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Doljul este unul dintre cele mai 
mari şi atractive judeţe ale Româ-
niei. Prin poziţia geografi că foarte 
avantajoasă, Doljul are legături cu 
Europa, în primul rând, printr-un 
modern Aeroport Internaţional.  
La 29 martie 2007 aici a avut loc 
lansarea ofi cială a zborurilor din 
Craiova pe rute externe. Odată cu 
deschiderea conexiunii Craiova-
Timişoara, întreaga regiune de 
dezvoltare Sud - Vest a ţării are la 
dispoziţie cel mai rapid şi confor-
tabil mijloc de transport spre cele 
15 destinaţii ale rutei aviatice 
„Carpatair” S.A. din Italia, Germa-
nia, Franţa şi Grecia. De asemenea, 
judeţul este traversat de două co-
ridoare pan-europene: coridorul 
multimodal IV  (Berlin-Nürnberg-
Praga-Budapesta-Bucureşti-Con-
stanţa-Salonic-Istanbul) şi cori-
dorul VII  (Dunărea). Doljul are 
două porturi dunărene: la Calafat 
(aici a început, în mai 2007, şi con-
struirea unui modern pod peste 
fl uviu: Calafat - Vidin) şi Bechet. În 
curând şi la Rast. O modernă gară 
(Craiova fi ind cel mai important 
nod feroviar din toată Regiunea de 
Dezvoltare Sud - Vest Oltenia), o 
reţea de căi ferate în lungime de 
221 km, din care 97 km electrifi ca-
tă; o întinsă infrastructură rutieră 
constând din: trei drumuri euro-
pene 191 km; drumuri naţionale în 
lungime de 423 km; drumuri jude-
ţene 1100 km şi drumuri comunale 
ce totalizează peste 2000 km. Pe 
lângă aceste avantaje, Doljul dis-
pune de o climă temperată, de bo-
gate resurse naturale zăcămintele 
de ţiţei fi ind destul de importante 
- de variate forme de relief - înce-
pând cu mari suprafeţe agricole şi 
soluri bogate, de zone industriale 
insufi cient puse în valoare, de forţă 
de muncă califi cată, îndeosebi prin 
structurile universitare din Craiova.
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Bine ați venit în județul Dolj!

Atunci când vorbesc despre judeţul Dolj mă cuprinde 
un sentiment aparte, de emoţie, datorită ataşamen-
tului meu faţă de aceste meleaguri. Judeţ cu oameni 
inimoşi, harnici şi gospodari în egală măsură, Doljul 
reprezintă o mare comunitate, distinct personalizată 
la nivelul întregii ţări ce s-a distins dintotdeauna ca im-
portant centru cultural, educaţional, spiritual şi economic.
Capitala judeţului este Municipiul Craiova, vechiul scaun al 
regiunii Oltenia, o urbe a cărei inimă a bătut întotdeauna 
pentru ţară şi care şi în prezent, prin locuitorii ei, încearcă să 
participe, pe măsura harului lor, la renaşterea economică.
Situat în zona de sud - vest a României, Doljul beneficiază 
de o climă temperată cu influenţe mediteraneene şi are 
un relief variat cuprinzând zone aproape mirifice din lunca 
Dunării, a Jiului, iar alte bijuterii peisagistice pot fi întâlnite 
în zonele de câmpie şi deal, unde putem întâlni natura în 
toată plenitudinea ei. Graţie poziţionării geografice solul 
este fertil şi roditor, permiţând înfiinţarea unei game diver-
sificate de culturi agricole, legumicole şi fructifere.
Din punctul de vedere al dezvoltării ne găsim într-unul din 
cele mai prielnice momente din istoria acestei comunităţi.
Suntem pe primele locuri în ceea ce priveşte atrage-
rea fondurilor europene, iar acest aspect se regăseşte 
din plin în viaţa cotidiană a doljenilor. Nu de puţine ori 
cei care ne-au vizitat au fost uimiţi de modul în care 
s-a schimbat judeţul în ansamblul său. În fiecare an, 
instituţia Consiliului Judeţean Dolj, este aproape de 
toate unităţile administrativ - teritoriale ale judeţului 
şi în ciuda dificultăţilor financiare sprijinim proiectele 
oportune pentru fiecare localitate. 
Prin investiţiile realizate am vizat dezvoltarea uniformă 
şi durabilă a judeţului Dolj, astfel că în acest moment 
putem vorbi: de un Aeroport Internaţional la Craiova, 
recent modernizat şi extins, considerat unul dintre cele 
mai frumoase din ţară; de o reţea de drumuri judeţene, 
în cea mai mare parte reabilitată, în care se regăsesc 
şi câteva drumuri nou construite; de un Parc Industrial 
extins, care poate asigura toate utilităţile şi spaţiile ne-
cesare desfăşurării activităţilor comerciale şi industriale 
investitorilor care doresc să profite de facilităţile acestei 
zone; de o infrastructură medicală adusă la standarde 
europene şi nu în ultimul rând de un patrimoniu cultural 
unicat aflat în plin proces de restaurare şi consolidare.
Doljul are, de asemenea, două însemnate porturi du-
nărene: la Bechet şi Calafat, unde se şi construieşte un 
pod nou peste fluviu, investiţie de care se leagă şi mul-
te dintre speranţele noastre de dezvoltare a judeţului.
Fără urmă de îndoială cea mai importantă gură de oxi-
gen pentru locuitorii judeţului Dolj o reprezintă prelu-
area Fabricii de Automobile Craiova de către Compa-
nia Ford, un brand colosal, de talie mondială, alături 

Welcome to Dolj County

When speaking about Dolj county I get a special 
feeling, due to my attachment to these lands. Dolj 
county represents a big community and its hearty, 
industrious and hardworking people have made 
the county a center of culture, education and 
economy.
The county’s centre and capital is the city of Craio-
va, the former chair of the region of Oltenia, a city 
of patriotic citizens who are contributing, to the 
best of their ability, to the economic revival.
Located in the south - west of Romania, Dolj Coun-
ty has a temperate climate with Mediterranean 
influences and has a varied landscape including 
wonderful areas of the Danube and the river Jiu 
meadow. 
Other exceptional landscapes can be found in low-
land and hilly areas, where we discover nature in 
all its fullness. The soil is fertile and fruitful, due 
to its favorable geographical positioning, thus ena-
bling the establishment of a diverse range of crops, 
vegetables and fruit.
In terms of development we are in one the most pro-
pitious moments in the history of this community.
We rank among the first in terms of attracting Eu-
ropean funds and this is fully reflected in the eve-
ryday life of our citizens. Not infrequently, those 
who visited us were amazed at the way in which 
Dolj county has changed. Despite financial difficul-
ties the Dolj County Council supports nearly all its 
territorial - administrative units and support pro-
jects appropriate for each locality.
Through investments, we have continuously devel-
oped Dolj County and now it includes the follow-
ing: an International Airport in Craiova, recently 
upgraded and expanded as one of the most beau-
tiful in the country, a improved network of county 
roads, most of them having been rehabilitated as 
well as some newly build, an expanded Industrial 
Park for investors that wish to benefit from the fa-
cilities of the area, a medical infrastructure that 
meets European standards and a unique cultural 
heritage in full process of restoration.
Dolj County also has two significant Danube ports: 
Bechet and Calafat, where a new bridge over the 
Danube is being build. This important investment 
is linked to many hopes of future development of 
the county. 
The acquisition by Ford of the Craiova automo-
bile factory is a good sign for the county, and 
brings hope for more investments from the same 
industry.

de care sunt aşteptate să sosească şi alte companii produ-
cătoare de componente pentru industria automobilistică, 
ceea ce ne face să privim cu încredere viitorul. 
Judeţul Dolj nu este numai un loc propice dezvoltării inves-
tiţiilor, ci şi un teritoriu care păstrează aproape neîntinate 
obiceiurile şi tradiţiile seculare ale neamului românesc. 
În încheiere aş dori să subliniez faptul că acest album 
monografic este dedicat tuturor doljenilor şi tuturor 
celor care de-a lungul anilor au contribuit, în diverse 
domenii, la dezvoltarea şi afirmarea acestor meleaguri.

Ion Prioteasa,
Preşedintele Consiliului Judeţean Dolj

Dolj County is not only a good place for 
investment, but also an almost virgin territory and 
a keeper of secular customs and traditions of the 
Romanian people.
In closing I would like to stress that this mono-
graphic album is dedicated to all county citizens 
and all those who have contributed over the years 
to the development and affirmation of these lands.

Ion Prioteasa,
President of the Dolj County Council
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Privit în ansamblul teritorial al ţării, Doljul are o 
poziţie sudică-sud-vestică, axată pe cursul infe-
rior 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 lo-
cul 7 între unităţile administrativ - teritoriale ale 
României.
Fluviul Dunărea – importantă cale de acces navi-
gabilă – constituie, pe o lungime de 150 km, grani-
ţa naturală sudică a judeţului cu Bulgaria. Relieful 
cuprinde zone mănoase din lunca Dunării, pre-
cum şi dealuri, cu altitudini cuprinse între 30 şi 
350 de metri faţă de nivelul Dunării. O caracte-
ristică aparte o constituie existenţa simultană în 
partea de sud a judeţului a celor mai întinse supra-
feţe cu soluri nisipoase din ţară (amenajate pen-
tru 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, pricepe-
rea, ambiţia şi tenacitatea locuitorilor au permis ca 
Doljul să se dezvolte încă din cele mai vechi timpuri.
Populaţia judeţului, la 1 iulie 2010 (conform in-
dicatorilor centralizaţi de către Direcţia Regio-
nală de Statistică Dolj, dată de referinţă pentru 
ultimul anuar statistic; informaţii ce au stat la 
baza documentării noastre pentru actualul al-
bum monografic al judeţului) a fost de 702.124 
locuitori. Din acest punct de vedere Doljul 
ocupă locul 6 în ţară, cu o pondere de 3,3 % din 
populaţia României.

Placed in the southwestern part of the coun-
try, Dolj County is crossed, from one end to an-
other by the river Jiu - hence the name of the 
county - DOLJIU. Dolj County stretches across 
7414 square km, sums up approximately 3.1 % 
of the total surface of the country and is rated 
the 7th largest county in Romania. Important 
nautical trade route, the Danube, forms for 
150 km the southern border with Bulgaria. The 
landscape consists of areas from the Danube’s 
Valley and hills ranging from 30 to 350 meters 
in height. A special feature is the simultaneous 
existence in the south of the county of large ar-
eas with sandy soils (arranged for a prosperous 
agriculture) and a large number of lakes that 
were formed either by the overflowing Danube, 
or by rain accumulations. The annual average, 
mild climate, fertile soil and specific crafting 
and economical traditions as well as the skills, 
ambition and tenacity of the county’s people 
have been crucial to the county’s growth and 
development since ancient times.
The county’s population on 1 July 2010 (accord-
ing to centralized indicators from the Regional 
County Statistics office), was 702.124 inhabit-
ants. From this point of view Dolj ranks 6th in 
the country, with a 3.3% share of the population. 
Of the total population - 53.5% live in urban 

Craiova - vedere panoramică Craiova - panoramic view
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Imagini din Craiova
View from Craiova

Din totalul populaţiei – 53,5 % trăieşte în mediul 
urban şi 46,5 % este stabilită în comune. În pre-
zent asistăm la un declin demografic, la accen-
tuarea procesului de îmbătrânire şi la scăderea 
densităţii populaţiei (95,6 locuitori/kmp).

Fântâna arteziană din „English Park“ - Craiova
The “English Park“ fountain - Craiova

Parcul „Nicolae Romanescu“ - Craiova
The “Nicolae Romanescu“ Park - Craiova

areas and 46.5% in rural areas. We are current-
ly witnessing a demographic decline: the aging 
of the population and the reduction of popula-
tion density (95.6 inhabitants per square km).
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Calea Unirii - Craiova

Calea Unirii - Craiova

Fântana muzicală din „Piaţa Mihai Viteazul“ - Craiova
The musical fountain in “Mihai Viteazul” square – Craiova ”Casa Albă” - Craiova
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Calafat (România) - Vidin (Bulgaria) - două oraşe europene
Calafat (Romania) - Vidin (Republic of Bulgaria) - two European cities

Parcul „Nicolae Romanescu“ - Craiova    The “Nicolae Romanescu“ Park - Craiova

Parcul „Nicolae Romanescu“ - Craiova          The “Nicolae Romanescu“ Park - Craiova
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The oldest archeological findings on these lands 
are proved to have belonged to human com-
munities dated as back as the Stone Age, and 
even more findings have proved the existence 
of settled lands in the Neolithic Age. The first 
written document dates from 1444 and is called 
„Judetul de Balta” – situated in the valley of the 
Danube. In an archived document dating from 

Harta - document privind atestarea Craiovei - Pelendava în TABULA PEUTINGERIANĂ
The “TABULA PEUTINGERIANA” - historical proof of Craiova’s existence

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 locu-
ire ce există din epoca neolitică. Prima menţi-
une 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 

1475 Craiova city, the current seat of power in 
Dolj County, is mentioned. Searching deeper, we 
discover historical proof of Craiova city on the 
“Tabula Peutingeriana”, a map of the Roman 
Empire, under the name of “Pelendova”, an 
incorrect form of the true name, “Pelendava”. 
Study of a manuscript found in the National Li-
brary in Paris, dating from before the battle at 

oraşul Craiova, actualul municipiu, reşedinţă a 
judeţului Dolj. Coborând mai adânc în vremuri-
le demult apuse, toţi istoricii confirmă localiza-
rea 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 
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Secţia de istorie a Muzeului Olteniei - Craiova
aflată în proces de reabilitare şi modernizare în 2011

History department of the Museum of Oltenia – 
Craiova – undergoing modernization 

Extinderea Secţiei de istorie a Muzeului Olteniei - Craiova 
Extension of the Deparment of hystory of the Museum of Oltenia - Craiova

Nicopole (1396), has uncovered evidence of 
the same settlement as having the Latin name 
of Ponsiona – translated as “bridge over the Jiu 
river”. At the same time the foundations of the 
great Union of Oltenia are laid, the second most 
notable feudal institution.
In the XVIII century, Dolj County and the greater 
part of Oltenia became a key point in the wars 
between the Ottoman, Habsburg and Czar 
Empires. Uniting the Principalities and subse-
quently gaining Romania’s Independence as 
well as numerous reforms under the rulership 
of Alexandru Ioan Cuza, created favorable con-
ditions toward economic growth and capitalist 
relations.
The official proclamation of the united romanian 
nation, Romania, was cheerfully celebrated by 
all residents of the newly formed country, but 
especially by the brave soldiers and resistance 

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 reprezen-
tativă 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-so-
ciale ce au avut loc în a doua jumătate a seco-
lului al XIX–lea şi începutul secolului XX - Unirea 
Principatelor, cucerirea Independenţei de stat a 
României, reformele agrare etc. - au creat con-
diţii 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 dâr-
zenie împotriva ocupaţiei străine. Documentele 
de arhivă atestă, fără putinţă de tăgadă, faptul 
că în perioada dintre cele două războaie mon-
diale - 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 dez-
voltare, îndeosebi în plan economic şi edilitar. 
În ansamblul economiei naţionale, în anul 1940 
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judeţul nostru se înfăţişa ca un important judeţ 
agricol, cu o activitate comercială şi bancară în 
plin avânt, dar cu o industrie mai puţin dezvol-
tată, unilaterală, fărâmiţată, lipsită de o bază 
materială corespunzătoare. Cum era şi firesc, in-
trarea României în cel de-al doilea război mon-
dial a condus, inevitabil, la un accentuat regres 
economic, dar şi social. Caracterul preponde-
rent agricol al judeţului s-a păstrat şi s-a accen-
tuat 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 cru-
cial ce a descătuşat energiile şi a determinat tre-
cerea 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, con-
comitent cu dispariţia altora - îndeosebi a ma-
rilor „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.

members, who had spilled their fair share of 
blood against the foreign occupation. Remark-
ably, the county’s residents also overcame the 
bloodshed and horrors of the two World Wars 
and endeavoured in bringing economic prosper-
ity both between and after the two world-wide 
conflicts. On a national scale, in 1940 our coun-
ty was an important participant in Romania’s 
agricultural efforts and commercial and banking 
activities were in full swing. The county’s indus-
try on the other hand was lacking a solid materi-
al foundation. As expected, Romania’s participa-
tion in World War Two inevitably led to a severe 
social and economical downfall. The county’s 
primarily agricultural activities remained un-
changed and actually registered development 
in the following years. Eventually, the industrial-
ization policy led to a massive population influx 
in the major cities and the county’s economic 
structure sustained crucial changes.
1989’s successful winter uprising marked the 
passage to a new chapter in the country’s his-
tory and laid the foundations of market econ-
omy. The new private sector, competitive and 
business legislation paved the way to establish-
ing numerous productive and serviceable firms, 
the economic downfall of the “industrial giants” 
and the attractive business climate of Romania 
and Dolj County.

Carte domnească de judecată cu semnătura lui Mihai Viteazul
Princely Judgement Register - Mihai Viteazul holographic signature

Craniu de homo sapiens de la Peştera Muierii, 
vechi de 30.000 de ani

30,000 year old Homo Sapiens skull from “Muierea” cave 

Tetradrahme (monezi) dacice din 
Tezaurul de la Pieleşti - sec. II-I î.Ch.
Dacian Tetradrahme (coins) from 

the Pielesti Thesaurus – second Century BC 

Koson (monedă) dacic de la Craiova - sec I î. Ch.
Dacian Koson (coin) found in Craiova – first century BC
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Casa Băniei, renovată din temelii în 2008-2009, 
cu fonduri de la Consiliul Judeţean Dolj. Aici şi-a 
avut reşedinţa Mihai Viteazul, Ban al Craiovei

The Ban’s Residence, renovated in 2008-2009, 
with funding from the Dolj County Council.

Mihai Viteazul, Ban of Craiova, 
lived here during his rule.

Macheta Monumentului Independenţei „Asta-i 
muzica ce-mi place“ - Muzeul Olteniei

A model of the Monument of Independence “This 
is the music I like most“ - The Museum of Oltenia

Statuia lui Alexandru Ioan Cuza
The statue of Alexandru Ioan Cuza

Monumentul „Cobuz“ - Calafat
The “Cobuz“ Monument - Calafat

Statuia ecvestră a lui Mihai Viteazul
The equestrian statue of Mihai Viteazul

Steagul Judeţului
Dolj la 1860
The flag of

Dolj County in 1860

Monumentul Independenţei - Calafat
The Monument of Independence - Calafat
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În prezent, în componenţa judeţului sunt inclu-
se trei municipii: Craiova - reşedinţa Doljului 
(298.740 locuitori), Băileşti (19.536 locuitori) şi 
Calafat (17.707 locuitori); patru oraşe: Bechet 
(3.873 locuitori), Dăbuleni (12.692 locuitori); 
Filiaşi (18.650 locuitori), Segarcea (8.122 locui-
tori), 104 comune, precum şi 380 sate.
Autorităţile administraţiei publice, prin care se 
realizează autonomia locală în comune, oraşe şi 

The Administrative Palace of Dolj County -
home of The Dolj County Council

and the Prefect’s office

Palatul Administrativ al judeţului Dolj.
Aici îşi au sediul Consiliul Judeţean Dolj

şi Instituţia Prefectului

municipii sunt consiliile locale comunale, orăşe-
neşti şi municipale, ca autorităţi deliberative, şi 
primarii, ca autorităţi executive. Consiliile locale 
şi primarii se aleg în condiţiile prevăzute de Le-
gea privind alegerile locale. În fiecare judeţ se 
constituie un consiliu judeţean, ca autoritate a 
administraţiei publice locale, pentru coordona-
rea activităţii consiliilor locale în vederea reali-
zării serviciilor publice de interes judeţean.

DOLJ
ALBUM MONOGRAFIC
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Compositionally, the county includes 3 munici-
pal cities (Craiova, seat of power in Dolj County 
with 298,740 inhabitants, Bailesti with a popula-
tion of 19,536 and Calafat - 17,707 inhabitants), 
4 towns (Bechet – 3,873 inhabitants, Dabuleni – 
12,692 inhabitants, Filiasi – 18,650 inhabitants, 
Segarcea – 8,122 inhabitants), 104 communes 
and 380 villages. 
The source of commune, town and city auto-
nomy, the public administration authorities are 
composed of local commune, Town and City 
Councils (deliberative authorities) and mayors 
(executive authorities).
Local council members and Mayors are elected 
in accordance to conditions formally declared in 
the Law regarding local elections. The public ad-
ministration authority, the County Council is for-
med to oversee public services of county interest 
and to coordinate the activities of local councils. 
The County Council is chosen in accordance to 
the law for a four-year mandate and is compo-
sed of 37 counselors, each elected by universal, 
equal, direct, secret and free suffrage.
The County Council’s president is elected by 
uninominal vote (for the first time since 1989) 
and two of the counselors are elected as vice-
presidents. 
Each county council has a secretary chosen by 
exam or by the appropriate ministry. Also, since 
2008, and for the first time in the postrevoluti-
onary period, Dolj County has a public adminis-
trator, in accordance with the law of local public 
administration.
The first man to be named public administrator 
of Dolj County, by contest, was Alin Sorin Mitrică.
The government names a prefect for each 
county, to represent the county.
As representative of the county, the prefect 
watches over the mayors, council and his presi-
dent to ensure their activities are in accordance 
to the specifications of the law.
The prefect coordinates the activities of the 
ministry’s and other specialized public adminis-
tration authorities’ public services, on the terri-
torial-administrative level.
The prefect is aided in his activity by a sub-
prefect.

Craiova City HallPrimăria Municipiului Craiova

Consiliul judeţean, este ales - pe durata unui 
mandat de patru ani - în condiţiile legii şi este 
compus din consilieri - 37 în cazul judeţului Dolj 
şi al actualei legislaturi - aleşi prin vot universal, 
egal, direct, secret şi liber exprimat. Consiliul 
judeţean are un preşedinte ales (pentru întâia 
oară după 1989 prin vot uninominal) şi doi vice-
preşedinţi aleşi din rândul consilierilor. 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 din-
tâi 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 nu-
mit de către Guvern, ca reprezentant al său în 
teritoriu. În calitate de reprezentant al judeţului, 
prefectul (Instituţia prefectului) veghează ca ac-
tivitatea consiliilor locale şi a primarilor, a con-
siliului judeţean şi a preşedintelui acestuia 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 ad-
ministrativ-teritoriale. Prefectul este ajutat de 
către un subprefect. 
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Direcţia Generală a Finanţelor Publice - Dolj
The General Directorate of Public Finance - Dolj County

Sediul parchetului de pe lângă Curtea de Apel - Craiova
Craiova Court of appeal Prosecutor

Tribunalul Judeţean Dolj
The County Court House of Dolj

GORJ

BULGARIA

M
EH

ED
IN

ŢI

VÂLCEA

OLT

Primăria Municipiului
Calafat

The Town Hall
of Calafat
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Administraţia Finanţelor Publice - Municipiul Băileşti
The Public Finance Administration - Bailesti

Primăria comunei Pleniţa
The Town Hall of Plenita

Primăria comunei Dioşti
The Town Hall of Diosti

Primăria comunei Coşoveni
The Town Hall of Cosoveni

Primăria comunei Leu
The Town Hall of Leu

Primăria oraşului Filiaşi
The Town Hall of Filiasi

Primăria comunei Giubega
The Town Hall of Giubega

Primăria oraşului Dăbuleni
The Town Hall of Dăbuleni

Primăria oraşului Segarcea
The Town Hall of Segarcea

Primăria oraşului Bechet The Town Hall of Bechet
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Şedinţa Consiliului Judeţean Dolj - legislatura 2008-2012
A meeting of The Dolj County Council - 2008-2012 legislature



Nr. 
crt. Localitatea / Locality

Populația stabilă
(1 iulie 2010)/The Pop-

ulation (1 July 2010) 
(locuitori / inhabitants)

Suprafața totală / 
Total Surface

(ha)

Telefon primărie / 
Town Hall - phone 
(prefix 0040/251)

1 Municipiul Craiova / Craiova Municipality 298740 8141 416235
2 Municipiul Băileşti / Bailesti Municipality 19536 13761 333105
3 Municipiul Calafat / Calafat Municipality 17707 16376 311017
4 Oraşul Bechet / Bechet Town 3873 9973 336826
5 Oraşul Dăbuleni / Dabuleni Town 12692 12008 210750
6 Oraşul Filiaşi / Filiasi Town 18650 2952 336826
7 Oraşul Segarcea / Segarcea Town 8122 18286 334317
8 Comuna Afumaţi / Afumati Commune 2923 6960 318001
9 Comuna Almăj / Almaj Commune 1940 5153 449234

10 Comuna Amărăştii de Jos / Amarastii de Jos Commune 5663 6119 374020
11 Comuna Amărăştii de Sus / Amarastii de Sus Commune 1432 6926 375311
12 Comuna Apele Vii / Apele Vii Commune 2213 5970 371607
13 Comuna Argetoaia / Argetoaia Commune 4606 8417 452701
14 Comuna Bârca / Barca Commune 3998 8897 356214
15 Comuna Bistreţ / Bistret Commune 4282 12241 355011
16 Comuna Botoşeşti Paia / Botosesti Paia Commune 863 2934 451943
17 Comuna Brabova / Brabova Commune 1474 7963 447310
18 Comuna Brădeşti / Bradesti Commune 4553 6307 444206
19 Comuna Braloştiţa / Bralostita Commune 3843 4057 450704
20 Comuna Bratovoieşti / Bratovoiesti Commune 3355 9847 371029
21 Comuna Breasta / Breasta Commune 4038 4520 455244
22 Comuna Bucovăţ / Bucovat Commune 4105 8264 360285
23 Comuna Bulzeşti / Bulzesti Commune 1632 6305 447802
24 Comuna Catane / Catane Commune 2025 4659 319662
25 Comuna Călăraşi / Calarasi Commune 6194 8774 379052
26 Comuna Calopăr / Calopar Commune 3893 9198 350734
27 Comuna Caraula / Caraula Commune 2493 3594 369568
28 Comuna Carpen / Carpen Commune 2522 6269 445637
29 Comuna Castranova / Castranova Commune 3405 6746 372602
30 Comuna Celaru / Celaru Commune 4666 9748 375509
31 Comuna Cerăt / Cerat Commune 4102 4200 358202
32 Comuna Cernăteşti / Cernatesti Commune 1912 5724 445072
33 Comuna Cârcea / Carcea Commune 1926 3270 458121
34 Comuna Cârna / Carna Commune 1555 3712 256824
35 Comuna Cetate / Cetate Commune 5488 8680 364022
36 Comuna Cioroiaşi / Cioroiasi Commune 1641 4532 317122
37 Comuna Ciupercenii Noi / Ciupercenii Noi Commune 5600 10953 321002
38 Comuna Coşoveni / Cosoveni Commune 3126 7509 457360
39 Comuna Coţofenii din Dos / Cotofenii din Dos Commune 2431 4552 447089
40 Comuna Coţofenii din Faţă / Cotofenii din Fata Commune 2030 2420 446598
41 Comuna Daneţi / Daneti Commune 6435 10578 377001
42 Comuna Desa / Desa Commune 4819 7669 322496
43 Comuna Dioşti / Diosti Commune 3121 6274 458611
44 Comuna Dobreşti / Dobresti Commune 2566 5635 338000
45 Comuna Drăgoteşti / Dragotesti Commune 2293 6013 456355
46 Comuna Drănic / Dranic Commune 2727 8021 351070
47 Comuna Dobroteşti / Dobrotesti Commune 1947 3070 378034
48 Comuna Fărcaş / Farcas Commune 1916 8544 440052
49 Comuna Galicea Mare / Galicea Mare Commune 4383 5887 316004

Unitățile administrativ teritoriale / Territorial - Administrative Units

Nr. 
crt. Localitatea / Locality

Populația stabilă
(1 iulie 2010)/The Pop-

ulation (1 July 2010) 
(locuitori / inhabitants)

Suprafața totală / 
Total Surface

(ha)

Telefon primărie / 
Town Hall - phone 
(prefix 0040/251)

50 Comuna Gherceşti / Ghercesti Commune 1649 5004 450580
51 Comuna Gighera / Gighera Commune 3212 12968 353011
52 Comuna Gângiova / Gangiova Commune 2591 5746 351505
53 Comuna Galiciuica / Galiciuica Commune 1664 2484 460667
54 Comuna Ghidici / Ghidici Commune 2492 2895 323302
55 Comuna Ghindeni / Ghindeni Commune 1805 2934 455777
56 Comuna Giubega / Giubega Commune 2193 7829 460222
57 Comuna Giurgiţa / Giurgita Commune 3022 7350 357122
58 Comuna Gogoşu / Gogosu Commune 743 4307 445098
59 Comuna Goicea / Goicea Commune 2755 14322 256161
60 Comuna Goieşti / Goiesti Commune 3096 7849 452154
61 Comuna Greceşti / Grecesti Commune 1766 4827 445318
62 Comuna Işalniţa / Isalnita Commune 3891 3201 448004
63 Comuna Izvoare / Izvoare Commune 1814 5116 366681
64 Comuna Întorsura / Intorsura Commune 1522 2800 359286
65 Comuna Leu / Leu Commune 4896 11288 373259
66 Comuna Lipovu / Lipovu Commune 3227 4076 359206
67 Comuna Măceşu de Jos / Macesu de Jos Commune 1396 5743 354507
68 Comuna Măceşu de Sus / Macesu de Sus Commune 1381 3620 354191
69 Comuna Maglavit / Maglavit Commune 5241 10158 328662
70 Comuna Malu Mare / Malu Mare Commune 3311 6044 446145
71 Comuna Mârşani / Marsani Commune 4758 6528 336106
72 Comuna Melineşti / Melinesti Commune 4161 8942 440042
73 Comuna Mischii / Mischii Commune 1707 5201 450194
74 Comuna Moţăţei / Motatei Commune 7470 12909 326211
75 Comuna Murgaşi / Murgasi Commune 2621 9973 447507
76 Comuna Negoi / Negoi Commune 2341 9698 325349
77 Comuna Orodel / Orodel Commune 2911 9095 367538
78 Comuna Ostroveni / Ostroveni Commune 5198 8193 337366
79 Comuna Perişor / Perisor Commune 1834 6948 459707
80 Comuna Pieleşti / Pielesti Commune 3518 6560 459474
81 Comuna Pleşoi / Plesoi Commune 1367 4200 454246
82 Comuna Piscu Vechi / Piscu Vechi Commune 2644 10217 323008
83 Comuna Pleniţa / Plenita Commune 4973 8866 368189
84 Comuna Podari / Podari Commune 6777 6794 339155
85 Comuna Poiana Mare / Poiana Mare Commune 11688 16394 235048
86 Comuna Predeşti / Predesti Commune 2006 8313 454002
87 Comuna Radovan / Radovan Commune 1284 8068 359223
88 Comuna Rast / Rast Commune 3500 8212 324415
89 Comuna Robăneşti / Robanesti Commune 2406 5970 456101
90 Comuna Rojişte / Rojiste Commune 2580 3280 372138
91 Comuna Sadova / Sadova Commune 8552 11159 376510
92 Comuna Sălcuţa / Salcuta Commune 2257 7556 363006
93 Comuna Scaieşti / Scaiesti Commune 2116 3923 447007
94 Comuna Seaca de Câmp / Seaca de Camp Commune 1969 3685 320017
95 Comuna Seaca de Pădure / Seaca de Padure Commune 1091 5737 445686
96 Comuna Secu / Secu Commune 1128 2907 453508
97 Comuna Siliştea Crucii / Silistea Crucii Commune 1673 3482 319212
98 Comuna Şimnicu de Sus / Simnicu de Sus Commune 4395 8143 451094

Unitățile administrativ teritoriale / Territorial - Administrative Units
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Nr. 
crt. Localitatea / Locality

Populația stabilă
(1 iulie 2010)/The Pop-

ulation (1 July 2010) 
(locuitori / inhabitants)

Suprafața totală / 
Total Surface

(ha)

Telefon primărie / 
Town Hall - phone 
(prefix 0040/251)

99 Comuna Sopot / Sopot Commune 1728 5543 453102
100 Comuna Teasc / Teasc Commune 3184 4813 370728
101 Comuna Tălpaş / Talpas Commune 1561 4270 452487
102 Comuna Terpeziţa / Terpezita Commune 1764 6684 362009
103 Comuna Teslui / Teslui Commune 2506 7338 456606
104 Comuna Ţuglui / Tuglui Commune 2866 3870 350205
105 Comuna Unirea / Unirea Commune 4014 4796 365398
106 Comuna Urzicuţa / Urzicuta Commune 2957 6072 317619
107 Comuna Valea Stanciului / Valea Stanciului Commune 5649 11048 352025
108 Comuna Vârtop / Vartop Commune 1552 3279 363508
109 Comuna Vârvoru de Jos / Varvoru de Jos Commune 2937 10786 360251
110 Comuna Vela / Vela Commune 1994 8256 362504
111 Comuna Verbiţa / Verbita Commune 1367 4518 367113

Biblioteca Județeană „Alexandru şi Aristia Aman” 
str. M. Kogălniceanu, nr. 9, tel. 0251/532267; 523177

Direcția Generală de Asistență Socială 
şi Protecția Copilului Dolj 
str. N. Titulescu, nr. 22, tel. 0251/418717; 417113

Aeroportul Internațional Craiova 
str. Şoseaua Craiova – Bucureşti, km.7, 
tel. 0251/416860; 412564

Muzeul Olteniei Craiova 
str. Popa Şapcă, nr. 8, tel. 0251/411674; 411906

Muzeul de Artă Craiova 
str. Calea Unirii, nr. 15, tel. 0251/412342

Centrul Județean pentru Conservarea şi Promovarea 
Culturii Tradiționale Dolj 
str. Al. Macedonski, nr. 28; tel. 0251/523053; 524844

Şcoala Populară de Arte şi Meserii „Cornetti” Craiova 
str. Jieţului nr. 19, tel. 0251/413371

Direcția Județeană de Pază şi Servicii Publice Dolj 
str. Fraţii Buzeşti nr. 1, Craiova, tel. 0251/412003; 415841

Centrul Militar Zonal Craiova 
str. General Dragalina, nr. 60 A, tel. 0251/534404

Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență Dolj 
str. Păltiniş, nr. 23, tel. 0251/414717; 510126

S.C. Lucrări de Drumuri şi Poduri S.A. Dolj 
str. Jieţului, nr. 10, tel. 0251/413925

Clubul Sportiv Județean Ştiința „U” Craiova 
str. Constantin Lecca, nr. 32, tel. 0251/413827

S.C. Parc Turism S.A. Craiova 
str. Bibescu, nr. 12, Craiova, tel. 0251/418772

S.C. Parc Industrial S.A. Craiova 
str. Aviatorilor nr. 10, Gherceşti, tel. 0251/466185; 466179

“Alexandru şi Aristia Aman” county library 
9 M. Kogălniceanu st., phone: 0251/532267; 523177

Dolj General Directorate of Social Welfare and Child 
Protection 
22 N. Titulescu st., phone: 0251/418717; 417113

The Craiova International Airport 
km.7, Şoseaua Craiova – Bucureşti st.,  
phone: 0251/416860; 412564

Museum of Oltenia Craiova 
8 Popa Şapcă st., phone: 0251/411674; 411906

Art Museum of Craiova 
15 Calea Unirii st., phone: 0251/412342

Dolj County Center for Conservation and Promotion 
of Traditional Culture 
28 Al. Macedonski st.; phone: 0251/523053; 524844

“Cornetti” folk School of Arts and Trades, Craiova 
19 Jietului st., phone: 0251/413371

Dolj County Guard and Public Service Directorate 
Craiova, 1 Frații Buzești st., phone: 0251/412003; 415841

Regional Military Centre, Craiova 
60A General Dragalina st., phone: 0251/534404

Dolj County Inspectorate for Emergency Situations 
23 Păltiniş st., phone: 0251/414717; 510126

“Road and bridge construction” joint stock company, Dolj 
10 Jieţului st., phone: 0251/413925

“Ştiinţa U Craiova” county sports club 
32 Constantin Lecca st., phone: 0251/413827

“Parc Turism” joint stock company, Craiova 
12 Bibescu st., Craiova, phone: 0251/418772

“Parc Industrial” joint stock company, Craiova 
10 Aviatorilor st., Gherceşti, phone: 0251/466185; 466179

Unități şi instituții aflate în responsabilitatea administrativă şi (sau) financiară a Consiliului Județean Dolj
Institutions under the administrative and (or) financial Jurisdiction of the Dolj County Council

Consiliul Județean Dolj  
str. Calea Unirii, nr. 19, Craiova, tel. 0040/251/408200

Instituția Prefectului 
str. Calea Unirii, nr. 19, tel. 0040/251/416703; 414424

Primăria Municipiului Craiova 
str. A. I. Cuza, nr. 7, tel. 0040/251/415177; 416013

Agenția pentru Dezvoltare Regională 4 Sud-Vest Oltenia 
tel. 0040/251/419496; 411869

Camera de Comerț şi Industrie „OLTENIA” Dolj 
str. Brestei, nr. 21, tel. 0040/251/412379; 414437

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă  
str. Eugeniu Carada, nr. 13A, tel. 0040/251/306100

Agenția C.F.R. Craiova 
Piaţa Unirii, Complex Unirea, tel. 0040/251/411634 
Informaţii C.F.R. Craiova, tel. 0040/251/411620

Agenția Județeană pentru Prestări Sociale 
str. Unirii nr. 10, tel. 0040/251/418120; 413449

ARR, Agenția Dolj 
str. Împăratul Traian nr. 27, tel. 0040/251/406242

Autogara Nord 
str. Argeş nr. 13, tel. 0040/251/411189

Direcția Publică Comunitară pentru 
Evidență a Persoanelor Dolj 
str. Vulturi, nr. 9, tel. 0351/437038; 437039

Unitatea Medico-Socială Plenița 
tel.0251/368301

Unitatea Medico-Socială Melineşti 
tel.0251/440010

Unitatea Medico-Socială Bechet 
tel. 0251/337021

Unitatea Medico-Socială Sadova 
tel. 0251/376513

Unitatea Medico-Socială Amărăştii de Jos 
tel. 0251/374325

Unitatea Medico-Socială Cetate 
tel. 0251/364003

Unitatea Medico-Socială Brabova 
tel. 0251/447266

Spitalul Orşenesc ”Aşezămintele Brâncoveneşti” 
Dăbuleni 
Str. Unirii nr. 13, tel. 0251/334824

Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna 
Leamna de Sus - Bucovăţ, tel. 0251/360395; 360184

Camera Agricolă Dolj 
Str. Gheorghe Bibescu nr. 3, Craiova, tel. 0251/417298

Dolj Community Directorate for Public records of 
persons 
9 Vulturi st., phone: 0351/437038; 437039

Plenita Medico-Social Unit 
phone: 0251/368301

Melinesti Medico-Social Unit 
phone: 0251/440010

Bechet Medico-Social Unit 
phone: 0251/337021

Sadova Medico-Social Unit 
phone: 0251/376513

Amarastii de Jos Medico-Social Unit 
phone: 0251/374325

Cetate Medico-Social Unit 
phone: 0251/364003

Brabova Medico-Social Unit 
phone: 0251/447266

The „ Așezămintele Brâncovenești „ city hospital of 
Dabuleni 
13, Unirii st., phone: 0251/334824

The Pneumology Hospital of Leamna 
Leamna de Sus - Bucovăț, phone 0251/360395; 360184

The Dolj Chamber of Agriculture 
3, Gheorghe Bibescu st., Craiova, phone. 0251/417298

Instituții publice / Public Institutions

Dolj County Council 
19 Calea Unirii st., Craiova, phone: 0040/251/408200

The Prefecture 
19 Calea Unirii st., phone: 0040/251/416703; 414424

Craiova City Hall  
7 A. I. Cuza st., phone: 0040/251/415177; 416013

South West Oltenia Regional Development Agency 4 
phone: 0040/251/419496; 411869

“OLTENIA” Chamber of Commerce and Industry, Dolj  
21 Brestei st., phone: 0040/251/412379; 414437

County Employment Agency 
13A Eugeniu Carada st., phone: 0040/251/306100

Craiova C.F.R. Agency 
Piața Unirii, Unirea Complex, phone: 0040/251/411634 
C.F.R. Information Office, phone: 0040/251/411620

County social services agency 
10, Unirii st, phone: 0040/251/418120; 413449

ARR, Dolj Agency 
27, Imparatul Traian st, phone: 0040/251/406242

North Bus Terminal 
13 Argeș st., phone: 0040/251/411189
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Servicii funcţionale ale Primăriei Municipiului Craiova
Functional services of the City Hall of Craiova

Autogara Sud 
str. Nicolae Romanescu, tel. 0040/251/428065

Agenția Tarom  
Piaţa Unirii 
tel. 0040/251/411049

Bursa de Mărfuri Oltenia  
str. Mihail Kogălniceanu, nr. 14, tel. 0040/251/419300

Agenția Regională de Protecție a Mediului Craiova 
strada Brestei, nr. 3, tel. 0040/251/412616

Oficiul Județean pentru Protecția Consumatorilor Dolj 
Bulevardul Gh. Chiţu nr. 58, tel. 0040/251/524242

Autoritatea Rutieră Română, Agenția Dolj 
str.Împăratul Traian nr. 27, tel. 0040/251/406242

Casa de Pensii Dolj 
str. Mihail Kogălniceanu, nr. 14, tel. 0040/251/406300

Centrul de Formare Profesională a Adulților  
str. Brazda lui Novac, nr. 31, tel. 0040/251/406360

Centrul Meteorologic Craiova  
str. Calea Brestei, nr. 3 A, etaj 4, tel. 0040/251/466601

South Bus Terminal 
Nicolae Romnescu st., phone: 0040/251/428065

“Tarom” Agency 
Piaţa Unirii 
phone: 0040/251/411049

Oltenia goods exchange 
14 Mihail Kogalniceanu st., phone: 0040/251/419300

Craiova Regional Agency for Environmental Protection 
3 Brestei st., phone: 0040/251/412616

Dolj County Consumer Protection Office 
58 Gh. Chitu blv., phone: 0040/251/524242

Romanian Road Authority, Dolj Agency 
27 Imparatul Traian st., phone: 0040/251/406242

Dolj House of Pensions 
14 Mihail Kogalniceanu st., phone: 0040/251/406300

Adults’ professional Training Center 
31 Brazda lui Novac st., phone: 0040/251/406360

Craiova Meteorology Center 
3A Calea Brestei st., et. 4, phone: 0040/251/466601

Comisariatul Județean Dolj al Gărzii de Mediu 
str. Ion Maiorescu, nr. 10, etaj 5, camera 5, 
tel. 0040/251/418614

Comisariatul Regional Dolj al Gărzii Financiare, 
str. Amaradia, nr. 32-34, tel. 0040/251/413397; 410683

Curtea de Conturi – Direcția Județeană de  
Control Financiar  
str. Brestei, nr. 97, tel. 0040/251/412080; 0351/439461

Direcția de Muncă şi Protecție Socială Dolj 
str. Calea Unirii, nr. 10, tel. 0040/251/418120

Direcția de Sănătate Publică Dolj 
str. Tabaci, nr. 1, tel. 0040/251/310067; 502200

Direcția Generală a Finanțelor Publice  
str. Mitropolit Firmilian, nr. 2, tel. 0040/251/525925

Spitalul Clinic Județean nr. 1, Craiova 
str. Tabaci, nr. 1, tel. 0040/251/502200

Spitalul Clinic „Filantropia”  
str. Constantin Brâncuşi, nr. 3, tel. 0040/251/417821

Spitalul Universitar CFR Craiova  
B-dul Ştirbei Vodă, nr. 6, tel. 0040/251/532436

Spitalul Clinic de boli infecțioase „Babeş”  
str. Calea Bucureşti, nr. 126 
tel. 0040/251/542435; 542333

Direcția Județeană a Arhivelor Naționale - Filiala Dolj  
str. Libertăţii, nr. 34, tel. 0040/251/416661

Direcția pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală 
str. Brestei, nr. 21, tel. 0040/251/411037

Direcția Județeană pentru Cultură, Culte şi 
Patrimoniu Cultural Național Dolj  
str. Amaradia, nr. 93-95, tel. 0040/251/466008

Direcția pentru Sport şi Tineret Dolj  
str. Gheorghe Doja, nr. 2, tel. 0040/251/431806

Direcția Regională de Statistică Dolj  
str. Fraţii Goleşti, nr. 33, tel. 0040/251/533725

Direcția Regională Vamală Interjudețeană Craiova 
str. Caracal, nr. 248, tel. 0040/251/437070

Direcția Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranța 
Alimentelor  
str. Fântâna Popova, nr. 30, tel. 0040/251/428590

Direcția Regională de Metrologie Legală  
str. Gheorghe Chiţu, nr. 58, tel. 0040/251/510204

Direcția Regională de Poştă Dolj  
str. Calea Unirii, nr. 54, tel. 0040/251/532413

Direcția Silvică Dolj  
str. Iancu Jianu, nr. 19 Craiova, tel. 0040/251/421363

Inspectoratul Județean de Jandarmi  
str. Al. Macedonski, nr. 7-9 
tel. 0040/251/534224; 421627

Inspectoratul Județean al Poliției de Frontieră  
str. Traian, nr. 33, Calafat, tel. 0040/251/231110

Dolj County Environmental Guard Commission 
10 Ion Maiorescu st., 5th floor, 5th room 
phone: 0040/251/418614

Dolj Region Financial Guard Commission 
32-34 Amaradia st.,phone: 0040/251/413397; 410683

Court of Auditors – County Financial Control 
DIrective 
97 Brestei st., phone: 0040/251/412080; 0351/439461

Dolj Labour, Social Protection Directorate 
10 Calea Unirii st., phone: 0040/251/418120

Dolj Public Health Directorate 
1, Tabaci st., Craiova, phone: 0040/251/310067; 502200

General Directorate of Public Finance 
2 Mitropolit Firmilian st., phone: 0040/251/525925

County Clinical Hospital no. 1, Craiova 
1 Tabaci st., phone: 0040/251/502200

“Filantropia” Clinical Hospital 
3 Constantin Brancusi st., phone: 0040/251/417821

CFR Craiova University Hospital 
6 Stirbei Voda blv., phone: 0040/251/532436

“Babes” Clinical Hospital for Infectious Diseases 
126 Calea Bucuresti st. 
phone: 0040/251/542435; 542333

Dolj County Branch of the National Archives 
34 Libertatii st., phone: 0040/251/416661

Agriculture and Rural Development Directorate 
21 Brestei st., phone: 0040/251/411037

Dolj Culture, Cults and National Cultural Heritage 
Directorate 
93-95 Amaradia st., phone: 0040/251/466008

Dolj Sports and Youth Directorate 
2 Gheorghe Doja st., phone:0040/251/431806

Dolj Regional Statistics Directorate 
33 Fratii Golesti st., phone: 0040/251/533725

Inter-county Regional Customs Directorate 
248 Caracal st., phone: 0040/251/437070

The Veterinary and Food Safety Directorate 
30 Fantana Popova st., 
phone:0040/251/428590

Regional Directorate of Legal Metrology 
58 Gheorghe Chitu, phone: 0040/251/510204

Dolj Regional Mail Directorate 
54 Calea Unirii st., phone: 0040/251/532413

Dolj Forestry Division 
19 Iancu Jianu st., Craiova, phone: 0040/251/421363

County Inspectorate of Gendarmes 
7-9 Al. Macedonski st. 
phone: 0040/251/534224; 0421627

County Border Police Inspectorate 
33 Traian st., Calafat, phone: 0040/251/231110
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Inspectoratul Județean de Poliție  
str. Vulturi, nr. 9, tel. 0040/251/598145; 407500

Inspectoratul Şcolar Județean  
str. Ion Maiorescu, nr. 6 
tel. 0040/251/420961; 0040/351/407395

Inspectoratul Teritorial de Muncă Dolj  
str. Nicolae Bălcescu, nr. 51, tel. 0040/251/416698

Inspectoratul Teritorial de Construcții Dolj  
str. Calea Unirii, nr. 7, tel. 0040/251/411130

Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semințelor şi 
Materialului Săditor  
str. Nicolae Titulescu, nr. 41, tel. 0040/251/429810

Mitropolia Olteniei  
str. Mitropolit Firmilian, nr.3 
tel. 0040/251/415054

Oficiul de Autorizare şi Control în Turism 
str. Calea Unirii, nr. 19, tel. 0040/251/411272

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dolj 
str. Nicolaescu Plopşor nr. 4 
tel. 0040/251/418018; 414286

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj 
str. Calea Unirii, nr. 126, tel. 0040/251/310302

Oficiul de Mobilizare a Economiei şi Pregătirea 
Teritoriului pentru Apărare 
str. Amaradia nr. 93-95, cam. 108-118 
tel. 0040/251/414579; 419322

Oficiul Județean de Consultanță Agricolă 
str. Bibescu, nr. 3, tel. 0040/251/417298

Registrul Auto Român 
str. Caracal, nr. 142, tel. 0040/251/581803; fax 581377

Regia Autonomă de Administrare a Domeniului 
Public şi Fondului Locativ Craiova  
str. Brestei nr. 129A, tel. 0040/251/411214; 
fax 0251/414205

Romtelecom Craiova 
str. C.S. Nicolaescu - Plopşor, nr. 4,  
tel. 0040/251/404100; 404300; fax 0251/417618

Serviciul Public de Administrare a Piețelor şi Târgurilor 
str. Calea Bucureşti, nr. 77 
tel. 0040/251/410696; 411111; fax 0251/410696

Centrul Zonal pentru Combatere a Crimei Organizate 
şi Antidrog  
str. Amaradia, nr. 32, tel. 0040/251/433490

Grupul de Pompieri „OLTENIA“ al județului Dolj 
str. C.D. Fortunescu, nr. 2, tel. 0040/251/524161

Parchetul Militar 
str. Păltiniş, nr. 7, tel. 0040/251/599222; 
fax 0251/590505

County Police Inspectorate 
9 Vulturi st., phone: 0040/251/598145; 407500

County School Inspectorate 
6 Ion Maiorescu st. 
phone: 0040/251/420961; 0040/351/407395

Dolj Territorial Labor Inspectorate 
51 Nicolae Balcescu st., phone: 0040/251/416698

Dolj Territorial Building Inspectorate 
7 Calea Unirii st., phone: 0040/251/411130

Territorial Inspectorate for quality seeds and 
propagating material 
41 Nicolae Titulescu st., phone: 0040/251/429810

Oltenia Metropolitan Church 
3 Mitropolit Firmilian st., 
phone: 0040/251/415054

Office of Tourism Authorization and Control System 
19 Calea Unirii st., phone: 0040/251/411272

Dolj Office of Cadastre and Real Estate Advertising 
4 Nicolaescu Plopsor st. 
phone: 0040/251/418018; 414286

Trade Register Office of the Dolj Court 
126 Calea Unirii st., phone: 0040/251/310302

Economy Planning and Defense 
Preparation Office 
93-95 Amaradia st., rooms 108-118 
phone: 0040/251/414579; 419322

County Agricultural Consultants Office 
3 Bibescu st., phone: 0040/251/417298

Romanian Automobile Registration Office 
142 Caracal st., phone: 0040/251/581803; fax 581377

The Autonomous Administration of Public Domain 
and Rental Fund 
129A Brestei st., Craiova, phone: 0040/251/411214 
fax 0251/414205

Romtelecom Craiova 
4 C. S. Nicolaescu - Plopsor st. 
phone: 0040/251/404100; 404300 fax 0251/417618

Public Service of market and fair management 
77 Calea Bucuresti 
phone: 0040/251/410696; 411111 fax 0251/410696

Zonal Center for Combating Organized Crime and 
Drugs 
32 Amaradia st., phone: 0040/251/433490

Dolj County “OLTENIA” Firefighters Group 
2 C.D. Fortunescu st., phone: 0040/251/524161

Military Prosecutor 
7 Paltinis st., phone: 0040/251/599222; 
fax 0251/590505

Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova 
str. 1848, nr. 31, tel. 0040/251/415649; 
fax 0251/412460

Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj 
str. Libertăţii, nr. 9, tel. 0040/251/412074 
fax 0251/415651

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova 
str. Mitropolit Firmilian, nr. 13, tel. 0040/251/533522

Patronatul Regional Oltenia,  
str. Bujorului, nr. 20, Craiova, tel. 0040/251/510347

Poliția Municipiului Craiova 
str. Amaradia, nr. 32, tel. 0040/251/417575

Judecătoria Craiova  
str. A.I.Cuza, nr. 20, tel. 0040/251/414060; 
fax 0251/416206

Curtea de Apel Craiova  
B-dul N. Titulescu, nr. 4, tel. 0040/251/418568; 
fax 0251/415600

Societatea de Cruce Roşie, Filiala Dolj  
str. N. Titulescu, bloc C3, ap. 3, tel. 0040/251/413338

Asociația Pro - Democrația 
str. M. Kogălniceanu, nr. 13, tel. 0040/251/544883

SC Electrica SA Sucursala de Distribuție Craiova 
str. Brestei, nr. 2, tel. 0040/251/402180; 
fax 0251/414615

Sucursala Regională CFR  
B-dul Decebal, nr. 1, tel. 0040/351/403202 
fax 0251/419073

Garda Financiară 
str. Mitropolit Firmilian, nr. 2, tel. 0040/251/419891

Palatul Copiilor 
str. Simion Bărnuţiu, nr. 18, tel. 0040/251/533406

Uniunea Scriitorilor, Filiala Dolj 
str. Săvineşti, nr. 1, tel. 0040/251/414414; 417385

Forumul Interetnic Dolj 
str. Ion Maiorescu, nr. 10, tel. 0040/251/409903; 
fax 0251/524257

Direcția Regională de Drumuri şi Poduri Craiova 
str. Calea Severinului, nr. 17, tel. 0040/251/408700; 
fax 0251/482231

Sistemul de Gospodărire a Apelor Dolj  
str. Prelungirea Severinului, nr. 169A 
tel. 0040/251/587549; fax 021/587572

Inspectoratul de Stat Teritorial pentru Persoane cu 
Handicap Dolj 
B-dul 1 Mai, nr. 104, tel. 0040/251/413711; 410353

Agenția Domeniului Statului – Filiala Craiova  
str. Amaradia, nr. 93-95, tel./fax 0040/251/414917

Tribunalul Județean Dolj  
str. Brestei, nr. 14, tel. 0040/251/418612; 
fax 0251/419851

Court of Craiova Prosecutor 
31, 1848 st., phone: 0040/251/415649 
fax 0251/412460

Prosecutor of the Dolj Tribunal 
9 Libertatii st., phone: 0040/251/412074 
fax 0251/415651

Craiova Court of Appeal Prosecutor 
13 Mitropolit Firmilian st., phone: 0040/251/533522

Oltenia Regional Employers 
20 Bujorului st., Craiova, phone: 0040/251/510347

Craiova City Police Department 
32 Amaradia st., Craiova, phone: 0040/251/417575

Craiova Court of Law 
20 A. I. Cuza st., phone: 0040/251/414060; 
fax 0251/416206

Craiova Court of Appeal 
4 N. Titulescu blv., phone: 0040/251/418568; 
fax 0251/415600

Red Cross Society, Dolj subsidiary 
ap.3, bl. C3, N. Titulescu st., phone: 0040/251/413338

“Pro – Democraţia” Association 
13 M. Kogălniceanu st., phone: 0040/251/544883

“Electrica” joint stock company, Distribution Branch 
2 Brestei st., phone: 0040/251/402180; 
fax 0251/414615

Regional CFR Branch 
1 Decebal blv., phone: 0040/351/403202; 
fax 0251/419073

The Financial Guard 
2 Mitropolit Firmilian, phone: 0040/251/419891

The Children’s Palace 
18 Simion Barnutiu st., phone: 0040/251/533406

Union of Writers, Dolj subsidiary 
1 Savinesti st. phone: 0040/251/414414; 417385

Dolj Interethnic Forum 
10 Ion Maiorescu st., phone: 0040/251/409903; 
fax 0251/524257

Craiova Regional Directorate of Roads and Bridges 
17 Calea Severinului st., phone: 0040/251/408700; 
fax 0251/482231

Dolj Water Management System 
169A Prelungirea Severinului st. 
phone: 0040/251/587549; fax 0251/587572

Dolj Territorial State Inspectorate for the 
Handicapped 
104, 1 Mai blv., phone: 0040/251/413711; 410353

State Domain Agency – Craiova subsidiary 
93-95 Amaradia st., phone/fax: 0040/251/414917

Dolj County Tribunal 
14 Brestei st., phone: 0040/251/418612; 
fax 0251/419851
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Şi din punct de vedere economic, Doljul este 
unul dintre marile judeţe ale ţării. Având în com-
ponenţă cele mai multe comune, comparativ 
cu alte judeţe, şi ocupând locul 6 în România, 
în ceea ce priveşte populaţia, judeţul nostru îşi 
păstrează, în continuare, caracterul predomi-
nant 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 pri-
vată. Conform datelor statistice, Doljul se situea-
ză pe primul loc pe ţară privind populaţia ocupa-
tă în agricultură - cu 109 mii persoane (faţă de 
cca. 50,3 mii persoane în industrie); locul doi în 
ceea ce priveşte suprafaţa agricolă - 585.469 ha; 
locul unu la cultura cerealelor pentru boabe – 
312.971 ha şi la cultura de legume – 15.740 ha.
Referindu-ne la agricultură, în general, se cuvine 
reţinut faptul că, în anul 2008, 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 zoo-
tehnic se menţine încă la un nivel mediu.
Practic, la sfârşitul anului 2008 efectivele de 

Dolj is also considered one of Romania’s large 
counties from an economical perspective. The 
home of the most communes in Romania, in 
comparison to other counties, and being the 
6th most populated in the whole country, our 
county’s activities remain mainly agricultural, 
even if they have not fully adapted to the mara-
ket economy and the transition of agricultural 
areas from public to private property. Statistics 
place Dolj County as having the most people 
working in agricultural fields of activity (109 
thousand people – compared to a mere 50.3 
thousand workers in industry). The county holds 
second place in total agricultural land (approxi-
mately 585,469 hectares); first place in cereal 
grain - 312,971 hectares and vegetable crops 
– 15,740 hectares. Analysing agriculture, we 
must take into account that Dolj County is home 
to only 4% of the country’s agricultural areas, 
that 57.4% of the arable surfaces are arranged 
for irrigation, that 19.2% of the county’s surface 
is arranged for draining and that the zootechni-
cal sector is maintained at a medium level. At 
the end of 2008 the county had 55,145 horned 
cattle, 219,072 swine, 309,717 sheep and goats 

Tauri de reproducţie la „SEMTEST“ Craiova - “SEMTEST“ Craiova - reproductive bulls

Staţiunea de cercetare şi producţie a plantelor pe nisipuri - Dăbuleni
Station for research and production of plants on sandy soil – Dăbuleni 

Campanie de împădurire, 2009, în cadrul proiectului 
”România prinde rădăcini”

Afforestation campaign, 2009, 
the “Romania sprouts roots” project 

animale totalizau 55.145 capete bovine, 219.072 
capete porcine, 309.717 capete ovine şi caprine 
şi 2.743.990 păsări. Deşi Doljul este un judeţ de 
câmpie, suprafaţa fondului forestier se întinde 
pe 86,5 mii ha, ceea ce reprezintă 11 % din teri-
toriul judeţului.
În urma aplicării prevederilor Legii fondului fun-
ciar, a Legii privind organizarea societăţilor agri-
cole, 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 restruc-
turarea şi diversificarea formelor de proprietate. 
Astfel, 81,7 % din suprafaţa totală aparţine în pre-
zent sectorului privat.

and 2,743,990 birds. Although consisting mainly 
of plains, Dolj County surface also holds 86.5 
hectares of forests, approximately 11% of the 
county’s surface.
Upon applying the legal directives regarding 
the Land Law, the Law on the organization of 
agricultural societies, the privatization of com-
panies and the land funds, agricultural firm 
management, commercial company transition 
to the private sector, free circulation of land, 
acquisition of land of and under 200 hectares, 
the reorganization of the forms of ownership 
was achieved. Today, 81.7% of the agricultural 
surface is private property.

DOLJ
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Although industrial activity has decreased since 
1989, because the laws of market economy 
were not applied in all economic sectors. An en-
couraging fact is that our county has attracted 
more domestic and foreign investors in recent 
years, such as Ford. Dolj County currently holds 
top positions in the production of beer, knit-
wear goods, wool threads, textiles, reinforced 
concrete prefab, furniture and meat products. 
Dolj County also holds 19th place in length of 
modernised roads.
The county has a 2242km network of public 
roads, of which approx. 30% are modernized. 
Thus, the Dolj County Council has started in re-
cent years, a vast program to modernize the road 
infrastructure, particularly in rural areas, by al-
locating substantial financial resources from its 
budget and by attracting European funds.
At the end of 2008, Dolj County numbered a to-
tal of 14,799 active firms, out of which 99.1% 
had primarily private assets, and most of these 

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 
ultimii ani, tot mai mulţi investitori autohtoni şi 
străini, compania 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 dru-
murilor cu îmbrăcăminţi uşoare rutiere şi locul 
nouăsprezece în privinţa drumurilor moder-
nizate. Întrucât în judeţ există o reţea de 2242 
km de drumuri publice, din care cca. 30 % sunt 
modernizate, Consiliul Judeţean Dolj a demarat, 
în ultimii ani, un vast program de modernizare a 
infrastructurii rutiere, cu deosebire în mediul ru-
ral, prin alocarea unor importante resurse finan-
ciare din bugetul propriu, dar şi prin atragerea 

S.C. MAT S.A. - Craiova “MAT“ joint stock company - Craiova

FORD ROMÂNIA S.A. - Craiova
“FORD“ joint stock company - Craiova

LACTIDO S.A. - Craiova
“LACTIDO“ joint stock company - Craiova
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de fonduri europene.
La sfârşitul anului 2008, în Dolj îşi desfăşurau 
activitatea 14799 unităţi active, din care 99,1% 
- cu capital majoritar privat, cele mai multe fi-
ind societăţi cu răspundere limitată. Din punct 
de vedere al activităţii, 92,5% din totalul unită-
ţilor sunt orientate spre industria prelucrătoare 
şi, îndeosebi, în industria alimentară, fabricarea 
articolelor de îmbrăcăminte, prelucrarea lemnu-
lui, 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 cate-
goria micro şi mici, întreprinderile medii şi mari 
având o pondere redusă, respectiv 9,4 % din to-
talul unităţilor active.
Cifra de afaceri obţinută în anul 2008, de către cele 
14799 unităţi active a fost de 21.685.073 mii lei 
RON, ceea ce înseamnă, în medie, 1465 mii lei RON 
pe unitate activă. 

Termocentrala Işalniţa 
The Isalnita Thermo-electric power plant

were limited liability companies. 92.5% of these 
units operated in the manufacturing, food, 
wood, clothing, rubber, plastic and metal prod-
ucts industries and metallic construction.
The dimensions of the firms are decided de-
pending on the number of employees and most 
of the firms in Dolj County are categorized as 
being micro or small firms, while the medium 
and large companies represent a mere 9.4% of 
the total active companies. 
The business turnover of the 14,799 companies 
was, in 2008, 21,685,073 thousand RON, and 
thus an approximate 1465 thousand RON per 
company.

FOB exports in 2008 reached 426,402 thousand 
euros, of which 97% were industrial products. 
The share of exports comprised of machinery 
and electrical equipment, textiles and articles 
thereof, vehicles and plant products.
The transition of companies from the public to 
the private sector, represents a fundamental 
requirement for the transition to a functional 
market economy. At the end of 2008, 99.6% of 
total companies were primarily private capital 
companies and only 0.4% had primarily public 
capital. The companies were mainly focused on 
commerce, manufacturing industries, real es-
tate transactions, construction, transportation, 
agriculture, hotels and restaurants.
In 2008 the total number of active companies 
in the service industry was 2,869, out of which 
99.4% had primarily private capital and only 
0.6% with primarily public capital. 96% of the to-
tal consisted of limited liability companies, while 
98.6% were micro or small companies. The busi-
ness turnover in the service industry reached a 
total of 1,149,932 thousand RON, approximately 
401 thousand RON per company.
In 2008, the 14,839 people employed in active 
units have achieved a turnover of 77 thousand 
RON per person with a clear increase over 2004.

Sonde - Brădeşti
Derricks- Bradesti

Exporturile de (bunuri FOB) au fost în 2008 de 
426.402 mii euro, din care 97% au fost produse 
industriale. Ponderea exporturilor a fost deţinu-
tă de maşini, aparate şi echipamente electrice, 
materii textile şi articole din acestea, mijloace 
de transport şi produse vegetale.
Privatizarea, ca restructurare profundă a regi-
mului de proprietate, reprezintă o coordonată 
de bază a procesului de tranziţie la mecanisme-
le pieţii. La sfârşitul anului 2008– după forma de 
proprietate - 99,6% din totalul unităţilor au fost 
cu capital majoritar privat, 0,4 % au fost unităţi 
cu capital majoritar de stat. Din perspectiva ac-
tivităţii, întreprinderile sunt orientate în special 
către comerţ, industria prelucrătoare, tranzacţii 

Expoziţie cu vânzare - Craiova
Public sale Exhibition - Craiova

imobiliare, construcţii, transporturi, agricultură, 
hoteluri şi restaurante. 
În anul 2008, numărul unităţilor active din do-
meniul serviciilor a fost de 2869, din care 99,4 % 
sunt cu capital majoritar privat şi numai 0,6 % 
cu capital majoritar de stat. După forma juridi-
că, 96 % au fost unităţi cu răspundere limitată, 
iar din perspectiva clasei de mărime apreciată 
după numărul de salariaţi, 98,6 % se înscriu în 
categoria micro şi mici. Cifra de afaceri obţinută 
în 2008 a totalizat 1.149.932 mii lei RON, ceea 
ce înseamnă, în medie, 401 mii lei RON pe o uni-
tate activă. În anul 2008, cele 14.839 persoane 
ocupate din cadrul unităţilor active au realizat o 
cifră de afaceri de 77 mii lei RON pe persoană, 
cu o creştere evidentă faţă de 2004. 

ECONOMY AND SUSTAINED DEvELOPMENTECONOMIE ȘI DEzvOLTARE DURABILă
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Prin reţeaua complexă şi diversă a unităţilor de 
învăţământ, numărul personalului didactic, per-
formanţele elevilor şi studenţilor, Doljul se numă-
ră printre judeţele de primă mărime ale ţării (şi) 
din acest punct de vedere. Concret, în anul şcolar 
(universitar) 2008-2009 în judeţul nostru au func-
ţionat 249 unităţi şcolare independente, respectiv 
39 grădiniţe, 157 şcoli primare şi gimnaziale, 46 li-
cee, 3 şcoli postliceale de specialitate şi tehnice de 
maiştri, o şcoală de arte şi meserii şi 3 instituţii de 
învăţământ superior cu 24 de facultăţi. 
Populaţia şcolară - ce se cifrează la 147.556 per-
soane - a reprezentat, în anul amintit - 79,6 % 
din populaţia de vârstă şcolară (3-23 ani), pon-
dere în creştere faţă de anul precedent. Siste-
mul de învăţământ permite instruirea elevilor 
şi studenţilor la forma de zi, seral, frecvenţă re-
dusă şi deschis la distanţă, proporţia elevilor şi 
studenţilor cuprinşi în învăţământul de zi fiind 
covârşitoare (75,1 %) în raport cu celelalte for-
me de învăţământ.

By its complex and diverse educational units, 
the number of teaching staff and pupils’ per-
formances, Dolj is among the first counties of 
our country. In the school year 2008 - 2009 in 
our county there were 249 independent school 
units, namely 39 kindergartens, 157 primary and 
secondary schools, 46 high schools, 3 technical 
and post graduate highschools for foremen, a 
school of arts and crafts and 3 higher education 
institutions with 24 faculties.
The 147,556 pupils represented, in the above 
mentioned year, 79.6% from the pupils (3 - 23 years), 
an increasing share compared to the previous 
year. The educational system allows the pupils 
to follow the day or evening classes, reduced or 
without frequency courses; the number of pupils 
who learn during day classes is overwhelming 
(75.1%) compared to other forms of education. 

Colegiul Naţional „Carol I“ - Craiova
The “Carol I“ National College - Craiova

DOLJ
ALBUM MONOGRAFIC
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Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti“ - Craiova
The “Fraţii Buzesti“ National College - Craiova

Colegiul Naţional „Elena Cuza“ - Craiova
The “Elena Cuza“ National College - Craiova

În ceea ce priveşte personalul didactic, în învă-
ţământul de toate gradele şi-au desfăşurat ac-
tivitatea instructiv-educativă un număr de 9372 
cadre didactice, din care 1107 în învăţământul 
preşcolar, 4510 în învăţământul primar şi gim-
nazial, 2276 în învăţământul liceal, 26 în învăţă-
mântul postliceal de specialitate şi de maiştri şi 
1421 în învăţământul superior. La o asemenea 
cuprinzătoare reţea de învăţământ şi baza mate-
rială, în sistemul instituţional, a fost pe măsură. 
Aceasta cuprindea 3972 săli de clasă şi cabinete 
şcolare, 1037 laboratoare, 216 ateliere şcolare 
şi universitare, precum şi 221 săli de gimnastică. 
O evoluţie - mereu ascendentă în ultimii ani - a 
cunoscut învăţământul superior care, în judeţul 
nostru, are o veche şi recunoscută tradiţie, aşa 
cum este cazul învăţământului agronomic, sau 
al celui medical. Astfel, în anul universitar 2008-
2009 în cele 24 facultăţi ale Universităţii din 
Bănie au fost înscrişi 37650 studenţi. Din aceş-
tia, 24671 (65,5 %) au frecventat învăţământul 
de zi, 3602 studenţi (9,6%) au fost înscrişi la în-
văţământul cu frecvenţă redusă, iar 8665 stu-
denţi (23 %) la învăţământul deschis la distanţă.

Regarding the teaching staff, in all the education-
al forms there are 9,372 teachers from whom 
1,107 in preschool and kindergartens, 4,510 in 
primary and secondary schools, 2,276 in high-
schools, 26 in technical and secondary schools 
for foremen and 1,421 in higher education in-
stitutions. For such a complete educational sys-
tem the technical and material resources were 
of best quality. That meant: 3,972 classrooms, 
1,037 labs, 216 workshops in schools and uni-
versities and 221 gym buildings. 
The higher education institutions have a very old 
tradition in our county and have been marked 
by a continuous development in the last years: 
notable here is the medical or the agronomi-
cal institutions. Thus, during the university year 
2008 – 2009 in the 24 faculties of the University 
of Craiova there were 37,650 students regis-
tered. From these, 24,671 (65.5%) were for the 
day classes, 3,602 students (9.6%) were for the 
low frequency classes and 8,665 students (23%) 
for the distance classes.

Şcoala „Obedeanu“ - Craiova
The “Obedeanu“ School - Craiova

Liceul de informatică ”Ştefan 
Odobleja” - Craiova

The ”Ştefan Odobleja” school 
of informatics 
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Facultatea de Agronomie - Craiova
The Agronomical Institute - Craiova

Facultatea de Electrotehnică - Craiova
Electro-technic University - Craiova

Universitatea din Craiova
The University of Craiova

Facultatea de Medicină (sediul vechi) - Craiova
The Medical University (old building) - Craiova

Cămin studenţesc - Craiova
Student dormitory – Craiova 

Universitatea de Medicină şi Farmacie - Craiova, 
sediul nou

Medical and Pharmaceutical University of 
Craiova, new building
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Conform anuarului statistic al judeţului Dolj, în 
anul 2008, reţeaua publică de ocrotire a sănătă-
ţii cuprindea 14 spitale, 7 unităţi medico-socia-
le, 7 dispensare medicale, 43 cabinete medicale 
şcolare şi studenţeşti, 57 cabinete medicale de 
medicină generală, 420 cabinete medicale de fa-
milie, 17 societăţi medicale civile, 244 farmacii, 
31 puncte farmaceutice, 21 depozite farmaceu-
tice, 20 policlinici, 7 ambulatorii de specialitate, 
9 ambulatorii de spital, 587 cabinete medicale 
de specialitate, 327 cabinete stomatologice, 
peste 122 laboratoare medicale, un centru de 
transfuzie sanguină, 9 creşe.
Personalul medico-sanitar a crescut în 2008, 
comparativ cu anul precedent; dovadă şi faptul 
că la 10000 de locuitori reveneau 29,8 medici, 
4,9 stomatologi, 8,2 farmacişti şi 65 cadre sa-
nitare medii. Altfel spus, la un medic reveneau 
335 locuitori, la un stomatolog - 2036 locuitori, 
la un farmacist - 1222 locuitori, iar la un cadru 
medical cu pregătire medie - 154 locuitori.
O evoluţie semnificativă a cunoscut şi dotarea 
unităţilor sanitare din judeţ. Astfel, reţeaua sa-
nitară s-a îmbogăţit cu noi şi moderne echipa-
mente medicale cu tehnologie avansată, printre 
care: un aparat pentru tomografie computeri-
zată, un aparat Gamma, un aparat pentru rezo-
nanţă magnetică, 3 aparate pentru angiografie 
digitală, un aparat pentru mărunţirea calculilor 
renali (litotriptor), 2 aparate pentru terapie cu 
radiaţii şi un aparat pentru mamografii.
În anul 2008, numărul bolnavilor internaţi în re-
ţeaua de ocrotire socială a fost de 249 – în scă-
dere faţă de 2004 – cu durata medie de spitali-
zare de 234 zile. Activitatea de ocrotire socială 
a Secretariatului de Stat pentru Handicapaţi din 
sectorul public s-a desfăşurat în 15 unităţi, cu un 
număr de 420 de paturi.
Prin Direcția Generală de Asistență Socială şi 
Protecția Copilului Dolj– instituţie publică cu per-
sonalitate juridică ce funcţionează în subordinea 

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă - Craiova
The County Clinical Emergency Hospital 

DOLJ
ALBUM MONOGRAFIC

6564

SăNăTATE ȘI PROTECțIE 
SOCIALă

HEALTHCARE AND 
 SOCIAL SERvICE



Spitalul Segarcea
The hospital of Segarcea

Spitalul Calafat
The hospital of Calafat

Centrul de sănătate Bechet
Bechet Health Center 

Consiliului Judeţean Dolj – se asigură, în plan 
judeţean, aplicarea politicilor şi strategiilor de 
asistenţă socială în domeniul protecţiei copilu-
lui, familiei, persoanelor singure, persoanelor 
vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi 
a oricăror persoane aflate în nevoie. Prin grija 
statornică manifestată acestui domeniu, CJ Dolj 
a investit, cu deosebire în ultimii ani, importan-
te resurse financiare în scopul înfiinţării şi dez-
voltării 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 dis-
pensaries, 43 school consultation units, 57 
general practice surgeries, 420 family con-
sultation units, 17 civil medical societies, 
244 pharmacies, 31 pharmaceutical points, 
21 pharmaceutical warehouses, 20 polyclinics, 
16 ambulance services, 587 specialized consul-
tation units, 327 stomatological consultation 
units, over 122 medical labs, one blood transfu-
sion centres, 9 nurseries.
The medical staff increased in 2008 com-
pared to the previous year. According to 
those figures for every 10,000 inhabit-
ants 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 technol-
ogy, among which one computerized tomogra-
phy 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 de-
crease 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, pro-
tection 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 establish-
ment and development of new social assistance 
and child protection centers, both in urban and 
in rural areas.
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Centrul medical (fosta Stomatologie) Calea Bucureşti
Medical Center (formerly Dental Clinic) Calea Bucuresti

Clădire cabinete medicale din strada Siretului, Craiova - recent inaugurată
Siret Street medical building, Craiova - recently inaugurated 
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Sistemul culturii îşi desfăşoară activitatea într-o 
structură diversă de unităţi specializate, distinc-
te sub aspectul specificului muncii lor, al struc-
turii 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 recu-
noscută tradiţie, constituind şi în prezent un pol 
de interes naţional datorat unor manifestări de 
anvergură organizate la nivelul judeţului nostru. 
În anul 2008 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 cul-
turii româneşti, actorii din Bănie etalându-şi re-
marcabilul talent pe aproape toate marile scene 
ale lumii), 383 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. Filar-
monica Oltenia, Teatrul Liric „Elena Teodorini”, 
Teatrul pentru Copii şi Tineret „Colibri”, An-
samblul de Cântece şi Dansuri Populare „Maria 
Tănase” ş.a. – sunt alte instituţii emblematice ce 
completează reţeaua complexă şi diversă a uni-
tăţilor doljene de artă şi cultură. 

Muzeul de Artă - Craiova, aflat în 
prezent - 2011 - în plin proces de 

reabilitare şi modernizare

Museum of Art - Craiova, 
present - 2011 - in the process of 
rehabilitation and modernization 

Muzeul de Artă - Craiova - Holul de onoare
The Art Museum of Craiova - The Hall of Honour
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Casa Băniei- Secţia de Etnografie a Muzeului Olteniei din Craiova
The Ban’s Residence - The ethnography department of The Oltenia Museum
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Manifestări cultural-artistice cu participare 
națională şi chiar internațională

• 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

Teatrul Naţional „Marin Sorescu“
The “Marin Sorescu“ National Theatre

Frescă din interiorul Teatrului Naţional „Marin Sorescu“ - Craiova
A fresco inside the “Marin Sorescu“ National Theatre - Craiova

Cultural and Artistic Manifestations with 
National and International Participation

• The National Contest-Festival of the Roma-
nian Folk Music - “Maria Tanase“ which came to 
the XXIth edition 
• The Shakespeare Theatre Festival
• The Room Ballads - Festival ”Ioana Radu“
• The Carols and Sacred Music Festival
• The Days of the City of Craiova
• “Musical Craiova“ Festival
• “Elena Teodorini“ Festival 
• The Ancient traditions followers Festival

Marin Sorescu al cărui nume îl poartă, din 2005, 
Teatrul Naţional din Craiova

Marin Sorescu, the poet after whom The National 
Theatre was named in 2005

Holul Teatrului Naţional - Craiova
The main Hall of The National Theatre - Craiova

The cultural system is represented by a variety 
of specialized units, which differ according to 
the specifics of their work, organizational struc-
ture and the way they address the audience. 
Dolj in general and Craiova in particular are the 
sites of a propitious cultural environment, with 
an ancient and renowned tradition full of great 
cultural events; they are of national importance 
due to the ample events which took place in our 
county. In 2008 Dolj county was home to 20 mu-
seums (Art Museum of Craiova, Art Museum of 
Calafat, Museum of Oltenia) 86 clubs, 5 houses 
of culture, the “Elena Farago” memorial house, 
5 theatres and assimilated institutions, among 
which stands out the “Marin Sorescu“ National 
Theatre, ambassador of the Romanian culture 
(the actors from Oltenia displayed their talent 
on the great world stages) and 383 libraries. The 
“Alexandru and Aristia Aman“ county library has 
more than 550,000 books and documents, being 
one of the most important cultural institutions 
of the country and has honourably celebrated 
in 2008 it’s 100th anniversary. The „Oltenia“ 
Philharmonic Orchestra, “Elena Teodorini“ Op-
era and Operetta Theatre, “Colibri“- Punch and 
Judy show, the song and dance assembly - Maria 
Tanase complete the complex and diverse cul-
tural units from Dolj county.
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Spectacole la Teatrul Naţional „Marin Sorescu“ şi Teatrul pentru Copii şi Tineret „Colibri“ - Craiova
Plays from the “Marin Sorescu“ National Theatre and from the “Colibri“ Punch and Judy Show - Craiova

Filarmonica Oltenia - Craiova
The “Oltenia“ Philharmonic - Craiova

Corul şi Orchestra Filarmonicii Oltenia - Craiova
The “Oltenia“ Philharmonic Orchestra and Choir 

- Craiova

Teatrul liric „Elena Teodorini“ - Craiova
The “Elena Teodorini” Lirical Theatre - Craiova

Cămin cultural Pleniţa
Plenita Cultural Centre 

Casa de cultură
din comuna Goicea

The cultural Activities Centre of 
Goicea Commune



Scena Festivalului-Concurs Naţional al Interpreţilor Cântecului Popular Românesc - „Maria Tănase“ - Craiova
The “Maria Tanase“ National Contest - festival of the Romanian Folk Music - Craiova

Orchestra şi ansamblul de cântece şi dansuri populare „Maria Tănase“ şi trofeele festivalului cu acelaşi nume
The “Maria Tanase“ orchestra and the song and dance assembly and prizes



Dezvelirea plăcii comemorative cu numele celor 19 directori 
aflaţi în fruntea instituţiei de-a lungul unui secol de existen-

ţă, 14-15 noiembrie 2008, la sărbătorirea centenarului
The unveiling of the institution’s commemorative tablet con-

taining the names of the previous century’s 19 directors.
14-15 November - 2008, celebrating the 

100th anniversary of the institution

Obiceiuri şi sărbători tradiționale

„Păzitul ritual al fântânilor – Iordănitul”, 6 - 7 ia-
nuarie
„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 Săptămâ-
na patimilor
„Alaiul Căluşului Oltenesc”, la Rusalii
„Sărindarul de Obşte” - Desa, lunile martie, apri-
lie, septembrie, octombrie
„Târgul Meşterilor Populari”, 21-23 octombrie
„Sărbătoarea Bujorului” – Pleniţa, a doua deca-
dă 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

Customs, Fairs, Traditional Feasts

“The Ritual of the Draw Well’s Watching - Iordani-
tul“, January 6 - 7
“Trifon’s feast“ - vinegrower’s patron saint, 
February, 1
The ritual of “crying over the village“- at Shrove-
tide
“The Proor“ - the green branch, April, 23
“Maundy Thursday fires“ - during Passion Week
The Parade of the Oltenian “Calus“- Whitsuntide
The usual number of masses for the dead from 
Desa: March, April, September, October
“The Folk Handcraft’s Fair“ - October, 21-23
“The Peony’s Feast“ - Plenita (the second decade 
of May)
“The girls’ wedding ceremony preparation” - 
Urzicuţa (shortly before the Easter holidays)
“The Ascension“ - Filiasi, Fratostita (June, 9)
“The Linden’s Feast“ - Carpen, Cleanov (June, 26)
“Locust tree flower Feast“ - the third Sunday in 
May

Casa Memorială „Elena Farago“ - Craiova
The “Elena Farago“ Memorial House - Craiova

Biblioteca Judeţeană 
”Alexandru şi Aristia Aman - Craiova

“Alexandru and Aristia Aman” 
County Library – Craiova 



• Monumente istorice şi de arhitectură de 
importanță națională

• Parcul „Nicolae Romanescu” - 1903
• Casa „Glogoveanu” (astăzi - Tribunalul jude-

ţean 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 Universitari-

lor) - 1903
• Cula Poenaru - comuna Almăj - 1764

Primăria Municipiului Craiova

Fântâna muzicală din Piaţa Mihai Viteazul - Craiova The musical Fountain in
“Mihai Viteazul” square - Craiova

Fântâna arteziană din English Park - Craiova The “English Park“ fountain - CraiovaCraiova City Hall

• Historical and Architectural Monuments of 
National Importance

• “Nicolae Romanescu“ Park - 1903
• “Glogoveanu“ House (now the County Court) 

- 1802
• The Commerce Bank (the Town Hall of 

Craiova) - 1916
• The Law Courts (the University of Craiova) - 1880
• The “Vorvoreanu“ House (the Metropolitan 

Palace) - 1905
• The “All Saints“ Wooden Church from Talpa-

sesti - 1780
• The “Minerva“ Hotel - 1903
• The “Carol I“ Highschool - 1896
• The Ban’s Residence (the ethnographical sec-

tion from Oltenia Museum, renovated and 
modernised in 2008-2009) - the XVIIth Century 

• The “Elena Farago” Memorial House - 1908
• The “Jean Mihail“ Palace (the Art Museum) - 1907
• The Administrative Palace (the Dolj County 

Council and the Prefecture) – 1913
• The “Nicolae Romanescu“ House (the Univer-

sity House) - 1903
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Casa „Vorvoreanu“ (Palatul Mitropolitan) - Craiova
The “Vorvoreanu“ Residence 

(the Metropolitan Palace) - Craiova

Muzeul de Artă - Craiova
The Art Museum - Craiova

Biblioteca orăşenească „Anton Pann“ - Filiaşi
The “Anton Pann“ town library - Filiasi

Mănăstirea Jitianu - comuna Podari
The “Jitianu” Monastery Church - Podari commune

Cula Cernăteştilor
The Cula, Cernatesti

Mănăstirea Bucovăţ (Coşuna) - Craiova
The “Bucovat“ Monastery - Craiova

• The “Poenaru“ Old Boyard House (cula) - Al-
maj commune, 1764

• The “Izvoranu-Geblescu“ Old Boyard House 
(cula) - Brabova commune, XVIIIth century

• The “Cernatesti“ Old Boyard House (cula) - 
Cernatesti commune, XVIIIth century

• The Jitianu Monastery – Podari commune, 1658
• The “Curtea Cotofenilor“ ensemble – XVIIIth 

century
• The “Filiseanu“ family’s Chapel - 1868
• Bucovat Monastery (Cosuna) - Craiova - 1483
• The “Brailoiu“ Boyard Courtyard Ensemble - 

Melinesti commune - 1695
• The “Jieni“ Boyard Courtyard Ensemble - Malu 

Mare commune - XVII-th century

Craiova is considered a “City of Culture“ beca-
use of the important cultural magazines widely 
spread: “Ramuri“ (a traditional old publication) 
which had its hundredth anniversary in 2005; 
“Scrisul Romanesc“, “Mozaicul“, “Lamura“, 
“Suflet Oltenesc“, “Autograf MJM“.

• 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

Craiova are caracterul de Cetate culturală şi 
prin faptul că aici apar prestigioase reviste de 
cultură de largă circulaţie şi reputaţie: Ramuri 
(publicaţie cu o veche şi recunoscută tradiţie; în 
2005 a aniversat un secol de existenţă), Scrisul 
Românesc, Mozaicul, Lamura, Suflet Oltenesc, 
Autograf MJM.





Vechi publicaţii din Craiova
şi judeţul Dolj

Old newspapers in Craiova 
and Dolj County 

Ziare şi reviste actuale din judeţul Dolj
Current newspapers and magazines in Dolj County
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Publicaţii realizate în ultimele două legislaturi sub egi-
da Consiliului Judeţean Dolj

Publications under the guidance of the Dolj County Council 
released in the last 2 terms of office 

Cotidianul Adevărul de seară 
Craiova, str. Împăratul Traian nr. 9 
tel.: 0040/251/531155; 306009

Cotidianul Cuvântul Libertății 
Craiova, str. Nicolăescu Plopşor nr. 22 
tel.: 0040/251/414141; 412457

Cotidianul Ediție Specială 
Str. Sf. Dumitru nr. 1, et. 1; tel.: 0040/251/419703; 406410

Cotidianul Gazeta de Sud 
Str. Câmpia Islaz nr. 97A; tel.: 0040/251/413100;410565

Săptămânalul Indiscret 
Str. M. Kogălniceanu nr. 20, et. 1; tel.: 0040/351/801831

Săptămânalul Expresul de Sud 
telefon: 0040/0351/429015; 0251/596539

Cotidian on-line Oltenaşul 
www.oltenasul.ro

Cotidian on-line Lupa 
www.lupamea.ro

Cotidian on-line Noua Presă 
www.nouapresa.ro

Cotidianul on-line Editorialul 
www.editorialul.ro

Săptămânalul Curierul Primăriei Municipiului Craiova 
Str. A.I. CUZA nr. 7; telefon: 0040/251/416235

Periodicul Monitorul Oficial al Județului Dolj 
(Consiliul Judeţean Dolj); tel.: 0040/251/466126

Periodicul Informația Economică (C.C.I. „OLTENIA”) 
Str. Brestei nr. 21; tel.: 0040/251/418876

Periodicul naţional Rațiunea 
telefon: 0040/251/431845

Studioul Regional de radio „OLTENIA” Craiova 
Str. Ştirbei Vodă nr. 3; tel.: 0040/251/417706; 418600

Studioul de radio „Horion” 
Str. Caracal nr. 160; tel.: 0040/251/581044; 581379

Studioul „Radio Sud“ 
Str. Câmpia Islaz nr. 97A; tel.: 0040/251/419633

Studioul de televiziune „TVS“ 
Str. Ion Maiorescu nr. 10, et. 6, clădirea Proiect; 
tel.: 0040/351/400486; 400484

Studioul de televiziune TV Oltenia 
Str. Gârleşti nr. 7 bis; telefon: 0040/251/435195

Studioul Teritorial TVR Craiova 
Str. Calea Unirii nr. 62; tel.: 0040/251/406190; 424379

Studioul Tele Universitatea TV 
B-dul Decebal nr 5; telefon: 0040/251/438844

Studioul de Televiziune GTV 
Str. Piaţa Gării, bl. 1B, et. 1; tel.: 0040/351/407863

Studioul de televiziune 3TV Oltenia 
Str. M. Kogălniceanu nr. 3, tel.: 0040/251/530083; 427482

Adevărul de seară - daily news paper 
9, Imparatul Traian st., Craiova 
phone: 0040/251/531155; 306009

Cuvântul Libertăţii - daily news paper 
22 Nicolaescu Plopsor st., Craiova 
phone: 0040/251/414141; 412457

Ediţie Specială - daily news paper 
1 Sf. Dumitru st., first floor; phone: 0040/251/419703; 406410

Gazeta de Sud - daily news paper 
97A Campia Islaz st., phone: 0040/251/413100;410565

Indiscret - weekly publication 
20 M. Kogalniceanu st., phone: 0040/351/801831

Expresul de Sud - weekly publication 
phone: 0040/0351/429015; 0251/596539

Oltenaşul news on-line 
www.oltenasul.ro

Lupa - news on-line 
www.lupamea.ro

Noua Presa - news on-line 
www.nouapresa.ro

Editorialul - news on-line 
www.editorialul.ro

Curierul Primăriei Municipiului Craiova - weekly 
publication; phone: 0040/251/416235

Monitorul Oficial al Judeţului Dolj (Consiliul Judeţean 
Dolj) - periodical; phone: 0040/251/466126

Informaţia Economică (C.C.I. ”OLTENIA”) - periodical 
phone: 0040/251/418876

„Raţiunea” national periodical 
phone: 0040/251/431845

The “OLTENIA“ - Regional Radio Studio from Craiova 3 
Stirbei Voda st., phone: 0040/251/417706; 408600

“Horion“ Radio - Studio 
160 Caracal st., phone: 0040/251/581044; 581379

“Radio Sud“ - Studio 
97A Campia Islaz st., phone: 0040/251/419633

“TVS“ - TV Studio 
10 Ion Maiorescu st., 6th floor, Proiect building 
phone: 0040/351/400486; 400484

“Oltenia” - TV Studio 
7 bis Garlesti st., phone: 0040/251/435195

The Territorial “TVR Studio Craiova” 
62 Calea Unirii st., phone: 0040/251/406190; 424379

“Tele Universitatea TV“ - TV Studio 
5 Decebal blv., phone: 0040/251/438844

“GTV” - TV Studio 
Piata Garii st., bl. 1B, first floor, phone: 0040/351/407863

“3TV Oltenia“ - TV Studio 
3 M. Kogalniceanu st., phone: 0040/251/530083; 427482
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Doljul are (a avut) rezultate notabile şi în dome-
niul sportului. Cu deosebire luptele, boxul, scri-
ma, atletismul, voleiul, handbalul şi fotbalul au 
făcut – mai ales în anii anteriori – judeţul cunos-
cut în întreaga lume. Aşa a fost cazul fostei echi-
pe de fotbal Ştiinţa Craiova, - Universitatea Cra-
iova - „Campioana unei mari iubiri”, formaţie cu 
nume şi renume, multiplă câştigătoare a cam-
pionatului intern de fotbal, a cupei României şi 
participantă - cu bune rezultate - la competiţii 
europene, ajungând până în semifinalele Cupei 
UEFA. În prezent, în judeţul nostru există 244 
secţii sportive, Doljul dispunând de 8162 spor-
tivi legitimaţi, 254 antrenori, 61 echipe înscrise 
în campionate naţionale şi 240 echipe în cam-
pionate judeţene. Cu puţini ani în urmă, spor-
tivii 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 

Competiţii sportive

Dolj County also prides itself with remarkable 
sports results. Wrestling, boxing, fencing, ath-
letics , 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 

Sports competitions

sport competiţionale, 4 stadioane – din care se 
remarcă cel care este dotat cu instalaţie noc-
turnă, fiind renovat şi modernizat - şi poartă 
numele marelui fotbalist Ion Oblemenco -, 105 
terenuri de fotbal, 30 terenuri de handbal, vo-
lei şi baschet, 27 terenuri de tenis de câmp, 7 
ştranduri, 34 săli de sport şi un velodrom.

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 depart-
ments, 8162 legislated sportsmen, 254 coach-
es, 61 registered national teams and 240 coun-
ty teams contribute to the continuous sport 
achievements of our county.
Recently, Dolj sportsmen have won two world 
championship medals, nine European medals, 
twenty Balkan games medals and 237 national 
medals.
Along the years, the county administration 
has strives to erect several professional sports 
grounds.
Dolj County has 11 competitive sports halls, 4 
stadiums (including the modernized and floodlit 
“Ion Oblemenco” stadium), 105 football pitches 
30 volleyball, basketball and handball courts, 27 
tennis courts, 7 swimming pools, 34 gyms and 
cycling one track.
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Gică Popescu (un mare fotbalist) şi Nicolae Zamfir (un 
mare antrenor) comentează un articol al lui Ion Jianu

Gică Popescu (a great football player) and Nicolae 
Zamfir (one of the best coaches) while making com-

ments on an article written by Ion Jianu

Oblemenco, Ştefănescu şi Oţet (în centrul fotografiei)- 
simboluri ale „Campioanei unei mari iubiri“

Oblemenco, Stefanescu and Otet (in the centre)- symbols 
of “The Champion of a Great Love“

Statuia „Ion Oblemenco“ din faţa stadionului ce-i 
poartă numele

The “Ion Oblemenco“ Statue in front of the stadiumGaleria echipei de fotbal „Universitatea Craiova“
The “Universitatea Craiova“

team supporters
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Dansuri sportive
Sportive dances

Concurs de dans modern
Modern dance contest

Concurs de judo
A Judo competiton

Concurs de judo
A Judo competiton

Sportivi premiaţi The awarded sportsmen

Joc de baschet A basketball game
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OBIECTIvE TURISTICE ȘI REțEAUA 
UNITățILOR DE CAzARE

TOURIST ATTRACTION AND 
ACCOMMODATION NETWORK



Parcul „Nicolae Romanescu“ - Craiova
The “Nicolae Romanescu“ Park - Craiova

Grădina Botanică a Universităţii Craiova
The Botanical Garden of the Craiova University„English Park“ - Craiova

Vas pe Dunăre
A ship on the Danube

Fântâna muzicală din 
Piaţa Mihai Viteazul - Craiova

The musical fountain in
“Mihai Viteazul” square - Craiova

Casa „Nicolae Romanescu“ (Casa Universitarilor) - Craiova
The “Nicolae Romanescu” House (The University House) 

- Craiova
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Inaugurarea Casei Băniei, 
complet reabilitată şi modernizată

Inauguration of the “House of Bann“
completely rehabilitated and modernized



Fântâna „Maria Tănase“ - comuna Călăraşi
The “Maria Tanase“ Well - Calarasi

Cula - Brabova
The Cula - Brabova

Obiceiuri şi tradiţii populare - Customs and traditions

Târgul Meşterilor Populari - Craiova
The Folk Handcrafts’ Fair - Craiova

Muzeul de Artă din Municipiul Calafat
The Art Museum of Calafat

Capela „Filişanu“ - Filiaşi
The “Filisanu” Chapel

- Filiasi
Biserica Catolică „Sf. Anton“ - Craiova
“Sf. Anton” Catholic Church - Craiova

Biserica „Sf. Nicolae“ - Calafat
The “Sf. Nicolae“ Church - Calafat

Biserica „Sfânta Treime“ 
- Craiova

The “Holy Trinity“ Church 
- Craiova

Biserica Mitropolitană - „Sf. Dumitru“ - Craiova
The “St. Dimitri“ Metropolitan Church - Craiova

Biserica Mănăstirii „Obedeanu“
The “Obedeanu“ Monastery’s Church

Biserica „Sf. Ilie“ - Craiova
The “St. Elijah“ Church - Craiova

Biserica „Madona Dudu“- 
Craiova

The “Madona Dudu“ Church 
- Craiova

Biserica „Sf. Nicolae Belivacă“ 
- Craiova

The “St. Nicolae Belivaca“ 
Church - Craiova

Biserica „Sf. Gheorghe 
Nou“- Craiova

The “St. Gheorghe Nou“ 
Church - Craiova



Muzeul de Artă Craiova aflat din 2010 în plin 
proces de reabilitare şi modernizare

The Craiova Museum of Art- currently under 
rehabilitation and modernization 



Muzeul Olteniei - Craiova, Secţia de Ştiinţele Naturii
Department of natural sciences 

of the Museum of Oltenia – Craiova
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Statuia Domnitorului Alexandru Ioan Cuza - Craiova
Alexandru Ioan Cuza - reigning lord

of Romania - Craiova Monumentul dedicat eroilor căzuţi în 
primul război mondial - Calafat

Commemorative Monument dedicated 
to the heroes of World War I - Calafat

Monumentul Eroilor - Dăbuleni
The Heroes’ Monument - Dabuleni

Statuie ecvestră la intrarea în Parcul 
„Nicolae Romanescu“ - Craiova

Equestrian statue at the entrance of the 
“Nicolae Romanescu“ Park - Craiova

Monumentul Independenţei - Calafat 
The Monument of Independence - Calafat

Monumentul 1907 - Craiova
The “1907“ Monument - Craiova

Monumentul Eroului Necunoscut - Calafat
The Monument of the Unknown Hero - Calafat 

Monumentul Fraţilor Buzeşti - Craiova
The Monument of “Fratii Buzesti“ - Craiova

115114

TOURIST ATTRACTION AND ACCOMMODATION NETWORKOBIECTIvE TURISTICE ȘI REțEAUA UNITățILOR DE CAzARE



Daenumirea structurii de primire 
turistică Adresa, telefon, fax, e-mail Categorie

Nr. de 
camere şi 
locuri

Alte facilități: restaurante, 
bufet, bar, închiriere 
echipamente, etc.

Name of the tourist 
accommodation Address, phone, fax, e-mail Category

No. of 
rooms / 
places

Facilities: restaurants, 
buffets, bar, equipment 
rental, etc.

Hotel Jiul
Craiova, Calea Bucureşti, nr. 1-3
Tel.: 0040/251/414166
Fax: 0040/251/412462

*** 204-404 Restaurant, bar, piscină

“Jiul” Hotel
1-3 Calea Bucureşti st., Craiova
Phone: 0040/251/414166
Fax: 0040/251/412462

*** 204-404 Restaurant, bar, swimming 
pool

Hotel Bavaria

Craiova, str. Caracal, nr. 3
Tel.: 0040/251/414886
Fax: 0040/251/414449
e-mail: bavaria@icnet.ro 

**** 21-31 Restaurant, bar, sală de 
conferinţe

“Bavaria” Hotel

3 Caracal st., Craiova
Phone: 0040/251/414886
Fax: 0040/251/414449
e-mail: bavaria@icnet.ro 

**** 21-31 Restaurant, bar, conference 
room

Hotel Parc
Craiova, str. Bibescu, nr. 12
Tel.: 0040/251/417257
Fax: 0040/251/418623

***** 43-78 Restaurant, bar

“Parc” Hotel
12 Bibescu st., Craiova
Phone: 0040/251/417257
Fax: 0040/251/418623

***** 43-78 Restaurant, bar

Rețeaua unităților de cazare turistică - Tourists accommodation network

Hotel Golden House
Craiova, Str. Brestei nr. 18
Tel./Fax 0040/251/406272
e-mail: goldenhouse@icnet.ro

*** 13-28

Restaurant, bar de zi, 
room-service, spălătorie-
curăţătorie, parcare, sală de 
conferinţe, rent-a-car

“Golden House” Hotel
18 Brestei st., Craiova 
Phone/Fax: 0040/251/406272
e-mail: goldenhouse@icnet.ro

*** 13-28

Restaurant, bar,
room-service, laundry-
cleaning, parking lot, 
conference room, rent-a-car

Hotel Green House Craiova, str. Buzeşti, nr. 25
Tel.: 0040/251/132000 *** 26-52 Restaurant, bar, grădină

“Green House” Hotel 25 Buzeşti st., Craiova
Phone: 0040/251/132000 *** 26-52 Restaurant, bar, garden

Hotel Emma-Est
Craiova, Calea Bucureşti nr. 82A
Tel.: 0040/251/406288
e-mail: receptie@hotel-emma.ro

*** 42-50 Restaurant, bar

“Emma-Est” Hotel
82A Calea Bucureşti st., Craiova 
Phone: 0040/251/406288
e-mail: receptie@hotel-emma.ro

*** 42-50 Restaurant, bar

Hotel Helin
Craiova, Calea Bucureşti, Bl U10
Tel.: 0040/251/467171
e-mail: hotelhelin@helinstrading.ro

**** 30-55
Restaurant, bar, spălătorie, 
night-club, sală de 
conferinţe

“Helin” Hotel
Bl U10 Calea Bucureşti, Craiova
Phone: 0040/251/467171
e-mail: hotelhelin@helinstrading.ro

**** 30-55 Restaurant, bar, laundry, 
night-club, conference room

Hotel Craioviţa
Craiova, str. Severinului, nr. 11
Tel.: 0040/251/187217 
Fax: 0040/251/187218

*** 34-68 Restaurant, bar de zi

“Craioviţa” Hotel
11 Severinului st., Craiova
Phone: 0040/251/187217 
Fax: 0040/251/187218

*** 34-68 Restaurant, bar

Hotel Bucovăţ Comuna Bucovăţ
Tel.: 0040/251/360084 ** 16-32 Restaurant, bar

“Bucovăţ” Hotel Bucovat Commune
Phone: 0040/251/360084 ** 16-32 Restaurant, bar

Hotel Beharca
Comuna Almăj
Tel.: 0040/251/446621
Fax: 0040/251/423453

** 22-29 Restaurant

“Beharca” Hotel
Almaj Commune
Phone: 0040/251/446621
Fax: 0040/251/423453

** 22-29 Restaurant

Vila Lido Craiova, str. C. Brâncuşi, nr. 10
Tel.: 0040/251/190332 ** 34-68 Restaurant, bar

“Lido” Villa 10 C. Brâncuşi st., Craiova
Phone: 0040/251/190332 ** 34-68 Restaurant, bar

Pensiunea Carul din Stele Beharca DN E 70, km 14 
Tel.: 0040/251/446533 **** 14-28

Restaurant, sală conferinţe, 
fitness, piscină, saună, 
parcare

“Carul din Stele“ Hostel DN E 70, km 14, Beharca 
Phone: 0040/251/446533 **** 14-28

Restaurant, conference 
room, fitness, swimming 
pool, sauna, parking lot

Pensiunea Turistică Dumalex Craiova, str. Paşcani, nr. 1
Tel.: 0040/251/416545 ** 11-22 Restaurant, bar de zi

“Dumalex” Hostel 1 Paşcani st., Craiova
Phone: 0040/251/416545 ** 11-22 Restaurant, bar

Hotel JIUL - Craiova “JIUL“ Hotel- Craiova
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Hotel „Sport” Craiova, str. Brestei, nr. 25
Tel.: 0040/251/412022 *** 15-22

“Sport” Hotel 25 Brestei st., Craiova
Phone: 0040/251/412022 *** 15-22

Motel Hanul Doctorului Craiova, Calea Bucureşti, Km 6,5
Tel.: 0040/251/435413 ** 33 Restaurant, bar de zi

“Hanul Doctorului” Motel Calea Bucureşti st., Km 6.5, Craiova
Phone: 0040/251/435413 ** 33 Restaurant, bar

Pensiunea „Italian“ Craiova, Str. Caracal nr. 12
Tel.: 0040/251/441735 **

“Italian“ Hostel 12 Caracal st., Craiova
Phone: 0040/251/441735 **

Central Hotel Craiova, Str. Mihail Kogălniceanu
Tel.: 0040/251/534895 ** Restaurant, bar, club de 

noapte

“Central“ Hotel Mihail Kogălniceanu st., Craiova
Phone: 0040/251/534895 ** Restaurant, bar, night club

Hotel Emma West Craiova, Calea Severinului, nr. 36 
Tel.: 0040/0251/480150 **** 50-100 Restaurant, bar, parcare

“Emma West“ Hotel 36 Calea Severinului, Craiova 
Phone: 0040/0251/480150 **** 50-100 Restaurant, bar, parking lot

Pensiunea Dragonul de Aur Craiova, Str. Unirii nr. 156
Tel.: 0040/251/426942 **** 5-8 Restaurant, bar de zi

“Dragonul de Aur” Hostel 156 Unirii st., Craiova
Phone: 0040/251/426942 **** 5-8 Restaurant, bar

Pensiunea Flormang Craiova, Str. Dezrobirii nr. 134
Tel.: 0040/251/466021 *** 7-12 Restaurant, bar de zi

“Flormang” Hostel 134 Dezrobirii st., Craiova
Phone: 0040/251/466021 *** 7-12 Restaurant, bar

Motel - II Capo Tour
Craiova, Km 8, Aeroport 
Tel.: 0040/251/406685 
e-mail: ilcapohotel@yahoo.com

*** Restaurant, bar de zi

“Il Capo Tour“ Motel
Km 8, Airport, Craiova 
Phone: 0040/251/406685 
e-mail: ilcapohotel@yahoo.com

*** Restaurant, bar

Hotel PARC - Craiova
“PARC“ - Hotel - Craiova

Pensiunea Cristian Com. Perişor, DE 79, Km 35
Tel.: 0040/251/415071 *** 8 Piscină, bucătărie, 

minicramă

“Cristian” Hostel DE 79, Km 35, Perisor Commune 
Phone: 0040/251/415071 *** 8 Swimming pool, kitchen, 

small wine cellar

Hotel Panoramic Calafat
Calafat, Str. 22 Decembrie nr.1 
Tel.: 0040/251/232960
e-mail: office@jiul.ro

** Restaurant, bar de zi

“Panoramic” Hotel, Calafat
1, 22 Decembrie st., Calafat
Phone: 0040/251/232960
e-mail: office@jiul.ro

** Restaurant, bar

Pensiunea Trandafirul Galben Comuna Pieleşti ***

“Trandafirul Galben” Hostel Pielesti Commune ***

Pensiunea Elena Calafat Calafat **

“Elena” Hostel, Calafat Calafat **

Pensiunea Eyupp Han Com. Işalniţa
Tel.: 0040/0251/448780 **

“Eyupp Han“ Hostel Isalnita Commune
Phone: 0040/0251/448780 **

Pensiunea La izvoare Beharca, DN E 70, Km 14 **** 10-20 Restaurant, sală conferinţe, 
piscină, parcare

“La izvoare“ Hostel DN E 70, Km 14, Beharca **** 10-20
Restaurant, conference 
room, swimming pool, 
parking lot

Hotel - Restaurant HELIN - Craiova
“HELIN“ - Hotel - Restaurant - Craiova

MINERVA - Craiova
“MINERVA“ - Craiova
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Pensiunea Scorpionul Negru - 
Domniţei Işalniţa, DN E 70, Km 8 *** 10-20 Restaurant, parcare

“Scorpionul Negru - Domniţei“ 
Hostel DN E 70, Km 8, Isalnita *** 10-20 Restaurant, parking lot

Hotel Cetate Comuna Cetate 
Tel.: 0251/364336 *** Restaurant, piscină, fitness, 

saună, parcare

“Cetate“ Hotel Cetate Commune 
Phone: 0251/364336 *** Restaurant, swimming pool, 

fitness, sauna, parking lot

Hotel Plus Str. Caracal nr. 254 
Tel.: 0251/470446 *** 31-58 Bar de zi, parcare

“Plus“ Hotel 254 Caracal st., Craiova 
Phone: 0251/470446 *** 31-58 Bar, parking lot

Hotel Sydney Craiova, Calea Bucureşti nr. 118 
Tel.: 0251/435162 *** 36-72 Restaurant, bar, parcare, 

sală conferinţe

“Sydney“ Hotel 118 Calea Bucureşti st., Craiova 
Phone.: 0251/435162 *** 36-72 Restaurant, bar, parking lot, 

conference room

Hotel Casa cu Tei Craiova, Str. Amaradia *** 14-28 Restaurant, grădină de vară, 
bar de zi, parcare

“Casa cu Tei“ Hotel Amaradia st., Craiova *** 14-28 Restaurant, summer 
garden, bar, parking lot

Hotel Casa Împăratului
Craiova, Str. România Muncitoare 
nr. 88 
Tel.: 0723 657857

*** 18-36 Restaurant, cramă

“Casa Împăratului“ Hotel 88 România Muncitoare st., Craiova 
Phone: 0723 657857 *** 18-36 Restaurant, wine cellar

Hotel Europeca Craiova, Str. Pietăţii nr. 7-11 
Tel.: 0351/431083; 0251/419508 *** 58-116 Restaurant, sală conferinţe, 

parcare

“Europeca“ Hotel 7-11 Pietăţii st., Craiova
Phone: 0351/431083; 0251/419508 *** 58-116 Restaurant, conference 

room, parking lot

Hotel SPORT- Craiova
“SPORT“ - Hotel - Craiova

Restaurant FLORA- Craiova
“FLORA“ - Restaurant - Craiova

Hotel EMMA WEST- Craiova
“EMMA WEST“ - Hotel - Craiova

Hotel Andre’s
Craiova, B-dul Mareşal Ion 
Antonescu 
Tel.: 0251/510110

*** 16-32 Restaurant, parcare

“Andre’s“ Hotel
23, Mareşal Ion Antonescu blv., 
Craiova  
Phone: 0251/510110

*** 16-32 Restaurant, parking lot

Hotel Amfiteatru Calafat *** 48-96 Restaurant, sală conferinţe, 
piscină, parcare

“Amfiteatru” Hotel Calafat *** 48-96
Restaurant, conference 
room, swimming pool, 
parking lot

Hotel Casablanca Craiova, Calea Severinului nr. 23 *** 120 Restaurant, saună, parcare

“Casablanca“ Hotel 23 Calea Severinului st., Craiova *** 120 Restaurant, sauna, parking 
lot 

Hotel Coliseum Calafat, Str. Ghe. Doja nr. 16
Tel.: 0040/251/232322 ****

”Coliseum” Hotel 16 Ghe. Doja st., Calafat
Phone: 0040/251/232322 ****

Vila Vânătorului Bratovoieşti
Tel.: 0722/890653

Vila Vânătorului Bratovoieşti
Phone: 0722/890653

Hotel Euforia Str. Iancu Jianu nr. 6
Tel.: 0351/442.234 *** 20 Aer condiţionat, restaurant 

propriu, sală conferinţe

”Euforia” Hotel 6 Iancu Jianu st.
Phone: 0351/442.234 *** 20 Air conditioning, restaurant, 

conference room

Hotel Grim Str. Calea Severinului nr. 18C
Tel.: 0351/431086 *** 25 Restaurant, bar, parcare

”Grim” Hotel 18C Calea Severinului St.
Phone: 0351/431086 *** 25 Restaurant, bar, parking lot

Hotel - GOLDEN HOUSE - Craiova
“GOLDEN HOUSE“ - Hotel - Craiova
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În prezent, Doljul beneficiază de o reţea extinsă 
şi diversă de firme. Astfel, la nivelul anului 2008, 
pe raza judeţului îşi desfăşurau activitatea 
14.799 unităţi active; din care 14.737 cu capital 
privat şi numai 62 cu capital de stat. Volumul to-
tal al investiţiilor brute realizate în acelaşi an a 
fost de 1.538.874 mii lei RON, din care 22,7 % 
aparţin unităţilor active cu capital de stat, iar 
77,3 % unităţilor cu capital majoritar privat.
 Deşi, după evenimentele din 1989, investiţiile 
au cunoscut – asemenea întregii economii na-
ţionale – un regres, în etapa actuală se poate 
vorbi, totuşi, de un adevărat reviriment în do-
meniul investiţiilor realizate de către adminis-
traţia publică judeţeană.

***
În ultimii ani Consiliul Judeţean Dolj a manifes-
tat o preocupare consecventă investind în sănă-
tate şi protecţie socială, având drept obiective 
îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei, 
creşterea eficienţei utilizării resurselor materia-
le şi umane, dezvoltarea şi modernizarea reţelei 
sanitare, creşterea nivelului asistenţei medicale 
acordate populaţiei şi a calităţii serviciilor me-
dicale. Drept urmare, numai în actuala legisla-
tură Consiliul Judeţean a Reabilitat şi moderni-
zat Policlinica Stomatologică Calea Bucureşti, 
investiţie căreia i-a alocat 2.501.757 lei. Prin 
multitudinea şi diversitatea lucrărilor de rea-
bilitare şi modernizare deja efectuate, această 
importantă unitate de sănătate corespunde în 
prezent cerinţelor populaţiei, dar şi normelor 
europene în vigoare. De asemenea standarde se 
bucură acum şi un alt locaş de sănătate similar: 
Policlinica Stomatologică Brazda lui Novac care 
a fost reabilitată şi modernizată din temelii cu 
fonduri - în valoare de 3.157 mii lei – alocate de 
Consiliul Judeţean Dolj. Una din investiţiile de 
anvergură ale administraţiei publice judeţene – 
ce se află în derulare şi cu termen de finalizare 
în 2012 – o constituie Reabilitarea, moderniza-
rea, dezvoltarea şi echiparea ambulatoriului 
de specialitate al Spitalului Clinic Județean de 

Currently Dolj has a diverse and extensive ne-
twork of companies. Thus, in the year 2008, 
the county had 14 799 active units, of which 
14,737privately owned and only 62 with state 
capital. The total volume of gross investments 
in the same year was 1,538,874 thousand RON, 
of which 22.7% are units of state- owned assets 
and 77.3% units with private capital. 
Although after the events of 1989 investments 
have experienced a setback (like the entire na-
tional economy), we can now foresee a true 
revival in business investments made by the 
county government.

***
In recent years, Dolj County Council has ex-
pressed a consistent concern of investing in 
health and social protection, aimed at improv-
ing the health of the population, increasing 
the efficiency of material and human resourc-
es, developing and modernizing the delivery 
of healthcare to the population and generally 
increasing the quality of medical services. In 
the current mandate, the County Council has 
rehabilitated and upgraded Dental Clinic on 
Bucuresti Drive, a 2,501,757 RON investment. 
Through the rehabilitation works carried out so 
far, this important facility currently meets the 
requirements of population health, but also to 
European norms in force. The same attention 
to rehabilitation and reconstruction has been 
given to the „Brazda lui Novac” Dental Clinic, a 
3,157 thousand RON investment. 
One of the major investment of county gov-
ernment - which is now underway and due for 
completion in 2012 - is the rehabilitation, mod-
ernization, development and equipping of a 
specialized outpatient Emergency County Hos-
pital in Craiova. 
The total value of the project is 34,506,339.06 
RON and is circumscribed in the 2007 - 2013, 

Consiliul judeţean
investeşte, cu prioritate,

în sănătate, cultură
şi infrastructură

The county council’s pri-
orities for investment 

are health, culture and 
infrastructure

Aeroportul Internaţional - Craiova
The International Airport of Craiova

Incubatorul de afaceri - Craiova, recent inaugurat
The Craiova business incubator – recently inaugurated 

Extindere Secţia de istorie a Muzeului Olteniei - Craiova
Extension of the Department of history 

of the Museum of Oltenia 

Centrul medical (fosta Stomatologie)
Calea Bucureşti

Medical center (formal dental clinic) 
Calea Bucuresti 
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Urgență Craiova. Valoarea totală a proiectului 
este de 34.506.339,06 lei şi este circumscris Pro-
gramului Operaţional Regional 2007 -2013, Axa 
prioritară 3 „Îmbunătăţirea infrastructurii socia-
le”, Domeniul major de intervenţie 3.1 –„Reabi-
litarea / modernizarea / echiparea infrastructurii 
serviciilor de sănătate”. Lucrările de bază finan-
ţate prin proiect se vor realiza atât la interiorul, 
cât şi la exteriorul clădirii, în principal la etajele 
1 şi 2 ale ambulatoriului pentru copii şi adulţi, 
rezultând, în final, 5 noi cabinete medicale şi un 
nou cabinet medical de recoltare, o clădire con-
solidată şi finisată într-o nouă arhitectură, cu in-
stalaţii electrice, termice şi sanitare moderniza-
te; dar şi cu noi dotări şi echipamente medicale 
atât de necesare Ambulatoriului de specialitate 
al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craio-
va, respectiv: aparatură medicală, instrumentar 
medical, mobilier.
Rămânând în aceeaşi sferă de preocupări merită 
menţionate şi alte investiţii în domeniu: Constru-
ire pavilion maternitate p+2, centrală termică 
şi instalație gpl, spital orăşenesc „Aşezăminte-
le Brâncoveneşti” Dăbuleni. Necesitatea aces-
tei investiţii a CJ a survenit din subdimensiona-
rea compartimentului de obstretică-ginecologie 
al spitalului, care a avut, în ultimii cinci ani, un 
indice de utilizare de 225%, cu un indice de 
spitalizare de 4800 zile de spitalizare. Una din 
ultimele investiţii, recent inaugurate, o repre-
zintă Modernizarea clădirii cabinete medicale, 
str.Siretului, nr. 11, Craiova; unitate sanitară 
(modernizată din temelii, prin alocarea sumei 
de 868.733,33 lei, fără TVA ) în care funcţionea-
ză 7 cabinete ale medicilor de familie, asigurând 

Incubatorul de afaceri - Craiova
The Craiova business incubator

Aeroportul Internaţional - Craiova
The International Airport of Craiova

Priority Axis 3 “Improvement of social infra-
structure”, Key Area of Intervention 3.1 - “Reha-
bilitation / modernization health services infra-
structure.” 
Basic works financed by the project will be car-
ried out both on the inside and outside of the 
building, primarily on floors 1 and 2 of ambu-
latory care for children and adults, resulting in 
five new medical offices and a new medical col-
lection office.
The new building will be enhanced with new 
electrical, heating and plumbing, and new fa-
cilities and equipment necessary to the Ambu-
latory system: medical equipment, medical in-
struments, furniture. Other worthy investments 
in the same area of concern are the Construc-
tion of a 3 floor maternity pavilion equipped 
with central heating and gpl installation at the 
“Aşezămintele Brâncoveneşti” city hospital in 
Dăbuleni. The need for this investment came 
from reducing the dimensions of the obstetrics 
and gynecology department of the hospital, 

servicii medicale la aproape 15000 de locuitori. 
De precizat că, recent, s-a aprobat construirea - 
în parteneriat public privat - unui nou şi modern 
spital judeţean de urgenţă, amplasat între Cra-
iova şi Pieleşti, la înălţarea şi dotarea căruia CJ 
Dolj are un rol determinant.
 Un alt domeniu de larg interes şi emblematic 
pentru judeţul nostru, în care a investit şi inves-
teşte în continuare Consiliul judeţean Dolj este 
cel al artei şi culturii. Argumente? Numai în ul-
timii 3-4 ani a fost reabilitată şi modernizată la 
standarde europene – cu fonduri externe atrase 
de CJ – Secția de Ştiințele Naturii a Muzeului 
Olteniei; a fost reabilitată, modernizată şi (re)
deschisă publicului larg cea mai veche clădire 
civilă din Dolj – Casa Băniei – unde funcţionea-
ză, de acum, la parametrii europeni, Secția de 
Etnografie a Muzeului Olteniei Craiova. De ase-
menea, Consiliul Judeţean Dolj, în calitate de 
beneficiar, a implementat proiectul Consolida-
re, restaurare şi modernizare la Secția de Isto-
rie-Arheologie a Muzeului Olteniei Craiova, în 
cadrul Programului Operaţional Regional 2007-
2013, Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi 
promovarea turismului, Domeniul de interven-
ţie 5.1 – Restaurarea şi valorificarea durabilă a 
patrimoniului cultural, precum şi crearea/mo-
dernizarea infrastructurilor conexe. Proiectul a 
vizat consolidarea, restaurarea şi modernizarea 
clădirii grav afectată de cutremurul din 1977, 
respectiv a unei arii construite de 1623 mp şi 
a unei arii desfăşurate de 3910 mp, precum şi 
achiziţionarea de echipamente pentru protec-
ţia obiectivelor de patrimoniu. În 2010, Consiliul 
judeţean, în calitate de beneficiar, a obţinut finan-
ţare, în cadrul aceluiaşi program sus-menţionat, 

Inaugurare drum judeţean Craiova - Podari - Segarcea
Opening of the Craiova - Podari - Segarcea county road 

which had, in the past five years, an index of use 
of 225%, with an index hospitalization of 4800 
days of hospitalization. One of the latest invest-
ment is the modernization of medical building 
on Siretului street, no.11, Craiova. The health 
facility was upgraded from the ground up, by 
allocating the amount of 868,733.33 lei - (VAT 
excluded) in which seven offices of family doc-
tors provide medical services to nearly 15,000 
inhabitants. Construction has recently been ap-
proved for a new and modern emergency coun-
ty hospital –in public-private partnership -locat-
ed between Pielesti and Craiova in Dolj County.
Another area of broad interest and emblematic 
of our county in which the Dolj County Council 
has invested repeatedly is art and culture. 
Foreign funding has helped the county in the 
upgrading and rehabilitating of many places 
of cultural heritage. Such is the case of the De-
partment of Natural Sciences of the Museum 
of Oltenia, which has been worked on for the 
last 3-4 years. Another such cultural landmark 
is the oldest building in Dolj, “Casa Băniei”, 

Ford - Craiova
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pentru Consolidare şi restaurare Palatul Jean 
Mihail – Muzeul de Artă Craiova; proiect în 
derulare ce vizează consolidarea şi restaurarea 
monumentalei clădirii, respectiv a unei arii con-
struite de 1189 mp, a unei arii desfăşurate de 
3368 mp, a unei arii utile de 2429 mp, precum 
şi achiziţionarea de echipamente pentru protec-
ţia obiectivelor de patrimoniu. În ultimele două 
legislaturi, din bugetul CJ Dolj, au fost efectua-
te importante lucrări de investiţii la Biblioteca 
Judeţeană, „Alexandru şi Aristia Aman”, la noul 
sediu al Şcolii Populare de Arte şi Meserii „Cor-
netti” ş.a.
Cum era şi firesc, Consiliul Judeţean acordă 
aceeaşi prioritate şi consecvenţă şi în ceea ce 
privesc investiţiile în infrastructură. Exemplele 
sunt numeroase şi concludente. Iată doar câ-
teva: Reabilitarea Infrastructurii de Afaceri în 

Inaugurare Staţia ecologică sortare gunoi - Goicea
Organic garbage sorting station Opening - Goicea 

Centrul medico-social Brabova
Brabova Medico-social center 

Centrul medico-social Cetate
Cetate Medico-social center 

județul Dolj – Incubatorul de Afaceri Craiova, 
proiect – în care CJ are calitatea de beneficiar lo-
cal – derulat în cadrul programului PHARE 2006 
şi localizat în incinta Parcului Industrial Craiova, 
prin care s-a urmărit crearea unei infrastructuri 
de afaceri dedicate susţinerii/incubării noilor ini-
ţiative antreprenoriale cu un real potenţial, asi-
gurarea de suport managerial, prin intermediul 
unor servicii specifice, pentru firmele incubate, 
fuzionarea sinergică a eforturilor întreprinse de 
către toate entităţile implicate – autorităţi loca-
le, mediul de afaceri, societatea civilă – pentru 
încurajarea spiritului antreprenorial. Valoarea 
proiectului – de curând finalizat şi inaugurat – 
a fost de 5.820.576,44 euro fără TVA, din care 
contribuţia CJ Dolj este de 10 %, finanţarea ne-
rambursabilă Phare este de 67,50%, iar cea din 
partea Guvernului României – de 22,50%. Aero-
portul Internațional Craiova. Aici s-au construit 
două terminale şi o pasarelă care face legătura 
între acestea. Totodată, au fost amenajate: un 
etaj special pentru firmele care îşi desfăşoară 
activitatea în cadrul Aeroportului, spaţii pentru 
agenţii şi călători, parcări etc. Investiţia realiza-
tă din fondurile proprii ale Consiliului Judeţean 
Dolj mai cuprinde şi o remiză care va adăposti 
utilajele speciale de intervenţie ale maşinilor de 
pompieri, ale echipajelor SMURD, scări, instala-
ţii de degivrare, vidanje noi ş.a., ceea ce conferă 
Aerogării din Bănie, un statut de Aeroport Inter-
naţional.
Reabilitarea infrastructurii de acces către punc-
tul de trecere a frontierei Bechet – Oriahovo 
– DJ 56 1 B tronson I, județul Dolj (şi strada 
Tsanko Tsekovski, municipiul Mizia, Bulgaria), 

which has now been reopened to public access. 
The same building is now home to the De-
partment of Ethnography of the Museum of 
Oltenia. Also, the Dolj County Council has im-
plemented the consolidation, restoration and 
modernization of the Department of History 
and Archaeology of the Museum of Oltenia 
in Craiova. These efforts are made according 
to the 2007-2013 Regional Operational Pro-
gramme, Priority 5 - Sustainable development 
and tourism, Area of intervention 5.1 - Restora-
tion of cultural heritage, and setting up / mod-
ernization of related infrastructure. The project 
aimed to strengthen, restore and modern-
ize the building affected by the earthquake in 
1977 and the purchase of equipment for herit-
age protection objectives. In 2010, the County 
Council obtained funding for the consolidation 
and restoration of Jean Mihail Palace - Art Mu-
seum of Craiova. The ongoing project aims to 
strengthen and restore the monumental build-
ing - it has a built area of 1189 square meters, a 
3368 square meters developed area and a 2429 
square meter usable area. In the last two legis-
latures County funds were invested in the “Alex-
andru and Aristia Aman” county library and the 
new headquarters of the of School Traditional 
Arts and Crafts “Cornetti”.
Naturally, the County Council shows the same 
amount of attention to investing in infrastruc-
ture. Examples are numerous and conclusive: 
Business Infrastructure Rehabilitation in Dolj 

– the Craiova Business Incubator, a project 
– in which the County Council is a local ben-
eficiary - developed under the PHARE program 
in 2006 and located in Craiova industrial park, 
which was aimed at creating an infrastructure 
dedicated to supporting new business entrepre-
neurial initiatives with real potential, providing 
managerial support through specific services 
for those companies and the coordination of ef-
forts by local authorities, business and civil so-
ciety to encourage entrepreneurship. The Pro-
ject has been recently completed and its total 
value was 5,820,576.44 euros without VAT; Dolj 
County contributed 10%, Phare grant contribu-
tion amounts to 67.50% and the Government of 
Romania contributed 22.50%. 
The Craiova International Airport includes 2 
terminals and a bridge linking them. One floor 
or the airport was specifically designed for 
companies operating in the premises, for trav-
el agencies and passengers and parking space. 
The airport also benefits from special storage 
space for firefighter and emergency rescue ve-
hicle tools, emergency ladders and de-icing fa-
cilities and everything that is to be expected to 
be found in an International Airport. 
Rehabilitation of access to the border cross-
ing point Bechet - Oriahovo - DJ 56 1 B section 
I, Dolj county (and street Tsanko Tsekovski, 
Bulgaria). This project is part of the Operation-
al CBC Romania - Bulgaria 2007 – 2013 Pro-
gramme, Axis Priority 1: Accessibility -Improved 

Inaugurare drum Breasta - Carpen
Opening of the Breasta- Carpen road 

Inaugurare drum intercomunal Murta - Valea Stanciului
Opening of the Murta- Valea Stanciului road 
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proiect ce face parte din Programul Operaţional 
de Cooperare Transfrontalieră România - Bulga-
ria 2007 – 2013, Axa prioritară 1: Accesibilitate 
– Mobilitate îmbunătăţită şi acces la infrastruc-
tura de transport, informaţii şi comunicaţii în 
regiunea transfrontalieră, Domeniul Major de 
Intervenţie 1.1: Îmbunătăţirea facilităţilor de 
transport transfrontaliere terestre şi fluviale. 
Proiectul vizează reabilitarea infrastructurii ru-
tiere a DJ 56 1B Horezu Poenari – Gângiova – 
Comoşteni – Zăval (DN 55A), pe o lungime de 
11 km şi reabilitarea a 1,8 km strada din Mizia, 
cu reabilitarea sistemului de canalizare aferent. 
Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 
7.991.567,75 euro, iar termenul de finalizare: 
2012.
Alte lucrări importante de investiţii în infrastruc-
tură, unde Consiliul Judeţean Dolj are calitatea 
de beneficiar şi a obţinut recent finanţare, sunt:
Reabilitarea şi modernizarea DJ 652, DN 65 – 
Lăcrița – Coşoveni – Ghindeni – DN 55. Proiec-
tul prevede lucrări de reabilitare şi modernizare 
pe 18,942 km din drumul judeţean menţionat, 
realizarea unor lucrări de reprofilare a traseu-
lui drumului, pentru corectarea în planul de 
situaţie a curbelor pentru viteză de 60 km/oră 
şi alte lucrări de refacere a sistemului rutier pe 
toată lungimea drumului. Cu acest prilej se vor 
amenaja 82 de drumuri laterale, se vor realiza 
111 podeţe transversale noi, 308 podeţe pentru 
acces la proprietăţi, construirea unui pod peste 
Valea Babolea ş.a.
Reabilitarea şi modernizarea DJ 561, tronsonul 
Segarcea – Cârna (Dunăreni) şi modernizarea a 
26,790 km de drum judeţean, reabilitarea a 15 
podeţe transversale, 720 podeţe tubulare, ame-
najarea unui număr de 171 drumuri laterale, pe 
o lungime de 25 m fiecare, realizarea a 19.784 
m liniari de şanţuri de scurgere şi şanţuri pere-
ate, marcaje şi semnalizări rutiere, amenajarea 
mai multor staţii de oprire şi parcări în localităţi-
le Cârna, Cerăt, Giurgiţa şi Goicea.
Reabilitarea şi modernizarea DJ 606, Craiova 
(DN 65) – limita județului Mehedinți. Prin ma-
terializarea acestui proiect s-a avut în vedere 
reabilitarea şi modernizarea a 49,546 km de 
drum judeţean, realizarea a 52 de podeţe noi, 
reabilitarea altor 65 de podeţe, realizarea de 
acostamente în lungime de 74.319 m, amena-
jarea a 140 de drumuri laterale pe o lungime de 

50 m fiecare, realizarea unor locuri de parcare, 
marcaje şi semnalizări rutiere.
Reabilitarea şi modernizarea DJ 561 Craiova 
- Podari – Segarcea. Lucrările – în cadrul pro-
gramului PHARE – au fost executate în perioada 
iunie 2008 – septembrie 2010 şi au avut drept 
rezultat: reabilitarea şi modernizarea a 21,817 
km de terasamente şi suprastructură, efectua-
rea lucrărilor de consolidare la Gura Văii, reface-
rea şanţurilor , rigolelor şi parapeţilor pe toată 
lungimea drumului, construirea a 29 de podeţe 
noi, amenajarea a 82 de drumuri laterale, rea-
bilitarea parcărilor, amenajarea trotuarelor etc.
Trecând pe un alt plan al preocupărilor priorita-
re în domeniul investiţional al CJ Dolj se cuvine 
menţionat şi proiectul Îmbunătățirea dotării cu 
echipamente a bazelor operaționale pentru in-
tervenții în situații de urgență în Regiunea Sud 
– Vest Oltenia, ce este circumscris Programului 
Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa priori-
tară 3 „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, 
Domeniul Major de Intervenţie 3.3: Îmbunătăţi-
rea dotării cu echipamente a bazelor operaţi-
onale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă. 
Valoarea totală a proiectului: 49.069.000,00 lei. 
Obiectivul general al proiectului constă în îmbu-
nătăţirea capacităţii de răspuns în situaţii de ur-
genţă la nivelul Regiunii 4 Sud - Vest Oltenia, prin 
reducerea timpului de intervenţie pentru acorda-
rea primului ajutor calificat şi pentru intervenţii 
în situaţii de urgenţă, prin achiziţionarea unor 
echipamente specifice moderne şi eficiente.

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă - Craiova
The County Clinical Emergency Hospital - Craiova

mobility and access to transport infrastructure, 
information and communications in the border re-
gion, Key Area of Intervention 1.1: Improvement of 
border transportation facilities on land and river. 
The project aims to rehabilitate the road infra-
structure DJ Horezu Poenari 1B 56 - Gângiova- 
Comoşteni - Zavala (DN 55A) over a length of 
11 km and rehabilitate 1.8 km of Mizia street, Bul-
garia and rehabilitation of the afferent sewerage 
system. Total eligible project value is 7, 991,567.75  
euro and the deadline for completion is 2012. 
Other important investments in infrastructure 
for which the Dolj County Council has obtained 
funding include: 
Modernizing DJ 652, DN 65 - Lacra - Coşoveni - 
Ghindeni - DN 55. The project’s aim is the reha-
bilitation and upgrading of 18.942 km of county 
road. On this occasion 82 side roads, 111 bridge 

crossings, 308 culverts for access to property 
and a bridge over Babolea Valley will be built. 
Modernization of DJ 561, Segarcea - Carna 
(Dunareni) section and upgrading 26.790 km 
of county road, the rehabilitation of 735 small 
bridges, repairing 171 side roads for a length 
of 25 m each, the construction of 19,784 linear 
meters of ditches, road markings and signs, ar-
ranging more stopping and parking stations in 
rural Carna, Cerat, Goicea and Giurgiţa.
Rehabilitation and modernization of DJ 606, 
Craiova (DN 65) – border to Mehedinti county. 
The aim of this project is to rehabilitate and up-
grade 49.546 km county road, the construction 
of 52 new culverts, rehabilitation of 65 other 
small bridges, repairing 140 side roads on a 
length of 50 m each, the development of park-
ing places, markings and road signs. 
Rehabilitation and modernization of DJ 561 
Craiova - Podari - Segarcea. Completed works – 
courtesy of the PHARE program - were executed 
between June 2008 and September 2010 and 
resulted in the rehabilitation and modernization 
of 21.817 km of embankments and superstruc-
ture, reinforcement efforts on “Gura Vaii” - re-
storing ditches, gutters and railing throughout 
length of road, construction of 29 culverts, re-
pairing 82 side roads, rehabilitation of parking 
spaces, sidewalks, etc. 
On another area of concern for investment by 
the Dolj County Council is the Improvement 
of equipment to operational units for emer-
gency intervention in South - West Oltenia, 
which comes under the Regional Operational 
Programme 2007 - 2013, Priority 3: “Improve-
ment of social infrastructure“, Key Area of In-
tervention 3.3: Improving the equipment for 
operational bases in the event of emergency 
situations. Total project value: 49,069,000.00 lei. 
The overall objective of the project is to im-
prove response time in the event of emergency 
situations in the Region 4 South - West Oltenia, 
by reducing intervention time for first aid assis-
tance through the purchase of modern and ef-
ficient equipment.

Complex servicii comunitare - Craiova
Community Services Complex – Craiova 

Camera de Comerţ şi Industrie „Oltenia“ - Dolj
The “Oltenia“ Chamber of Commerce and 

Industry - Dolj County
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Rețeaua unităților bancare
Banca Națională a României, Sucursala Dolj 
str. Calea Unirii, nr. 6 Craiova,  
tel. 0040/251/414902; 412858

Banca Transilvania S.A. Sucursala Craiova 
Str. Iancu Jianu, nr. 16 
tel. 0040/251/419745; fax: 0251/419747

Banca Română pentru Dezvoltare – Groupe 
Société Générale S.A., Sucursala Județeană Dolj 
B-dul Carol I, nr. 4, bloc M6 
tel. 0040/251/413753; fax: 0251/410406

Banca Comercială Română S.A,  
Sucursala Județeană Dolj 
str. Olteţ, nr. 4, Craiova 
tel.0040/251/413800; fax: 0251/419140

Unicredit Ţiriac Bank, Sucursala Dolj 
Calea Unirii, nr. 4, Craiova 
tel. 0040/251/406677; fax: 0251/406681

Raiffeisen Bank S.A. Agenția Dolj 
str. Fraţii Buzeşti, nr. 17 bis, Craiova 
tel. 0040/251/307300; fax: 0251/533333

Banks
The National Bank of Romania, the County 
Branch-Dolj, 6 Calea Unirii st., Craiova,  
phone: 0040/251/414902; 412858

Transilvania Bank, Craiova Branch 
16 Iancu Jianu st., 
phone: 0040/251/419745; fax: 0251/419747

The Romanian Bank for Development-Groupe 
Societe Generale, the County Branch-Dolj  
bl. M6, 4 Carol I blv. 
phone: 0040/251/413753; fax: 0251/410406

The Romanian Commercial Bank, the County 
Branch-Dolj 
4 Oltet st., Craiova 
phone: 0040/251/413800; fax: 0251/419140

Unicredit “Ion Ţiriac“ Commercial Bank, the 
County Branch, 4 Calea Unirii st., Craiova 
phone: 0040/251/406677; fax: 0251/406681

Raiffeisen Bank, Dolj Branch 
17 bis Fratii Buzesti st., Craiova 
phone: 0040/251/307300; fax: 0251/533333

Banc Post S.A., Sucursala Dolj 
str. Fraţii Buzeşti, nr. 1 bis, Craiova,  
tel. 0040/251/532971; fax: 0251/534537

MKB Romexterra Bank S.A., Sucursala Craiova 
str. Felix Aderca, bl. 1 A-B 
tel. 0040/251/466486; fax: 0251/466489

ATE Bank România S.A., Sucursala Craiova 
Str. Romul, bl. T2, parter 
tel. 0040/251/432390; fax: 0251/432390

Banca Românească S.A., Sucursala Craiova 
str. A.I. Cuza, nr. 6 
tel. 0040/251/416650; fax: 0251/466665

Credit Europe Bank România S.A., Sucursala 
Craiova, 
str. Olteţ, nr. 2-4 
tel. 0040/251/419959; fax: 0251/417345

Banca Comercială „Carpatica” S.A., Sucursala 
„Ştefan cel Mare” Craiova  
str. Ştefan cel Mare, bloc L, parter,  
tel. 0040/251/462340; fax: 0251/462399

Banc Post, the County Branch-Dolj  
1bis Fratii Buzesti st., Craiova,  
phone: 0040/251/532971; fax: 0251/534537

MKB Romexterra Bank, Craiova Branch 
bl.1 A-B, Felix Aderca st.,  
phone: 0040/251/466486; fax: 0251 466489

ATE Romanian Bank, Craiova Branch 
Bl. T2, ground floor, Romul st. 
 phone: 0040/251/432390; fax: 0251/432390

Romanian Bank, Craiova Branch 
6 A. I. Cuza st., 
phone: 0040/251/416650; fax: 0251/466665

The Romanian Credit Europe Bank, Craiova 
Branch 
2-4 Olteţ st., 
phone: 0040/251/419959; fax: 0251/417345

“Carpatica” Commercial Bank, ”Stefan cel 
Mare” Craiova Branch  
bl.L, Stefan cel Mare st., ground floor (parter),  
phone: 0040/251/462340; 462399

Banca Naţională a României - Sucursala Dolj
The National Bank of Romania - Dolj County
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CEC Bank S.A., Sucursala Craiova 
str. Sf. Dumitru, bloc 1-3-5, parter 
tel. 0040/251/414050

OTP Bank, Sucursala Craiova  
str. Calea Bucureşti, bloc M9, parter 
tel. 0040/251/417505; 417688

RBS Bank România S.A., Sucursala Craiova 
str. A.I. Cuza, nr. 48-50, bl. 12A-12B 
tel. 0040/251/306151; fax: 306155

ING Bank N. V. Amsterdam – Sucursala 
Bucureşti, Agenția Bancară Craiova 
str. Iancu Jianu, nr. 2 
tel. 0040/351/406001; fax: 406003

Procredit Bank S.A., Sucursala Craiova 
B-dul Carol I, nr. 46, bl. 21A, sc. 1 şi 2 
tel. 0040/251/306079; 421010

Volksbank România, Sucursala Craiova,  
str. A.I. Cuza, nr. 52, bloc 14 A, parter,  
tel. 0040/251/315644; fax: 315642

Exim Bank, Sucursala Craiova 
str. Mihai Viteazul, bloc 15, parter 
tel. 0040/251/412703; fax: 413495

Banca C.R. Firenze România S.A., Sucursala 
Craiova 
str. Arieş, nr. 1, bl. A, parter 
tel. 0040/251/411121; 410188

CEC Bank,Craiova Branch 
bl.1-3-5, Sf. Dumitru st., ground floor  
phone: 0040/251/414050

OTP Bank, Craiova Branch 
bl. M9, Calea Bucuresti st., ground floor 
phone: 0040/251/417505; 414688

RBS Bank Romania, Craiova Branch 
bl. 12A-12B, 48-50 A.I. Cuza st. 
Phone: 0040/251/306151; fax: 306155

Amsterdam ING Bank N.V., Bucharest Branch 
Craiova Agency 
2 Iancu Jianu st. 
phone: 0040/351/406001; fax: 406003

Procredit Bank S.A., Craiova Branch  
sc. 1 and 2, bl. 21A, 6 Carol I blv., 
phone: 0040/251/306079; 421010

Volksbank Romania S.A. Craiova Branch  
52 A.I. Cuza st., bl. 14A, ground floor (parter), 
phone: 0040/251/315644; fax: 315642

Exim Bank, Craiova Branch  
Mihai Viteazul st., bl.15, ground floor 
phone: 0040/251/412703; fax: 413495

C.R. Firenze Romania Bank S.A., Craiova 
Branch 
bl. A, ground floor, 1 Aries st. 
tel. 0040/251/411121; 410188

RIB Sucursala Craiova 
str. Calea Bucureşti, bloc 13 C, parter,  
tel. 0040/251/410188; fax: 411312

Piraeus Bank România S.A., Sucursala Craiova 
B-dul Carol I, nr.6, bl. 21A, sc.2, parter 
tel. 0040/251/416000; 466888 

Alpha Bank România S.A., Sucursala Craiova 
str. Felix Aderca, nr.3, parter şi etajul 1 
tel. 0040/251/418728; fax:418769 

Italo Romena SpA, Sucursala Bucureşti-Agenția 
Craiova 
str. Calea Unirii, nr. 7 
tel. 0040/251/413014; 414546 

Intensa Sanpaolo România S.A., Sucursala 
Craiova 
str. Împăratul Traian, nr. 5A 
tel. 0040/251/510020; fax: 510722

Marfin Bank – România S.A., Sucursala Craiova 
str. Calea Bucureşti, bl. 21 E- 23 A 
 tel. 0040/251/414145

Bank Leumi Romania, Sucursala Craiova 
str. Calea Bucureşti, bl. 34, bl. A8, parter 
tel. 0040/251/544000; fax: 544050

Garanti Bank Internațional NV - Sucursala 
România - Agenția Craiova 
str. Calea Bucureşti, bl. 31C, parter 
tel.: 0040/251/416136 fax: 0251/416137

Emporiki Bank 
str. Calea Bucureşti, bl. 31D, parter 
tel. 0040/251/410382; fax: 410443

Libra Bank S.A., Sucursala Craiova 
str. Calea Bucureşti, nr.16, bl. M9, sc.A. 
tel.: 0040/251/411370

Milenium Bank 
str. Fraţii Goleşti, nr. 99, bl. K 21 

Trezoreria Dolj 
str. Mitropolit Firmilian, nr. 2 
tel. 0040/251/410850; fax: 0251/525925

Banca Cooperatistă, Mihai Viteazul 
Craiova, str. Mihai Viteazul, bl.5, parter 
tel. 0040/251/411003; fax: 419172

RIB Craiova Branch  
bl. 13C, ground floor, Calea Bucuresti st.  
phone: 0040/251/410188; fax: 411312

Piraeus Bank Romania S.A., Craiova Branch 
sc.2, bl. 21A, ground floor, 6 Carol I blvd. 
phone: 0040/251/416000; 466888

Alpha Bank Romania S.A., Craiova Branch 
3 Felix Aderca, ground floor and first floor 
phone: 0040/251/418728; fax: 418769 

The Italo Romena SpA Bank, Bucharest Branch 
– Craiova Agency 
7 Calea Unirii st. 
phone: 0040/251/413014; 414546 

Intensa Sanpaolo Romania Bank S.A., Craiova 
Branch 
5A Împăratul Traian st. 
phone: 0040/251/510020; fax: 510141

Marfin Bank – Romania S.A., Craiova Branch 
bl. 21 E- 23 A, Calea Bucureşti st. 
phone: 0040/251/414145

Leumi Romania Bank, Craiova Branch 
bl. 34, bl. A8, ground floor, Calea Bucuresti st. 
phone: 0040/251/544000; fax: 544050

Garanti Bank NW International – Romania 
Branch – Craiova Agency 
bl. 31C, ground floor, Calea Bucureşti st. 
phone: 0040/251/416136 fax: 0251/416,137

Emporiki Bank 
bl. 31D, ground floor, Calea Bucureşti st. 
phone: 0040/251/410382; fax: 410443

Libra Bank S.A., Craiova Branch 
Sc.A, bl. M9, 16 Calea Bucureşti st. 
phone: 0040/251/411370

Milenium Bank 
bl. K 21, 99 Fraţii Goleşti st.

Dolj Treasury 
2 Mitropolit Firmilian st. 
phone: 0040/251/410850; fax: 525925

The Cooperationst Bank, Mihai Viteazul 
bl.5, ground floor, Mihai Viteazul st.,Craiova 
phone: 0040/251/411003; fax: 419172

Banca Transilvania S.A. - Sucursala Craiova
Transilvania Bank - Craiova Branch
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În virtutea tradiţiilor democratice, la nivelul 
judeţului Dolj s-au statornicit - cu deosebire în 
ultimii ani - contacte internaţionale atât între lo-
cuitori ca simpli cetăţeni, precum şi instituţional 
între diverse organizaţii şi instituţii aparţinând 
societăţii civile, companiilor şi firmelor comer-
ciale, instituţiilor administrative şi guvernamen-
tale; fiecare dintre acestea reprezentând dome-
nii din cele mai diverse. Relaţiile de colaborare 
şi cooperare sub titulatura de contracte, proto-
coale, convenţii sau acorduri încheiate conform 
legislaţiei în vigoare, au în vedere angajarea 
părţilor în rezolvarea unor probleme de interes 
comun şi în avantaj reciproc. În judeţul Dolj şi 
în mod special în municipiul Craiova, reşedinţa 
judeţului, îşi desfăşoară activitatea importanţi 

By virtue of democratic traditions international 
contacts between people as ordinary citizens, 
and between different institutional and civil so-
ciety organizations and institutions, companies 
and commercial firms, institutions and govern-
ment administrative have been made. Involved 
parties cooperate in accordance to contracts, 
protocols, conventions or agreements in the 
hopes of solving problems of mutual concern 
in a mutually beneficial manner. In Dolj Coun-
ty, and specifically in the city of Craiova, ma-
jor foreign investors have had a longstanding 
relationship with local administration in the 

Ion Prioteasa, preşedintele CJ Dolj, împreună cu fostul Guvernator al districtului Vratza - Antonio Giorgiev
Ion Prioteasa, president of the Dolj County Council, along with the former 

District Governor of Vratza - Antonio Giorgiev

Ion Prioteasa alături de Wolfgang Reinhart, 
la Conferinţa despre strategia Dunării - Comitetul Regiunilor, Bruxelles, 2010

Ion Prioteasa and Wolfgang Reinhart at the Conference on 
Danube Strategy - Committee of the Regions, Brussels, 2010 

investitori străini, alături de care administraţia 
judeţeană şi locală a consolidat în timp, rela-
ţii de colaborare economico-socială. Prezenţa, 
spre exemplu, a companiei americane Ford, fi-
ind din ce în ce mai simţită în viaţa comunităţii. 
La nivel local, din punct de vedere diplomatic, 
datorită prezenţei unui număr important de fir-
me cu capital italian şi francez şi a unui număr 
mare de doljeni care activează pe piaţa muncii 
din Italia şi Franţa există la Craiova consulate 
onorifice pentru aceste ţări.  
La nivelul administraţiei, relaţiile externe s-au 
dezvoltat şi consolidat în timp pornind imediat 
după deschiderea graniţelor ca legături directe 
dintre cetăţeni şi administraţiile comunităţilor 
din care provin, sub forma înfrăţirii între loca-
lităţi, programe pe termen lung, cu scopul de 
a capta şi transpune în viaţă drept bună prac-
tică actualul know-how dinspre administraţiile 

name of economic cooperation. Such is the case 
of the American company Ford, whose presence 
is increasingly felt in everyday life.
Locally, in diplomatic terms, the presence of 
a large number of Italian and French-owned 
companies and a large number of county citi-
zens who work in the Italian and French labor 
markets have resulted in the construction of 
honorary consulates in Craiova for these coun-
tries. At a government level, external relations 
have developed and strengthened over time as 
twinning cities, long-term programs in order to 
implement knowledge and experience from the 
current administrations of the Member States 
into real life. Dolj County records include more 
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statelor membre. În judeţul Dolj se află în evi-
denţe peste 40 consilii locale care au încheiat 
astfel de formule de cooperare. 
Consiliul Judeţean Dolj primeşte periodic vizi-
tele tematice ale ambasadorilor statelor lumii 
prezente la Bucureşti, realizând contactele ne-
cesare cu autorităţile şi investitorii străini inte-
resaţi în dezvoltarea relaţiilor de colaborare şi 
afaceri cu zonele de interes strategic sau local 
într-o lume care se vrea din ce în ce mai mult 
deschisă şi globală.
În ceea ce priveşte cooperarea Consiliului Ju-
deţean Dolj cu instituţii şi organisme internaţi-
onale, îndeosebi europene, este relevantă rela-
ţia directă cu organizaţiile Uniunii Europene şi 
Consiliul Europei. Astfel, Comisia Europeană prin 
reprezentanţa în România, este partenerul şi co-
finanţatorul proiectelor ce vizează dezvoltarea 

than 40 local councils that have completed such 
forms of cooperation. The Dolj County Council 
receives regular visits from the present world 
states ambassadors in Bucharest, making nec-
essary contacts with the authorities and foreign 
investors interested in developing business rela-
tionships. In regard to cooperation between the 
Dolj County Council and international financial 
institutions, especially European, the relation-
ship with the relevant EU organizations and 
the Council of Europe is emphasized. Thus, the 
European Commission, through a representa-
tive in Romania, is partner and co-sponsor in 
projects to develop public services. Also, the 
Committee of the Regions, the advisory body 
of the European Union in the development of 
regions and regional policy implementation, is 
represented by Mr. Ion Prioteasa, president of 
the Dolj County Council, appointed by the Ro-

Întâlnire a preşedintelui CJ Dolj cu Ambasadorul Re-
gatului Olandei la Bucureşti - Tanya Van Gool, 2010

A Meeting with the Ambassador of the 
Netherlands in Bucharest - Tanya Van Goole, 2010

Vizita Ambasadorului statului Israel
David Oren - 2009

The visit of Israel’s Ambassador 
David Oren – 2009 

Vizita Ambasadorului Federaţiei Ruse în România 
- Alexander Churilin, 2008

The Russian Ambassador’s to Romania 
- Alexander Churilin, 2008

Vizita la Craiova a fostului Ambasador al Regatu-
lui Unit al Marii Britanii, Robin Barnett, 2008

Visit of the former ambassador 
of the UK - Robin Barnett, Craiova - 2008

manian State through the National Union of 
County Councils.
The Dolj County Council is also part of and par-
ticipates in the Congress of Local and Regional 
Authorities of Europe, the Council of Europe and 
the Marine and Coastal Countries Conference. 
Also, an important partner of the Dolj County 
Council is the Assembly of European Regions, 
an advisory pan-European organization for the 



serviciilor de interes public. De asemenea, Co-
mitetul Regiunilor, organul consultativ al Uniunii 
Europene în ceea ce priveşte dezvoltarea regiu-
nilor şi transpunerea politicilor regionale, este 
reprezentat de domnul Ion Prioteasa, preşedin-
tele Consiliului Judeţean Dolj, membru desem-
nat de statul român prin Uniunea Naţională a 
Consiliilor Judeţene în acest organism. Consiliul 
Judeţean Dolj face parte şi participă la Congre-
sul Puterilor Locale şi Regionale ale Europei, din 
cadrul Consiliului Europei şi la Conferinţa Ţărilor 
Maritime şi Riverane. De asemenea, un parte-
ner important al Consiliului Judeţean Dolj este 
Adunarea Regiunilor Europei, organizaţie pane-
uropeană cu rol consultativ pentru Consiliul Eu-
ropei, la care a aderat şi este membru din anul 
1997. Tradiţia colaborării cu aceste organisme 
a condus la stabilirea şi dezvoltarea unor relaţii 
strânse cu administraţii similare din diverse sta-
te europene, acestea devenind frecvent parte-
neri în proiecte comune de dezvoltare economi-
co-socială a regiunilor şi susţinute financiar, atât 
de către Uniunea Europeană în cadrul progra-
melor de pre şi post aderare, cât şi de alte orga-
nisme financiare internaţionale. Cu deosebire în 
ultimii ani, Consiliul Judeţean Dolj a urmărit cu 
prioritate dezvoltarea contactelor tradiţionale, 
statornicind noi şi fructuoase relaţii de colabo-
rare şi cooperare cu statele vecine. Aşa, bună-
oară, în cadrul instituţional al protocoalelor de 
colaborare şi cooperare cu administraţiile dis-
trictelor bulgare transfrontaliere judeţului, au 
fost realizate şi sprijinite numeroase iniţiative, 
transformate în proiecte, în beneficiul comun, 
pentru promovarea bunei vecinătăţi, a stabilită-
ţii sociale şi dezvoltării economice în regiunile 
de graniţă.
Oportunităţile de finanţare ale programelor de 
postaderare pentru cele două ţări sunt atent 
monitorizate pentru realizarea în parteneriat 
a unor noi propuneri de proiecte integrate, cu 
acelaşi impact de-o parte şi de alta a frontierei 
româno-bulgare, între care rămân încă un de-
ziderat: „Reţeaua de distribuţie gaze naturale 
Craiova-Calafat-Vidin”, „Parcul natural Pădurea 
Zăval – Insula Copaniţa, ecosistem de prezer-
vare şi promovare a oportunităţilor turistice”. 
Demn de precizat este că judeţul Dolj, reprezen-
tat de Consiliul Judeţean şi Instituţia Prefectului, 
împreună cu partenerii bulgari din zona trans-
frontalieră, au constituit - în anul 2002 - Euro-
regiunea EURODUNĂREA, al cărei statut a fost 
adoptat prin Acordul de Parteneriat semnat în 
data de de 17 decembrie 2002, la Palatul Ad-
ministrativ al judeţului nostru. Practic, „EURO-
DUNAREA” cuprinde regiunile Dolj – România, 
Vidin, Vratza, Montana – Bulgaria şi are drept 
scop promovarea cooperării între entităţile 

subiect, părţi semnatare ale acordului de co-
operare transfrontalieră, în conformitate cu 
prevederile „Convenţiei-Cadru Europene refe-
ritoare la Cooperarea Transfrontalieră a Colec-
tivităţilor sau Autorităţilor Teritoriale” încheiat 
la Madrid, la 21 mai 1980. Un lucru este cert: 
chiar în viitorul imediat relaţiile externe se vor 
extinde şi consolida la nivelul fiecărei comuni-
tăţi şi administraţii locale, la nivelul societăţii ci-
vile care tinde să devină, din ce în ce mai mult, 
un sprijin de nădejde în rezolvarea problemelor 
comunităţii, fiind conştienţi de faptul că drumul 
căutării împreună a soluţiilor este esenţial, iar 
sprijinul şi asistenţa externă sunt benefice în 
folosul tuturor cetăţenilor. Formula parteneria-
tului este cea mai potrivită pentru promovarea 
unor programe şi proiecte adecvate, coerente 
şi realiste, iar concentrarea asupra însănătoşirii 
economiei, a mediului de afaceri şi a profilului 
cultural, iar pe această bază a întregii vieţi socia-
le, aceasta urmînd să devină obiectivul principal 
al promovării acestor relaţii. De altfel, urmărind 
construcţia instituţională în scopul consolidă-
rii funcţiei de coordonare pentru elaborarea şi 
implementarea politicii de coeziune economică 
şi socială la nivel regional, Agenţia de Dezvol-
tare Regională Sud - Vest Oltenia cu experien-
ţă în implementarea a numeroase proiecte, în 
parteneriat cu firme, investitori şi oameni de 
afaceri străini a ajutat şi susţinut administraţia 
judeţeană pentru realizarea unor proiecte in-
vestiţionale la nivelul judeţului prin promovarea 
unui parteneriat consolidat cu Agenţia similară 
First Wakefield din Marea Britanie. De aseme-
nea, în cadrul aceluiaşi tip de parteneriat extins 
se are în vedere, în viitorul apropiat, selectarea 
celor mai valoroşi investitori autohtoni şi străini 
pentru transpunerea în practică a masterpla-
nului finalizat care a stabilit cum ar trebui să se 
dezvolte Aeroportul Internaţional din Craiova 
împreună cu zona de 170 hectare din jurul aces-
tuia, până în anul 2030.

Council of Europe. Collaboration with these 
bodies has led to the establishment and devel-
opment of close relations with similar adminis-
trations in various European countries and often 
partnerships in joint projects of socio-economic 
development of regions - financially supported 
by both the European Union and other interna-
tional financial bodies. Relations with Bulgar-
ian administrations of districts who border the 
county were conducted and supported many 
initiatives, and transformed into projects for 
the mutual benefit of promoting good neigh-
borliness, social stability and economic devel-
opment in border regions. Funding opportuni-
ties for post-adherence programs for the two 
countries are carefully monitored in the purpose 

Vama Craiova
Craiova Customs

Aeroportul Internaţional - Craiova
The International Airport of Craiova

Vama Bechet
Bechet Customs

of proposing new integrated projects with mu-
tual benefits on both sides of the border.  Such 
dream projects still exist in Romanian minds:the  
“Natural gas distribution network Craiova-Cala-
fat-Vidin “, and the “ Zavala Forest Nature Park - 
Copanita Island ecosystem”. Dolj County, repre-
sented by the county council and the institution 
of the prefect, together with Bulgarian partners 
in the border area have formed - in 2002 –the 
EURODUNĂREA Euroregion, whose status was 
adopted by the Partnership Agreement signed 
on the 17th of December 2002 at our County Ad-
ministrative Palace. Basically, “EURODUNAREA” 
includes several regions (Dolj - Romania, Vidin, 
Vratza, Montana – Bulgaria) and aims to pro-
mote cooperation between entities subject to 
the agreement of the cross-border cooperation, 
in accordance with the “European Framework 
Convention on Trans-border Cooperation of Ter-
ritorial Communities or Authorities “signed in 
Madrid on 21 May 1980. One thing is certain: 
in the immediate future foreign relations will 
expand and strengthen each community and the 
local administrations as the civil society tends to 
become increasingly more supportive in solving 
community problems. Partnership is the best 
formula promoting appropriate, consistent and 
realistic programs and projects and thus achieve 
economic, cultural and social stability. The Re-
gional Development Agency South - West Olte-
nia, with experience in implementing many pro-
jects in partnership with companies, investors 
and foreign business people, helped the local 
administration carry out investment projects in 
the county by promoting a strengthened part-
nership with the First Wakefield Agency in the 
UK. The same type of expanded partnership is 
envisaged in the near future, selecting the most 
valuable domestic and foreign investors for the 
completion of the completed master plan which 
should develop the area within 170 hectares of 
the Craiova International Airport until 2030.
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În acest spaţiu geografic – a cărui bogată şi tre-
pidantă istorie se pierde în negura vremurilor 
– s-au remarcat, de-a lungul timpului, multe, 
foarte multe personalităţi care, prin prezen-
ţa şi activitatea lor creatoare în varii domenii, 
au contribuit, hotărâtor, la afirmarea istoriei 
naţionale şi a neamului românesc, la progresul 
economic, edilitar, social, cultural şi în alte do-
menii din acest important judeţ al ţării. Desigur, 
lista unor asemenea personalităţi este destul de 
amplă. În selecţionarea puţinelor personalităţi 
nominalizate mai jos (şi selectat având ca bază 
de documentare Dicţionarul Personalităţilor 
Doljene editat, în 1999, sub auspiciile Bibliotecii 

In this geographical area with a very old, rich 
and thrilling history there have been many fa-
mous people who distinguished themselves in 
different fields of activity and who contributed 
to the economic, urbanistic, social and cultural 
progress of the whole county. The list of such 
persons is of course very impressive. They were 
selected (having as documentary basis the Dolj 
County Personalities Dictionary, published in 
1999 by the County Library “Alexandru and Aris-
tia Aman“), in the limits imposed by the small 
printing space, taking into account the follow-
ing criteria: birth place in the geographical area 
of Dolj county; their activity in this area, even if 

Mihai Viteazul

Tudor VladimirescuNicolae Titulescu

Aleea Personalităţilor din Parcul 
Naţionalului din Bănie

The Personalities’ Alley in the National 
Theatre’s Park
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Judeţene „Alexandru şi Aristia Aman”) în limita 
spaţiului tipografic restrâns, s-au avut în vede-
re următoarele criterii: locul naşterii în spaţiul 
geografic al Doljului; activitatea desfăşurată în 
această zonă, chiar dacă s-au născut pe alte me-
leaguri; studiile, la una din şcolile doljene.

***
• 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. Bi-
blioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman”, 
Muzeul de Artă şi Muzeul Olteniei, instituţii cul-
turale de referinţă ale Doljului, există astăzi gra-
ţie 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.
• 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 mem-
bru de onoare al Academiei de Artă din URSS 
şi reales în 1992, în Academia de Artă a Rusi-
ei; membru corespondent şi membru titular al 
Academiei Române (1990).

they were born in other areas; studies at one of 
the schools in Craiova.

***
• AMAN ALEXANDRU
magistrate, b.1820 - d.1885. By the will he made 
in November, 1884 he and his wife Aristia left all 
their fortune to the city of Craiova, laying the foun-
dations of the Aman. Fund., the County Library - 
“Alexandru and Aristia Aman“, the Art Museum 
and the Oltenia Museum, important cultural insti-
tutions of Dolj County which exist nowadays due 
to the generosity of these people.
• AMAN THEODOR
painter, b.1831 - d.1891. One of his most famous 
works is the “Romanian Union round dance in 
Craiova“, a masterpiece made in 1857.
• ARGETOIANU CONSTANTIN
politician, b.1871 - d.1952. He was a finance, 
justice and agriculture minister. He founded the 
Agrarian Union (1936).
• BABA CORNELIU
painter, b.1906 - d.1997. In 1958 he was elect-
ed an honorary member of the Arts Academy 
of the former URSS and re-elected in 1992 in 
the Russian Arts Academy; correspondent, full 
member of the Romanian Academy (1990).
• BERCEANU D. ŞTEFAN
physician, b.1914 - d.1990. He started and de-
veloped hemathology schools in all the big cities 
of the country, by secondary schools or doctor-
ate. He is among the first scientists in the world 
to research cancer and leukaemia ethiopathol-
ogy, the imunological and autoimune diseases.
• BIBERI ION
physician and writer, b.1904 - d.1990. He distin-
guished himself as a psychiatrist, but also as a 
modern novelist, short - story writer, essayist, 
monographs author, literary esthetics works, in-
terviews, anthologies.
• BIBESCU GHEORGHE
ruler of the Romanian Country, b.1804 - d.1873, 
in Craiova.
• BRÂNCUŞI CONSTANTIN
sculptor, b.1876 - d.1957. Between 1894 - 
1898 he attends the classes from the Techni-
cal School of Craiova. In Craiova he made the 
following sculptures: “Child’s Head“, “The Bust 
of Vitelius“, “Laocoon’s head“, “Study“. He won 
a scholarship in 1900 awarded by the County 
Council and Dolj Prefecture. 
• BRÂNCOVEANU CONSTANTIN
ruler  of Tara Romaneasca, b. 1654 - d. 1714.
Great landowner, politician, patriot, diplomat 
and man of culture.
• CARADA EUGENIU
writer, publicist, economist, b.1836 - d.1910. He 
was deputy, councillor, journalist; he edited the 

Grigore Gabrielescu

Gogu Constantinescu

Constantin Lecca

Gheorghe Țiţeica

Constantin Brâncuşi

Amza PelleaAristizza Romanescu

Traian Demetrescu

Ion Țuculescu

Ştefan Odobleja

Alexandru Macedonski



• BERCEANU D. ŞTEFAN
medic, n. 1914 – m. 1990. A iniţiat şi dezvoltat 
şcoli de hematologie în toate oraşele mari din 
ţară, prin secundariat şi doctorantură. Se numă-
ră printre primii cercetători din lume în ce pri-
veşte etiopatologia cancerului şi a leucemiei, a 
bolilor imunologice şi autoimune.
• BIBERI ION
medic şi scriitor, n. 1904 – m.1990. S-a remarcat 
ca medic psihiatru, dar şi ca romancier moder-
nist, nuvelist, eseist, autor de monografii, de lu-
crări de estetică literară, interviuri, de antologii.
• BIBESCU GHEORGHE
domn al Ţării Româneşti, n. 1804 la Craiova – 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 Vi-
telius”, „Capul lui Laocoon” şi „Studiu”. 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, 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, direc-
torul Băncii Naţionale; fiind considerat un bun 
organizator al politicii financiare româneşti.
• CÂRLOVA VASILE
poet, n. 1809 – m.1831. Este înmormântat în 
curtea bisericii Madona Dudu din Craiova.
• COCULESCU C. NICOLAE
astronom, n. 1886 – m.1952. A realizat Obser-
vatorul astronomic din Bucureşti, în 1908. A 
contribuit la înfiinţarea Comitetului naţional de 
geodezie şi geofizică (1929) şi a Comitetului na-
ţional de astronomie (1930).
• (GOGU) GEORGE CONSTANTINESCU
inginer, inventator, n. 1881 – m. 1965. Este au-
torul a peste 120 brevete de invenţii (4 volume), 
aplicaţii industriale ale noii ştiinţe – SONOCI-
TATEA – 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.
• FARAGO ELENA
poetă, prozatoare, autoare dramatică, n. 1878 - 
m. 1954. A scris peste 20 de cărţi; a condus Fun-
daţia Culturală Alexandru şi Aristia Aman, timp 
de 26 de ani.

Ioan Maiorescu

Barbu Ştirbei
Theodor Aman

violent newspaper “Clopotul/The Bell“ and he 
was the manager of the National Bank for 27 
years, being a good organizer of the Romanian 
financial politics.
• CÂRLOVA VASILE
poet, b.1809 - d.1831. He was burried in the 
courtyard of the Madona Dudu Church.
• COCULESCU C. NICOLAE
astronomer, b.1866 - d.1952. He laid the foun-
dations of the astronomical Observatory of Bu-
charest, in 1908. He set up the National Com-
mittee for geodesy and geophysics (1929) and 
the National Committee for astronomy (1930).
• (GOGU) GEORGE CONSTANTINESCU
engineer, inventor, b.1881 - d.1965. He is the 
author of more than 120 invention certificates 
(4 volumes), industrial applications of the new 
science - sonority - discovered and scientifically 
proved on math base.
• DEMETRESCU TRAIAN
poet, prose writer and publicist, b.1866 - d.1896. 
He published 15 volumes of poems and plays. 
• FARAGO ELENA
poet, prose writer, dramatist, b.1878 - d.1954. 
She wrote more than 20 books; she was the 
manager of the Cultural Foundation “Alexandru 
and Aristia Aman” for 26 years.
• GRIGORE GABRIELESCU
tenor, b.1859-d.1915. Professor at the Decla-
mation Conservatoire of Iasi, and later director 
of the National Theatre of Craiova and of the 
Music School - “Elefterie and Maria Cornetti“ 
(1911- 1915).
• GEROTA DIMITRIE
physician, b.1867 - d.1939. He was the first ra-
diologist from our country; he invented a tech-
nique by which one can inject the lymphatic 
vessels, a method adopted by all the contempo-
rary anatomists.
• HORIA VINTILĂ
writer, b.1915 - d.1992. He published novels, 
short-stories, essays and poems in Romanian, 
Spanish, French and Italian.
• IORDACHE ŞTEFAN
theater and film actor, b. 1941, Calafat - d. 2008. 
He was an actor at the National Theatre in Craiova
• LALESCU TRAIAN
lecturer, mathematician, b.1882 - d.1929. He 
was the successor of Spiru Haret at the School 
for Platforms and Roads, having an important 
role in the foundation of the Polytechnic School 
of Timisoara; he was its first rector.
• LECCA CONSTANTIN
professor, publisher, painter, b.1807 - d.1887. 
He founded the first printing house (1837) and 
the first periodical in Oltenia -“Mozaicul“(1838).

Henri Coandă
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• GRIGORE GABRIELESCU
tenor, n. 1859 – m. 1915. Profesor la Conserva-
torul de declamaţie din Iaşi, apoi director al tea-
trului Naţional din Craiova şi al Şcolii de muzică 
Elefterie şi Maria Cornetti (1911 – 1915). 
• GEROTA DIMITRIE
medic, n. 1867 – m. 1939. A fost cel dintâi radio-
log din ţara noastră şi a preconizat o tehnică de 
injectare a vaselor limfatice adoptată de către 
toţi anatomiştii contemporani.
• HORIA VINTILĂ
scriitor, n. 1915 – m. 1992. Publică romane, nuve-
le, eseuri şi poezie, în limbile română, spaniolă, 
franceză şi italiană.
• IORDACHE ŞTEFAN
actor de teatru şi film, n. 1941, Calafat - m. 2008. 
A fost actor şi la Naţionalul din Bănie
• 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 pri-
mul ei rector.
• LECCA CONSTANTIN
profesor, editor, pictor, n. 1807 – m.1887. A fost 
ctitorul primei tipografii (1837) şi al primului pe-
riodic din Oltenia, Mozaicul (1838).
• 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.
• MAIORESCU TITU
scriitor, profesor, om politic, n. 1840 – m.1917. 
Ajunge ministru al Instrucţiunii Publice, mem-
bru 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.
• MATEI BASARAB
domn al Ţării Româneşti, n.1580 – m.1654. Des-
cendent al boierilor craioveşti, nepot al lui Nea-
goe Basarab urcă pe tronul Ţării Româneşti la 20 
septembrie 1632.
• 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. Înfăptu-
ieşte prima unire a celor trei provincii româneşti 
– Ţara Românească, Moldova şi Ardealul, la 27 
mai 1600.
• MIHAIL JEAN
proprietar, n.1875 – m.1936. A lăsat întreaga sa 
avere statului român – peste 80000 ha teren ara-
bil, imobile, păduri, sute de milioane în numerar 
şi în bănci, bijuterii – cu dorinţa de a înfiinţa o 
Fundaţie Jean Mihail.

• 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 pe-
trolul este planctonul mărilor.
• MURGULESCU ILIE
chimist, n. 1902 – m.1991. Printre altele a inven-
tat procedeul de polimerizare a acrilonitrilului.
• NEAGOE BASARAB
domn al Ţării Româneşti, n. 1481 – m. 1521. A 
domnit între anii 1512 – 1521 adus pe tron de 
Craioveşti.
• 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.
• 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 Olte-
nească, Suflet Oltenesc, Oltenia.
• OBEDEANU CONSTANTIN
m. 1755, vel paharnic, vornic, caimacan şi mare 
consilier împăratesc al Olteniei; ctitor de mâ-
năstiri şi şcoli.

Nicolae Romanescu

• MACEDONSKI ALEXANDRU
writer, b.1854 - d.1920. He published the follow-
ing newspapers: “Oltul“, “Vestea“, “Dunarea“, 
“Plevna“, “Literatorul, “Tarara“ and “Liga Orto-
doxa“. He published more than 20 volumes. 
• MAIORESCU TITU
writer, professor, politician, b.1840 - d.1917. He 
was minister of the Public Instruction, member 
of the Romanian Academy, deputy in the Par-
liament, prime-minister. He had an important 
contribution in literary critics, linguistics, phi-
losophy, logics, psychology, history etc.
• MATEI BASARAB
ruler of Tara Romaneasca, b.1580 - d.1654. He was 
a descendant of the Craiovesti boyards, the grand-
son of Neagoe Basarab; he ascended the throne of 
Tara Romaneasca on September, 20, 1632.
• MIHAI VITEAZUL
prince of Wallahia, b.1558 - d.1601. He was Ban 
of Mehedinti; stolnic; agha; great Ban of Craio-
va; Voivode of Wallahia. The first Romanian 
ruler to unite all the three principalities in the 
Romanian area: Wallahia, Moldavia and Ardeal, 
on the 27th of May, 1600.

• MIHAIL JEAN
landowner, b.1875 - d.1936. He donated all his 
fortune to the Romanian state-over 80,000 ha 
of arable soil, buildings, forests, hundreds of 
millions lei cash and in banks, jewels- all for a 
Foundation “Jean Mihail“.
• MRAZEC LUDOVIC
geologist, b.1867 - d.1944. He laid the founda-
tions of the Geological Institute of Romania. He 
was the first Romanian geologist who admitted 
the organic origin of oil and proved that the or-
ganic raw material from which oil is formed is 
sea plankton.
• MURGULESCU ILIE
chemist, b.1902 - d.1991. One of his numerous 
great achievements was the polymerization of 
acrylonitril.
• NEAGOE BASARAB
ruler of Tara Romaneasca, b.1481 - d.1521. 
He ruled during 1512 - 1521; he ascended the 
throne with the help of the Craiovesti boyards. 
• NEGULESCU JEAN
painter and director, b.1900 - d.1993. He made 
almost 40 movies in Hollywood, between 1931 - 
1970, being one of the great American directors.
• C. S. NICOLAESCU - PLOPŞOR
archeologist, ethnographer, folklorist, b.1900 - 
d.1968. He created and managed the publish-
ing house “Pământ şi Suflet Oltenesc“ and the 
magazines: “Gând şi Slovă Oltenească“, “Suflet 
Oltenesc“, “Oltenia“.
• OBEDEANU CONSTANTIN
d. 1755, magistrate, royal adviser of Oltenia, the 
founder of monasteries and schools
• ODOBLEJA ŞTEFAN
doctor, scholar, b. 1902 - d. 1978 was the crea-
tor of psicho-cybernetics, the founder of gener-
al theoretical cybernetics, author of consonan-
tistic Psychology.
• PALEOLOG, V. G.
art critic, b.1891 - d.?. Excellent scientific explor-
er of the life and works of Constatin Brâncuşi.
• PĂUNESCU ADRIAN
one of the most prolific Romanian writers, Sena-
tor, b.1946 – d.2010. Spent his childhood in the 
village of Bârca, Dolj and was the author of the 
Circle „Flacara”.
• PELLEA AMZA
actor, b.1931 - d.1983. He was one of the great Ro-
manian actors, who had deep feelings for Craiova; 
that’s why at the National Theatre season opening 
he was named manager of this institution.
• PLEŞOIANU GRIGORE
professor, translator, b.1808 - d.1857. He 
laid the foundations of the Central School of 
Craiova, where he worked for 10 years.

Alexandru şi Aristia Aman
Alexandru and Aristia Aman
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• ODOBLEJA ŞTEFAN
doctor, academician, n. 1902 - m. 1978. A fost 
creatorul psihociberneticii, întemeietorul ciber-
neticii teoretice generalizate, autorul Psihologi-
ei consonantistice.
• PALEOLOG, V. G.
critic de artă, n. 1891 – m.? Eminent cercetător 
al vieţii şi operei lui Constantin Brâncuşi.
• PĂUNESCU ADRIAN
unul dintre cei mai prolifici scriitori români, se-
nator, n. 1946 - m. 2010. Copilăria şi-a petrecut-
o în comuna Bârca Dolj, şi a fost realizatorul ce-
naclului ”Flacăra”.
• PELLEA AMZA
actor, n. 1931 – m. 1983. Se numără printre marii 
actori ai României care, simţindu-se legat de Cra-
iova, la deschiderea stagiunii 1973-1974, în noua 
clădire a Teatrului Naţional, primeşte să fie direc-
tor al acestei prestigioase instituţii culturale.
• PLEŞOIANU GRIGORE
profesor, traducător, n.1808 – m. 1857. A pus 
bazele Şcolii Centrale din Craiova, pe care a slu-
jit-o cu har timp de un deceniu.
• RADU MARIA
cântăreaţă, 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. 
Preşedinte al Academiei Române (1936 – 1940), 
are publicate foarte multe articole, studii politi-
ce, culturale şi sociale.
• ROMANESCU ARISTIZZA
actriţă, n. 1854 – m. 1918. Perioada marilor sale 
creaţii este alături de Grigore Manolescu.
• ROMANESCU NICOLAE
om politic, n. 1854 – m.1931. Primar al Craio-
vei în 1859, 1901-1916 şi 1929. A contribuit, 
hotărâtor, la modernizarea oraşului, prin lucrări 
edilitar-gospodăreşti de anvergură. Lui i se dato-
rează Parcul 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, 
Mărăşeşti şi Mărăşti. A ocupat diferite funcţii în 
marele Stat Major şi Ministerul de Război.
• SÎRBU D. ION
scriitor, n. 1919 – m. 1989. Prodigioasa activita-
te literară i-a fost încununată de premiile Uniu-
nii Scriitorilor din România, Asociaţia Scriitorilor 
din Craiova, Revistei Ramuri etc. A primit titlul 
de Cetăţean de Onoare al Craiovei.
• SORESCU MARIN
scriitor, n. 1936 – m.1996. Opera sa îl situează 
printre cei mai valoroşi scriitori români, figu-

rând pe lista propunerilor pentru Premiul No-
bel. 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.
• ŞTIRBEI B. ALEXANDRU
principe, donator, n.1836 – m. 1895. A fost de-
putat de Craiova, preşedinte al Consiliului Jude-
ţean Dolj, ministru al Lucrărilor Publice în primul 
cabinet junimist de Interne şi de Finanţe.
• TITULESCU NICOLAE
diplomat, n. 1883 – m.1941. Ales preşedinte al ce-
lei de a XI-a şi a XII-a sesiuni a Adunării Generale 
a Societăţii Naţiunilor, în 1930 şi în 1931, fiind sin-
gurul diplomat care a deţinut de două ori această 
funcţie.
• ŢIŢEICA GHEORGHE
matematician, n. 1873 – m.1939. Este fondato-
rul geometriei diferenţiale centroafine şi unul 
din creatorii şcolii matematice româneşti.
• ŢUCULESCU ION
medic şi pictor, n. 1910 – m. 1962. Lucrările sale 
de pictură expresionist – populară, cu evoluţie 
spre abstracţionism, s-au impus în epocă.
• VLADIMIRESCU TUDOR
n.1770 – m.1821. Revoluţia condusă de Tudor 
Vladimirescu pune capăt regimului fanariot re-
stabilind domeniile pământene şi a constituit 
prologul Revoluţiei române din anul 1848.

Marin Sorescu
Elena Farago

• RADU MARIA
singer, b.1917 - d.1990. She was awarded the 
title “Artist of the people“.
• RĂDULESCU - MOTRU CONSTANTIN
professor, philosopher, psychologist, b.1868 - 
d.1957. He was the President of the Romanian 
Academy (1936 - 1940), and published many ar-
ticles, political, cultural and social studies.
• ROMANESCU ARISTIZZA
actress, b.1854 - d.1918. Her great creation pe-
riod is connected to the name and personality 
of Grigore Manolescu.
• ROMANESCU NICOLAE
politician, b.1854 - d.1931. He was the Mayor of 
Craiova in 1859, 1901-1916 and 1929. He mod-
ernized the city by extensive urbanistic works. 
The Romanescu Park - Craiova, was built due to 
his idea, following the plans of the French archi-
tect E. Redont.
• STĂNESCU CONSTANTIN
general, b.1895 - d.1947. During 1916 - 1918 he 
fought in first line in the Dobrogea, Marasesti 
and Marasti fights. He had different positions in 
the General Staff or in the Ministry of War.
• SÂRBU D. ION
writer, b.1919 - d.1989. For his rich literary activ-
ity he was awarded many prizes from the Craiova  
“Union of Writers“, “Ramuri“ magazine. He was also 
awarded the title “Citizen of honour“ of Craiova.
• SORESCU MARIN
writer, b.1936 - d.1996. His works make him one 
of the most valuable personalities of our coun-

try; he was on the list of proposals for the Nobel 
Prize. In 1992 he became member of the Roma-
nian Academy, and in November, 25, 1993, he 
was named Minister of Culture. His works were 
worldwide spread, being translated in many lan-
guages. Since the season opening 2005 - 2006, 
the National Theatre bears his name.
• ŞTIRBEI B. ALEXANDRU
prince, donator, b.1836 - d.1895. He was deputy 
of Craiova, president of the Dolj County Council, 
minister of the Public Works in the first “Juni-
mist“ Finance and Internal Cabinet.
• TITULESCU NICOLAE
diplomat, b.1883 - d.1941. He was elected presi-
dent of the XIth and XIIth sessions of the United Na-
tions General Assembly, in 1930 and 1931, being 
the only diplomatist who held twice this function.
• ŢIŢEICA GHEORGHE
mathematician, b.1873 - d.1939. He is the 
founder of the Affine Differential Geometry and 
one of the creators of the Romanian school for 
mathematics.
• ŢUCULESCU ION
physician, painter, b.1910 - d.1962. His expres-
sionist folk paintings, with evolution towards 
abstract, were very appreciated in that period.
• VLADIMIRESCU TUDOR
b.1770 - d.1821. He was the leader of the Revo-
lution which ended the Phanariote regime; he 
fought for the suppression of certain taxes and 
taxing criteria, the reduction of the main tax; by 
his gesture he made the prologue for the future 
Revolution of 1848.

Maria Tănase
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Craiova, 200585, Dolj
Telefon: (004) 0251 414424
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www.cjdolj.ro
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Doljul este unul dintre cele mai 
mari şi atractive judeţe ale Româ-
niei. Prin poziţia geografi că foarte 
avantajoasă, Doljul are legături cu 
Europa, în primul rând, printr-un 
modern Aeroport Internaţional.  
La 29 martie 2007 aici a avut loc 
lansarea ofi cială a zborurilor din 
Craiova pe rute externe. Odată cu 
deschiderea conexiunii Craiova-
Timişoara, întreaga regiune de 
dezvoltare Sud - Vest a ţării are la 
dispoziţie cel mai rapid şi confor-
tabil mijloc de transport spre cele 
15 destinaţii ale rutei aviatice 
„Carpatair” S.A. din Italia, Germa-
nia, Franţa şi Grecia. De asemenea, 
judeţul este traversat de două co-
ridoare pan-europene: coridorul 
multimodal IV  (Berlin-Nürnberg-
Praga-Budapesta-Bucureşti-Con-
stanţa-Salonic-Istanbul) şi cori-
dorul VII  (Dunărea). Doljul are 
două porturi dunărene: la Calafat 
(aici a început, în mai 2007, şi con-
struirea unui modern pod peste 
fl uviu: Calafat - Vidin) şi Bechet. În 
curând şi la Rast. O modernă gară 
(Craiova fi ind cel mai important 
nod feroviar din toată Regiunea de 
Dezvoltare Sud - Vest Oltenia), o 
reţea de căi ferate în lungime de 
221 km, din care 97 km electrifi ca-
tă; o întinsă infrastructură rutieră 
constând din: trei drumuri euro-
pene 191 km; drumuri naţionale în 
lungime de 423 km; drumuri jude-
ţene 1100 km şi drumuri comunale 
ce totalizează peste 2000 km. Pe 
lângă aceste avantaje, Doljul dis-
pune de o climă temperată, de bo-
gate resurse naturale zăcămintele 
de ţiţei fi ind destul de importante 
- de variate forme de relief - înce-
pând cu mari suprafeţe agricole şi 
soluri bogate, de zone industriale 
insufi cient puse în valoare, de forţă 
de muncă califi cată, îndeosebi prin 
structurile universitare din Craiova.
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