe”, dedicat, de asemenea, lui Virgil Ierunca. 

- 1 august 2020, în curtea instituției a avut loc evenimentul „Răscruci BDC”. Cu această ocazie 
au fost lansate volumele „Povestiri desenate istorice și comice”, autor Cristian Ciomu, respectiv 
„Colecția Clubul Temerarilor”, autor Dodo Niță. Au participat autori de benzi desenate din 
Craiova, Viorel Pîrligras, Marian Mirescu, Mircea Liviu Goga, Victor Martin, precum și Marcel 
Voinea, Aurora Speranţa, Rodica Ţugui, Emilian Mirea, Nucu Marinescu, Ion Jianu,  Petrişor 
Militaru etc. 

- 9 iulie, a avut loc lansarea volumului „Biserica ortodoxă și mișcările religioase”, autor Pr. Dr. 
Gabriel Sorescu. Evenimentul a fost moderat de prof. conf. univ. dr. Ioniță Apostolache și s-a 
desfășurat în curtea Bibliotecii Județene „Alexandru și Aristia Aman”. Au participat ÎPS acad. dr. 
Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, respectiv pr. Grigore Vulcănescu, consilier 
cultural al Arhiepiscopiei Craiovei. 

-  6 martie 2020, sala „Acad. Dinu C. Giurescu”, lansarea volumului „Magnolie violet”, autor 
Cristina Mariana Bălășoiu. Evenimentul s-a desfășurat în cadrul întâlnirilor lunare organizate de 
Cenaclul „Literatura la noi acasă”. La acțiune au fost invitați: Constantina Dumitrescu, Florinel 
Scurtu, Cornelia Georgescu, Rodica Nicoleta Ion, Lorin Cimponeriu și Nana Ileana Filip. 

- 5 martie 2020, sala „Acad. Dinu C. Giurescu”, lansarea volumului „Înghețata și alte povestiri din 
anii 80”, autor Alexandru Băloi. 

- 28 februarie 2020, lansarea volumelor „Conversații cu un general. În dialog cu prof. univ. dr. 
General de Brigadă SRI (rtr.) Cristian Troncotă privind perioada 1989 – 2019”, autori Liviu Stan 



77 
 

și Cristian Troncotă, respectiv „Trădarea se cuibărise demult în D.S.S. Dialoguri despre cum 
era supravegheată instituția Securității regimului comunist în România”, autori Constantin 
Aioanei și Cristian Troncotă. 

- 27 februarie 2020, sala „Acad. Dinu C. Giurescu”, lansarea volumului „Ficțiuni secunde”, autor 
Mircea Băduț. 

- 25 februarie 2020, sala „Acad. Dinu C. Giurescu”, Întâlnire-dezbatere cu Aurelian Giugăl, 
despre scena politică a începutului de secol XXI, pornind de la volumul propriu: „Politice: 
Postcomunism. Democrație. Capitalism”. Evenimentul a fost moderat de Mihai Ene, iar printre 
invitați s-a aflat și Oana Băluică. 

- 21 februarie 2020, sala „Acad. Dinu C. Giurescu”, lansarea volumului „Scurt tratat de iubire”, 
autor Florea Florescu. La eveniment au participat: Dinu Săraru, Nicolae Dragoș, Tudor 
Nedelcea, Petre Gigea Gorun, Gheorghe Dănișor și Ionel Ciupureanu. Alături de evenimentul 
editorial, evenimentul a reunit și recitalurile actorilor Natașa Raab și Emil Boroghină, dar și mai 
multe multe artistice de muzică folk susținute de Mădălina Amon, Alina Amon și Mircea Suchici. 

- 23 ianuarie 2020, sala „Acad Dinu C. Giurescu, lansarea volumului „Homo Moldovanus Sovietic. 
Teorii și practici de construcție identitară în R(A)SSM (1924-1989)”, autor Octavian Țîcu. 
Evenimentul a fost moderat de jurnalista Marga Bulugean și s-a bucurat de participarea 
analistului politic Vlad Țurcanu, respectiv specialistului în comunicare Viorel Iordăchescu. 

- 14 ianuarie 2020, a avut loc lansarea volumului Albumul cu fotografii mișcate, autor Mitel 
Gîrleanu. Au participat Mihai Marcu, Ion Dascălu și Constantin Câșlaru. 

Simpozionul național „Educație non-formală și tehnici alternative de învățare”, 20 
februarie 2020, sala „Academician Dinu C. Giurescu”,. Evenimentul a fost organizat în 
parteneriat cu Grădinița cu program prelungit „Căsuța cu povești” și a avut ca obiective 
maximizarea eficienței procesului de învățare prin integrarea educației formale cu educația non 
formală, a activităților curriculare cu cele extracurriculare. 

Expoziția documentară „In Memoriam Benjamin Fondane”, 7 ianuarie 2020, sala 
„Biblioteca Exilului Românesc din Paris – Basarab Nicolescu”. Manifestarea a fost prilejuită de 
marcarea Zilei Internaționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului. Alături de 
corespondență, expoziția dedicată memoriei scriitorului și filosofului franco-român a reunit 
numeroase materiale inedite: înscrisuri originale, un manuscris inedit (șapte file cuprinzând un 
articol referitor la Tudor Arghezi), dar și o selecție din opera sa literară („L’Être et la connaissance: 
essai sur Lupasco”, „Le voyageur n’a pas fini de voyager”, „Le Mal des fantômes”; „Au seuil de 
l’Inde” etc.). Evenimentul are ca scop promovarea colecțiilor „Bibliotecii Exilului Romanesc la 
Paris – Basarab Nicolescu”. 

Galeria de Artă Aman 
Activități de vernisaj prin care se realizează promovarea artiștilor plastici. În anul 2020, 

până la decretarea stării de urgență au fost vernisate 2 expoziții 
Vizitarea Casei Memoriale „Elena Farago” 
Vizite în cadrul cărora au fost popularizate literatura pentru copii, opera și personalitatea 

Elenei Farago. A fost deschisă publicului până la decretarea stării de urgență din luna martie 
2020 

O noapte în bibliotecă 
Proiect adresat tuturor categoriilor de vârstă, a avut ca scop promovarea lecturii și a celor 

mai noi servicii de bibliotecă. S-a desfășurat în condiții specifice, dar cu un program deosebit de 
încărcat. Au fost organizate, în aceste condiții speciale, expoziții, jocuri interactive, workshop-uri 
pe diferite teme și multe alte activități dinamice, desfășurate în spațiu deschis. 

Zilele Bibliotecii Județene „Alexandru și Aristia Aman” 
Manifestare anuală prin care sunt desfășurate activități culturale și prin care se 

celebrează momentul înființării Bibliotecii “Alexandru și Aristia Aman”. Activitățile desfășurate 
online în acest an, au urmărit atât punerea în evidență a cărților valoroase deținute de bibliotecă 
în fața publicului craiovean, cât și prezentarea noilor servicii dezvoltate de bibliotecă în ultimii ani. 

Books on Tracks 
Proiectul s-a realizat în parteneriat, alături de compania feroviară Softronic, companie 

privată, având ca scop promovarea lecturii în timpul călătoriilor pe rutele  Craiova – București - 
Brașov, Craiova – București – Constanța, în trenurile Hyperion deținute de aceasta, fiind 
amenajată o bibliotecă mobilă în tren. 

Flying Books 
Proiectul s-a realizat în parteneriat cu Aeroportul Internațional Craiova, având ca scop 

promovarea lecturii in timpul călătoriilor cu avionul. Biblioteca ”Aman” a amenajat rafturi în 
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incinta Aeroportului Internațional Craiova, pe care a așezat periodic cărți, pentru a-i 
determina pe călători să citească atunci când așteaptă avionul sau în timpul zborului, 
stocul de cărți fiind împrospătat regulat, în funcție de fluxul de călători. 

Sărbătoarea Sfântă a Crăciunului 
Programe artistice specifice Sărbătorilor de Iarnă, desfășurate în parteneriat cu unitățile 

de învățământ pe pagina de Facebook a bibliotecii. Campanie de strângere de jucării pentru 
copii defavorizați. 

Împreună pentru un mediu mai curat 
Prin acest proiect biblioteca încearcă să informeze despre necesitatea conservării și 

protejării naturii, să creeze modele comportamentale, să educe tinerii și să se implice activ în 
conservarea mediului înconjurător. Proiectul Împreună pentru un mediu mai curat se desfășoară 
în parteneriat cu Agenția pentru protecția mediului Dolj, Direcția Ape Jiu și Muzeul Olteniei, secția 
Științe ale Naturii și a constat în desfăşurarea unor serii de întâlniri educative dedicate tinerilor 
craioveni – elevi, liceeni şi studenţi, al căror obiectiv a fost sensibilizarea şi responsabilizarea 
tinerilor atât în legătură cu necesitatea sortării gunoiului, cât şi în legătură cu modalităţile 
concrete de recuperare, reciclare şi refolosire a materialelor. 

În anul 2020, proiectul s-a realizat sub forma unor ateliere online handmade din 
materiale reciclabile Bibliotecarii secției Mediatecă și American Corner Craiova au realizat 
filmulețe prin care cei interesați aveau posibilitatea să învețe modalități de a-și confecționa o 
mască de protecție acasă. De asemenea, au fost realizate filmări prin care cei interesați puteau 
să învețe să realizeze personajele din poveștile lecturate în cadrul proiectului „Story Time”. 
Personajele au fost realizate din materiale reciclabile. 

Școala altfel 
 Activități culturale educative desfășurate online, în parteneriat cu instituțiile școlare 
doljene. 

Clubul de lectură 
Principalele concepte care definesc Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman” 

sunt: biblioteca este pretutindeni şi nu are limite, invită publicul la participare şi este o organizaţie 
centrată pe om, deschisă spre exterior (public şi instituţii publice). În cadrul Clubului de lectură 
au avut loc sesiuni de lectură online, unde participanții au fost încurajați să comunice gândurile, 
stările sufletești, trăirile, sentimente, pe care le-au avut în fața paginilor cărților. Sunt ajutați să 
vadă toate acestea ca pe o posibilitate de a cunoaște, de a simți, de a valoriza tot ce îi 
înconjoară.  

 

ANSAMBLUL FOLCLORIC „MARIA TĂNASE” 
 

 Ansamblul Folcloric „Maria Tănase” a participat, alături de celelalte instituții de cultură, la 
manifestările cultural-artistice sub patronajul Primariei Municipiului Craiova, dovedind că a 
înţeles necesitatea unei foarte bune colaborări cu celalalte instituții şi că parteneriatul cu aceștia 
este favorabil pentru toți beneficiarii direcți, respectiv locuitorii orașului Craiova, mai ales într-un 
context aparte, dificil, generat de pandemia de COVID-19. 
 
Evenimente 2020 
„ORA DE FOLCLOR”, 

În data de 15 ianuarie 2020, la Colegiul Național „Carol I” din Craiova, s-a desfășurat, în 
premieră, un proiect național inedit, „CAROL cultural-științific”. 

Proiectul a marcat 170 de ani de la nașterea „Luceafărului poeziei românești” și, totodată, 
Ziua Culturii Naționale. La “Ora de folclor”, elevii au învățat despre dansurile și costumele din 
zonele istorice ale țării, fiecare dans fiind prezentat în costumul reprezentativ al zonei de artiștii 
ansamblului. 
„HAI SĂ DĂM MĂNĂ CU MÂNĂ”, 
 Spectacol susținut în Piața Alexandru Ioan Cuza din municipiul Craiova la 
evenimentele organizate pentru a sărbători 161 de ani de la Unirea Principatelor Române, 
în colaborare cu Muzica Militară. 
„CA LA NOI, CA LA OLTENI”, 
           La fel ca în fiecare an, artiștii ansamblului au prezentat un spectacol în cadrul 
manifestărilor organizate pentru SĂRBĂTOAREA TRIFONULUI. 
„Duete de DRAGobete”, 
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 Organizat pentru a marca ziua tradițională a iubirii la români, spectacolul a fost prezentat 
în luna februarie, și în Craiova, la Cercul Militar și la Palatul Culturii Theodor Costescu din 
Drobeta Turnu Severin și a înregistrat multe ecouri favorabile ale criticilor din folclorul românesc. 
“DE ZIUA TA” 
        Programul artistic susținut de către Ansamblul Folcloric „Maria Tănase” a fost dedicat ZILEI  
INTERNAŢIONALE A FEMEII, la evenimentul organizat de Primăria Municipiului Craiova la 
Restaurantul Flora pentru veteranele din Bănie. 
“DOR DE FOLCLOR” 
       Menit să reintroducă activitatea artistică pe un făgaș spre normalitate, primul spectacol 
suținut de Ansamblul Folcloric “Maria Tănase” “de după” o lungă perioadă de liniște a fost 
prezentat pe 18 iulie, când Teatrul de Vară din Parcul Nicolae Romanescu și-a redeschis porțile 
pentru public. Spectacolul a fost prezentat pentru un număr restrâns de de spectatori, în 
condiții speciale, de respectare a regulilor privind prevenirea răspândirii COVID-19. 
„CRAIOVA SE IMBRACÂ ÎN IE” 
        Aflat la a VI-a ediție, evenimentul a fost marcat diferit din cauza restrictiilor impuse de 
pandemia prin care trece întreaga omenire. A fost pentru prima dată în istoria evenimentului, 
când nu s-a organizat parada costumelor populare. 
„VEDETA POPULARĂ” 
          Participarea Orchestrei Ansamblului Folcloric Maria Tanase la TVR1, în zilele de 7, 8, 
9.07.2020 pentru înregistrări la cel mai mare talent - show de folclor din Romania “VEDETA 
POPULARĂ”, emisiune găzduită de Iuliana Tudor, și la TVR 1, TVRi și online pe TVR+. Transmis 
duminică seara în prime-time, show-ul lansează de patru sezoane o nouă generație de talente în 
folclorul muzical reușind să readucă în prim plan valorile culturii tradiționale românești. 
„JOIA POPULARĂ” 
          Pe toată perioada stagiunii estivale, sub egida Primăriei Municipiului Craiova, s-a derulat 
programul ”Art in the Park” la Teatrul de Vară din Parcul Nicolae Romanescu. În toată această 
perioadă, din luna iunie și până în luna septembrie, Ansamblul Folcloric Maria Tănase a susținut 
în fiecare săptămână spectacole sub genericul “Joia populară”.  
         Spectacolele au oferit publicului ocazia să se bucure de muzica populară în aer liber. Deși 
a fost delicat pentru artiști să vadă mai puțini spectatori în sală, bucuria revederii cu publicul a 
fost mai importantă. 
„MARIA TĂNASE JUNIOR” 
        Ansamblul Folcloric „Maria Tănase” a încheiat stagiunea estivală cu o  provocare pentru 
participanții la Atelierele de Folclor. Împreună cu ei și pentru a-i pune în valoare, Ansamblul 
Folcloric „Maria Tănase” a organizat în data de 24 septembrie la Teatrul de Vară din Parcul 
Nicolae Romanescu, spectacolul “Maria Tănase Junior”. Spectacolul a fost preluat de TVR  
Craiova. 
„ATELIERE DE FOLCLOR” 
         Și pe parcursul anului 2020, Ansamblul Folcloric „Maria Tănase” a continuat proiectul 
„Ateliere de foclor” şi a elaborat proiecte atractive pentru a păstra şi cultiva specificul zonal şi 
naţional. Demersurile instituției noastre sunt menite să dezvolte afinități pentru folclorul autentic, 
astfel încât să fie asigurată continuitatea transmiterii moștenirii tradiționale către generațiile 
viitoare. 
         În cadrul “Atelierelor”, membri ai Ansamblului Folcloric „Maria Tanase” predau dansul și 
muzica, vocală și instrumentală, scopul acestora fiind acela de a le cultiva gustul cursanțiilor 
nostri pentru tradiţiile autentice. 
         Încununarea muncii participanților la Atelierul de muzica a venit în luna decembrie, când s-
au clasat pe locul I la prima ediție a concursului online “Christmas Exclusive Fest ce s-a 
desfașurat în perioada 20-24 decembrie 2020. 
 „LA MULȚI ANI, ROMANIA” 
         Filmări la sediul instituției, cu artiștii ansamblului și participanții la Atelierele de Folclor  
pentru a marca 1 Decembrie, Ziua Nationala a României. 
„SPECTACOL DE CRĂCIUN” 
         Filmări la sediul instituției, cu artiștii ansamblului și participanții la Atelierele de Folclor 
pentru Sarbătoarea Nașterii Domnului. 
„SPECTACOL DE REVELION” 
         Filmări la sediul instituției, cu artiștii ansamblului și participanții la Atelierele de Folclor 
pentru a sărbători anul nou. 

SPORT 
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SPORT CLUB MUNICIPAL CRAIOVA 

 La nivelul SCM Craiova există patru secţii sportive în care, în anul 2020, și-au desfăşurat 
activitatea 85 sportivi legitimați și 16 persoane care alcătuiesc staff-urile tehnice ale echipelor, 
dar și 2 contracte de activitate sportivă cu personal medical de specialitate, ceea ce duce la un 
total de 103 contracte de activitate sportivă. 

SPORTURI DE ECHIPĂ 
BASCHET MASCULIN – S.C.M. ”U” CRAIOVA 

 Federația Română de Baschet a hotărât înghețarea sezonului la momentul instituirii Stării 
de urgență. Astfel, în ediția de campionat 2019–2020 echipa de baschet masculin S.C.M. ”U” 
CRAIOVA s-a clasat pe locul 7, loc aflat în obiectivul propus: clasare în play-off-ul campionatului 
(primele 8 clasate). 

În Cupa României a fost eliminată în primul tur.   
În sezonul 2020–2021, echipa a încheiat turul de campionat pe locul 4. 

 Echipa de baschet masculin a avut în sezonul 2019/2020 16 membri în cadrul lotului (12 
jucători, 3 tehnicieni și 1 kinetoterapeut). 
 În sezonul 2020/2021 lotul de baschet masculin este format din același număr de membri 
– 16 (12 jucători, 3 tehnicieni și 1 kinetoterapeut). 
 HANDBAL FEMININ– S.C.M. CRAIOVA 

Federația Română de Handbal a hotărât înghețarea sezonului la momentul instituirii Stării 
de urgență (etapa a 19-a) astfel că echipa de handbal feminin a încheiat sezonul competiţional 
2019–2020 pe locul 9, în timp ce în Cupa ROMÂNIEI competiția s-a anulat, deși echipa noastră 
era calificată în optimile de finală ale competiției. 

Echipa de handbal feminin a avut în sezonul 2019/2020, 21 membri în cadrul lotului (17 
sportive, 3 tehnicieni și 1 kinetoterapeut). 
 În sezonul 2020/2021 lotul echipei de handbal feminin are în componență 22 membri (18 
sportive, 3 tehnicieni și 1 kinetoterapeut). 
 
 VOLEI MASCULIN – S.C.M. ”U” CRAIOVA 
 Federația Română de Volei, ca și celelalte federații sportive a hotărât înghețarea 
sezonului la momentul instituirii Stării de urgență, dar cu decizia declarării clasamentului final 
oficial a modului în care se afla clasamentul la data de 16 martie. Astfel în ediția de campionat 
2019–2020 echipa de volei masculin S.C.M. ”U” CRAIOVA s-a clasat pe locul 2 – titlul de 
viceCampioană – performanță aflată în obiectivul propus care asigura și prezența în Cupele 
europene = C.E.V. Cup. 

În Cupa României echipa era calificată în turneul final al competiției (primele 4 echipe), 
dar competiția a fost anulată.   

În turul sezonului competițional 2020–2021 în competiția internă, la finalul turului de 
campionat, echipa a terminat pe poziția a 4-a cu opțiune serioasă ca în play-off-ul competiției să 
lupte pentru un loc pe podium, în timp ce în Cupa ROMÂNIEI echipa de volei masculin 
S.C.M. ”U” Craiova s-a calificat și jucat – ÎN PREMIERĂ – finala competiției. 

În ceea ce privește participarea în cupele europene echipa de volei masculin, singura din 
cadrul clubului cu drept de prezență în competițiile europene, sezonul 2020–2021, conducerea 
clubului de comun acord cu conducerea tehnică a echipei, date fiind condițiile de participare și 
restricțiile de călătorii, au decis neînscrierea în cupele europene, decizie care s-a dovedit a fi una 
justă în condițiile în care desfășurarea competițiilor europene – intercluburi sunt serios afectate 
de pandemia de Covid–19. 

Echipa de volei masculin a avut în sezonul 2019/2020 17 membri în cadrul lotului (14 
jucători, 2 tehnicieni și 1 kinetoterapeut). 
 În sezonul 2020/2021 lotul de volei masculin este format din 19 membri (16 jucători, 2 
tehnicieni și 1 kinetoterapeut). 
 VOLEI FEMININ – S.C.M. ”U” CRAIOVA 
 La momentul închiderii competițiilor sportive de către federația Română de volei Echipa 
de volei feminin, la finalul sezonului competiţional 2019–2020, în Campionatul Diviziei A 2 – Vest, 
S.C.M. ”U” CRAIOVA s-a clasat pe locul 3, cu prezență la turneul semifinal de promovare, fără 
participare în Cupa ROMÂNIEI. 

În sezonul competițional 2020–2021, echipa de volei feminin evoluează în Divizia A2, 
Seria vest, obținând în turul de campionat locul 2, fără participare în Cupa ROMÂNIEI. Echipa 
este în luptă pentru calificarea la turneul semifinal de promovare în Divizia A1 – prima ligă a 
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voleiului feminin românesc. 
Echipa de volei feminin a avut în sezonul 2019/2020, 14 membri în cadrul lotului (12 

sportive, 1 tehnician și 1 kinetoterapeut). 
 În sezonul 2020/2021 lotul echipei de handbal feminin are în componență 15 membri (13 
sportive, 1 tehnician și 1 kinetoterapeut). 
 BOX – S.C.M. CRAIOVA 
 Ca și în cazul celorlalte federații, anul sportiv a fost serios afectat de pandemia de 
Coronavirus din competițiile programate în calendarul competițional s-au desfășurat doar 4. 

În ceea ce privește rezultatele obținute de sportivii secției de box, în anul 2020 s-au 
obținut 10 medalii: 6 la competițiile de Cupa României (2 aur, 1 argint și 3 bronz) și 4 medalii la 
campionatele naționale (1 aur, 1 argint și 2 bronz). 

În anul competițional 2020, în cadrul secției de box au activat (în perioada permisă de 
restricțiile medicale) 33 de membri (30 sportivi și 3 tehnicieni). 
 
  

 
ORDINE PUBLICĂ 

 
POLIŢIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
În anul 2020, la nivelul Poliţiei Municipiului Craiova s-au depus eforturi pentru 

consolidarea instituţiei poliţiei conform valorilor democraţiei şi în vederea revigorării culturii 
organizaţionale, activitatea fundamentându-se pe asigurarea nevoilor societăţii, folosirea 
eficientă a resurselor şi dezvoltarea parteneriatului cu toţi factorii sociali. 

Prin activităţile şi obiectivele propuse, s-a urmărit apărarea proprietăţii publice şi private, 
menţinerea unui climat de siguranţă civică în limitele normalităţii, sporirea siguranţei cetăţeanului, 
consolidarea încrederii şi respectului populaţiei faţă de instituţie, prevenirea şi combaterea 
criminalităţii, înlăturarea cauzelor şi condiţiilor care generează sau favorizează acest fenomen. 

  În anul 2020, la nivelul Poliţiei municipiului Craiova au fost organizate şi executate 2.824  
acţiuni preventive, majoritatea fiind organizate în sistem integrat. 

Cu ocazia acestor activităţi, lucrătorii Poliţiei Municipiului Craiova au aplicat 44.479 
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 programenlor 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 – prioritate naţională; 
- Programul de prevenire a violenței domestice – prioritate naţională; 
 
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 şi finalitatea judiciară la nivelul municipiului 
În  anul 2020 la nivelul structurilor care compun Poliţia Municipiului Craiova (urban şi rural) 

au fost sesizate  7474  infracţiuni, cu 7,52 %  mai puţine decât în aceeaşi perioadă a anului 2019 
(- 608 infracţiuni). 

 În mediul urban (pe raza mun. Craiova), au fost sesizate 5424 infracţiuni, cu 13,22% mai 
puţine decât în aceeaşi perioadă a anului 2019 (- 827 infracţiuni). 

Din acestea, 293 sunt infracţiuni de natură economico-financiară, care prezintă scădere 
cu 19,51% (-71 fapte), 3455 infracţiuni de natură judiciară care scad cu 7,55% (- 282 fapte) şi 
1676 de altă natură, care scad cu 22,05% (- 474 fapte). 

La începutul anului 2020, existau în lucru 6.672 dosare penale cu autori necunoscuţi,  
au fost înregistrate  2.053 dosare şi  au fost soluţionate  2.145 dosare. 

Totodată, existau în lucru  şi  2.824 dosare penale cu autori cunoscuţi, au fost înregistrate  
3.547 şi  au fost soluţionate 2900 astfel de dosare.   

 
În ceea ce priveşte criminalitatea contra persoanei, în anul 2020, la nivelul Poliţiei 

Municipiului Craiova, au fost sesizate 570 infracţiuni, cu 172 fapte mai multe decât în perioada 
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similară a anului 2019 (1398 fapte). 
 Criminalitatea contra patrimoniului a avut un trend descrescător în anul 2020, fiind 

sesizate 2448 infracţiuni, cu 672 fapte mai puţine faţă de anul anterior (3120 în anul 2019, -
21,5% ), furtul continuând să constituie ponderea, cu un procent de 80,5% din totalul acestui gen 
de fapte. 

Criminalitatea stradală prezintă o scădere cu 24,9%, de la 702 infracţiuni în anul 2019 
la 527 în anul 2020 (-175 fapte). 

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 950 infracţiuni, faţă de 1333 în anul 
2019 (-383 fapte), care reprezintă 17,51 % din totalul celor sesizate, procent în scădere faţă de 
anul anterior. 

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 2020 a 85 suspecţi 
/inculpaţi. 

     În anul 2020 au fost depuse şi înregistrate 4083 petiţii şi au fost primite în audienţă 54 
persoane, acestea depunând reclamaţii. 

 Au fost soluţionate şi rezolvate aspectele reclamate  în 4042 petiţii şi 54 audienţe, astfel 
încât, la sfârşitul perioadei analizate, au rămas în lucru 41 petiţii şi nicio audienţă, toate în 
termenul legal de soluţionare. 

 Siguranţa traficului rutier şi pietonal 
În anul 2020 poliţiştii rutieri au organizat şi executat 460 acţiuni (+90), au aplicat 19.320 

contravenţii, din care  18.347 conducătorilor auto şi 973 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  3934 permise de conducere (-107 față de anul 2019) 
şi retragerea unui număr de 887 certificate de înmatriculare (+32 față de anul 2019). 

Pe raza municipiului s-au înregistrat 49 (-43) accidente grave,  soldate cu 8 morţi (-1), 44 
răniţi grav (-42)  şi  15 răniţi uşor (-23). 

Principalele cauze  generatoare ale celor 49 accidente grave produse în anul 2020, au 
fost neacordare prioritate pietoni = 20, neacordare prioritate auto = 8, traversare 
neregulamentară pietoni = 7 şi alte cauze = 14. 

 

POLIŢIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 În anul 2020, Poliţia Locală a Municipiului Craiova s-a axat pe îndeplinirea sarcinilor și 

punerea în aplicare a actelor normative emise pe perioada instituirii pe teritoriul României a 
stărilor de urgență și alertă (decrete prezidențiale, ordonanțe militare, hotarâri guvern, hotărâri 
ale Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Dolj, hotărâri ale Comitetului Local pentru 
Situații de Urgență Craiova, Dispoziții ale conducerii Inspectoratului General al Poliției Române și 
Inspectoratului de Poliție Dolj), având în atenție și îndeplinirea atribuțiilor stabilite prin Planul de 
Ordine şi Siguranţă Publică al Municipiului Craiova (plan ce are ca obiective fundamentale 
creşterea siguranţei cetăţenilor, prevenirea şi combaterea faptelor contravenţionale şi 
infracţionale, a criminalităţii şi a infracţionalităţii stradale), Legea nr.155/2010 republicată (a 
poliției locale), hotărâri emise de Consiliul Local al Municipiului Craiova și dispoziții emise de 
Primarul Municipiului Craiova. 

S-au efectuat patrulări auto și patrulări pedestre pe zona de responsabilitate stabilită prin 
Planul Unic de Ordine Publică al municipiului Craiova și prin dispozițiile șefului Inspectoratului de 
Poliție Județean Dolj, s-a asigurat integritatea obiectivelor și a mobilierului urban proprietate a 
municipiului Craiova, s-au desfășurat acțiuni preventive, precum și acțiuni specifice și punctuale, 
în urma cărora au fost aplicate sancțiuni contravenționale, aplanate stări conflictuale și 
constatate fapte infracționale.   

Polițiștii locali au acționat, în principal, pe linia prevenirii faptelor antisociale și pentru 
verificarea respectării măsurilor stabilite la nivel national sau local în vederea prevenirii și 
combaterii efectelor pandemiei COVID - 19, fiind organizate şi desfăşurate 1.691 acţiuni și 
misiuni specifice (din care 1.278 au fost acțiuni cu scop preventiv), asigurând măsuri de ordine 
cu ocazia diverselor evenimente, pe sectoarele de ordine publică, circulație rutieră (mitinguri, 
manifestări sportive, cultural - artistice, religioase), disciplina în construcții (desființări construcții, 



83 
 

etc), din care 1.351 acțiuni cu efective proprii și 340 acțiuni în cooperare cu alte structuri și/sau 
instituții cu atribuții specifice. 

Actiunile preventive desfășurate de toate structurile operative ale Poliției Locale a 
Municipiului Craiova au avut ca scop  prevenirea și combaterea efectelor pandemiei COVID – 19, 
precum și prevenirea faptelor care afectează climatul social, ordinea, siguranța și liniștea publică, 
menținerea curățeniei domeniului public, integritatea mobilierului stradal, deteriorarea sub orice 
formă a spațiilor verzi și a materialelor dendrofloricole existente, depozitarea și arderea resturilor 
ce provin din demolări și dezmembrări de vehicule pe domeniul public/privat, respectarea 
regulilor ce reglementează traversarea străzii de către pietoni, a circulației pe drumurile publice 
și zonele pietonale cu biciclete, trotinete, etc, staționarea pe raza municipiului Craiova a 
autovehiculelor de mare tonaj,  acțiuni de prevenire a agenților economici privind respectarea 
măsurilor legale, etc. 

În perioada de vară, pe timpul nopții, două echipaje formate din 6 - 8 polițiști locali cu 
atribuții de menținere a ordinii și liniștii publice, precum și un echipaj cu atribuții de circulație 
rutieră, au desfășurat misiuni în toate cartierele municipiului Craiova (locurile de joacă, foișoarele, 
zonele și părculețele din jurul blocurilor de locuințe, etc), fiind depistate și sancționate persoanele 
care deranjau liniștea publică, consumau alcool pe domeniul public, aruncau diverse gunoaie pe 
domeniul public (ambalaje, peturi, cutii, coji de semințe, etc). 

Au fost identificați 18 minori lipsiţi de supravegherea părinţilor, ce au fost predați familiilor 
sau au fost predaţi (pe bază de proces-verbal) centrelor speciale din cadrul Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj. 

De asemenea, 19 persoane fără adăpost depistate pe raza municipiului Craiova au fost 
conduse, în perioada cu temperaturi scăzute, la centrele speciale 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 355 mandate de aducere emise de organele de 
urmărire penală şi instanţele de judecată de pe raza de competență și, de asemenea, s-au 
realizat 250 intervenţii la obiectivele monitorizate de instituție. 

Polițiștii locali (dotați cu armament letal și muniție aferentă) au efectuat 1.833 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 și fără înregistrarea niciunui eveniment. 

Potrivit O.U.G. nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate, 
aprobată și completată prin Legea nr. 290/2005, s-a dispus verificarea a 3.116 persoane, cărora 
le-au fost comunicate somații și înștiințări pentru a se deplasa la sediul Direcției Evidența 
Persoanelor, în vederea intrării în legalitate. 

În domeniul circulației, au fost desfasurate activități de responsabilizare a conducatorilor 
de autovehicule, sancționarea conducătorilor care încalcă prevederile O.U.G. nr. 195/2002, 
identificarea și sancționarea conducătorilor de vehicule cu tracțiune animală și ridicarea 
vehiculelor respective, fluidizarea traficului rutier în principalele intersecții din zona centrală și în 
zona unităților de învațământ, în zona Pieței Centrale și a Târgului de Săptămână, asigurarea 
măsurilor pe linie rutieră cu ocazia manifestarilor cultural-artistice, religioase sau sportive, 
precum și depistarea și identificarea autovehiculelor abandonate sau fără stăpân, cu scopul 
eliberării domeniului public. 

În domeniul disciplinei în construcții, raportat la competențele statuate prin legea specială, 
au fost verificate construcţii executate fără forme legale (construcții cu destinația de locuințe, 
chioșcuri, garaje, tonete, panouri, împrejmuiri etc), iar pentru abaterile constatate s-au dispus 
măsurile prevăzute de prevederile Legii nr. 50/1991 republicată. 

S-au organizat acțiuni de control a activității comerciale la agenții economici ce își 
desfășoară activitatea în piețele agroalimentare și în Târgul de Săptămână pentru verificarea 
respectării măsurilor impuse prin actele emise sub imperiul stărilor de urgență/alertă privind 
combaterea răspândirii epidemiei COVID – 19. 

S-a avut în vedere verificarea centrelor de colectare a deșeurilor, precum și existența 
contractelor încheiate de persoanele fizice/juridice cu S.C. Salubritate Craiova. 

În temeiul Legii nr. 15/2016  - privind modificarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea și 
combaterea consumului produselor din tutun, polițiștii locali cu atribuții în ordine publică și 
activitate comercială au desfășurat 27 acțiuni specifice, acordând atenție sporită unităților de 
învățământ, în vederea combaterii fumatului în școli și licee, în urma cărora au fost aplicate 107 
sancțiuni contravenționale. 
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În urma  activităţilor desfășurate de către polițiștii locali, au fost constatate  68 infracţiuni 
(66 infractiuni depistate de serviciile operative Ordine Publica/Circulație, persoanele suspecte 
fiind conduse la secțiile Poliţiei Municipiului Craiova, în vederea continuării cercetărilor și 2 
infracțiuni privind încălcarea prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată, pentru continuarea 
lucrărilor de construcții după dispunerea măsurilor complementare de oprire a lucrărilor). 

De asemenea, prin măsurile luate, în urma acțiunilor organizate și a misiunilor de 
patrulare pe zonele repartizate, polițiștii locali au aplanat 181 stări conflictuale, cazuri în care nu 
s-a mai impus aplicarea de măsuri coercitive. 

Poliţiştii locali au desfășurat misiuni de asigurare a ordinii și siguranței publice, precum și 
de fluidizare a circulației, pentru 43 competiții și activități sportive, manifestări ce  s-au desfășurat 
la Sala Polivalentă, Sala ”Ion Constantinescu” și Stadionul de Fotbal din cadrul Complexului ”Ion 
Oblemenco”. 

S-a exercitat controlul corporal asupra spectatorilor și s-au asigurat măsuri de  siguranța 
a spectatorilor, protecția jucătorilor, staff-ului tehnic și oficialilor echipelor, arbitrilor și 
observatorilor (desfășurând misiunile specifice inclusiv în zonele de cazare ale acestora), 
precum și toate măsurile impuse de Legea nr. 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei 
cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive, actualizată, pentru toate evenimentele desfășurate 
în sălile de sport menționate mai sus. 

De asemenea, polițiștii locali au asigurat măsuri de ordine publică și circulație, împreună 
cu polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Craiova și Gruparea Mobilă de Jandarmi Craiova la 
toate meciurile de fotbal desfășurate pe Stadionul ”Ion Oblemenco”. 

Mai mult, polițiștii locali au asigurat ordinea publică, iar polițiștii cu atribuții de circulație 
măsurile de fluidizare/restricționare circulație și parcare a autovehiculelor la 92 evenimente 
publice: evenimente culturale, sportive, religioase și adunări publice desfășurate în 
Parcul ”Nicolae Romanescu” - Teatrul de Vară, Parcul ”Tineretului”, Centrul Multifuncțional, zona 
centrală, Centrul Istoric, esplanada Teatrului”Colibri”. 

În anul 2020, în conformitate cu prevederile Legii nr. 115/2015 – (pentru alegerea 
autoritatilor administratiei publice locale), precum și în conformitate cu dispozițiile din Legea nr. 
208/2015 – (privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor), s-au desfășurat măsuri de 
asigurare a integrității panourilor/afișelor electorale pentru 34 amplasamente (148 panouri), pe 
toată durata desfășurării campaniilor electorale, această sarcină constituind o obligație legală 
impusă polițiștilor locali (inclusiv dispusă de conducerea IPJ Dolj). 

Totodată, polițiștii locali cu atribuții de circulație au desfășurat măsuri de 
fluidizare/restricționare a traficului rutier în zona instituției de unde s-au distribuit buletinele de vot, 
dar și în zona centrală a municipiului Craiova cu ocazia preluării buletinelor de vot după 
încheierea procesului de votare, fiind închisă circulația pe străzile A.I. Cuza, Unirii, Popa Șapcă 
și Romul. 

Pe parcursul anului, prin intermediul dispeceratului Poliției Locale, au fost preluate  în 
total 8.074 sesizări telefonice, din care 3.254 sesizări pe liniile proprii ale instituției, iar 4.820 
sesizări au fost preluate (procesate, repartizate spre soluționare entităților competente) prin linia 
telefonică specială ”Telefonul Cetateanului” (0251 – 984), telefon ce este conectat la 
Dispeceratul Politiei Locale.           

Totodată, polițiștii locali - dispecerii instituției, au efectuat 7.282 de verificări în baza de 
date M.A.I, la solicitarea polițiștilor locali din teren, aflați în misiune, din care: verificări persoane 
– 4.480; verificări permise de conducere auto – 281; verificări autovehicule -2.521). 

În cursul anului au fost constatate şi aplicate 11.308 de sancțiuni contravenţionale (7.817- 
amenzi și 3.491 - avertismente), în valoare totală de 4.491.244,00 lei, fiind aplicate și 10.597 
puncte penalizare la permisul de conducere. 
 
Activitățile desfășurate de Poliția Locală pe perioada instituirii pe teritoriul României a 
stării de urgență/necesitate și a stării de alertă 

a). starea de urgență 
Poliţia Locală a executat misiuni pentru îndeplinirea sarcinilor stabilite de prevederile 

legale privind prevenirea răspândirii COVID – 19, conform dispozițiilor Șefului Inspectoratului de 
Poliție al Județului Dolj. 

 
În acest context, începând cu data de 02.03.2020 și până la 19.03.2020, Poliția Locală 

alături de Poliția Municipiului Craiova, a monitorizat zilnic persoanele aflate în situația izolării la 
domiciliu, dacă acestea respectă interdicția părăsirii domiciliului pe perioada de izolare impusă 
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de autoritatile abilitate, fiind verificate (zilnic) 421 persoane sosite din țari afectate de pandemie. 
Polițiștii locali din structurile operative ale Poliției Locale a Municipiului Craiova au 

desfășurat în perioada 16 – 28.03.2020, 51 acțiuni de prevenție pe raza municipiului Craiova, în 
vederea conștientizării populației pentru a respecta cu strictețe măsurile impuse de autoritățile 
centrale și locale. 

În acest sens, în conformitate cu hotărârile emise de către Comitetul Judetean pentru 
Situatii de Urgenta Dolj și Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Craiova, 
polițiștii locali au procedat la izolarea și interzicerea accesului la locurile de joacă, foișoare, 
parcurile și Grădina Botanică din  municipiul Craiova,  au identificat grupurile de persoane ce 
pătrundeau în aceste locații și au purtat discuții cu cetățenii prin care le-au fost aduse la 
cunoștință recomandările autorităților, în sensul de a păstra distanța de minim 1,5m între 
persoane, de a nu părăsi domiciliul fără o cauză de necesitate, de a evita zonele aglomerate 
unde sunt expuși la contact direct și/sau interacțiune cu un număr mare de persoane, de a limita 
la maximum orice contact direct cu alte persoane. 

Toate aceste locații, inclusiv piețele și Târgul de Săptămână, au fost cuprinse în 
itinerariile de patrulare, iar monitorizarea acestora a fost efectuată de mai multe ori pe zi, cu 
scopul verificării respectării măsurilor dispuse de către autorități. 

Tot în aceasta perioadă, efectivele operative ale Poliției Locale au desfășurat misiuni de 
informare a cetătenilor prin comunicarea și afișarea de pliante pe ușile tuturor scărilor de acces 
în blocurile de locuințe (aproximativ 4.500), în care se aflau menționate regulile minime ce 
trebuie respectate pentru a evita răspândirea coronavirusului – COVID 19. 

În perioada 23-30.03.2020, potrivit Decretului nr.195/2020 și a Ordonanțelor Militare, un 
efectiv de 20 echipaje auto ale Poliției Locale, au desfășurat pe raza Municipiului Craiova 
acțiuni de prevenire, pentru avertizarea populației în vederea respectării interdicției de 
circulație în afara locuinței/gospodăriei în intervalul orar 22.00 - 06.00. 

Un aspect important al activităților a vizat realizarea măsurilor de pază/securitate şi ordine 
publică a perimetrului zonelor aferente centrelor de carantină, începând cu data de 20.03.2020, 
în conformitate cu dispozițiile legale privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul 
Romaniei. 

Pe perioada instituirii stării de urgență și ulterior, a stării de necesitate, efectivele 
operative din cadrul Poliției Locale au asigurat măsurile pentru menținerea siguranței și ordinii 
publice (24h/24h) pentru 17 centre de carantină. 

 În aceste centre au fost plasate în carantină  2.158 de persoane, fiind întocmite  66 note 
de măsuri. 

S-au făcut verificări pe toată perioada efectuării misiunilor la centrele de carantină, atât 
pentru persoanele aparținătoare celor carantinați ce le aduceau pachete (8.915 persoane), cât și 
asupra bagajelor/pachetelor ce urmau să fie predate de personalul special desemnat către 
persoanele aflate în carantină. 

În luna aprilie, efective din cadrul structurilor de ordine publică și circulație, au participat la 
acțiunile de dezinfecție efectuate de Primăria Municipiului Craiova pe principalele bulevarde din 
municipiul Craiova, măsura făcând parte din programul stabilit la nivelul Primăriei Craiova în con-
textul epidemiologic de la data respectivă. 

În perioada sărbătorilor Pascale, polițiștii locali au acționat cu efective mărite în zona 
principalelor lăcașuri de cult și cimitire (inclusiv în patrule mixte cu polițiști din cadrul Poliției Mu-
nicipiului Craiova) pentru asigurarea măsurilor de prevenire și respectarea ordonanțelor militare 
privind interzicerea accesului în incinta acestora. 

În noaptea de ”Înviere”, un dispozitiv format din 16 polițiști locali din cadrul serviciilor 
operative ale Politiei Locale a Municipiului Craiova, constituiți în echipaje mobile auto, au fost 
alături de persoanele vârstnice din căminele de bătrâni și de copiii instituționalizați  la  cele 14 
centre de tip rezidential, ce au destinația de centre sociale, ducându-le ,,Sfânta Lumină” și 
Paște, pentru a se bucura de Învierea Domnului Iisus Hristos. 

Lumina Sfântă a fost dusă și la cele 17 locații unde se aflau plasate în carantină 
instituționalizată persoanele sosite în țară din zone estimate cu risc de contaminare . 

Odată cu măsurile de suspendare a activității de servire și consum a produselor 
alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice, organizată de restaurante, cafenele, piețele 
agroalimentare, sau alte localuri publice, în spațiile destinate acestui scop din interiorul sau 
exteriorul locației, polițiștii locali din cadrul Biroului Activitate Comercială au organizat și 
desfăsurat pe raza Municipiului Craiova acțiuni specifice impuse de prevederile Decretelor și 
Ordonanțelor Militare, după cum urmează: 
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- 896 verificări  la agenții economici (persoane juridice Auchan, Kauffland, Lidl, Profi, 
Carrefour), centre și complexe comerciale (Mercur, Banie, Oltenia SUCPI, Marlorex, Frigorifer, 
Pelendava, Expoflor, Big Simplon), spălătorii auto; 

- 384 verificari persoane fizice; 
- 8 misiuni de prevenție în vederea verificării respectării cerințelor referitoare la 

deplasarea și staționarea persoanelor, a măsurilor impuse operatorilor economici prin 
ordonanțele militare în piețele agroalimentare din municipiul Craiova (privind marcarea zonei 
destinată clienților, marcarea cu semne vizibile a fluxului pietonal și de  orientare a acestora în 
vederea păstrării unei distanțe sociale minime de 1,5 m, etc). 

De asemenea, în toată această perioadă, zilnic, echipaje auto ale instituției au desfășurat 
activități de înștiințare/prevenire a populației, prin mesaje audio difuzate prin intermediul 
sistemelor acustice ale autospecialelor. 

b). starea de alertă 
În perioada instituirii stării de alertă pe teritoriul țării (15.05.2020) prin H.G. nr. 394/2020, 

structurile operative din cadrul  Poliţiei Locale a Municipiului Craiova au desfașurat activități de 
verificare a modului în care sunt respectate prevederile  actelor normative elaborate de Guvernul 
Romaniei, Hotărârile Comitetului Național Pentru Situații de Urgență, Hotărârilor Comitetului 
Județean pentru Situații de Urgență a Judetului Dolj precum și a Hotararilor Comitetului Local 
pentru situații de Urgență a Municipiului Craiova, pentru prevenirea și combaterea efectelor 
pandemiei COVID-19. 

Poliția Locală a Municipiului Craiova a fost angrenată, în această perioadă, cu prioritate, 
în realizarea activităților privind verificarea zilnică a respectării obligatiilor legale de către 
persoanelor izolate la domiciliu, carantinate sau internate în unitatile spitalicesti, de a nu părăsi 
locația în care acestea au fost plasate. 

Astfel, în urma misiunilor desfășurate zilnic, prin verificări la fiecare adresă și persoană 
aflată în izolare/carantină, până la data de 31.12.2020, polițiștii locali au efectuat, în total, 46.672 
verificări persoane și 26.263 vizite la domiciliile în care aceștia erau izolați/carantinați, rezultatele 
fiind comunicate Poliţiei Municipiului Craiova. 

Pe perioada instituirii stării de alertă, efectivele operative din cadrul Poliției Locale a 
Municipiului Craiova au asigurat și paza/menținerea ordinii si siguranței publice (24h/24h), 
pentru 11 centre de carantină, unde în perioada  15.05.2020 -03.07.2020, au fost plasate în 
carantină 537 persoane, fiind întocmite 32 note de măsuri. 

De asemenea, au fost făcute verificări, pe toată perioada efectuării misiunilor la centrele 
de carantină, atât pentru persoanele aparținătoare celor carantinați care le aduceau pachete 
(2.157 persoane), cât și asupra bagajelor/pachetelor ce urmau să fie predate de către personalul 
special persoanelor aflate în carantină. 

În toată această perioadă, pe lângă activitățile menționate, Poliția Locală a fost angrenată 
și în realizarea activităților din domeniul siguranței publice, cum ar fi: 

a) menținerea ordinii si sigurantei publice la nivel de municipiu – prin politistii locali 
specializati in domeniul ordinii si linistii publice (forte proprii sau în echipaje mixte); 

b) impunerea măsurilor temporare de restricție a circulației pe drumurile publice, 
asigurarea fluenței și siguranței traficului rutier – prin politiștii locali specializați în domeniul 
circulației rutiere; 

c) activități referitoare la verificarea modului de respectare a operatorilor economici, 
persoanelor fizice sau juridice, a măsurilor stabilite prin actele normative specifice stării de alertă, 
pentru prevenirea răspândirii virusului SARSCOV-2. 

d) informarea cetățenilor cu privire la riscurile existente în cazul în care nu sunt 
respectate măsurile instituite de către autoritățile de sănătate publică, respectiv instituirea 
carantinei sau a izolarii – tot personalul Poliției Locale; 

e) alte activități stabilite în sarcina Poliției Române și/sau a Poliției Locale, pe durata stării 
de alertă instituite prin dispozitii legale.   

Tot în perioada stării de alertă polițiștii locali din structurile operative ale Poliției Locale au 
desfășurat 1.386 acțiuni de prevenție pe raza municipiului Craiova, în vederea conștientizării 
populației pentru a respecta cu strictețe măsurile impuse de autoritățile centrale și locale, cu 
scopul prevenirii răspândirii COVID – 19. 

În cadrul acestor acțiuni, au fost verificați și călătorii din mijloacele de transport în comun, 
fiind efectuate 450 acţiuni de verificare pentru 6.306  autobuze. 

Efective de polițiști locali, sub coordonarea Poliției Municipiului Craiova, în dispozitiv 
comun (Poliție, Jandarmerie, Poliție Locală), au participat, zilnic, pe toată perioada stării de 
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urgență și de alertă, la acțiuni specifice pentru  verificarea respectării prevederilor Legii nr. 
55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. 

De asemenea, politistii locali au continuat activitățile de prevenție prin actiuni zilnice in 
vederea  respectarii măsurilor impuse de autorități în parcurile și Gradina Botanică, locurile de 
joacă și foișoarele amenajate pe domeniul public de către autoritatea locală. 

 Structura de ordine publică 
Pe parcursul anului 2020, Serviciile de Ordine Publică au organizat şi desfăşurat 1.352 

acţiuni pe diverse domenii de activitate, raportat la competențele conferite de actele normative 
emise cu privire la prevenirea și combaterea răspândirii epidemiei de coronavirus SARSCOV – 2, 
precum și de Legea nr. 155/2010 (a poliției locale), HG nr. 1332/2010 pentru aprobarea 
Regulamentului cadru de organizare și funcționare a poliției locale, actele administrative emise 
de autoritățile centrale și locale, din care 1.114 acțiuni cu forțe proprii și 238 în colaborare cu 
celelalte instituții ce au atribuții în menținerea ordinii și siguranței publice. 

Activitatea desfăsurată de către polițiștii locali din cadrul structurilor de ordine publică a 
fost concretizată și prin desfăsurarea a 1.041 acțiuni cu caracter preventiv (din totalul de 1.352), 
ce au avut ca scop respectarea prevederilor actelor  normative emise de autoritățile centrale și 
locale pentru prevenirea și combaterea răspândirii epidemiei de coronavirus SARSCOV – 2, dar 
și pentru prevenirea faptelor care afectează climatul social, ordinea și siguranța publică, 
menținerea curățeniei domeniului public, integritatea mobilierului stradal, deteriorarea sub orice 
formă a spațiilor verzi și a materialelor dendrofloricole existente, depozitarea și arderea resturilor 
ce provin din demolări și dezmembrări de vehicule, pentru prevenirea și combaterea depozitării 
de deșeuri pe domeniul public/privat, 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 urma acestor acțiuni menționate mai sus, pe lângă faptele contravenționale depistate și 
sancționate, au fost constatate și 38 infracţiuni, persoanele suspecte fiind conduse la secțiile 
Poliţiei Municipiului Craiova în vederea continuării de cercetări, împreună cu toate documentele 
procedurale impuse de legile penale, întocmite de polițiștii locali. 

În perioada supusă analizei, în timpul  activităţilor de patrulare, politiștii locali  au depistat 
3 cazuri de deținere pentru consum de substanțe cu efect halucinogen, în urma controalelor 
corporale sumare desfășurate asupra persoanelor respective, fiind descoperite diferite materiale 
și tehnică pentru confecționarea manuală de țigarete cât și diferite substanțe și materii vegetale 
suspecte. 

Toate materialele și bunurile cu caracter suspect, împreună cu actele de constatare și 
plicurile sigilate, au fost predate lucratorilor B.C.C.O. din cadrul Inspectoratului de Politie 
Județean Dolj, în vederea continuării cercetărilor. 

Răspunzând sesizărilor cetățenilor, cu privire la cazurile de tulburare a ordinii și liniștii 
publice, s-a intervenit și au fost aplanate 120 de stări conflictuale. 

S-au asigurat măsuri de ordine la Direcția Evidența Persoanelor (în perioada de vară, 
când este afluență mare de persoane), Direcția Impozite și Taxe (ianuarie – martie, noiembrie – 
decembrie, când se produc aglomerări de persoane la ghișee), Direcția de Asistență Socială, 
depozitele de alimente, unități de învățământ. 

Polițiștii locali au asigurat atât protecția funcționarilor publici, cât și a valorilor monetare 
încasate de casieriile Primăriei Municipiului Craiova, SC R.A.T. Craiova și SC Salubritate Craiova, 
asigurând colectarea și transportul valorilor către Trezoreria Municipiului Craiova, cu 
autospeciala blindată aflată în dotarea Poliției Locale. 

De asemenea, în baza protocolului de colaborare cu SC R.A.T. Craiova, s-au efectuat, în 
echipe mixte, acțiuni de control asupra călătorilor ce folosesc mijloacele de transport public în 
comun privind existența tichetului valabil de călătorie, având ca scop diminuarea călătoriilor 
frauduloase, fiind aplicate 108 sancțiuni contravenționale (90 amenzi și 18 avertismente), ca 
urmare a încălcării prevederilor Legea nr. 92/2007 - privind serviciile de tranport public local, 
actualizată. 

Poliţiştii locali cu atribuții de ordine publică au desfășurat misiuni de asigurare a ordinii și 
siguranței publice pentru 43 competiții și activități sportive, manifestări ce  s-au desfășurat la 
Sala Polivalentă, Sala ”Ion Constantinescu”, Parcul ”Nicolae Romanescu”, Parcul Tineretului și 
Stadionul de Fotbal din cadrul Complexului ”Ion Oblemenco”. 

Mai mult, polițiștii locali au asigurat măsurile de ordine și siguranță publică la 92 
evenimente publice - evenimente culturale, sportive, religioase și adunari publice desfășurate în 
Parcul ”Nicolae Romanescu” - Teatrul de Vară, Parcul ”Tineretului”, Centrul Multifuncțional, zona 
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centrală, Centrul Istoric, după cum urmează (cu titlu de exemplu): Ziua Națională a României, 
Ziua Unirii, Comemorarea Zilei Victoriei Revoluției Române și Libertății, cu ocazia manifestărilor 
și sărbătorilor religioase (Slujbe de Bobotează, Înviere), precum și manifestărilor organizate de 
către Primăria Municipiului (Festivalul internațional de sculptură ”Constantin Brâncuși”, Festivalul 
internațional ”Puppets occupy street – 2020, ediția a VII-a”, Festivalul ”Craiova se îmbracă în Ie” 
editia a VI-a, Festivalul ”Alaiul Călușului Oltenesc”ediția XXI), evenimentele muzicale ale 
stagiunii estivale 2020 (”Joia Polpulară”, proiectul cultural ”Urban Movie”), Ateliere de scluptură 
în lemn dedicat amenajării urbane”Story Wood Cut” editia a III-a, eveniment muzical ”Ca Olteanu 
nu-i niciunu”, Gala Premiilor ”UNITER 2020”, activități culturale organizate de Opera Română din 
Craiova și Filarmonica ”Oltenia”, Teatrul National ”Marin Sorescu”, Teatrul de păpuși ”Colibri”, 
ansamblul ”Maria Tănase” – în Parcul ”Nicolae Romanescu”, etc. 

Un alt obiectiv urmărit cu atenție de către polițiștii locali cu atribuții specifice de ordine 
publică a fost derulat în perioada de referință prin acțiuni punctuale în scopul prevenirii și 
combaterii cerșetoriei, depistarea și identificarea persoanelor care apelează în mod repetat la 
mila publicului, a copiilor lipsiți de supraveghere și ocrotirea părinților sau reprezentanților legali, 
care frecventează în special zonele cunoscute ca aglomerări urbane  și  principalele intersecții 
din municipiul Craiova. 

Față de aceste persoane s-au luat măsurile legale, au fost aplicate sancțiunile prevăzute 
de actele normative, au fost sesizate instituțiile ce au competență în cazul minorilor (Serviciul de 
Asistență Socială din cadrul Primăriei Municipiului Craiova și Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului - Dolj), iar pentru persoanele adulte depistate desfăsurând astfel de 
activități, s-a luat și măsura indepărtării din zonă și îndrumării acestora spre domiciliu, 
înaintându-se adrese/înștiințări către serviciile specializate din localitățile de domiciliu în vederea 
consilierii familiilor respective, în cazurile în care acestia nu aveau domiciliul pe raza municipiului 
Craiova. 

În urma desfăsurării acestor activități, au fost depistate 178 de persoane ce practicau 
cerșetoria, au fost aplicate 150 sancțiuni contravenționale, fiind dispusă și măsura confiscării 
sumelor de bani care au rezultat în urma practicării actelor de apelare în mod repetat la mila 
publicului. 

Totodata, Poliția Locală a uzat și de prevederile Codului Penal, în sensul că a formulat și 
înaintat Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova 5 sesizări penale, în conformitate cu 
prevederile art. 291 din Noul Cod de procedură penală, pentru săvârsirea infracţiunilor de 
exploatarea cerșetoriei și folosirea de minori în scop de cerșetorie, infracţiuni prevăzute de art. 
214, respectiv art. 215 din Codul Penal. 

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 SC Salubritate 
Craiova și Garda Națională de Mediu – Comisariatul Dolj. 

Polițiștii locali, în colaborare cu personal din cadrul Companiei de Apă ”Oltenia”, au 
organizat controale punctuale în vederea depistării și identificării consumatorilor casnici branșați 
ilegal la rețeaua publică de apă, rău – platnici sau necontorizați în cartierele Catargiu, Fața Luncii, 
Brestei, Romanești, Bariera Vâlcii, Popoveni, Făcăi, etc. 

 Serviciul Circulație pe drumurile publice  
În conformitate cu prevederile Legii 155/2010 republicată - a Poliției Locale, poliţiştii locali 

cu atribuţii privind circulaţia pe drumurile publice și-au desfasurat activitatea în acord cu 
respectarea dispozițiilor O.U.G. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice și ale H.G. nr. 
1391/2006 - pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002. 

Raportat la prevederile legale, poliţiştii locali au acţionat (în baza analizei situaţiei 
operative și a dispozițiilor primite de la Biroul Poliției Rutiere), pentru înlăturarea principalelor 
cauze generatoare de blocaje rutiere, descoperirea şi sancţionarea încălcărilor de lege, fiind 
desfășurate activități de depistare, sancționare și responsabilizare a conducătorilor ce 
parchează/stationează necorespunzator pe domeniul public cu încălcarea dispozițiilor 
O.U.G.195/2002, a conducatorilor de autovehicule cu sarcina maximă autorizată mai mare de 3,5 
tone, depistarea și sancționarea conducătorilor de vehicule cu tracțiune animală ce încalcă 
prevederile H.C.L. nr. 319/2009, depistarea și sancționarea conducătorilor auto care încalcă 
prevederile Legii nr. 448/2006 - privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, nerespectarea de către conducători a Regulamentului de acces în Centrul Istoric. 

 Efectivele Serviciului Circulație pe drumurile publice au desfășurat 192 acțiuni specifice, 
din care 161 cu forțe proprii, iar 31 acțiuni în colaborare cu Inspectoratul de Poliție al Judetului 
Dolj - Serviciul Rutier și Poliția Municipiului Craiova – Biroul Poliției Rutiere. 
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Din totalul acțiunilor, 174 de acțiuni au avut caracter preventiv, după cum urmează: pe 
linia respectării regulilor ce reglementează traversarea străzii de către pietoni, pe linia circulației 
pe drumurile publice și trotuare cu mopede, biciclete, trotinete, staționarea pe raza municipiului 
Craiova a autovehiculelor de mare tonaj. 

În urma activităților desfășurate au fost constatate 38 infracțiuni săvârșite pe linie de 
circulație, fiind întocmită documentația necesară ce a fost predată organelor de cercetare penală 
pentru dispunerea măsurilor legale, totodată fiind aplanate 61 stări conflictuale apărute între 
conducători auto. 

S-a acţionat, în principal, pentru dirijarea traficului rutier, realizându-se fluidizarea 
traficului auto și pietonal, în perioadele de maximă aglomeraţie și în zonele importante ale 
municipiului Craiova, fără să fie înregistrate evenimente. 

De asemenea, în cazul accidentelor soldate cu victime sau pagube materiale, au fost 
luate atât măsurile necesare de  izolare a  zonei, conservarea probelor şi dirijarea traficului, cât 
și măsurile ulterioare de prevenire a unor evenimente rutiere negative. 

În anul 2020, având în vedere reglementarea cadrului legal în ceea ce privește aplicarea 
măsurii tehnico-administrativă de ridicare a vehiculelor staționate neregulamentar, polițiștii locali 
au dispus măsura de ridicare a  2.126 autovehicule ce au încălcat prevederile legale în materie. 

Precizăm că, din totalul de autovehicule asupra cărora s-a dispus măsura tehnico-
administrativă de ridicare, 251 autovehicule - au fost ridicate de pe trecerile de pietoni, 127 
autovehicule – ridicate din stațiile special amenajate pentru mijloacele de transport în comun, 
446 autovehicule - au fost ridicate pentru că ocupau ilegal locurile special amenajate pentru 
persoanele cu handicap, 45 autovehicule – de pe pistele special amenajate pentru bicicliști, 206 
autovehicule – au fost ridicate pentru că erau staționate în intersecții, pentru 210 autovehicule s-
a dispus măsura ridicării, în urma sesizărilor primite, întrucât blocau accesul la drumul public, 
restul de 841 autovehicule fiind ridicate pentru abateri prevăzute de legislația rutieră și hotărâri 
ale autorității locale.  

Menționăm faptul că în perioada de referință au fost identificate 307 autovehicule ce 
păreau că întrunesc condițiile prevazute de Legea 421/2002, privind regimul juridic a vehiculelor 
abandonate sau fără stapân pe domeniul public sau privat al Municipiului Craiova, din care 168 
de autovehicule aveau achitate taxele și impozitele aferente anului 2020, 84 de autovehicule au 
fost ridicate de către proprietari de pe domeniul public urmare somațiilor emise de către polițiștii 
locali, 20 de autovehicule au fost trecute în proprietatea privată a Primăriei Municipiului Craiova 
libere de orice sarcini urmare procedurilor efectuate de Poliția Locală (pentru 3 cazuri, procedura 
a fost efectuată în Republica Bulgaria – toate documentele fiind traduse în limba bulgară și 
comunicate proprietarilor autovehiculelor), iar 35 autovehicule se află în procedura de întocmire 
a documentelor de declarare ca fiind abandonate. 

În colaborare cu lucratorii RAT Craiova s-au întreprins 9 acțiuni punctuale, având ca scop 
depistarea vehiculelor cu tracțiune animală care circulau în municipiul Craiova. 

În urma acțiunilor efectuate pe zonele cunoscute a fi tranzitate de vehicule cu tracțiune 
animală, au fost depistate 65 persoane care conduceau acest tip de vehicule, fiind aplicate tot 
atâtea sancțiuni contravenționale, fiind dispusă măsura ridicării a 18 vehicule cu tracțiune 
animală. 

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 
(permanent în zona Colegiului Național ”Elena Cuza” și Colegiului Național ”Carol I”, ori de câte 
ori au fost sesizați la celelalte unități de învățământ, Școala Gimnazială ”Traian” de pe strada 
Principatele Unite, gradinițe, etc), a principalelor instituții publice (permanent, la orele de vârf, 
intrarea la Spitalul Județean de Urgență Craiova) și, de asemenea, au asigurat măsuri de ordine 
pe linie rutieră, fluidizarea/restricționarea traficului rutier și a celui pietonal, cu ocazia 
manifestărilor cultural-artistice, religioase sau sportive ce au avut loc în Craiova. 

De asemenea, s-a asigurat 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 Craiova către locul de cazare, ulterior la locul de desfășurare a 
manifestației, iar după finalizarea competițiilor către ieșirea din municipiu. 

Poliția Locală, cu efective proprii, a luat măsuri de fluidizare/restricționare a traficului 
rutier în zona centrală, cu ocazia evenimentelor desfășurate. 

S-a acordat sprijin regiilor, societăților și serviciilor de specialitate subordonate Primariei 
Municipiului Craiova și Consiliului Local Craiova prin acțiuni de  fluidizare/restricționare a traficul 
rutier cu ocazia diferitelor lucrări de refacere a covorului asfaltic pe unele artere de circulație, 
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pentru marcarea locurilor de parcare pe aproximativ 60 de străzi, precum și cu ocazia toaletării 
arborilor care nu prezintă siguranță, înlocuire a stâlpilor de iluminat public de pe principalele 
artere, amplasare mobilier urban, etc. 

Polițiștii locali au desfășurat acțiuni de eliberare/relocare de autovehicule a 
amplasamentelor proprietate publică a municipiului Craiova situate între blocuri, unde funcționarii 
Primăriei Craiova și angajații RAADPFL au liniat, marcat și semnalizat locuri de parcare, pe toată 
această perioadă asigurându-se restricționarea și fluidizarea circulației în zonele respective. 

De asemenea, in perioada 23-25.03.2020 si 08-09.12.2020, împreună cu reprezentanții 
Primăriei Municipiului Craiova, regiilor și societăților subordonate Consiliului Local și societățile 
specializate pentru activitatea de deszăpezire, polițiștii locali (cu efective sporite, atât pe timp de 
zi, cât și pe timp de noapte) au participat la înlăturarea efectelor fenomenului natural de ninsoare 
ce a afectat desfăsurarea circulației auto și pietonale în Municipiul Craiova, 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, și îngreunau circulația rutieră. 

Polițiștii din cadrul Serviciului Circulație au participat la fluidizarea traficului rutier (în zilele 
de sâmbătă - duminică) în zona Pieței Centrale, Pieței Gării și a Târgului de Săptămână de pe 
strada Dr. Dimitrie Gerota/bulevardul Râului. 

În cadrul Serviciului Circulație funcționează Biroul Supraveghere Video, Ordine Publică și 
Circulație, iar urmare activității desfășurate de dispecerii acestui birou, au fost  constatate 1.282 
de evenimente. 

Imaginile surprinse de camerele video de supraveghere au fost furnizate Poliţiei 
Municipiului Craiova, Parchetelor, instanțelor de judecată, fiind soluționate de către dispeceri  78 
de solicitări de furnizări de date (înregistrări video captate de camerele de supraveghere) și 71 
de solicitări privind vizionarea înregistrărilor, imagini ce au constituit probe solide în dovedirea 
faptelor contravenționale sau penale, după caz. 

Serviciul Disciplină în construcții, Activitate comercială și Protecția Mediului 
În cursul anului 2020 a organizat 147 acţiuni specifice, din care 76 cu efective proprii și 

71 în colaborare cu Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dolj, Inspectoratul Județean de Jandarmi 
Dolj, Gruparea Mobilă de Jandarmi Craiova, Garda Națională de Mediu, Inspectoratul pentru 
Situații de Urgență Dolj. 

Din totalul acțiunilor efectuate, 53 acțiuni au avut caracter preventiv. 
Au fost efectuate peste 400 de controale specifice și punctuale, atât cu personal propriu, 

cât și în colaborare cu personal din cadrul regiilor și societăților subordonate Consiliului Local 
Craiova, și cu funcționari din cadrul aparatului de specialitate al Primarului. 

S-au dispus măsuri privind desființarea construcțiilor realizate fără forme legale, au fost 
întocmite documentații în vederea sesizării organelor de cercetare penală și/sau a instanțelor 
judecătorești, au fost verificați agenții economici cu privire la documentațiile necesare pentru 
funcționare, respectarea normelor legale privind afișajul stradal, existența contractelor încheiate 
de persoane fizice/juridice cu SC Salubritate Craiova, precum și pentru respectarea măsurilor 
dispuse de autorități în contextual pandemiei cu COVID-19. 

Serviciul Disciplina in Constructii, Activitate Comercială și Protecția Mediului a desfăşurat 
5 acţiuni generale pe raza municipiului Craiova, derulate pe parcursul întregului an 2020, ce au 
constat în următoarele: 

- acţiuni privind verificarea existentei autorizatiei de intervenție și de spargere stradă, prin 
care deținătorii de utilități (apă, canal, gaze, electricitate) au intervenit în carosabil sau zonele 
verzi, precum și pentru a constata dacă deținătorii de utilități sau firmele subcontractate au 
efectuat în termenul prevăzut aducerea zonei de intervenție la cota de carosabil neafectat de 
săpătură dupa executarea lucrărilor 

- depistarea clădirilor și a terenurilor neîngrijite, precum și identificarea proprietarilor 
/deținătorilor legali ale acestora, în vederea aplicării procedurii și a măsurilor prevăzute de H.C.L. 
nr. 9/2017. 

- identificarea și atenționarea agenţilor economici care îşi desfăşoară activitatea pe raza 
municipiului Craiova, în ceea ce privește obligativitatea respectării măsurilor pentru prevenirea 
răspândirii coronavirusului COVID-19. 

- identificarea rampelor de gunoi clandestine pe raza municipiului Craiova, identificarea și 
sancționarea persoanelor care aruncă gunoi/moluz pe domeniul public și a persoanelor ce 
procedează la arderea de cauciucuri/deșeuri pentru extragerea metalului. 

- identificarea și realizarea procedurii legale pentru desființarea construcțiilor provizorii 
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(garaje, magazii, copertine, împrejmuiri, anexe, etc.) executate fără forme legale pe domeniul 
public/privat al municipiului Craiova. 

 
-în domeniul Disciplinei în construcţii 
Poliţiştii locali au  efectuat acțiuni în zonele și cartierele municipiului, care au avut ca scop 

identificarea lucrărilor de construcţii executate, verificarea documentațiilor tehnice, inclusiv a 
construcţiilor cu caracter provizoriu. 

Au fost efectuate controale punctuale, atât cu efective proprii de polițiști locali, cât și în 
colaborare cu funcționari din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova 
sau personal din cadrul regiilor și societăților subordonate Consiliului Local Craiova. 

În urma controalelor efectuate au rezultat 2 infracțiuni privind nerespectarea prevederilor 
art. 24 lit. a) din Legea 50/1991 pentru continuarea lucrărilor de construcții după dispunerea 
măsurilor complementare de oprire a lucrărilor executate fără autorizație de construire, pentru 
care s-a întocmit documentația necesară și au fost sesizate organele de urmărire penală pentru 
continuarea cercetărilor. 

În 10 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), întrucât contravenienții nu au respectat termenele dispuse prin 
procesele verbale acordate în temeiul prevederile art. 32 din Legea 50/1991 republicată. 

Au fost verificate peste 600 de construcţii, fiind emise somaţii și notificări în vederea 
desființării (barăci metalice, garaje, copertine, anexe, firme publicitare, împrejmuiri) pentru 
abateri de la legislatia în vigoare, construite pe proprietatea municipiului Craiova fără forme 
legale, fiind încheiate 285 note de constatare. 

De asemenea, la solicitarea Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului respectiv 
Direcției de Patrimoniu, cu privire la verificarea în teren a documentațiilor tehnice și autorizațiilor 
de construire cu scopul de a prelungi valabilitatea actelor administrative (autorizații de construire, 
contracte de concesiune/închiriere) precum și verificarea în teren a amplasamentelor prin care 
se solicită întocmire PUZ, polițistii locali au însoțit în teren funcționarii din aparatul de specialitate 
al primarului, fiind încheiate 53 de note de constatare reprezentând situația de fapt, comparativ 
cu starea de drept ce a rezultat din actele administrative prezentate. 

Au fost întocmite actele necesare și rapoartele de specialitate (în vederea demolării) 
pentru 8 construcții, documentații ce au stat la baza emiterii de către Primarul Municipiului 
Craiova a dispozițiilor de desființare a construcțiilor amplasate fără forme legale pe teren 
proprietate a municipiului Craiova. 

Urmare a emiterii somațiilor, 127 construcții ușoare, provizorii, au fost desființate de către 
proprietari, cu forțe proprii, conformându-se măsurilor dispuse. 

În conformitate cu prevederile H.C.L nr. 9/2017 - privind aprobarea criteriilor de încadrare 
în categoria clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Craiova și a 
normelor de procedură instituite în acest sens, polițiștii locali au demarat verificările privind 
identificarea clădirilor/ terenurilor neîngrijite. 

În urma verificărilor efectuate în teren au fost identificate 41 imobile (37 terenuri + 4 
clădiri),  locuințe neîngrijite și  terenuri insalubre. 

Au fost desfăşurate acţiuni privind existența autorizației de intervenție și de spargere 
stradă, prin care deținătorii de utilități (apă, canal, gaze, electricitate) au intervenit în carosabil 
sau zonele verzi precum și aducerea zonei de intervenție la cota de carosabil neafectat de 
săpătură după executarea lucrărilor. 

În acest sens, au fost identificate 240 de lucrări de intervenție, iar în urma verificărilor 
specifice au fost dispuse măsuri de sancționare contravențională a deținatorilor de utilități cu 
măsuri complementare de refacere, conform normelor, a carosabilului afectat, fiind aplicate 14 
sancțiuni contravenționale. 

 
-în domeniul protecției mediului 
În domeniul Protectiei Mediului, polițiștii locali au acționat pentru asigurarea și păstrarea 

curățeniei în municipiul Craiova, potrivit actelor normative în vigoare, în special conform 
prevederilor H.C.L. nr. 319/2009 modificată și completată, pentru aprobarea Regulamentului 
privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea municipiului Craiova. 

Pe parcursul anului au fost verificate 78 societăți comerciale și 176 persoane fizice cu 
privire la: 

a) încheierea contractelor pentru colectarea deșeurilor menajere și nemenajere cu 
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operatorii autorizați; 
b) abandonarea pe domeniul public de vehicule, construcții metalice ori din alte materiale, 

în vederea dezmembrării acestora; 
c) abandonarea sau depozitarea deșeurilor menajere și nemenajere pe domeniul public 

al municipiului Craiova, pe spațiile verzi, căi publice care aparțin domeniului public, trotuare, etc, 
deversarea de ape menajere de orice fel pe domeniul public; 

d) neîmprejmuirea și nesalubrizarea terenurilor deținute cu orice titlu. 
 
În vederea ducerii la îndeplinire a Ordinelor Prefectului nr. 217/07.06.2020 și nr. 

530/27.10.2020, cu privire soluționarea sesizărilor cetăţenilor privind arderea deşeurilor, au fost 
organizate acţiuni împreună cu reprezentanţi din cadrul Gărzii Naţionale de Mediu-Dolj, Poliția 
Municipiului Craiova, Inspectoratul de Jandarmi-Dolj. 

În acest sens, au fost desfăşurate acţiuni în Cartierul Romanești și Cartierul Popoveni, 
privind activitatea de arderi deșeuri și dezmembrări autovehicule. 

De asemenea, în cadrul activităților desfășurate, au fost localizate 7 zone, unde au fost 
create rampe de depozitare clandestină  a deșeurilor municipale, după cum urmează: Bariera 
Vâlcii (Trupul Valea Şarpelui - ce aparţine Direcţiei Silvice Dolj - Ocolul Silvic Amaradia), Aleea 1 
Călușari, Drumul Industriilor, Str. Cantonului, Str. Dobrogea, Str. Constanţa, str. Geniștilor. 

În baza prevederilor Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ”ambrozia”, modificată 
prin Legea nr. 129/14 iulie 2020 (ce a atribuit competențe și Poliției Locale în acest sens), au fost 
identificate 37 terenuri, iar în urma activităților și măsurilor dispuse de polițiștii locali, acestea au 
fost igienizate. 

 
-în domeniul activității comerciale 
Poliţiştii locali au organizat şi executat 124 acțiuni de verificare și control (53 având 

caracter preventiv) la societăți comerciale precum și la agenții economici ce desfășoară 
activitatea în piețele agroalimentare (cu forțe proprii, dar și în colaborare cu alte structuri – 
Primăria Municipiului Craiova - Direcția Patrimoniu, Direcția Română de Metrologie Legală, I.P.J. 
Dolj, Garda Națională de Mediu). 

Acțiunile au avut ca obiect verificarea respectării măsurilor impuse de actele normative 
privind prevenirea răspândirii pandemiei de COVID-19, precum și verificarea respectării normelor 
legale privind desfăşurarea comerţului stradal şi a activităţilor comerciale, verificarea legalităţii 
activităţilor de comercializare a produselor desfăşurate de persoane fizice şi juridice autorizate, 
producători particulari, verificarea autorizaţiilor, aprobărilor, documentelor de provenienţă a 
mărfurilor. 

În urma actiunilor desfășurate, în 79 cazuri s-a dispus confiscarea mărfurilor pentru care 
comercianții nu au prezentat documente de proveniență, în acest sens fiind confiscate peste 250 
perechi încălțăminte second – hand, 300 articole de îmbracăminte second-hand, 600 de produse 
cosmetice și parfumuri, 1.110 articole de gablonțărie (ceasuri, ochelari, mărgele, ș.a.), 380 bucăți 
articole electrice, electronice și pentru telefonia mobilă (încărcătoare, adaptoare, cabluri, 
conectori, huse, stick-uri, etc.), 85 produse de marochinărie (genți, curele, portofele, etc.), și 170 
alte produse (jucării, produse casnice și electrocasnice) în valoare totală de aproximativ 34.000 
lei. 

Bunurile confiscate au fost predate la camera de corpuri delicte amenajată la sediul 
Poliției Locale, fiind aplicată procedura legală de distrugere a acestora. 
 
Activitatea desfășurată în zona unităților de învățământ aflate în atenția Poliției Locale 
(repartizate conform planului unic) 

În perioada supusă analizei, în temeiul Legii nr. 35/2007 actualizată, privind creşterea 
siguranţei în unităţile de învăţământ şi în conformitate cu sarcinile prevăzute în Legea Poliției 
Locale nr. 155/2010 republicată, raportat la dispozițiile Planului de Ordine și Siguranță Publică al 
Municipiului Craiova (aprobat prin H.C.L. nr. 102/2020), s-a acționat pentru asigurarea climatului 
de siguranţă publică în incinta şi zona adiacentă a 11 unităţi de învăţământ (repartizate în cadrul 
sistemului integrat de ordine publică de pe raza municipiului Craiova), având ca scop prevenirea 
şi descurajarea factorilor de natură penală sau contravenţională şi asigurarea climatului de 
ordine şi siguranţă publică în unităţile şcolare, zona adiacentă şi imediată a acestora. 

Unitățile de învățământ aflate sub supravegherea Poliției Locale a Municipiului Craiova 
sunt următoarele: Colegiul Național ''Carol I'', Colegiul Național ”Elena Cuza”, Colegiul Național 
Economic ”Gh. Chițu” (locația din cartierul 1 Mai), Liceul de Arte ”Marin Sorescu”, Liceul ”Matei 
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Basarab”, Școala Gimnazială ''Sf. Gheorghe'' (două locații), Școala Gimnazială ''Al. Macedonski'', 
Școala Gimnazială ''Mihai Viteazul'', Școala Gimnazială ''Nicolae Romanescu'' (două locații). 

Polițiștii locali prezenți în zona unităților de învățământ, au acționat inclusiv în incinta 
clădirilor și chiar a sălilor de curs, la solicitarea expresă a profesorilor. 

În vederea prevenirii și combaterii consumului de tutun în incinta unităților de învățământ 
(aflate în răspunderea Poliției Locale), precum și pentru eradicarea absenteismului de la orele de 
curs, polițiștii locali cu atribuții de ordine publică au inițiat și desfășurat 27 acțiuni, în cadrul 
cărora au fost depistați și identificați elevi care consumau tutun în incinta curții aferentă unităților 
de învățământ, atât în pauza dintre cursuri, cât și în timpul orelor de curs, absentând de la 
cursuri. 

Urmare acestor aspecte, au fost aplicate 107 sancțiuni contravenționale (70 amenzi și 37 
avertismente scrise) pentru încălcarea prevederilor Legii nr. 349/2002 modificată și completată 
prin Legea nr. 15/2016 privind prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din 
tutun, fiind totodată înștiințați atât conducerile instituțiilor de învățământ unde au fost aplicate 
aceste contravenții, cât și părinții elevilor în cauză. 

Polițiștii locali cu atribuții de ordine publică și circulație, au asigurat măsuri de ordine, de 
pază a lucrărilor scrise și de asigurare a transportului lucrărilor la centrele de corectare pe timpul 
examenelor de capacitate, examenelor de bacalaureat (două sesiuni) și a concursurilor de ocu-
pare a posturilor didactice organizate de Inspectoratul de Învățământ Dolj. 

Polițiștii locali cu atribuții în domeniul circulației, au avut în atenție fluidizarea traficului ru-
tier și pietonal din zona principalelor instituții de învățământ situate în centrul municipiului Craio-
va, la intrarea/ieșirea elevilor  de la cursuri (Colegiul Național ”Carol I”, Colegiul Național ”Elena 
Cuza”). 

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN DOLJ 
 

În perioada de referinţă, creşterea siguranţei cetăţenilor a reprezentat obiectivul principal 
asumat la nivelul I.J.J. Dolj, în domeniul ordinii şi siguranţei publice, pentru atingerea acestuia 
fiind derulate activităţi specifice în scopul eficientizării acţiunilor pentru 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 obiectivelor din competenţă, dar 
şi pentru prevenirea şi limitarea răspândirii noii forme de coronavirus SARS-COV-2. 

Pentru asigurarea ordinii şi liniştii publice, prevenirea şi combaterea faptelor de natură 
contravenţională sau penală, prevenirea și limitarea răspândirii noii forme de coronavirus SARS-
COV-2, depistarea persoanelor care se sustrag urmăririi penale sau executării pedepselor, 
precum şi a persoanelor dispărute, conducerile I.J.J. Dolj, I.P.J. Dolj, G.J.Mb. Craiova, I.S.U.J. 
Dolj şi Poliţiei Locale Craiova au colaborat permanent pentru informarea reciprocă cu privire la 
evoluţia situaţiei operative şi organizarea misiunilor specifice. 

În anul 2020, pe timpul manifestărilor cultural-artistice, sportive, promoţionale, religioase, 
de protest, jandarmii doljeni în cooperare/colaborare cu personalul I.P.J. Dolj, I.S.U.J. Dolj şi 
Poliţiei Locale Craiova, au executat în bune condiţii 177 misiuni de asigurare a ordinii şi 
siguranţei publice, ocazie cu care nu au fost constatate fapte penale însă au fost aplicate 21 
sancţiuni contravenţionale, în valoare de 2500 lei. 

Principalele acţiuni de asigurare a ordinii publice, la care efectivele I.J.J. Dolj au fost 
angrenate în anul 2020, sunt: 
- pe timpul vizitei oficiale a Preşedintelui României - domnul Klaus Iohanis, în municipiul Craiova; 
- pe timpul vizitei oficiale a Ambasadorului S.U.A. - domnul Adrian Zuckerman, în municipiul 
Craiova; 
- pe timpul vizitelor oficiale a Prim-ministrului României - domnul Ludovic Orban, în municipiul 
Craiova; 
- cu ocazia Zilei Naționale a României; 
- pe timpul desfășurării manifestării religioase prilejuite de sărbătoare „Sf. M. Mc. Dimitrie”, la 
Catedrala Mitropolitană, în municipiul Craiova; 
- pe timpul misiunilor de asigurare a ordinii publice pe timpul desfășurării Alegerilor pentru 
Autoritățile Publice Locale, a celor pentru Senat și Camera Deputaților; 

Totodată, I.J.J. Dolj a asigurat ordinea publică pe timpul manifestărilor sportive, 
sărbătorilor naţionale, cu ocazia manifestărilor de protest, misiuni care s-au derulat fără a fi 
înregistrate evenimente deosebite. 

În anul 2020, efectivele I.J.J. Dolj nu au fost angrenate în executarea unor acţiuni de 
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asigurare a ordinii publice evaluate cu grad de risc ridicat. 
Totodată, efectivele Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Dolj au acționat la 116 de 

solicitări prin "SNUAU 112" pe linia aplanării unor conflicte şi intervenţia în cazul unor animale 
periculoase. 

În municipiul Craiova, au fost planificate, organizate şi executate 6.526 misiuni de 
menţinere a ordinii publice, în zone de interes operativ, cu un efectiv de 9.880 jandarmi. 
 Activitatea preventivă în domeniul faptelor antisociale a constituit un alt obiectiv specific 
al I.J.J. Dolj, fiind orientată către nevoile de securitate în serviciul cetățeanului și asigurarea unui 
climat de ordine și liniște publică. Astfel, activitatea a fost organizată şi desfăşurată pe patru 
direcţii de acţiune (delincvenţă juvenilă, adunări publice, regimul silvic, COVID 19), în vederea 
conştientizării cetățenilor cu privire la consecinţele juridice ale săvârşirii de fapte antisociale, 
precum şi asupra rolului activ al comunităţii şi cetăţeanului în asigurarea climatului de ordine şi 
siguranţă publică. În acest sens, sub coordonarea Comisiei de monitorizare a activităţilor 
preventive constituite la nivelul municipiului Craiova au fost desfăşurate 56 acţiuni cu ocazia 
competiţiilor şi jocurilor sportive, adunărilor publice sau în incinta instituţiilor de învăţământ 
preuniversitar, ocazie cu care au fost distribuite 3.478 pliante şi alte materiale de informare. 
 O prioritate a conducerii I.J.J. Dolj a reprezentat-o eficientizarea cooperării cu celelalte 
componente ale Sistemului Național de Apărare, Ordine Publică şi Securitate Naţională, instituţii 
publice şi autorităţi ale administraţiei publice locale, în scopul prevenirii răspândirii 
coronavirusului, pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale, siguranţei cetăţenilor, a 
proprietăţii publice şi private și protecției instituţiilor fundamentale ale statului. Acest lucru s-a 
realizat prin: interconectarea sistemelor informatice pentru asigurarea unui suport optim de 
corelare și valorificare a informațiilor operative; diversificarea schimbului de date și informații 
potrivit competențelor; organizarea și desfășurarea unor acțiuni comune, implementarea 
procedurilor comune de lucru și a dispozițiilor și documentelor strategice adoptate la nivelul MAI. 

În perioada evaluată, au fost planificate, organizate şi desfăşurate 1.178 acţiuni în comun 
cu aceste structuri, dintre care menționăm cele 1084 de acțiuni în cooperare cu I.P.J. Dolj, pe 
timpul cărora au fost constatate 251 infracţiuni cu 237 autori, s-au aplicat 1378 sancţiuni 
contravenţionale în valoare de 428.800 lei, față de cele 44 de acțiuni desfășurate în anul 2019 
timpul cărora au fost constatate 38 infracţiuni cu 43 autori, s-au aplicat 37 sancţiuni 
contravenţionale în valoare de 4.200 lei. 

De asemenea, I.J.J. Dolj a derulat, în comun cu reprezentanți ai Serviciului Teritorial al 
Poliției de Frontieră Dolj și ai Serviciului pentru Imigrări Dolj, măsuri specifice de gestionare a 
migrației ilegale la nivelul județului Dolj în vederea prevenirii unor situaţii care să pună în pericol 
proprietatea publică şi privată, siguranţa cetăţenilor și securitatea obiectivelor, fiind executate în 
acest sens 8 de acțiuni comune cu un efectiv de 16 jandarmi în anul 2020, în scădere față de 
cele 29 de acțiuni comune cu un efectiv de 72 de jandarmi din anul 2019. 

În perioada de referință, în colaborare cu specialişti din cadrul I.S.C.T.R. Dolj au fost 
executate 15 acțiuni pe linia respectării prevederilor legale în vigoare, înregistrând o creștere de 
50% față de anul 2019 când au fost executate 10 acțiuni.     

Totodată, conform competențelor, s-a acordat sprijin executorilor judecătorești pentru 
asigurarea punerii în aplicare a hotărârilor instanțelor judecătorești rămase definitive la nivelul 
județului Dolj, executând în colaborare cu Biroul Executorilor Judecătorești 14 de misiuni 
specifice în anul 2020, fiind înregistrată o scădere cu 58,82% față de cele 34 de misiuni 
executate în anul 2019. 

O atenție deosebită s-a acordat solicitărilor B.C.C.O privind organizarea şi desfăşurarea 
acțiunilor speciale pentru efectuarea unor acte procedurale, participând cu 48 de jandarmi la 
executarea a 5 acțiuni speciale, înregistrând o scădere cu 44,4% față de anul 2019 cînd au fost 
executate 9 astfel de acțiuni cu 70 de jandarmi. 

În anul 2020, jandarmii doljeni au desfășurat în colaborare cu specialiști din cadrul  
D.S.V.S.A. Dolj 28 de acțiuni, înregistrând o scădere de 46,15% față de cele 52 misiuni în 
colaborare din anul 2019. 
 De menționat sunt activitățile pe care jandarmii doljeni le-au desfășurat în colaborare cu  
specialiști din cadrul Gărzii de Mediu Dolj, executându-se 8 misiuni în colaborare cu 27 de 
jandarmi pe linia respectării normelor de prevenire și stingere a incendiilor precum și a normelor 
de protecție a mediului, față de anul 2019 când nu a fost executată nicio acțiune. 
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GRUPAREA DE JANDARMI MOBILĂ FRAŢII BUZEŞTI CRAIOVA 
 În anul  2020, GJMb. Craiova a asigurat măsurile de ordine la 23 de manifestări pe raza 
municipiului Craiova, cu un efectiv de 1.499 jandarmi. La aceste manifestări au participat  44.400 
persoane. 

Misiuni de asigurare a ordinii publice pe timpul desfăşurării meciurilor de fotbal 
GJMb. Craiova a asigurat măsurile de ordine publică la 17 meciuri de fotbal cu grad de 

risc mediu și scăzut, la Stadionul "Ion Oblemenco", cu un efectiv de 1320 jandarmi, la care au 
participat aproximativ 40.500 de spectatori. 
Exemple: 
- U Craiova 1948 CS SA - CFR 1907 Cluj - 23.02.2020 - meci de fotbal din cadrul Ligii I; 
- U Craiova 1948 CS SA - Gaz Metan Mediaș - 01.03.2020 - meci de fotbal din cadrul Ligii I. 

 
Misiuni de asigurare a ordinii publice pe timpul desfăşurării manifestărilor sportive, 

altele decât meciuri de fotbal 
  GJMb Craiova a asigurat măsurile de ordine publică la 5 competiţii sportive cu grad de 
risc mediu și scăzut, dintre care: 

 - 2 misiuni de asigurare a ordinii publice cu un efectiv de 100 jandarmi, pe timpul 
desfăşurării partidelor de handbal feminin desfăşurate de echipa SCM Craiova, la care au 
participat 3000 spectatori; 

- 1 misiune de asigurare a ordinii publice cu un efectiv de 30 jandarmi, pe timpul 
desfăşurării partidelor de baschet masculin desfăşurate de echipa SCM Craiova, la care au 
participat 300 spectatori; 

- 2 misiuni de asigurare a ordinii publice cu un efectiv de 34 jandarmi, pe timpul 
desfăşurării partidelor de volei, la care au participat 500 spectatori. 
Exemple: 
- SCM Craiova - Rapid București - 12.01.2020 - handbal; 
- SCM Craiova - CSM București - 11.02.2020 - volei. 

Misiuni de asigurare a ordinii publice pe timpul desfăşurării manifestărilor 
comemorativ - religioase 
GJMb. Craiova a asigurat măsurile de ordine publică la o manifestare comemorativ - religioasă 
pe raza municipiului Craiova cu un efectiv de 15 de jandarmi, manifestare la care au participat 
100 de persoane. 
 
 

TURISM 
 

La sfârşitul anului 2020, activitatea turistică s-a desfăşurat prin intermediul a 45 unităţi de 
cazare. Hotelurile deţin 57,8% din totalul unităţilor de cazare, urmate de pensiunile turistice 
urbane cu 31,1%, hosteluri cu 4,4%, moteluri cu 4,4% şi vile turistice cu 2,3%. 

Numărul turiştilor cazaţi la sfârşitul anului 2020 a fost de 44.068 persoane (cu 49.928 
turişti mai puţin faţă de sfârşitul anului 2019), cu 79.287 om-zile înnoptări (cu 96.151 om-zile 
înnoptări mai puţin decât la sfârşitul anului 2019). 

 
 

 
STAREA MEDIULUI 

 
 

Calitatea aerului 
 

În cursul anului 2020, 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 4 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. 
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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-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. 

- 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;mențiune: în prezent, stația DJ-4 este considerată ca stație județeană, nu din aglomerare, 
însă vom prezenta datele stației ca și până acum, pentru informare 

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 în industria de transformare şi pentru producerea de energie electrică şi termică, 

respectiv  platformele industriale ale celor 2 termocentrale care emit o serie de poluanţi în 
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; 
* procesele de ardere pentru încălzirea casnică, care 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 2020 
În urma monitorizării poluanţilor atmosferici în anul 2020, la dioxidul de sulf (SO2) 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 aproprierea orașului; influența schimbărilor în regimul de funcționare al celor 
două termocentrale se resimte în anumite condiții meteorologice defavorabile dispersiei, prin 
creșterea concentrațiilor poluantului; s-a înregistrat o singură depășire a VL orare, la DJ-3, în 
luna noiembrie, fără a avea informații despre funcționarea vreuneia dintre termocentrale în regim 
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tranzitoriu; mediile anuale sunt în jurul a 10-14 µg/m3. 
În cazul  oxizilor de azot (NO2, NOx), în zona urbană s-au înregistrat medii anuale ceva 

mai ridicate la DJ-1-31 µg/m3 și ceva mai scăzută la DJ-2, în jur de 20µg/m3; la DJ-3 datele sunt 
insuficiente pentru evaluare, datorită unor probleme tehnice ale stației, totuși menționăm că  
media obținută la aprox 71% captură de date valide este comparabilă cu cea de la DJ-1. 
Concentrațiile cele mai ridicate s-au înregistrat în timpul iernii, datorită aportului proceselor de 
ardere pentru încălzirea casnică. S-au înregistrat 9 depășiri ale VL orare la DJ-1, 7 în cursul lunii 
ianuarie și 2 în februarie. Nu au fost depășiri a VL anuale la nicio stație cu date suficiente pentru 
evaluare. 

 

NO2: Depășirile valorii limita orare  (200 microg/m3 , medie orara) 

nume 
stație 

lună zi din 
lună 

Oră Valoare 
concentrație 

Nr. total de 
depășiri pe 

fiecare stație de 
la începutul anului 

justificare depășire 
(comentariul 

operatorului local) 

DJ-1 ianuarie 10 23 215,5 1 

S1, S3, S5,  în 
condiții de 
calm atmosferic   

DJ-1 ianuarie 11 18 220,43 2 

DJ-1 ianuarie 13 23 227,5 3 

DJ-1 ianuarie 13 24 215,56 4 

DJ-1 ianuarie 14 22 239,31 5 

DJ-1 ianuarie 14 23 293,78 6 

DJ-1 ianuarie 14 24 267 7 

DJ-1 februarie 9 22 250,86 8 

DJ-1 februarie 9 23 248,66 9 

       
 
Codificare cauze depășiri: 

S1 Centru/zonă urbană cu trafic intens 

S2 Proximitatea unei șosele importante 

S3 Industrie locală inclusiv producerea de energie termoelectrică 
 
Pentru pulberile materiale în suspensie - fracția PM10, evoluția concentrațiilor ridică 

probleme mai ales în cursul lunilor de toamnă și iarnă, în perioade caracterizate de calm 
atmosferic și lipsa precipitațiilor, cum a fost perioada 24-30 noiembrie, când zilnic s-au înregistrat 
depășiri ale VL zilnice la stațiile urbane. De asemenea, în zilele precedente sărbătorilor de iarnă, 
datorită traficului foarte intens și condițiilor meteorologice defavorabile dispersiei s-au înregistrat 
depășiri ale VL zilnice. La stația de fond urban DJ-2 s-a înregistrat  cel mai mare număr de astfel 
de  depășiri, 25 pe întregul an. Nu s-a înregistrat depășirea VL anuale la nici o stație. 

 
 
 

PM10 gravimetric: Depasirile valorii limita zilnice (50microg/m3, medie pe 24 ore) 
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nume 
stație 

lună zi din 
lună 

valoare 
concentrație 

nr total de 
depășiri pe 

fiecare stație 
de la începutul 

anului 

justificare depășire (comentariul 
operatorului local) 

DJ-1 ianuarie 11 55,78 1 

S1,S3,S5, conditii de calm atmosferic și 
secetă prelungită 

DJ-1 ianuarie 13 60,41 2 

DJ-1 ianuarie 14 73,37 3 

DJ-1 ianuarie 15 57,8 4 

DJ-1 martie 27 105 5 S8, S10 -poluant antrenat   în conditii 
de vant puternic din E (începând cu 
23.03.20, tot sudul RO) 

DJ-1 martie 28 
69 6 

DJ-1 octombrie 24 56,5 7 S1,S3, S7 
DJ-1 octombrie 25 54,4 8 S1,S3, S7 
DJ-1 noiembrie 14 51,4 9 

S1,S3, S5, S7  in condiții de calm 
atmosferic, ceață persistentă 

DJ-1 noiembrie 24 60,15 10 
DJ-1 noiembrie 25 63,51 11 
DJ-1 noiembrie 26 68,73 12 
DJ-1 noiembrie 28 53,85 13 
DJ-1 noiembrie 29 81,26 14 
DJ-1 noiembrie 30 59,56 15 
DJ-1 decembrie 22 53 16 
DJ-1 decembrie 23 71 17 
DJ-1 decembrie 24 124 18 
DJ-1 decembrie 25 108 19 
DJ-2 ianuarie 3 62 1 

S1,S3,S5, S12, conditii de calm 
atmosferic și secetă prelungită 

DJ-2 ianuarie 4 59 2 
DJ-2 ianuarie 7 79,55 3 
DJ-2 ianuarie 8 78,5 4 
DJ-2 ianuarie 9 82,19 5 
DJ-2 ianuarie 10 77,88 6 
DJ-2 ianuarie 11 100,3 7 
DJ-2 ianuarie 12 86,15 8 
DJ-2 ianuarie 13 109,62 9 
DJ-2 ianuarie 14 122,63 10 
DJ-2 ianuarie 15 98 11 
DJ-2 ianuarie 25 53,8 12 
DJ-2 februarie 10 55,77 13 
DJ-2 martie 28 

86 14 

S8, S10 -poluant antrenat   în conditii 
de vant puternic din  
E (începând cu 23.03.20, tot sudul RO) 

DJ-2 octombrie 24 68 15 

S1,S3, S5, S12  in condiții de calm 
atmosferic, ceață persistentă 

DJ-2 octombrie 25 51,35 16 

DJ-2 noiembrie 14 54,13 17 

DJ-2 noiembrie 16 51,15 18 

DJ-2 noiembrie 24 61,35 19 

DJ-2 noiembrie 25 57,12 20 

DJ-2 noiembrie 26 56,35 21 

DJ-2 noiembrie 29 68,17 22 

DJ-2 decembrie 23 73 23 

DJ-2 decembrie 24 126 24 
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DJ-2 decembrie 25 102 25 
DJ-3 ianuarie 9 96 1 

S1,S3,S5, conditii de calm atmosferic și 
secetă prelungită 

DJ-3 ianuarie 10 132,56 2 
DJ-3 ianuarie 11 100,94 3 
DJ-3 ianuarie 12 119,11 4 
DJ-3 ianuarie 13 111,84 5 
DJ-3 ianuarie 14 93,49 6 
DJ-3 ianuarie 24 71,41 7 
DJ-3 ianuarie 25 63,69 8 
DJ-3 ianuarie 26 81,5 9 
DJ-3 ianuarie 27 78,68 10 
DJ-3 februarie 10 57,42 11 
DJ-3 februarie 13 57,7 12 
DJ-3 februarie 14 71,14 13 
DJ-3 martie 27 125 14 S8, S10 -poluant antrenat   în conditii 

de vant puternic din E (începând cu 
23.03.20, tot sudul RO) 

DJ-3 martie 
28 91 15 

DJ-3 noiembrie 24 71,68 16 

S1,S3, S5, S7  in condiții de calm 
atmosferic, ceață persistentă 

DJ-3 noiembrie 28 51,65 17 

DJ-3 noiembrie 29 56,5 18 

DJ-3 noiembrie 30 53 19 

DJ-3 decembrie 23 69 20 

DJ-3 decembrie 24 81 21 

DJ-3 decembrie 31 53 22 
DJ-5 ianuarie 

26 57,26 1 
S5, S3, S15, calm atmosferic și secetă 
prelungită 

DJ-5 martie 27 160 2 S8, S10 -poluant antrenat   în conditii 
de vant puternic din E (începând cu 
23.03.20, tot sudul RO) 

DJ-5 martie 
28 67 3 

 
 
Codificare cauze depășiri: 

S1 Centru/zona urbana cu trafic intens 

S2 Proximitatea unei șosele importante 

S3 Industrie locală inclusiv producerea de energie termoelectrică 

S5 Încalzire domestică 

S7 Emisii accidentale din surse non-industriale (arderi necontrolate, mai ales de 
deșeuri) 

S8 Surse naturale sau fenomene/evenimente naturale 

S12 Facilități de parcare 
S15 Resuspensia prafului de către vânt 
S18 Stație de fond suburban 

 
 
 
Pulberile sedimentabile, monitorizate lunat la SSRM Craiova, stațiile DJ-3, Dj-4 și în 

Valea Vlăicii au o evoluție asemănătoare, în sensul că valorile mai ridicate se obțin la DJ-3 și în 
zona centrală a orașului, dar concentrații comparabile găsim și la DJ-4 (suburban). 

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 
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ale valorii țintă pentru sănătatea umană față de anul precedent și mai mic decât numărul limită 
de depășiri permis în legislație. 

Mai jos este prezentată sinteza datelor obținute de la stațiile amplasate în aglomerare, cu 
mențiunea că, din motive tehnice, pentru stațiile DJ-3 și DJ-5 nu s-au obținut date suficiente 
pentru evaluare, sunt date informative. 

 
Tabel sinteza. Perioada: 2020       

staţie poluant media 
anuala 

unitate 
masura 

tip depasire (conform 
Legii nr.104/2011) 

nr. depasiri 
(pe intreaga 
perioada*) 

captura 
de date 
validate 

(%) 

DJ-1 SO2 10,16 µg/m3 

Depasirile valorii limita 
orare  (350 microg/m3, 
medie orara) 0 95,47 

  NO2 31,43 µg/m3 

Depasirile valorii limita 
orare  (200 microg/m3 , 
medie orara) 9 94,25 

  NOx 52,2 µg/m3     94,25 

  CO 0,32 mg/m3 

Depasirile valorii limita 
zilnice  (10 mg/mc, 
valoarea maxima zilnica 
a mediilor pe 8 ore) 0 89,77 

  
Benzen 4,45 µg/m3 

    

date 
insuficiente 
pentru evaluare 

  PM10 grav. 22,6 µg/m3 

Depasirile valorii limita 
zilnice (50microg/m3, 
medie pe 24 ore) 19 83,88 

  
PM10 
autom. 19,91 µg/m3 

Depasirile valorii limita 
zilnice (50microg/m3, 
medie pe 24 ore) 10 81,15 

DJ-2 SO2 10,63 µg/m3 

Depasirile valorii limita 
orare (350 microg/m3, 
medie orara) 0 94,34 

  NO2 20,3 µg/m3 

Depasirile valorii limita 
orare  (200 microg/m3 , 
medie orara) 0 92,00 

  NOx 43,1 µg/m3 
nu este cazul 

  92,00 

  CO 0,27 mg/m3 

Depasirile valorii limita 
zilnice  (10 mg/mc, 
valoarea maxima zilnica 
a mediilor pe 8 ore) 0 99,46 

  Benzen 3,96 µg/m3     92,00 

  PM10 grav. 26 µg/m3 

Depasirile valorii limita 
zilnice (50microg/m3, 
medie pe 24 ore) 25 88,80 

  
PM2.5 
grav. 27,91 µg/m3     

date 
insuficiente 

pentru evaluare 

  Pb 0,0127 µg/m3     98,21 

  Ni 10,19 ng/m3     94,64 

  Cd 1,97 ng/m3     94,64 
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DJ-3 SO2 12,9 µg/m3 

Depasirile valorii limita 
orare (350 microg/m3, 
medie orara) 1 79,22 

  NO2 32 µg/m3 

Depasirile valorii limita 
orare  (200 microg/m3 , 
medie orara) 0 71,53 

  NOx 73,79 µg/m3 nu este cazul   71,52 

  

O3 32,16 µg/m3 

Depasirile valorii tinta 
pentru sanatatea umana  
(120 microg/m3, maxima 
zilnica a mediilor pe 8 
ore) 0 

72,98 

  PM10 grav. 32,81 µg/m3 

Depasirile valorii limita 
zilnice (50microg/m3, 
medie pe 24 ore) 22 54,10 

  
PM10 
autom. 30,37 µg/m3 

Depasirile valorii limita 
zilnice (50microg/m3, 
medie pe 24 ore) 21 54,64 

DJ-4 SO2 14,11 µg/m3 

Depasirile valorii limita 
orare (350 microg/m3, 
medie orara) 0 71,57 

  NO2 15 µg/m3 

Depasirile valorii limita 
orare  (200 microg/m3 , 
medie orara) 0 94,85 

  NOx 27 µg/m3 nu este cazul   94,85 

  

O3 40,29 µg/m3 

Depasirile valorii tinta 
pentru sanatatea umana  
(120 microg/m3, maxima 
zilnica a mediilor pe 8 
ore)  0 

94,67 

DJ-5 SO2 14,68 µg/m3 

Depasirile valorii limita 
orare  (350 microg/m3, 
medie orara) 0 67,24 

 NO2 14,71 µg/m3 

Depasirile valorii limita 
orare  (200 microg/m3 , 
medie orara) 0 71,43 

 NOx 21,8 µg/m3 nu este cazul   71,43 

 CO 0,17 mg/m3 

Depasirile valorii limita 
zilnice  (10 mg/mc, 
valoarea maxima zilnica 
a mediilor pe 8 ore) 0 65,24 

 

O3 43 µg/m3 
Depasirile valorii tinta 
pentru sanatatea umana  
(120 microg/m3, maxima 
zilnica a mediilor pe 8 
ore)   

69,79 

 PM10 grav. 24,46 µg/m3 

Depasirile valorii limita 
zilnice (50microg/m3, 
medie pe 24 ore)  3 28,96 

 
PM10 
autom. 25,36 µg/m3 

Depasirile valorii limita 
zilnice (50microg/m3, 
medie pe 24 ore)  2 41,53 
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Poluarea fonică 

 
Zgomotul este un factor de stres şi perturbă somnul, acționând asupra întregului 

organism, deoarece senzaţia auditivă ajunge la sistemul nervos central, prin intermediul căruia 
influenţează alte organe. Efectele resimţite de om sunt: - reducerea atenţiei, a capacităţii de 
muncă, deci creşte riscul producerii accidentelor, instalarea oboselii auditive care poate disparea 
o dată cu dispariţia zgomotului, traumatisme, ca urmare a expunerii la zgomote intense un timp 
scurt. Aceste traume pot fi ameţeli, dureri, lezarea aparatului auditiv şi chiar ruperea timpanului, 
scăderi în greutate, nervozitate, tahicardie, tulburări ale somnului, deficienţă în recunoaşterea 
culorilor, surditate la perceperea sunetelor de înaltă frecvenţă, etc. 

În Municipiul Craiova, 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, PECO 
Severinului, Staţia RA – Plaiul Vulcăneşti, Pasaj Electroputere – Electroputere Parc,  Piaţa Gării, 
Strada Râului – Strada Brestei, Ciupercă, Zona Spitalul nr. 1, intersecţia AI Cuza – Calea 
Bucureşti (McDonalds), diverse intersecţii din cartierul Craioviţa Nouă. 

 

Sursa de zgomot traficul rutier 

 

 

Numărul de clădiri expuse Lnoapte 
Bandă dB 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 > 70 
Nr. de clădiri, din care 1622 2282 1870 1664 416 27 
Unităţi sanitare 2 3 1 5 0 0 

 
Numărul de persoane expuse Lnoapte 

Bandă dB 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 > 70 
Nr. de persoane* 464 610 463 544 80 4 

* Numărul persoanelor afectate de zgomot este exprimat în sute. 

Numărul de clădiri expuse Lzsn 
Bandă dB 55-60 60-65 65-70 70-75 > 75 
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Nr. de clădiri, din care 1721 2264 2060 1338 265 
Unităţi de învăţământ 32 32 27 5 3 
Unităţi sanitare 2 4 1 4 0 

 
Numărul de persoane expuse Lzsn 

Bandă dB 55-60 60-65 65-70 70-75 > 75 
Nr. de persoane* 

507 577 566 418 43 

* Numărul persoanelor afectate de zgomot este exprimat în sute. 

 

 

 

Traficul feroviar afectează continuu liniştea locuitorilor dintr-un culoar de cca. 100 m adiacent 
liniilor feroviare. 
 

 

 

Numărul de clădiri expuse Lnoapte 
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Bandă dB 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 > 70 
Nr. de clădiri, din 
care 

158 
149 27 0 0 0 

Unităţi sanitare 2 1 0 0 0 0 
 

Numărul de persoane expuse Lnoapte 
Bandă dB 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 > 70 
Nr. de persoane* 96 170 32 0 0 0 

* Numărul persoanelor afectate de zgomot este exprimat în sute. 

Numărul de clădiri expuse Lzsn 
Bandă dB 55-59 60-64 65-69 70-74 > 75 
Nr. de clădiri, din care 147 81 4 0 0 
Unităţi de învăţământ 3 6 0 0 0 
Unităţi sanitare 1 1 0 0 0 

 
Numărul de persoane expuse Lzsn 

Bandă dB 55-59 60-64 65-69 70-74 > 75 
Nr. de persoane* 106 124 7 0 0 

* Numărul persoanelor afectate de zgomot este exprimat în sute. 

 

 

 

 

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. 
- 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. 
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Numărul de clădiri expuse Lnoapte 
Bandă dB 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 > 70 
Nr. de clădiri, din care 41 17 3 6 7 2 
Unităţi sanitare 0 0 0 0 0 0 

 
Numărul de persoane expuse Lnoapte 

Bandă dB 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 > 70 
Nr. de persoane* 2 1 0 0 0 0 

* Numărul persoanelor afectate de zgomot este exprimat în sute. 
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Numărul de clădiri expuse Lzsn 
Bandă dB 55-59 60-64 65-69 70-74 > 75 
Nr. de clădiri, din care 22 7 6 8 2 
Unităţi de învăţământ 0 0 0 0 0 
Unităţi sanitare 0 0 0 0 0 

 
Numărul de persoane expuse Lzsn 

Bandă dB 55-59 60-64 65-69 70-74 > 75 
Nr. de persoane* 1 0 0 0 0 

• Numărul persoanelor afectate de zgomot este exprimat în sute 

 
 

În zona municipiului Craiova, traficul aerian civil a fost scăzut, pe fondul restricțiilor 
impuse de pandemia cu Sars-COV-2. R.A. 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 şi aprobate în luna februarie 2018. 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.   
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MUNICIPIUL CRAIOVA: număr total de persoane (în sute), care trăiesc în locuinţe 

expuse (faţada cea mai expusă), pe intervale de valori şi diverse surse de zgomot – indicatorul 
L(zsn) 
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MUNICIPIUL CRAIOVA: număr total de persoane (în sute), care trăiesc în locuinţe 

expuse (faţada cea mai expusă), pe intervale de valori şi diverse surse de zgomot – indicatorul 
L(noapte) 
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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. 

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, peisajele sonore sunt influenţate şi de zgomote care nu fac 
obiectul acestei directive. La realizarea „Planurilor de acţiune pentru reducerea zgomotului” s-a 
ţinut cont de principiile de transmitere a sunetului în aer liber, respectiv de drumul urmat de unda 
sonoră de la emiţător până la receptor.  

Trebuie menționat faptul că documentația “REVIZUIRE HĂRȚI STRATEGICE DE 
ZGOMOT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA”  elaborată de S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi – 
INCERTRANS S.A. Bucureşti a fost depusă la A.P.M. Dolj și aprobată în cursul lunii martie 2019 



110 
 

de către comisia numită prin Ordinul 1323/12.10.2017 emis de Ministerul Mediului. 
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. 
 Vizavi 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. Aceste măsuri au fost aplicate prin contractul de 
modernizare  a căii de rulare la tramvai, care s-a încheiat în anul 2016. 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 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 şi de la traficul feroviar, cum ar fi Parcul Corniţoiu 
şi mai puţin la celelalte surse de poluare fonică. 
 Aplicarea măsurilor de reducere a zgomotului pentru traficul rutier au un impact pozitiv 
asupra zonelor liniştite din municipiul Craiova. 
 
 Deşeurile 
 Deşeurile reprezintă una dintre problemele cele mai acute legate de protecţia mediului. În 
fiecare an se generează mari cantităţi de deşeuri atât din producţie cât şi de la populaţie, 
deşeurile municipale nepericuloase şi periculoase (deşeurile menajere şi asimilabile din comerţ, 
industrie şi instituţii), la care se adaugă alte câteva fluxuri speciale de deşeuri: deşeurile de 
ambalaje, deşeurile din construcţii şi demolări, nămoluri de la epurarea apelor uzate, vehicule 
scoase din uz şi deşeuri de echipamente electrice şi electronice care au un mod de gestionare 
specific.  
 Colectarea deșeurilor municipale este responsabilitatea municipalităţilor, care pot realiza 
aceste atribuţii fie direct (prin serviciile de specialitate din cadrul Consiliilor Locale), fie indirect 
(prin delegarea acestei responsabilităţi pe bază de contract, către firme specializate şi autorizate 
pentru desfăşurarea serviciilor de salubritate). 

Astfel, în anul 2020, la nivelul judeţului Dolj serviciul de colectare și transport deșeuri 
municipale a fost asigurat de către 3 operatori de salubrizare: 
• Asocierea IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL - operator județean de salubrizare delegat de 
către ADI, a deservit întreg județul mai puțin Municipiul Craiova, iar orașul Filiaşi începând cu 
18.11.2020. 
• S.C. SALUBRITATE CRAIOVA SRL – a deservit Municipiul Craiova, urmând ca după finalizarea 
punctelor de colectare subterană, gestiunea serviciului de colectare și transport a deşeurilor 
municipale în Municipiul Craiova să fi preluată de operatorul județean mai sus menţionat. 
• S.C. Retim Ecologic Service SA Timișoara – a deservit orașul Filiași până la 17.11.2020, după 
această dată serviciul de salubrizare în oraşul Filiaşi fiind asigurat de IRIDEX GROUP 
SALUBRIZARE SRL. 
 Cantitatea totală de deşeuri municipale colectate la nivelul judeţului Dolj în anul 2020 a 
fost de 163.666,075 tone, din care 151.880,010 tone, reprezentând un procent de 92,80% au 
fost transmise spre eliminare la depozitul conform Mofleni, fără a fi supuse unor operaţii de 
tratare, iar 11.786,065 tone, reprezentând un procent de 7,20% au fost transmise spre 
valorificare către operatorii economici autorizaţi la nivelul judeţului Dolj. 
 Referitor la proiectul Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Dolj, 
conform informaţiilor transmise de Consiliul Judeţean Dolj, proiectul înregistrează un progres 
fizic general de 88% cu următoarele precizări : 
- staţie de sortare și staţie de compostare Mofleni-Craiova, obiectiv finalizat, proces-verbal de 
recepţie finală semnat în data de 21.03.2019; 
- staţie transfer Băileşti, progres fizic 100% proces-verbal la terminarea lucrărilor semnat în data 
de 30.05.2019; 
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- staţie transfer Filiaşi, progres fizic 100% proces-verbal la terminarea lucrărilor semnat în data 
de 17.05.2019 ; 
- staţie transfer Dobreşti, progres fizic 100% proces-verbal la terminarea lucrărilor semnat în data 
de 17.05.2019; 
- staţie transfer şi compostare Calafat, progres fizic 100% proces-verbal la terminarea lucrărilor 
semnat în data de 30.05.2019; 
- închidere depozit neconform Filiaşi, progres fizic 100% proces-verbal la terminarea lucrărilor 
semnat în data de 17.05.2019; 
- închidere depozit neconform Segarcea, progres fizic 100% proces-verbal la terminarea 
lucrărilor semnat în data de 17.05.2019; 
- închidere depozit neconform Calafat, progres fizic 100% proces-verbal la terminarea lucrărilor 
semnat în data de 17.05.2019. 
- amenajare platforme containere subterane în Municipiul Craiova, contract în execuţie, utilaje 
operare containere subterane recepţionate, etapa de emitere avize platforme containere 
subterane şi contractare lucrări relocare utilităţi ale deţinătorilor de reţele subterane. 
 Lucrările de construire pentru cele 4 stații de transfer realizate prin proiectul SMID au fost 
finalizate în luna mai 2019, acestea nu sunt operate. Contractul de delegare pentru operarea 
stațiilor de transfer este în procedura de atribuire, data estimată pentru semnarea contractului și 
începerea operării fiind anul 2021. Stația de transfer Goicea, finanțată prin programul Phare CES, 
a intrat în funcționare din Martie 2019, operarea acesteia fiind concesionată noului operator de 
colectare și transport delegat de către ADI. 
 Stația de sortare Molfleni va fi operată de operatorul desemnat în cadrul licitației pentru 
delegarea operării instalațiilor (actualmente în derulare). Data estimată pentru punerea în 
operare este anul 2021. 
 Stațiile de compostare realizate prin proiectul SMID nu sunt încă operate, deoarece 
licitaţiile au fost anulate pe motiv de neconformitate a ofertelor. Stadiul actual: reaprobare 
documentatie de atribuire si reluare licitatie. Data estimativă pentru implementarea activității de 
colectarea separată a biodeșeurilor menajere este anul 2021 (data estimativă a delegării operării 
stațiilor de compostare). 
 La nivel județean, este în procedură de reglementare Planul Județean de Gestionare a 
Deșeurilor, în vederea îndeplinirii obiectivelor prevăzute în PNGD, precum și corelarea lui cu 
“Sistemul de management integrat al deşeurilor în judeţul Dolj”, proiect finanțat prin POS Mediu 
și al cărui beneficiar este Consiliul Judeţean Dolj. 
 Consiliul Judeţean Dolj a depus documentatia înregistrată la APM Dolj cu nr. 116 
/07.01.2020, în vederea obţinerii avizului de mediu pentru Planul Judeţean de Gestionare a 
Deşeurilor în judeţul Dolj.  Prin PJGD, Consiliului Judeţean Dolj își propune să realizeze un nou 
depozit conform pentru depozitarea deșeurilor municipale, desi la nivelul judeţului Dolj exista 
depozit conform al cărui gradul de umplere la sfârşitul anului 2020 era 19.93%. Având în vedere 
această propunere, APM Dolj prin adresele nr.2103/13.02.2020, nr.7440/17.06.2020, respectiv 
nr./10863/05.10.2020, a solicitat sprijinul MMAP, astfel încât să poată fi luată o decizie corecta şi 
incontestabilă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru planuri şi 
programe. 

Scopul acestui proiect a fost crearea unui sistem integrat si modern de management al 
deseurilor în județul Dolj (colectare separată, valorificare și reciclare, tratare și eliminare; în 
paralel cu închiderea depozitelor de deșeuri neconforme) și care va contribui la îndeplinirea în 
continuare a angajamentelor din domeniul deșeurilor. 
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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 2019 

La începutul 
anului 2020 

   
- ECHIPAREA TERITORIULUI   

1. Suprafaţa totală3 - ha 8141 8141 
2. Locuinţe existente4 - total - număr 112106 113092 

1. Locuinţe în proprietate publică - număr 681 679 
1. Locuinţe din fondurile private - număr 111425 112413 

3. Suprafaţa locuibilă2 - total mp 5908271 5953152 
o Suprafaţa locuibilă - proprietate publică - mp 21780 21677 
o Suprafaţa locuibilă – fonduri private - mp 5886491 5931475 

• Suprafaţa intravilană a municipiilor şi oraşelor - 
hectare 

7063 7063 

• Suprafaţa spaţiilor verzi a municipiilor şi oraşelor 
- hectare 

1038 1038 

4. Lungimea străzilor orăşeneşti - total - km 409 409 
2. Lungimea străzilor orăşeneşti modernizate - km 352 365 

5. Lungimea simplă a reţelei de distribuţie a apei potabile - km 597,5 622,7 
6. Capacitatea instalaţiilor de producere a apei potabile – mc /zi 301520 301520 
7. Cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor – total - mii mc  

15594 
 

16085 
8. Cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor – uz casnic - mii 

mc 
 

10161 
 

11129 
9. Energia termică distribuită - Gcal 434358 326876 
10. Lungimea simplă a reţelei de canalizare - km 579,6 580,2 
11. Lungimea simplă a conductelor de distribuţie a gazelor - km 467,1 472,5 
12. Gaze naturale distribuite - total – mii mc 88319 74487 
13. Gaze naturale distribuite – uz casnic – mii mc 51785 37070 
14. Numărul tramvaielor în inventar 29 29 
15. Numărul autobuzelor în inventar 190 190 

   
- POPULAŢIA   

- Populaţia după domiciliu la 1 iulie 300870 298488 
- Din care femei 159424 158408 

Mişcarea naturală a populaţiei5   
Născuţi vii 2607 2180 
Născuţi morţi - 1 
Decedaţi 2921 3208 
Decedaţi sub un an 12 9 
- Căsătorii 1570 841 

                                                 
3 Până la finalizarea acţiunii de cadastrare a ţării, de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, seriile 
de date sunt blocate la nivelul anului 2014.  

4 Date la sfârşitul anului 
5 Date la sfârşitul anului 



113 
 

Indicator La începutul 
anului 2019 

La începutul 
anului 2020 

   
1. Divorţuri 318 263 

Mişcarea migratorie a populaţiei   
Stabiliri de domiciliu în localitate 3255 3299 
Plecări cu domiciliul din localitate 4591 4799 
Stabiliri de reşedinţă în localitate 3977 3818 
Plecări cu reşedinţa din localitate 1996 2217 
   

FORŢA DE MUNCĂ   
• Numărul mediu al salariaţilor - total - persoane 106841 110596 
1. Şomerii înregistraţi1 - persoane 1372 1751 

- feminin 825 1150 
   

− ACTIVITATEA ÎNTREPRINDERII (la începutul anului)   
− Numărul unităţilor active - total, din care, pe clase de mărime: 10416 10778 

• 0 - 9 salariaţi 9201 9553 
• 10 - 49 salariaţi 998 1003 
� 50 - 249 salariaţi 174 178 
� 250 şi peste 43 44 

− Numărul mediu de persoane ocupate - total, din care, pe clase de mărime: 87651 91927 
• 0 - 9 salariaţi 20836 21884 
� 10 - 49 salariaţi 19065 19568 
� 50 - 249 salariaţi 17065 18238 
� 250 şi peste 30685 32237 

χ. Cifra de afaceri - total, din care, pe clase de mărime – lei: 33853706922 36324856842 

� 0 - 9 salariaţi 4306970304 4948150950 
� 10 - 49 salariaţi 6511239592 6399435887 
� 50 - 249 salariaţi 7952132750 8259196074 
� 250 şi peste 15083364276 16718073931 

− Investiţii brute - total, din care, pe clase de mărime – lei: 2462241743 3033352828 

- 0 - 9 salariaţi 311363462 339642007 

- 10 - 49 salariaţi 309078723 285602270 

- 50 - 249 salariaţi 376337714 405733832 

- 250 şi peste 1465461844 2002374719 

   
� ÎNVĂŢĂMÂNT6   

� Unităţi independente de învăţământ - total - 
număr 

88 88 

1. Grădiniţe de copii - număr 28 28 
2. Şcoli din învăţământul primar şi gimnazial - număr 22 22 
3. Licee - număr 29 29 
4. Şcoli postliceale - număr 7 7 
   
   
5. Institute de învăţământ universitar - număr 2 2 

1. Institute de învăţământ universitar - sector public - număr  
2 

 
2 

� Copii înscrişi în creşe - persoane 439 329 
� Copii înscrişi în grădiniţe - persoane 7465 7016 
� Elevi înscrişi - total - persoane 43954 41579 

� Elevi înscrişi în învăţământul primar şi gimnazial - persoane  
21558 

 
21288 

2. Elevi înscrişi în învăţământul primar - persoane 12242 12067 
3. Elevi înscrişi în învăţământul gimnazial - persoane 9316 9221 

• Elevi înscrişi în învăţământul liceal - persoane 15780 15777 
• Elevi înscrişi în învăţământul profesional şi de maiştri - 

persoane 
 

1873 
 

1724 
• Elevi înscrişi în învăţământul postliceal - persoane 4743 2790 

• Studenţi şi cursanţi înscrişi - persoane 23035 26739 
1.1. Studenţi înscrişi - sector public - persoane 21242 24949 
1.2. Studenţi înscrişi - sector privat - persoane 1793 1790 

� Absolvenţi – total – persoane 14234 14072 

                                                 
6 În anul şcolar (universitar) 2019-2020 în col.1, respectiv 2020-2021 în col.2 
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Indicator La începutul 
anului 2019 

La începutul 
anului 2020 

   
� Absolvenţi în învăţământul primar şi gimnazial – persoane  

2179 
 

2427 
� Absolvenţi în învăţământul liceal – persoane 3842 3719 
� Absolvenţi în învăţământul profesional – persoane 371 444 
� Absolvenţi în învăţământul postliceal – persoane 1662 1756 
� Absolvenţi în învăţământul de maiştri – persoane 94 13 
� Absolvenţi în învăţământul superior – persoane 6086 5713 
� Absolvenţi în învăţământul superior – proprietate publică – 

persoane 
 

5614 
 

5147 
� Absolvenţi în învăţământul superior – proprietate privată – 

persoane 
 

472 
 

566 
� Personal didactic total - persoane 4680 4706 
� Personal didactic în învăţământul preşcolar - 

persoane 
539 537 

� Personal didactic în învăţământul primar şi 
gimnazial - persoane 

 
1391 

 
1384 

4. Personal didactic în învăţământul primar - persoane 608 599 
5. Personal didactic în învăţământul gimnazial - persoane 783 785 

� Personal didactic în învăţământul liceal - 
persoane 

1400 1411 

� Personal didactic în învăţământul postliceal - 
persoane 

90 89 

� Personal didactic în învăţământul universitar - 
persoane 

1260 1285 

6. Personal didactic în învăţământul universitar – sector public - 
persoane 

 
1260 

 
1235 

� Săli de clasă şi cabinete şcolare - număr 2139 2117 
� Laboratoare şcolare - număr 802 795 
� Ateliere şcolare - număr 117 121 
� Săli de gimnastică - număr 82 79 
� Terenuri de sport - număr 76 79 
� Bazine de înot - număr 2 2 
� PC - număr 7992 8523 

   
• CULTURĂ ŞI ARTĂ   

o Instituţii de spectacole - total - număr 5 5 
o Locuri in instituţii de spectacole – număr 1518 1590 
o Spectatori, auditori din teatre, instituţii muzicale - număr 648421 579339 
   
o Personalul angajat din instituţiile şi companiile de spectacole - 

număr 
 

534 
 

532 
o Biblioteci - număr 86 85 
o Biblioteci publice – număr 1 1 
o Volume existente în biblioteci - număr 3215260 3180627 
o Cititori activi la biblioteci - număr 56648 56537 
o Volume eliberate - număr 704725 701295 
o Personalul angajat din biblioteci - număr 247 243 
o Muzee - număr 9 9 
o Vizitatori ai muzeelor - număr 177031 176637 
o Personalul angajat din muzee - număr 137 136 
   

� OCROTIREA SĂNĂTĂŢII   
Sector public   

• Unităţi sanitare   
1. Spitale - număr 6 6 
1.a.i.1.a.i.1. Farmacii - număr 7 7 
1.a.i.1.a.i.2. Puncte farmaceutice - număr 1 1 
2. Dispensare medicale - număr 1 1 
3. Cabinete medicale individuale (de familie) - număr 3 3 
4. Cabinete medicale de specialitate 1 1 
5. Cabinete medicale şcolare – număr 72 73 
6. Cabinete medicale studenţeşti – număr 4 4 
7. Cabinete stomatologice individuale – număr 2 2 
8. Ambulatorii de spital – număr 5 5 
9. Ambulatorii de specialitate – număr 4 4 
10. Centre de transfuzie sanguină – număr 1 1 
11. Laboratoare medicale - număr 37 38 
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Indicator La începutul 
anului 2019 

La începutul 
anului 2020 

   
12. Centre medicale de specialitate - număr 1 1 
13. Centre de sănătate mintală - număr 2 2 
14. Alte tipuri de cabinete medicale 7 7 

1. Paturi   
1.a.i.1.a.i.3. Paturi în spitale – număr 3016 3011 

• Personal medical   
.a.i.1.a.i.1. Medici – persoane 1625 1755 

- Din total: medici de familie 12 14 
.a.i.1.a.i.2. Stomatologi – persoane 123 123 
.a.i.1.a.i.3. Farmacişti – persoane 65 68 
.a.i.1.a.i.4. Personal mediu sanitar – persoane 2376 2387 

Sector privat   
• Unităţi sanitare   

1. Spitale - număr 8 11 
Policlinici – număr 24 25 
Farmacii – număr 154 155 
Puncte farmaceutice – număr 46 75 
2. Depozite farmaceutice – număr 14 14 
3. Cabinete medicale – număr 507 519 

din care:   
• Cabinete medicale de familie – număr 184 186 
• Cabinete medicale de medicină generală – număr 35 35 
• Cabinete medicale de specialitate – număr 288 298 

4. Cabinete stomatologice – număr 372 387 
5. Laboratoare medicale – număr 122 128 
6. Laboratoare de tehnică dentară – număr 48 48 
7. Societate civilă medicală de specialitate – număr 134 133 
8. Societate stomatologică civilă medicală – număr 2 5 
9. Societate medicală civilă – număr 7 3 
10. Centre medicale de specialitate - număr 1 4 
11. Ambulatorii de specialitate – număr 5 3 
15. Ambulatorii de spital – număr 3 5 
16. Centre de diagnostic şi tratament cu paturi de spital - 

număr 
 

- 
 

2 
17. Centre medicale de specialitate cu paturi de spital – 

număr 
 

20 
 

18 
18. Puncte de lucru ale centrelor de dializă 2 2 
12. Alte tipuri de cabinete medicale – număr 1 1 

1. Paturi   
1.a.i.1.a.i.4. Paturi în spitale – număr 182 240 

• Personal medical   
Medici - persoane 907 943 

• Din total: medici de familie 209 211 
Stomatologi - persoane 405 417 
Farmacişti - persoane 499 498 
Personal sanitar mediu – persoane 2285 2357 

   
• INVESTIŢII - CONSTRUCŢII7   
1. Locuinţe terminate - total - număr 1031 1078 

1. Locuinţe terminate din fonduri private - număr 1031 1078 
1. Locuinţe terminate din fondurile populaţiei - număr 1031 1078 

2. Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri rezidenţiale  - 
număr 

 
397 

 
1197 

3. Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri rezidenţiale pentru 
colectivităţi - număr 

 
1 

 
7 

4. Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri administrative - 
număr 

 
6 

 
7 

5. Autorizaţii de construire eliberate pentru hoteluri şi clădiri similare - 
număr 

 
3 

 
2 

6. Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri pentru comerţul cu 
ridicata şi cu amănuntul - număr 

 
19 

 
24 

7. Autorizaţii de construire eliberate pentru alte clădiri - număr 88 140 
8. Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri rezidenţiale – mp.  

151228 
 

260777 

                                                 
7 Date la sfârşitul anului 
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Indicator La începutul 
anului 2019 

La începutul 
anului 2020 

   
9. Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri rezidenţiale pentru 

colectivităţi - mp 
 

87 
 

2236 
10. Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri administrative - mp  

1513 
 

10760 
11. Autorizaţii de construire eliberate pentru hoteluri şi clădiri similare - 

mp 
 

750 
 

292 
12. Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri pentru comerţul cu 

ridicata şi cu amănuntul - mp 
 

4832 
 

3962 
13. Autorizaţii de construire eliberate pentru alte clădiri - mp 47295 124208 

   
   
   

• AGRICULTURA8   
- Suprafaţa totală - ha 8141 8141 

- Suprafaţa agricolă după modul de folosinţă - hectare 3543 3543 
Suprafaţa arabilă - hectare 2568 2568 
Suprafaţa livezilor şi pepinierelor pomicole - hectare 106 106 
Suprafaţa viilor şi pepinierelor viticole - hectare 35 35 
Suprafaţa păşunilor - hectare 830 830 
Suprafaţa fâneţelor - hectare 4 4 
   

• Suprafaţa cu terenuri neagricole - total - ha 4598 4598 
� Suprafaţa cu păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră - total -

ha 
 

497 
 

497 
� Suprafaţa cu ape şi bălţi - total - ha 113 113 
� Suprafaţa ocupată cu construcţii - total - ha 3581 3581 
� Suprafaţa - căi de comunicaţii şi căi ferate - total - ha 322 322 
� Suprafaţa cu terenuri degradate şi neproductive - total - ha 85 85 

   
- Suprafaţa totală - proprietate privată - ha 6791 6791 

1. Suprafaţa agricola - proprietate privată - ha 3440 3440 
1. Suprafaţa arabila  - proprietate privată - ha 2489 2489 
2. Suprafaţa pasunilor - proprietate privată - ha 815 815 
3. Suprafaţa fanetelor - proprietate privată - ha 3 3 
4. Suprafaţa cu vii si pepiniere viticole - proprietate privată - ha  

27 
 

27 
5. Suprafaţa cu livezi şi pepiniere pomicole - proprietate privată - ha  

106 
 

106 
a. Suprafaţa cu terenuri neagricole - proprietate privată - ha 3351 3351 

1. Suprafaţa cu păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră- 
proprietate privată - ha 

 
51 

 
51 

2. Suprafaţa cu ape şi bălţi - proprietate privată - ha 27 27 
3. Suprafaţa ocupată cu construcţii - proprietate privată - ha 3220 3220 

4. Suprafaţa căi de comunicaţii şi căi ferate - proprietate privată - ha 
 

10 
 

10 
5. Suprafaţa cu terenuri degradate şi neproductive - proprietate 

privată - ha 
 

43 
 

43 
   

1. TURISM, ODIHNĂ ŞI TRATAMENT9   
1. Unităţi de cazare 49 45 

Hoteluri - număr 28 26 
Moteluri - număr 2 2 
Vile turistice - număr 2 1 
Hosteluri - număr 3 2 
1. Pensiuni turistice urbane - număr 14 14 

2. Locuri în unităţi de cazare 2357 2250 
Locuri în hoteluri - număr 1819 1746 
Locuri în moteluri - număr 76 76 
Locuri în vile turistice - număr 34 17 
Locuri în hosteluri - număr 171 147 
Locuri în pensiuni turistice urbane - număr 257 264 

3. Sosiri în unităţi de cazare 93996 44068 

                                                 
8 Până la finalizarea acţiunii de cadastrare a ţării, de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, seriile 
de date sunt blocate la nivelul anului 2014.  

9 Date la sfârşitul anului 
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Indicator La începutul 
anului 2019 

La începutul 
anului 2020 

   
Sosiri în hoteluri - număr 80562 38127 
Sosiri  în moteluri - număr 2498 2387 
Sosiri în vile turistice - număr 1707 515 
Sosiri în hosteluri - număr 2389 865 
Sosiri în pensiuni turistice urbane - număr 6840 2174 

 
Consiliul Local la Alegerile Locale din septembrie 2020: 27, din care 
10 - PSD 
  9 - PNL 
  5 - Alianţa electorală USR PLUS 
  3 - PER 

 
*Datele au fost furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică Dolj 

 
 

 


