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Un mesaj de la
Președintele Consiliului Județean Dolj
A message from
the President of the Dolj County Council

Bine ați venit în Județul Dolj!

Welcome to Dolj County!

Ori de câte ori am prilejul de a prezenta judeţul Dolj înalţilor oaspeţi care ne
vizitează o fac cu deosebită plăcere, pentru că am posibilitatea să le vorbesc invitaţilor
noştri despre unul dintre locurile interesante și deosebite pe care le pot întâlni în
România.
Între cele mai mari județe din România, Doljul - poziționat în sud-vestul țării,
este parte a regiunii de dezvoltare Oltenia, alături de alte patru județe: Gorj, Vîlcea, Olt
și Mehedinți. Întins pe o suprafață de 7.414 kilometri pătrați, județul Dolj este compus
din trei municipii (Craiova, Băilești și Calafat), patru orașe (Segarcea, Bechet, Filiași și
Dăbuleni) și 104 de comune numărând aproape 700.000 de suflete.
De o frumusețe aparte, Doljul este mărginit la sud de către Dunăre, apele
fluviului constituind granița naturală a județului pe o distanță de 150 kilometri. Din
punct de vedere al infrastructurii, Doljul deține aproximativ 2.500 de kilometri de
drumuri europene, naționale, județene și comunale, două porturi dunărene – la Bechet
și Calafat, o rețea de cale ferată care măsoară 225 kilometri și un Aeroport construit
după toate normele europene, singurul din sudul României, care poate deservi o
populație de 2,5 milioane de locuitori.
Podul de peste Dunăre, care unește România de Bulgaria prin localitățile
Calafat și Vidin, este unul dintre punctele strategice ale județului Dolj, care oferă
un potențial deosebit de dezvoltare întregii zone de sud a Olteniei. Totodată, Podul
Calafat-Vidin este parte a Coridorului pan-european VII (Dunărea).
Municipiul Craiova, capitală a județului Dolj și vechi scaun domnesc,
s-a manifestat în spațiul cultural național ca o citadelă preocupată de păstrarea și
perpetuarea valorilor morale și spirituale românești, fiind astăzi reședința unora dintre
cele mai importante instituții de cultură din România.
Muzeele, Teatrul Național „Marin Sorescu” – cu reprezentații apreciate
pe toate scenele lumii, Teatrul Liric „Elena Teodorini”, Filarmonica Oltenia, mediul
academic și universitar din Craiova, precum și personalități ca Nicolae Titulescu,
Eugeniu Carada, Titu Maiorescu, Gogu Constantinescu, Marin Sorescu sau Tudor
Gheorghe sunt doar câteva dintre reperele noastre culturale, o carte de vizită
impresionantă, care face cinste județului Dolj și întregii Regiuni Oltenia.
Într-un context comunitar larg, cu orizonturi noi în care Uniunea Europeană
vorbește tot mai aplicat de multiculturalitate, de unitate prin diversitate culturală și
de limbă, Consiliul Județean Dolj își continuă eforturile de promovare a tradițiilor
și obiceiurilor populare, pentru a ajuta la înțelegerea și exprimarea propriei noastre
identități.
Este foarte greu să prezinţi în doar câteva cuvinte Doljul, un judeţ de o bogăţie
spirituală deosebită, cu oameni harnici şi gospodari, o comunitate mare care se distinge
ca unul dintre cele mai importante centre culturale, educaţionale şi economice ale ţării
noastre.
Acest album monografic prezintă în imagini o mică parte din bogăţia naturală,
istorică, din patrimoniul cultural ale unui judeţ încărcat de tradiţie şi obiceiuri populare,
care au reuşit să se păstreze nealterate în timp pentru beneficiul generaţiilor viitoare.

Whenever I have the opportunity to present Dolj county to the distinguished
guests who visit us, I do this with great pleasure because I have the possibility to speak to
our guests about one of the special and interesting places one may find in Romania.
Among the largest counties in Romania, Dolj county – situated in the South-West
of the country, is part of the Oltenia development region along with other four counties:
Gorj, Vîlcea, Olt and Mehedinţi. Having a surface of 7,414 sq. km, Dolj county is made up
of three municipalities (Craiova, Băileşti and Calafat), four towns (Segarcea, Bechet, Filiaşi
and Dăbuleni) and 104 communes with a total of 700,000 inhabitants.
A place of a special beauty, Dolj county is bordered at the South by the Danube
River which constitutes a natural border on a distance of 150 kilometers. From the point
of view of the infrastructure, Dolj county has approximately 2,500 kilometers of European,
national, county and local roads, two ports at the Danube– in Bechet and Calafat, a
railroad network which measures 225 kilometres and an Airport which has been built in
compliance with all European standards, the only one in the South of Romania which may
serve a population of 2,5 million inhabitants.
The bridge over the Danube, which unites Romania and Bulgaria in Calafat and Vidin is
one of the strategic points of Dolj county and offers a special potential of development for
the entire south area of Oltenia. At the same time, the Bridge from Calafat-Vidin is part of
the Pan-European Corridor VII (Danube).
Craiova Municipality, the capital residence of Dolj county and former a princely residence,
manifested itself within the national cultural environment as a citadel preoccupied with the
preservation and the perpetuation of the Romanian moral and spiritual values; at present it
hosts some of the most important cultural institutions in Romania.
The museums, the National Theatre „Marin Sorescu” – with appreciated
performances on stages all over the world, the Lyrical Theatre „Elena Teodorini”, The
Oltenia Philharmonic, the academic and university environment from Craiova, as
well as personalities like Nicolae Titulescu, Eugeniu Carada, Titu Maiorescu, Gogu
Constantinescu, Marin Sorescu or Tudor Gheorghe are just some of our cultural reference
points, an impressive visiting card of which Dolj county and the entire Oltenia Region are
proud of.
In a broader community context, with new horizons in which the European
Union speaks in a more applied manner of multiculturalism, of unity through cultural
and language diversity, Dolj County Council continues its efforts to promote the popular
traditions and customs for the understanding and the expression of our own identity.
It is very difficult to present Dolj county in just a few words, a county with a
special spiritual richness, with hardworking people, a large community which distinguishes
itself as one of the most important cultural, educational and economic centres in our
country.
This monographic album presents in images a small part of the natural and
historical richness within the cultural patrimony of a county filled with popular traditions
and customs, which succeeded in preserving themselves unaltered during the time for the
benefit of future generations.

Ion Prioteasa

Ion Prioteasa

Președinte al Consiliului Județean Dolj

President of the Dolj County Council
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Județul Dolj - origini și istorie
Dolj County - origins and history
Primele comunităţi omeneşti cunoscute pe aceste meleaguri sunt atestate
arheologic prin importante descoperiri ce aparţin epocii vechi a pietrei. Mult mai bogate
sunt urmele de locuire ce există din epoca neolitică. Prima menţiune documentară
a judeţului datează din anul 1444, sub denumirea „Judeţul de Baltă” aşezat în vasta
câmpie a Dunării. Într-un document de arhivă – datat 1 iunie 1475 – este menţionat
oraşul Craiova, actualul municipiu, reşedinţă a judeţului Dolj. Coborând mai adânc
în vremurile demult apuse, toţi istoricii confirmă localizarea Craiovei pe Tabula
Peutingeriană ( o hartă a Imperiului roman) cu numele Pelendova (corect Pelendava).
Cercetări mai actuale au relevat faptul că pentru întâia oară aşezarea medievală figurează
sub denumirea latină Ponsiona – pod peste Jiu -, într-o hartă alcătuită în pragul bătăliei
de la Nicopole ( 1396), inclusă într-un manuscris ce se află în Biblioteca Naţională de la
Paris. Tot în această perioadă se pun bazele marii Bănii a Olteniei, cu sediul la Craiova,
cea mai reprezentativă instituţie feudală după cea a domniei.
În secolul al XVIII-lea, judeţul Dolj, laolaltă cu cea mai mare parte a Olteniei,
devine zonă de ample operaţiuni militare în cadrul războaielor purtate de marile
imperii: otoman, habsburgic şi ţarist. Succesiunea evenimentelor politico-sociale ce
au avut loc în a doua jumătate a secolului XIX–lea şi începutul secolului XX - Unirea
Principatelor, cucerirea Independenţei de stat a României, reformele agrare etc. – au
creat condiţii favorabile dezvoltării economiei şi relaţiilor capitaliste.
Formarea statului naţional unitar român, în anul 1918, a fost salutată în
Dolj, ca de altfel în întreaga ţară, cu entuziasmul şi satisfacţia de nestăvilit ale tuturor
celor care rezistaseră eroic pe câmpurile de luptă, sau acţionaseră cu dârzenie împotriva
ocupaţiei străine. Documentele de arhivă atestă, fără putinţă de tăgadă, faptul că în
perioada dintre cele două războaie mondiale - cumplite încleştări în care mulţi locuitori
ai acestor meleaguri şi-au dat tributul de sânge pentru eliberarea ţării şi libertatea
poporului român - Doljul a cunoscut o semnificativă dezvoltare, îndeosebi în plan
economic şi edilitar. În ansamblul economiei naţionale, în anul 1940 judeţul nostru
se înfăţişa ca un important judeţ agricol, cu o activitate comercială şi bancară în plin
avânt, dar cu o industrie mai puţin dezvoltată, unilaterală, fărâmiţată, lipsită de o bază
materială corespunzătoare. Cum era şi firesc, intrarea României în cel de-al doilea
război mondial a condus, inevitabil, la un accentuat regres economic, dar şi social.
Caracterul preponderent agricol al judeţului s-a păstrat şi s-a accentuat în anii ce au
urmat; modificări esenţiale ale structurii economice au apărut mult mai târziu, o dată cu
politica de industrializare, ceea ce a condus la o migraţie masivă a populaţiei rurale spre
mediul urban.
Revoluţia din decembrie 1989 – eveniment crucial ce a descătuşat energiile
şi a determinat trecerea la o nouă Românie – a creat posibilitatea apariţiei rapide
a primilor germeni ai economiei de piaţă şi, ulterior, înfiinţării unor noi firme şi
societăţi de producţie, servicii şi utilităţi, concomitent cu dispariţia altora – îndeosebi
a marilor „coloşi industriali” – prin noua legislaţie din domeniul economiei private,
al concurenţei şi al climatului general de afaceri, ce a început să prindă contur şi să se
consolideze , de la an la an , în judeţul nostru, asemenea întregii ţări.

The first human communities known in this area are archeologically attested
though important findings that belong to the old Stone Age. Much more are the
inhabitancy traces existing from the Neolithic Age. The first documentary mention of the
county dates from 1444 and under the name „Judetul de Baltă” – situated in the large valley
of the Danube. In an archive document, dated 1st of June 1475 Craiova city, the current seat
of Dolj county, is mentioned. Going deeper in the long ago set times, all historians confirm
the settlement of on the “Tabula Peutingeriana”, (a map of the Roman Empire), under the
name of “Pelendova”, (Pelendava correctly). More recent researches revealed the fact that for
the first time the medieval settlement appears under the Latin name Ponsiona – bridge over
Jiu river – in a map drawn before the battle of Nicopole (1396), included in a manuscript
existing in the National Library in Paris. At the same time the foundations of the great
“Banie of Oltenia”, with the seat in Craiova, are laid, the second most representative feudal
institution, after the one of the kingdom.
In the XVIIIth century, Dolj county with the most part of Oltenia becomes the
scene for large military operations in the wars of the great empires: Ottoman, Habsburg and
Czar Empires. The succession of the political-social events that took place in the second half
of the XIXth century and the beginning of the XXth century – Uniting the Principalities,
gaining the State Independence of Romania, the agrarian reforms, a.s.o – created favourable
conditions for the development of the economy and the capitalist relations.
The formation of the Romanian unitary national state, in 1918, was welcomed in
Dolj county, as well as in the whole country, with the enthusiasm and impetuous satisfaction
of all those who had heroically resisted on the battlefields or had boldly acted against the
foreign occupation. The archive documents attest, with no doubt, the fact that in the period
between the two world wars – fierce fights in which many inhabitants of this region gave
their tribute of blood for the liberation of the country and the liberty of the Romanian
people – Dolj knew a significant development, especially in the economic and urbanistic
field. Within the national economy as a whole, in 1940 our county was an important
agricultural county, with a commercial and banking activity in full rise, but with a less
developed, unilateral, broken apart, lacking a solid material basis industry. As expected,
Romania’s participation in World War Two inevitably led to a severe social and economical
downfall. The county’s primarily agricultural character maintained and was accentuated in
the years to follow; essential changes of the economic structure appeared much later, at the
same time with the industrialization policy, which led to a massive migration of the rural
population to the urban environment.
The Revolution in December 1989 – crucial event that unchained the energies
and determined the shift to a new Romania – created the possibility of the rapid apparition
of the first buds of the market economy and, later on, of setting up new production, services
and utilities companies, at the same time with the disappearance of other – especially of
the big “industrial giants” – through the new legislation in the field of the private economy,
competion and general business environment, that started to get an outline and to
consolidate, from one year to another , in our county as well as in the whole country.
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Cula Cernăteştilor

Cula Izvoranu-Geblescu

Comuna Cernăteşti, sat Cernăteşti

Comuna Brabova, sat Brabova
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Biserica Sf. loan Botezatorul
Sat Tamburesti; Comuna Rojiste

Monumentul Fraţii Buzeşti, Craiova
operă a sculptorului Boris Caragea
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Privit în ansamblul teritorial al ţării, Doljul are o poziţie sudică-sud-vestică, axată pe
cursul inferior al râului Jiu de la care îşi trage şi numele: Jiul de Jos sau DOLJIU. Judeţul se întinde
pe 7414 kmp , reprezentând 3,1 % din suprafaţa ţării; Doljul situându-se pe locul 7 între unităţile
administrativ - teritoriale ale României. Fluviul Dunărea - importantă cale de acces navigabil - constituie, pe o lungime de 150 km, graniţa naturală sudică a judeţului cu Bulgaria. Relieful cuprinde
zone mănoase din lunca Dunării, precum şi dealuri, cu altitudini cuprinse între 30 şi 350 de metri
faţă de nivelul Dunării. O caracteristică aparte o constituie existenţa simultană în partea de sud a
judeţului a celor mai întinse suprafeţe cu soluri nisipoase din ţară (amenajate pentru o agricultură
prosperă) şi a unui mare număr de lacuri ce au fost formate fie prin revărsările Dunării, fie prin
acumulări pluviale.
Condiţiile geografice favorabile, pământul fertil şi clima blândă, existenţa unor tradiţii
meşteşugăreşti şi economice specifice acestor meleaguri, priceperea, ambiţia şi tenacitatea locuitorilor au permis ca Doljul să se dezvolte încă din cele mai vechi timpuri.
Populaţia judeţului, la 1 iulie 2011 (conform indicatorilor centralizaţi de către Direcţia
Regională de Statistică Dolj, dată de referinţă pentru ultimul anuar statistic; informaţii ce au stat
la baza documentării noastre pentru actualul album monografic al judeţului) a fost de 697.813
locuitori. Din acest punct de vedere Doljul ocupă locul 7 în ţară, cu o pondere 3,3 % din populaţia
României. Din totalul populaţiei – 54,06 % trăieşte în mediul urban şi 45,94 % este stabilită în
comune. În prezent asistăm la un declin demografic, la accentuarea procesului de îmbătrânire şi la
scăderea densităţii populaţiei ( 94,12 locuitori/kmp).

Caracteristici demografice și geografice
Demographical and geographical information

Taking into consideration the whole territory of the country, Dolj county has a
southern-south-western position, centred on the lower course of Jiu river – from which it
has taken the name: Lower Jiu or DOLJIU. Dolj county stretches across 7,414 square km,
representing approximately 3.1 % of the total surface of the country and is rated the 7th largest
county in Romania. Important nautical access route, the Danube, forms for 150 km the southern
natural border with Bulgaria. The relief consists of rich areas in the Danube’s Valley as well as
hills ranging from 30 to 350 meters in height.
A special feature is the simultaneous existence in the south of the county of the largest
areas in the country with sandy soils (arranged for a prosperous agriculture) and of a large
number of lakes that were formed either by the overflowing Danube, or by rain accumulations.
The favourable geographic conditions, the fertile soil and the mild climate, the existence of some
specific crafting and economical traditions as well as the skills, ambition and tenacity of the
inhabitants made it possible that Dolj developed itself even since ancient times.
The county’s population on the 1st of July 2011 (according to the indicators
centralized by the Regional County Statistics Department, reference data for the last statistical
yearbook with information which were at the basis of our documentation for the current
monographic album of our county), was 697.813 inhabitants. From this point of view, Dolj
county is the 6th in the country, with a 3.3% share of the Romania population. Out of the total
population – 54.06 % lives in urban areas and 45.94 % in rural areas. We are currently witnessing
a demographic decline, the aging of the population and the reduction of population density
(94.12 inhabitants per sq. km).
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Ariile naturale protejate de interes comunitar în judeţul
Dolj sunt în număr de 10, dintre care 6 sunt arii speciale, de protecţie
de tip avifaună. Suprafaţa împădurită din Dolj reprezintă 11 la sută
din suprafaţa totală a judeţului, respectiv 87.000 de hectare. Flora şi
fauna judeţului Dolj este reprezentată de 155 specii de plante, din
care 4 specii sunt de interes comunitar, 7 specii de nevertebrate din
care 5 sunt de interes comunitar, 12 specii de amfibieni din care 2
sunt de interes comunitar, 12 specii de reptile, 196 specii de păsări, 10
specii mamifere din care 2 specii de interes comunitar.
Totodată, din punct de vedere al florei şi faunei, în judeţul
Dolj au fost identificate 4 tipuri de habitate de interes naţional și 19
tipuri de interes comunitar, care sunt introduse în baza de date Natura
2000 și 4 tipuri de habitate de interes naţional.

There are 10 protected natural areas of community interest
in Dolj County out of which 6 are special areas, protected areas of
the avifauna type.
Forests in Dolj County represent 11% from the total area of the
county, 87.000 hectares. The flora and the fauna of the Dolj County
are represented by 155 species of plants, out of which 4 species of
community interest, 7 species of invertebrate animals, 5 of which
being of community interest, 12 species of batrachians, 2 of which
being of community interest, 12 species of reptiles, 196 species
of birds, 10 species of mammals, 2 of them being of community
interest.
At the same time, regarding the flora and the fauna, in
Dolj County, 4 kinds of habitats of national interest and 19 of
community interest were identified and introduced in the Natura
2000 data base and 4 types of national habitats.

Coridorul Jiului, cu o suprafaţă de 71.452 ha, este sit
interjudeţean şi se întinde pe trei judeţe: Dolj, Mehedinţi şi Gorj.
A fost declarat sit pentru protecţia unui număr de 18 habitate de
interes comunitar, o specie de plante, 2 specii de mamifere, 3 specii
de amfibieni şi reptile, 12 specii de peşte şi 7 specii de nevertebrate de
interes comunitar.

The Corridor of Jiu River, with a 71.452 hectares surface,
is an inter-county site and is situated in 3 counties: Dolj, Mehedinti
and Gorj. It was declared a site for the protection of a number of
18 habitats of community interest, 1 species of plants, 2 species of
mammals, 3 species of batrachians and reptiles, 12 species of fish and
7 species of invertebrate animals of community interest.
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Sărbătoarea bujorului
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În prezent, în componenţa judeţului sunt incluse trei municipii: Craiova – reşedinţa
Doljului (297.510 locuitori) , Băileşti (19.413 locuitori) şi Calafat (17.382 locuitori); patru oraşe:
Bechet (3.850 locuitori), Dăbuleni (12.485 locuitori); Filiaşi (18.463 locuitori), Segarcea (8.080
locuitori), 104 comune, precum şi 380 sate.
Autorităţile administraţiei publice, prin care se realizează autonomia locală în comune,
oraşe şi municipii sunt consiliile locale comunale, orăşeneşti şi municipale, ca autorităţi deliberative,
şi primarii, ca autorităţi executive. Consiliile locale şi primarii se aleg în condiţiile prevăzute de
Legea privind alegerile locale. În fiecare judeţ se constituie un consiliu judeţean, ca autoritate a
administraţiei publice locale, pentru coordonarea activităţii consiliilor locale în vederea realizării
serviciilor publice de interes judeţean.
Consiliul judeţean, este ales - pe durata unui mandat de patru ani - în condiţiile legii şi este
compus din consilieri - 36 în cazul judeţului Dolj şi al actualei legislaturi – aleşi prin vot universal,
egal, direct, secret şi liber exprimat. Consiliul judeţean are un preşedinte ales prin vot uninominal şi
doi vicepreşedinţi aleşi din rândul consilierilor: domnul Cristinel Nicuşor Leonard Iovan şi, respectiv
domnul Laurenţiu Ivanovici. (inserăm poze) Fiecare judeţ are un secretar numit, pe bază de concurs
sau examen, de către ministerul de resort. De asemenea, începând din 2008, pentru întâia oară în
perioada postrevoluţionară, Doljul are un administrator public - funcţie nou creată în baza Legii
administraţiei publice locale . Cel dintâi administrator public al judeţului investit cu această funcţie
de demnitate publică - obţinută prin concurs - a fost Alin Sorin Mitrică.
De asemenea, fiecare judeţ are un prefect numit de către Guvern, ca reprezentant al său
în teritoriu. În calitate de reprezentant al judeţului, prefectul ( Instituţia prefectului) veghează ca
activitatea consiliilor locale şi a primarilor, a consiliilor judeţene şi a preşedinţilor acestora să se
desfăşoare în conformitate cu prevederile legii. Prefectul conduce activitatea serviciilor publice
deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte autorităţi ale administraţiei publice centrale de
specialitate, organizate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale. Prefectul este ajutat de către un
subprefect.

Organizare administrativă
Administrative structure

The county has 3 municipalities: Craiova, seat of Dolj county with 298740 inhabitants,
Bailesti with a population of 19536 inhabitants and Calafat, with 17,707 inhabitants; 4 towns:
Bechet – 3873 inhabitants, Dabuleni – 12692 inhabitants, Filiasi – 18650 inhabitants, Segarcea –
8,122 inhabitants and 104 communes summing-up 380 villages.
The local autonomy in the communes, towns and municipalities is ensured by the public
administration authorities, represented by the local communal, town and municipial councils, as
deliberative authorities, and the mayors, as executive authorities. The local councils and the mayors
are elected according to the Law regarding the local elections. At the level of each county, a county
council is elected - as authority of the local public administration - for the coordination of the
activities developed by the local councils in order to achieve the public services of county interest.
The county council is elected in accordance with the legal provisions for a four-year
mandate and, in the case of Dolj county and the present legislature, it is formed of 37 councillors,
each elected by universal, equal, direct, secret and freely expressed vote. The County Council is led
by a president who is elected by uninominal vote and two vice-presidents, elected from among the
councillors: Mr. Cristinel Nicuşor Leonard Iovan and, respectively Mr. Laurenţiu Ivanovici. Each
county council has a secretary appointed upon competition or examination by the line ministry.
Also, starting with 2008, for the first time in the post-revolutionary period, Dolj county has a
public administrator – a new position created in accordance with the Law regarding the local public
administration. The first public administrator of Dolj County, appointed upon contest, was Alin
Sorin Mitrică.
Additionally, each county has a prefect, appointed by the Government as its representative
at county level. The prefect (the Institution of the Prefect), as the representative of the county,
ensures that, in carrying out their activities, the local councils and mayors - on one hand - and the
county councils and presidents of the county councils - on the other hand – strictly observe the
provisions of the law. The prefect coordinates the activity of the decentralised public services of
the ministries and other authorities of the specialized central public administration organised at
territorial-administrative level. The prefect is seconded by a sub-prefect.

39
10

Unități administrativ-teritoriale
Administrative divisions
Localitate
Locality

Populație (2009) Suprafața (ha)
Population (2009) Area (ha)

Localitate
Locality

Populație (2009) Suprafața (ha)
Population (2009) Area (ha)

Localitate
Locality

Populație (2009)
Suprafața (ha)
Population (2009) Area (ha)

Municipiul Craiova
Municipiul Băileşti
Municipiul Calafat
Oraşul Bechet
Oraşul Dăbuleni
Oraşul Filiaşi
Oraşul Segarcea
Comuna Afumaţi
Comuna Almăj
Comuna Amărăştii de Jos
Comuna Amărăştii de Sus
Comuna Apele Vii
Comuna Argetoaia
Comuna Bârca
Comuna Bistreţ
Comuna Botoşeşti Paia
Comuna Brabova
Comuna Brădeşti
Comuna Braloştiţa
Comuna Bratovoieşti
Comuna Breasta
Comuna Bucovăţ
Comuna Bulzeşti
Comuna Catane
Comuna Călăraşi
Comuna Calopăr
Comuna Caraula
Comuna Carpen
Comuna Castranova
Comuna Celaru
Comuna Cerăt
Comuna Cernăteşti
Comuna Cârcea
Comuna Cârna
Comuna Cetate
Comuna Cioroiaşi
Comuna Ciupercenii Noi

298740
19536
17707
3873
12692
18650
8122
2923
1940
5663
1432
2213
4606
3998
4282
863
1474
4553
3843
3355
4038
4105
1632
2025
6194
3893
2493
2522
3405
4666
4102
1912
1926
1555
5488
1641
5600

Comuna Coşoveni
Comuna Coţofenii din Dos
Comuna Coţofenii din Faţă
Comuna Daneţi
Comuna Desa
Comuna Dioşti
Comuna Dobreşti
Comuna Drăgoteşti
Comuna Drănic
Comuna Dobroteşti
Comuna Fărcaş
Comuna Galicea Mare
Comuna Gherceşti
Comuna Gighera
Comuna Gângiova
Comuna Galiciuica
Comuna Ghidici
Comuna Ghindeni
Comuna Giubega
Comuna Giurgiţa
Comuna Gogoşu
Comuna Goicea
Comuna Goieşti
Comuna Greceşti
Comuna Işalniţa
Comuna Izvoare
Comuna Întorsura
Comuna Leu
Comuna Lipovu
Comuna Măceşu de Jos
Comuna Măceşu de Sus
Comuna Maglavit
Comuna Malu Mare
Comuna Mârşani
Comuna Melineşti
Comuna Mischi
Comuna Moţăţei

3126
2431
2030
6435
4819
3121
2566
2293
2727
1947
1916
4383
1649
3212
2591
1664
2492
1805
2193
3022
743
2755
3096
1766
3891
1814
1522
4896
3227
1396
1381
5241
3311
4758
4161
1707
7470

Comuna Murgaşi
Comuna Negoi
Comuna Orodel
Comuna Ostroveni
Comuna Perişor
Comuna Pieleşti
Comuna Pleşoi
Comuna Piscu Vechi
Comuna Pleniţa
Comuna Podari
Comuna Poiana Mare
Comuna Predeşti
Comuna Radovan
Comuna Rast
Comuna Robăneşti
Comuna Rojişte
Comuna Sadova
Comuna Sălcuţa
Comuna Scaieşti
Comuna Seaca de Câmp
Comuna Seaca de Pădure
Comuna Secu
Comuna Siliştea Crucii
Comuna Şimnicu de Sus
Comuna Sopot
Comuna Teasc
Comuna Tălpaş
Comuna Terpeziţa
Comuna Teslui
Comuna Ţuglui
Comuna Unirea
Comuna Urzicuţa
Comuna Valea Stanciului
Comuna Vârtop
Comuna Vârvoru de Jos
Comuna Vela
Comuna Verbiţa

2621
2341
2911
5198
1834
3518
1367
2644
4973
6777
11688
2006
1284
3500
2406
2580
8552
2257
2116
1969
1091
1128
1673
4395
1728
3184
1561
1764
2506
2866
4014
2957
5649
1552
2937
1994
1367

8141
13761
16376
9973
12008
2952
18286
6960
5153
6119
6926
5970
8417
8897
12241
2934
7963
6307
4057
9847
4520
8264
6305
4659
8774
9198
3594
6269
6746
9748
4200
5724
3270
3712
8680
4532
10953
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7509
4552
2420
10578
7669
6274
5635
6013
8021
3070
8544
5887
5004
12968
5746
2484
2895
2934
7829
7350
4307
14322
7849
4827
3201
5116
2800
11288
4076
5743
3620
10158
6044
6528
8942
5201
12909

9973
9698
9095
8193
6948
6560
4200
10217
8866
6794
16394
8313
8068
8212
5970
3280
11159
7556
3923
3685
5737
2907
3482
8143
5543
4813
4270
6684
7338
3870
4796
6072
11048
3279
10786
8256
4518
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Craiova, centru
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Consiliul Județean Dolj
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Economie, agricultură
Economy, agriculture

Din punct de vedere economic, Doljul este unul dintre marile judeţe ale ţării.
Având în componenţă cele mai multe comune, comparativ cu alte judeţe, şi ocupând locul
7 în România, în ceea ce priveşte populaţia, judeţul nostru îşi păstrează, în continuare,
caracterul predominant agrar, cu toate că activitatea, de ansamblu, în acest domeniu nu s-a
adaptat în totalitate la economia de piaţă, la noile condiţii create de trecerea terenurilor
agricole în proprietate privată. Conform datelor statistice, Doljul se situează pe primul loc
pe ţară privind populaţia ocupată în agricultură – cu 109.500 persoane (faţă de 40.700 mii
persoane în industrie) ; locul doi în ceea ce priveşte suprafaţa agricolă – 585.451 ha ; locul
trei la cultura cerealelor pentru boabe – 289.064 ha şi locul unu la cultura de legume –
17.757 ha.
Referindu-ne la agricultură , în general, se cuvine reţinut faptul că, în anul 2010,
Doljul a deţinut 4 % din suprafaţa agricolă a ţării; că suprafaţa amenajată pentru irigaţii
reprezintă 57,4 % din totalul suprafeţei de teren arabil; că suprafaţa totală amenajată cu
lucrări de desecare este de 19,2 % din suprafaţa judeţului; că sectorul zootehnic se menţine
încă la un nivel mediu. Practic, la sfârşitul anului 2011 efectivele de animale totalizau 39.650
capete bovine, 198.901 capete porcine, 221.784 capete ovine şi caprine şi 3.166.867 păsări.
Deşi Doljul este un judeţ de câmpie, suprafaţa fondului forestier se întinde pe 86.900 ha,
ceea ce reprezintă 11 % din teritoriul judeţului.
În urma aplicării prevederilor Legii fondului funciar, a Legii privind organizarea
societăţilor agricole, a Legii privatizării societăţilor comerciale şi cea referitoare la circulaţia
liberă a terenurilor şi dobândirea, prin cumpărare a unor terenuri agricole până la 200 ha etc.
– a avut loc restructurarea şi diversificarea formelor de proprietate. Astfel, 96 % din suprafaţa
totală aparţine în prezent sectorului privat.
Cât priveşte industria, se poate aprecia că după evenimentele din decembrie 1989
a cunoscut un regres întrucât legile economiei de piaţă nu s-au aplicat, din varii motive, aşa
cum trebuie în toate sectoarele economice. Îmbucurător este faptul că, totuşi, judeţul nostru
a atras, în ultimi ani, tot mai mulţi investitori autohtoni şi străini; firma Ford constituind
un edificator exemplu în acest sens. De altfel, Doljul ocupă, în prezent, locuri fruntaşe pe
ţară în ceea ce priveşte producţia de bere, de tricotaje, fire de lână şi tip lână, confecţii textile,
prefabricate din beton armat şi cherestea, de mobilă, preparate din carne ş.a. De asemenea,
Doljul se situează pe locul şapte în ceea ce priveşte lungimea drumurilor cu îmbrăcăminţi
uşoare rutiere şi locul nouăsprezece în privinţa drumurilor modernizate. Întrucât în judeţ
există o reţea de 2.406 km de drumuri publice, din care cca 34 % sunt modernizate, Consiliul
Judeţean Dolj a demarat, în ultimii ani, un vast program de reabilitare şi modernizare a
infrastrucrurii rutiere, cu deosebire în mediul rural, prin alocarea unor importante resurse
financiare din bugetul propriu, dar şi prin atragerea de fonduri europene.
La sfârşitul anului 2011, în Dolj îşi desfăşurau activitatea 12.405 unităţi active,
din care 99,4% - cu capital majoritar privat; cele mai multe fiind societăţi cu răspundere
limitată. Din punct de vedere al activităţii, un număr de 444 unităţi activează în agricultură,
1365 în industrie (91% din acestea sunt orientate spre industria prelucrătoare şi îndeosebi
industria alimentară, fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, prelucrarea lemnului,
fabricarea produselor din lemn, fabricarea produselor de cauciuc şi mase plastice, industria
construcţiilor metalice şi a produselor din metal).
Unităţile active , după clasa de mărime, sunt apreciate prin prisma numărului de salariaţi şi
marea majoritate a unităţilor se înscriu în categoria micro şi mici, întreprinderile medii şi
mari având o pondere redusă, respectiv 11,30 % din 12.405 unităţi active.
Cifra de afaceri obţinută în anul 2011 de către cele 12.405 unităţi active a fost de 21.586.325
mii lei, ceea ce înseamnă în medie 1.740 mii lei pe unitate activă.
Din punct de vedere al formei de proprietate, 89,8% din cifra de afaceri a fost
obţinută în unităţile cu capital majoritar privat, iar 10,2% în cele cu capital majoritar de stat.
În anul 2011 cele 107.992 persoane ocupate din cadrul unităţilor active au realizat
în medie o cifră de afaceri de 200 mii lei pe persoană
Din punctul de vedere al formei de proprietate, în anul 2011, 82,0 % din numărul
mediu de persoane ocupate este repartizat în cadrul unităţilor active cu capital majoritar
privat şi 18,0% la unităţile cu capital majoritar de stat.
Exporturile de bunuri ( FOB) au fost, în 2011, de 373.215 mii euro, din care 94
% au fost produse industriale. Ponderea exporturilor a fost deţinută de maşini, aparate şi
echipamente electrice, materii textile şi articole din acestea, mijloace de transport şi produse
vegetale.
Continuarea privatizării unităţilor de stat şi adaptarea comportamentului acestora
la noile cerinţe impuse de economia concurenţială au condus la modificări în distribuţia
salariaţilor pe activităţi ale economiei naţionale.

From the economic point of view, Dolj is one of the counties of significant
importance at national level. Being the county with the largest number of communes in
Romania and being the 7th most populated in the whole country, our county continues to be
mainly agricultural, although, generally speaking, the activity in this field has not been fully
adapted to the market economy and to the new conditions imposed by the transfer of the
land from public to private property. According to statistics, Dolj county ranks first in terms
of percentage of the population engaged in agricultural activities (113,6 thousand persons, as
compared to 40,97 thousand working in industry); it also ranks second with respect to land
used for agricultural purposes – 585,469 ha; it ranks third as surfaces of land with cereals
cultivated for grains – 281,375 ha, and the first in the culture of vegetables – 17,828 ha.
Referring to agriculture, it is worth mentioning the fact that in 2010, Dolj county
covered 4% of the agricultural surface of the country; that the surface arranged for irrigations
represents 57.4% of the total surface of arable land; that the total surface of land on which
drainage works were carried-out lays on 19.2% of the total surface of the county; that the
zoo-technical sector still maintains at a medium level. Practically, at the end of 2011 the
county’s live stock was made up of: bovine animals (39,650), swine (198,901), sheep and goats
(221,784) and poultry (3,166,867). Even though Dolj is a plane county, the stock of wood lays
on 86.5 thousand ha, representing 11% of its territory.
Following the application of the provisions of the Law of Agricultural real estate,
of the Law of the organisation of the agricultural companies, of the Law of the privatisation
of trade companies and the Law regarding the free circulation of land and the purchase of
agricultural land up to 200 ha – the types of property were restructured and diversified. Thus,
96% of the total agricultural land presently belongs to the private sector.
As far as the industry is concerned, it could be appreciated that after the events in December
1989, this sector registered a decline, as – due to various reasons - the laws of the market
economy were not properly applied in all economic sectors. An encouraging fact is still that,
in the last years, our county has attracted a large number of national and foreign investors, the
Ford company being a good example in this context. As a matter of fact, at country level, Dolj
is currently situated on top positions in the production of beer, hosiery, wool threads, textiles,
reinforced concrete prefab and timber, furniture, meat products etc.
Additionally, Dolj county ranks 7th in length of roads with light asphaltic lining
and holds the 19th place in length of modernised roads. As the county has a network of
public roads of 2,406 km, of which only approx. 34% are modernized, Dolj County Council
initialised, a few years ago, an ample programme of rehabilitation and modernisation of the
road infrastructure, particularly in the rural areas, by allocating significant financial resources
form its own budget, but also by attracting European funds.
At the end of 2010, there were 13,276 active companies at county level, of which
99.4% with the majority shares owned by the private sector, most of them being limited liability
companies. Classified by activity branches, 443 economic units are involved in agriculture,
1,434 in industry (91% of them carrying on activities specific to the processing industry,
especially the food industry, clothing, wood processing, wooden products manufacturing,
rubber and plastic products manufacturing, metallic constructions and metallic products
manufacturing).
The active economic units, classified according to their size, given by the number of employees,
are micro and small size enterprises; the medium and large size enterprises have a small share,
representing only 11.30% of the active economic units in the county.
In 2010, the 13,276 active companies generated a turnover of 19,983,108 thousand lei,
meaning that the average turnover per company was of 1,505 thousand lei.
According to the type of property, 90.9% of the turnover was generated by the
companies with the majority shares owned by the private sector, and 9.1% by the companies
with the majority shares owned by the state.
During the same year - 2010, the 105,157 employees of the active companies
achieved an average turnover of 190 thousand lei per person.
According to the type of property, in 2010, 81.4% of the active labour force is employed in the
companies with the majority shares owned by the private sector, and 18.6% in the companies
with the majority shares owned by the state.
The value of the export of goods (FOB) reached 373,215 thousand Euros in 2011, of which
97% represented industrial products. The most significant part of the exports was represented
by machines, electrical equipment and devices, textile materials and products, vehicles and
vegetable products.
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Uzina Ford
Craiova

The continuation of the state enterprises privatization and the adjustment of
their conduct to the new requirements imposed by an economy based on competitiveness,
subsequently led to modifications in terms of distribution of the labour force according
to the activities of the national economy. At the beginning of the 1990’s, the secondary
sector (industry and constructions) held the majority share in the economy, the tertiary
sector represented more than a third and the primary sector covered approx. 10% of the
average number of employees. Little by little, a shift of the employees from the primary and
secondary sectors towards the services sector took place.
Starting with year 2000, the number of the employees in the services sector
exceeded the number of employees in industry and constructions.
In 2010, the distribution of the employees according to the economic sectors was
of 65.7% in the services sector and 31.9% in the secondary sector. In the same year, 2.4% of
the active labour force was engaged in agricultural activities (primary sector).
Presently, Dolj county has a complex network of different types of companies. Thus, in
2008, in Dolj there were 14,799 active companies, of which 14,737 privately owned, and
only 62 owned by the state. The total gross investments made in that same year were of
1,538,874 lei, of which 22.7% belonging to the active units owned by the state and 77.3% to
the mainly privately owned companies.
Even though, following the events in 1989, along with the entire national economy
the investments declined, presently we can talk of a real revival in the investments field,
achieved by the county public administration.

La începutul anilor 1990 sectorul secundar (industrie şi construcţii) deţinea ponderea
majoritară în cadrul economiei, sectorul terţiar reprezenta mai mult de o treime şi cel primar
acoperea circa 10,0% din numărul mediu al salariaţilor. Treptat, s-a produs o mutaţie a
salariaţilor din sectoarele primar şi secundar către sfera serviciilor.
Începând din anul 2000 ponderea salariaţilor din servicii a depăşit-o pe cea a
salariaţilor din industrie şi construcţii.
În anul 2011 distribuţia salariaţilor pe sectoare economice arată că 65,3% se
regăseau în servicii, în sectorul secundar lucrau 32,1% dintre salariaţi,. Ponderea numărului
de salariaţi care şi-au desfăşurat activitatea în ramurile agricole (sectorul primar) a fost în
anul 2011 de 2,6% .
În prezent, Doljul beneficiază de o reţea extinsă şi diversă de firme. Astfel, la
nivelul anului 2011, pe raza judeţului îşi desfăşurau activitatea 12.405 unităţi active, din
care 12.336 cu capital privat şi numai 69 cu capital de stat. Volumul total al investiţiilor
brute realizate în acelaşi an a fost de 3.792.201 mii lei RON, din care 16,0 % aparţin
unităţilor active cu capital de stat, iar 84,0 % unităţilor cu capital majoritar privat.
Deşi, după evenimentele din 1989, investiţiile au cunoscut – asemenea întregii
economii naţionale – un regres, în etapa actuală se poate vorbi, totuşi, de un adevărat
reviriment în domeniul investiţiilor realizate de către administraţia publică judeţeană.
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Podul România-Bulgaria
Calafat

Consiliul Judeţean Dolj s-a evidenţiat în ultimii ani prin eforturile pe care le-a
depus în atragerea fondurilor nerambursabile. Astăzi, judeţul Dolj se situează între primele
judeţe din România la implementarea de proiecte finanţate prin accesarea fondurilor
europene. Consiliul Judeţean Dolj a reuşit, beneficiind de sprijinul fondurilor comunitare,
o serie de investiţii majore în infrastructură, sănătate, cultură, turism, situaţii de urgenţă
care au determinat îmbunătăţirea calităţii vieţii pentru locuitorii judeţului.
În perioada ultimilor ani au fost investite peste 75 milioane de euro pentru
reabilitarea şi modernizarea a aproximativ 300 kilometri de drumuri judeţene, aproximativ
15 milioane de euro în reabilitarea clădirilor Muzeului de Artă din Craiova şi al Muzeului
Oltenia, Secţia de Istorie-Arheologie, două cladiri de patrimoniu naţional unicate în
regiunea Oltenia, redate acum circuitului turistic şi cultural naţional, iar alte 15 milioane
euro în îmbunătăţirea serviciilor din domeniul medical şi al asistenţei sociale şi de protecţie
a copilului.
Aeroportul Craiova a constituit investiţia de suflet a Consiliului Judeţean Dolj.
Lucrările de modernizare şi extindere a Aeroportului Craiova au adus la viaţă un aeroport
construit în urmă cu 76 de ani, prin decretul regal semnat în 1938 de Regele Carol al II-lea.
Aeroportul Craiova este un proiect menit să ajute la dezvoltarea întregii Regiuni Oltenia,
fiind astăzi un Aeroport modern care oferă condiţii şi facilităţi europene pentru pasageri şi
operatorii aerieni, singurul existent în Sudul României.

In the recent years, Dolj County Council stood out due to its efforts in attracting
non-reimbursable funds from the European Union. Today, Dolj County is placed among
the first counties in Romania at implementing projects financed with European funds. Using
community funds, Dolj County Council, succeeded in making a series of major investments
in infrastructure, health, culture, tourism, emergency situations, which all contributed to the
improvement of the county inhabitants’ life quality.
In the last years, more than 75 million euro have been invested in the rehabilitation
and the modernization of approximately 300 km of county roads; approximately 15 million
euro were invested in the rehabilitation of the buildings of the Art Museum in Craiova and
Oltenia Museum – the History and Archaeology Section, two buildings belonging to the
national patrimony, unique in Oltenia region, re-integrated now in the national touristic and
cultural circuit and other 15 million euro were invested in improving health care services,
social care and child protection services.
Craiova Airport represented Dolj County Council’s favourite investment. The
modernization and extension works for Craiova Airport have brought back to life an airport
built 76 years ago, based on the royal decree signed by King Carol II, in 1938. Craiova
Airport, is a project designed to contribute to the development of the entire region of
Oltenia, being a modern airport, which provides European conditions and facilities for the
passengers and airline operators, the only one existing in South Romania.

Investițiile Consiliului Județean Dolj
Dolj County Council Investments
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Muzeul Olteniei

Craiova
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Casa Băniei
Craiova

Policlinica stomatologică
Calea București, Craiova

Drum Județean - reabilitarea infrastructurii rutiere

Îmbunătățirea dotării cu echipamente a bazelor operaționale pentru intervenții în situații de urgență
Regiunea Sud-Vest Oltenia
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Educație, sănătate și protecție socială
Education, health and social services

Prin reţeaua complexă şi diversă a unităţilor de învăţământ, numărul
personalului didactic, performanţele elevilor şi studenţilor, Doljul se numără printre
judeţele de primă mărime ale ţării ( şi ) din acest punct de vedere. Concret, în anul
şcolar (universitar) 2011/2012 în judeţul Dolj au funcţionat 199 unităţi şcolare
independente, respectiv 23 grădiniţe, 122 şcoli primare şi gimnaziale, 46 licee, 5 şcoli
postliceale de specialitate şi tehnice de maiştri şi 3 instituţii de învăţământ superior
cu 18 de facultăţi Comparativ cu anul şcolar precedent, în anul şcolar 2011/2012
numărul unităţilor şcolare a scăzut cu 5,2%. Scăderi semnificative s-au înregistrat în
învăţământul primar şi gimnazial cu 6,2%.
Populaţia şcolară (126783 persoane) s-a regăsit în proporţie de 70,2%
în mediul urban, restul de 29,8% aparţinând mediului rural. Structura pe sexe a
populaţiei şcolare arată că nu există disparităţi semnificative, ponderea populaţiei
masculine fiind de 50,7% comparativ cu ponderea populaţiei feminine care a fost de
49,3%.
În ceea ce priveşte personalul didactic, în învăţământul de toate gradele şi-au
desfăşurat activitatea instructiv–educativă un număr de 8.470 cadre didactice, din
care 1.045 în învăţământul preşcolar, 3.803 în învăţământul primar şi gimnazial,
2.181 în învăţământul liceal, 103 în învăţământul postliceal de specialitate şi de
maiştri şi 1.338 în învăţământul superior. În comparaţie cu anul şcolar (universitar)
2010/2011, în anul 2011/2012 numărul cadrelor didactice a scăzut cu 238 cadre. O
scădere semnificativă a personalului didactic a avut loc în învăţământul preşcolar cu
6,3%.
În anul 2011/2012, baza materială a sistemului instituţional de învăţământ
în care s-a desfăşurat activitatea de educaţie şi instruire profesională sau de
specialitate dispune de 3.390 săli de clasă şi cabinete şcolare, 994 laboratoare, 150
ateliere şcolare şi universitare, 214 săli de gimnastică, 186 terenuri de sport, 2 bazine
de înot şi 9.606 computere.
În anul universitar 2011/2012 au funcţionat în învăţământul superior
un număr de 18 facultăţi în care au fost înscrişi 23.488 studenţi. Din total, 21.101
(89,9%) au fost înscrişi la învăţământul de zi, 1.018 studenţi (4,3%) la învăţământul
cu frecvenţă redusă şi 1.369 studenţi (5,8%) la învăţământul deschis la distanţă.
Faţă de anul universitar precedent, numărul studenţilor înscrişi a fost mai
mic cu 21,6% (-6.468 studenţi), în special datorită scăderii numărului de studenţi
din învăţământul superior privat. Se înregistrează o scădere a numărului de studenţi
la învăţământul deschis la distanţă cu 11,2%, la învăţământul cu frecvenţă redusă cu
71,4% şi la învăţământul de zi cu 15,1%. Din numărul total al studenţilor înscrişi,
proporţia studenţilor de sex feminin a fost de 51,6%.

Due to the complex and diverse network of educational units, the
number of teachers, as well as the pupils’ and students’ performances, Dolj ranks
among the first counties of our country, from this point of view too. Actually, in
the school year (academic year) 2011 /2012, a total number of 199 independent
school units were active in Dolj county, namely 23 kindergartens, 122 primary and
middle schools, 46 high schools, 5 post graduate high schools (specialized schools
and technical schools for foremen) and 3 higher education institutions with 18
faculties. As compared to the preceding school year, in 2011/2012 the school units
decreased in number by 5.2%. The most significant decreases were registered in
primary and middle schools (6.2%).
The school population (126,783 persons) was of 70.2% in the urban area
and the rest of 29,8% in the rural area. The distribution of the school population by
gender shows the fact that there are no significant disparities, the male population
representing 50.7% and the female population 49.3%.
As far as the teaching staff is concerned, taking into account all levels of
education, the instructional and educational activity was ensured by a total number
of 8,470 teachers, including 1,045 in pre-school education, 3,803 in primary and
middle education, 2,181 in high school education, 103 in specialized and foremen
post-graduate high schools education and 1,338 in higher education. As compared
to the school year (academic year) 2010/2011, in 2011/2012 the number of the
teaching stuff decreased by 238. A significant decrease was registered in pre-school
education, 6.3%.
In 2011/2012, the educational institutional education infrastructure
in which the educational, professional or specialized training activity took place,
consisted of 3,390 classrooms and study rooms, 994 laboratories, 150 school and
university workshops, 214 gym classes, 186 sports grounds, 2 swimming pools and
9,606 computers.
In the academic year 2011/2012, at the level of the county there were 18
faculties, attended by 23,488 students, of which 21,101 (89.9%) were registered for
daily courses, 1,018 (4.3%) for reduced-frequency attendance and 1,369 (5.8%) for
open distance education.
In comparison with the previous academic year, the number of the
students decreased by 21.6% (-6,468 students), mainly as a result of the decrease in
the number of students attending private higher education. The students attending
the open distance higher education decreased by 11.2%, in the case of the reducedfrequency education with 71.4% and the number of students attending daily
courses decreased by 15.1%. From the total number of students, 51.6% were female
students.
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Facultatea de Drept
Craiova

Facultatea de Inginerie Electrică
Craiova
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Colegiul Național Carol I

Craiova

Universitatea Craiova
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Conform anuarului statistic al judeţului Dolj, în anul 2009, reţeaua publică
de ocrotire a sănătăţii cuprindea 43 spitale, 12 unităţi medico-sociale, 27 dispensare
medicale, 116 cabinete medicale şcolare şi studenţeşti, 134 cabinete medicale de
medicină generală, 1276 cabinete medicale de familie 8 societăţi medicale civile, 732
farmacii și puncte farmaceutice, 31depozite farmaceutice, 34 policlinici, 44 ambulatorii
de specialitate și de spital, 831cabinete stomatologice, 297 laboratoare medicale, 5
centre de transfuzie sanguină, 39 creşe etc.
Asistenţa sanitară a fost asigurată, în anul 2009, de 4634 medici, 883
stomatologi, 1151 farmacişti şi de 13363 persoane cu pregătire sanitară medie.
În anul 2009, comparativ cu anul 2008, s-a constatat creşterea cu 74 a numărului de
paturi din spitale (inclusiv centre de sãnãtate) şi cu 62 a celor din creşe, în timp ce
numărul paturilor din unitãţi medico-sociale a scăzut cu 14 paturi.
Numărul bolnavilor internaţi în spitale în cursul anului 2009 a fost de 542641
persoane, dintre care 54,8% au fost femei, iar durata medie de spitalizare a fost de 7,3
zile.
Prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj–
instituţie publică cu personalitate juridică ce funcţionează în subordinea Consiliului
Judeţean Dolj –se asigură, în plan judeţean, aplicarea politicilor şi strategiilor de
asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure,
persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în
nevoie. Prin grija statorncă manifestată acestui domeniu, CJ Dolj a investit, cu deosebire
în ultimii ani, importante resurse financiare în scopul înfiinţării şi dezvoltării unor
noi unităţi (centre) în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului, atât în mediul
urban, cât şi în cel rural.

According to annual Dolj County statistics, in 2008 the public health
network consisted of 14 hospitals, 7 social-medical units, 7 dispensaries, 43 school
consultation units, 57 general practice surgeries, 420 family consultation units, 17
civil medical societies, 244 pharmacies, 31 pharmaceutical points, 21 pharmaceutical
warehouses, 20 polyclinics, 16 ambulance services, 587 specialized consultation units,
327 stomatological consultation units, over 122 medical labs, one blood transfusion
centres, 9 nurseries.
The medical staff increased in 2008 compared to the previous year.
According to those figures for every 10,000 inhabitants there were 29.8 doctors, 4.9
dentists, 8.2 pharmacists, 65 medium medical staff. In other words every doctor had
335 patients, every dentist 2,036 patients, every pharmacist 1,222 patients and every
medium level doctor 154 patients.
The health network was improved with new and modern equipment and
advanced technology, among which one computerized tomography devices, one
Gamma device, one magnetic resonance device, 3 digital angiography devices, a
device for grinding renal stones (litotriptor), 2 radiation therapy devices and a device
for mammography. In 2008, the number of patients hospitalized in the social care
network was 249 – a clear decrease compared to 2004 – with an average length of stay
of 234 days. Social care work of the State Secretary for the Disabled was held in 15
public sector units with a total of 420 beds.
The General Directorate of Social Assistance and Child Protection Dolj
enforces policies and strategies in child and family protection, social work protection,
single persons protection, protection of the elderly and/or the disabled, and
protection of all persons in need. Dolj County Council has invested particularly in
recent years, significant financial resources in the establishment and development of
new social assistance and child protection centers, both in urban and in rural areas.
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Artă, cultură, sport
Arts, culture, sports

The cultural system carries on its activity in a diverse structure of specialized units,
which differ according to the specificity of their activity, organizational structure and the way
they address the public. Dolj county - in general, and Craiova - in particular, is a propitious
cultural environment, with an old and renowned tradition, being considered nowadays a pole
of national interest, due to the ample cultural events organized in our county.
In 2009, in Dolj county there were 20 museums (the most representative of
all being the Art Museum of Craiova, the Art Museum of Calafat, Oltenia Museum) 86
cultural clubs, 5 houses of culture, “Elena Farago” memorial house, 5 theatres and assimilated
institutions (of which “Marin Sorescu“ National Theatre stands out, as a true ambassador of
the Romanian culture, the actors from Oltenia displaying their remarkable talent on almost
all great world’s stages) and 383 libraries.
“Alexandru and Aristia Aman“ county library has more than 550,000 books and
documents, being considered one of the best libraries and one of the best endowed library
in the country, which in November 2008 celebrated – with the necessary splendour and
amplitude – its centenary. The „Oltenia“ Philharmonic Orchestra, “Elena Teodorini“ Opera
and Operetta Theatre, “Colibri“ Theatre for children and youth, “Maria Tanase” Songs and
Dances Assembly – are other emblematic institutions that complete the complex and diverse
network of the art and cultural units from Dolj county.
Additionally, Dolj county has had notable results in sports, too. Particularly, sports
like wrestling, boxing, fencing, athletics, volleyball, handball and football made the county
known around the word, especially in previous years. This was the case of the former “Ştiinţa”
Football Team in Craiova – University of Craiova – “The champion of a great love”, a team
with a powerful name and wide recognition, multiple winner of the domestic championships,
of the Romanian Cup and participant in European competitions – obtaining good results,
also getting to the semi-finals of UEFA Cup. In the present time, in our county there are 263
sport divisions, in Dolj county being 7677 professional sportsmen and 277 couches.
Few years ago, the sportsmen from Dolj county have gained 2 medals at the world
championship, 9 at the European championships, 20 at Balkan championships and 237 at the
national championships.
As a natural consequence, the county councillors have always shown concern for the
creation and maintenance of a properly endowed infrastructure able to provide the optimum
conditions required by sports performed at a professional level. Hence, in Dolj county there
are 11 gyms for competition trainings, 4 stadiums – the largest and most significant of them
being endowed with nocturne equipment, having been refurbished and modernized – named
after the great footballer Ion Oblemenco –, 105 football grounds, 30 grounds for handball,
volley and basket, 27 tennis grounds, 7 swimming pools, 34 gyms and a velodrome. Also,
starting with the year 2012 The Polyvalent Hall has been rendered into function, having a
capacity of 4,000 seats.

Sistemul culturii îşi desfăşoară activitatea într-o structură diversă de unităţi
specializate, distincte sub aspectul specificului muncii lor, al structurii organizatorice şi
al modalităţilor prin care se adresează publicului. Doljul, în general, Craiova în special,
este locul unui mediu cultural propice, cu o veche şi recunoscută tradiţie, consituind şi
în prezent un pol de interes naţional datorat unor manifestări de anvergură organizate la
nivelul judeţului nostru.
În anul 2011, în Dolj îşi desfăşurau activitatea 20 muzee (Muzeele de Artă din Craiova
şi Calafat, Muzeul Olteniei sunt cele mai reprezentative), 86 cămine culturale, 5 case
de cultură, o casă memorială –„Elena Farago”, 5 teatre şi instituţii asimilate (din care se
remarcă Teatrul Naţional „Marin Sorescu”, un adevărat ambasador al culturii româneşti,
actorii din Bănie etalându-şi remarcabilul talent pe aproape toate marile scene ale
lumii); 352 biblioteci.
Biblioteca judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman”, bunăoară, dispune de un fond
de peste 550.000 unităţi de bibliotecă, numărându-se printre cele mai bine cotate şi
dotate instituţii de cultură din ţară, care, în noiembrie 2008, a sărbătorit - cu fastul şi
anvergura necesare – centenarul. Filarmonica Oltenia, Teatrul Liric „Elena Teodorini”,
Teatrul pentru Copii şi Tineret „Colibri”, Ansamblul de Cântece şi Dansuri Populare
„Maria Tănase” ş.a. – sunt alte instituţii emblematice ce completează reţeaua complexă
şi diversă a unităţilor doljene de artă şi cultură.
Doljul are ( a avut ) rezultate notabile şi în domeniul sportului. Cu deosebire luptele, boxul, scrima, atletismul, voleiul, handbalul şi fotbalul au făcut – mai ales
în anii anteriori – judeţul cunoscut în întreaga lume. Aşa a fost cazul fostei echipe de
fotbal Ştiinţa Craiova, - Universitatea Craiova - „Campioana unei mari iubiri”, formaţie
cu nume şi renume , multiplă câştigătoare a campionatului intern de fotbal, a cupei
României şi participantă – cu bune rezultate – la competiţii europene, ajungând până în
semifinalele Cupei UEFA.
În anul 2011, în judeţul Dolj, au funcţionat 263 secţii sportive (104 în anul
2007) în cadrul cărora au fost legitimaţi 7677 sportivi (3603 în anul 2007). Numărul
antrenorilor cu normă întreagă a fost de 277 în anul 2011 comparativ cu 192 în anul
2007, iar al instructorilor de 176 faţă de 186.
Cu puţini ani în urmă, sportivii doljeni au obţinut 2 medalii la campionate
mondiale, 9 – la campionate europene, 20 – la campionate balcanice şi 237 medalii
obţinute la campionate naţionale.
Cum era şi firesc, edilii doljeni s-au preocupat, de-a lungul anilor, şi de realizarea unei baze materiale corespunzătoare care, pe cât posibil, să corespundă condiţiilor
impuse de sportul de performanţă. Astfel, în Dolj există 11 săli de sport competiţionale,
4 stadioane – din care se remarcă cel care este dotat cu instalaţie nocturnă, fiind
renovat şi modernizat - şi poartă numele marelui fotbalist Ion Oblemenco -, 105 terenuri de fotbal, 30 terenuri de handbal, volei şi baschet, 27 terenuri de tenis de câmp, 7
ştranduri, 34 săli de sport şi un velodrom. De asemenea, începand cu 2012 a fost redata
în funcțiune Sala Polivalenta cu o capacitate de 4.000 locuri.
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Manifestări cultural-artistice cu participare naţională şi internaţională
Cultural and artistic events, national and international
Festivalul concurs-naţional al interpreţilor cântecului popular românesc „Maria Tănase”ajuns la cea de-a XXI-a ediţie
Festivalul de Teatru „Shakespeare”
Festivalul naţional „Ioana Radu”
Festivalul de Colinde şi Muzică Sacră
Zilele Municipiului Craiova
Festivalul „Craiova Muzicală”
Festivalul „Elena Teodorini”
Alaiul datinilor strămoşeşti
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Obiceiuri şi sărbători tradiţionale
Traditional customs and holidays
„Păzitul ritual al fântânilor – Iordănitul „ 6 – 7 ianuarie
„Sărbătoarea Trifonului” – patronul spiritual al viilor, 1 februarie
„Strigarea peste sat” – la Lăsatul Postului de Paşti
„Proorul – ramura verde”, 23 aprilie
„Focurile de Joimari”, la Joia Mare din Săptămâna patimilor
„Alaiul Căluşului Oltenesc”, la Rusalii
„Sărindarul de Obşte” - Desa, lunile martie, aprilie, septembrie, octombrie.
„Târgul Meşterilor Populari”, 21-23 octombrie
„Sărbătoarea Bujorului” – Pleniţa , a doua decadă a lunii mai
„Cumicitul fetelor” – Urzicuţa, în preajma Paştelui
„Înălţarea Domnului” – Filiaşi – Fratoştiţa , 9 iunie
„Sărbătoarea Teiului” – Carpen-Cleanov , 26 iunie
„Floare de salcâm” – Celaru , a treia duminică din mai
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Monumente istorice şi de arhitectură de importanţă naţională
Historical and architectural monuments, of national importance
Parcul „Nicolae Romanescu” – 1903
Casa „Glogoveanu” ( astăzi -Tribunalul judeţean Dolj) - 1802
Banca Comerţului (Primăria Craiova ) – 1916
Palatul de Justiţie ( Universitatea Craiova) – 1880
Casa „Vorvoreanu “( Palatul Mitropolitan) - 1905
Biserica din lemn „Toţi Sfinţii „ - Tălpăşeşti – 1780
Hotel Minerva - 1903
Liceul „Carol I”– 1896
Casa Băniei ( Secţia de Etnografie a Muzeului Olteniei, renovată şi modernizată din
temelii în 2008-2009) – sec.XVII
Casa memorială „Elena Farago”- 1908
Palatul „Jean Mihail”( Muzeul de Artă) – 1907
Palatul Administrativ ( Consiliul Judeţean şi Prefectura Dolj,Instituţia Prefectului) –1913
Casa „Nicolae Romanescu” ( Casa Universitarilor) – 1903
Cula Poenaru - comuna Almăj -1764
Cula Izvoranu – Geblescu – comuna Brabova – sec. XVIII
Cula Cernăteştilor – comuna Cernăteşti – sec. XVIII
Mânăstirea Jitianu – comuna Podari – 1658
Ansamblul Curtea Coţofenilor – sec. XVIII
Mausoleul familiei Filişanu - 1868
Mânăstirea Bucovăţ ( Coşuna) – Craiova – 1483
Ansamblul curţii boiereşti Brăiloiu – comuna Melineşti – 1695
Ansamblul curţii boiereşti Jieni – comuna Malu Mare – sec. XVI
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Biserica Madona Dudu
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Catedrala “Sfântul Dumitru”
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Biserica “Sfânta Treime”
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Parcul “Nicolae Romanescu”
Craiova

Parcul “Nicolae Romanescu”
Craiova
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Parcul Tineretului
Craiova
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Biblioteca Județeană “Alexandru și Aristia Aman”

Craiova

Filarmonica Oltenia

Craiova
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Sala Polivalentă
Craiova

Doljul are rezultate notabile şi în domeniul sportului. Cu deosebire
luptele, boxul, scrima, atletismul, voleiul, handbalul şi fotbalul au făcut – mai
ales în anii anteriori – judeţul cunoscut în întreaga lume.
Aşa a fost cazul fostei echipe de fotbal Ştiinţa Craiova, - Universitatea
Craiova - „Campioana unei mari iubiri”, formaţie cu nume şi renume, multiplă
câștigătoare a campionatului intern de fotbal, a cupei României și participantă
- cu bune rezultate - la competiții europene, ajungând până în semifinalele
Cupei UEFA.
În prezent, în judeţul nostru există 244 secţii sportive, Doljul
dispunând de 8162 sportivi legitimaţi, 254 antrenori, 61 echipe înscrise în
campionate naţionale şi 240 echipe în campionate judeţene. Cu puţini ani în
urmă, sportivii doljeni au obţinut 2 medalii la campionate mondiale, 9 – la
campionate europene, 20 – la campionate balcanice şi 237 medalii obţinute la
campionate naţionale.

Dolj County also prides itself with remarkable sports results.
Wrestling, boxing, fencing, athletics , volleyball, handball and football have
brought our county, especially in recent years, international fame.
This is the case of the famous “Universitatea Craiova” football team,
“the champion of a great love”, several times winner of the national football
league, the Romanian Cup and a great competitor in European football
competitions, including the participation in the UEFA Cup semi-final on one
occasion.
244 sport departments, 8162 legislated sportsmen, 254 coaches, 61
registered national teams and 240 county teams contribute to the continuous
sport achievements of our county.
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Personalități doljene
Famous people from Dolj

AMAN ALEXANDRU, magistrat, n.1820 – m.1885. Prin testamentul din
14 noiembrie 1884 şi-a lăsat – împreună cu soţia sa, ARISTIA – întreaga avere
comunităţii craiovene, punând bazele Fundaţiei Aman. Biblioteca Judeţeană
„Alexandru şi Aristia Aman”, Muzeul de Artă şi Muzeul Olteniei, instituţii
culturale de referinţă ale Doljului, există astăzi graţie generozităţii acestor
personalităţi.
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„Alexandru şi Aristia Aman”, Muzeul de Artă şi Muzeul Olteniei, instituţii
culturale de referinţă ale Doljului, există astăzi graţie generozităţii acestor
personalităţi.

AMAN THEODOR, pictor, n.1831 – m.1891. Dintre numeroasele sale
lucrări se remarcă, în mod deosebit, Hora Unirii la Craiova; capodoperă
realizată în anul 1857.

AMAN THEODOR, pictor, n.1831 – m.1891. Dintre numeroasele sale
lucrări se remarcă, în mod deosebit, Hora Unirii la Craiova; capodoperă
realizată în anul 1857.

ARGETOIANU CONSTANTIN, om politic, n.1871 –m.1952. A fost
ministru de justiţie, de finanţe, de agricultură. A înfiinţat Uniunea Agrară (
1936).

ARGETOIANU CONSTANTIN, om politic, n.1871 –m.1952. A fost
ministru de justiţie, de finanţe, de agricultură. A înfiinţat Uniunea Agrară (
1936).

BABA CORNELIU, pictor, n. 1906 – m.1997. În 1958 este ales membru
de onoare al Academiei de Artă din URSS şi reales în 1992, în Academia de
Artă a Rusiei; membru corespondent şi membru titular al Academiei Române
(1990).

BABA CORNELIU, pictor, n. 1906 – m.1997. În 1958 este ales membru
de onoare al Academiei de Artă din URSS şi reales în 1992, în Academia de
Artă a Rusiei; membru corespondent şi membru titular al Academiei Române
(1990).

BERCEANU D. ŞTEFAN, medic, n. 1859 – m. 1990. A iniţiat şi dezvoltat
şcoli de hematologie în toate oraşele mari din ţară, prin secundariat şi
doctorantură. Se numără printre primii cercetători din lume în ce priveşte
etiopatologia cancerului şi a leucemiei, a bolilor imunologice şi autoimune.
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BIBERI ION, medic şi scriitor, n. 1904 – m.1990. S-a remarcat ca medic
psihiatru, dar şi ca romancier modernist, nuvelist, eseist, autor de monografii,
de lucrări de estetică literară, interviuri, de antologii..
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BIBESCU GHEORGHE, domn al Ţării Româneşti, n. 1804 la Craiova –
m.1873.
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m.1873.

BRÂNCUŞI CONSTANTIN, sculptor, n.1876 – m.1957. Între anii 1894
–1898 urmează cursurile Şcolii de Meserii din Craiova. Tot aici sculptează
„Cap de Copil”, „Bustul lui Vitelius”, „Capul lui Laocoon” şi „Studiu”.
Consiliul Judeţean al Prefecturii Dolj îi acordă o bursă, în 1900.
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Consiliul Judeţean al Prefecturii Dolj îi acordă o bursă, în 1900.

BRÂNCOVEANU CONSTANTIN, domn al Ţării Româneşti,n.1654 –
m.1714. Mare boier, strălucit politician, patriot, diplomat şi om de cultură.
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m.1714. Mare boier, strălucit politician, patriot, diplomat şi om de cultură.

CARADA EUGENIU, scriitor, publicist, economist, n. 1836 – m. 1910. A
fost deputat, consilier, ziarist – redactând violenta gazetă Clopotul – şi, 27
de ani, directorul Băncii Naţionale; fiind considerat un bun organizator al
politicii financiare româneşti.
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CÂRLOVA VASILE, poet, n. 1809 – m.1831. Este înmormântat în curtea
bisericii Madona Dudu din Craiova.
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COCULESCU C. NICOLAE, astronom, n. 1886 –m.1952. A realizat
Observatorul astronomic din Bucureşti, în 1908. A contribuit la înfiinţarea
Comitetului naţional de geodezie şi geofizică ( 1929) şi a Comitetului naţional
de astronomie ( 1930).
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( GOGU ) GEORGE CONSTANTINESCU, inginer, inventator, n. 1881
– m. 1965. Este autorul a peste 120 brevete de invenţii ( 4 volume), aplicaţii
industriale ale noii ştiinţe – SONOCITATEA – descoperită şi fundamentată
de el pe baze matematice.

( GOGU ) GEORGE CONSTANTINESCU, inginer, inventator, n. 1881
– m. 1965. Este autorul a peste 120 brevete de invenţii ( 4 volume), aplicaţii
industriale ale noii ştiinţe – SONOCITATEA – descoperită şi fundamentată
de el pe baze matematice.

DEMETRESCU TRAIAN, poet, prozator şi publicist, n. 1866 – m. 1896. A
publicat 15 volume de poezii şi piese de teatru.
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PELLEA AMZA, actor, n. 1931 – m. 1983. Se numără printre marii actori ai României
care, simţindu-se legat de Craiova, la deschiderea stagiunii 1973-1974, în noua clădire a
Teatrului Naţional, primeşte să fie director al acestei prestigioase instituţii culturale.
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PLEŞOIANU GRIGORE, profesor, traducător, n.1808 – m. 1857. A pus bazele
Şcolii Centrale din Craiova, pe care a slujit-o cu har timp de un deceniu.
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LECCA CONSTANTIN, profesor, editor, pictor, n. 1807 – m.1887. A fost ctitorul
primei tipografii ( 1837) şi al primului periodic din Oltenia, Mozaicul ( 1838).

RADU MARIA, cântăreaţă, n.1917 – m.1990. Pentru meritele sale artistice a fost
distinsă cu titlul de Artistă a Poporului.
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MACEDONSKI ALEXANDRU, scriitor, n. 1854- m.1920. A editat ziarele Oltul,
Vestea, Dunărea, Plevna, Literatorul, Tarara şi Liga Ortodoxă. A publicat peste 20 de
volume.
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RĂDULESCU - MOTRU CONSTANTIN, profesor,filosof, psiholog, n. 1868 –
m.1957. Preşedinte al Academiei Române ( 1936 – 1940) , are publicate foarte multe
articole, studii politice, culturale şi sociale.

RĂDULESCU - MOTRU CONSTANTIN, profesor,filosof, psiholog, n. 1868 –
m.1957. Preşedinte al Academiei Române ( 1936 – 1940) , are publicate foarte multe
articole, studii politice, culturale şi sociale.

MAIORESCU TITU, scriitor, profesor, om politic, n. 1840 – m.1917. Ajunge
ministru al Instrucţiunii Publice, membru al Academiei Române, deputat în Parlament,
prim-ministru. A avut contribuţii importante în domeniul criticii literare, în problemele
limbii, ale filosofiei, logicii, psihologiei, istoriei etc.
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ROMANESCU ARISTIZZA, actriţă, n. 1854 – m. 1918. Perioada marilor sale
creaţii este alături de Grigore Manolescu.
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MATEI BASARAB, domn al Ţării Româneşti, n.1580 – m.1654. Descendent al
boierilor craioveşti, nepot al lui Neagoe Basarab urcă pe tronul Ţării Româneşti la 20
septembrie 1632.
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ROMANESCU NICOLAE, om politic, n. 1854 – m.1931. Primar al Craiovei în
1859, 1901-1916 şi 1929. A contribuit , hotărâtor, la modernizarea oraşului, prin lucrări
edilitar-gospodăreşti de anvergură. Lui i se datorează Parcul din Craiova, proiectat de
arhitectul peisagist francez E.Redont.
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MIHAI VITEAZUL, domn al Ţării Româneşti, n. 1558 – m.1601. A ocupat
dregătoria de bănişor de Mehedinţi; mare stolnic; mare postelnic; mare Agă; mare ban
al Craiovei; domn al Ţării Româneşti. Înfăptuieşte prima unire a celor trei provincii
româneşti – Ţara Românească, Moldova şi Ardealul, la 27 mai 1600.
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STĂNESCU CONSTANTIN, general, n. 1895 – m. 1947. Între anii 1916 – 1918
participă, în prima linie, la luptele din Dobrogea, Mărăşeşti şi Mărăşti. A ocupat diferite
funcţii în marele Stat Major şi Ministerul de Război.

STĂNESCU CONSTANTIN, general, n. 1895 – m. 1947. Între anii 1916 – 1918
participă, în prima linie, la luptele din Dobrogea, Mărăşeşti şi Mărăşti. A ocupat diferite
funcţii în marele Stat Major şi Ministerul de Război.

MIHAIL JEAN, proprietar, n.1875 – m.1936. A lăsat întreaga sa avere statului român
– peste 80000 ha teren arabil, imobile, păduri, sute de milioane în numerar şi în bănci,
bijuterii – cu dorinţa de a înfiinţa o Fundaţie Jean Mihail.
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SÎRBU D. ION, scriitor, n. 1919 – m. 1989. Prodigioasa activitate literară i-a fost
încununată de premiile Uniunii Scriitorilor din România, Asociaţia Scriitoriloor din
Craiova, Revistei Ramuri etc. A primit titlul de Cetăţean de Onoare al Craiovei.
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MRAZEC LUDOVIC, geolog, n. 1867 – m. 1944. A creat Societatea Română de
Geologie, în care a activat până la sfârşitul vieţii. Este primul geolog român care admite
originea organică a petrolului şi arată că materia primă organică din care s-a format
petrolul este planctonul mărilor.
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SORESCU MARIN, scriitor, n. 1936 – m.1996. Opera sa îl situează printre cei mai
valoroşi scriitori români, figurând pe lista propunerilor pentru Premiul Nobel. În 1992
devine membru titular al Academiei Române, iar la 25 noiembrie 1993, este numit
ministru al Culturii. Opera sa cunoaşte o vastă răspândire internaţională fiind tradusă în
multe ţări ale lumii. Începând cu stagiunea 2005-2006, Teatrul Naţional din Craiova îi
poartă numele.
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MURGULESCU ILIE, chimist, n. 1902 – m.1991. Printre altele a inventat procedeul
de polemizare acrilonitrilului.
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NEAGOE BASARAB, domn al Ţării Româneşti, n. 1481 – m. 1521. A domnit între
anii 1512 – 1521 adus pe tron de Craioveşti.
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ŞTIRBEI B. ALEXANDRU, principe, donator, n.1836 – m. 1895. A fost deputat
de Craiova, preşedinte al Consililului Judeţean Dolj, ministru al Lucrărilor Publice în
primul cabinet junimist de Interne şi de Finanţe.
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NEGULESCU JEAN, pictor şi regizor, n. 1900 – m. 1993. A realizat aproape 40
de filme la Hollywood, între anii 1931 –1970, fiind unul din regizorii importanţi ai
cinematografiei americane.
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TITULESCU NICOLAE, diplomat, n. 1883 – m.1941. Ales preşedinte al celei de a
XI-a şi a XII-a sesiuni a Adunării Generale a Societăţii Naţiunilor, în 1930 şi în 1931,
fiind singurul diplomat care a deţinut de două ori această funcţie.

TITULESCU NICOLAE, diplomat, n. 1883 – m.1941. Ales preşedinte al celei de a
XI-a şi a XII-a sesiuni a Adunării Generale a Societăţii Naţiunilor, în 1930 şi în 1931,
fiind singurul diplomat care a deţinut de două ori această funcţie.

C.S.NICOLAESCU - PLOPŞOR, arheolog, etnograf şi folclorist, n. 1900 – m.1968.
A înfiinţat şi condus editura Pământ şi Suflet Oltenesc şi revistele: Gând şi Slovă
Oltenească, Suflet Oltenesc, Oltenia.
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ŢIŢEICA GHEORGHE, matematician, n. 1873 – m.1939. Este fondatorul
geometriei diferenţiale centroafine şi unul din creatorii şcolii matematice româneşti.
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expresionist – populară, cu evoluţie spre abstracţionism, s-au impus în epocă.
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consilier împărătesc al Olteniei; ctitor de mânăstiri şi şcoli.
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ODOBLEJA ŞTEFAN, doctor, academician ,n.1902 – m.1978. A fost creatorul
psihociberneticii, întemeietorul ciberneticii teoretice generalizate, autorul Psihologiei
consonantistice.

ODOBLEJA ŞTEFAN, doctor, academician ,n.1902 – m.1978. A fost creatorul
psihociberneticii, întemeietorul ciberneticii teoretice generalizate, autorul Psihologiei
consonantistice.

VLADIMIRESCU TUDOR, n.1770 – m. 1821. Revoluţia condusă de Tudor
Vladimirescu pune capăt regimului fanariot restabilind domeniile pământene şi a
constituit prologul Revoluţiei române din anul 1848.
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PALEOLOG V. G., critic de artă, n. 1891 – m.? Eminent cercetător al vieţii şi operei
lui Constantin Brâncuşi.
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PĂUNESCU ADRIAN, unul dintre cei mai prolifici sriitori români, senator, n.1943 –
m.2010. Copilăria şi-a petrecut-o în comuna Bârca, Dolj şi este realizatorul cenaclului
„Flacăra”.
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IORDACHE ŞTEFAN, actor de teatru şi film, n. 1941, Calafat – m. 2008. A fost
actor şi la Naţionalul din Bănie.
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LALESCU TRAIAN, profesor universitar, matematician, n. 1882 – m.1929. Este
succesorul lui Spiru Haret la Şcoala de poduri şi şosele, având un rol determinant în
crearea Şcolii politehnice din Timişoara, fiind primul ei rector.
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LECCA CONSTANTIN, profesor, editor, pictor, n. 1807 – m.1887. A fost ctitorul
primei tipografii ( 1837) şi al primului periodic din Oltenia, Mozaicul ( 1838).
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