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DOLJUL: ATRACTIV, ACCESIBIL,
DESCHIS

DOLJ COUNTY: ATTRACTIVE,
ACCESSIBLE, OPEN

Județul Dolj este unul dintre cele mai mari din
România, cu o suprafață totală de 7.414 kilometri
pătrați, o populație de circa 700.000 de locuitori și
un număr de 111 unități administrativ-teritoriale:
3 municipii (Craiova, Calafat, Băilești), 4 orașe
(Filiași, Segarcea, Bechet, Dăbuleni) și 104 comune
(cu 364 de sate).
Multe dintre elementele care conturează specificul
Doljului la nivel regional și național se constituie și în
puncte forte ale județului:

Dolj County is one of the largest in Romania, with
a total surface of 7,414 square kilometres, with a
population of approximately 700,000 inhabitants
and a number of 111 administrative-territorial units:
3 municipals (Craiova, Calafat, Băilești), 4 cities (Filiași,
Segarcea, Bechet, Dăbuleni) and 104 communes
(with 364 villages).
Many of the features constituting the particularity of
Dolj County at regional and national level are also the
strengths of the county:

1

un aeroport internațional care asigură legătura,
prin curse directe, cu importante metropole europene;
2

an international airport ensuring, by direct
flights, the connection with important European
metropolises;

3

its location at the border with Bulgaria and
the direct access to the Danube, on a length of
150 kilometres, with three river ports, as well as a
road and railway bridge, between Calafat and Vidin;

4

a generous road infrastructure, measuring over
2,400 kilometres, out of which almost half of them
are county roads;

situarea la granița cu Bulgaria și accesul direct
la Dunăre, pe o lungime de 150 de kilometri, cu trei
porturi fluviale, precum și un pod rutier și feroviar,
între Calafat și Vidin;
o infrastructură rutieră generoasă, măsurând
peste 2.400 de kilometri, dintre care aproape
jumătate reprezintă drumuri județene;
o rețea feroviară cu 225 de kilometri de
cale ferată, și cea mai mare gară din regiune, la
Craiova, situată pe magistrala națională electrificată
București - Timișoara;
5

acces la rețeaua europeană de transport, Doljul
fiind străbătut de două coridoare (Rin - Dunăre și
Orient / Est-Mediteraneean);
6

una dintre cele mai ridicate ponderi din România
în privința terenurilor cu destinație agricolă (aproape
80% din suprafața județului);
7 o rețea de unități educaționale extinsă și
diversificată, care include două universități de stat cu
tradiție și o universitate privată;
8 un număr mare de monumente istorice și un
bogat patrimoniu cultural imaterial.

Acestea sunt câteva dintre
argumentele care poziționează
Doljul drept un județ
atractiv, accesibil, cu o largă
deschidere către Europa și
cu un real potențial.
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2

3

4

a railway network with 225 kilometres and the
biggest railway station in the region, at Craiova,
situated on the main railway Bucharest - Timișoara;
5

the access to the European network of transport,
Dolj County being crossed by two corridors (Rhine –
Danube and Orient / East-Mediterranean);
6

one of the highest shares in Romania regarding
the agricultural lands (almost 80% of the surface of
the county);
7

a diverse and extended network of educational
units, which includes two State university with
tradition and a private university;
8

a large number of historical monuments and a
rich cultural non-material patrimony.
These are some of the arguments
that place Dolj county in the
position of an attractive,
accessible county, with a wide
opening to Europe and
with real potential.

DOLJUL, ÎNTRE TRADIȚIE ȘI
MODERNITATE

DOLJ COUNTY, BETWEEN
TRADITION AND MODERNITY

De fiecare dată când am ocazia de a prezenta județul
Dolj, o fac cu deosebită plăcere, pentru că pot
vorbi despre unul dintre locurile cu totul speciale
ale României, o zonă care onorează, prin realitățile
prezentului, un trecut cu adevărat însemnat.
Județ de graniță, străjuit la sud de apele Dunării,
Doljul s-a aflat, în decursul milenarei sale existențe,
la răscruce de civilizații și în prima linie a unor
evenimente definitorii, mărturie fiind numeroasele
vestigii care vorbesc despre geneza poporului nostru.
Astăzi, bătrânul fluviu este mai puțin hotar și mai
mult punte de legătură, în jurul căreia se dezvoltă
cooperarea fără frontiere între România și Bulgaria.
Doljul și capitala sa, Craiova, sunt meleaguri încărcate de istorie, dar și un vechi pol al artelor și al
științelor, leagăn al unei întregi galerii de personalități de talie națională și internațională, precum
Nicolae Titulescu, Titu Maiorescu, Petrache Poenaru,
Marin Sorescu, Tudor Gheorghe sau inegalabilul
Constantin Brâncuși. Prestigiul trecutului este perpetuat, în zilele noastre, de un centru educațional de
elită și de o multitudine de instituții culturale reprezentative în domeniile lor, fie că vorbim despre muzică, teatru, arte plastice sau literatură.
Ancorat în tradiție și istorie, dar deschis către
modernitate - acesta este profilul prezent al Doljului
și vă invit să descoperiți, în proiectele și inițiativele
pe care Consiliul Județean Dolj le-a pus în operă,
coordonatele în jurul cărora ne conturăm viitorul.

Whenever I have the opportunity to present Dolj
County, I take great pleasure in doing so as I am able
to speak about one of the particularly special places
of Romania, an area which honours, by the reality of
the present, a really significant past.
A border county, guarded to the south by the
Danube, Dolj was, during its millenary existence, at
the crossroads of civilizations and at the forefront of
defining events, the numerous vestiges testifying on
the genesis of our people. Today, the old river is less a
border and more a connecting bridge, around which
the cooperation between Romania and Bulgaria is
developing without borders.
Dolj and its capital, Craiova, are places full of history,
but also an old pole of arts and sciences, a cradle
of an entire gallery of national and international
personalities such as Nicolae Titulescu, Titu
Maiorescu, Petrache Poenaru, Marin Sorescu, Tudor
Gheorghe or the incomparable Constantin Brancusi.
The prestige of the past is perpetuated today by an
elite educational centre and a multitude of cultural
institutions, which are representative in their fields,
whether we talk about music, theatre, fine arts or
literature.
Anchored in tradition and history, but open to
modernity - this is the image of Dolj County and I
invite you to discover, within the projects and the
initiatives implemented by Dolj County Council, the
coordinates around which we shape our future.

Ion Prioteasa,
Președintele Consiliului Județean Dolj

Ion Prioteasa,
President of Dolj County Council
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ROLUL ȘI FUNCȚIONAREA
CONSILIULUI JUDEȚEAN DOLJ

THE ROLE AND THE FUNCTIONING
OF DOLJ COUNTY COUNCIL

Consiliul județean este autoritatea administrației
publice locale, constituită pentru coordonarea activității consiliilor comunale, orășenești și municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes județean.
Această structură este compusă din consilieri
județeni, aleși prin vot universal, egal, direct, secret
și liber exprimat, pentru un mandat de 4 ani. Dată
fiind populația Doljului, Consiliul Județean Dolj
funcționează cu numărul maxim de consilieri
prevăzut de lege: 37.

The County Council is the authority of the local
public administration, established to coordinate the
activity of communal, town and city councils in view
of performing county public services.
This structure is composed of county councillors,
elected by universal, equal, direct, free and secret
suffrage for a term of 4 years.
Given the population of Dolj County, Dolj County
Council works with the maximum number of
councillors stipulated by law: 37.

COMPONENȚA NOMINALĂ A CONSILIULUI JUDEȚEAN DOLJ
DOLJ COUNTY COUNCIL MEMBERS
Ion Prioteasa - președinte / president
Alina Elena Tănăsescu - vicepreședinte / vicepresident
Avram Cezar Gabriel

Dumitrache Silviu Ionuț

Neațu-Breciugă Mihail Adrian

Badea Marian

Durle Dumitru Cosmin

Negulescu Mihail Cristian

Bărăgan Stelian

Găină Florea

Odolbașa Victor

Bercea-Florea Georgică

Irinei Marian Ioan

Păuna Cristian Costel

Bică Gheorghe

Ivanovici Laurențiu

Scărlătescu Lucian Cristian

Brezniceanu Alexandru

Luică Dorel

Sdreală Mihai Marian

Călin Cosmin Petruț

Marin Marian Viorel

Soare Mihai

Ceană Mihaela

Marinescu Sofi Sabin

Tarniță Daniela

Chifu Radu

Mondea Cornel

Vasile Dorin Cosmin

Ciurlin Costică

Moșoiu Constantin

Văduva Fănel

Dincă Oana Manuela

Motoi Nichi Silviu

Voiculescu Ion

Drîgnei Daniel

* un post de consilier vacant / one councillor position currently vacant

Consiliul Județean Dolj îndeplinește, în conformitate
cu Legea nr. 215/2001, republicată, o serie întreagă
de atribuții, principalele vizând dezvoltarea economico-socială și gestionarea patrimoniului județului, dar
și asigurarea cadrului necesar, potrivit competențelor sale, pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean în domenii precum cultura, educația,
sănătatea, situațiile de urgență, protecția mediului,
infrastructura de transport rutier, protecția copilului
și asistența socială.
Consiliul județean se întrunește lunar în ședință ordinară, dar și în ședințe extraordinare, ori de câte ori
este necesar, și adoptă hotărâri care pot fi propuse
de consilieri, de președinte, de vicepreședinți sau de
cetățeni.
Hotărârile consiliului județean, dar și dispozițiile
președintelui sunt avizate pentru legalitate de către
secretarul județului, cel care asigură procedurile de
convocare a consiliului, pregătește lucrările supuse
dezbaterii și îndeplinește o serie de alte atribuții
prevăzute prin lege.
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Dolj County Council fulfils, in accordance with Law
no. 215/2001, republished, an entire series of duties,
the main aimed at the socio-economic development
and the management of the county patrimony, and
also ensuring the necessary framework, according
to its powers, for county public services delivery in
areas such as culture, education, health, situations
emergency, environmental protection, road transport
infrastructure, child protection and social assistance.
The County Council meets monthly in an ordinary
meeting, but also in extraordinary meetings whenever necessary, and makes decisions that may be
proposed by the councillors, the president, and the
vice-presidents or by the citizens.
The decisions of the County Council, as well as those
of the president are legally endorsed by the Secretary
of the County, which ensures the procedures for
convening the council, prepares the documents
subjected for debates and fulfils a series of other
duties provided by law.

COMISIILE DE SPECIALITATE

SPECIALTY COMMITTEES

Consiliul Județean Dolj are constituite, pentru principalele domenii de activitate, 6 comisii de specialitate
care analizează și avizează, prin vot, proiectele de hotărâre, înaintea dezbaterii lor în ședință.

Dolj County Council has 6 specialty committees
constituted for the main areas of activity, which
analyse and approve, by vote, draft decisions before
their debate in the meeting.

1 „Studii, prognoze social-economice, bugetfinanțe, administrarea domeniului public și privat al
Județului Dolj“
2

„Organizarea și dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului, monumente istorice“
3

„Amenajarea și
publice și comerț“

dezvoltarea

4

„Activități științifice,
cultură, tineret și sport“

rurală,

învățământ,

servicii

sănătate,

5 „Administrație publică locală, apărarea ordinii
publice, relații cu societatea civilă, relații externe“
6

„Protecția socială, protecția copilului, juridic“

În paginile următoare, vă prezentăm instituțiile aflate
în subordinea sau sub autoritatea Consiliului Județean
Dolj, precum și unele dintre obiectivele și investițiile de
referință din activitatea instituției noastre.

1

“Studies, socio-economic prognosis, budget and
finance, administration of the public and private
domain of Dolj County”
2

“The urban organization and development,
performance of public works, environmental
protection, historic monuments”
3

“Rural development
services and trade”

and

landscape,

public

4

”Scientific activities, education, health, culture,
youth and sport”
5

“Local public administration, public order, civil
society relations, foreign affairs”
6

“Social protection, child protection, law”

On the following pages, we present the institutions
subordinate to Dolj County Council, as well as some
of the reference investment and objectives of the
activity of our institution.

www.cjdolj.ro
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AEROPORTUL INTERNAȚIONAL CRAIOVA
Obiectiv de importanță regională nu doar pentru
Oltenia, ci pentru întreaga zonă transfrontalieră din
care face parte județul Dolj, Aeroportul Internațional
Craiova a fost revitalizat, începând cu anul 2009,
printr-o serie de investiții susținute, pentru reabilitări,
modernizări și dotări, finanțate cu 15 milioane
de euro din bugetul Consiliului Județean Dolj și cu
peste 24 de milioane de euro printr-un proiect cu
finanțare europeană.
Aeroportul Internațional Craiova dispune, în prezent,
de terminale moderne, separate, pentru sosiri și
plecări, săli de așteptare confortabile, locuri de
parcare și spații verzi, un nou turn de control și
echipamente performante, la nivelul exigențelor
internaționale.
1

curse regulate către destinații europene: Milano
- Bergamo, Roma - Ciampino, Londra - Luton,
Barcelona, Bologna (operator: WizzAir), Valencia (din
noiembrie 2016, operator: Ryanair);
2 zboruri estivale către destinații de vacanță
precum Antalya și Creta;
3

diversificarea rutelor, susținută printr-o decizie a
Comisiei Europene care permite acordarea de ajutor
la înființarea unor curse aeriene;
4

singurul aeroport din zona de sud-vest a României,
la o distanță de peste 200 de kilometri de cele mai
apropiate aerogări (București, Timișoara, Sofia);

5

premiat pentru „cele mai bune performanțe“
înregistrate în anul 2013;
6 statut de aeroport internațional obținut în anul
2015;
7

trafic de pasageri în creștere accentuată (de la
13.977 de călători în 2012 la un maxim de 138.886
în 2014);
8 dispune de parcări auto cu o capacitate totală
de peste 300 de locuri, prevăzute cu sisteme de
iluminare și supraveghere video.

REABILITARE CU FONDURI
EUROPENE
Accesarea fondurilor europene, printr-un proiect de
peste 24 de milioane de euro, a permis derularea
unor ample lucrări pentru reabilitarea infrastructurii
de mișcare. Astfel a putut fi reparată întreaga
structură din beton, pista de decolare-aterizare a
fost asfaltată, sistemul de balizaj a fost modernizat,
iar calea de rulare și platforma de îmbarcare au fost
renovate și extinse. Investițiile conduc la creșterea
capacității și a gradului de siguranță în operare,
creând condițiile pentru atragerea de noi companii
de transport aerian.

www.aeroportcraiova.ro
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CRAIOVA INTERNATIONAL AIRPORT
As an objective of regional importance – not only to
Oltenia, but also to the entire cross-border region including Dolj County Council, Craiova International
Airport has been revitalised, starting with 2009,
through constant investments for rehabilitation,
modernisation and endowment: 15 million Euro
from the budget of Dolj County Council, and
24 million Euro being covered through a project
financed by the European Union.
At present, Craiova International Airport has modern
separated terminals for arrivals and departures,
comfortable waiting rooms, parking lots and green
spaces, a new control tower and high-performance
equipment at international standards.
1

regular flights to various European destinations:
Milan - Bergamo, Rome - Ciampino, London - Luton,
Barcelona, Bologna (operator: WizzAir), Valencia
(operator: Ryanair - starting with November 2016);
2

estival flights to holiday destinations like Antalya
and Crete;
3

diversity of routes, supported by a decision of
the European Commission through which start-up
aid is granted for the opening of new flights;
4

the only airport in the South-West of Romania,
located over 200 km away from the closest airports
(Bucharest, Timisoara, Sofia);

5

the airport received
performances” in 2013;

an

award

for

“best

6 in 2015 it received the statute of international
airport;
7

constantly increasing passengers traffic (from
13,977 travellers in 2012, to a maximum of 138,886
reached in 2014);
8

it has a its own parking with a total capacity of
over 300 lots, endowed with illumination and video
surveillance.

REHABILITATION WITH EUROPEAN
FUNDS
The access to European funds through a project of
more than 24 million Euro has permitted the ample
rehabilitation of the traffic infrastructure. Thus, the
entire concrete structure has been rehabilitated,
the take-off/landing airstrip has been asphalted, the
beacon system has been modernised, the runway
and the boarding platform have been renovated and
extended. These investments lead to an increased
degree of operation safety, attracting new airlines on
the airport.
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MUZEUL DE ARTĂ CRAIOVA
Instituția muzeală de importanță națională este
găzduită de una dintre cele mai frumoase clădiri din
sudul României, Palatul „Jean Mihail“, construit la
începutul secolului al XX-lea.
Edificiul a fost consolidat și restaurat recent, cu fonduri europene, printr-o investiție de peste 6 milioane
de euro, fiind refăcute cu fidelitate toate elementele
sale arhitecturale spectaculoase - stucatură parțial
aurită, luminatoare, oglinzi venețiene, candelabre cu
ornamente din cristal de Murano, scări din marmură
de Carrara, pereți tapisați cu mătase de Lyon.
În imediata sa vecinătate, Consiliul Județean Dolj
construiește, printr-un proiect de peste 7 milioane
de euro, Centrul turistic interactiv dedicat în
întregime marelui sculptor Constantin Brâncuși,
care spunea că la Craiova „s-a născut pentru a doua
oară“. Complexul cuprinde o galerie subterană cu
suprafața de aproape 1.200 de metri pătrați, cu
ateliere de discurs și de creație, săli de spectacol, de
conferințe și de expoziție, iar la suprafață - o prismă
din sticlă, cu înălțimea de peste 12 metri, conținând
interpretări la scară mare ale operelor brâncușiene
Ovoidul și Pasărea Măiastră.

picturi ale celor mai însemnați artiști români
(Theodor Aman, Nicolae Grigorescu, Corneliu Baba,
Nicolae Tonitza, Ștefan Luchian, Iosif Iser, Constantin
Lecca, Gheorghe Petrașcu, Theodor Pallady, Eustațiu
Stoenescu și Ion Țuculescu);
5

numeroase obiecte bisericești și icoane;

6 piese de artă decorativă din secolul al XIX-lea,
care au aparținut familiei Alexandru și Aristia Aman.

PALATUL
Monument arhitectural de interes național, edificiul
în care funcționează Muzeul de Artă Craiova a fost
construit după planurile arhitectului francez Paul
Gottereau, la cererea unuia dintre cei mai bogați
oameni din România acelor vremuri, Constantin
Mihail, și a găzduit, de-a lungul timpului, înalte
personalități și evenimente marcante:
1 Regele Carol I și membrii familiei regale
(mai 1913), cu prilejul inaugurării Monumentului
Independenței „Asta-i muzica ce-mi place“;
2

Regele Ferdinand, în 1915, în timpul unei vizite
la Craiova;
3

1

șeful Cartierului General al armatei poloneze,
mareșalul Edward Rydz-Śmigły, și președintele
Poloniei, Ignacy Mościcki, în timpul exilului din 1939;

2

4 negocierile româno-bulgare din 1940, soldate cu
semnarea Tratatului de la Craiova;

COLECȚIA
aproape 9.000 de exponate valoroase - pictură,
grafică, artă decorativă, sculptură;
6 opere ale ilustrului Constantin Brâncuși: Cap
de copil, Domnișoara Pogany, Coapsa, Orgoliu, Vitellius
și Sărutul (considerată prima sculptură modernă din
lume), dar și 6 obiecte care i-au aparținut sculptorului;
3

artă europeană a secolelor XVI - XIX (școlile
olandeză, flamandă, italiană și franceză);
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4

5

mareșalul Iosip Broz Tito, care a condus de la
palat operațiunile de eliberare a Belgradului, în 1944;
6

întrevederea trilaterală a premierilor român,
bulgar și sârb din 2015, care a condus la formarea
„Grupului de la Craiova“.

CRAIOVA ART MUSEUM
This institution of national importance is hosted
by one of the most beautiful buildings in the South
of Romania – the „Jean Mihail“ Palace, built at the
beginning of the 20th century.
The edifice has been recently consolidated and
reconditioned with European funds, through an
investment of over 6 million Euro – all its outstanding
architectural elements have been remade with
high accuracy: mouldings partially plated with gold,
clerestories, Venetian mirrors, chandeliers with
Murano crystal ornaments, Carrara marble stairs,
walls covered with tapestry of Lyon silk. In its close
proximity, Dolj County Council is building, through
a project of over 7 million Euro, an Interactive
Touristic Centre exclusively dedicated to the
great sculptor Constantin Brâncuşi, who used to
say that in Craiova he „was born for the second time”.
The complex shall have an underground gallery
covering a surface of 1,200 square meters with a
speech hall and creation workshops, performance
halls, conference rooms, exhibition rooms and,
above, at the surface, a glass prism with a height of
more than 12 metres, exhibiting large-scale replicas
of the Ovoid and of the Master Bird (Pasărea Măiastră).

THE COLLECTION
1

nearly 9,000 valuable works – paintings, graphics,
decorative art, sculpture;
2

6 works of the illustrious Constantin Brâncuşi: Cap
de copil (Head of child), Coapsa (The Thigh), Domnişoara
Pogany (Mademoiselle Pogany), Orgoliu (Pride), Vitellius
and Sărutul (The Kiss) - the last mentioned being
considered the first modern sculpture in the world and also 6 objects which belonged to the sculptor;
3

European art from the 16th to the 19th century

(belonging to the Dutch school, the Fleming school,
the Italian school and the French school);
4

paintings of the most representative Romanian
artists (Theodor Aman, Nicolae Grigorescu, Corneliu
Baba, Nicolae Tonitza, Ştefan Luchian, Iosif Iser,
Constantin Lecca, Gheorghe Petraşcu, Theodor
Pallady, Eustaţiu Stoenescu and Ion Ţuculescu);
5

various church objects and icons;

6

items of decorative art from the 19th century which
belonged to the Alexandru and Aristia Aman family.

THE PALACE
Architectural monument of national interest, the
edifice hosting the Art Museum in Craiova was built
according to the designs of the French architect Paul
Gottereau following the request of one of the richest
figures in Romania at that time - Constantin Mihail,
and hosted, along the years, prominent personalities
and remarkable events:
1

King Carol I and members of the royal family
(May, 1913) during the inauguration of the Monument
of Independence named „This is the music I like”
2

King Ferdinand, in 1915, during a visit to Craiova;

3

Chief of the Headquarters of the Polish Army,
marshal Edward Rydz-Śmigły and the president of
Poland Ignacy Mościcki, during the exile in 1939;
4

the Romanian-Bulgarian negotiations in 1940
which ended with the signing of the Treaty of Craiova
5

Marshal Iosip Broz Tito who conducted, from the
Palace, the military operations for the liberation of
Beograd, in 1944;
6

the trilateral meeting of the Romanian, Bulgarian
and Serbian prime-ministers in 2015 which led to the
foundation of „The Group from Craiova”.
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MUZEUL OLTENIEI CRAIOVA

OLTENIA MUSEUM

Înființat în urmă cu mai bine de un secol, Muzeul
Olteniei Craiova reprezintă o instituție culturală de
importanță națională, însă prestigiul său a obținut
deja recunoașterea și în afara granițelor. Prin cele
trei secții ale sale, Istorie-Arheologie, Etnografie și
Științele Naturii, muzeul își îndeplinește misiunea
de a colecționa, restaura, conserva și aduce în fața
publicului larg mărturii însemnate ale trecutului, de a
păstra și promova tradițiile, precum și de a deschide
noi porți către cunoașterea mediului înconjurător și
a întregului Univers.

Founded more than one century ago, the “Oltenia
Museum” in Craiova represents a cultural institution of national importance, but its recognition went
way beyond the borders of the country. Through its
three departments - the Department of History and
Archaeology, the Department of Ethnography and
the Department of Natural Sciences – the museum
fulfils its mission to collect, restore, preserve and
bring before the public priceless testimonies from the
past, to keep alive and promote the local traditions
and to open new gates towards the discovery of the
surrounding environment and of the entire universe.

THE DEPARTMENT OF HISTORY
AND ARCHAEOLOGY

SECȚIA DE ISTORIE-ARHEOLOGIE
Deținătoarea unui patrimoniu impresionant, Secția
de Istorie-Arheologie funcționează într-o clădire
monument istoric, fosta Școală Centrală de Fete,
ridicată la începutul secolului al XX-lea, edificiu complet consolidat și restaurat cu fonduri europene,
printr-un proiect de 5,6 milioane de euro.
1

deține aproape 160.000 de obiecte valoroase
- tezaure monetare, obiecte de podoabă, colecții
arheologice, artă, documente, manuscrise, arme,
decorații etc.;
2

piese rarisime: craniu de Homo Sapiens cu
vechimea de 30.000 de ani, al treilea ca vechime din
Europa; Tetraevangheliarul Bizantin din sec. XII-XIII
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Holding an impressive patrimony, the Department
of History and Archaeology carries on its activity in
a building belonging to the historic patrimony – the
former Central Girls School – built at the beginning
of the 20th century, completely consolidated and
restored with European funds through a project with
a value of 5.6 million euro.
1

it holds almost 160,000 valuable items – monetary treasures, jewelleries, archaeological collections,
works of art, documents, manuscripts, weapons,
decorations etc.;
2

rare pieces: a homo sapiens skull aged 30,000
years, the third oldest in Europe; Byzantine Four
Gospels from the 12th - 13th century (only 3 copies
in the world – in Craiova, Dresda and Oxford); an
wooden pot from the Neolithic Age – the oldest in
the South-East of Europe; roman swords of „spatha“
type, the only ones from the area covered by the
former Roman Empire which are perfectly preserved;
the sword of the hajduks’ captain, Iancu Jianu;

(doar trei exemplare în lume, la Craiova, Dresda
și Oxford); vas de lemn din Neolitic, cel mai vechi
din sud-estul Europei; spade romane tip „spatha“,
singurele din aria fostului Imperiu Roman în stare
perfectă de conservare; sabia căpitanului de haiduci
Iancu Jianu;
3

tezaurul de monede imperiale și podoabe romane din argint de la Vârtop (sec. II-III); tezaurul medieval de la Dudașul Schelei (sec. XIV-XV), singurul tezaur
cu monede și podoabe din aur și argint descoperit
până în prezent pe teritoriul țării noastre care a aparținut unui voievod al Țării Românești;
4

săli expoziționale amenajate, începând cu anul
2015, pentru a reda cât mai fidel epoca ilustrată, prin
reconstituirea unor edificii specifice (locuințe, fortificații, lăcașuri de cult);
5

un nou imobil, construit și dotat printr-o investiție de 2,7 milioane de euro, oferă spații pentru
Laboratorul de Restaurare, cotat printre cele mai
bune din țară, depozite, săli de expoziții și conferințe.

SECȚIA DE ETNOGRAFIE
Găzduită de Casa Băniei, cea mai veche construcție
civilă din Craiova și monument de arhitectură medievală, Secția de Etnografie are aproape 12.000 de
piese în patrimoniul său - unul din cele mai valoroase
și diverse din țară.
1

edificiul a fost consolidat și restaurat, iar expoziția de bază amenajată prin investiții totale de aproape un milion de euro;
2 ilustrează aspecte relevante privind ocupațiile tradiționale, riturile și datinile, credința, meșteșugurile (ceramică oltenească, țesături de interior, cojoace din piele);
3

120 dintre valoroasele covoare și scoarțe tradiționale din patrimoniul secției au fost selectate pentru
includerea în Patrimoniul UNESCO;
4

1.400 de obiecte grupate în colecția „Maria
Tănase“, dedicată interpretei de renume internațional;
5

organizează anual Târgul Meșterilor Populari,
reunind la Craiova artizani din toate zonele României.

3

the imperial silver monetary and jewellery treasure from Vârtop (from the 2nd – 3rd century); the
medieval treasure from Dudaşul Schelei (from the
14th – 15th century), being the only treasure of coins
and jewellery made of gold and silver discovered so
far on the territory of our country, which belonged to
a ruler of the former Romanian Land.
4

exhibition halls arranged and opened to the public since 2015, rendering as faithful as possible the
presented era, through the reconstruction of specific
edifices (homes, fortresses, sanctuaries);
5

a new building constructed and endowed with
an investment of 2.7 million euro shelters the
Restoration Laboratory, considered one of the best
in the country, and also storage rooms, exhibition
halls and conference rooms.

THE DEPARTMENT OF ETHNOGRAPHY
Sheltered by the Banie House, which is the oldest civil construction in Craiova and a monument of medieval architecture, the Department of
Ethnography holds almost 12,000 items in its patrimony – one of the most valuable and diverse in the
country.
1

the building has been consolidated and restored and
the layout of the basic exhibition has been possible due to
a series of investments summing up nearly 1 million euro;
2

the department brings before the public relevant
aspects regarding the traditional activities, the rituals and
customs, the religion, the traditional art (Oltenian ceramics, interior fabrics, leather coats);
3

120 of the most valuable traditional carpets and rugs
in the patrimony of the department have been selected
for inclusion in the UNESCO Patrimony;
4

1,400 items have been put together in the “Maria
Tanase” collection dedicated to the internationally
renowned Romanian artist;
5

the department annually organises The Popular Artists
Trade, gathering in Craiova artisans from all over Romania.
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SECȚIA DE ȘTIINȚELE NATURII
Drept rezultat al unor investiții de aproape 1,5 milioane de euro pentru amenajarea expozițiilor de
bază, Secția de Științele Naturii s-a consacrat printre
cele mai moderne din țară. Patrimoniul numără mai
mult de 114.000 de piese, structurate în 11 colecții,
incluzând paleontologie, botanică, minerale și roci,
reptile, păsări și mamifere.
Sediul secției - fostul Palat „Ramuri“, în care și-a
desfășurat activitatea reputatul istoric și om politic
Nicolae Iorga - oferă spații expoziționale ample, întinse pe aproape 900 de metri pătrați.
Printre punctele cele mai atractive pot fi menționate:
1

Planetariul, cel mai modern din România, destinat videoproiecțiilor digitale, dotat cu filme realizate
de sau bazate pe informații oferite de către agenția
spațială americană (NASA) sau cea europeană (ESA);
2 reconstituirea habitatului ursului de peșteră,
fiind expus un schelet vechi de aproximativ 30.000
de ani;
3

scheletul unui mamut, descoperit în localitatea
Leu, cu vechimea de circa 1,6 milioane de ani;
4 scheletul de mastodont de la Stoina (cca. 2 milioane de ani), descoperit în anul 1928 și reconstituit
parțial de către savantul C. S. Nicolăescu-Plopșor;
5

fragmente cu o deosebită valoare geologică și științifică dintr-un meteorit căzut în anul 1927 la Sopot.

THE DEPARTMENT OF NATURAL
SCIENCES
As a result of a series of investments of nearly 1.5
million euro for the arrangement of the basic exhibitions, the Department of Natural Sciences has become
one of the most modern in the country. Its patrimony
summons up more than 114,000 items, divided in 11
distinct collections including palaeontology, botanic,
minerals and rocks, reptiles, birds and mammals.
The location of the department – the former “Ramuri”
Palace where the famous historian and politician
Nicolae Iorga has worked – offers generous exhibition
halls of about 900 square metres.
Among the most attractive objectives we should mention:
1

the Planetarium, the most modern in Romania,
for digital video-projections, presenting films made
by or based on the information offered by the
American Space Agency (NASA) or the European
Space Agency (ESA);
2

the reconstruction of the habitat of the cave
bear, with the exhibition of a skeleton having the age
of approximately 30,000 years;
3

the skeleton of a mammoth discovered in Leu
commune, aged approximately 1.6 million years;
4 the skeleton of a mastodon found at Stoina (cca.
2 million years old) – discovered in 1928 and partially
realigned by the scientist C. S. Nicolăescu-Plopşor;
5

fragments of a meteor, fallen on earth in 1927 at
Sopot, having a great geological and scientific value.
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THE „CORNETTI“ POPULAR
SCHOOL FOR ARTS AND CRAFTS
1 cultural institution for artistic education for amateurs, founded in 1911, bearing the names of the
philanthropists who had the initiative of its creation:
the politician Elefterie Cornetti and his wife, Elena;
2

the educational offer covers 18 teaching lines in
music and visual arts: piano, violin, guitar, canto, cinematographic art, acting, ballet, graphic, painting etc.;

ȘCOALA POPULARĂ DE ARTE ȘI
MESERII „CORNETTI“
1 instituție culturală destinată învățământului artistic pentru amatori, fondată în anul 1911, purtând
numele filantropilor care au avut inițiativa înființării ei:
omul politic Elefterie Cornetti și soția sa, Elena;
2

oferta educațională acoperă 18 discipline de studiu, în domeniul muzical și cel al artelor vizuale: pian,
vioară, chitară, canto, artă cinematografică, actorie,
balet, grafică, pictură etc.;
3

cursuri organizate pentru un număr total de
peste 400 de elevi în fiecare an;
4

peste 160 de premii, diplome și mențiuni obținute, între 2005 și 2015, la concursuri și festivaluri
naționale și internaționale, dintre care 10 premii I la
Festivalul Național „Maria Tănase“;
5 numeroși absolvenți au devenit profesioniști
consacrați în domeniul pentru care au optat, printre
care Tudor Gheorghe, Marcel Iureș, Horațiu Mălăele,
Gil Dobrică, Valer Dellakeza, Dan Scurtulescu, Nicolae
Urziceanu, Victor Parhon, Nicolae Alexi;
6

sediul școlii se află într-o clădire cu statut de monument istoric, edificată la începutul secolului al XX-lea.

CENTRUL JUDEȚEAN PENTRU
CONSERVAREA ȘI PROMOVAREA
CULTURII TRADIȚIONALE DOLJ
1

funcționează într-o clădire monument istoric,
Casa „Chirchiubeşa-Palada“, datând de la sfârșitul
secolului al XIX-lea;
2 rol major în păstrarea valorilor tradiționale, precum și în stimularea creației populare contemporane, pe toate palierele artistice;

3

classes organised for a total annual number of
over 400 students;
4

more than 160 awards, diplomas and mentions
obtained between 2005 and 2015 at various contests
and national and international festivals, of which 10
blue ribbons at the “Maria Tănase“ National Festival;
5 many of its graduates became renowned professionals in their field of education, like Tudor
Gheorghe, Marcel Iureş, Horaţiu Mălăele, Gil Dobrică,
Valer Dellakeza, Dan Scurtulescu, Nicolae Urziceanu,
Victor Parhon, Nicolae Alexi;
6

the school is hosted by a building which is an historic monument from the beginning of the 20th century.

DOLJ COUNTY CENTRE FOR THE
PRESERVATION AND PROMOTION
OF THE TRADITIONAL CULTURE
1 it is hosted in a building preserved as an historic
monument – the “Chirchiubeşa-Palada“ House –constructed at the end of the 19th century;
2

it has a major role in the preservation of the traditional values, as well as in stimulating contemporany popular creations in all artistic directions;
3

it is the organiser of the “Maria Tănase“ National
Competition Festival of the Romanian Popular
Singers – the oldest and most representative festival
of this kind in the country;
4

having as objective the ethnologic and anthropologic research, it is endowed with its own speciality library
containing almost 2,000 volumes and documents;
5 it shelters the “Cromatic“ Gallery – the first amateurs gallery of art in the country suitable to host
exhibitions of 60 - 70 works.

3

organizator al Festivalului Concurs Național al
Interpreților Cântecului Popular Românesc „Maria Tănase“
- cel mai vechi și mai amplu festival de gen din țară;
4

având ca obiectiv cercetarea etnologică şi antropologică, este dotat cu propria bibliotecă de specialitate,
formată din aproape 2.000 de volume și documente;
5

deține Galeria „Cromatic“, prima galerie de artă
de amatori din țară, capabilă să susțină vernisaje
care grupează 60 - 70 de lucrări.
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BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ
„ALEXANDRU ȘI ARISTIA AMAN“

THE „ALEXANDRU AND ARISTIA
AMAN“ COUNTY LIBRARY

Instituție de cultură fondată în anul 1908, Biblioteca
„Alexandru și Aristia Aman“ gestionează, în beneficiul tuturor celor pasionați de lectură sau interesați
de documentare, un impresionant fond, format din
peste 700.000 de volume, publicații, studii și alte
înscrisuri, pe suport clasic sau digital.
Ca recunoaștere a prestigiului național al instituției și
a condițiilor pe care ea le oferă, reputații academicieni Dan Berindei și Dinu C. Giurescu și-au donat bibliotecile personale, un veritabil tezaur scris, numărând
peste 70.000 de valoroase cărți, lucrări, articole și
documente în manuscris.

Cultural institution founded in 1908, the “Alexandru
and Aristia Aman“ County Library administrates, for
the benefit of all those passionate about reading or
documentation, an impressive collection of more
than 700,000 volumes, publications, studies and
other writings, on paper or in digital format.
As recognition of the national prestige of the institution and of the conditions it offers, the distinguished
academicians Dan Berindei and Dinu C. Giurescu
donated their private libraries – an authentic written
treasury of over 70,000 valuable books, works, articles and manuscripts.

1

secție de împrumut la domiciliu pentru adulți, cu
peste 120.000 de volume, structurate în colecții de
beletristică și cărți de specialitate;
2 secție de împrumut la domiciliu pentru copii și
tineret, cu 61.000 de volume și propria galerie de
artă;
3

3 săli de lectură în sediul principal, cu o capacitate de 110 locuri, oferind cititorilor posibilitatea de
a consulta volumele din colecțiile de bază ale bibliotecii;
4

Casa Memorială „Elena Farago“, monument istoric de interes național, în care sunt păstrate cărți,
documente, fotografii, scrisori și alte obiecte care au
aparținut poetei și familiei sale;
5

depozit general de carte, cu peste 220.000 de
volume, inclusiv carte de patrimoniu, dotat cu sistem
modern de rafturi monobloc, automate, cu comandă
digitală;
6
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catalog electronic, disponibil inclusiv online, pen-

1

the loan department for adults, with over 120,000
volumes structured in collections of fiction and speciality books;
2

the loan department for children and young,
with over 61,000 volumes and its own art gallery;
3 3 reading rooms in the main building with a
capacity of 110 seats, offering visitors the possibility
to read volumes from the base collections of the
library;
4

the “Elena Farago“ Memorial House - historical
monument of national interest hosting books, documents, photographs, letters and other objects which
belonged to the poet or to her family;
5

a general book deposit with over 220,000 volumes, including volumes of patrimony, endowed
with modern automatic monoblock shelf system with
digital command;
6

electronic catalogue, also available online, for an
easier access of the readers to the titles owned by

tru accesul mai facil al cititorilor la titlurile din colecțiile bibliotecii;
7

4 filiale, în mari cartiere ale Craiovei, cu fond de
carte destinat împrumutului la domiciliu, pentru a
veni în sprijinul utilizatorilor;
8

implicare în numeroase parteneriate și proiecte,
inclusiv cu finanțare europeană, precum „Biblionet“,
„Biblioteca din vacanță“, „Școala de vară culturală“,
„Clubul Pensionarilor“ (care a condus la fondarea
trupei de teatru „Cutezătorii“);
9

the library;
7

4 territorial branches in the largest districts of
Craiova, holding collections for home loan in order
to provide closeness to the readers;
8

involvement in different partnerships and
projects, including projects with European financing – “Biblionet“, “The Holliday Library”, “Cultural
Summer School“, “Pensioners’ Club“ (which led to the
foundation of the theatre troupe “Cutezătorii“ (The
Adventurous);

„American Corner“, înființat în urmă cu 10 ani,
printr-un parteneriat cu Ambasada SUA la București,
constituie un spațiu de contact între cultura americană și cea românească.

9 the “American Corner“, founded 10 years ago in
partnership with the US Embassy in Bucharest, represents a contact point between the American and
the Romanian cultures.

CENTRU PENTRU CĂRȚI VECHI ȘI RARE

OLD AND RARE BOOKS CENTRE

Consiliul Județean Dolj și Biblioteca „Alexandru și
Aristia Aman“ au obținut fonduri europene, printr-un
proiect în valoare totală de 3,3 milioane de euro,
pentru reabilitarea și utilarea unei construcții vechi
din Craiova, Casa „Damianov“. Imobilul va găzdui
un centru dotat cu aparatura necesară pentru a
transpune în format digital volumele și publicațiile
vechi și rare.

Dolj County Council and the “Alexandru and Aristia
Aman“ County Library have received European funds,
through a project with a total value of 3.3 million
euro, for the rehabilitation and endowment of an old
building in Craiova – the “Damianov” House – which
will shelter a modern centre, properly equipped for
transposing the old and rare publications in digital
format.

www.aman.ro
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CENTRUL TURISTIC PENTRU
AGREMENT ȘI SPORT

LEISURE AND SPORTS TOURISM
COMPLEX

Consiliul Județean Dolj a dezvoltat în vecinătatea
Aeroportului Internațional Craiova, printr-un proiect
european cu valoarea totală de 3,7 milioane de euro,
un complex modern, prevăzut cu terenuri pentru
practicarea unei bogate game de sporturi, dar și cu
spații special amenajate pentru întreținere și relaxare.

Dolj County Council has created near the International
Airport in Craiova, through a European project with a
total value of 3.7 million euro, a modern complex fitted with fields for a rich range of sports, but also with
areas for fitness and relaxation.

1

teren de fotbal cu gazon natural, prevăzut cu
instalație de nocturnă și tribune;
2

teren multifuncțional cu suprafață sintetică, cu
marcaje pentru fotbal, volei, handbal, prevăzut cu
instalație de nocturnă și tribune;
3 2 terenuri de tenis de câmp, cu panouri pentru
baschet;
4

pistă de alergare cu groapă de nisip;

5

2 piste de bowling;

6

perete pentru alpinism;

7

cabinet medical;

8

săli pentru biliard, tenis de masă, fitness, forță,
masaj, saună, conferințe.
Complexul sportiv și de agrement, administrat de
Clubul Sportiv Județean Știința „U“ Craiova, este deschis publicului larg, întreaga infrastructură fiind disponibilă pentru închiriere.
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1

football field with natural grass, equipped with
night lighting and spectator stands;
2

multipurpose synthetic field, with markings for
football, volleyball, handball, equipped with night
lighting and spectator stands;
3

2 tennis fields, with panels for basketball;

4

running track covered with sand pit;

5

2 bowling alleys;

6

climbing wall;

7

medical consultation room;

8

rooms for billiards, table tennis, fitness and gym,
massage, sauna and a conference room.
This complex for sports and leisure, administrated by
the County Sports Club Stiinta “U” Craiova, is open to
the public and the entire infrastructure is available for
rent.

INFRASTRUCTURĂ PENTRU CAZARE
Consiliul Județean Dolj este unicul acționar al societății Parc - Turism SA, unitate reprezentativă pentru
activitatea hotelieră și de alimentație publică în
municipiul Craiova, din structura căreia fac parte
Hotelul Parc și Restaurantul Flora.
În perioada 2005-2015, au fost realizate investiții de
aproximativ 700.000 de euro pentru lucrări de renovare și extindere, precum și pentru asigurarea unor
dotări moderne, necesare bunei desfășurări a activității, la standarde internaționale de calitate.

HOTELUL PARC

THE ACCOMMODATION
INFRASTRUCTURE
Dolj County Council is the sole shareholder of ParcTurism SA, a representative provider of accommodation and catering services in Craiova, being formed of
the “Parc Hotel” and the “Flora Restaurant”.
In the period 2005-2015, nearly 700,000 euro were
invested for renovations and expansion, as well
as for acquiring modern equipment necessary for
carrying out their activity at international quality
standards.

PARC HOTEL

1

clasificat în categoria 3 stele;

1

classified in the “3 stars” category;

2

43 de camere, cu o capacitate totală de 86 de locuri;

2

43 rooms with a total capacity of 86 beds;

3

sală de conferințe, cu capacitatea de 30 de persoane;

3

conference room with a capacity of 30 seats;

4

propriul restaurant, cu 150 de locuri;

4

its own restaurant with 150 seats;

5

terasă de vară cu 70 de locuri.

5

summer terrace with 70 seats.

RESTAURANTUL FLORA
6

două saloane pentru evenimente (de 200,
respectiv 400 de locuri);
7 sală de protocol cu 30 de locuri, pentru întâlniri
de afaceri, conferințe.

FLORA RESTAURANT
6

two dining halls suitable for events with 200,
respectively 400 persons attending;
7

conference hall with 30 seats for business meetings, conferences.
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INFRASTRUCTURĂ SANITARĂ

HEALTH INFRASTRUCTURE

Consiliul Județean Dolj îndeplinește un rol important în
domeniul sănătății, având în subordinea sa nouă structuri
medicale:

Dolj County Council fulfils an important role in the field of
health, having nine subordinate medical structures:

1

Spitalul Orășenesc „Așezămintele Brâncovenești“
Dăbuleni, singurul din zona de sud-est a județului, care,
datorită investițiilor de peste 3 milioane de euro, oferă
aceleași condiții ca un spital dintr-un municipiu reședință
de județ;
2 Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna, una dintre uni-

tățile de profil cel mai bine cotate din România;
3

rețeaua de unități medico-sociale din localitățile Amărăștii de Jos, Bechet, Brabova, Cetate, Melinești,
Plenița și Sadova.
Consiliul Județean Dolj este proprietarul unor imobile din
municipiul Craiova în care își desfășoară activitatea o serie
întreagă de unități din domeniul sănătății, printre care:
1 Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova, aflat în

subordinea Ministerului Sănătății, una dintre cele mai
mari structuri sanitare din România, care deservește
întreaga regiune Oltenia;
2 două policlinici de stomatologie (Calea București și

cartierul Brazda lui Novac), ambele renovate prin investiții
de 750.000 de euro;
3 complexul de servicii sanitare din cartierul Lascăr

Catargiu, format din dispensarul cu cabinete pentru medicină de familie și un centru medical recent construit,
ambele fiind rezultatul unor investiții de peste 700.000 de
euro;
4

punctul de operare aeromedicală SMURD de la
Aeroportul Internațional Craiova, care deservește șase
județe, construit printr-o investiție de peste 200.000 de
euro.
18

1 The “Așezămintele Brâncovenești“ Town Hospital of

Dăbuleni, the only one in the south-east area of the
county, which, thanks to the investments of over 3 million
euro, offers the same conditions as a hospital of a county
capital;
2 The Pneumo-Phthisiology Hospital of Leamna, one of

the best rates specialized units in Romania;

3 The network of health units in the localities Amărăștii

de Jos, Bechet, Brabova, Cetate, Melinești, Plenița and
Sadova.
Dolj County Council is the owner of certain building in
Craiova in which there are operating a series of health
units, including:
1 The County Emergency Hospital of Craiova, subordi-

nated to the Ministry of Health, one of the largest health
structures in Romania which serves the entire region of
Oltenia;
2 two dental clinics (Calea Bucuresti and Brazda lui

Novac district), both renovated by investments of 750,000
euro;
3 the health services complex from Lascar Catargiu
district, consisting of a clinic with offices for family doctors
and a medical center recently built, both the result of
investments of over 700,000 euro;
4 SMURD (Mobile Emergency Service for Resuscitation

and Extrication) medical operating point from Craiova
International Airport, which serves six counties, built with
an investment of over 200,000 euro.

INIȚIATIVE ÎN DERULARE

ONGOING INITIATIVES

Consiliul Județean Dolj investește din fonduri proprii
aproape 6 milioane de euro în construirea unei
clinici de cardiologie intervențională și chirurgie
cardiovasculară (foto dreapta sus), răspunzând astfel unei necesități a întregii regiuni, care nu dispunea
de o astfel de structură specializată. Clădirea va fi
prevăzută cu propriile săli de operații și saloane pentru pacienți.
O altă investiție majoră, tot cu valoarea de circa 6
milioane de euro, vizează modernizarea și extinderea celei mai aglomerate structuri din cadrul
Spitalului Județean - Unitatea de Primiri Urgențe.
Suprafața acesteia va crește de peste patru ori, la
aproape 3.600 de metri pătrați, urmând să fie dotată, de asemenea, cu propriul bloc operator. Ambele
construcții noi vor fi conectate cu clădirea spitalului
prin pasarele.

Dolj County Council invests out of its own funds
nearly 6 million euro in the construction of a clinic
of interventional cardiology and cardiovascular
surgery (upper right image), thus responding to a
need of the entire region, which did not have such a
specialized structure. The building will be equipped
with its own operating rooms and patient rooms.
Another major investment, also with the value of
about 6 million euro, aims at modernizing and
expanding the busiest structure within the County
Hospital -the Emergency Admission Unit. Its surface will increase more than four times, up to nearly
3,600 square meters and will be equipped also with
the proper operator theatre. The new buildings will
be connected with the hospital building by walkways.

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE
URGENȚĂ CRAIOVA

THE COUNTY EMERGENCY
HOSPITAL OF CRAIOVA

1

ambulatoriul de specialitate al unității, unde sunt
acordate anual aproape 240.000 de consultații, a fost
modernizat, dezvoltat și dotat printr-un proiect cu
fonduri europene de peste 8 milioane de euro;
2 investiții consistente, din fondurile CJ Dolj, au
permis renovarea unor blocuri operatorii cu 24 de
săli de operații și 78 de încăperi anexe, dar și modernizarea unui număr de 11 ascensoare;
3

peste 800.000 de euro investiți în achiziția de echipamente performante și instrumentar medical modern;
4

renovarea spațiilor interioare, inițiată în 2015, se
află în derulare, în prima etapă fiind abordate spații
de peste 3.000 de metri pătrați, printr-o investiție de
peste 400.000 de euro.

1 the specialty ambulatory unit, where there are
provided nearly 240,000 consultations annually, was
modernized, developed and endowed through a
project with EU funding of more than 8 million euro;
2

considerable investments, out of Dolj County
Council funds, allowed the renovation of operating
theatres with 24 operating rooms and 78 annex
rooms, and the modernization of 11 elevators;
3

more than 800,000 euro invested in the purchase of
advanced equipment and modern medical instruments;
4

the ongoing renovation of the interior spaces,
being initiated in 2015, in the first stage addressing
spaces of over 3,000 square meters, with an investment of 400,000 euro.
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SUSȚINERE PENTRU EDUCAȚIE

SUPPORT FOR EDUCATION

O componentă importantă a activității pe care o
desfășoară Consiliul Județean Dolj constă în susținerea învățământului special, prin alocarea de
fonduri necesare dezvoltării unităților de profil - Școala Gimnazială Specială „Sfântul Mina“,
Școala Gimnazială Specială „Sfântul Vasile“,
Liceul Tehnologic Special „Beethoven“ și Școala
Profesională Specială, cărora li se adaugă Centrul
Județean de Resurse și Asistență Educațională Dolj.
Structurile din această rețea asigură servicii de educație specială pentru un număr de peste 600 de elevi
și preșcolari, servicii de evaluare, de asistență și terapie, de consultanță, informare, mediere și consiliere,
de orientare școlară și profesională. Totodată, de-a
lungul timpului, au inițiat și s-au implicat în derularea
unui număr semnificativ de campanii cu o importantă componentă socială, de concursuri, de programe
și proiecte educaționale, inclusiv în cadrul unor parteneriate internaționale.
Consiliul Județean Dolj s-a preocupat de buna desfășurare a activității celor cinci unități, prin alocarea
unei sume de 1,6 milioane de euro, pentru reparații și lucrări de renovare și extindere, împrejmuiri,
modernizări ale instalațiilor termice, sanitare și electrice, precum și pentru procurarea dotărilor necesare, cu accent pe informatizarea activităților.
Calitatea actului educațional din unitățile de învățământ special din județul Dolj și-a primit în repetate
rânduri confirmarea, prin medaliile, premiile și mențiunile obținute de elevi la olimpiade și concursuri
naționale și internaționale, într-o gamă largă de discipline și domenii.

An important component of the activity carried
out by Dolj County Council is to support special
education by allocating necessary funds for developing specialised units – the Special Secondary
School “Sf. Mina”, the Special Secondary School
“Sf. Vasile”, the Special Technological High-School
“Beethoven” and the Special Vocational School,
and also the County Centre for Resources and
Educational Assistance - Dolj.
The departments of this network provide special
education services for more than 600 students and
preschool children, assessment services, assistance
and therapy, consultancy, information, mediation
and counselling, educational and vocational guidance. However, over time, they have initiated and
were involved in carrying out a significant number of
campaigns with social purpose, contests, programs
and educational projects, including international
partnerships.
In order to support the proper functioning of the
five social units, Dolj County Council allocated
1.6 million Euro for repairs, renovations and expansion works, for enclosures, modernisation of the
heating installations, sanitary appliances and electrical networks, and also for the procurement of necessary equipment, with emphasis on the computerization of the activity.
The quality of education in the special schools in Dolj
County has received repeated confirmations in medals, prizes and mentions obtained by their students
at national and international competitions in a wide
range of subjects and fields.

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ
SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI
Instituția are misiunea de a asigura la nivelul județului aplicarea politicilor și strategiilor de asistență
socială în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, vârstnice sau cu handicap.
1

structură de personal de aproximativ 1.600 de
posturi;
2

76 de unități în domeniu;

3

un număr total de aproape 21.000 de beneficiari;

4

investiții de peste 12 milioane de euro din bugetul CJ Dolj, pentru îmbunătățirea infrastructurii construite și achiziționarea unor dotări moderne;
5

fonduri externe de 2,7 milioane de euro, atrase prin
proiecte cu finanțare europeană sau prin parteneriate.
Alocările substanțiale către DGASPC au susținut
reforma în cadrul sistemului, demers finalizat cu
succes, astfel că toate spațiile întrunesc exigențele
standardelor europene, fapt confirmat de rezultatele
verificărilor efectuate și de licențele obținute.
Strategia actuală în domeniu, aprobată de CJ Dolj,
vizează extinderea prin înființarea de servicii sociale
în urbanul mic din județ, văzut ca pol de dezvoltare
și pentru comunele limitrofe, astfel încât accesul
beneficiarilor să fie cât mai facil, iar operativitatea
intervențiilor să fie îmbunătățită.
Până în anul 2020, DGASPC își propune diversificarea serviciilor sociale existente (din Craiova, Filiași,
Calafat și Băilești), dar și înființarea unor structuri
noi, la Segarcea, precum și pentru orașele Bechet și
Dăbuleni.

GENERAL DIRECTORATE FOR
SOCIAL ASSISTANCE AND CHILD
PROTECTION
The institution has the mission to ensure at county
level the implementation of policies and strategies
on social assistance in the field of child protection,
family and single people protection, the elderly or
disabled protection.
1

personnel structure of approximately 1,600 positions;

2

76 units in the field;

3

a total of almost 21,000 beneficiaries;

4

investments of over 12 million euro out of the
budget of Dolj County Council, to improve the infrastructure built and the acquisition of modern equipment;
5

external funds of 2.7 million, attracted by projects with European financing or by partnerships.
GDSACP supported by substantial allocations the
reform within the system, a step successfully completed, so that all spaces meet the requirements of
European standards, as confirmed by the results of
checks carried out and the licenses obtained.
The current strategy in this area, approved by Dolj
County Council, aims at expanding by setting up social
services in the small urban areas of the county, seen as a
pole of development for the surrounding communities,
so that the access of beneficiaries is as easy as possible
and the timeliness of interventions to be improved.
By the year 2020, GDSACP wishes to diversify the
existing social services (in Craiova, Filiasi, Calafat
and Băilești), and also to set up new structures, in
Segarcea as well for the cities of Bechet and Dăbuleni.
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INFRASTRUCTURĂ PENTRU
AFACERI
Consiliul Județean Dolj a acționat cu consecvență
pentru stimularea mediului de afaceri, susținând
atragerea investițiilor capabile să genereze locuri de
muncă stabile. Principalul obiectiv prin intermediul
căruia s-a concretizat această strategie este reprezentat de Parcul Industrial Craiova, o platformă de
afaceri care a asigurat întreprinzătorilor terenuri
spre închiriere în condiții avantajoase, acces la toate
rețelele de utilități necesare și posibilitatea de a
beneficia de facilități fiscale, în condițiile legii.
1

o suprafață totală de 18,3 hectare, pusă la dispoziția investitorilor, în prezent complet ocupată;
2 un număr de peste 1.600 de locuri de muncă
generate de-a lungul existenței sale;
3

un număr total de 39 de agenți economici
amplasați în Parcul Industrial Craiova;
4

aproape 6 milioane de euro obținute de către
Consiliul Județean Dolj din fonduri europene pentru
realizarea Incubatorului de Afaceri și dezvoltarea
platformei economice;
5

valoarea cumulată a investițiilor atrase - deja
implementate de către rezidenți sau aflate în curs de
realizare - depășește 50 de milioane de euro.
Ca urmare a succesului înregistrat de acest proiect și a
solicitărilor venite din partea companiilor, CJ Dolj a înființat în anul 2015 cea de-a doua infrastructură de afaceri, High-Tech Industry Park Craiova, cu o suprafață
de peste 24 de hectare, poziționată în imediata vecinătate a aeroportului, cu acces la drumul european E574,
la o distanță de 3 kilometri față de stația de cale ferată.
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THE BUSINESS INFRASTRUCTURE
Dolj County Council has made continuous efforts to
stimulate the business environment, supporting the
attraction of investments able to generate stable
jobs. The key element through which this strategy
has become practical is the Craiova Industrial Park –
a business platform which offered the entrepreneurs
land to rent at very advantageous prices, access to all
necessary utility networks and the possibility to benefit from fiscal amenities within the limits of the law.
1

a total surface of 18.3 ha offered to investors –
presently occupied at full capacity;
2

a number of over 1,600 new jobs created along
its existence;
3

a total number of 39 entrepreneurs carrying out
their activity in the Industrial Park;
4

nearly 6 million Euro - European funding obtained by Dolj County Council for the foundation
of the Business Incubator and for the development
of the economic platform;
5

the total value of the investments - already
implemented by the occupants or about to be implemented – exceeds 50 million Euro.
As a result of the success of this project and following the requests from other companies, Dolj
County Council has created, in 2015, the second
business infrastructure – High-Tech Industry
Park Craiova – on a surface of over
24 ha, located in the close proximity of the airport, having access to
the European Road E574, within
3 km from the railway station.

INFRASTRUCTURA RUTIERĂ

THE ROAD INFRASTRUCTURE

Doljul dispune de o bogată rețea rutieră, măsurând
peste 2.400 de kilometri, din care 473 de kilometri de
drumuri naționale (incluzând peste 190 de kilometri de drumuri europene), care asigură principalele
conexiuni cu celelalte municipii reședință de județ din
Oltenia, aproape 1.100 de kilometri de drumuri județene, aflate în proprietatea Consiliului Județean Dolj,
precum și 866 de kilometri de drumuri comunale.
Îmbunătățirea infrastructurii pentru susținerea mobilității, oferirea unor conexiuni rutiere mai sigure și o
mai bună interconectare la nivel regional și transfrontalier a reprezentat o preocupare constantă a CJ Dolj.

Dolj county has an extensive road network, exceeding 2,400 kilometres, of which 473 kilometres of
national roads providing key connections with other
county capitals in Oltenia (including over 190 kilometres of European roads), almost 1,100 kilometres
of county roads, which are under the administration
of Dolj County Council, and also communal roads
which spread over 866 kilometres.
A constant concern for Dolj County Council has been
the improvement of the infrastructure in order to boost
mobility, to provide safe road connections, and a safer
and better regional and cross-border interconnection.

1

CJ Dolj dispune de propria societate pentru
lucrări de drumuri și poduri, dotată cu utilaje și
echipamente necesare pentru buna administrare a
rețelei;
2

peste 260 de kilometri de drumuri județene au
fost reabilitați și modernizați între 2005 și 2015 de
CJ Dolj;
3

220 de kilometri de drumuri județene au fost
asfaltați în perioada 2005-2015 prin intermediul propriei societăți de profil a CJ Dolj;
4

peste 60 de milioane de euro asigurate din bugetul propriu al CJ Dolj între 2005-2015 pentru lucrări
de reabilitare, modernizare, asfaltare, reparații și
întreținere a rețelei de drumuri județene;
5

aproape 60 de milioane de euro atrase din fonduri europene în intervalul 2005-2015 pentru investiții în infrastructura județeană de transport.

1

Dolj County Council has its own company for
road and bridges works, endowed with the necessary equipment and facilities for the proper administration of the network;
2

over 260 kilometres of county roads were rehabilitated and modernized between 2005 and 2015 by
Dolj County Council;
3

220 kilometres of county roads were asphalted between 2005 and 2015 through Dolj County
Council’s own company;
4

over 60 million Euro were provided from the
budget of Dolj County Council, between 2005 and
2015, for the rehabilitation, modernization, asphalt
works, repairs and maintenance of the county roads;
5

almost 60 million Euro from European funds
were attracted between 2005 and 2015 for investments in the county transport infrastructure.
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DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE PAZĂ ȘI
SERVICII

COUNTY DIRECTORATE FOR
SECURITY AND SERVICES

Instituția are ca obiectiv principal de activitate paza
obiectivelor, bunurilor și valorilor de interes public
și privat al județului Dolj, deservind instituțiile subordonate consiliului județean, precum și alte persoane
juridice, pe bază de contract.

The main activity objective of this institution is to
secure public and private interest objectives, goods
and assets of Dolj County, servicing the institutions
subordinated to the County Council, as well as other
legal entities, based on a contract.

1

servicii de pază asigurate pentru 21 de obiective, printre care Muzeul de Artă, cele trei secții ale
Muzeului Olteniei Craiova, unități de învățământ
special;
2

un număr total de 100 de angajați în cadrul
Serviciului de Pază;
3

bună relație de cooperare cu Inspectoratul de
Poliție Județean Dolj, materializată în baza unui protocol de colaborare încheiat în anul 2010;
4

instituție abilitată prin lege să încheie contracte de
vânzare-cumpărare a locuințelor din fondul de stat;

security services provided for 21 objectives,
among which the Art Museum, the three sections of
the Museum of Oltenia Craiova, special teaching units;
2 an overall number of 100 employees within the
Security Service;
3

good cooperation with the Dolj County Police
Inspectorate, materialized based on a collaboration
protocol concluded in 2010;
4

institution duly authorized to conclude agreements for real estate sales from the State fund;
5

investiții de peste 2 milioane de euro, din fonduri
asigurate de CJ Dolj și alocări de la bugetul de stat, pentru îmbunătățirea dotărilor și a infrastructurii construite.

investments of over 2 million Euro from funds
provided by Dolj County Council and allocation from
the State budget for the improvement of the endowment and of the built infrastructure.

CAMERA AGRICOLĂ

CHAMBER OF AGRICULTURE

Activitatea Camerei Agricole Dolj vizează, în principal, asigurarea asistenței tehnice pentru întocmirea
documentației privind accesarea fondurilor europene, furnizarea de servicii de formare profesională în
meserii specifice domeniului, precum și de informare
și consultanță pentru lucrătorii din agricultură și din
sectoarele conexe.

The activity corresponding to the Dolj Chamber
of Agriculture mainly aims at providing technical
assistance for drawing up the documentation on
accessing European funds, providing field-specific
professional training services, as well as those of
information and consultancy for the workers in agriculture and in connected sectors.

5
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1

1 între 2010 și 2015, au primit finanțare 2.165 de
proiecte întocmite de Camera Agricolă Dolj (427 pentru instalarea tinerilor fermieri în agricultură, 1.736
pentru ferme mici sau de semi-subzistență, 2 pentru
investiții în utilaje agricole);
2

valoarea totală a sumelor atrase prin proiectele
elaborate în perioada de referință depășește 25 de
milioane de euro;
3

cursuri de formare organizate pentru 3.554 de
solicitanți în intervalul 2010 - 2015 (3.234 de persoane la cursuri de calificare și specializare, 320
persoane la cursuri în domeniul managementului
exploatațiilor agricole).

1 between 2010 and 2015, 2.165 projects drawn
up by the Dolj Chamber of Agriculture received
financing (427 for the settlement of young farmers
in agriculture, 1.736 for small or semi-subsistence
farms, 2 for investments in farm equipment);
2

the total amount of the sums drawn by the projects drawn up during the reference period exceeds
25 million Euro;
3

training courses organized for 3,554 applicants
over the period 2010 - 2015 (3,234 persons in qualification and specialization courses, 320 persons in
courses in the agricultural holding management field).

PUBLIC COMMUNITY SERVICE OF
PERSONAL RECORDS

DIRECȚIA PUBLICĂ COMUNITARĂ
DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR
Consiliul Județean Dolj exercită un rol important și
în domeniul evidenței persoanelor, prin intermediul
direcției de profil din subordine, susținând în mod
constant extinderea rețelei de unități locale pentru
eliberarea actelor de identitate, al căror număr a
crescut de cinci ori comparativ cu anul 2005.
Alocările financiare din bugetul CJ Dolj pentru Direcția
Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor au
urmărit în principal îmbunătățirea dotărilor cu echipamente informatice pentru optimizarea activității
acestei instituții.
1

proiect cu finanțare europeană în valoare totală
de 60.000 de euro, accesat de Consiliul Județean Dolj
pentru achiziționarea unui laborator mobil de eliberare a actelor de identitate;

Dolj County Council plays an important part in the
personal records field, as well, by means of the subordinated corresponding section, constantly supporting
the development of the local unit network for the
issuance of identity documents, the number of which
increased five times compared to the year 2005.
The financial allocations from the budget of Dolj County
Council for the Public Community Service of Personal
Records mainly aimed to improve the endowments
with information equipment for the optimization of the
activity performed by this institution.
1 project with European financing in the total
amount of 60,000 Euro, accessed by Dolj County
Council for the acquisition of a mobile laboratory for
the issuance of identity documents;
2

the beneficiaries of the mobile laboratory are
mainly the elderly who cannot move, situated in
isolated places/ at great distances from specialized
units for drawing up documents;
3

nearly 11,000 requests taken over and processed by means of the mobile laboratory from its
acquisition date until the present moment;
4

the Public Community Service of Personal
Records network was extended to 9 units, in 2005, to
45 units, in March 2016; thus, the services provided
were brought closer to the citizens.

2 beneficiare ale laboratorului mobil sunt, în principal, persoanele nedeplasabile, vârstnice, aflate în
localități izolate / la distanțe mari față de unități specializate pentru întocmirea documentelor;
3

aproape 11.000 de cereri preluate și procesate
prin intermediul laboratorului mobil de la achiziționare până în prezent;
4

rețeaua de servicii publice locale de evidență a
persoanelor a fost extinsă de la 9 unități, în 2005, la
45 de unități, în martie 2016, serviciile oferite fiind
astfel aduse mai aproape de cetățeni.
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INVESTIȚII PENTRU UN MEDIU MAI CURAT
Consiliul Județean Dolj și-a asumat un rol notabil
pentru protejarea mediului și îmbunătățirea condițiilor de viață, unul dintre demersurile prin care a
acționat în acest sens fiind realizarea Sistemului de
management integrat al deșeurilor.
Administrația doljeană a reușit să obțină finanțare
europeană pentru acest proiect cu o valoare totală de
aproape 54 de milioane de euro, care a vizat toate
cele 111 unități administrativ-teritoriale din județ și a
inclus o serie de investiții și achiziții importante:
1

construirea unei stații de sortare a deșeurilor la
Craiova (Mofleni);
2

construirea a 4 stații de transfer, în Băilești,
Calafat, Dobrești și Filiași;
3

construirea a 2 stații de compostare, la Calafat și
Craiova (Mofleni);
4

închiderea depozitelor neconforme din Filiași,
Segarcea și Calafat;
5

achiziționarea a 32 de vehicule pentru colectarea
și transportarea deșeurilor menajere, reciclabile și
biodegradabile;
6

achiziționarea și montarea a 759 de containere
îngropate pentru Craiova, precum și procurarea utilajelor specifice pentru gestionarea lor;
7

achiziționarea a 102.985 de compostoare individuale pentru deșeuri biodegradabile;
8

achiziționarea a 3.906 containere pentru colectarea deșeurilor, cu diferite capacități.
Buna cooperare între Consiliul Județean Dolj, Primăria
Municipiului Craiova și celelalte autorități publice din județ
reprezintă un factor important în derularea proiectului.
Sistemul asigură cele mai bune soluții pentru colectarea și transferarea deșeurilor la depozitele zonale,
sortarea lor, tratarea celor biodegradabile, precum
și reciclarea materialelor recuperabile, contribuind la
atingerea țintelor asumate de România prin Tratatul
de Aderare la Uniunea Europeană.
26

INVESTMENTS FOR A CLEANER
ENVIRONMENT
Dolj County Council has assumed a major role in protecting the environment and improving the living conditions
and one of the steps made in this regard was the development of an Integrated Waste Management System.
The Dolj administration managed to obtain European
funding for this project, with a total value of nearly
54 million Euro, which covered all the 111 administrative units in the county and included a series of
investments and major procurements:
1

the construction of a waste sorting station in
Craiova (at Mofleni);
2

the construction of 4 transfer stations in Băileşti,
Calafat, Dobreşti and Filiaşi;
3 the construction of 2 composting units in Craiova
(at Mofleni) and Calafat;
4 the closure of non-compliant landfills in Filiasi,
Segarcea and Calafat;
5 the purchase of 32 vehicles for the collection and
transportation of recyclable and biodegradable waste;
6

the purchase and installation of 759 buried
containers for the Craiova area and the purchase of
specific equipment for their administration;
7

the purchase of 102,985 individual composting
devices for biodegradable waste;
8

the purchase of 3,906 containers, with different
capacities, for waste collection.
The good cooperation between Dolj County Council,
Craiova City Hall and other public authorities in the
county has been an important factor in the implementation of the project.
The system provides the best solutions for the collection
and transfer of wastes to the regional landfills, for the
waste separate selection, for the treatment of the biodegradable waste and for the recycling of the recoverable
materials, thus contributing to the achievement of the
targets assumed by the EU Accession Treaty of Romania.

INFRASTRUCTURĂ PENTRU APĂ ȘI
CANALIZARE

THE WATER AND SEWAGE
INFRASTRUCTURE

Pentru a contribui la atingerea standardelor europene în privința serviciilor de alimentare cu apă și de
canalizare, Consiliul Județean Dolj a obținut finanțare
europeană pentru un proiect în valoare de 185 de
milioane de euro, care a vizat lucrări complexe în
localitățile Craiova, Calafat, Băilești, Filiași, Segarcea,
Dăbuleni, Bechet, Poiana Mare și Călărași, cu o populație totală de aproape 390.000 de locuitori.

In order to reach European standards regarding
the water supply and sewage services, Dolj County
Council has applied for and obtained a European
funding of 185 million Euro for the implementation
of a project consisting in complex works at county
level, respectively in Craiova, Calafat, Băileşti, Filiaşi,
Segarcea, Dăbuleni, Bechet, Poiana Mare and Călăraşi,
for a total population of nearly 390,000 inhabitants.

1

reabilitarea și extinderea rețelei de apă potabilă
pe o lungime de peste 170 de kilometri (precum și
realizarea a peste 7.600 de branșamente);
2

reabilitarea și extinderea rețelei de canalizare pe
aproximativ 320 de kilometri (și realizarea a peste
14.500 de racorduri);
3

construirea a peste 30 de kilometri de conductă
pentru aducțiunea apei;
4

construirea a peste 50 de kilometri de colectoare
de transfer pentru ape uzate;
5

reabilitarea, modernizarea sau construirea unui
număr total de 55 de stații de tratare, pompare, clorinare sau epurare.
Proiectul reprezintă un exemplu de bună colaborare
interinstituțională, Consiliul Județean Dolj, Primăria
Municipiului Craiova și Compania de Apă „Oltenia“
conlucrând eficient pentru implementarea lui.
Economiile înregistrate pe parcursul implementării proiectelor finanțate prin Programul Operațional Sectorial
Mediu au făcut posibilă promovarea a două noi aplicații
cu fonduri europene, cu o valoare cumulată de peste
50 de milioane de euro și investiții pentru un număr
total de 13 localități (Craiova, Calafat, Băilești, Bechet,
Călărași, Ciupercenii Vechi, Dăbuleni, Filiași, Poiana
Mare, Malu Mare, Podari, Breasta și Segarcea).

1

the rehabilitation and extension of the drinking
water network, on a length of 170 km (and network
connection works for 7,600 houses);
2

the rehabilitation and extension of the sewage
network - for approximately 320 km (and network
connection works for more than 14,500 houses);
3

the construction of more than 30 km of water
supply tubes.
4

the construction of more than 50 km of waste
water transfer collectors;
5

rehabilitation, modernisation or construction of
a total number of 55 water treatment/pumping/chlorination/purification stations;
The project represents an example of good institutional collaboration between Dolj County Council, the Town
Hall of Craiova and the “Oltenia” Water Company, which
worked together efficiently for its implementation.
The savings generated by the implementation of the
projects financed through the Sectoral Operational
Programme for Environment made possible the submission of two new applications for European funding, with a
cumulated value of over 50 million Euro, for investments
in a total number of 13 localities (Craiova, Calafat, Băileşti,
Bechet, Călăraşi, Ciupercenii Vechi, Dăbuleni, Filiaşi,
Poiana Mare, Malu Mare, Podari, Breasta and Segarcea).
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INFRASTRUCTURĂ PENTRU
SIGURANȚĂ PUBLICĂ

INFRASTRUCTURE FOR PUBLIC
SAFETY

Domeniul gestionării situațiilor de urgență a
reprezentat o preocupare constantă a Consiliului
Județean Dolj, care a derulat o serie de investiții și
achiziții a căror valoare totală depășește 20 de milioane de euro, sumă asigurată din fonduri europene
și surse proprii.
Principalele surse de finanțare nerambursabilă au
fost reprezentate de Programul Operațional Regional
și de programele de cooperare transfrontalieră
România - Bulgaria.

The emergency situation management field has represented a constant preoccupation of Dolj County
Council which carried out a series of investments and
acquisitions, the overall amount of which exceeding
20 million Euro, amount provided from European
funds and own sources.
The main non-reimbursable financing sources were
represented by the Regional Operational Programme
and by the Romania - Bulgaria Cross Border
Cooperation Programme.

1

sistem de monitorizare și alarmare pentru sudul
județului, realizat cu fonduri europene și deservind
un areal cu 650.000 de locuitori, pentru a facilita
intervenția mai promptă în situații precum inundațiile provocate de revărsarea Dunării, în 2006;
2

construirea unui nou sediu pentru Inspecția de
Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situații
de Urgență „Oltenia“ (foto dreapta sus);
3

construirea și dotarea Centrului de coordonare
și conducere a intervenției în caz de dezastre în regiunea transfrontalieră (foto stânga), structură înființată la Craiova, printr-un proiect de aproape 5 milioane
de euro, și capabilă să gestioneze acțiunile într-o
mare varietate de situații (inundații cu efecte transfrontaliere, accident nuclear sau chimic, accidente pe
fluviul Dunărea etc.);
4

reabilitarea și extinderea clădirii în care funcți
onează Centrul Zonal de Pregătire în Domeniul
Protecției Civile Craiova, care deservește 13 județe și
municipiul București (foto dreapta jos).
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1

monitoring and alarm system for the Southern
part of the county, achieved with European funds and
serving an area of 650,000 habitants, in order to facilitate a prompter intervention in cases such as flood
caused by the Danube overflow in 2006;
2

building a new head office for the Prevention
Inspection within “Oltenia“ Inspectorate for Emergency
Situations (upper right image);
3

building and equipping the Centre for intervention in case of disasters in the cross-border region (left
images), structure founded in Craiova by a project of
nearly 5 million Euro and capable of managing actions
in a great variety of situations (flood with cross-border
effects, nuclear or chemical accident, accidents on the
Danube river, etc.);
4

rehabilitation and development of the building
where the Craiova Area Centre for Training in the Civil
Protection Field operates, which serves 13 counties
and Bucharest municipality (lower right image).

ECHIPAMENTE MODERNE
Consiliul Județean Dolj a fost lider regional în trei
proiecte cu finanțare europeană, derulate începând
cu anul 2009, care au permis îmbunătățirea dotărilor
destinate inspectoratelor pentru situații de urgență
din Oltenia cu un număr total de 64 de autospeciale
și echipamente moderne, în valoare totală de aproape 17 milioane de euro.
1

21 de autospeciale pentru lucrul cu apă și spumă;

2

22 de autospeciale complexe de intervenție,
descarcerare și acordarea asistenței medicale de
urgență FRAP;
3

5 autospeciale de intervenție și salvare de la
înălțime;
4

2 autospeciale de cercetare NBCR (nuclear, biologic, chimic, radiologic);
5

5 autospeciale pentru descarcerări grele;

6 5 autovehicule cu șenile/roți tip UTV, cu capacitate mărită de trecere;
7

3 autofreze pentru zăpadă;

8

un centru mobil de comandă și control, pentru
Baza Operațională Regională Oltenia.

MODERN EQUIPMENT
Dolj County Council was a regional leader in three
projects with European financing developed starting
from 2009, which allowed the improvement of the
endowments destined for the inspectorates for emergency situations in Oltenia with an overall number of
64 roll-off trucks and modern equipment in a total
amount of almost 17 million Euro.
1

21 fire trucks for working with water and foam;

2

22 complex roll-off trucks for intervention, extrication and provision of FRAP emergency medical
assistance;
3

5 roll-off trucks for intervention and rescue from
height;
4 2 roll-off trucks for NBCR (nuclear, biologic, chemical, radiologic) research;
5

5 roll-off trucks for heavy extrication;

6

5 roll-off trucks with UTV-type tracks/ wheels, with
an increased passing capacity;
7

3 snow blowers;

8 a mobile command and control centre for the
Oltenia Regional Operational Base.

Dintre noile dotări, Inspectoratului pentru Situații de
Urgență „Oltenia“ al județului Dolj i-au revenit 15 echipamente, cu o valoare de peste 4 milioane de euro.

Of the new equipment, the “Oltenia” Inspectorate for
Emergency Situation was assigned 15 pieces of equipment with a value exceeding 4 million Euro.
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DATE DE CONTACT / CONTACT DETAILS
CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ
DOLJ COUNTY COUNCIL
Craiova, Calea Unirii, nr. 19 / Craiova, 19 Unirii Street
Web: www.cjdolj.ro
E-mail: contact@cjdolj.ro; relpub@cjdolj.ro
qq 0251/408.200
MUZEUL OLTENIEI CRAIOVA
OLTENIA MUSEUM
Craiova, Str. Popa Șapcă, nr. 8 / Craiova, 8 Popa
Sapca Street
Web: www.muzeulolteniei.ro
E-mail: muzeulolteniei@yahoo.com,
office@muzeulolteniei.ro
qq 0251/417.756
MUZEUL DE ARTĂ CRAIOVA
CRAIOVA ART MUSEUM
Craiova, Calea Unirii, nr. 15 / Craiova, 15 Unirii Street
Web: www.muzeuldeartacraiova.ro
E-mail: muzeuartacv@gmail.com;
muzeuartacv@yahoo.com
qq 0251/412.342
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ȘCOALA POPULARĂ DE ARTE ȘI MESERII „CORNETTI“
THE “CORNETTI” POPULAR SCHOOL FOR ART AND
CRAFTS
Craiova, Str. Jiețului, nr. 19 / Craiova, 19 Jietului Street
Web: www.scoalacornetticraiova.ro
E-mail: secretariat@scoalacornetticraiova.ro
qq 0251/413.371
AEROPORTUL INTERNAȚIONAL CRAIOVA
CRAIOVA INTERNATIONAL AIRPORT
Craiova, Calea București, nr. 325 / Craiova, 325 Calea
Bucuresti
Web: www.aeroportcraiova.ro
E-mail: office@aeroportcraiova.ro
qq 0251/416.860
SC PARC - TURISM SA
PARC -TURISM LTD.
Craiova, Str. Bibescu, nr. 12 / Craiova, 12 Bibescu St.
Web: www.hotel-parc-craiova.ro
E-mail: office@hotel-parc-craiova.ro;
hotel-parc-craiova@yahoo.com
qq 0251/417.257; 0251/417.258; 0725.919.131

BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ „ALEXANDRU ȘI ARISTIA AMAN“
“ALEXANDRU AND ARISTIA AMAN” COUNTY LIBRARY
Craiova, Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 9 / Craiova,
9 Mihail Kogalniceanu Street
Web: www.aman.ro
E-mail: bib@aman.ro
qq 0251/532.267; 0351/441.809; 0351/441.810

SC PARC INDUSTRIAL CRAIOVA SA
CRAIOVA INDUSTRIAL PARK LTD.
Com. Ghercești, Str. Aviatorilor, nr. 10 / Ghercesti
Commune, 10 Aviatorilor Street
Web: www.parcindustrialcraiova.ro
E-mail: contact@parcindustrialcraiova.ro;
office@parcindustrialcraiova.ro
qq 0251/466.185

CENTRUL JUDEȚEAN PENTRU CONSERVAREA ȘI
PROMOVAREA CULTURII TRADIȚIONALE
DOLJ COUNTY CENTRE FOR THE PRESERVATION
AND PROMOTION OF THE TRADITIONAL CULTURE
Craiova, Str. Alexandru Macedonski, nr. 28 / Craiova,
28 Alexandru Macedonski Street
Web: www.traditiidoljene.ro
E-mail: ccpdolj@yahoo.com
qq 0351/176.984; 0351/176.985

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI
PROTECȚIA COPILULUI
GENERAL DIRECTORATE FOR SOCIAL ASSISTANCE
AND CHILD PROTECTION
Craiova, Bd. N. Titulescu, nr. 22 / Craiova, 22 N.
Titulescu Street
Web: www.dgaspcdolj.ro
E-mail: office@dgaspcdolj.ro
qq 0251/416.365; 0251/418.717

SC HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA SA
CRAIOVA HIGH-TECH INDUSTRY PARK LTD.
Craiova, Calea București, nr. 325C / Craiova, 325C
Calea Bucuresti
Web: www.hightechindustrypark.ro
E-mail: contact@hightechindustrypark.ro
qq 0251/466.185

LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL „BEETHOVEN“
„BEETHOVEN“ SPECIAL TECHNOLOGICAL HIGHSCHOOL
Craiova, Str. Ludwig van Beethoven, nr. 2 / Craiova,
2 Ludwig van Beethoven Street
Web: www.liceulbeethoven.ro
qq 0251/411.451

CAMERA AGRICOLĂ
DOLJ CHAMBER OF AGRICULTURE
Craiova, Str. I. Maiorescu, nr. 4 / Craiova, 4 Ion Maiorescu St.
Web: www.cameraagricoladolj.ro
E-mail: cameraagricoladolj@yahoo.com
qq 0251/417.298

ȘCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ CRAIOVA
SPECIAL VOCATIONAL SCHOOL CRAIOVA
Craiova, Str. Bariera Vâlcii, nr. 160A / Craiova, 160A
Bariera Valcii Street
Web: http://spscraiova.scoli.edu.ro
E-mail: spscraiova@gmail.com
qq 0251/591.636; 0751.113.373

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE PAZĂ ȘI SERVICII
DOLJ COUNTY DIRECTORATE FOR SECURITY AND SERVICES
Craiova, Str. Constantin Lecca, nr. 32 / Craiova,
32 Constantin Lecca Street
qq 0251/415.841
SC LUCRĂRI DE DRUMURI ȘI PODURI DOLJ SA
ROAD AND BRIDGES WORKS - DOLJ
Craiova, Str. Drumul Jiului, nr. 10 / Craiova,
10 Drumul Jiului Street
qq 0251/416.760
DIRECȚIA PUBLICĂ COMUNITARĂ DE EVIDENȚĂ A
PERSOANELOR
PUBLIC COMMUNITY SERVICE OF PERSONAL
RECORDS - DOLJ
Craiova, Str. Vulturi, nr. 9 / Craiova, 9 Vulturi Street
Web: www.evidentadolj.ro
E-mail: contact@evidentadolj.ro; petitii@evidentadolj.ro
qq 0351/437.038; 0351/437.039
CLUBUL SPORTIV JUDEȚEAN ȘTIINȚA „U“ CRAIOVA
“STIINTA U CRAIOVA” COUNTY SPORTS CLUB
Craiova, Str. Constantin Lecca, nr. 32 / Craiova,
32 Constantin Lecca Street
Web: http://csjstiintaucraiova.ro
E-mail: info@csjstiintaucraiova.ro
qq 0251/413.827
CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ
EDUCAȚIONALĂ
COUNTY CENTRE FOR RESOURCES AND
EDUCATIONAL ASSISTANCE - DOLJ
Craiova, Str. Ludwig van Beethoven, nr. 2 / Craiova,
2 Ludwig van Beethoven Street
Web: http://cjraedolj.ro
E-mail: cjraedolj@yahoo.com
qq 0351/411.055, 0351/411.056
ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ „SF. MINA“
„SF. MINA“ SECONDARY SPECIAL SCHOOL
Craiova, Str. G. Enescu, nr. 7 / Craiova, 7 George Enescu St.
Web: www.sfminacraiova.ro
E-mail: scoalasfmina@yahoo.com
qq 0251/592.120
ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ „SF. VASILE“
„SF. VASILE“ SECONDARY SPECIAL SCHOOL
Craiova, Str. Dimitrie Gerota, nr. 3 / Craiova,
3 Dimitrie Gerota Street
Web: http://sfvasilecraiova.scoli.edu.ro
E-mail: sfvasile_craiova@yahoo.com
qq 0251/510.079

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEAMNA
PNEUMO-PHTHISIOLOGY HOSPITAL - LEAMNA
Com. Bucovăț, Sat Leamna de Sus / Bucovat
Commune, Leamna de Sus Village
Web: www.spitalulpnf.ro
E-mail: manager@spitalulpnf.ro
qq 0251/360.395; 0251/360.184
SPITALUL ORĂȘENESC „AȘEZĂMINTELE
BRÂNCOVENEȘTI“ DĂBULENI
“AŞEZĂMINTELE BRÂNCOVENEŞTI“ TOWN
HOSPITAL - DĂBULENI
Oraș Dăbuleni, Str. Unirii, nr. 1 / Dabuleni Town, 1 Unirii St.
Web: www.spitalulorasenescdabuleni.ro
E-mail: spital.dabuleni@yahoo.com
qq 0251/334.824
UNITATEA MEDICO-SOCIALĂ AMĂRĂȘTII DE JOS
MEDICO - SOCIAL UNIT - AMARASTII DE JOS
Com. Amărăștii de Jos / Amarastii de Jos Commune
qq 0251/374.325
UNITATEA MEDICO-SOCIALĂ BECHET
MEDICO - SOCIAL UNIT - BECHET
Oraș Bechet, Str. Sănătății, nr. 1 / Bechet town, 1 Sanatatii St.
qq 0251/337.201
UNITATEA MEDICO-SOCIALĂ BRABOVA
MEDICO - SOCIAL UNIT - BRABOVA
Com. Brabova / Brabova Commune
qq 0251/447.266
UNITATEA MEDICO-SOCIALĂ CETATE
MEDICO - SOCIAL UNIT - CETATE
Com. Cetate / Cetate Commune
qq 0251/364.003
UNITATEA MEDICO-SOCIALĂ MELINEȘTI
MEDICO - SOCIAL UNIT - MELINESTI
Com. Melinești / Melinesti Commune
qq 0251/440.010
UNITATEA MEDICO-SOCIALĂ PLENIȚA
MEDICO - SOCIAL UNIT - PLENITA
Com. Plenița, Str. Spitalului, nr. 9 / Plenita Commune,
9 Spitalului Street
qq 0251/368.301
UNITATEA MEDICO-SOCIALĂ SADOVA
MEDICO - SOCIAL UNIT - SADOVA
Com. Sadova / Sadova Commune
qq 0251/376.513
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