
ROMANAŢI -  
O lacrimă pe obrazul istoriei noastre

 Judeţ cu vechi şi adânci rădăcini în pământul nostru românesc, poate singurul 
care prin denumirea sa aminteşte de originea noastră, Romanaţiul a fost eliminat 
de pe harta ţării în februarie 1968, cu prilejul noii împărţiri administrativ-
teritoriale care trebuia să corecteze erorile din 1950, când România fusese 
împărţită în regiuni, raioane, situaţie ce nu corespundea cu specificul şi tradiţia 
noastră. 

NICOLAE IORGA: „un teritoriu locuit de romani în mijlocul pădurii cumene şi 
în faţa pătrunderii slave ale vechilor sârbi”   

Având o suprafaţă de 3500 Km2 el era aşezat în colţul de Sud Est al Olteniei, 
între Olt şi Dunăre, şi era unul din marile grânare ale ţării. Chiar stema lui 
avea în prim plan un snop de grâu ce simboliza bogăţia de grâne din Câmpia 
Romanaţiului şi a Olteniei, de mare fertilitate, propice culturii cerealelor. 
Incontestabil, desfiinţarea acestui judeţ a însemnat în primul rând scoaterea 
din limbajul administrativ-geografic, economic, dar mai ales din vorbirea 
curentă a unui toponim cu o valoare 
deosebită pentru istoria noastră prin 
semnificaţia lui semantică. Aşa cum 
spunea Nicolae Iorga, importanta 
numelui Romanaţi constă în faptul 
că el a fost „un teritoriu locuit de 
romani în mijlocul pădurii cumene şi 
în faţa pătrunderii slave ale vechilor 
sârbi”, ceea ce constituie un autentic 
document de intensă şi permanentă 
locuire a românilor în stânga Dunării.

După numele ţării, Romanaţi 
este una dintre puţinele denumiri 
geografice, care include denumirea 
poporului nostru, toponim ce 
defineşte în acelaşi timp şi o unitate 
administrativ-teritorială de ordinul 
judeţului.
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CARACAL – Capitala Călușului

Atestat documentar în timpul lui Radu 
Vodă, domnitorul Țării Românești la data 
de 17 noiembrie 1538, printr-un hristov 

emis de cancelaria de la Târgoviște, Caracal a fost 
curte domnească pentru Mihai Viteazul, Matei 
Basarab, Grigore Ghica, Constantin Brâncoveanu, 
fostă reședință a județului Romanați din perioada 
interbelică, urmând ca în anul 1994 să fie ridicat la 
rang de municipiu.

Municipiul Caracal este situat în sudul ţării, 
la vest de Olt, la marginea răsăriteană a Câmpiei 
Romanaţilor, între ruinele castrului roman Romula-
Malva (comuna Reșca, la nord de Caracal) și ale 
cetății Sucidava (Corabia).

Caracalul este plin de vestigii care dovedesc 
locuirea acestui ţinut încă din preistorie, etimologia 
cuvântului Caracal este o dovadă a vieţii între 
Antichitatea romană şi începuturile statale 
româneşti din Evul mediu datorat evenimentelor 
care au marcat istoria acestei comunităţi.

Capitala culturală și istorică a județului Olt, 
municipiul Caracal atrage prin clădirile cu poveștile 
lor, salba de monumente, biserici și vestigii romane 
care conservă unicitatea și valoarea inestimabila a 
patrimoniului acestor meleaguri oltenești, cultura și 
tradițiile care se împletesc facand din Caracal locul 
în care vibrația oferită de ritmul călușarilor, tradiție 
din patrimoniu imaterial UNESCO, se simte pe 
fiecare străduță.

Teatrul Național din Caracal
Adresă: Strada Cuza Vodă, nr. 10, Caracal Telefon: +40 768 579 445

Este o clădire simbol din zona istorică a 
orașului, lângă Curtea Domnească a lui 
Mihai Viteazul, construită între 1896 și 

1901 după planurile arhitectului austriac Franz 
Billek. Stilul eclectic cu accente neobaroce şi 
neorenascentiste încadrează edificiul în același 
curent arhitectonic european ca și Ateneul Român 
sau Teatrele Naționale din Iași, București, Cluj 
și Timișoara, impresionând prin masivitatea şi 
bogăţia sa decorativă, atât exterioră cât și interioară, 

pe frontispiciul imobilului fiind inscripționată 
denumirea acestuia – Teatrului Național, și a celor 
două laterale care au fiecare câte un epigraf - 
Comedia și Tragedia.

Anual, găzduiește Festivalul Național de Teatru, 
Festivalul de Teatru și Film de scurt metraj pentru 
tineret FesTin, Festivalul de Comedie al Teatrelor 
Neprofesioniste, stagiunea permanentă a Teatrului 
Municipal, dar și diverse conferințe și expoziții.

Parcul Constantin Poroineanu
Adresa: Str. Piața Victoriei, nr. 12, Caracal

În 1908, marele filantrop Constantin Poroineanu 
a lăsat parcul prin testament Primăriei Comunei 
Urbane Caracal, în urma unei cumplite tragedii: 

fiul său, trimis la studii la Paris, s-a căsătorit cu 
fiica unei franțuzoaice cu care bătrânul Poroineanu 
avusese o aventură în timpul propriei studenții 
pariziene. Aflând adevărul, tinerii s-au sinucis. 
La fel și tatăl lor, care și-a pus capăt zilelor a doua zi 
după întocmirea testamentului prin care își lăsa 
toată averea municipalității.

Proiectat de arhitecţii peisagişti francezi Pinard 
şi Rédont, parcul are drept model Cişmigiul 
bucureştean. Pe 25,5 ha sunt amenajate spații cu 
plante decorative, ale cărui vedete sunt arborele 
pagodelor (Ginkgo biloba), de aceeaşi vârstă cu 
parcul, chiparosul de baltă, stejarul brumăriu 
piramidă, arborele vieţii (Thuja orientalis) sau pinul 
negru. Arhitectura este completată de monumente 
de artă, terenuri de sport, dar și de lacul de agrement 
cu o insulă pe râul Gologan.

Monumentul „Evocare 1848“
Se află la intrarea în parc pe poarta dinspre Teatrul 
de vară, amplasat central şi conceput ca o lucrare 
abstractă formată din mai multe blocuri de piatră 
suprapuse până la o înălţime de aproximativ 10 
metri. Monumentul reprezintă reuşita de scurtă 
durată a revoluţiei de la 1848 (iunie-septembrie), 
pentru ca ultimul bloc de piatră aşezat orizontal să 
reprezinte înfrângerea mișcării.

Grupul statuar “ Haralamb G. Lecca
Dedicat celui care a fost poet, dramaturg, actor, 
prozator, traducător şi epigramist născut la Caracal 
la 20 februarie 1873, grupul a fost realizat prin 
contribuţia comunităţii. Amplasat iniţial în faţa 
teatrului, în anul 1962 este mutat în cadrul natural 
al parcului, lângă monument fiind aşezate o masă 
şi o bancă de o formă deosebită, ambele din beton 
mozaicat.

Bustul lui Constantin Poroineanu 
A fost realizat în anul 2008, când s-au împlit 100 de 
ani de la trecerea în nefiinţă a marelui filantrop care 
a lăsat prin testament Primăriei Comunei Urbane 
Caracal întreaga avere, inclusiv parcul care azi îi 
poartă numele.
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Muzeul  Romanaţiului
Adresă: Str. Iancu Jianu nr. 24, Caracal Telefon: +40 249 511 344, +40 769 240 899

Deschis în 1949 cu trei colecţii de obiecte, 
muzeul s-a mutat în 1990 într-o clădire a lui 
Iancu Dobruneanu, nepotul haiducului Iancu 

Jianu. Din donații, achiziții și cercetări arheologice 
s-au adunat peste 20.000 de exponate:

Secţia de arheologie-istorie are piese de mare 
valoare, unele cu o vechime de peste 6.000 de ani, 
expuse în opt săli cu o suprafaţă de peste 400 metri 
pătraţi. 

Secţia memorială Iancu Jianu este amenajată 
în casa părinţilor haiducului, construită în a 
doua jumătate a secolului XVIII. Cuprinde casa 
Iancu Jianu, dependinţele şi bordeiul.

Secţia de artă plastică etalează lucrări ale 
pictorilor Ştefan Luchian, Gheorghe Petraşcu, 
piesele unor sculptori cunoscuţi, icoane, pictură pe 
lemn din secolele X, XVII, XIX şi goblenuri.
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Pinacoteca Marius Bunescu
Adresa: Strada Nicolae Titulescu, nr. 39, Caracal Telefon: +40 767 108 331, +40 767 170 892

Inițial, trebuia să cuprindă lucrări reprezentative 
ale pictorilor născuți în Caracal, însă donațiile 
Ministerului Artelor și ale colecționarilor de 

artă care au dorit valorificarea climatului artistic 
din comunitatea locală au condus la înființarea 
pinacotecii Marius Bunescu în incinta Colegiului 
Național Ionița Asan, în 1947. În curte este expus 

bustul lui Marius Bunescu, operă a sculptorului 
Corneliu Medrea.

Actualmente pinacoteca găzduiește 331 de tablouri 
semnate de artiști născuţi în oraş, dar și de alți 
pictori. Mai pot fi văzute sculpturi, precum și un 
număr impresionant de stampe japoneze.

Biblioteca Municipală Virgil Carianopol
Adresă: Str. Iancu Jianu nr. 18A, Caracal Tel. +40 249 511 083, +40 766 227 966, +40 745 770 592

Biblioteca poartă numele poetului Virgil 
Carianopol și a funcţionat mai întâi la 
parterul fostei Case Parohiale. Din 2002, 

funcționează în sediul nou, unde a adunat 60.000 de 
volume, distribuite în 6 secţii: beletristică, biblionet, 
carte de specialitate, copii, secția de carte în limbi 
europene și sala de lectură care găzduieşte un 
important fond de periodice (ziare şi reviste). 
În colecţiile bibliotecii se găsesc publicaţii din 
secolul al XIX-lea în limbile greacă, turcă, germană, 
franceză, engleză, provenite din donaţii, ediţiile 
princeps  ale poeziilor lui Mihai Eminescu, 
Enciclopedia Britannica sau Tout L’Universe.

Anual, instituţia organizează Festivalul Naţional 
de Poezie Virgil Carianopol și Biblioteca de vacanță 
- un proiect cultural de vară, iar periodic biblioteca 
este gazda diferitelor activități culturale, aniversări, 
comemorări, mese rotunde, lansări și expoziţii de 
carte, recenzii,  întâlniri cu scriitori, audiții etc.

Foișorul de foc
Adresa: Strada Bicaz, nr. 2, Caracal

Foișorul de foc, un turn înalt, circular, cu o 
platformă de supraveghere, a fost construit 
în 1901, pe locul Curții Domnești a lui 

Mihai Viteazul, lângă Comandamentul de incendiu 
al orașului care se afla sub coordonarea Primăriei. 
Serviciul de stins focul a funcţionat până în anul 
1936, când toate unităţile de pompieri au fost 
militarizate. Azi, clădirea nu mai are utilitate 
publică. Foișorul de foc se păstrează ca monument 
de arhitectură și mărturie a unui anumit stadiu de 
civilizație al societății. Clădirea Comandamentului 
de incendiu nu mai există nici ea, iar în locul său 
se află Sala Polivalentă şi Liceul Teoretic Mihai 
Viteazul.
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Biserica Domnească poartă hramul Intrarea 
în Biserică a Maicii Domnului și este singurul 
obiectiv rămas intact din vechea Curte 

Domnească a lui Mihai Viteazul. A fost ridicată pe 
dealul Protosenilor, din blocuri de piatră şi cărămizi 
aduse de pe ruinele cetăţii romane Romula. Biserica 
a fost construită din zid, cu dimensiuni mai reduse 
decât cele de astăzi, dar a suferit în timp mai multe 
transformări. Forma sa este destul de neobişnuită 
pentru spaţiul Ţării Româneşti, dar foarte apropiată 
de alte monumente de tipul bisericilor de la Drobeta 
Turnu Severin şi prezintă o asemănare evidentă cu 
bisericile de la sud de Dunăre.

Biserica Domnească
Adresa: str. Mihai Viteazu nr. 3, Caracal
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Pisania cu caractere chirilice arată că s-a zidit 
în 1818, dar sunt argumente care conduc la 
ideea că biserica a fost ridicată în secolele 

XVI-XVII. Are formă de cruce, iar zidurile foarte 
groase au ferestre mici cu zăbrele de fier, arătând 
ca o construcţie fortificată care a fost folosită 
de localnici ca adăpost la vremuri de restrişte. 
Deși are dimensiuni destul de modeste, biserica 
are multe elemente care o fac monument de cult 
unicat: brâuri, ocniţe şi pictura murală. Naosul şi 
pronaosul au aceeaşi formă de calotă sprijinită pe 
arcuri ca şi tinda, iar pictura interioară se detaşează 
prin prezentarea sub formă zoomorfă a Sfântului 
Hristofor, pe peretele de nord.

Biserica Toţi Sfinţii
Adresa: Strada Bicaz, nr. 18, Caracal

Sinagoga din Caracal a fost construită în 1902, 
în apropierea fostului cartier evreiesc, pentru 
a servi ca spaţiu de cult pentru evreii sefarzi 

(proveniţi din mişcarea de imigrare din Spania, 
zonele mediteraneene, ajunşi în Ţara Românească 
prin 1496). Construcţia, retrasă de la aliniamentul 
străzii, a fost realizată în stilul arhitectural neoclasic 
local. Cu un exterior modest, interiorul este bogat 
ornamentat, cu pereţii pictaţi şi mobilier de calitate. 

Comunitatea evreiască a găsit în Caracal are 
o atestare documentară de peste două secole și a 
contribuit la dezvoltarea urbană a localității, dar în 
prezent nu mai are niciun reprezentant în municipiul 
Caracal. În patromoniul cultural se mai păstrează și 
Cimitirul evreiesc.

Sinagoga din Caracal
Adresa: str. Grigore Ion, nr. 5, Caracal

Construcţie masivă de la sfârşitul 
secolului XVIII, în stilul culelor 
boiereşti, aparţinând paharnicului 

Costache Jianu, tatăl lui Iancu Jianu, casa a 
fost locuită de urmaşii direcţi ai haiducului, 
până în 1945. Zinca – fiica haiducului – a stat 
aici până în 1906, când a murit, fiind îngropată 
alături de mama sa Sultana. Ultimul proprietar 
al casei a fost Gică Dobruneanu, fiul lui Nae 
Dobruneanu şi al Zincăi. În anul 1958, după 
ce a fost renovată, a devenit muzeu, intrând 
în circuitul cultural al oraşului, iar astăzi este 
„Secţia memorială Iancu Jianu”, în cadrul 
Muzeului Romanaţiului.

Casa memorială Iancu Jianu
Adresa: str. Iancu Jianu, nr.15, Caracal
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La 16 august 1867, se înfiinţează aici o şcoală 
nouă, sucursală a Şcolii Primare nr. 1, care 
în 1872 devine Şcoala Primară nr. 2 Băieţi. 

Instituția funcţiona inițial într-un local impropriu, 

în casele lui Neacşu Voiculescu, cu 4 camere jos şi 
6 sus. Cladirea a avut diferite destinații: din 1990 
și până în 2009 a funcţionat aici Liceul Teoretic 
„Mihai Viteazul”. 

Clădirea Constantin Filipescu 
Adresa: str. Plevnei, nr. 13, Caracal
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Protoieria Caracal datează din anul 1852. 
A avut un imobil propriu în strada Jean 
Dobrescu 3, vis-à-vis de Primărie, unde 

a funcţionat până în 1959. Actualul local a fost 

construit de proprietarul Alexie Rusan, în anul 
1926. Clădirea a fost naţionalizată în 1948 şi, până 
să devină Protoierie, a fost locuită de mai multe 
familii.

Protoieria
Adresa: B-dul Nicolae Titulescu, nr.8, Caracal

Clădirea a fost construită între 1890-1893 
de negustorul Florea Niculescu după 
planurile arhitectului Iulius Mariani, 

cu sprijinul inginerului Ernest Gesner. Prin anii 
1910-1911, Florea Niculescu dă faliment, iar casa 
devine proprietatea Băncii de Credit Urban. Un 
an mai târziu, Nicolae Titulescu devine deputat de 
Romanaţi și primeşte din partea autorităţilor locale 
acest imobil. Dacă exteriorul îşi păstrează forma 
originală, interiorul a suferit transformări la plafon, 
unde pictura a fost acoperită cu var sau vopsea.

Casa Titulescu
Adresa: str. Iancu Jianu nr.27, Caracal

Este o clădire de patrimoniu construită în 
1908 de Raicu Teodoru, mare proprietar şi 
comerciant din Caracal şi Romanaţi, pe fosta 

stradă „Principele Carol”. Are un aspect fastuos, 
un adevărat palat, cu etaj şi parter, balcon, turlă şi 
elemente decorative exterioare bogate şi expresive.

Hotel Teodoru 
Adresa: str. Piața Victoriei nr.2, Caracal

Clădire monumentală, un adevărat palat 
construit în 1896. Primul proprietar a fost 
negustorul Florea Niculescu, dar mai târziu 

a fost cumpărată de Stavarache Borcescu, apreciat 
negustor de cereale din Caracal şi Romanaţi. 
Ultimul proprietar a fost Ecaterina Borcescu, soţia 
lui Stavarache, și ea comerciantă de cereale.

După naţionalizare, imobilul a fost cedat 
Comitetului Judeţean PMR Romanaţi. Aici a 
funcționat multă vreme Policlinica oraşului Caracal, 
iar din 1982 a fost sediul Casei Pionierilor şi 
Şoimilor Patriei, devenit din 1990 Clubul Copiilor 
şi Elevilor „Marius Bunescu”.

Hotel Minerva  
Adresa: str. Piața Victoriei, nr.19, Caracal
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Imobilul a fost construit între 1897 și 1902, 
după proiectul arhitectului Alfred Vincenz, 
același care avea să proiecteze și Primăria 

Craiovei, în anul 1930. Casa este concepută în stilul 
academismului francez, cu influenţe de art nouveau 
şi rococo, asemenea multor clădiri ridicate în acea 
perioadă în România.

Casa (Guran) Cristescu 
Adresa: str. Ianucu Jianu nr.21, Caracal

Piesa arhitecturală din ansamblul de pe str. 
Libertăţii l-a avut ca proprietar pe Ioan 
Brabeţeanu, fost prefect de Romanaţi (1899-

1902). Construită la sfârşitul secolului XIX, a fost 

clădirea în care a funcţionat Serviciul Tehnic al 

judeţului Romanaţi, apoi internatul Şcolii Profesionale 

Metalurgice Caracal. Între 1995-2000, acesta a fost 

sediul Administraţiei Financiare a oraşului.

Casa Brabeţeanu 
Adresa: str. Ianucu Jianu nr.26, Caracal

A fost construită în 1923, propietar fiind 
învățătorul Vâlcu Șerban, tatăl lui Radu 
Șerban. Unul din compozitorii de frunte 

ai României postbelice, Radu Șerban a decedat în 
anul 1984, la vârsta de numai 57 de ani. Creațiile 
sale Orașul meu natal, Strada, A fost prietenul 

meu, Ilustrate cu flori de câmp, respectiv Prieten drag 
au fost interpretate de mari artiști precum Margareta 
Pâslaru, Anda Călugăreanu, Ion Dichiseanu, Corina 
Chiriac, Adrian Romcescu, Ștefan Bănică, Dan 
Spătaru sau Marina Voica. Imobilul a fost vândut în 
1979 de Olimpia, sora compozitorului.

Casa Radu Șerban
Adresa: str. Radu Șerban nr. 5, Caracal
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Operă a sculptorului Ioan Schmidt, monumentul a 
fost terminat la sfârşitul anului 1926 şi inaugurat în 
ziua de Înălţare, pe 2 iulie, Ziua Eroilor din anul 

1927. Este format din trei grupuri statuare din bronz, 
aşezate pe un soclu din piatră adusă dintr-o carieră 
din Munţii Apuseni.

Monumentul Eroilor

În dimineaţa de 11 iunie 1848, tabăra revoluţionară ajungea în Caracal, unde 
o mare mulţime de oameni formată din orăşeni, ţărani din împrejurimi şi 
dorobanţi în frunte cu Gheorghe Magheru precum şi notabilităţi ale oraşului 
i-au făcut o primire triumfală la bariera de sud a oraşului. Pe acel loc s-a 
ridicat, în anul 1955, un monument, operă a sculptorului I. Mladin.

Monumentul Revoluţiei de la 1848

Este unul dintre cele mai vechi monumente ale oraşului, operă a unui artist 
necunoscut. Poartă denumirea de „Ceres“ după numele zeiţei agriculturii şi 
cerealelor de la romani. Statuia înfăţişează o tânără femeie ce ţine în poalele 
rochiei flori de câmp, iar pe cap şi în mâna dreaptă poartă coroniţe din flori.

Statuia Zeiţei Ceres

Statuia de bronz amplasată la mică distanță de lacul de agrement din 
mijlocul parcului „C. Poroineanu” este o mică fântână arteziană. O femeie 
frumoasă, dar tristă ține în mâini o amforă din care curge permanent un 
firicel de apă. Statuia se află pe un soclu cu inscripția: „Izvorul SUSURUL 
închinat adoratei mele soții ZOE – GENERAL – GEORGE FLORESCU 
născută Ploeșteanu – din Caracal” și a fost realizată de sculptorul I. 
Dimitriu-Bârlad.

Statuia Susurul
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Retro Boutque Hotel
Adresa: Str. Radu Şerban, nr. 2, Caracal 
Telefon: +40 349 404 005 / +40 785 780 837 
Website: www. retro-hotel.ro
 E-mail: contact@retro-hotel.ro

Vila Edinburgh
Adresa: Str. Cuza Vodă, nr. 4A, Caracal 
Telefon: +40 249 518 888 / +40 767 776 777 
Website: www.hotel-edinburgh.ro

Hostel Romula 
Adresa: Piaţa Victoriei, nr. 14, Caracal 
Telefon: +40 249 514 111 / +40 742 049 744 
Website: www.hotel-romula.ro

Hostel Primavera
Adresa: Str. Negru-Vodă, nr. 29, Caracal 
Telefon: +40 249 512 620 / +40 722 100 022 
Website: www.hotel-primavera.ro

Hostel Cristal Home 
Adresa: Str. General Magheru, nr. 61A, Caracal 
Telefon: +40 764 006 099 / +40 349 880 116

Camere de închiriat No Name
Adresa: Str. Târgu Nou, nr.102, Caracal
Telefon: +40 249 512 736 / +40 766 263 441

Pensiunea turistică Casa Marly
Adresa: Str. 1 Decembrie 1918, nr. 141, Caracal
Telefon: +40 760 652 545 / +40 249 516 455

Retro Restaurant
Adresa: Str. Radu Şerban, nr. 2, Caracal 
Telefon: +40 349 404 005 / +40 785 780 837 
Website: www. retro-hotel.ro
 E-mail: contact@retro-hotel.ro

Restaurant A&B 
Adresa: Intrarea 1 Decembrie 1918, nr. 1, Caracal 
Telefon: +40 249 511 898 / +40 786 603 720  
Website: www.restaurant-ab.ro 

Restaurant Casa Marly
Adresa: 1 Decembrie 1918, nr. 141, Caracal 
Telefon: +40 249 516 455 / +40 760 652 545

Restaurant Clasic
Adresa: Piaţa Victoriei, nr. 10 A, Caracal 
Telefon: +40 249 512 177 
Website: www.restaurant-clasic.ro

Restaurant Champions
Adresa: Cuza Vodă, nr. 18, Caracal 
Telefon: +40 249 512 120

Restaurant Dolce Vita
Adresa: Piaţa Victoriei, nr. 5, Caracal  
Telefon: +40 742 222 111

Restaurant Spago
Adresa: General Gheorghe Magheru, nr. 1, bl. A2a, sc. 1, 
parter 
Telefon: +40 764 177 330 
Website: www.restaurant-spago.ro

Restaurant Roma Events
Adresa: General Gheorghe Magheru, nr. 110-114, Caracal 
Telefon: +40 742 039 530

Restaurant Romula Imperial 
Adresa: Piața Victoriei, nr. 14
Telefon: +40 742 049 744

Cafenea Gato Noble
Adresa: Parângului, nr. 18, Caracal 
Telefon: +40 249 514 351 
Website: www.gatonoble.ro

Coquette Caffe & Bistro
Adresa: Piaţa Victoriei, nr. 14, Caracal 
Telefon: +40 249 513 161 / +40 749 922 244

The Pub by Coquette
Adresa: Piaţa Victoriei, nr. 14, Caracal 
Telefon: +40 249 513 161 / +40 749 922 244

Cafeneaua CM
Adresa: Piaţa Victoriei, nr. 4, Caracal 
Telefon: +40 765 905 428

Irish Pub
Adresa: Piaţa Victoriei, nr. 12, Caracal 
Telefon: +40 249 514 155

Oscar Pub
Adresa: Andrei Mureșanu, nr. 4, Caracal 
Telefon: +40 766 680 093

Paka Club&Cafe
Adresa: Str. Piața Victoriei (Magazin Central – Parter)
Telefon: +40 767 973 397

Pensiunea No Name
Adresa: Str. Târgu Nou, nr. 102, Caracal
Telefon: +40 249 512 736

Rockcafe Hush
Adresa: Bl. K (Blocul Turn) 
Telefon: +40 766 531 198

UNITAŢI DE CAZARE

RESTAURANTE ŞI CAFENELE

INSTITUȚII DE UTILITATE PUBLICĂ
Primăria Municipiului Caracal
Piaţa Victoriei, nr. 10, Caracal 
Telefon:  +40 249 511 384 / +40 249 511 386 
Fax: +40 249 517 516 
www.primariacaracal.ro

Spitalul Municipal Caracal
Str. Plevnei, nr. 36,  Caracal 
Telefon: +40 249 512 369

Poliţia Municipiului Caracal
Str. Toma Ruşcă, nr. 3, Caracal 
Telefon: +40 249 512 003

Gara Caracal 
Str. Walter Mărăcineanu, nr. 2, Caracal 
Telefon: +40 249 511 162

Serviciul Public  Comunitar  pentru Eliberarea şi 
Evidenţa Paşapoartelor
Piaţa Victoriei, nr.10, Caracal 
Telefon: +40 249 436 846 

Căi de aces în Caracal:

Transport rutier:
Bucureşti – Craiova – Timişoara (E70)
Corabia – Râmnicu Vâlcea – Sibiu (DN 54; DN 64)
Transport aerian:
Aeroportul internațional Craiova (60 km):
http://www.aeroportcraiova.ro/
Aeroportul Internațional Henri Coandă București 
(Otopeni) (200 km):
http://www.bucharestairports.ro/
Transport feroviar:
Mersul trenurilor CFR Călători:
http://www.infofer.ro/
http://www.mersultrenurilorcfr.ro/imtif/rute.aspx?lng=ro
Mersul trenurilor Softrans:
http://www.softrans.ro/
http://www.softrans.ro/mersul-trenurilor.html
Transport fluvial:
Feribot Bechet-Oreahovo:
http://www.spet.ro/?lang=ro

DESPRE CARACAL
Centrul Național de Informare și Promovare 
Turistică din Municipiul Caracal
Adresa: Caracal, Jud.Olt,  Str. Piata Victoriei nr 35B
Telefon/fax: +40 349 407 005
Telefon mobil: +40 768 998 014
E-mail: cniptcaracal@yahoo.com
Website: www.cniptcaracal.ro

Situat în centrul orașului, vis a vis de Parcul Constantin 
Poroineanu, pe una dintre cele mai importante artere 
rutiere, Centrul Național de Informare și Promovare 
Turistică din Municipiul Caracal se adresează vizitatorilor 
municipiului Caracal, dar și caracalenilor care vor să își 
cunoască mai bine orașul și posibilitățile de petrecere a 
timpului liber, precum și unităților cu profil turistic într-o 
abordare deschisă, echidistantă și obiectivă.

Informațiile oferite se referă atât la obiectivele și traseele 
turistice din oraș și vecinătate, cât și la baza turistică 
(hoteluri, pensiuni, resturante, cluburi, agenții de turism, 
închiriei auto) și la posibilitățile de agrement. Centrul 
Național de Informare și Promovare Turistică pune la 
dispoziția turiștilor pliante, hărți și ghiduri turistice în 
mai multe limbi de circulație internatională, dar și acces 
la internet pentru informații de interes turistic, hartă 
interactivă etc.

Informații de bază despre Caracal

Suprafață: 72 km²

Altitudine: 95,5 – 128.3 m.d.m.

Populație: 30.953 locuitori

Fus orar: UTC + 2 ore

Clima: temperat-continentală, cu influențe 
submediteraneene

Prefix telefonic: România +40; Olt 0249

Moneda: Unitatea monetară a României este leul (sg. 
leu, pl. lei) și are ca subdiviziune banul (sg. ban, pl. bani)

Monedele aflate în circulație sunt de 1, 5, 10 și 50 de 
bani.

Bancnotele aflate în circulație sunt de 1, 5, 10, 100, 200 
și 500 lei.

Banii pot fi schimbați la bănci sau la casele de schimb 
valutar. Nu riscați să-i schimbați pe stradă!

Alimentarea cu electricitate

Alimentarea cu electricitate este de 220 V, 50 Hz. În 
general se folosesc prizele de tip continental cu fișă dublă.

Pentru urgențe (Ambulanță, Poliție, Spital, Pompieri) 
există un număr unic de urgență: 112
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În fiecare an, în săptămâna Rusaliilor, la Caracal, 
în inima câmpiei Romanaţiului se desfăşoare 
Festivalul Internaţional de Folclor „Căluşul 

Românesc”, ajuns la cea de-a 46–a ediţie.
Festivalul se desfăşoară sub  egida Consiliului 

Local şi a Primăriei municipiului Caracal, în 
parteneriat cu Agenţia Naţională pentru Turism, cu 
UNESCO şi Comisia Naţională a României pentru 
UNESCO şi cu Centrul Judeţean pentru promovarea 
tradiţiilor populare Olt.

Evenimentul are ca obiectiv revitalizarea şi 
promovarea celei mai vechi manifestări folclorice 
cu caracter spectacular şi valorificarea obiceiului 
căluşului cu elementele lui componente: muzica, 
dans şi teatru, punerea în valoare a portului popular, 
precum şi dezvoltarea participării internaţionale 
prin invitarea şi promovarea unor valori imateriale 
incluse în patrimoniul UNESCO. 

Festivalul se deschide, în fiecare an, cu parada 
portului popular căluşăresc, a formaţiilor şi 
ansamblurilor participante şi reprezintă, de fiecare 
dată, o frenetică revărsare de ritmuri şi culori, 
de figuri coregrafice dintre cele mai felurite, de 
strigături şi rapide bătăi de pinteni, un veritabil recital 
etnofolcloric, în care horele şi sârbele olteneşti  se 
prind în frumuseţe cu zborul pasului muntenesc, 
cu săritura plină de graţie a dansului transilvan şi 
cu tropotitele moldoveneşti. În fiecare vară, de 
Rusalii, din toate colţurile ţării, se adună în Câmpia 
Romanţiului, la Caracal, devenit preţ de câteva zile 
capitala căluşului românesc, căluşarii din Oltenia şi 
Muntenia, căluşerii din Banat şi Transilvania, căiuţii 
din Moldova, ansambluri folclorice reprezentative 
din ţară şi din străinătate, uniţi de acelaşi dulce grai 
al frăţiei întru obiceiuri. 

Programul  manifestărilor din cadrul Festivalului 
Internaţional de Folclor „Căluşul Românesc”  
cuprinde: 
•	 Parada portului popular şi demonstraţii stradale 

de virtuozitate ale formaţiilor participante;
•	 Spectacolele formaţiilor căluşăreşti şi ale 

ansamblurilor folclorice invitate;
•	 Animaţii stradale;
•	 Târgul de meşteşuguri tradiţionale - expoziţie de 

produse tradiţionale şi Târgul  - „PRODUS” în 
Caracal, o expoziţie a firmelor producătoare din 
Caracal;

•	 Simpozion ştiinţific de cunoaştere şi promovare a 
obiceiului căluşului – cu participarea membrilor 
Comisiei de Salvgardare a Patrimoniului 
Cultural Imaterial „Căluşul” şi a delegaţiilor 
formaţiilor de căluşari şi a ansamblurilor 
folclorice invitate;

•	 Recitaluri susţinute de solişti de muzică 
populară.

FESTIVALUL INTERNAȚIONAL DE 
FOLCLOR CĂLUȘUL ROMÂNESC

Festivalul Internaţional de Folclor Căluşul 
Românesc reprezintă o bună oportunitate de 
promovare turistică a zonei Caracalului fiind cel mai 
mare festival din România care susţine, valorifică 
promovează cea mai veche şi autentică manifestăre 
folclorică cu caracter spectacular - obiceiul căluşului 
cu toate elementele lui componente: muzica, joc şi 
teatru. Totodată, creează oportunitatea punerii în 
valoare a portului popular şi încurajează păstrarea 
şi transmiterea acestuia cât mai aproape de autentic, 
precum şi a  dezvoltării participării internaţionale 
prin invitarea şi promovarea unor valori imateriale 
din ţările incluse în patrimoniul UNESCO.  

Organizat în parteneriat cu Autoritatea Naţională 
pentru Turism Festivalul Internaţional de Folclor 
„Căluşul românesc va fi inclus în circuitul naţional 
şi internaţional de turism cultural. 

Se încurajează, astfel, circulaţia valorilor 
culturale şi artistice, susţinerea mobilităţii naţionale  
şi internaţionale şi favorizarea dialogului cultural 
între cetele de căluşari din principalele zone 
folclorice, ansambluri folclorice, cercetători şi 
coregrafi şi ţările participante la festival cu obiceiuri 
similare căluşului, promovarea portului popular a 
meşteşugarilor şi a produselor proprii autentice.
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Municipiul Caracal 
deţine, de mai bine 
de 140 de ani, o 

zestre teatrală de excepţie, pe 
de o parte, prin existenţa unui 
impunător edificiu – Teatrul 
Naţional –,  pe de altă parte 
prin activitatea neîntreruptă pe 
care trupe consacrate, actori 
profesionişti sau amatori au 
susţinut-o de-a lungul timpului.

Festivalului de Comedie 
se desfăşoară în maniera 
unei ministagiuni a teatrelor 
de comedie (profesioniste 
şi de amatori) care  prezintă  
spectacole de teatru pentru adulţi 
şi spectacole de teatru pentru 
copii.

Festivalul are un caracter 
necompetitiv, urmărind o 
panoramare obiectivă a câtorva 
dintre cele mai bune producţii 
de comedie (pentru copii şi 
adulţi) ale teatrelor romaneşti 
(profesioniste şi de amatori) din 
ultimele stagiuni.

Festivalul se desfăşoară pe 

o perioadă de 4 zile, trupele 
invitate prezentând, la matineu,  
spectacole de teatru pentru copii, 
iar seara spectacole de teatru 
pentru pentru adulţi.

În funcţie de ideea regizorală 
şi scenografică, spectacolul se 
poate desfăşura în orice fel de 
spaţiu, la alegerea trupei, cu 
respectarea unităţii spectacolului 
(scena ca spaţiu de joc de sine 
stătător sau scena ca spaţiu de 
joc şi spaţiu pentru public şi/
sau foaierul). Spectacolele se 
desfăşoară în Teatrului Naţional 
Caracal.

În cadrul festivalului 
se organizează întâlniri ale 
publicului cu regizori, critici, 
dramaturgi, directori de teatre, 
actori etc.

Conceptul festivalului 
propune ideea de a descoperi 
teatrul ca modalitate de exprimare 
şi de a scoate în evidenţă rolul 
major pe care acesta îl are în 
dezvoltarea culturală individuală 
şi a comunităţii.

Festivalului de Comedie 
conturează un spațiu dedicat 
artelor teatrale prin care se 
stimulează consumul cultural al 
publicului de toate vârstele și 
condițiile sociale, promovarea 
creațiilor dramatice autohtone şi 
străine, dar și  a celeor mai bune 
spectacole ce pornesc de la texte 
de comedie românească. 

Se creează, astfel, o 
platformă de dialog între diverse 
personalități culturale, între 
teatrele profesioniste şi teatrele 
de amatori, se întreţin rețele 
de comunicare între instituţii 
teatrale şi se pun bazele unor 
schimburi culturale.

Diversitatea spectacolelor 
de teatru prezentate contribuie, 
în bună măsură, la promovarea 
teatrului pentru copii, a trupelor 
de teatru de amatori, iar, prin 
atragerea unui număr cât mai 
mare de spectatori de teatru, 
determină creşterea nivelului 
de dezvoltare culturală a 
comunităţii.

FESTIVALUL DE COMEDIE
FESTIVALUL  NAȚIONAL DE MUZICĂ 
UŞOARĂ RADU ŞERBAN

În anul 1990, a fost organizată 
prima ediţie a Festivalului 
Naţional de Muzică Uşoară 

"Radu Şerban", o ambiţie mai 
veche a caracalenilor de a-l omagia, 
la început de toamnă, pe marele 
compozitor născut la Caracal. De 
atunci s-au desfăşurat paisprezece 
ediţii, care au însemnat, fiecare în 
parte, o sărbătoare a muzicii uşoare 
româneşti, o rampă de lansare 
pentru tinerele talente, dar şi bucuria 
întâlnirii, la Caracal, cu personalităţi 
ale vieţii muzicale româneşti, 
prezente în juriile festivalului: Ion 
Cristinoiu, Horia Moculescu, Petre 
Geambaşu, Vasile Veselovschi, 
Ionel Tudor, Viorel Gavrilă, George 
Grigoriu, Dinu Giurgiu, Titus 
Andrei, Florin Şişu, Marina Voica, 
Şerban Georgescu ş.a.

S-au afirmat pe scena festivalului  
Carmen Trandafir,  Călin Goia 
(Voltaj), Paul Surugiu (Fuego), 
Mihai Onilă (Axxa), Oana Radu 
ş.a. Recitaluri de excepţie au 
susţinut, la fiecare ediţie: formaţia 

"Star 2000" condusă de Petre 
Geambaşu, Horia Moculescu, 
Aurelian Temişan, Adrian Enache, 
Mihai Constantinescu, Anastasia 
Lazariuc, Carmen Trandafir, 
Gabriel Dorobanţu, Daniela Gyorfi, 
Laurenţiu Duţă, Sanda Ladoşi, 
Marina Voica, Fuego, Body&Soul, 
Candy, Bosquito, Simplu, Andreea 
Bălan, Alex Velea, Francesco Napoli 
şi mulţi alţi solişti de muzică uşoară 
consacraţi. 

Prin organizarea  fiecărei  ediţii, 
ne propunem ca festivalul să  
constituie un eveniment muzical de 
excepţie în viaţa oraşului în care s-a 
născut marele compozitor, în semn 
de omagiu şi de preţuire pentru 
valoarea muzicii uşoare româneşti al 
cărei exponent de seamă a fost şi va 
rămâne Radu Şerban.

Festivalul – concurs de 
interpretare este deschis participării 
tinerilor cu vârste cuprinse între 15 
- 26 ani şi are ca scop descoperirea 
şi promovarea tinerelor talente 
în domeniul muzical, stimularea 
unui spirit competitiv, promovarea 
actului interpretativ de calitate şi, nu 
în ultimul rând, întâlnirea tinerilor 
interpreţi cu personalităţi ale vieţii 
muzicale din ţara noastră.

Concursul de interpretare se 
adresează instituţiilor de cultură: 
Centre Judeţene de Cultură,  Şcoli 
Populare de Arte şi Licee Vocaţionale 
care pregătesc tineri în domeniul 
interpretativ al muzicii uşoare.

Fiecare concurent va prezenta, 
în concurs,  două melodii de muzică 

uşoară românescă, cu negativ 
(obligatoriu pe CD), înregistrate în 
ordinea interpretării. Organizatorii 
acordă şi un premiu pentru cea mai 
bună interpretare a unei piese de 
Radu Şerban, recomandând, prin 
regulament,  ca una dintre melodii să 
aparţină marelui compozitor.

Calităţile vocal-interpretative, 
calitatea negativelor, prezenţa 
scenică, valoarea şi dificultatea 
repertoriului, originalitatea 
interpretării constituie criterii pe 
care organizatorii le consideră de 
bază în vederea acordării dreptului 
de participare în concurs.

Juriul alcătuit din personalităţi 
ale vieţii muzicale româneşti 
asigură preselecţia concurenţilor şi  
desemnează palmaresul festivalului. 

Festivalul de defăşoară pe 
parcursul a trei zile:  două zile de 
concurs de interpretare, festivitatea 
de premiere şi gala laureaţilor. În 
fiecare seară a festivalului susţin 
recitaluri recitaluri solişti şi trupe 
consacrate de muzică uşoară.
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Folclorul este comoara 
inestimabilă care defineşte 
un popor, făcându-l unic, 

statornic şi nemuritor în ciuda 
scurgerii timpului. Cunoaşterea 
tezaurului folcloric, păstrarea şi 
transmiterea lui este o datorie 
sacră de a păstra vie cultura 
neamului nostru.

Copiii sunt cele mai sensibile 
fiinţe dornice să cunoască, 
să înţeleagă şi să simtă. Prin 
demersul nostru, încercăm să le 
inoculăm dragostea şi respectul 
pentru folclorul românesc.

Festivalul de Folclor „De 
dor de primăvară” – concurs 
de interpretare - îşi propune 
descoperirea şi promovarea 
soliştilor vocali şi instrumentişti 
de muzică populară care provin 
din rândul copiilor şi tinerilor,  
descoperirea şi punerea în 
valoare a doinelor şi cântecelor 
populare autentice şi urmăreşte 
încurajarea, stimularea si 
promovarea tinerelor talente, 
stârnirea interesului acestora 
în culegerea de folclor şi 
deprinderea cu arta spectacolului, 
promovarea intrumentelor 

tradiţionale, însuşirea portului 
popular din zona pe care o 
reprezintă pentru  promovarea 
acestora şi, nu în ultimul rând, 
antrenarea laureaţilor festivalului  
în alte manifestări folclorice  
interjudeţene, naţionale şi 
internaţionale. 

Festivalul de Folclor „De 
dor de primăvară” a fost iniţiat 
în anul 2005 în parteneriat 
cu Radio România Craiova 
şi cu Centrul Judeţean pentru 
promovarea tradiţiilor populare 
Olt. Concursul de interpretare 
se desfăşoară  pe două secţiuni: 
solist vocal şi solist instrumentist 
de muzică populară, adresându-
se copiilor şi tinerilor  din 
învăţământul gimnazial şi 
liceal cu vârste cuprinse între 
12 şi 18 ani. La primele ediţii 
ale festivalului au participat 
concurenţi din Caracal şi din 
localităţile învecinate, ulterior 
zona de adresabilitate s-a extins 
şi pentru concurenţii din toate 
judeţele ţării. Acompaniamentul 
pe toată perioada festivalului este 
asigurat de taraful Ansamblului 
Folcloric Romanaţi.

Festivalului „De dor de 
primăvară”, prin concursul 
de interpretare îşi propune 
identificarea şi atragerea unui 
număr cât mai mare de copii 
şi tineri, din toate zonele ţării, 
indiferent de mediul urban 
sau rural din care provin, 
care şi-au descoperit talentul 
în domeniul interpretativ al 
folclorului românesc şi, totodată, 
să se constituie într-o rampă 
pregătitoare în formarea unei 
cariere muzicale.

Programul festivalului  
cuprinde preselecţia 
concurenţilor (în două etape: una 
pentru concurenţii din Caracal 
şi din localităţile apropiate, o 
alta pentru concurenţii din alte 
judeţe), repetiţiile concurenţilor, 
concursul propriu-zis pe cele 
două secţiuni, festivitatea 
de premiere a câştigătorilor. 
În cadrul festivalului, susţin 
recitaluri solişti consacraţi de 
muzică populară şi  spectacole 
folclorice prezentate de 
Ansamblul Folcloric Romanaţi. 

FESTIVALUL DE FOLCLOR DE  
DOR DE PRIMĂVARĂ

FESTIVALUL DE TEATRU ŞI FILM DE 
SCURT METRAJ PENTRU TINERET „FesTin” 

Festivalul lansează o provocare 
tinerilor care au înclinaţii şi 
pasiune pentru teatru şi film 

de scurt metraj.  Ne adresăm, deci, 
liceenilor din clasele IX – XII-a din 
instituţiile de invăţământ normal, 
vocaţional, precum şi Şcolilor de 
Arte şi cadrelor didactice care le 
îndrumă şi încurajează creativitatea 
şi simţirile artistice, considerând 
că talentele trebuie descoperite 
şi  îndrumate încă din perioada de 
formare, adică din şcoală.

Convingânu-i pe tineri să se 
exprime într-un domeniu artistic sau 
doar să participe, teatrul și filmul se 
pot constitui în primii pași pentru 
informare, cunoaștere și apropiere 
de artă și cultură.

Teatrul și filmul sunt parte 
integrantă a evoluției societății, 
iar ritmul ei trebuie să îl reflecte 
pe cel al vieții recreându-l artistic, 
prin emoții felurite de care chiar 
și cele mai sofisticate mașinării 
de citire a gândurilor ne priveaza. 
Proiectul nostru asta face: îi atrage, 
îi provoacă, îi implică pe tineri să 
recreeze, să descopere emoția, să se 
descopere pe sine.

Festivalul de Teatru și Film de 
scurt metraj pentru tineret „FesTin” 
, aflat, în acest an, la ediția a VII-a 
este structurat pe două secțiuni: 

Teatru și Film de scurt metraj. 
Locurile de desfășurare sunt: Teatrul 
Național, Teatrul de Vară, alte spații 
neconvenționale.

În cadrul secţiunii Teatru 
se  organizează  ateliere de lucru 
(tehnici de respirație, dicție, 
mimă, pantomimă, improvizație, 
mișcare scenică, prezentare discurs, 
comunicare),  pe o temă dată 
cu toți participanții, coordonate 
de  lectori de specialitate (actori, 
regizori masteranzi la Facultatea 
de teatru și film. În cadrul acestei 
secțiuni se desfășoară  concursul 
pentru  trupele de teatru, admise în 
urma preselecției, care vor prezenta 
un spectacol de teatru de max. 
30 de minute și pentru  interpreții 
individuali care vor prezenta, la 
alegere, monolog, sceneta, moment 
de creatie/improvizație, nu mai mult 
de 15 minute. 

În functie de ideea regizorală 
și scenografică, spectacolul de 
teatru se poate desfășura în orice 
fel de spațiu, la alegerea trupei, cu 
sau fără elemente de decor, dar cu 
respectarea unității spectacolului 
(scena ca spațiu de joc de sine 
stătător sau scena ca spațiu de joc și 
spatiu pentru public și/sau foaierul). 
Poate fi abordat orice gen aparținând 
teatrului. 

În cadrul sectiunii Film de scurt 
metraj  se  organizeză  ateliere de 
lucru, coordonate de  lectori de 
specialitate (operatori, regizori, 
masteranzi la Facultatea de teatru 
și film). Se  lucrează componentele 
scenariului de film, rolul creator al 
camerei de filmat, fenomenul sonor 
în relaţia cu imaginea, funcţiile 
artistice ale montajului, lumina și 
culoarea în film, stilurile, genurile și 
tendinţele cinematografice, tehnica 
de scriere a unui scenariu de scurt 
metraj, tehnici de filmare, precum 
și scrierea unui scenariu pentru un 
film de 3-5 minute care se va realiza 
de către participanţii la ateliere și 
care va fi proiectat în ultima zi a 
festivalului.  Şi în cadrul acestei 
secţiuni se desfăşoară concursul 
pentru filmele de scurt metraj admise 
în urma preselecţiei.

În perioada festivalului, au loc 
reprezentaţii teatrale şi proiecţii 
de filme din repretoriul unor teatre 
profesioniste şi  case de producţie 
din România.

Conceptul festivalului propune 
ideea de a descoperi teatrul și filmul 
ca modalitati de exprimare și de a 
scoate în evidenţă rolul major pe 
care aceste arte le au în stimularea 
creativităţii și în educaţia tinerilor.
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În ultimul timp ilustraţia 
a căpătat amploare, ea 
îmbrăcând diferite forme, 

mai grafice sau mai picturale 
în funcţie de pregătirea sau de 
simţurile fiecărui artist.

Căpătând forţă în perioada 
realismului critic, dezvoltându-
se în timpul simbolismului, 
şi explodând efectiv în forma 
suprarealismului pentru a-şi găsi 
apoi locul mai ales prin pop-art, 
ilustraţia se încăpăţânează să ne 

prezinte atât lumi reale, cât mai 
ales alegorii meditative ori de-a 
dreptul spontane.

Astăzi ilustraţia apare fie în 
reviste, ori cărţi, fie spontan, 
pe malul mării sau la colţuri 
de stradă, ori mai simplu, pe 
internet.

Iată de ce am decis ca pentru 
un timp ilustraţia să poposească 
printr-un concurs organizat şi în 
expoziţie.

Concursul  se adresează 
tinerilor (artişti cu experienţă sau 
aflaţi la început de drum) care se 
pot înscrie cu  lucrări de ilustraţie 
realizate în  tehnici la alegere 
(creion, cărbune, tuş, creioane 
colorate, pastel, acuarelă, guaşă,  
tempera, tehnici mixte, etc.).

Noi căutăm inventivitatea, 
talentul şi pregătirea, elemente 
care în Caracal se găsesc din 
belşug. Nu ezitaţi! Poate fi 
primul pas…

CONCURS NAŢIONAL DE ILUSTRAŢIE 
„PROTOGENES”

FESTIVALUL NAŢIONAL DE POEZIE 
„VIRGIL CARIANOPOL”

Festivalul Național de Poezie 
„Virgil Carianopol” este 
organizat de  Consiliul Local 

al Municipiului Caracal, Centrul 
Cultural Municipal și Biblioteca 
Virgil Carianopol  după modelul unui 
concurs, conform regulamentului de 
participare.

Festivalul - concurs de poezie 
își propune să descopere potențialul 
tinerilor talentați, aflați într-o 
continuă căutare de noi modalități 
de exprimare poetică. 

Festivalul se desfășoară în luna 
mai a fiecărui an, fiind structurat în 
următoarele secțiuni:

- Debutanți (poeți care nu au 
debutat editorial)

- Poeți aflați la primul volum
- Poeți consacrați
- Scriitori din Oltenia
De-a lungul timpului Festivalul 

de Poezie organizat la Caracal a 
avut ca invitați nume consacrate ale 

culturii românești: Ilarie Hinoveanu 
- scriitor, Ion Potopin - scriitor, Virgil 
Dumitrescu - scriitor, Constantin 
Dumitrache - redactor Radio Oltenia 
Craiova, Ion Meițoiu - scriitor, 
Alexandru Firănescu - secretar 
literar al Teatrului Național din 
Craiova, George Stanca – scriitor, 
Aurelian Titu Dumitrescu - scriitor, 
Emil Boroghină - actor, Gheorghe 
Mihail - poet, Florea Miu - scriitor, 
Ovdiu Ghidirmic - critic literar și 
publicist, Gheorghe Grigurcu - poet, 
eseist, aforist, Petre Stroe - scriitor, 
Nicolae Fulga - scriitor, Paul Aretzu 
- poet, critic, eseist, Dumitru Doman 
- romancier, Mircea Bârsilă – poet, 
Mihai Duțescu- scriitor, director al 
Muzeului Olteniei Craiova și alții.

Juriul concursului de poezie 
acordă premii pentru un poet care nu 
a debutat editorial,  pentru un poet 
aflat la primul volum, un premiu 
pentru un poet consacrat, precum 

şi premii speciale acordate unor 
scriitori din Oltenia.

Principalele obiective ale 
festivalului sunt reîntărirea 
importanței locale și naționale a 
evenimentului  în rândul creatorilor 
de poezie, autorilor consacrați 
și a publicului de specialitate, 
descoperirea și încurajarea tinerelor 
talentați atrași de arta poetică, 
descoperirea unor noi stiluri, prin 
acceptarea diversității modalităților 
de exprimare, relaționarea directă 
între poeții debutanți și scriitori 
recunoscuți.

În perioada festivalului se 
organizează întâlniri ale invitaților și 
laureaților concursului cu publicul, 
excursii cu vizitare a unor obiective 
turistice din Caracal și împrejurimi, 
expoziții de carte, ex libris și 
fotografii, expoziții de ziare și reviste 
din presa vremii, program artistic.

FESTIVALUL NAŢIONAL DE TEATRU

Primăria municipiului 
Caracal şi Mişcarea de 
Rezistenţă organizează, 

în memoria marelui actor Ştefan 
Iordache, un festival naţional 
de teatru Se concretizează, 
astfel,  dorinţa Mihaelei Tonitza-
Iordache ca teatrul-bijuerie de la 
Caracal - refăcut integral după 
schiţele şi planurile originale -  
să strîngă împreună comunitatea 
şi breasla teatrală în numele 
valorii şi al memoriei faţă de 
personalităţi ce nu mai sunt.

Pe scena Teatrului din 
Caracal, pe care au jucat în 
secolul trecut mari actori , precum 
Constantin Nottara, Aristide 
Demetriade, Maria Ventura, 
Elvira Popescu, Lucia Sturdza 
Bulandra, Ion Manolescu, 
George Calboreanu, Nicolae 
Bălţăţeanu, Ion Iancovescu, 
George Vraca, Elvira Godeanu, 
Mărioara Voiculescu, Alexandru 
Giugaru, Grigore Vasiliu-Birlic 
şi mulţi, mulţi alţii, urcă, întru 
continuitatea artei pe care o 
slujesc, alţi actori, renumiţi 
actori ai momentului, trasând 
totodată calea unor generaţii noi. 
Aceasta este  menirea Teatrului 
din Caracal, cu o istorie seculară, 
construit de oamenii locului care 
au ştiut să investească în lucruri 
temeinice, de durată, şi  care au 
înţeles că un teatru rezistent în 

timp înseamnă lumină,  înseamnă 
civilizaţie.

Fiecare ediţie a Festivalului 
Naţional de Teatru de la Caracal 
a fost dedicată unei personalităţi 
din lumea teatrului românesc: 
Ştefan Iordache, Liviu Ciulei, 
Victor Rebengiuc, Radu Beligan.

Cele mai importante teatre 
din România, prezintă, în 
cadrul festivalului, spectacole 
de referinţă din repertoriul 
românesc şi universal.

Au jucat pentru spectatorii 
caracaleni, şi nu numai, 
Radu Beligan (Conferinţe – 
“Confesiuni despre viaţă şi 
artă”), Ion Caramitru, Horaţiu 
Mălăele şi Adrian Naidin 
(violoncel) - „Caramitru - 
Mălăele, câte-n lună şi în stele”, 
Victor Rebengiuc („Legenda 
marelui inchizitor”), Gheorghe 
Zamfir şi Grigore Leşe, Emil 
Boroghină, Nicu Alifantis, 
Teatrul Naţional I. L. Caragiale 
din Bucureşti (“Egoistul”, 
“Dineu cu proşti”, Scrisoarea”), 
Teatrul de Comedie Bucureşti 
, („Revizorul”, „O scrisoare 
pierdută”, „Pescăruşul”,  „Femeia 
care şi-a pierdut jartierele”, 
„Spiritul de familie”), Teatrul 
Odeon („Gaiţele”, „Pyramus 
& Thisbe 4 You”, „Şefele”, 
„Joi mega Joy”, „Aventurile lui 
Habarnam”), Teatrul Metropolis 

(„Sfârşit de partidă”, „Love 
stories”, Jubileul”, „Ţarul Ivan 
îşi schimbă meseria”), Teatrul 
Bulandra („Unchiul Vanea”, 
„Căsătoria”, Moartea unui comis 
voiajor”), Teatrul Evreiesc 
(„Miss Daisy şi şoferul ei”), 
Teatrul Act („Acasa la tata”, 
„Păi... despre ce vorbim noi aici, 
domnule?”), Teatrul Nottara 
(„Omul hazardului”), Teatrul 
Masca („Actorul”).

Festivalul Internaţional 
Shakespeare, care se desfăşoară 
la Craiova, a ales, prin bunăvoinţa 
domnului Emil Boroghină, şi 
scena Teatrului din Caracal 
pentru reprezentaţii teatrale 
de excepţie. Au jucat aici, în 
cadrul Festivalului Naţional 
de Teatru, OKT - Vilnius Cuty 
Theatre, Lituania – „Maestrul 
şi Margareta”, Teatrul Propeller 
din Marea Britanie - „Comedia 
erorilor”.

„E bine să facem reverenţă 
în faţa valorilor atâta timp 
cât ele sunt în viaţă. Toate 
spectacolele pe care le-am 
invitat în festival sunt repere 
ale teatrului românesc. Sunt 
trupe fantastice, care aşteaptă 
să vină mai des la Caracal”.  

(Marina Constantinescu, 
directorul festivalului)
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Înfiinţat în anul 1990, pentru a 
duce mai departe activitatea 
Ansamblului „Alunelul” al 

Casei de Cultură, Ansamblul 
Folcloric „Romanaţi” a devenit, 
în scurt timp, una dintre formaţiile 
artistice foarte apreciate în 
peisajul cultural local, naţional 
şi european. Ansamblul este 
coordonat de maestrul de dans 
Florian Teodorescu.

Alcătuit din artişti amatori, 
ansamblul a fost deja remarcat 
prin repertoriul său bogat şi 
variat, prin frumuseţea jocurilor  
şi cântecelor, prin autenticitatea 
costumelor populare și prin 
înalta ţinută a artei sale.

Având în componenţă 
dansatori, taraf, soliști  vocali 
și instrumentiști de muzică 
populară, Ansamblul Folcloric  
Romanaţi are în palmares 
spectacole muzical-coregrafice, 
spectacole obicei în festivaluri, 
concerte, parade ale portului 
popular, emisiuni de TV, 
workshopuri etc. Prezintă în 
fiecare stagiune premiere cu 
conţinut tematic, coroborate 
cu virtuozităţi instrumentale şi 
coregrafice.

Mesager al folclorului 
romanaţean,  Ansamblul 
Folcloric “Romanaţi” al 
Centrului Cultural Municipal 
Caracal a dezvăluit măiestria 
dansului, farmecul cântecului şi 

frumuseţea costumelor populare, 
atât în ţară la festivalurile de 
folclor de la Botoşani, Deva, 
Hunedoara, Râmnicu-Vîlcea, 
Zalău, Rădăuţi, Câmpulung 
Moldovenesc, Gura Humorului, 
Vatra Dornei, Fălticeni, Lugoj, 
Bistriţa Năsăud,Târgu Mureş, 
Sibiu, Târgu Jiu, Oradea cât şi 
peste hotare la Orhei și Chișinău 
- Republica Moldova, la Burgas, 
Omurtag, Oreahovo, Montana, 
Vidin - Bulgaria, la Festivalului 
Internaţional de Folclor din 
Cehia, la Festivalul Mondial al 
dansului de la Tilburg – Olanda, 
la Bruxelles – Belgia, Selargius 
– Italia, Abragao şi Penafiel în 
Portugalia.

Spectacolele obicei realizate 
şi prezentate în decursul anilor, 
„Hora de Duminică”, „Hora ca 
la Romanaţi”, „Duminica de 
rusalii”, „Căluşarii”, „Cîntece 
şi jocuri haiduceşti”, „Nedeie 
de Sf. Gheorghe”, „Hora de 
pomană”, „Apa vieţii”, „Jocul 
focului” ș.a., au scos în evidenţă 
ineditul, bogăţia și frumuseţea 
tradițiilor noastre populare

Repertoriul activ al 
ansamblului cuprinde un număr 
de peste 100 de jocuri populare, 
din zonele: Romanaţi, Oaş, 
Bistriţa - Năsăud, Moldova, 
Bihor, Maramureş, Bucovina, 
Dobrogea, Muntenia, iar în 
repertoriul soliştilor vocali 

şi instrumentişti se regăsesc 
frumoase  cântece populare din 
aproape toate zonele ţării. 

Căluşul, apreciat ca fiind cel 
mai reprezentativ joc popular 
românesc cu adînci rezonanţe 
în istorie, este aşezat la loc de 
cinste şi este considerat de către 
Ansamblul Folcloric „Romanaţi”  
cartea sa de vizită. 

Generaţii de solişti vocali, 
instrumentişti şi grupul vocal 
folcloric au pus în valoare 
frumoasele cântece din zona 
Romanaţiului, dar şi din alte 
zone ale ţării iar dansatorii au 
valorificat scenic frumoasele 
jocuri populare specifice 
locurilor noastre, precum şi 
ale celor mai importante zone 
etnofloclorice din ţara noastră. 
Cu toţii contribuit la faima de 
care se bucură, atât cântecul, cât 
şi jocul popular oltenesc în zona 
noastră, în ţară şi peste hotare. 
Cu toţii s-au dăruit trup şi suflet, 
de-a lungul anilor, în misiunea 
nobilă de mesageri ai folclorului 
romanaţean

Ilustraţia muzicală a 
spectacolelor ansamblului este 
asigurată de naistul Daniel Voicu, 
iar coregrafia spectacolelor este 
semnată de coregraful Cristian 
Velea și de maestrul coregraf 
Florian Teodorescu

ANSAMBLUL FOLCLORIC ROMANAȚI TEATRUL MUNICIPAL CARACAL

De mai bine de 140 de ani, se joaca teatru la 
Caracal. Trupe profesioniste şi trupe de 
amatori îşi susţin reprezentaţiile pe scena 

impunatorului edificiu - Teatrul Naţional - , un spaţiu 
creat pentru jocul actorilor, pentru mintea şi  inima 
spectatorului, acel spaţiu care îi adună pe oameni în 
jurul artiştilor într-o lume a speranţei.

Teatrul Municipal Caracal s-a înfiinţat în decembrie 
1955, sub numele de Teatru Popular. Este alcătuit 
în totalitate din actori amatori și este coordonat de 
regizorul Florin Beciu . 

Din 1990, an a montat, cu forţe proprii sau în 
regia unor artişti profesionişti spectacole de teatru 
pentru toate vârstele, abordând un repertoriu variat: 
(„Duminica oamenii n-au poreclă” după Marin 
Sorescu, „O scrisoare pierdută” de I.L. Caragiale, 
regia Mihai Lungeanu, scenografia Alexandru Maftei, 
„Sganarelle” de Moliere, regia Mihai Lungeanu, 
scenografia Alexandru Maftei, „Biografii” adaptare 
după Marin Sorescu, „Preşul” de Ion Băieşu, regia şi 
scenografia Alexandru Maftei, „Arendaşul român”,  
„Lumea – imperiul imposibilului” după texte de 
I.L.Caragiale, regia Florin Beciu, „Titanic vals” de 
Tudor Muşatescu, regia şi scenografia Alexandru 
Maftei, „Proştii sub clar de lună” de Teodor Mazilu, 
regia şi scenografia Mihai Lungeanu, „Tango, 
Monsieur?” de Aldo Lo Castro, regia şi scenografia 
Mihai Lungeanu, „În căutarea sensului pierdut” de 
Ion Băieşu, regia şi scenografia Mihai Lungeanu, 
„Procesul Caragiale – Caraion” după texte de 
Caragiale, regia Florin Beciu, „Room service” de Ray 
Conney, regia şi scenografia Mihai Lungeanu, „Jocul 
dragostei şi-al întâmplării” de Marivaux, regia şi 
scenografia Andi Sebastian Tuinea „Căsătoria” de 
Gogol, regia şi scenografia Florin Beciu, „Realitatea 
all inclusive” după texte de I.L.Caragiale, regia Florin 
Beciu, „Soţul păcălit” de Moliere, scenografia Virgil 
Popa, regia Florin Beciu, „Napoleon era fată” după 
o frasă de Margaret Mayo, scenografia Viorel Chirea, 
regia Florin Beciu, „Cap ai, minte ce-ţi mai trebuie” 
după texte de Caragiale, scenografia Virgil Popa, 
regia Florin Beciu „Vacanţă în Guadelupa” de Pierre 
Sauvil şi Eric Assous, regia şi scenografia Florin 
Beciu. În lucru este spectacolul de teatru „Porunca 
a 7-a” de Dario Fo, scenografia Virgil Popa, regia 
Florin Beciu. 

Recunoaşterea activităţii trupei Teatrului Municipal 
rezultă din calitatea artistică a spectacolelor, din 
participările în ţară, la manifestări de gen, din premiile 
obţinute şi, mai ales, din formarea şi existenţa unui 
public de teatru. 

Alături de trupa Teatrului Municipal îşi desfăşoară 
activitatea şi trupa de teatru „alTfel”,din care fac parte 
tineri liceeni. Tinerii actori au jucat în spectacolele 

pentru copii şi tineret „Magazinul cu jucării” de 
Alexandru Popescu, regia şi scenografia Florin Beciu, 
, „Pădurea fermecată”, de Otilia Cârstea, scenografia 
Virgil Popa, regia Florin Beciu, „Pinocchio” de 
Carlo Collodi, scenografia Diana Maria Mitulescu, 
regia Florin Beciu, „Vis de dragoste” după Alfred de 
Musset şi Shakespeare, regia Florin Beciu, „Stele-n 
cer”, texte de Mihai Eminescu, regia Florin Beciu, 
„Ceasul fermecat” de Otilia Cârstea, scenografia 
Diana Maria Mitulescu, regia Florin Beciu, „Ţara lui 
Gufi” de Matei Vişniec, regia Florin Beciu. În lucru 
este spectacolul de teatru pentru copii „Vrăjitorul din 
Oz”, adaptare după Frank Baum de Doru Enache, 
scenografia  Diana Maria Mitulescu, regia Florin 
Beciu.
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CORABIA – oraşul-port la Dunăre

CORABIA este oraşul-port la Dunăre ce păstrează 
romantismul vechilor porturi dunărene, plin de 
parcuri şi de parfumul a sute de tei.  Pe aceste locuri 
a existat vechea davă a sucilor peste care împăratul 

Aurelian a ridicat o cetate, refăcută succesiv de 
împăraţii Constantin cel Mare şi Justinian.
Vechi târg şi port fluvial, oraşul conferă o serie de 
obiective de vizitat. 

Cetatea Sucidava - Sucidava Fortress Muzeul Corabia - Corabia Museum

Primaria orașului Corabia

Inscripţia din sec. al III-lea care atestă 
denumirea Sucidavei (după Oct. Toropu 
şi C. Tătulea)

Zidul de nord al cetăţii

Cetatea romano-bizantină Sucidava, oraş 
Corabia, cartier Celei (din sec. II – III, epoca 
romano-bizantină) este monument istoric de 
importanţă naţională, de categoria A, înscris în lista 
monumentelor istorice din România.  Aşezarea 
antică Sucidava s-a născut pe malul stâng al Dunării, 
în epoca neolitică.
Primele săpături arheologice ştiinţifice au fost 
realizate în deceniul al şaptelea din secolul al XIX-
lea de catre francezii G. Boissiere şi Ch. Baudry 
si tot din secolul al XIX-lea datează însemnările 
datorate lui August Treboniu Laurian şi inginerului 
Alexandru Popovici. La debutul secolului XX, 
cercetările sunt continuate de către Grigore 
G.Tocilescu şi Vasile Pârvan. 
Din anul 1936 s-au iniţiat campanii de săpături 
arheologice, conduse până în 1981 de Dumitru 
Tudor, între anii 1982 - 1995, cercetările au fost 

continuate de Octavian Toropu, iar începând cu anul 
1995 şi până astăzi, de prof. univ. dr. Petre Gherghe, 
de la Universitatea din Craiova. În calitate de membri 
ai colectivelor de cercetare, şi-au adus contribuţia 
de-a lungul timpului: Expectatus Bujor, Marin 
Nica, Constantin C. Petolescu, Gheorghe Popilian, 
Octavian Toropu, Lucian Amon, Liviu Petculescu, 
Mirela Cojoc, Onoriu Stoica, Vasiliţă Ştefan.
După includerea Daciei în Imperiul roman, la 
Sucidava se va înfiripa o aşezare civilă. O dată cu 
retragerea aureliană, romanii au construit aici o 
cetate.

Împăratul Constantin cel Mare va transforma 
cetatea Sucidava într-o bază militară care proteja 
podul transdanubian pe care îl edifică lângă cetate. 
În aceeași perioadă, împăratul  va reface şi Poarta de 
Vest, de intrare în cetate.
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Poarta de Vest a cetății Sucidava  Ruinele piciorului podului lui Constantin cel Mare

Cale de acces de la pilonul pasarelei spre Poarta de 
Vest

Pilonul pasarelei care lega piciorul podului lui 
Constantin cel Mare de Poarta de Vest

“Fântâna secretă” (coridorul de acces și puțul )

„Fântâna secretă” de la Sucidava, astăzi restaurată 
şi integrată în circuitul de vizitare, este cel mai 
atractiv punct turistic. Ea se găseşte în partea de sud 
a cetăţii şi captează, la o adâncime de 18 m, unul din 
puternicele izvoare de la poalele platoului, aflat la 

circa 14 m sud de zidul de incintă. A fost construită 
în timpul Împăratului Iustinian, în secolul al VI-lea 
şi a avut rolul de a asigura aprovizionarea cu apă a 
garnizoanei în timp de asediu.

Clădirea cu hypocaust

Bazilica paleobizantină are orientarea tipică 
bisericilor creştine: altarul spre răsărit şi intrarea 
prin partea de vest. În interiorul basilicii, sub nivelul 
pardoselii, s-au descoperit 6 morminte de inhumaţie, 
dintre care şi al unui adult, al cărui schelet măsoară 
1,97 m, amenajat pentru a putea fi vizitat de turişti. 
Datează din secolul al VI-lea e.n. şi este cel mai 
vechi monument arhitectural de acest fel descoperit 
până în prezent la nordul Dunării.

Basilica paleobizantină

Clădirea muzeului de sit Intrare pe berma cetății

Complexul de fortificaţii medievale a fost ridicat 
în secolul al XII–lea şi a rezistat până în secolul 
al XVI-lea,  având rolul de rezistenţă împotriva 
ofensivei otomane. Avea o formă triunghiulară 
şi ocupa o suprafaţă de 900-1000 metri pătraţi. 
Pe laturile de sud şi est, incinta era delimitată de 
zidurile vechii cetăţi, iar spre vest accesul era 
blocat de o întăritură cu val de pământ şi palisadă, 
precedată de un şanţ larg de 4,00-4,50 m şi adânc 
de circa 4,30 m, care tăia platoul în această parte pe 
direcţia nord-est–sud-vest. 

În perioada 2009-2016, primăria orașului Corabia, 
în calitate de beneficiar, a realizat și implementat 

proiectul pe fonduri europene “Reabilitarea 
monumentului istoric cetatea Sucidava din oraşul 
Corabia, judeţul Olt şi introducerea acestuia în 
circuitul turistic”, prin Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice, și prin Agenţia 
pentru Dezvoltare Regională Sud- Vest Oltenia. 
Valoarea totală a proiectului a fost de 14.606.552,53 
lei și a avut ca obiective: protejarea sitului 
arheologic, realizarea unui circuit de vizitare în 
cetate, construirea unui muzeu de sit și a unei baze 
de conservare și restaurare a artefactelor rezultate 
din cercetările arheologice din trecut și din viitor.

Fortificaţia de la Sucidava îşi încheie prima etapă 
de existenţă după atacurile hunilor din anul 447, 
dar va renaşte sub Justinian şi va rezista până la 
atacurile avaro-slave  din sec. al VI-lea.

În apropierea basilicii paleobizantine, spre sud-
est de aceasta, se află clădirea cu hypocaust. 
Sub pardoseala clădirii se află 176 de pilae care 
asigurau circulaţia aerului cald, încălzit într-un 
cuptor exterior  numit praefurnium. Clădirea a  fost 
probabil sediul comandantului cetății și datează 
din secolele IV-V p. Chr.
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Originea numelui cătunului Corabia este susţinută 
de o veche legendă conform căreia, întemeierea 
acestei aşezări este legată de existenţa drumului de 
transhumanţă a oierilor ce veneau de la munte în 
timpul iernii, pentru adăpostirea turmelor în lunca 
Dunării. Într-o toamnă, aceştia au găsit resturile 
unei corăbii care s-a lovit de un pilon al podului lui 
Constantin cel Mare, naufragiind apoi pe grindurile 
locuite vremelnic de ciobani. Aceştia le-au adunat 
folosindu-le la construirea unor adăposturi, care cu 
timpul s-au înmulţit, înfiripându-se astfel o aşezare 
numită Corabia. Cert este că, la data de 6 septembrie 
1598, data emiterii documentului prin care Mihai 
Viteazul îşi întărea proprietatea asupra a 23 de sate 
cumpărate în perioada când era mare ban al Craiovei, 
se face referire la locul numit Vadul Corabiei („Şi 
iar a cumpărat domnia mea Seliştoara toată, însă 
hotarul să se ştie, din sus de Măgura lui Borduh la 
apa Dunării, care se numeşte Vadul Corabiei…”). 
Documentul lui Mihai Viteazul a oferit suportul 
ştiinţific necesar pentru a stabili anul 1598 ca dată 
de atestare documentară a oraşului Corabia.
Înfiinţarea oraşului Corabia a avut un scop strict 
economic și s-a datorat unei petiţii înaintată 
domnitorului A.I.Cuza, în anul 1859, de către 37 
de comercianţi din orașul Caracal, care susţineau 
înfiinţarea unui oraş-port la Dunăre pentru a înlesni 
comercializarea cerealelor.

După îndelungi demersuri, visul comercianţilor 
romănăţeni se împlineşte în anul 1871, când 
Principele Carol promulgă Legea fondării oraşului 
Corabia .
Prin Decretul regal din 6 aprilie 1881, Corabia va fi 
declarată comună urbană, bucurându-se în următorii 
ani de o rapidă dezvoltare, fiind considerat al doilea 
port cerealier după Brăila.
Monumentul Independenţei din cartierul 
Siliştioara este construit în 1985 la iniţiativa 
Sfatului Popular Corabia. Este înalt de 15 m şi 
se compune dintr-un soclu prismatic pe laturile 
căruia sunt reprezentate în basorelief scene ce 
evocă trecerea Dunării de către Armata Română în 
Războiul de Independenţă din anul 1877. Deasupra 
soclului, turnat în bronz, se înalţă un grup statuar 
care înfăţişează, într-o compoziţie ascendentă, un 
grup de luptători, înaintând sub faldurile drapelului 

patriei. Este opera unui colectiv de sculptori condus 
de Mircea Ştefănescu.
Crucea Independenţei din cartierul Siliştioara 
a fost proiectată de o comisie a Monumentelor 
istorice din Bucureşti în anul 1937. Din anul 1990 
este instalată pe marginea şoselei DN 54, chiar pe 
locul unde a fost constuit podul de vase din anul 
1877 şi peste care a trecut Armata Română în frunte 
cu Principele Carol I.

Monumentul Independenţei din centrul orașului 
s-a ridicat la iniţiativa veteranilor din Războiul de 
Independenţă. Este inaugurat în anul 1929, operă a 
sculptorului Mircea Iordănescu. Monumentul este 
compus  dintr-un soclu pe care s-a ridicat un grup 
sculptural din bronz, reprezentând un ostaş într-o 
poziţie de bravură, stimulat de un personaj feminin 
în costum ţărănesc, simbolizând geniul României. 
Monumentul este încadrat de două tunuri cu roţi din 
lemn.
Biserica parohială „Sfânta treime” ( 1895-1907),  
Corabia, str. Cuza-Vodă, nr. 58, este o impunătoare 
construcţie arhitectonică, prin mărimea sa fiind 
a doua între bisericile din Oltenia, după Madona-
Dudu din Craiova. Pictura, în stil renascentist, a fost 
executată de pictorii C. Pascali şi N. Grimani din 
Bucureşti, iar tâmplăria din stejar, de un meşter ceh, 
Iosif Obdersalek. Primul preot hirotonisit aici a fost 
E.Marculescu.
Clădirea Primăriei Corabia de pe Str. Cuza 
Vodă 57, a fost începută în anul 1891 în timpul 
primariatului lui Dumitru Buzdun, proeminentă 
personalitate corăbiană şi terminată în anul 1899. 
Construcţia a fost ridicată după planurile inginerului-
arhitect Clement Segall, în stilul arhitectonic specific 
sfârşitului de secol XIX şi început de secol XX.
Cladirea Muzeului de Arheologie si Etnografie a 
Casei de Cultură Corabia de pe Str. Cuza Vodă nr. 
65 este considerată emblema urbei datorită stilului 
arhitectonic şi monumentalităţii sale. Construită de 
bancherul corăbian Cosma Constantinescu, face 
parte din patrimoniul cultural de interes local. Palatul, 
construit de arhitecţi italieni în stilul  arhitecturii 
de la începutul secolului al XX-lea, a fost terminat 
în anul 1911, făcând parte din valul de construcţii Cheiul portului turistic

edilitare ridicate de către marii proprietari în tânărul 
oraş înfiinţat mai întâi ca port prin decret regal, în 
anul 1871. Timp de aproape o jumătate de veac, în 
clădire îşi aveau sediul mai multe cluburi şi societăţi 
precum Societatea Junimea, Sfatul negustoresc, 
Liga Culturală pentru unitatea tuturor românilor etc. 
Localul era bine cunoscut pentru activităţi mondene 
(serate dansante, baluri) precum Balul Crucii Roşii, 
Balul Studenţilor, Balul Sfatului Negustoresc, Balul 
Meseriaşilor.

Primăria orașului Corabia - Corabia City Hall

Clădirea Muzeului și a Casei de Cultură

Port turistic Corabia - Loc de promenadă

În anul 1951, la propunerea Muzeului Olteniei 
condus de prof. dr. Nicolaescu Plopşor, la parterul 
clădirii de amenajează actualul Muzeu de Arheologie 
şi Etnografie, începând cu binecunoscutele colecţii 
arheologice şi etnografice ale bancherului corăbian 
Gheorghe Georgescu, iar în anul 1953, la etajul 
clădirii se înfiinţează Casa de Cultură.  Aici a 
activat Taraful Casei de Cultură, condus de vestiții 
lăutari ai timpului precum Marin Basangeac, Gelu 
Barabancea etc.

Portul turistic si de agrement Corabia a fost 
amenajat printr-un proiect care a beneficiat de 
finanțare nerambursabilă din fonduri europene în 
valoare de peste 7 milioane lei. Portul se întinde pe 
o suprafațăde 8.700 de metri pătrați, iar investiția 
s-a concretizat în execuția unor lucrări hidrotehnice 
pentru a permite accesul navelor de croazieră și 
de pasageri, construirea unor dane de acostare, 
platforme, racordare la rețeaua de utilități. Portul 
turistic reprezintă una din atracțiile orașului.
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Comuna Dobrosloveni, este o comună 
încărcată de istorie si tradiție, astfel comuna 
Dobrosloveni, fiind atestată istoric la data de 

01.09.1579 în timpul voievodului Mihnea al Țării 
Românești.     

Satul Reşca, din comuna Dobrosloveni, județul 
Olt, este situat în partea de nord-est a comunei 
Dobrosloveni, pe locul vechii cetăți antice ROMULA 
MALVA. 

Romula, capitală a Daciei Inferioare şi 
mai târziu, a Daciei Malvensis, este singurul 
mare oraș din Dacia cu nume latin, ce 
amintește de marea metropolă a antichității. 

Acest loc a beneficiat de condiţii fizico-
geografice prielnice așezămintelor omeneşti încă 
din comuna primitivă iar primele mărturii despre 
prezenţa omului la Romula aparţin epocii neolitice, 
reprezentată prin diverse culturi din care cea mai 
importantă este Vădastra.

DOBROSLOVENI – Județul Olt

www.dobrosloveni-turistic.ro

DESPRE DOBROSLOVENI 

Existenţa umană a continuat şi în epoca bronzului 
şi a fierului, acest lucru fiind dovedit de numeroasele 
dovezi arheologice ce aparţin acestor perioade.

Materiale descoperite in timpul cercetarilor 
efectuate in zona Zidului lui Filip Arabul in 
campania din anul 2006

Până la venirea romanilor a existat aici o 
puternică așezare rurală dacică, care după unii 
cercetători ar fi purtat numele de Malva.

Prezența romană pe teritoriul viitorului oraş 
datează de la începutul secolului al II-lea, din 
perioada războaielor de cucerire a Daciei.

În această vreme au fost trimise pe acest teritoriu 
mai multe legiuni romane cum ar fi:

Legio XI Claudia şi Cohors I Flavia 
Comangenorum, pentru executarea unor lucrări cu 
caracter militar, adică apărarea teritoriului.

Prezenţa acestor unităţi militare este atestată de 
castrul de pământ cu val de apărare, ce datează din 
anii 105-106 en, construit de romani pentru apărarea 
teritoriului cucerit.

Cu prilejul organizării teritoriului nou cucerit în 
timpul domniei împăratului Hadrian, au fost aduşi la 
Romula colonişti care stabilindu-se pe locul fostului 
castru au pus bazele aşezării civile.

Primii colonişti aduşi aici au conveţiut cu 
băştinaşii geto-daci dar cu timpul populaţia locală 
a fost îndepărtată spre periferia aşezării, odată cu 
dezvoltarea urbanistică a oraşului, care cel mai 
probabil, cu prilejul ridicării sale la rangul de 
municipiu primea numele de Romula(mica Romă).

Până la atribuirea oficială a acestui nume se 
crede că a purtat numele de Malva, vechea denumire 
a aşezării dacice, care a existat pe locul unde s-a 
înălţat mai târziu Romula.

Numele dacic ce avea o puternică rezonanță 
printre locuitori a fost preluat de așezarea romană nou 
întemeiată, el păstrându-se în memoria locuitorilor 
și după ce orașul a primit oficial denumirea de 
ROMULA. De aceea el este folosit mai târziu şi în 
titulatura provinciei Dacia Malvensis.

În secolul al II-lea Romula a primit rangul 
de municipiu, acest lucru fiind atestat de trei 
inscripţii: două dintre ele descoperite la Romula: 
o stelă funerară şi un fragment de placă votivă iar 
alta la Oescus în care se precizează că Romula era 
municipiu.

Se crede că ridicarea la rang de municipiu a avut 
loc în timpul reformei administrative din anii 119-
120 en. în timpul împăratului Hadrian.

Evenimentele din aceşti ani aveau să schimbe 
brusc condiţia acestei aşezări, ea devenind un 
important centru urban cu statut de reşedinţă 
politico-administrativă, căruia Hadrian i-a acordat 
o importanţă deosebită.

Sarcofagul lui Aelius Iulius Iulianus



32 33

Astfel veche aşezare dacică cucerită de romani 
a devenit o așezare urbană, capitala Daciei Inferior, 
primind numele de Romula şi rangul de municipiu.

Odată cu ridicarea sa la condiţia unei capitale de 
provincie, Romula a cunoscut o reală dezvoltare a 
vieţii urbane. Oraşul a fost înconjurat cu o centură 
fortificată şi au fost înălțate primele mari construcţii. 
Tot acum oraşul a devenit o importantă stațiune 
fiscală, un important centru vamal şi reşedinţa 
guvernatorilor Daciei Inferior.

Promovarea Romulei la rangul de colonie este 
şi ea atestată de câteva inscripţii cum ar fi un grup 
statuar închinat Dianei şi lui Apollo, relieful votiv 
dedicat zeiţei Dardanica şi sacrofagul lui Aelius 
Iulius Iulianus, acest lucru întâmplându-se în timpul 
împăratului Septimius Sever, împăratul roman care a 
abordat pentru ultima dată asemenea demnităţi urbane 
în Dacia. După acest eveniment evoluţia Romulei 
a continuat în acelaşi ritm, ea atingând apogeul 
dezvoltării sale în primele decenii ale secolului al II –
lea. Au fost ridicate construcţii impunătoare, edificiul 
administrativ şi un cartier rezidenţial.

Denumită acum capitală a Daciei Malvensis, 
până la retragerea aureliană, Romula-Malva a fost 
reşedinţă procuratorilor acestei provincii, ea fiind 
privită ca principalul bastion al romanităţii în Dacia 
Sud – Carpatică, al rezistenței în fața atacurilor tot 
mai puternice ale carpilor şi geţilor.

Atacurile barbare ce au avut loc către mijlocul 
secolului al III- lea la graniţa de răsărit a provinciei, 
au declanşat criza stăpânirii romane din Dacia, 
aducând în prim- planul evenimentelor, îndeosebi 
regiunile sudice ale acestora.

Astfel, după mai bine de un secol de continuă 
prosperitate, Romula –Malva a suferit în acestă 
vreme distrugeri însemnate din cauza popoarelor 
migratoare.

Invazia carpică din anii 245-247 en. i-a pricinuit 
numeroase distrugeri. Atacurile geto-carpice se 
reînnoiesc în anul 248 d. Hr. şi se ţin lanţ până la 
părăsirea Daciei de către romani.

Romula a fost şi ea abandonată, aici rămânând să locuiască doar o parte 
din populaţia săracă care s-a împăcat bine cu stăpânirea barbară.

Ulterior pe vremea împăratului Constantin cel Mare, Romula, cu cea 
mai mare parte din teritoriu a intrat sub stăpânirea Imperiului roman. Viaţa 
a continuat aici, însă din vechiul oraş a rămas un sat, atestat pentru prima 
dată în secolul al XIV-lea iar astăzi poartă numele de Reşca.

Despre Romula putem spune că a fost unul dintre cele mai de seamă 
oraşe ale Daciei Inferioare, care a depăşit ca înflorire şi frumuseţe pe cele 
de la Drobeta, Sucidava şi Cioroiul Nou.

Astăzi, acest loc care pare lipsit de importanţă, un loc mirific odinioară, 
a fost uitat, dar importanță lui pentru formarea şi dezvoltarea poporului 
român rămân în istorie.

Dacă am fi încercat să facem mai mult pentru aceste locuri minunate, 
dacă am fi păstrat ceea ce aveau mai sfânt strămoşii, astăzi am fi putut să ne 
hrănim sufletele şi să ne bucurăm că avem ce arăta străinilor și urmaşilor 
noştri.

Inel din aur descoperit în cursul săpăturilor arheologice efectuate în 
zona fortificației centrale în 2009 Romula.
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Tot pe teritoriul comunei Dobrosloveni se află 
și Biserica monument istoric cu hramul,,Sfinții 
Apostoli Petru și Pavel“, și,,Sfântul Ierarh Nicolae“.

Acest sfânt lăcaș a fost zidit în anul 1781 de 
către Ilinca Dobrosloveanca Setrareasa în timpul 
domnitorului Alexandru Ipsilanti. În anul 1784 
ctitorul a închinat Biserica cu toate averile ei 
Episcopiei Râmnicului, biserica fiind cunoscută în 
istorie sub numele de schitul Recica și a devenit 
metoc al Sfintei Episcopii, acest lucru fiind întărit 
și de Hrisovul din 1785 dat de domnitorul Mihail 
Constantin Suțu Vodă.

După secularizarea averilor mănăstirești, schitul 
devine biserică parohială a Parohiei Reșca din 
județul Romanați. 

Comuna Dobrosloveni este înconjurată de cea 
mai mare pădure de câmpie. În această pădure se 
află construite două cabane turistice. Prima cabană 
numită,,Cabana Bulvanul“ aparține Direcției Silvice 
Olt și are o capacitate de 30 locuri de cazare, iar în 
trecut a fost cabana de vânătoare a fostului regim 
comunist.

Cabana lui Nicolae Ceaușescu a rămas la fel ca 
acum 27 de azi, chiar și mobilerul rămânând intact.

A doua cabană aparține Primăriei Comunei 
Dobrosloveni, având o capacitate de 10 locuri de 
cazare, dar cu numeroase spații pentru desfășurarea 
de activități culturale.

În comuna Dobrosloveni în anul 2007 a fost 
amenajat un părculeț în centrul căruia se află o troiță 
ce înfățișează Crucea Răstignirii. Această troiță 
așezată în zona centrală a satului are drept scop 
întărirea credinței creștine pe aceste meleaguri. 

În satul Reșca în anul 2013 a fost ridicat un 
monument în cinstea Sf. Împărat Constantin cel 
Mare. Acest împărat fiind unul dintre cei mai 
importanți împărați creștini, deoarece a dat libertate 
religiei creștine, și a făcut multe fapte favorabile 
acestei religii.

Existența acestui monument în această zonă nu 
este întâmplătoare, deoarece Împăratul Constantin 
a avut legătură cu aceste meleaguri, această zonă 
aflându-se sub stăpânirea sa, timp în care el a 
construit podul peste Dunăre și a refăcut drumul 
roman ce lega Sucidava de Romula.

În satul Frăsinetu de Pădure, sat aparținător 
comunei Dobrosloveni, se află numeroase lacuri de 
pescuit, ce promovează turismul piscicol în zonă, 
aici aflându-se și sursa de alimentare cu apă a vechii 
cetăți Romula Malva.

Un alt lac de pescuit așezat între păduri se află 
în vecinătatea satului Potopinu, sat aparținător 
comunei Dobrosloveni.

Cu sprijinul Primăriei Dobrosloveni, a luat 

ființa în cadrul Căminului Cultural Dobrosloveni un 
ansamblu folcloric numit,,Flori de Romanați“, ce 
promovează dansul popular din zona de Romanați și 
comuna Dobrosloveni. De asemenea aici funcționează 
un muzeu etnografic și un centru de gastronomie, unde 
bătrânele satului promovează vechi rețete culinare 
tradiționale ale zonei.

În cadrul Căminului Cultural Reșca funcționează 
Ansamblul Folcloric Romula-Malva.

Tot aici se află și un atelier de cusături ce 
promovează vechile modele tradiționale din zonă.
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Legende din zona: ”Legenda Domnului de Rouă”

Se spune că a fost odată, demult, 
un tânăr mândru şi frumos, stăpân 
al unor moșii întinse, care-şi avea 
palatele de cleştar la Dunăre. El 
pornea adesea pe malul bătătorit 
al Oltului, până sus, în Munții 
Loviștei. Tot colindând şi tot 
umblând prin acele locuri, a întâlnit 
într-una din zile o fată frumoasă, 
de care s-a îndrăgostit... Dragostea 
îi sfredelea atât de tare inima, încât 
venea în fiecare noapte la casa 
acesteia. Dar se spune că tânărului 
îi fusese sortit să nu vadă niciodată 
soarele, pentru că atunci s-ar fi 
topit precum un firișor de rouă. De 
aceea şi fusese numit Domnul de 
Rouă. El a poruncit să fie făcut un 
drum bun, pietruit, de la palatele 
lui de pe malul Dunării, până sus, 
în munţi, la casa iubitei. Şi mult 
au fost asupriţi oamenii pentru a 
termina mai repede drumul. N-au 
găsit iertare nici bătrânii, nici 
copiii, iar femeile care purtau un 
prunc în pântec erau obligate să 
muncească îndoit, şi pentru ele, 
dar şi pentru cel ce avea să vie...

Când drumul a fost gata, 
Domnul de Rouă urca în fiecare 
seară la iubita sa, unde stătea până 
în zorii zilei, şi, cum auzea primul 
cântat al cocoşilor, urca în trăsură 
şi făcea rapid cale întoarsă.

Oamenii din sat, auzind această 
poveste şi vrând să se răzbune 
pentru lipsa de omenie, au tăiat 
într-o noapte toţi cocoşii. Domnul 
de Rouă şi-a dat seama prea târziu 
că se apropie ziua şi, grăbit, a 
pornit în goană spre marile palate, 
unde soarele nu-l putea vedea 
niciodată. A biciuit caii cât a 
putut, aceştia alergau de parcă nici 
n-atingeau pământul, dar primele 
raze ale soarelui se iviseră de după 
creasta unui munte şi localnicii 
au văzut cum Domnul de Rouă 
s-a risipit ca un abur, cu cai cu 
tot, pe locul acela rămânând doar 
mărgăritarul strălucind în soare a 
mii de gingaşe boabe de rouă.

Bătrânii locurilor spun că 
Domnul de Rouă îşi avea iubita 
la Râmnic şi că de acolo a plecat 
în zorii zilei către Dunăre. Când a 

ieşit soarele, se afla într-un sat de 
pe Valea Oltului şi, pentru a se feri, 
s-a ascuns sub un pod. N-a scăpat 
însă, pentru că o rază de soare s-a 
strecurat printr-o crăpătură şi l-a 
topit(POTOPIT) ca pe un firişor 
de rouă.

De atunci, satul acela se 
numeşte Potopinu.

Cabana turistică Bulvanu.

Biserica Sfântul Nicolae şi S�nţii Apostoli Petru şi 
Pavel, biserică monument istoric datând din 1781.

Cabana de vânătoare și conacul Reșca.

Pădurea Reșca — sit natural protejat de 
importanță comunitară (1061 ha din care 50 ha 
arii protejate, în care cresc plante rare și animale 
precum stânjenelul galben și chițcanul de câmp).

Ruinele cetății Romula: forti�cația centrală.

Sectorul de nord: ruinele cetății Romula și situl 
arheologic.
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DRĂGĂNEȘTI OLT

Muzeul Câmpiei Boianului Traian Zorzoliu

Satul neolitic gumelnițean din cadrul 
Muzeului Câmpiei Boianului Traian 
Zorzoliu reprezintă principala atracție 

oferită  turiștilor. 
Lucrarea prezintă aşezarea neolitică  

Gumelniţa (mil. III î.Ch.) de la Drăgăneşti-Olt, 
reconstituită pe baza rapoartelor de săpături 
arheologice în incinta muzeului. Sunt descifrate 
astfel pentru marele public vizitator, modul de 
viaţă şi cultura materială a populaţiei gumelniţene 
de la Drăgăneşti-Olt.

Sunt reconstituite în mărime naturală 
locuințele şamanului,  olarului,  vânătorului,  
agricultorului și  una  lacustră pentru provizii, 
toate cu un impact deosebit  pentru vizitator.

Este un arheoparc unic în ţară, care vine să 
demonstreze că nu a existat o singură etapă a 
istoriei şi că epoca gumelniţeană reprezintă o 
continuitate a existenţei omului pe pământ.

Gumelniţa, o cultură aflată la răspântia dintre 
două mari civilizaţii, a pietrei şi a metalelor, 
a creat o artă care se regăseşte şi astăzi în 
decoraţiunile ceramicii,  ţesăturilor,  cusăturilor, 
în motivele  decorative în lemn şi, în general, 
în dezvoltarea unui ambient cât mai util dar şi 
frumos al vieţii.

Populaţia neolitică avea o cultură materială 
şi spirituală la un nivel deosebit. Reconstituirea 
aşezării Gumelniţa în incinta muzeului  
demonstrează această afirmaţie.

În Lunca Oltului la marginea vestică a 
oraşului Drăgăneşti-Olt, se află o aşezare 
Gumelniţa de tip tell (măgură) unde în urma 
săpăturilor arheologice efectuate între anii 1982-
1995 de către prof. Traian Zorzoliu (fondatorul şi 
directorul muzeului) împreună cu alţi arheologi, 
au fost scoase la lumină dovezile materiale ale 
acestei culturi străvechi.

Astfel a rezultat, conform rapoartelor de 
săpături arheologice, planul de locuire al aşezării 
cu toate informaţiile materiale, spirituale şi 
culturale ale populaţiei gumelniţene.

Reconstituirea aşezării neolitice s-a realizat  
după un proiect elaborat de dir. Traian Zorzoliu 
şi a fost inaugurat în septembrie 2010.

Aşezarea tip Gumelniţa, reconstituită, se 
compune dintr-un ansamblu de cinci locuințe şi 
două dependinţe, împrejmuite de un gard şi un 
şanţ de apărare.

Accesul în arheoparc se face pe o punte din 
trunchiuri de arbori. Prima locuință întâlnită, a  
conducătoarei tribului, este cu pridvor deschis 
şi decorată la intrare cu o spirală , simbolizând  
astrul solar. În interior, primul spaţiu este 
destinat activităţilor de cult. Central  se află un 
altar  circular, supraînălţat, cu margini, frumos 
decorat, peste care stă aşezat un vas sacru, iar 
de jur împrejur figurine antropomorfe, din lut 
ars. Cel de-al doilea spațiu este destinat odihnei 
unde regăsim patul din lut peste care sunt puse 
piei de animale și rogojini. De asemenea vatra 
cu rol de a încălzi locuința, ilumina și pregăti 
hrana.

De menţionat este descoperirea statuetei ce o 
înfăţişează pe Zeiţa Mamă,  (pentru că în aceea 
perioadă vorbim de matriarhat), a cărei replică 
de lut este aşezată lângă altar.

În faţa  locuința conducătoarei este construită 
în stil lacustru coliba de provizii. Aici se 
depozitau alimentele pentru comunitatea tribală. 
În continuare, celelalte locuințe sunt aliniate 
de-a lungul unei ulicioare cu lăţimea de 2m.

Locuința olarului este deosebit de interesantă 
prin instrumentarul original al tehnicii de olărit, 
având în vedere că la acea vreme erau lucrate 
manual. În acest atelier vasele sunt modelate pe 
tipare, cu diverse elemente decorative. 

Locuința vânătorului este una dintre cele  mai 
atractive pentru vizitatori prin diversitatea și 
ineditul inventarului,  uneltelor  și a mijloacelor 
de vânătoare și pescuit (harpon de os ,plase 
de pescuit cu greutăți din lut ars, pumnale din 
coarne de animale   sau silex, arcuri cu sageți cu 
vărful din piatră ,topoare din os sau piatră ). 

Locuința agricultorului este expresia 
diviziunii muncii care a revoluționat viitorul 
omenirii. Aici sunt expuse unelte agricole ( 
săpăligi din corn de cerb, plantatoare din corn 
de căprioară ,râșnițe din piatră pentru măcinarea 
cerealelor) un război de țesut și un pat cu 
rogojină care este prezent în toate colibele, pat 
care a fost descoperit în săpăturile arheologice 
de la Drăgănești-Olt. 

Semnificativ este și ritul funerar de înhumare,  
astfel  avem dovada  modului în care erau 
îngropați. Gropile  erau de formă ovală iar 
scheletul depus avea picioarele și brațele aduse 
la piept, iar palmele  aproape de  bărbie. 



IN
ST

IT
U

ȚI
I D

E 
U

TI
LI

TA
TE

 P
U

BL
IC

Ă
40 41

În concluzie avem  transpus în realitate modul 
de viață al unei populații și culturi  de mult apuse 
cu urme clare în existența noastră.

Muzeul adăpostește în incinta lui  o Casă 
Țărănească, construită din lemn cu pridvor 
deschis și două încăperi. Interiorul locuinței se 
caracterizează prin funcționalitatea încăperilor, 
prin dispunerea și folosirea economicoasă 
a mobilierului, printr-o decorațiune plăcută, 
realizată cu ajutorul țesăturilor. 

Prima încăpere la vatră  este destinată 
activităților cotidiene și preparării hranei. Astfel, 
camera este dominată de prezența vetrei cu horn 
și corlată, element determinant în stabilirea 
funcției principale ale acestui spațiu.

Piesele de mobilier din lemn erau puține: 
hambarul cu două compartimente, pentru mălai 
și făină, o masă joasă, rotundă, cu scăunele în 
apropierea focului și un  dulap-masă pentru veselă.

Nu lipsesc oalele din pământ, țestul dar și 
recipientele din sticlă – lampa, țoiul pentru 
țuică,ventuzele.

Cea de-a doua încăpere odaia,era  încălzită  
de o sobă oarbă, alimentată prin vatra din 
camera alăturată iar în continuarea sobei se 
aflau paturile, două la număr. Patul cu tăblii este 
alcătuit dintr-un cadru de lemn pe care se punea 
o saltea umplută cu paie. Căpătâiele sau pernele 
erau țesute în război și umplute cu paie, dar și cu 
fiulgi ca cele pentru zestrea fetei de măritat. 

La capătul patului era totdeauna lada de 
zestre peste care se stivuiau scoarțele, macatele, 
pernele și costumele populare.

În dreptul ferestrei era așezat un dulap acoperit  
cu o față de masă brodată pe care sta lampa.
Țesăturile din lână au fost cele mai importante în 

casa tradițională, atât pentru valoarea lor artistică, 
cât și pentru valoarea lor intrisecă. Scoarțele, 
velințele și mai târziu macaturile intrau în zestrea 
fetelor de măritat și se moșteneau din generație 
în generație.

Camera de locuit avea pardoseală din pământ 
bătut, peste care sunt puse preșuri lucrate în războiul 
de țesut. Pereții sunt  frumoși văruiți  cu alb pe  care 
stau agățate macate, prosoape, tablouri.

Modul de reprezentare a spațiului de locuit, 
distribuirea funcționalităților și modalităților de 
folosire a acestuia sunt repere asupra concepției 
oamenilor cu privire la locuință, asupra gradului 
de civilizației.

Bordeiul, locuiță milenară,   un alt punct 
de interes, prezintă intrarea numită gârligi în 
care regăsim uneltele agricole, apoi vatra  cu 
multitudinea de obiecte casnice din lemn (putinei, 
căpistere, masa din lemn cu trei picioare,scaune, 
linguri, găvane) și odaia cu un singur pat din 
lemn, peste care este pus o rogojină din trestie și 
căpătâie din paie.

Conacul Polihronie, casă construită de 
către boierul Polihronie Ioan în secolul XVIII 
este împărțit în mai multe secții muzeale: cult 
crești ortodox, etnografie, artă plastică și secția 
memorială Traian Zorzoliu. Crama conacului 
se constituie într-un alt element de interes prin 
varietatea vinurilor cu specific local dar și al 
inventarului specific.

Casa Ghirgiu, secția de istorie, redă elemente 
de istorie începând cu perioada neo-eneolitică și 
până în contemporaneitate. În cadrul complexului 
nostru muzeal avem o troiță Sf. Iosif de la Partoș 
legată în mod firesc de o expoziție permanentă a 
pompierilor din zonă. 

CORABIA:

CORABIA este oraşul-port la Dunăre ce păstrează romantismul vechilor porturi dunărene, plin de parcuri şi 
de parfumul a sute de tei.  Pe aceste locuri a existat vechea davă a sucilor peste care împăratul Aurelian a ridicat 
o cetate, refăcută succesiv de împăraţii Constantin cel Mare şi Justinian.

Vechi târg şi port fluvial, oraşul conferă o serie de obiective de vizitat.
Originea numelui cătunului Corabia este susţinută de o veche legendă conform căreia, întemeierea acestei 

aşezări este legată de existenţa drumului de transhumanţă a oierilor ce veneau de la munte în timpul iernii, 
pentru adăpostirea turmelor în lunca Dunării. Într-o toamnă, aceştia au găsit resturile unei corăbii care s-a lovit 
de un pilon al podului lui Constantin cel Mare, naufragiind apoi pe grindurile locuite vremelnic de ciobani. 
Aceştia le-au adunat folosindu-le la construirea unor adăposturi, care cu timpul s-au înmulţit, înfiripându-se 
astfel o aşezare numită Corabia. Cert este că, la data de 6 septembrie 1598, data emiterii documentului prin 
care Mihai Viteazul îşi întărea proprietatea asupra a 23 de sate cumpărate în perioada când era mare ban al 
Craiovei, se face referire la locul numit Vadul Corabiei („Şi iar a cumpărat domnia mea Seliştoara toată, 
însă hotarul să se ştie, din sus de Măgura lui Borduh la apa Dunării, care se numeşte Vadul Corabiei…”). 
Documentul lui Mihai Viteazul a oferit suportul ştiinţific necesar pentru a stabili anul 1598 ca dată de atestare 
documentară a oraşului Corabia.

Înfiinţarea oraşului Corabia a avut un scop strict economic și s-a datorat unei petiţii înaintată domnitorului 
A.I.Cuza, în anul 1859, de către 37 de comercianţi din orașul Caracal, care susţineau înfiinţarea unui oraş-port 
la Dunăre pentru a înlesni comercializarea cerealelor.

După îndelungi demersuri, visul comercianţilor romănăţeni se împlineşte în anul 1871, când Principele 
Carol promulgă Legea fondării oraşului Corabia.

Portul turistic si de agrement Corabia a fost 
amenajat printr-un proiect care a beneficiat de finanțare 
nerambursabilă din fonduri europene în valoare de peste 
7 milioane lei. Portul se întinde pe o suprafațăde 8.700 
de metri pătrați, iar investiția s-a concretizat în execuția 
unor lucrări hidrotehnice pentru a permite accesul 
navelor de croazieră și de pasageri, construirea unor dane 
de acostare, platforme, racordare la rețeaua de utilități. 
Portul turistic reprezintă una din atracțiile orașului.

 
Cetatea romano-bizantină Sucidava, oraş Corabia, 

cartier Celei (din sec. II – III, epoca romano-bizantină) este monument istoric de importanţă naţională, de 
categoria A, înscris în lista monumentelor istorice din România.  Aşezarea antică Sucidava s-a născut pe 
malul stâng al Dunării, în epoca neolitică. Primele săpături arheologice ştiinţifice au fost realizate în deceniul 
al şaptelea din secolul al XIX-lea de catre francezii G. Boissiere şi Ch. Baudry si tot din secolul al XIX-
lea datează însemnările datorate lui August Treboniu Laurian şi inginerului Alexandru Popovici. La debutul 
secolului XX, cercetările sunt continuate de către Grigore G.Tocilescu şi Vasile Pârvan. 

 „Fântâna secretă” de la Sucidava, astăzi restaurată şi integrată în circuitul de vizitare, este cel mai atractiv 
punct turistic. Ea se găseşte în partea de sud a cetăţii şi captează, la o adâncime de 18 m, unul din puternicele 
izvoare de la poalele platoului, aflat la circa 14 m sud de zidul de incintă. A fost construită în timpul Împăratului 
Iustinian, în secolul al VI-lea şi a avut rolul de a asigura aprovizionarea cu apă a garnizoanei în timp de asediu.

VINO 3 ZILE ÎN ROMANAȚI
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Bazilica paleobizantină are orientarea tipică bisericilor creştine: altarul spre răsărit şi intrarea prin partea 
de vest. În interiorul basilicii, sub nivelul pardoselii, s-au descoperit 6 morminte de inhumaţie, dintre care şi al 
unui adult, al cărui schelet măsoară 1,97 m, amenajat pentru a putea fi vizitat de turişti. Datează din secolul al 
VI-lea e.n. şi este cel mai vechi monument arhitectural de acest fel descoperit până în prezent la nordul Dunării.

Biserica parohială „Sfânta treime” ( 1895-1907),  
Corabia, str. Cuza-Vodă, nr. 58, este o impunătoare 
construcţie arhitectonică, prin mărimea sa fiind a doua 
între bisericile din Oltenia, după Madona-Dudu din 
Craiova. Pictura, în stil renascentist, a fost executată 
de pictorii C. Pascali şi N. Grimani din Bucureşti, iar 
tâmplăria din stejar, de un meşter ceh, Iosif Obdersalek. 
Primul preot hirotonisit aici a fost E.Marculescu.

VADASTRA:

Dumitru Liceanu
Are peste 70 de ani și, de când se știe, face cojoace. 
A învățat meseria care avea să ii devină brățară de 
aur de la tatăl său, care i-a pus în mână acul și ața 
încă de când era un puști. După o viață de muncă, 
în care degetele s-au deformat tot împingând acul în 
piele, au venit și recompensele. Dumitru Liceanu, 
din comuna olteană Vadastra, a fost distins cu titlul 
de Tezaur Uman Viu. După ce pieptarele ieșite 
din mâna lui au ajuns chiar și în America, ultimul 
cojocar din Vadastra mai are o dorință: să predea 
stafeta și să se găseasca cineva care să ducă obiceiul 
mai departe. Sunt peste șase decenii de când poate 
ultimul cojocar din Vadastra a luat pentru prima dată 

acul și ața în mână și a cusut în piele. La început, 
mai mult în joacă. Era fiul celui mai vestit cojocar 
din Vadastra, care instruia copiii din sat și îi învăța 
meserie. „Era de lucru fantastic pe vremea aia 
pentru că se învăța meserie, nu erau fabrici, uzine, 
nu aveau unde să se angajeze tinerii și așa deveneau 
meseriași, cojocari, cizmari”. Dintre expozițiile 
personale amintim aici doar câteva: sediul UNESCO 
- Paris (iunie 2006); Strasbourg, Marché de Noël 
(decembrie 2006); Bruxelles, Comitetul Regiunilor 
(aprilie 2007); Nuremberg - Germania, iunie 2007; 
Torino - Milano, 2008; Pleven - Bulgaria 2008.

Ionel Cococi
Este născut la 1 iunie 1969 în localitatea Vadastra 
din judetul Olt. El își desfășoară munca după crezul 
„Dacă știi să respecți lutul, te respectă și el pe tine!“. 
Astfel, deși a îmbrățișat meșteșugul olăritului abia 
în anul 2000, după întâlnirea cu prof. univ. Dragoș 
Gheorghiu, în cadrul unui proiect internațional de 
reînviere a ceramicii neolitice de Vadastra - el crede 
cu ardoare că această e menirea sa. „Toți avem un 
destin foarte bine creionat, numai că nu trebuie să 
stăm și să așteptăm pasivi, ci trebuie să contribuim 
și noi la împlinirea lui. Poate ăsta a fost destinul 

meu!“, declară meșterul. Atelierul lui Ionel Cococi 
se află chiar în gospodaria sa din localitatea Vadastra, 
în apropiere de orașul Corabia, județul Olt. Artistul 
este invitat la toate marile târguri organizate atât în 
țară cât și în străinătate. Dintre expozițiile personale 
amintim aici doar câteva: sediul UNESCO - 
Paris (iunie 2006); Strasbourg, Marché de Noël 
(decembrie 2006); Bruxelles, Comitetul Regiunilor 
(aprilie 2007); Nuremberg - Germania, iunie 2007; 
Torino - Milano, 2008; Pleven - Bulgaria 2008.
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DRAGANESTI-OLT: 
MUZEUL  CÂMPIEI  BOIANULUI  TRAIAN ZORZOLIU

Satul neolitic gumelnițean din cadrul Muzeului Câmpiei Boianului Traian Zorzoliu reprezintă principala 
atracție oferită  turiștilor. 

Lucrarea prezintă aşezarea neolitică  Gumelniţa (mil. III î.Ch.) de la Drăgăneşti-Olt, reconstituită pe baza 
rapoartelor de săpături arheologice în incinta muzeului. Sunt descifrate astfel pentru marele public vizitator, 
modul de viaţă şi cultura materială a populaţiei gumelniţene de la Drăgăneşti-Olt.

Sunt reconstituite în mărime naturală locuințele şamanului,  olarului,  vânătorului,  agricultorului și  una  
lacustră pentru provizii, toate cu un impact deosebit  pentru vizitator.

Este un arheoparc unic în ţară, care vine să demonstreze că nu a existat o 
singură etapă a istoriei şi că epoca gumelniţeană reprezintă o continuitate a 
existenţei omului pe pământ.

Gumelniţa, o cultură aflată la răspântia dintre două mari civilizaţii, a 
pietrei şi a metalelor, a creat o artă care se regăseşte şi astăzi în decoraţiunile 
ceramicii,  ţesăturilor,  cusăturilor, în motivele  decorative în lemn şi, în 
general, în dezvoltarea unui ambient cât mai util dar şi frumos al vieţii.

Muzeul adăpostește în incinta lui  o Casă Țărănească, construită din lemn 
cu pridvor deschis și două încăperi. Interiorul locuinței se caracterizează 
prin funcționalitatea încăperilor, prin dispunerea și folosirea economicoasă 
a mobilierului, printr-o decorațiune plăcută, realizată cu ajutorul țesăturilor. 

CEZIENI:

Alexandrina-Olguța Filip
„Veterana“ în crearea iilor autentice românești este Alexandrina 

Filip, care este și instructor la Școala de Arte și Meserii și învață anual 
zeci de tinere cum să creeze cămășile tradiționale românești, atât de 
îndrăgite în ultima perioadă. Are 56 de ani și coase ii de când se știe. 

„Lucrez de când am început să știu. De când eram foarte mică, 
mama și bunica mi-au pus acul și furca în mână și războiul de 
țesut lângă mine. Toate vin de acolo, din familie”. Din anul 2001, 
Alexandrina Filip este instructor la Școala Populară de Arte și Meserii 
și an de an pregătește câte 24 de tinere în arta cusutului de astfel de 
cămași tradiționale. O bucură faptul că există persoane dornice să 
ducă mai departe tradiția aceasta.

CARACAL:

Muzeul  Romanaţiului

Deschis în 1949 cu trei colecţii de obiecte, 
muzeul s-a mutat în 1990 într-o clădire a lui Iancu 
Dobruneanu, nepotul haiducului Iancu Jianu. Din 
donații, achiziții și cercetări arheologice s-au adunat 
peste 20.000 de exponate:

Secţia de arheologie-istorie are piese de mare 
valoare, unele cu o vechime de peste 6.000 de ani, 
expuse în opt săli cu o suprafaţă de peste 400 metri 
pătraţi. 

Secţia memorială Iancu Jianu este amenajată 
în casa părinţilor haiducului, construită în a 
doua jumătate a secolului XVIII. Cuprinde casa 
Iancu Jianu, dependinţele şi bordeiul.

Secţia de artă plastică etalează lucrări ale 
pictorilor Ştefan Luchian, Gheorghe Petraşcu, 
piesele unor sculptori cunoscuţi, icoane, pictură pe 
lemn din secolele X, XVII, XIX şi goblenuri.

Secţia de etnografie, în curs de reamenajare, 
posedă o bogată colecţie de port din judeţul 
Romanaţi, unelte şi obiecte de industrie casnică din 
evul mediu, epoca modernă şi contemporană.

Teatrul Național din Caracal

Este o clădire simbol din zona istorică a orașului, 
lângă Curtea Domnească a lui Mihai Viteazul, 
construită între 1896 și 1901 după planurile 
arhitectului austriac Franz Billek. Stilul eclectic cu 
accente neobaroce şi neorenascentiste încadrează 
edificiul în același curent arhitectonic european ca 
și Ateneul Român sau Teatrele Naționale din Iași, 
București, Cluj și Timișoara, impresionând prin 
masivitatea şi bogăţia sa decorativă, atât exterioră 
cât și interioară, pe frontispiciul imobilului fiind 
inscripționată denumirea acestuia – Teatrului 
Național, și a celor două laterale care au fiecare câte 
un epigraf - Comedia și Tragedia.

Anual, găzduiește Festivalul Național de Teatru, 
Festivalul de Teatru și Film de scurt metraj pentru 
tineret FesTin, Festivalul de Comedie al Teatrelor 
Neprofesioniste, stagiunea permanentă a Teatrului 
Municipal, dar și diverse conferințe și expoziții.

Parcul Constantin Poroineanu

În 1908, marele filantrop Constantin Poroineanu 
a lăsat parcul prin testament Primăriei Comunei 
Urbane Caracal, în urma unei cumplite tragedii: 
fiul său, trimis la studii la Paris, s-a căsătorit cu 
fiica unei franțuzoaice cu care bătrânul Poroineanu 
avusese o aventură în timpul propriei studenții 
pariziene. Aflând adevărul, tinerii s-au sinucis. 
La fel și tatăl lor, care și-a pus capăt zilelor a doua zi 
după întocmirea testamentului prin care își lăsa 
toată averea municipalității.

Proiectat de arhitecţii peisagişti francezi Pinard 
şi Rédont, parcul are drept model Cişmigiul 
bucureştean. Pe 25,5 ha sunt amenajate spații cu 
plante decorative, ale cărui vedete sunt arborele 
pagodelor (Ginkgo biloba), de aceeaşi vârstă cu 
parcul, chiparosul de baltă, stejarul brumăriu 
piramidă, arborele vieţii (Thuja orientalis) sau pinul 
negru. Arhitectura este completată de monumente 
de artă, terenuri de sport, dar și de lacul de agrement 
cu o insulă pe râul Gologan.

Biserica Domnească

Biserica Domnească poartă hramul Intrarea în 
Biserică a Maicii Domnului și este singurul obiectiv 
rămas intact din vechea Curte Domnească a lui Mihai 
Viteazul. A fost ridicată pe dealul Protosenilor, din 
blocuri de piatră şi cărămizi aduse de pe ruinele 
cetăţii romane Romula. Biserica a fost construită din 
zid, cu dimensiuni mai reduse decât cele de astăzi, 
dar a suferit în timp mai multe transformări. Forma 
sa este destul de neobişnuită pentru spaţiul Ţării 
Româneşti, dar foarte apropiată de alte monumente 
de tipul bisericilor de la Drobeta Turnu Severin şi 
prezintă o asemănare evidentă cu bisericile de la sud 
de Dunăre.

Biserica Toţi Sfinţii
Pisania cu caractere chirilice arată că s-a zidit în 
1818, dar sunt argumente care conduc la ideea că 
biserica a fost ridicată în secolele XVI-XVII. Are 
formă de cruce, iar zidurile foarte groase au ferestre 
mici cu zăbrele de fier, arătând ca o construcţie 
fortificată care a fost folosită de localnici ca adăpost 
la vremuri de restrişte. Deși are dimensiuni destul 
de modeste, biserica are multe elemente care o fac 
monument de cult unicat: brâuri, ocniţe şi pictura 
murală. Naosul şi pronaosul au aceeaşi formă de 
calotă sprijinită pe arcuri ca şi tinda, iar pictura 
interioară se detaşează prin prezentarea sub formă 
zoomorfă a Sfântului Hristofor, pe peretele de nord.

Sinagoga din Caracal
Sinagoga din Caracal a fost construită în 1902, în 
apropierea fostului cartier evreiesc, pentru a servi 
ca spaţiu de cult pentru evreii sefarzi (proveniţi 
din mişcarea de imigrare din Spania, zonele 
mediteraneene, ajunşi în Ţara Românească prin 
1496). Construcţia, retrasă de la aliniamentul 
străzii, a fost realizată în stilul arhitectural neoclasic 
local. Cu un exterior modest, interiorul este bogat 
ornamentat, cu pereţii pictaţi şi mobilier de calitate. 

Comunitatea evreiască a găsit în Caracal are 
o atestare documentară de peste două secole și a 
contribuit la dezvoltarea urbană a localității, dar în 
prezent nu mai are niciun reprezentant în municipiul 
Caracal. În patromoniul cultural se mai păstrează și 
Cimitirul evreiesc.
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DOBROSLOVENI:

Romula, capitală a Daciei Inferioare  şi mai târziu, a 
Daciei Malvensis, este singurul mare oraș din Dacia 
cu nume  latin, ce amintește de marea metropolă a 
antichității. 

Până la  venirea romanilor  a existat aici o 
puternică așezare  rurală dacică, care după unii 
cercetători  ar fi purtat numele de Malva.

Prezența  romană  pe teritoriul  viitorului oraş 
datează de la începutul secolului al II-lea, din 
perioada războaielor de cucerire a Daciei.

În această vreme au fost trimise pe acest teritoriu 
mai multe legiuni romane cum ar fi:

Legio XI Claudia şi  Cohors I Flavia 
Comangenorum, pentru executarea  unor lucrări  cu 
caracter  militar, adică apărarea teritoriului.

Prezenţa acestor unităţi militare  este atestată 
de castrul de pământ cu val de apărare, ce datează 
din anii 105-106 en, construit de romani  pentru 
apărarea  teritoriului cucerit.

Primii colonişti aduşi aici au conveţiut cu 
băştinaşii geto-daci dar cu timpul  populaţia locală  
a fost îndepărtată spre periferia aşezării, odată cu 
dezvoltarea urbanistică a oraşului, care cel mai 
probabil, cu prilejul ridicării sale la rangul de 
municipiu primea numele de Romula(mica Romă).

Până la atribuirea oficială  a acestui nume se 
crede că a purtat numele de Malva, vechea denumire 
a aşezării dacice, care a existat pe locul  unde s-a 
înălţat mai târziu Romula.

Numele dacic ce avea o puternică rezonanță 
printre locuitori a fost preluat de așezarea romană nou 
întemeiată, el păstrându-se  în memoria locuitorilor 
și după ce orașul a primit oficial denumirea de  
ROMULA. De aceea el este  folosit mai târziu şi  în 
titulatura provinciei Dacia Malvensis.

Odată cu ridicarea  sa la condiţia unei capitale 
de provincie, Romula  a cunoscut o reală dezvoltare  
a vieţii urbane . Oraşul  a fost înconjurat cu o 
centură  fortificată  şi au fost înălțate  primele  mari 
construcţii. Tot acum oraşul a devenit o importantă 
stațiune fiscală , un important  centru vamal şi 
reşedinţa  guvernatorilor Daciei Inferior.

Comuna Dobrosloveni  este  înconjurată de cea 
mai mare pădure de câmpie. In această pădure se 
află construite două cabane turistice.  Prima cabană  
numită ,,Cabana Bulvanul“, aparține Direcției 
Silvice Olt și are o capacitate de 30 locuri de cazare, 
iar în trecut a fost cabana de vânătoare a fostului 
regim comunist.

Cabana lui Nicolae Ceaușescu  a rămas la fel ca 
acum 27 de azi, chiar și mobilerul rămânând intact.

MANASTIREA BRÂNCOVENI

Data întemeierii mânăstirii Brâncoveni nu ne este 
cunoscută. Satul apare în documente ca moșie 
a boierilor Craioveşti, încă din 1494, iar curtea 
domnească de la Brâncoveni este pomenită într-
un hrisov al domnitorului Neagoe Basarab, în 
3 mai 1518, ce întăreşte posesiunea jupânesei 
Neacşa, străbunica paternă a lui Matei Basarab, dar 
mânăstirea este pomenită pentru prima dată abia 
în 1582, 31 august (7091), cu hramul “Adormirea 
Maicii Domnului”. Mihnea Voievod -Turcitul 
întăreşte mânăstirii moşiile dăruite de jupâneasa 
Calea, fiica Neacşei dar nu precizează ctitorul. 
Însă, într-un document din 30 aprilie 1641, Matei 
Basarab pomeneşte că mănăstirea „a fost făcută şi 
ridicată din temelia ei de bunicii şi părinţii domniei 
mele”. Acesta, împreună cu nepotul său, Preda 
Brâncoveanu, bunicul domnitorului Constantin 
Brâncoveanu, au refăcut şi au mărit aşezământul “cu 
ziduri de jur-împrejur şi deasupra porţii cu un 
turn puternic” şi probabil stăreţia, între anii 1632 
şi 1640, după cum aflăm din pisania pusă de 
Constantin Brâncoveanu în 1699, când a reconstruit 
biserica mare a mănăstirii: “După ce au dăruit 
Domnul Dumnezeu pe răposatul Matei Voevod 
cu domnia țării aceștia…domnia lui împreună cu 
răposatul moșul domniei mele Preda biv vel vornic 
Brâncoveanul, au fost pus nevoință și cheltuială 
și au zugrăvit sfânta biserică, înfrumusețând-o 
pe dinăuntru cu podoabe și cu cele ce se cuvin 
iară pe dinafară cu chilii, cu clopotniță și cu 
altele, precum se văd”. Ultima etapă constructivă 
este datorată lui Constantin Brâncoveanu care a 
revitalizat mănăstirea (iniţial mănăstire de călugări) 
şi a reconstruit biserica la 1699 (zugrăvită la 1704) 
– „...den temelie au început a face …care începere 
la iunie 9, leat 7207 (1699) s-au făcut”,concepută 
ca necropolă pentru înaintașii săi. Ispravnic al 

lucrărilor a fost Radul Golescu vel comis, adus de 
domnitor de la Hurezi.

Distrugeri importante au produs, între 1721-1727, 
trupele austriece încartiruite aici și războaiele turco-
austriece din 1769-1774 și 1787. La cutremurul din 
1838 s-au prăbuşit turlele bisericii mari (cea de pe 
pronaos n-a mai fost refăcută) și ultimul nivel al 
turnului-clopotniţă, s-au avariat casa egumenească 
(al cărui etaj va fi demolat în 1847), chiliile și biserica 
bolniţei; biserica mare a fost refăcută în 1842, în 
timpul egumenului Teodosie Trapezuntios, când 
vechea pictură este înlocuită de cea actuală (cum 
indică pisania zugrăvită în grosimea uşii de intrare).

Mănăstirea a fost desfiinţată în 1873 iar în anul 
1885, a fost instalat aici și într-o clădire alipită 
incintei, la exterior, un azil de bătrâni.

La 1899 a fost refăcut, din lemn, etajul turnului 
clopotniță.  

Comisia Monumentelor Istorice a inițiat, în anul 
1913, restaurarea bisericii mari, care a fost acoperită 
cu olane în locul şindrilei. Celelalte clădiri au rămas 
în ruină.

Procesul de reabilitare a ansamblului a fost reluat  
în 1957, după ce mănăstirea fusese reactivată, cu  
obşte de maici, în 1940, de către episcopul  
Vartolomeu Stanescu. Au fost făcute 
cercetări arheologice şi elaborate proiectul 
preliminar de restaurare pentru cele două 
biserici şi corpul de chilii. Întrerupte odată cu 
desființarea mănăstirii de către regimul comunist 
în 1959, lucrările au continuat sub egida Direcției 
Monumentelor Istorice în perioada 1973-1977. 
Mânăstirea a fost din nou reactivată după anul 
1980, cu comunitate de maici și au fost întreprinse 
ample lucrări de refacere a clădirilor și a domeniului 
monastic. Între 1985 și 1988 au fost restaurate casa 
egumenească și turnul de poartă.
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OBOGA:

Trusca Ștefan
Ceramica de Romana, veche de sute de ani, studiată  
de etnologi și apreciată, a ajuns cunoscută publicului 
larg și căutată în târguri. La acest adevărat fenomen 
a contribuit, în cei peste 70 de ani de muncă, Teodora 
Truscă, artist popular, membra a Academiei Artelor 
Tradiționale. Agripina, pseudonimul pe care și 
l-a ales Teodora Trusca, meșter olar din Romana 
(o localitate aflată foarte aproape de orașul Balș, 
judeţul Olt, la hotarul cu Oboga), se năștea în 1929, 
în Oboga, satul în care, cândva, activau aproape 200 
de olari. A crescut alături de șase frați, într-o familie 
de olari, Munteanu, în care greutățile părinților n-au 
umbrit niciodată copilaria celor mici. „De la trei-
patru ani am început să ne jucăm cu lutul, era ca 
o plastilină, ne întreceam făcând păsări, animale, și 
tata ne încuraja. De la o vârstă fragedă și-a urmat 
tatăl nu doar la roată, ci și prin târguri. La 17 ani, 
Teodora îl întâlnea la horă pe Marin Trusca, cel care 
avea să-i devină soț și partener la roată. În ’57 – ’58, 
soții Trusca începeau să lucreze vase mai deosebite, 
decorate delicat, cu cornul. În 1961, îndrumați, 
pleacă să le vândă în Piața Obor, unde îi descoperă 
un etnolog și îi pune în legatură cu Muzeul Satului, 
pe care și astăzi urmașii lor îl aprovizionează cu 
vase din ceramică. Prin 1970 încep participările la 
târguri și expoziții, fiind invitați alături de Grigore 
Ciungulescu şi Ion Răducanu, alți exponenți de 
seamă ai ceramicii de Oboga. Moștenirea soților 
Trusca este pe mâini bune. Ștefan se ocupă astăzi 
și de o clasă de elevi care vin să deprindă tainele 
acestei meserii chiar acasă la olar, în Romana. Vara 
predă în taberele de vară organizate pe aiurea, face 
demonstrații la muzee, răspunde cu drag fiecărei 
invitaţii. Nutrește, de asemenea, speranța că i se 
vor întoarce, cândva, și cei patru copii care astăzi 
trăiesc în Franța și Italia, dar și fratele Mihai, să facă 
meseria care, chiar dacă nu i-a îmbogățit material, 
i-a făcut cunoscuți în toată lumea.

MĂNĂSTIREA CALUIU

Legenda spune că în vremuri vechi, Mihai Viteazul 
mergea călare pe Valea Oltețului și când s-a oprit 
pentru odihnă într-un loc umbros, calul său a lovit în 
pământ cu copita și de acolo a țâșnit un izvor, căruia 
oamenii i-au spus Căluiețul. Lângă acel izvor, 
voievodul și ai lui sfetnici au hotărât să construiască 
o mănăstire.

Așa se spune că a apărut Mănăstirea Caluiu, 
mănăstire străjuită de ziduri vechi, în care azi 
viețuiesc zece calugări. Primele date despre 
mănăstire sunt din secolul XVI, din timpul domniei 
lui Neagoe Basarab, când frații Vlad Banul, Balica 
Spătaru și Dumitru Pârcălabu, strămoșii Buzeștilor 
au inițiat ridicarea lăcașului de cult. Mănăstirea 
a fost părăsită multă vreme din cauza luptelor cu 
turcii și a pribegiei spre Transilvania a neamului 
Buzeștilor. În 1588, construcția mănăstirii este 
reluată de căpitanii Buzești.

Meșterii aduși din Transilvania care s-au ocupat 
de lucrări au terminat construcția la 8 iunie 1588. 
Apoi mănăstirea a fost înconjurată de ziduri groase 
de apărare, iar pentru călugări au fost ridicate șapte 
chilii pe partea dreapta a intrarii in manastire, 
spre vest (sub acestea erau si beciurile) si sapte 

pe latura de est. In incinta manastirii existau si o 
trapeza, doua cuptoare mari de paine si o jimblarie. 
Au fost construite case pentru musafiri in partea 
de sud. In mijlocul incintei se afla bisericuta, de o 
lungime de doar 15 metri si o latime de 6 metri, 
dar cu ziduri a caror grosime atinge aproximativ 
1metru. Turla este inalta si ingusta si are 12 ferestre.

Bisericii i-a fost adaugat un pridvor la inceputul 
secolului XII, ce urma sa adaposteasca mormintele 
ctitorilor. In picturile de pe zidurile pridvorului apar 
pe latura de sud Radu Buzescu, cu sotia sa, Maria 
si Matei Basarab cu doamna Elina, pe partea de 
nord. In picturile din partea de vest a pronaosului 
apar doamna Stanca, sotia lui Mihai Viteazul si 
fratii Buzesti, Preda, Radu, Stroe, cu jupanitele lor. 
Aproape de intrarea in pronaos, la sud-vest si la 
nord-vest, sunt portretele lui Mihai Viteazul si 
Petru Cercel, fratele sau. Cei doi tin in mana cate 
o cruce si o naframa. Din piesele de valoare daruite 
manastirii de-a lungul timpului mai sunt pastrate 
numai icoanele catapetesmei si pomelnicul-tripti, 
din anul 1825 si clopotele donate bisericii, in 1588, 
de catre Radu Buzescu. 
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Tănase Gheorghe & Stan Alexandru

Tanase Gheorghe practica prelucrarea artistica a 
lemnului de aproape 40 de ani. A invatat dragostea 
pentru lemn si o parte din secretele mestesugului in 
familie, respectind in mare masura formele, decorul 
si modul traditional de realizare a lor. S-a specializat 
la Pitesti, unde a urmat Scoala profesionala de Arte 
si Meserii dar cel mai mult a invatat de la creatorii 
populari cu care a mers prin tara la diferite targuri, 
festivaluri si concursuri. Cel mai important mentor 
al sau ramine creatorul popular Nicolae Purcarea, 
din Brasov. Mai mult, a transmis cu placere secretele 
prelucrarii lemnului intr-un cadru organizat, fiind 
profesor al clasei externe a Scolii Populare de Arte 
și Meserii Slatina timp de treizeci de ani. 

Participari la targuri, festivaluri si concursuri: 
Zilele Creatiei Populare Contemporane - Bucuresti 
(1986), Targul Creatorilor Populari Contemporani 
- in cadrul festivalului-concurs „Oltenii & Restu’ 
lumii” (1994-2013); Targul mesterilor populari - în 

cadrul manifestarii Zilele Craiovei/36 ediții (1977-
2013); Targul Mesterilor Populari – Muzeul National 
al Satului „Dimitrie Gusti”, Bucuresti (1997-1998); 
Targul Mesterilor Populari - Curtea de Arges (2005); 
Targul Creatorilor Populari din Romania - Muzeul 
Astra, Sibiu (1991-2004 si 2012).

Premii, distinctii obținute: Premiul  I – etapa 
interjudeteana a Festivalului Național „Cantarea 
Romaniei” – 1981; Diploma de laureat si Marele 
Premiu pentru perpetuarea traditiei, pentru calitatea 
si valoarea creatiei sale la Targul Mesterilor 
Populari, Craiova, 2005; Diploma de excelenta 
pentru pastrarea si promovarea artelor traditionale 
din judetul Olt, Slatina, 2005, 2006; Diploma de 
excelenta – Muzeul National al Satului „Dimitrie 
Gusti”, Bucuresti, 2006; Diploma de excelenta 
pentru pastrarea si promovarea artelor traditionale 
din judetul Olt in tara si in afara acesteia, Slatina, 
2011.
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