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Județul Dolj – origini și istorie
Dolj County – Origins and History

 Primele comunități omenești cunoscute pe aceste meleaguri sunt atestate 
arheologic prin importante descoperiri care aparțin epocii vechi a pietrei. Mult mai bogate 
sunt urmele de locuire ce există din epoca neolitică. Prima mențiune documentară a județului 
datează din anul 1444, sub denumirea „Județul de Baltă”, așezat în vasta câmpie a Dunării. 
Într-un document de arhivă – datat 1 iunie 1475 – este menționat orașul Craiova, actualul 
municipiu, reședință a județului Dolj. Coborând mai adânc în vremurile demult apuse, 
toți istoricii confirmă localizarea Craiovei pe Tabula Peutingeriana (o hartă a Imperiului 
Roman) cu numele Pelendova (corect Pelendava). Cercetări mai recente au relevat faptul 
că pentru întâia oară așezarea 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 Națională de la Paris. Tot în această perioadă se pun 
bazele Marii Bănii a Olteniei, cu sediul la Craiova, cea mai reprezentativă instituție feudală 
după cea a Domniei. În secolul al XVIII-lea, județul Dolj, laolaltă cu cea mai mare parte a 
Olteniei, devine zonă de ample operațiuni militare în cadrul războaielor purtate de marile 
imperii: otoman, habsburgic și țarist. Succesiunea evenimentelor politico-sociale care au 
avut loc în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea – Unirea 
Principatelor, cucerirea Independenței de stat a României, reformele agrare etc. – au creat 
condiții favorabile dezvoltării economiei și relațiilor capitaliste. 
 Formarea statului național unitar român, în anul 1918, a fost salutată în Dolj, 
ca de altfel în întreaga țară, cu entuziasmul și satisfacția de nestăvilit ale tuturor celor care 
rezistaseră eroic pe câmpurile de luptă sau acționaseră cu dârzenie împotriva ocupației 
străine. Documentele de arhivă atestă, fără putință de tăgadă, faptul că în perioada dintre 
cele două războaie mondiale – cumplite încleștări în care mulți locuitori ai acestor meleaguri 
și-au dat tributul de sânge pentru eliberarea țării și libertatea poporului român – Doljul a 
cunoscut o semnificativă dezvoltare, îndeosebi în plan economic și edilitar. În ansamblul 
economiei naționale, în anul 1940 județul nostru se înfățișa ca un important județ agricol, 
cu o activitate comercială și bancară în plin avânt, dar cu o industrie mai puțin dezvoltată, 
unilaterală, fărâmițată, lipsită de o bază materială corespunzătoare. Cum era și firesc, 
intrarea României în cel de-al Doilea Război Mondial a condus, inevitabil, la un accentuat 
regres economic, dar și social. Caracterul preponderent agricol al județului s-a păstrat și 
s-a accentuat în anii care au urmat; modificări esențiale ale structurii economice au apărut 
mult mai târziu, odată cu politica de industrializare, ceea ce a condus la o migrație masivă 
a populației rurale spre mediul urban. 
 Revoluția din decembrie 1989 – eveniment crucial ce a descătușat energiile 
și a determinat trecerea la o nouă Românie – a creat posibilitatea apariției rapide a 
primilor germeni ai economiei de piață și, ulterior, înființării unor noi firme și societăți 
de producție, servicii și utilități, concomitent cu dispariția altora – îndeosebi a marilor 
„coloși industriali” – prin noua legislație din domeniul economiei private, al concurenței și 
al climatului general de afaceri, care a început să prindă contur și să se consolideze, de la an 
la an, în județul nostru, asemenea întregii țări. 

 The first human communities known in this area are archeologically attested 
though important findings that belong to the old Stone Age. Even more consistent are the 
inhabitancy traces dating back from the Neolithic Age. The first documentary mention of 
the county dates from 1444 under the name of “The Swamp County” – situated in the large 
valley of the Danube. The city of Craiova, the current seat of Dolj county, is mentioned for 
the first time in an archive document dated 1st of June 1475. Going back to immemorial 
times, all historians confirm the location of Craiova as being on the Tabula Peutingeriana 
(a map of the Roman Empire), under the name of Pelendova (Pelendava, correctly). More 
recent research revealed the fact that for the first time the medieval settlement appears 
under the Latin name Ponsiona – bridge over Jiu river –, on a map drawn before the battle 
of Nicopole (1396), included in a manuscript kept at the National Library in Paris. At the 
same time, the foundations of the great “Bănie of Oltenia” are laid, region with the seat 
in Craiova, - the second most representative feudal institution after the Lordship. In the 
XVIIIth century, Dolj county, like the largest part of Oltenia, becomes the scene of ample 
military operations in the wars of the great empires: the Ottoman, Habsburg and Czar 
Empires. The succession of the political and social events that took place in the second 
half of the XIXth century and the beginning of the XXth century – The Unification of 
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 received 
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, without any doubt, 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 ascent, 
but with a less developed industry - unilateral, broken apart, lacking a solid material basis. 
As expected, Romania’s participation in World War Two inevitably led to a severe social 
and economic downfall. The county’s primarily agricultural character was maintained and 
was even 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 – a 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 “industrial giants” – through the new legislation regarding the private economy, the 
competition and the general business environment, which 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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Lacul Preajba / Preajba Lake

Lacul Geormane / Geormane Lake

Lacul Fântânele / Fântânele Lake
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Peisaj din comuna Predești / Landscape from Predeşti commune
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Biserica veche - sat Căciulăteşti, comuna Dobreşti / The Old Church – Căciulătești village in Dobrești commune
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Caracteristici demografice și geografice
Demographical and Geographical Information

 Privit în ansamblul teritorial al țării, Doljul are o poziție sud-sud-vestică, axată pe cursul inferior al râului Jiu, de la care își trage și 
numele: Jiul de Jos sau DOLJIU. Județul se întinde pe 7.414 km2, reprezentând 3,1 % din suprafața țării. Doljul se situează pe locul 7 între 
unitățile administrativ-teritoriale ale României. Fluviul Dunărea, importantă cale de acces navigabil, constituie, pe o lungime de 150 km, 
granița naturală sudică a județului cu Bulgaria. Relieful cuprinde zone mănoase din Lunca Dunării, precum și dealuri cu altitudini cuprinse 
între 30 și 350 de metri față de nivelul Dunării. O caracteristică aparte o constituie existența simultană în partea de sud a județului a celor 
mai întinse suprafețe cu soluri nisipoase din țară (amenajate pentru o agricultură prosperă) și a unui mare număr de lacuri, care au fost 
formate fie prin revărsările Dunării, fie prin acumulări pluviale. 
 Condițiile geografice favorabile, pământul fertil și clima blândă, existența unor tradiții meșteșugărești și economice specifice 
acestor meleaguri, priceperea, ambiția și tenacitatea locuitorilor au permis ca Doljul să se dezvolte încă din cele mai vechi timpuri. 
 Populația județului la 1 iulie 2017 (conform indicatorilor centralizați de către Direcția Regională de Statistică Dolj, dată de 
referință pentru ultimul anuar statistic – informații care au stat la baza documentării noastre pentru actualul album monografic al județului) 
a fost de 695.661 de locuitori. Din acest punct de vedere, Doljul ocupă locul 9 în țară, cu o pondere de 3,1 % din populația României. Din 
totalul populației, 55,2 % trăiește în mediul urban și 44,8 % este stabilită în comune. 
 În județul Dolj, în conformitate cu Directiva habitate și Directiva păsări, sunt declarate 4 arii de interes comunitar (ROSCI0045 
Coridorul Jiului, ROSCI0039 Ciuperceni – Desa, ROSCI0202 Silvostepa Olteniei, ROSCI0299 Dunărea la Gârla Mare – Maglavit) 
și 8 arii de interes avifaunistic (ROSPA0010 Bistreț, ROSPA0023 Confluența Jiu – Dunăre, ROSPA0013 Calafat – Ciuperceni – 
Dunăre, ROSPA0154 Galicea Mare – Băilești, ROSPA0155 Goicea – Măceșu, ROSPA0135 Nisipurile Dăbuleni, ROSPA0137 Pădurea 
Radomir, ROSPA0074 Maglavit). În suprafață totală de peste 200.000 ha, aceste arii protejate adăpostesc importante specii de păsări, 
plante, vertebrate, nevertebrate, mamifere, care necesită protecție specială, din cauza vulnerabilității acestora la presiunile și amenințările 
activităților antropice sau la schimbările climatice. 
 Sunt inventariate și cartate habitate valoroase din punct de vedere științific, economic și cultural, care sunt administrate 
corespunzător, în scopul protejării biodiversității bogate a acestora. 

 Taking into consideration the territory of the country as a whole, 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 km2, 
representing 3.1 % of the total surface of the country and is rated the 7th largest county in Romania. The Danube river, an important nautical 
access route, forms the southern natural border with Bulgaria on a length of 150 km. The relief consists of fertile areas in the Danube Valley 
as well as of 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 covered by sandy soils in the country (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 for Dolj to develop by itself from ancient times. 
 The county’s population on the 1st of July 2017 (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 of 695,661 inhabitants. From this point of view, Dolj county is the 9th in the country, with a 3.1 % 
share of the Romania population. Out of the total population, 55.2 % lives in urban areas and 44.8 % in rural areas. 
 In Dolj County, in accordance with the Habitats Directive and the Birds Directive, four areas are declared of community interest 
(ROSCI0045 the Corridor of the Jiu river, ROSCI0039 Ciuperceni - Desa, ROSCI0202 the Forest steppe of Oltenia, ROSCI0299 the 
Danube at Gârla Mare - Maglavit) and eight areas of avifauna interest (ROSPA0010 Bistreţ, ROSPA0023 the Confluence of Jiu and 
Danube, ROSPA0013 Calafat - Ciuperceni – Danube, ROSPA0154 Galicea Mare – Băileşti, ROSPA0155 Goicea - Măceşu, ROSPA0135 
the Sands of Dăbuleni, ROSPA0137 the Radomir Forest, ROSPA0074 Maglavit). On the total area of over 200,000 ha, these protected 
areas are home to important species of birds, plants, vertebrates, invertebrates, mammals that require special protection because of their 
vulnerability to pressures and threats from human activities and climate change. 
 Valuable habitats of scientific, economic and cultural importance are inventoried and mapped, benefitting from a proper 
administration in order to protect their rich biodiversity.
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Parcul „Nicolae Romanescu“ din Craiova / 
“Nicolae Romanescu” Park in Craiova
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Parcul „Hanul Doctorului“ din Craiova / “Hanul Doctorului” Park in Craiova
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Băileşti - Parcul Balasan

Lacul Bistreţ / Bistreț Lake
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Grădina Botanică din Craiova / The Botanical Garden in Craiova
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Grădina Botanică din Craiova / The Botanical Garden in Craiova
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Casă rustică – sat Călinești, comuna Mischii / Rustic house – Călinești village in Mischii commune Râul Jiu / Jiu River
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Lacul Tanchiștilor / Tanchiştilor Lake Parcul Tineretului din Craiova / Tineretului Park in Craiova
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Cula Cernăteștilor, comuna Cernătești / Cernătești Kula in Cernătești commune Cula Izvoranu-Geblescu, comuna Brabova / Izvoranu-Geblescu Kula in Brabova commune
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Râul Jiu / Jiu River
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Arii naturale protejate din judeţul Dolj / Natural protected areas in Dolj County 
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Economie, agricultură
Economy, Agriculture

 Din punct de vedere economic, Doljul este unul dintre marile județe ale țării. 
Având în componență cele mai multe comune, comparativ cu alte județe, și ocupând locul 
9 în România, în ceea ce privește populația, județul nostru își păstrează, în continuare, 
caracterul predominant agrar, cu toate că activitatea de ansamblu în acest domeniu nu s-a 
adaptat în totalitate la economia de piață, la noile condiții create de trecerea terenurilor 
agricole în proprietate privată. Conform datelor statistice, Doljul se situează pe primul loc 
la nivelul României, în ceea ce privește suprafețele cultivate cu grâu și secară; locul al doilea 
la suprafața cultivată – 478.872 de hectare, în anul 2017; locul al doilea la suprafețele 
cultivate cu legume, locul al treilea la suprafețele cultivate cu floarea-soarelui și locul al 
patrulea la producția de orz și orzoaică. 
 Referindu-ne la agricultură, în general, se cuvine reținut faptul că, la sfârșitul 
anului 2014, suprafața agricolă de 585.135 de hectare reprezintă 78,9 % din suprafața 
totală a județului Dolj; că suprafața ocupată cu terenuri arabile amenajate pentru irigații a 
fost de 280.776 de hectare în anul 2017, iar ponderea terenurilor arabile efectiv irigate în 
totalul terenurilor arabile amenajate pentru irigații a crescut de la 2,8 % în anul 2013 la 4,9 
% în anul 2017; că, după modul de folosință, în anul 2017, 90,7 % din suprafața agricolă 
amenajată pentru lucrări de desecare o reprezintă terenurile arabile. 
 În ceea ce privește sectorul zootehnic, la sfârșitul anului 2017, efectivele de 
animale totalizau 32.321 de capete de bovine, 129.153 de capete de porcine (locul 9 pe 
țară), 199.523 de capete de ovine, 104.501 capete de caprine (locul 2 pe țară) și 1.987.667 
de capete de păsări. 
 Deși Doljul este un județ de câmpie, suprafața fondului forestier a fost, la sfârșitul 
anului 2017, de 88,4 mii de hectare. 
 În urma aplicării prevederilor Legii fondului funciar, ale Legii privind organizarea 
societăților agricole, ale Legii privatizării societăților comerciale și ale celei referitoare la 
circulația liberă a terenurilor și dobândirea prin cumpărare a unor terenuri agricole de până 
la 200 ha, a avut loc restructurarea și diversificarea formelor de proprietate. Astfel s-a ajuns 
ca sectorul privat să dețină 99,2 % din totalul suprafeței cultivate. 
 Cât privește industria, se poate aprecia că, după evenimentele din decembrie 
1989, aceasta a cunoscut un regres, întrucât legile economiei de piață nu s-au aplicat, din 
varii motive, așa cum trebuie în toate sectoarele economice. Îmbucurător este faptul că, 
totuși, județul nostru a atras, în ultimii ani, tot mai mulți investitori autohtoni și străini, 
compania Ford constituind un edificator exemplu în acest sens. De altfel, Doljul ocupă, 
în prezent, locuri fruntașe pe țară în ceea ce privește producția de bere, de tricotaje, de 
fire de lână și tip lână, de confecții textile, de prefabricate din beton armat și cherestea, de 
mobilă, de preparate din carne ș.a. De asemenea, Doljul se situează pe locul al 13-lea în 
ceea ce privește lungimea drumurilor cu îmbrăcăminți ușoare rutiere și pe locul al 18-lea în 
privința drumurilor modernizate (cca 36 % din totalul de 2.438 km de drumuri publice). 
Consiliul Județean Dolj, care deține rețeaua de drumuri județene, măsurând peste 1.100 
km, a derulat, în ultimii ani, un vast program de reabilitare și modernizare a infrastructurii 
rutiere, îndeosebi în mediul rural, prin alocarea unor importante resurse financiare din 
bugetul propriu, dar și prin atragerea de fonduri europene sau guvernamentale. 

 From the economic point of view, Dolj is one of the most important counties of 
the country. Having the largest number of communes as compared to other counties and 
being the 7th most populated county in the country, our county continues to be mainly 
agricultural, although, generally speaking, the activity in this field has not 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 ranks first in Romania in terms of 
areas planted with wheat and rye; second in cultivated areas – 478,872 hectares in 2017; 
second in terms of surfaces cultivated with vegetables, third in terms of sunflower cultures 
and fourth in the production of barley. 
 Referring to agriculture, in general, it is worth mentioning the fact that at the 
end of 2014 the agricultural area of 585,135 ha represented 78.9 % of the total surface 
of Dolj county; that the surface of arable land arranged for irrigations was of 280,776 ha 
in 2017 and the total of arable land actually irrigated from the total area of arable land 
arranged for irrigation increased from 2.8 % in 2013, to 4.9 % in 2017; that, considering 
the type of use, in 2017, out of the total agricultural land arranged for drainage works, 
90.7% was represented by arable land. 
 With respect to the zoo-technical sector, at the end of 2017 the county’s live 
stock was made up of: bovine animals (32,321), swine (129,153) – ranking Dolj the 9th in 
the country, sheep (199,523), goats (104,501) - ranking Dolj the 2nd in the country, and 
poultry (1,987,667). 
 Even though Dolj is a plane county, the stock of wood was, at the end of 2017, of 
88.4 thousand ha. 
 Following the application of the provisions of the Law regarding the Agricultural 
real estate, of the Law regarding the organisation of the agricultural companies, of the Law 
regarding 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, 99.2 % of the total of cultivated land presently belongs 
to the private sector. 
 As far as the industry is concerned, it could be estimated 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, as it should happen 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 in top positions in 
the production of beer, hosiery, wool and wool-like threads, textiles, prefab of reinforced 
concrete and timber, furniture, meat products etc. At the same time, Dolj county ranks 13th 
in length of roads with light asphaltic lining and 18th in the length of modernised roads - 
approx. 36 % of the total of 2,438 km of public roads. Dolj County Council which owns 
the county network of public roads of over 1,100 km, 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 or governmental funds.
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Depozit de cereale / Cereal storehouse Fabrica de automobile Ford România / “Ford Romania” Automobile Factory

Centrul comercial Mercur Center din Craiova / Mercur Shopping Center in Craiova
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 La începutul anului 2017, în Dolj își desfășurau activitatea 14.347 de unități 
active, dintre care 13.934 (97,1 %) sunt societăți cu răspundere limitată și 259 (1,8 %) sunt 
societăți pe acțiuni. Din punct de vedere al clasei de mărime, ponderea principală o dețin 
întreprinderile din categoria micro și mici (sub 50 de salariați), cu 98,1 % din total. 
 Cifra de afaceri obținută la începutul anului 2017 de către cele 14.347 de unități 
active a fost de 29.172.826.000 de lei, ceea ce înseamnă în medie 2.033.000 de lei pe o 
unitate activă. Din punct de vedere al formei de proprietate, 95,3 % din cifra de afaceri a 
fost obținută în unitățile cu capital majoritar privat, iar 4,7 % în cele cu capital majoritar de 
stat. 
 În anul 2017, cele 109.884 de persoane ocupate din cadrul unităților active 
au realizat, în medie, o cifră de afaceri de 265.000 de lei pe persoană. În ceea ce privește 
forma de proprietate, în anul 2017, 84,6 % din numărul mediu de persoane ocupate a fost 
repartizat în cadrul unităților active cu capital majoritar privat și 15,4 % la unitățile cu 
capital majoritar de stat. 
 Exporturile de bunuri (FOB) au fost, în 2017, de 1.230.426.000 de euro, din care 
91,3 % au fost produse industriale, iar produsele din agricultură și silvicultură au deținut o 
pondere de numai 8,7 %. 
 Continuarea privatizării unităților de stat și adaptarea comportamentului 
acestora la noile cerințe impuse de economia concurențială au condus la modificări în 
distribuția salariaților pe activități ale economiei naționale. 
 La începutul anilor 1990, sectorul secundar (industrie și construcții) deținea 
ponderea majoritară în cadrul economiei, sectorul terțiar reprezenta mai mult de o treime 
și cel primar acoperea circa 10,0 % din numărul mediu al salariaților. Treptat, s-a produs o 
mutație a salariaților din sectoarele primar și secundar către sfera serviciilor. Începând din 
anul 2000, ponderea salariaților din servicii a depășit-o pe cea a salariaților din industrie și 
construcții. 
 În anul 2017, distribuția salariaților pe sectoare economice arată că 67,8 % se 
regăseau în servicii, iar în sectorul secundar lucrau 29,8 % dintre salariați. Ponderea 
salariaților care și-au desfășurat activitatea în ramurile agricole (sectorul primar) a fost în 
anul 2017 de 2,4 %. 
 În prezent, Doljul beneficiază de o rețea extinsă și diversă de firme. Din totalul 
unităților active existente la nivelul anului 2017, 99,5 % (14.270 de unități) aveau capital 
majoritar privat, iar 0,5 % (77 de unități) capital majoritar de stat. Volumul total al 
investițiilor brute în bunuri corporale, la începutul anului 2017, a fost de 1.958.522.000 
de lei, din care 12,2 % aparțin unităților active cu capital de stat, iar 87,8 % unităților cu 
capital majoritar privat. 
 Deși, după evenimentele din 1989, investițiile au cunoscut – asemenea întregii 
economii naționale – un regres, în etapa actuală se poate vorbi, totuși, de un adevărat 
reviriment în domeniul investițiilor realizate de către administrația publică județeană. 

 At the beginning of 2017, in Dolj there were 14,347 active companies at county 
level, of which 13,934 (97.1 %) are limited liability companies and 259 (1.8 %) are joint 
stock companies. In terms of size, the main share is that of the micro and small enterprises 
(under 50 employees), representing 98.1 % of the total. 
 The turnover of the 14,347 active enterprises at the beginning of 2017 was of 
29,172,826,000 lei, meaning that the average turnover per company was of 2,033,000 lei. 
According to the type of property, 95.3 % of the turnover was generated by the companies 
with the majority shares owned by the private sector, and 4,7 % by the companies with the 
majority shares owned by the state. 
 During the same year, the 109,884 employees of the active companies achieved 
an average turnover of 265 thousand lei per person. According to the type of property, 
in 2017, 84.6 % of the active labour force was employed in companies with the majority 
shares owned by the private sector, and 15.4 % in the companies with the majority shares 
owned by the state. 
 The exports of goods (FOB) were, in 2017, of 1,230,426,000 euros, of which 
91.3 % were industrial products, while the share of agricultural and forestry products was 
of only 8.7 %. 
 The continuation of the state enterprises privatization and the adjustment of their 
behaviour 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 different activities of the national economy. 
 At the beginning of the 1990’s, the secondary sector (industry and constructions) 
held the majority share within 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 2017, the distribution of the employees according to the economic sectors was 
of 67.8 % in the services sector and 29.8 % in the secondary sector. The active labour force 
engaged in agricultural activities (primary sector) was, in 2017, of 2.4 %. 
 Presently, Dolj county has a complex network of different types of companies. 
From the total of active companies in 2017, 99,5 % (14,270 companies) were privately 
owned, and only 0,5 % (77 companies) were owned by the state. The total gross investments 
made in that same year were of 1,958,522,000 lei, of which 12.2 % belonging to the active 
units owned by the state and 87.8 % 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.
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Crama Domeniul Coroanei Segarcea / Domeniul Coroanei Wine cellar in Segarcea
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Amenajare piscicolă – Lacul Fântânele / Fishery – Fântânele Lake
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Podul „Noua Europă”, între Calafat și Vidin / Calafat – Vidin “New Europe” Bridge
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Organizare administrativă
The Administrative Organisation

 În prezent, în componența județului sunt incluse trei municipii: Craiova – reședința Doljului 
(303.524 de locuitori), Băilești (19.745 de locuitori) și Calafat (18.197 de locuitori); patru orașe: Bechet 
(4.333 de locuitori), Dăbuleni (11.976 de locuitori), Filiași (18.279 de locuitori), Segarcea (7.964 de 
locuitori); 104 comune, cuprinzând 378 de sate. 
 Autoritățile administrației publice, prin care se realizează autonomia locală în comune, orașe și 
municipii, sunt consiliile locale comunale, orășenești și municipale, ca autorități deliberative, precum și 
primarii, ca autorități executive. Consiliile locale și primarii se aleg în condițiile prevăzute de Legea privind 
alegerile locale. În fiecare județ se constituie un consiliu județean, ca autoritate a administrației publice 
locale, pentru coordonarea activității consiliilor locale în vederea realizării serviciilor publice de interes 
județean. 
 Consiliul județean este ales pe durata unui mandat de patru ani, în condițiile legii, și este compus 
din consilieri – 37 în cazul județului Dolj și al actualei legislaturi – aleși prin vot universal, egal, direct, 
secret și liber exprimat. Consiliul județean are un președinte și doi vicepreședinți. Fiecare județ 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 postrevoluționară, Doljul are un administrator public – funcție nou 
creată, în baza Legii administrației publice locale. 
 De asemenea, fiecare județ are un prefect numit de către Guvern, ca reprezentant al său 
în teritoriu. În calitate de reprezentant al Guvernului, prefectul (Instituția Prefectului) veghează ca 
activitatea consiliilor locale și a primarilor, a consiliului județean și a președintelui acestuia să se desfășoare 
în conformitate cu prevederile legii. Prefectul conduce activitatea serviciilor publice deconcentrate ale 
ministerelor și ale celorlalte autorități ale administrației publice centrale de specialitate, organizate la 
nivelul unităților administrativ-teritoriale. Prefectul este ajutat de către un subprefect. 

 Today, the county has 3 municipalities – Craiova, the capital city of Dolj county (303,524 
inhabitants), Băilești (19,745 inhabitants) and Calafat (18,197 inhabitants); 4 towns – Bechet (4,333 
inhabitants), Dăbuleni (11,976 inhabitants), Filiași (18,279 inhabitants), Segarcea (7,964 inhabitants) 
and 104 communes summing-up 378 villages. 
 The local autonomy in the communes, towns and municipalities is ensured by the public 
administration authorities, represented by the local communal, town and municipal 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 for a four-year mandate in accordance with the legal provisions and, 
in the case of Dolj county, according to 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 and 
two vice-presidents. Each county council has a secretary appointed by the line ministry upon competition 
or exam. 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. 
 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 Government, ensures 
that, in carrying out their activities, the local councils and mayors - on one hand - and the county council 
and president of the county council - 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.
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Localitate
Locality

Populație (2017)
Population (2017)

Suprafața (ha) 
Area (ha)

Localitate 
Locality

Populație (2017)
Population (2017)

Suprafața (ha) 
Area (ha)

Localitate 
Locality

Populație (2017)
Population (2017)

Suprafața (ha) 
Area (ha)

Municipiul Craiova 303524 8197 Comuna Coşoveni 3278 4395 Comuna Murgaşi 2357 9988

Municipiul Băileşti 19745 16363 Comuna Coţofenii din Dos 2298 4557 Comuna Negoi  2415 5051

Municipiul Calafat 18197 13805 Comuna Coţofenii din Faţă 2005 2439 Comuna Orodel 2566 9090

Oraşul Bechet 4333 2927 Comuna Daneţi 5783 10317 Comuna Ostroveni 4975 8208

Oraşul Dăbuleni 11976 17950 Comuna Desa 4929 7631 Comuna Perişor 1668 6956

Oraşul Filiaşi 18279 10008 Comuna Dioşti 2934 6283 Comuna Pieleşti 3714 6569

Oraşul Segarcea 7964 12002 Comuna Dobreşti 2358 5630 Comuna Piscu Vechi 2704 5758

Comuna Afumaţi 2605 6953 Comuna Dobroteşti 1637 3326 Comuna Pleniţa 4561 8889

Comuna Almăj 1871 2750 Comuna Drăgoteşti 2106 5882 Comuna Pleşoi  1340 4032

Comuna Amărăştii de Jos 5522 6575 Comuna Drănic 2341 8053 Comuna Podari 6727 6713

Comuna Amărăştii de Sus 1641 3488 Comuna Fărcaş 2089 4756 Comuna Poiana Mare 10485 16435

Comuna Apele Vii 2041 6477 Comuna Galicea Mare 4016 5885 Comuna Predeşti  2067 4302

Comuna Argetoaia 4582 8434 Comuna Galiciuica 1371 2487 Comuna Radovan 1354 4914

Comuna Bârca 4068 8850 Comuna Gherceşti 1692 5006 Comuna Rast 3586 8157

Comuna Bistreţ 4262 12220 Comuna Ghidici 2441 4520 Comuna Robăneşti 2307 5959

Comuna Botoşeşti-Paia 695 3998 Comuna Ghindeni 1834 3001 Comuna Rojişte 2481 3303

Comuna Brabova 1256 7965 Comuna Gighera 2836 13091 Comuna Sadova 8774 11190

Comuna Brădeşti 4540 6339 Comuna Gângiova 2590 5824 Comuna Sălcuţa 2184 7575

Comuna Braloştiţa 3732 4043 Comuna Giubega 2038 5399 Comuna Scaeşti 2097 3935

Comuna Bratovoeşti 3185 6506 Comuna Giurgiţa 2960 7316 Comuna Seaca de Câmp 1800 3644

Comuna Breasta 4200 4428 Comuna Gogoşu 581 4310 Comuna Seaca de Pădure 930 5744

Comuna Bucovăţ 4193 8358 Comuna Goicea 2547 5815 Comuna Secu 1052 2917

Comuna Bulzeşti 1394 6274 Comuna Goieşti 3023 7843 Comuna Siliştea Crucii 1485 3479

Comuna Călăraşi 5776 8751 Comuna Greceşti 1602 4825 Comuna Şimnicu de Sus 4825 8115

Comuna Calopăr 3863 9217 Comuna Întorsura 1452 3160 Comuna Sopot 1723 5539

Comuna Caraula 2505 3591 Comuna Işalniţa 4025 3182 Comuna Tălpaş 1248 3830

Comuna Cârcea 2508 3252 Comuna Izvoare 1523 5159 Comuna Teasc 3048 4846

Comuna Cârna 1354 8449 Comuna Leu 4602 11342 Comuna Terpeziţa 1536 6665

Comuna Carpen 2215 6268 Comuna Lipovu 3298 4067 Comuna Teslui 2248 7427

Comuna Castranova 3192 6807 Comuna Măceşu de Jos 1266 5785 Comuna Ţuglui 2907 3823

Comuna Catane 2007 4667 Comuna Măceşu de Sus 1237 3611 Comuna Unirea 3788 4781

Comuna Celaru 4350 9525 Comuna Maglavit 4677 9894 Comuna Urzicuţa 3035 6094

Comuna Cerăt 4240 4193 Comuna Malu Mare 4867 3091 Comuna Valea Stanciului 5334 11073

Comuna Cernăteşti 1759 5735 Comuna Mârşani 4556 6620 Comuna Vârtop 1716 3284

Comuna Cetate 5411 8677 Comuna Melineşti 3922 8927 Comuna Vârvoru de Jos 2498 10801

Comuna Cioroiaşi 1501 4535 Comuna Mischii 1649 5192 Comuna Vela 1838 8252

Comuna Ciupercenii Noi 5188 10622 Comuna Motăţei 6973 12858 Comuna Verbiţa 1278 4511

Unități administrativ-teritoriale
Administrative divisions
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Primăria Municipiului Craiova / Craiova City Hall
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Palatul Administrativ din Craiova / The Administrative Palace in Craiova
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Investițiile Consiliului Județean Dolj
The Investments of Dolj County Council

 Consiliul Județean Dolj s-a afirmat drept principalul factor implicat în modernizarea și dezvoltarea unor sectoare esențiale, 
de la transporturi și sănătate la cultură, economie și protecția mediului. Aceste eforturi sistematice au fost alimentate în mod special 
din fondurile nerambursabile atrase, instituția obținând doar prin programele Uniunii Europene peste 500 de milioane de euro, ceea 
ce o plasează între primele la nivel național și, raportat la resursele financiare proprii, s-a tradus într-o accelerare a evoluției Doljului 
cu peste trei decenii. 
 În domeniul transporturilor, ultimii ani au însemnat reabilitarea sau modernizarea a peste 240 de kilometri de drumuri 
județene, reprezentând peste o cincime din rețeaua totală. Procesul investițional s-a intensificat în perioada 2017 – 2019, astfel că, 
doar în acest interval, CJ Dolj a obținut finanțare din surse nerambursabile pentru o serie de noi proiecte de infrastructură rutieră, 
cu o valoare cumulată de peste 140 de milioane de euro, vizând drumuri cu o lungime totală de aproape 210 kilometri. 
 Reușita capitală a Consiliului Județean în acest sector rămâne revitalizarea Aeroportului Internațional Craiova, un demers 
strategic complex, inițiat în 2009 și finanțat cu peste 40 de milioane de euro, din bugetul propriu și din fonduri comunitare. El s-a 
materializat în asigurarea unei infrastructuri la nivelul exigențelor europene, incluzând terminale modernizate și extinse, un nou 
turn de control, o pistă de aterizare-decolare complet reabilitată, un nou sistem de balizaj, o platformă de îmbarcare renovată, a cărei 
capacitate a crescut de 4 ori, precum și în procurarea unor dotări moderne – echipamente pentru securitate, standardizate la nivel 
internațional, dar și pentru deservirea aeronavelor. Eforturile au generat rezultatele scontate, permițând deschiderea unor curse 
aeriene regulate către mari orașe din Europa și din afara ei, iar ascensiunea volumului de activitate a validat și ea inițiativa CJ Dolj. Pe 
un orizont de timp de 10 ani, raportându-ne la momentul inițierii procesului de revitalizare, numărul pasagerilor a crescut cu peste 
3.400 %, recordul de trafic stabilit în 2018 fiind de 493.056 de călători. La data elaborării acestei monografii, demersul investițional 
continua cu extinderea terminalelor de plecări și de sosiri, precum și a parcării aferente aeroportului. 
 Îmbunătățirea infrastructurii de transport a urmărit inclusiv stimularea dezvoltării economice a județului, obiectiv pentru 
atingerea căruia CJ Dolj a recurs și la măsuri directe de atragere a investitorilor capabili să creeze locuri de muncă. În acest sens, 
instituția a înființat două platforme de afaceri: în prima etapă, Parcul Industrial Craiova, cu o suprafață totală de peste 18 hectare, 
complet ocupată în prezent, iar ulterior High-Tech Industry Park, o nouă reușită, confirmată de interesul manifestat de companii, 
ceea ce a și condus la extinderea acestuia până la aproape 30 de hectare, la data redactării monografiei. Prin intermediul celor două 
obiective, investitorilor le sunt puse la dispoziție terenuri pentru închiriere la tarife modice, cu acces direct la infrastructura rutieră 
și la toate rețelele de utilitate publică.

 Dolj County Council has been the main factor involved in the modernization and development of key sectors, from 
transport and health, to culture, economy and environmental protection. These systematic efforts have been supported particularly 
from the non-reimbursable funds attracted by the institution - over 500 million euros were obtained only through EU programs, 
which places it among the top counties at national level. As reported to the own financial resources of the institution, these 
investments can be translated into an acceleration of the development of the county with over three decades. 
 With respect to the transport infrastructure, the recent years have brought the rehabilitation or modernisation of over 
240 kilometres of county roads, accounting for over a fifth of the total network. The investment process has intensified in the 
period between 2017 and 2019 so that, in this period alone, Dolj County Council received funding from grants for new road 
infrastructure projects with an aggregate value of over 140 million euros, targeting roads with a total length of about 210 km. 
 The main achievement of the County Council in this sector remains the revitalization of the Craiova International Airport, 
a complex strategic project, initiated in 2009 and funded with over 40 million euros from its own budget and EU grants. The project 
materialized in the creation of an infrastructure at European standards, including upgraded and expanded terminals, a new control 
tower, a completely rehabilitated runway, a new system of beacons, a renovated boarding platform whose capacity increased 4 times, 
and in the purchase of modern equipment - internationally standardized security equipment, but also for servicing the aircrafts. The 
efforts have delivered the expected results, allowing the opening of regular flights to the great cities of Europe and beyond and the 
increased activity is also an indicator validating the endeavours of Dolj County Council. For a time horizon of 10 years, considering 
the starting moment of the revitalization of the airport, the number of passengers increased by over 3,400 % - the traffic record set 
in 2018 being of 493,056 passengers. At the time of the writing of this monograph, the investment was moving forward with the 
expansion of the departures and arrivals terminals and the airport parking area. 
 The upgrading of the transport infrastructure had among its targets the stimulation of the economic development of the 
county, for which Dolj County Council has also resorted to direct actions to attract investors able to create jobs. In this regard, the 
institution has created two business platforms: first, the Craiova Industrial Park with a total area of over 18 hectares - fully occupied 
at present and, subsequently, the High-Tech Industry Park - a new successful endeavour confirmed by the interest shown by the 
companies – which, by consequence, led to its expansion to almost 30 hectares, at the time the monograph was being written. These 
two main facilities make available to investors land to use at very low rental rates, with direct access to road infrastructure and all 
public utility networks.
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 În sfera sănătății, Consiliul Județean a urmărit în mod consecvent să asigure 
condițiile pentru desfășurarea unui act medical de calitate, prin investiții care au vizat, pe 
de o parte, entitățile din subordine – Spitalul Orășenesc „Așezămintele Brâncovenești“ 
Dăbuleni, Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna, cele 7 unități sau centre medico-sociale 
din Dolj – și, pe de altă parte, imobilele în care funcționează cea mai importantă structură 
sanitară din Oltenia și una dintre cele mai mari din România, Spitalul Clinic Județean de 
Urgență (SCJU) Craiova. În această ultimă privință, succesul major este reprezentat de 
construirea și dotarea Clinicii de Cardiologie Intervențională și Chirurgie Cardiovasculară, 
singura cu acest profil în sistemul public din regiune, ceea ce a făcut posibilă tratarea pe plan 
local a pacienților cu afecțiuni grave. O altă inițiativă notabilă o constituie modernizarea 
și extinderea celui mai aglomerat compartiment din cadrul SCJU Craiova, Unitatea de 
Primire a Urgențelor, în care anual sunt tratate peste 130.000 de cazuri din Dolj, dar și din 
județe învecinate. 
 Cultura a reprezentat, de asemenea, un capitol prioritar în strategia Consiliului 
Județean, investiții finanțate preponderent din fonduri europene conducând la restaurarea 
imobilelor și la amenajarea expozițiilor pentru toate instituțiile muzeale din subordine 
– Muzeul de Artă Craiova și cele trei secții ale Muzeului Olteniei. Astfel și-au recăpătat 
strălucirea de odinioară edificii emblematice din punct de vedere istoric și arhitectural, 
precum somptuosul Palat „Jean Mihail“, Casa Băniei – cea mai veche construcție civilă din 
Craiova – sau fosta Școală Centrală de Fete. În paralel, cu resurse din bugetul propriu, a 
fost realizată, în premieră postrevoluționară pentru acest domeniu, o nouă clădire destinată 
Muzeului Olteniei, imobil în care funcționează Laboratorul de Restaurare – Conservare, 
unul dintre cele mai performante din țară. Inițiativele semnificative continuau, la momentul 
redactării monografiei, cu două demersuri menite să conducă la crearea unor instituții 
unice la nivel național – Muzeul Cărții și Exilului Românesc și Centrul Internațional 
„Constantin Brâncuși“. 

 In the health area, the County Council has consistently sought to provide better 
conditions for the delivery of a quality medical service, through investments directed, on 
the one hand, towards the subordinated entities – the “Brâncoveanu Settlement” Town 
Hospital in Dăbuleni, the Pneumology Hospital in Leamna, the 7 units or medical-social 
centres in Dolj - and, on the other hand, the buildings in which operates the largest health 
structure in Oltenia and one of the largest in Romania, the County Emergency Hospital 
(SCJU) Craiova. In this latter regard, the major success is the building and endowment of 
the Clinic for Interventional Cardiology and Cardiovascular Surgery, the only one of this 
profile in the public health care system in the region, which made it possible for patients 
with serious health conditions to receive local treatment. Another notable initiative is 
the modernization and extension of the busiest section of the SCJU Craiova, namely the 
Emergency Receiving Unit, which annually treats more than 130,000 cases from Dolj and 
the surrounding counties. 
 Culture was also a priority chapter in the strategy of the County Council and, 
due to the investments financed mainly from European funds, it led to the restoration of 
the buildings and the arrangement of the museum exhibitions of all the museums in the 
subordination of the institution - the Art Museum in Craiova and the three sections of 
the Oltenia Museum. Thus, emblematic buildings of historical and architectural value 
regained their brilliance, edifices like the sumptuous “Jean Mihail” Palace, the House of 
Bănie (the oldest civil building in Craiova), or the former Central School for Girls. In 
parallel, with resources from its own budget, the County Council constructed - a post-
revolution premiere in this field - a new building for the Oltenia Museum which houses the 
Laboratory for Restoration and Conservation, one of the best in the country. Significant 
initiatives in this area were still being carried on while the monograph was being elaborated, 
namely two projects aiming at the creation of two institutions, unique at national level – 
the Museum of Books and Romanian Exile and the “Constantin Brâncuși” International 
Centre.

Aeroportul Internațional Craiova / Craiova International Airport
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Muzeul de Artă Craiova / The Art Museum in Craiova
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Secția de Istorie – Arheologie a Muzeului Olteniei / The History and Archaeology Department of the Oltenia Museum Biblioteca Județeană „Aman” / The “Aman” County Library Secția de Științele Naturii a Muzeului Olteniei / The Natural 
Sciences Department of the Oltenia Museum

Casa Băniei / The Bănie House
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Parcul Industrial Craiova / The Industrial Park in Craiova

Clinica de Cardiologie / The Cardiology Clinic
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Educație, sănătate și protecție socială
Education, Health and Social Care

 Rețeaua complexă și diversă a unităților de învățământ, numărul personalului didactic, 
performanțele elevilor și studenților plasează, la rândul lor, județul nostru pe primele poziții la 
nivel național. Concret, în anul școlar/universitar 2017/2018, în Dolj au funcționat 211 unități 
de învățământ independente, respectiv 27 de grădinițe, 125 de școli primare și gimnaziale, 45 
de licee, 2 școli profesionale, 10 școli postliceale de specialitate și școli tehnice de maiștri și 2 
universități, cu 16 facultăți. 
 Populația școlară (116.851 de persoane) s-a regăsit în proporție de 73,3 % în mediul 
urban, restul de 26,7 % aparținând mediului rural. Structura pe sexe a populației școlare arată că 
nu există disparități semnificative, ponderea populației masculine fiind de 50,3 %, comparativ cu 
ponderea populației feminine, care a fost de 49,7 %. 
 În ceea ce privește personalul didactic, în învățământul de toate gradele și-au 
desfășurat activitatea instructiv-educativă un număr de 7.953 de cadre didactice, din care 1.030 
în învățământul preșcolar, 3.678 în învățământul primar și gimnazial, 1.899 în învățământul 
liceal, 8 în învățământul profesional, 100 în învățământul postliceal de specialitate și de maiștri 
și 1.238 în învățământul superior. 
 În anul 2017/2018, baza materială a sistemului instituțional de învățământ în care s-a 
desfășurat activitatea de educație și instruire profesională sau de specialitate dispunea de 4.481 
de săli de clasă și cabinete școlare, 1.137 de laboratoare, 164 de ateliere școlare și universitare, 
203 săli de gimnastică, 210 terenuri de sport, 2 bazine de înot și 11.395 de computere. 
 La sfârșitul anului școlar/universitar 2017/2018, față de anul 2016/2017, a scăzut 
numărul absolvenților din învățământul primar și gimnazial cu 3,7 %, al celor din învățământul 
postliceal de specialitate și de maiștri cu 8,2 %, al celor din învățământul universitar cu 1,3 % 
și a crescut numărul absolvenților din învățământul liceal cu 4,6 % și al celor din învățământul 
profesional cu 55,9 %. 
 În anul universitar 2017/2018, au fost înscriși 22.339 de studenți. Din total, 20.908 
(93,6 %) au fost înscriși la învățământul de zi, 932 de studenți (4,2 %) la învățământul cu 
frecvență redusă și 499 de studenți (2,2 %) la învățământul deschis la distanță. 
 În ceea ce privește profilul facultății urmate de studenții cu licență (3 și/sau 4 ani), un 
număr de 4.026 de studenți au fost înscriși la învățământul medical (23,7 %), 3.795 de studenți 
au fost înscriși la învățământul universitar (22,3 %), 2.958 de studenți la facultăți tehnice (17,4 
%), 2.195 de studenți la învățământul economic (12,9 %), 2.186 de studenți la învățământul 
juridic (12,8 %), 1.492 de studenți la învățământul agricol (8,8 %) și 352 de studenți la teologie, 
istorie și științe ale educației (2,1 %). Proporția studenților de sex feminin în numărul total al 
studenților înscriși a fost de 52,3 %. 
 Conform anuarului statistic al județului Dolj, în anul 2016 rețeaua publică de ocrotire 
a sănătății cuprindea 20 de spitale, 7 unități medico-sociale, 6 dispensare medicale, 78 de cabinete 
medicale școlare și studențești, 42 de cabinete pentru medicină generală, 445 de cabinete 
medicale de familie, 11 societăți medicale civile, 359 de farmacii, 106 puncte farmaceutice și 
drogherii, 29 de depozite farmaceutice, 23 de policlinici, 20 de ambulatorii de specialitate și 
de spital, 467 de cabinete stomatologice, 185 de laboratoare medicale, un centru de transfuzie 
sanguină etc. 
 Asistența sanitară a fost asigurată, în anul 2016, de 2.861 de medici, 598 de stomatologi, 
816 farmaciști și de 5.809 persoane cu pregătire sanitară medie. În anul 2016, din totalul de 
4.721 de paturi, în mediul rural s-au regăsit 736 de paturi. Numărul bolnavilor internați în 
spitale în cursul anului 2016 a fost de 152.229 de persoane, dintre care 53,5 % au fost femei, iar 
durata medie de spitalizare a fost de 7,7 zile. 
 Prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj, instituție 
publică aflată în subordinea Consiliului Județean Dolj, se asigură, în plan județean, aplicarea 
politicilor și strategiilor de asistență socială în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor 
singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și al oricăror persoane aflate în 
nevoie. Preocupându-se în mod constant de acest sector, CJ Dolj a investit, îndeosebi în ultimii 
ani, importante resurse financiare în scopul înființării și dezvoltării unor noi unități (centre) 
destinate asistenței sociale și protecției copilului, atât în mediul urban, cât și în cel rural.
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 The complex and diverse network of educational units, the number of teachers, 
as well as the performances of the pupils and students, make Dolj rank among the first 
counties at national level. Actually, in the academic year 2017/2018, a total number of 211 
independent school units were active in Dolj county, namely 27 kindergartens, 125 primary 
and middle schools, 45 high-schools, 2 vocational schools and 10 post-graduate high schools 
(specialized schools and technical schools for foremen), as well as 2 universities comprising 
16 faculties. 
 Out of the total school population (116,851 persons), 73.3 % was in the urban area 
and the rest of 26,7 % 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 50.3 
% and the female population 49.7 %. 
 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 7,953 teachers, of 
which 1,030 in pre-school education, 3,678 in primary and middle education, 1,899 in high 
school education, 8 in vocational education, 100 in specialized and foremen post-graduate 
high schools education and 1,238 in higher education. 
 In 2017/2018, the infrastructure of the education institutional system in which 
the educational, professional or specialized training activity took place, consisted of 4,481 
classrooms and study rooms, 1,137 laboratories, 164 school and university workshops, 203 
gym classes, 210 sports grounds, 2 swimming pools and 11,395 computers. 
 At the end of the school/academic year 2017/2018, as compared to the year 
2016/2017, the number of graduates from primary and secondary education decreased by 
3.7 %, the number of graduates from the post-high-school specialized and trades education 
decreased by 8.2 %, the number of graduates from higher education by 1.3 %, while an 
increase was registered in the number of high school graduates - by 4.6 % and vocational 
qualifications - with 55.9 %. 
 In the academic year 2017/2018, a number of 22,339 students attended the forms 
of higher education, of which 20,908 (93,6 %) were registered for day courses, 932 (4.2 %) 
for part-time education and 499 (2.2 %) for distance learning courses. 
 Considering the types of faculties chosen by the graduate students (of 3 and/or 4 
years), a total of 4,026 students were enrolled for medical education (23.7 %), 3,795 students 
were enrolled in university education (22.3 %), 2,958 students in technical colleges (17.4 
%), 2,195 students in economic education (12.9 %), 2,186 students in law schools (12.8 %), 
1,492 students in agricultural education (8.8 %) and 352 students in theology, history and 
science education (2.1 %). From the total number of students, 52.3 % were female students. 
 According to the annual statistics of Dolj County, in 2016 the health-care public 
network consisted of 20 hospitals, 7 social-medical units, 6 dispensaries, 78 consultation 
rooms in school, 42 general practice medical units, 445 family consultation units, 11 
civil medical companies, 359 pharmacies, 106 pharmaceutical units, 29 pharmaceutical 
warehouses, 23 polyclinics, 20 speciality and hospital ambulatory units, 467 dental-care 
units, 185 medical laboratories, one blood transfusion centre etc. 
 The health-care services were provided, in 2016, by 2,861 doctors, 598 dentists, 
816 pharmacists and 5,809 staff members with pre-university medical education. In 2016, 
out of the total of 4,721 beds, 736 beds were in the rural area. The number of patients 
hospitalized during 2016 was of 152,229, of whom 53.5 % were women, and the average 
duration of hospitalization was of 7.7 days. 
 The General Directorate of Social Assistance and Child Protection Dolj - public 
institution subordinated to Dolj County Council, enforces, at county level, the policies and 
strategies in child and family protection, single persons protection, protection of the elderly 
and/or the disabled, and the protection of all persons in need. Dolj County Council has 
constantly supported these particular services and has invested, especially in the recent years, 
significant financial resources for the creation and development of new social assistance and 
child protection centres, both in the urban and in the rural areas.

Facultatea de Agronomie / The Agronomy Faculty
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Colegiul Național „Carol I” / “Carol I” National High school Colegiul Național „Frații Buzești” / “Frații Buzești” National High school
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Colegiul Național „Elena Cuza” / “Elena Cuza” National High school

Universitatea din Craiova / The University in Craiova

Campus universitar / University campus Centru de cercetare / Research centre
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Universitatea de Medicină și Farmacie / The Medicine and Pharmacy University
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Artă, cultură, sport
Art, Culture, Sports  Domeniul culturii este reprezentat de o structură diversă 

de unități specializate, distincte sub aspectul activității lor, al 
structurii organizatorice și al modalităților prin care se adresează 
publicului. Doljul, în general, și Craiova, în special, sunt definite 
prin mediul cultural cu o veche și recunoscută tradiție, constituind 
și în prezent un pol de interes național, datorită unor manifestări de 
anvergură, organizate în județul nostru. 
 În anul 2017, în Dolj își desfășurau activitatea 9 muzee 
(muzeele de artă din Craiova și Calafat, Muzeul Olteniei fiind cele 
mai reprezentative), 303 biblioteci, 5 teatre și instituții asimilate, 
dintre care se remarcă Teatrul Național „Marin Sorescu”, un adevărat 
ambasador al culturii românești, actorii din Bănie etalându-și 
remarcabilul talent pe aproape toate marile scene ale lumii. 
 Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”, care, 
în noiembrie 2008, a sărbătorit centenarul, dispune de un fond 
de 621.000 de unități de bibliotecă, numărându-se printre cele 
mai bine cotate și dotate instituții de cultură din țară. Filarmonica 
Oltenia, Opera Română Craiova, Teatrul pentru Copii și Tineret 
„Colibri” ori Ansamblul Folcloric „Maria Tănase” sunt alte 
instituții emblematice, care completează rețeaua complexă și diversă 
a unităților doljene de artă și cultură. 
 Doljul are rezultate notabile și în domeniul sportului. În 
mod special, discipline precum luptele, boxul, scrima, atletismul, 
voleiul, handbalul și fotbalul au făcut județul cunoscut în întreaga 
lume. Este și cazul echipei de fotbal Universitatea Craiova, 
supranumită „Craiova Maxima”, formație renumită, 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 anul 2017, în județul Dolj au funcționat 210 secții 
sportive, în cadrul cărora au fost legitimați 6.825 de sportivi. 
Numărul antrenorilor cu normă întreagă a fost de 236, iar cel al 
instructorilor de 126. 
 În același an, sportivii din județul Dolj au obținut 382 
de medalii la campionatele naționale și 119 medalii la competițiile 
sportive internaționale oficiale, repartizate astfel pe competiții: 
campionate mondiale – 37 de medalii, campionate europene – 60 
de medalii, campionate balcanice – 22 de medalii. 

 The cultural domain is represented by a diverse structure 
of specialized units, which differ according to the specificity of 
their activity, the organizational structure and the way they address 
the public. Dolj county - in general, and Craiova - in particular 
are defined by a 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 2017, in Dolj county there were 9 museums (the most 
representative of all being the Art Museum of Craiova, the Art 
Museum of Calafat, the Oltenia Museum), 303 libraries, 5 theatres 
and assimilated institutions, of which the “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 stages of the world. 
 “Alexandru and Aristia Aman“ County Library, which in 
November 2008 celebrated its centenary, has more than 621,000 
books and documents, being considered one of the best and richest 
libraries in the country. The „Oltenia“ Philharmonic, the Romanian 
Opera House in Craiova, the “Colibri“ Theatre for children and 
youth or the “Maria Tănase” Folk Ensemble – are other emblematic 
institutions that complete the complex and diverse network of art 
and culture units in 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. This is also the case of the football team in Craiova 
– “Craiova University”, also called “Craiova Maxima” – a renowned 
team, multiple winner of the domestic football championships, 
of the Romanian Cup and participant in European competitions 
– obtaining good results and also reaching the semi-finals of the 
UEFA Cup. 
 In the year 2017, in our county, there were 210 sport 
divisions with 6,825 professional sportsmen registered. The number 
of full-time coaches was of 236 and that of the trainers was of 126. 
 In the same year, the sportsmen from Dolj county have 
gained 382 medals at the national championships and 119 medals 
at international official sports competitions, as follows: world 
championships - 37 medals, European championships – 60 medals, 
Balkan championships – 22 medals.
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Biserica „Sfântul Ilie” din Craiova / “St. Ilie” Church in Craiova
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Biserica Evanghelică Luterană din Craiova / The Evangelical Lutheran Church in CraiovaBiserica „Mântuleasa” din Craiova / “Mântuleasa” Church in Craiova
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Biserica „Sfânta Treime” din Craiova / “The Holy Trinity” Church in Craiova Catedrala Mitropolitană din Craiova / The Metropolitan Cathedral in Craiova
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Palatul „Marincu” din Calafat / “Marincu” Palace in Calafat
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Portul Cultural Cetate / The Cultural Port in Cetate
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Mănăstirea Maglavit / The Monastery in Maglavit
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Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova / “Marin Sorescu” National Theatre in Craiova
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Stadionul „Ion Oblemenco” / “Ion Oblemenco” Stadium

Sala Polivalentă din Craiova / The Polyvalent Hall in Craiova

Centrul Turistic pentru Agrement și Sport / Leisure and Sports Tourism Complex
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Personalități doljene
Famous People from Dolj
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AMAN ALEXANDRU, magistrat, n. 1820 – m. 1885. Prin testamentul din 14 
noiembrie 1884, și-a lăsat – împreună cu soția sa, ARISTIA – întreaga avere comunității 
craiovene, punând bazele Fundației Aman. Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia 
Aman”, Muzeul de Artă și Muzeul Olteniei, instituții culturale de referință ale Doljului, 
există astăzi grație generozității acestor personalități.

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, politician, b. 1871 - d. 1952. He was Minister of 
Justice, of Finances and of Agriculture. He founded the Agrarian Union (1936).

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

BERCEANU D. ȘTEFAN, medic, n. 1914 – m. 1990. A inițiat și dezvoltat școli de 
hematologie în toate orașele mari din țară, prin secundariat și doctorantură. Se numără 
printre primii cercetători din lume în ceea ce privește etiopatologia cancerului și a 
leucemiei, a bolilor imunologice și autoimune.

BIBERI ION, medic și scriitor, n. 1904 – m. 1990. S-a remarcat ca medic psihiatru, 
dar și ca romancier modernist, nuvelist, eseist, autor de monografii, de lucrări de estetică 
literară, de interviuri, de antologii.

BIBESCU GHEORGHE, domn al Țării Românești, n. 1804, la Craiova –m. 1873.

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

BRÂNCOVEANU CONSTANTIN, domn al Țării Românești, n. 1654 –m. 1714. 
Mare boier, strălucit politician, patriot, diplomat și om de cultură.

CARADA EUGENIU, scriitor, publicist, economist, n. 1836 – m. 1910. A fost 
deputat, consilier, ziarist – redactând violenta gazetă „Clopotul“ – și, timp de 27 de ani, 
directorul Băncii Naționale, fiind considerat un bun organizator al politicii financiare 
românești.

CÂRLOVA VASILE, poet, n. 1809 – m. 1831. Este înmormântat în curtea bisericii 
Madona Dudu din Craiova.

AMAN ALEXANDRU, magistrate, b. 1820 – d. 1885. Through his will, signed on the 
14th of November 1884, he bequeathed, together with his wife, Aristia, his entire fortune to 
the community of Craiova, laying the basis of the Aman Foundation. The County Library 
“Alexandru and Aristia Aman”, the Art Museum and the Oltenia Museum - referential 
institutions of culture in Dolj county, exist today due to the generosity of these personalities.

AMAN THEODOR, painter, b. 1831 - d. 1891. Among his numerous works of art, the 
“Dance of the Unification” distinctively stands out, a masterpiece dating from 1857.

ARGETOIANU CONSTANTIN, politician, b. 1871 - d. 1952. He was minister of 
justice, of finances and of agriculture. He founded the Agrarian Union (1936).

BABA CORNELIU, painter, b. 1906 - d. 1997. In 1958 he is elected member of honour 
of the Academy of Art of the USSR and re-elected in 1992 in the Academy of Art of Russia; 
correspondent member and permanent member of the Romanian Academy (1990).

BERCEANU D. ȘTEFAN, physician, b. 1914 - d. 1990. He set up and developed 
hematology schools in all the large cities of the country, for secondary and doctorate 
specialization. He is one of the first researchers in the world regarding the etiopathology 
of cancer and leukemia, of the immunological and autoimmune diseases.

BIBERI ION, physician and writer, b. 1904 – d. 1990. He stood out as a psychiatrist, 
but also as a modernist novelist, short-story writer, essayist, monographs writer, works of 
literary aesthetics, interviews, anthologies.

BIBESCU GHEORGHE, ruler of the former Romanian Country, b. 1804, at Craiova - d. 1873.

BRÂNCUȘI CONSTANTIN, sculptor, b. 1876 - d. 1957. Between 1894 and 1898, 
he attends the classes of the Vocational School in Craiova. It’s here where he sculptures 
“Head of a Child”, “Vitelius’ Bust”, “Laocoon’s Head” and “Study’’. The County Council 
of the Prefecture of Dolj offers him a scholarship in 1900.

BRÂNCOVEANU CONSTANTIN, ruler of the former Romanian Country, b. 1654 - 
d. 1714. Significant aristocrat, brilliant politician, patriot, diplomat and a man of culture.

CARADA EUGENIU, writer, publicist, economist, b. 1836 - d. 1910. He was a deputy 
in the parliament, counsellor, journalist – being the editor of the fierce gazette “Clopotul” 
(The Bell) – and, for 27 years, director of the National Bank; he was considered to be a 
good organizer of the Romanian financial policy.

CÂRLOVA VASILE, poet, b. 1809 - d. 1831. He was buried in the yard of Madona 
Dudu Church in Craiova.

COCULESCU C. NICOLAE, astronom, n. 1886 –m. 1952. A realizat 
Observatorul astronomic din București, în 1908. A contribuit la înființarea 
Comitetului național de geodezie și geofizică (1929) și a Comitetului național 
de astronomie (1930).

GEORGE (GOGU) CONSTANTINESCU, inginer, inventator, n. 1881– m. 1965. 
Este autorul a peste 120 de brevete de invenții (4 volume), aplicații industriale ale noii 
științe – SONICITATEA – descoperită și fundamentată de el pe baze matematice.

DEMETRESCU TRAIAN, poet, prozator și publicist, n. 1866 – m. 1896. A publicat 
15 volume de poezii și piese de teatru.

FARAGO ELENA, poetă, prozatoare, autoare dramatică, n. 1913 – m. 1954. A scris peste 
20 de cărţi; a condus Fundaţia Culturală „Alexandru şi Aristia Aman” timp de 26 de ani.

GABRIELESCU GRIGORE, tenor, n. 1859 – m. 1915. Profesor la Conservatorul de 
declamaţie din Iaşi, apoi director al Teatrului Naţional din Craiova şi al Şcolii de Muzică 
„Eleferie şi Maria Cornetti” (1911-1915).

GEROTA DIMITRIE, medic, n. 1867 – m. 1939. A fost cel dintâi radiolog din ţara 
noastră şi a preconizat o tehnică de injectare a vaselor limfatice adoptată de către toţi 
anatomiştii contemporani.

VINTILĂ HORIA, scriitor, n. 1915 – m. 1992. Publică romane, nuvele, eseuri şi poezie 
în limbile română, spaniolă, franceză şi italiană.

IORDACHE ȘTEFAN, actor de teatru și film, n. 1941, Calafat – m. 2008. A fost actor 
și la Naționalul din Bănie.

LALESCU TRAIAN, profesor universitar, matematician, n. 1882 – m. 1929. Este 
succesorul lui Spiru Haret la Școala de poduri și șosele, având un rol determinant în 
crearea Școlii politehnice din Timișoara, fiind primul ei rector.

LECCA CONSTANTIN, profesor, editor, pictor, n. 1807 – m. 1887. A fost fondatorul 
primei tipografii (1837) și al primului periodic din Oltenia, „Mozaicul“ (1838).

MACEDONSKI ALEXANDRU, scriitor, n. 1854 – m. 1920. A editat ziarele „Oltul“, 
„Vestea“, „Dunărea“, „Plevna“, „Literatorul“, „Tarara“ și „Liga Ortodoxă“. A publicat peste 
20 de volume.

MAIORESCU TITU, scriitor, profesor, om politic, n. 1840 – m. 1917. Ajunge ministru 
al Instrucțiunii Publice, membru al Academiei Române, deputat, prim-ministru. A avut 
contribuții importante în domeniul criticii literare, în problemele limbii, ale filosofiei, 
logicii, psihologiei, istoriei etc.

COCULESCU C. NICOLAE, astronomer, b. 1886 - d. 1952. He set up the 
Astronomical Observatory in Bucharest in 1908. He contributed to the foundation 
of the National Committee for Geodesy and Geophysics (1929) and of the National 
Committee of Astronomy (1930).

GEORGE (GOGU) CONSTANTINESCU, engineer, inventor, b. 1881 - d. 1965. He 
is the author of over 120 invention licenses (4 volumes), industrial applications of the 
new science, the theory of sonics - discovered and mathematically substantiated by him.

DEMETRESCU TRAIAN, poet, prose writer and publicist, b. 1866 - d. 1896. He 
published 15 volumes of poems and theatre plays.

FARAGO ELENA, poet, prose writer, drama writer, b. 1913 – d. 1954. She wrote over 
20 books; she led The “Alexandru and Aristia Aman” Cultural Foundation for 26 years.

GRIGORE GABRIELESCU, tenor, b. 1859 – d. 1915. Professor at the Declamation 
Conservatory in Iași and, later, the director of the National Theatre in Craiova and of the 
“Elefterie and Maria Cornetti” Music School (1911 – 1915).

GEROTA DIMITRIE, physician, b. 1867 – d. 1939. He was the first radiologist in our 
country and he envisioned a technique to inject the lymphatic vessels which was later 
adopted by all the contemporary anatomists.

HORIA VINTILĂ, writer, b. 1915 – d. 1992. He published novels, short stories, essays 
and poetry in Romanian, Spanish, French and Italian.

IORDACHE ŞTEFAN, theatre and film actor, b. 1941, Calafat - d. 2008. He was also 
an actor at the National Theatre in Craiova.

LALESCU TRAIAN, university professor, mathematician, b. 1882 - d. 1929. He is a 
successor of Spiru Haret at the School for Bridges and Roads, playing a determinant role 
in the creation of the Polytechnic School in Timişoara, being its first rector.

LECCA CONSTANTIN, professor, editor, painter, b. 1807 - d. 1887. He was the founder of 
the first typography (1837) and of the first periodic publication in Oltenia, “Mozaicul” (1838).

MACEDONSKI ALEXANDRU, writer, b. 1854 - d. 1920. He was the editor of the 
publications “Oltul”, “Vestea”, “Dunărea”, “Plevna”, “Literatorul”, “Tarara” and “Liga 
Ortodoxă”. He published over 20 volumes of writings.

MAIORESCU TITU, writer, professor, politician, b. 1840 - d. 1917. He becomes 
Minister of the Public Instruction, member of the Romanian Academy, deputy in the 
Parliament, prime-minister. He had significant contributions in the field of literary 
criticism in the matters of the language, philosophy, logics, psychology, history etc.
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MATEI BASARAB, domn al Țării Românești, n. 1580 – m. 1654. Descendent al 
boierilor Craiovești, nepot al lui Neagoe Basarab, urcă pe tronul Țării Românești la 20 
septembrie 1632.

MIHAI VITEAZUL, domn al Țării Românești, n. 1558 – m. 1601. A ocupat 
dregătoria de bănișor de Mehedinți; mare stolnic; mare postelnic; mare agă ; 
mare ban al Craiovei; domn al Țării Românești. Înfăptuiește prima unire a celor 
trei provincii românești – Țara Românească, Moldova și Ardealul, la 27 mai 
1600.

MIHAIL JEAN, om politic, filantrop, n. 1875 – m. 1936. A lăsat întreaga sa avere 
statului român – peste 80.000 ha de teren arabil, imobile, păduri, sute de milioane în 
numerar și în bănci, bijuterii – cu dorința de a înființa o Fundație „Jean Mihail”.

MRAZEC LUDOVIC, geolog, n. 1867 – m. 1944. A creat Societatea Română de 
Geologie, în care a activat până la sfârșitul vieții. Este primul geolog român care admite 
originea organică a petrolului și arată că materia primă organică din care s-a format 
petrolul este planctonul mărilor.

MURGULESCU ILIE, chimist, n. 1902 – m. 1991. Printre altele, a inventat procedeul 
de polemizare a acrilonitrilului.

NEAGOE BASARAB, domn al Țării Românești, n. 1481 – m. 1521. A domnit între 
anii 1512 – 1521, adus pe tron de boierii Craiovești.

NEGULESCU JEAN, pictor și regizor, n. 1900 – m. 1993. A realizat aproape 40 de 
filme la Hollywood, între anii 1931 –1970, fiind unul dintre regizorii importanți ai 
cinematografiei americane.

C. S. NICOLĂESCU-PLOPȘOR, arheolog, etnograf și folclorist, n. 1900 – m. 1968. 
A înființat și condus editura „Pământ și Suflet Oltenesc“ și revistele „Gând și Slovă 
Oltenească“, „Suflet Oltenesc“, „Oltenia“.

OBEDEANU CONSTANTIN, m. 1755, vel-paharnic, vornic, caimacan și mare 
consilier împărătesc al Olteniei; ctitor de mănăstiri și școli.

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

PALEOLOG V. G., critic de artă, n. 1891 – m. 1979. Eminent cercetător al vieții și 
operei lui Constantin Brâncuși.

MATEI BASARAB, ruler of the former Romanian Country, b. 1580 - d. 1654. 
Descendent of the aristocracy of Craiova, nephew of Neagoe Basarab, ascends the throne 
of the former Romanian Country on the 20th of September 1632.

MlHAI VITEAZUL (Michael the Brave), ruler of the former Romanian Country, b. 1558 - d. 
1601. He held the position of high official in the Administration of Mehedinţi; high steward; 
important administrative figure at the court; distinguished agha; high governor of Craiova; ruler 
of the former Romanian Country. He accomplished the first unification of the three Romanian 
provinces - the former Romanian Country, Moldova and Ardeal, on the 27th of May 1600. 

MIHAIL JEAN, politician, philanthropist, b. 1875 - d. 1936. He bequeathed his entire fortune 
to the Romanian State - over 80,000 ha of arable land, buildings, woods, hundreds of millions 
in cash and deposited in banks, jewels - with the wish to create the “Jean Mihail” Foundation.

MRAZEC LUDOVIC, geologist, b. 1867 - d 1944. He founded the Romanian Society 
of Geology, being an active member until the end of his life. He is the first Romanian 
geologist who admits the organic origin of the petroleum and demonstrates that the 
organic raw material from which the petroleum was formed is the plankton in the sea.

MURGULESCU ILIE, chemist, b. 1902 - d. 1991. Among others, he invented the 
process of polemization of the acrylonitrile.

NEAGOE BASARAB, ruler of the former Romanian Country, b. 1481 – d. 1521. He 
ruled between 1512 and 1521, ascended on the throne by the Craioveans.

NEGULESCU JEAN, painter and director of film, b. 1900 - d. 1993. He made over 40 
films at Hollywood between 1931 and 1970, being one of the important film directors of 
the American cinematography. 

C.S. NICOLĂESCU - PLOPŞOR, archaeologist, ethnographer, folklore artist, b. 
1900 - d. l968. He founded and led the publishing company “Pământ şi Suflet Oltenesc” 
(Oltenian Land and Soul) and the magazines “Gând şi Slovă Oltenească” (Oltenian 
Thought and Word), “Suflet Oltenesc” (Oltenian Soul) and “Oltenia”.

OBEDEANU CONSTANTIN, d. I755, high cupbearer, high steward, representative of 
the ruler, and high counsellor of the ruler of Oltenia; founder of monasteries and schools.

ODOBLEJA ŞTEFAN, doctor, academician, b. 1902 - d. 1978. He was the creator of 
psycho-cybernetics, the creator of the generalised theoretical cybernetics, author of the 
Consonantist Psychology.

PALEOLOG V. G., art critic, b. 1891 - d. 1979. Eminent researcher of the life and work 
of Constantin Brâncuşi.

PĂUNESCU ADRIAN, scriitor, om politic, n. 1943 – m. 2010. Copilăria și-a petrecut-o 
în comuna Bârca, Dolj, și este realizatorul cenaclului „Flacăra”.

PELLEA AMZA, actor, n. 1931 – m. 1983. Se numără printre marii actori ai României. 
Simțindu-se legat de Craiova, la deschiderea stagiunii 1973 – 1974, în noua clădire a 
Teatrului Național, primește să fie director al acestei prestigioase instituții culturale.

PLEȘOIANU GRIGORE, profesor, traducător, n. 1808 – m. 1857. A pus bazele Școlii 
Centrale din Craiova, pe care a slujit-o cu har timp de un deceniu.

RADU MARIA, cântăreață, n. 1917 – m. 1990. Pentru meritele sale artistice, a fost 
distinsă cu titlul de Artistă a Poporului.

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

ROMANESCU ARISTIZZA, actriță, n. 1854 – m. 1918. În perioada marilor sale 
creații, este alături de Grigore Manolescu.

ROMANESCU NICOLAE, om politic, n. 1854 – m. 1931. Primar al Craiovei în 
1898, 1901 – 1905, 1914 – 1916, 1929. A contribuit, în mod hotărâtor, la modernizarea 
orașului, prin lucrări edilitar-gospodărești de anvergură. Lui i se datorează Parcul „Nicolae 
Romanescu“ din Craiova, proiectat de arhitectul peisagist francez E. Redont.

STĂNESCU CONSTANTIN, general, n. 1895 – m. 1947. Între anii 1916 – 1918 
participă, în prima linie, la luptele din Dobrogea, de la Mărășești și Mărăști. A ocupat 
diferite funcții în Marele Stat Major și Ministerul de Război.

SÎRBU D. ION, scriitor, n. 1919 – m. 1989. Prodigioasa activitate literară i-a fost 
încununată de premiile Uniunii Scriitorilor din România, Asociației Scriitorilor din 
Craiova, Revistei „Ramuri” etc. A primit titlul de Cetățean de Onoare al Craiovei.

SORESCU MARIN, scriitor, n. 1936 – m. 1996. Opera sa îl situează printre cei mai 
valoroși 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 cunoaște o vastă răspândire internațională, fiind tradusă în 
multe țări ale lumii. Începând cu stagiunea 2005 – 2006, Teatrul Național din Craiova îi 
poartă numele.

ȘTIRBEI B. ALEXANDRU, principe, filantrop, n. 1836 – m. 1895. A fost deputat de 
Craiova, președinte al Consiliului Județean Dolj, ministru al Lucrărilor Publice în primul 
cabinet junimist, ministru de Interne și de Finanțe.

PĂUNESCU ADRIAN, writer, politician, b. 1943 - d. 2010. He spent his childhood in 
Bârca commune, in Dolj county, being the founder of “Flacăra” literary circle.

PELLEA AMZA, actor, b. 1931 – d. 1983. He is one of the greatest actors of Romania who, 
feeling a special bond with Craiova, at the opening of the season 1973-1974, in the new building 
of the National Theatre, accepts the position of director of this prestigious institution of culture.

PLEŞOIANU GRlGORE, professor, translator, b. 1808 - d. 1857. He lays the 
foundation of the Central School in Craiova, which he devotedly served for a decade.

RADU MARIA, singer, b. 1917 - d. 1990. For her artistic achievements, she was awarded 
the honorary title of Artist of the People.

RĂDULESCU - MOTRU CONSTANTIN, professor, philosopher, psychologist, b. 
1868 - d. 1957. President of the Romanian Academy (1936-1940), he published a large 
number of articles and political, cultural and social studies.

ROMANESCU ARISTIZZA, actress, b. 1854 - d. 1918. In the period of her greatest 
creations she had Grigore Manolescu beside her.

ROMANESCU NICOLAE, politician, b. 1854 - d. 1931. Mayor of Craiova in 1898, 
1901-1915, 1914-1916 and 1929. He decisively contributed to the modernization of the 
town, through major urban public works. The “Nicolae Romanescu” Park in Craiova is 
his merit, being designed by the French landscape architect E. Redont.

STANESCU CONSTANTIN, general, b. 1895 - d. 1947. Between 1916 and 1918, he 
participates, in the first line, in the battles in Dobrogea, Mărășești and Mărăști. He held 
different positions in the General Headquarters and the Ministry of War.

SÎRBU D. ION, writer, b. 1919 - d. 1989. His prodigious literary activity was rewarded 
by the awards from the Romanian Writers Union, the Writers’ Association in Craiova, 
“Ramuri” Magazine etc. He received the title of Citizen of Honour of Craiova.

SORESCU MARIN, writer, b. 1936 – d. 1996. His work made him one of the most 
valuable Romanian writers, his name being on the list of candidates for the Nobel Prize. 
In 1992 he becomes permanent member of the Romanian Academy and, on the 25th 
of November 1993, he is appointed as Minister of Culture. His work spreads out at 
international level, being translated in many countries of the world. Starting with the 
2005-2006 season, the National Theatre in Craiova bears his name.

ŞTIRBEI B. ALEXANDRU, prince, philanthropist, b. 1836 - d. 1895. He was a deputy 
at local level, president of the Dolj County Council, Minister of Public Works in the first 
“junimist” (youth society) cabinet, Minister of Interior and Finances.
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TITULESCU NICOLAE, diplomat, n. 1883 – m. 1941. A fost ales președinte al celei 
de-a XI-a și a XII-a sesiuni a Adunării Generale a Societății Națiunilor, în 1930 și în 1931, 
fiind singurul diplomat care a deținut de două ori această funcție.

ȚIȚEICA GHEORGHE, matematician, n. 1873 – m. 1939. Este fondatorul 
geometriei diferențiale centroafine și unul dintre creatorii școlii matematice 
românești.

ȚUCULESCU ION, medic, pictor, n. 1910 – m. 1962. Lucrările sale de pictură 
expresionist-populară, cu evoluție spre abstracționism, s-au impus în epocă.

VLADIMIRESCU TUDOR, n. 1770 – m. 1821. Revoluția condusă de Tudor 
Vladimirescu a pus capăt regimului fanariot, restabilind domeniile pământene, și a 
constituit prologul Revoluției române din anul 1848.

TITULESCU NICOLAE, diplomate, b. 1883 - d. 1941. He was elected president of 
the XIth and XIIth session of the General Assembly of the League of Nations, in 1930 and 
1931, being the only diplomate to hold this position twice.

ȚIŢEICA GHEORGHE, mathematician, b. 1873 – d. 1939. He is the founder of the 
centred-affine differential geometry and one of the creators of the Romanian School of 
Mathematics.

ȚUCULESCU ION, physician, painter, b. 1910 – d. 1962. His folk-expressionist paintings, 
with an evolution towards abstractionism, became prominent for that period of time.

VLADIMIRESCU TUDOR, b. 1770 – d. 1821. The revolution led by Tudor 
Vladimirescu brings to an end the phanariot regime, re-establishing the land boundaries 
and represented the prologue of the Romanian revolution in 1848.
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