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INTRODUCERE 

 

 La începutul secolului al XXI-lea, mediul în care evoluează industria turistică a  devenit schimbător 
și din ce în ce mai concurențial. Principalii factori de mediu care afectează această industrie sunt catastrofele 
climatice, conflictele militare, progresul în tehnologiile informației, creșterea concurenței pe piața transportului 
aerian (puternic legată de factorul anterior) și, în final, dinamica structurii demografice actuale. 
 Un val de populație îmbătrânită a apărut și apare în prezent în toate țările industrializate și creează 
noi oportunități pentru diverse industrii. În Statele Unite, în Canada, în Australia, în Japonia și în Europa acest 
fenomen este simultan, identic și notabil. Numărul de persoane în vârstă nu a fost niciodată mai mare, 
generând un segment cu o talie semnificativă, și va continua să crească în următorii ani (Günter 1998, ONU 
2000). În Europa, de exemplu, numărul persoanelor în vârstă de 65 de ani și peste, care reprezintă deja 14% 
din populația actuală, va ajunge la 28% în anul 2050.  
 Piața seniorilor constituie într-adevăr o oportunitate de creștere pentru industria turistică mondială. 
Nu numai că această piață este mare și are un potențial economic ridicat (Davis, Brown, McCabe și McCabe, 
2003; Guiot, 2005), dar în plus, seniorii au dorința de a călători mai mult (Shoemaker, 1989; Lavery, 1999). 
Este evident faptul că și cheltuielile lor de călătorie sunt mai mari decât cele ale altor grupe de vârstă 
(McGuire, Uysal și McDonald, 1988). Seniorii oferă  prioritate călătoriei la pensie (Supernaw 1985), iau mai 
multe vacanțe decât alte grupe de vârstă (Lavery, 1999) și rămân în vacanțe pentru perioade mai lungi 
(Shoemaker, 1989). În cele din urmă, seniorii  încearcă să afle mai multe despre ei înșiși și despre lumea 
care îi  înconjoară, iar călătoria le oferă un mijloc de împlinire de sine prin oportunități de învățare și de 
descoperire (Muller și Strickland, 1995). 
 Dacă profesioniștii din domeniul turismului par să fie conștienți de potențialul seniorilor 
(Tourisme Québec, 2000; Knowledge Networks, 2005), acum trebuie să dezvolte noi strategii pentru a ținti 
și a satisface acești consumatori. Astfel de strategii impun ca activitățile de concepere, dezvoltare și vânzare 
de produse/servicii să răspundă nevoilor clienților. Dezvoltarea de strategii de marketing și de noi produse 
turistice corespunzătoare cerințelor și așteptărilor unui segment de piață depinde de cunoașterea 
consumatorului în cauză, în acest caz, de senior.  
 Cu toate acestea, există o lipsă de cercetare în acest domeniu (Cleaver și Muller, 2001; Shim, Gehrt 
și Siek, 2005; Cleaver și Sellick, 2004). Astfel, dacă în cazul călătorilor seniori germani (Romsa și Blenman, 
1989), americani (Javalgi, Thomas și Rao, 1992), canadieni (Duncombe, 1994; Zimmer, Brayley și Searle 
1995) și australieni (Cleaver și Muller, 1998) s-au făcut mai multe cercetări empirice, călătorii francezi în 
vârstă au fost foarte puțin studiați. Și mai rău stau lucrurile în mediul de cercetare românesc. Astfel de 
cercetări sunt cu atât mai necesare, cu cât piața seniorilor este o piață eterogenă (Schiffman și Sherman 
1991; Moschis 1996; Szmigin și Carrigan, 2000). Acest caracter eterogen, subliniat în mod repetat în 
literatură, necesită, în primul rând, să se pună întrebări privind statutul consumatorului senior pentru industria 
turismului. 
 Apartenența la o anumită generație și la unele valori valori specifice prețuite au fost, până în prezent, 
determinanții cel mai puțin recunoscuți ai comportamentului superior al pieței, deși, probabil, sunt cei mai 
importanți. Aceștia sunt factorii care le vor determina prioritățile: viața de familie, oferind membrilor ei, și lor 
înșiși, plăceri simple, aptitudinile fizice și prelungirea tinereții sau anxietățile legate de viitoarea lor viață. 
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Sistemul lor de valori este relativ constant și se formează în copilărie și în tinerețea timpurie, adesea sub 
influența curentului politic actual (război, pace, sistem politic), economic (momente de criză și prosperitate), 
social (conflicte, mișcări civile) sau cultural (subculturi, muzică, filme), evenimente asumate de o anumită 
persoană și de colegii săi. Demografii numesc aceste grupuri "generații". 
Ca atare, specialiștii în marketing care vizează atragerea atenției asupra generației specifice (de exemplu, 
vârstnici sau baby-boomers) trebuie să ajungă la simboluri și imagini memorabile, derivate din experiențele 
acestei generații. Aparțenența la o anumită generație, cu care se împărtășește valori prețuite, perioade ale 
vieții și alți factori care determină comportamentul pe piață permite izolarea unor profiluri de consumatori de 
mare acuratețe, care sunt esențiale pentru proiectarea optimă a instrumentelor de marketing. 
 Evoluția demografică direcționează dezvoltarea turismului către generațiile de  seniori, iar Uniunea 
Europeană a sesizat acest lucru cu mult timp în urmă și recomandă tuturor țărilor să țină cont de aceste 
schimbări. Acțiunile sale nu apar numai sub forma unor recomandări, unor direcții strategice care pot fi 
asimilate de țările membre, ci și prin programe diverse de cofinanțare. Astfel,  o ofertă a fost lansată la 19 
iulie 2018 în cadrul COSME, pentru promovarea și dezvoltarea produselor turistice tematice, ținând cont de 
sinergiile între turismului și sectoarele de cultură și creație.  
 În cadrul programului COSME au fost lansate alte inițiative diverse, și acestea vizează: 
 • favorizarea unei creșteri competitive și durabile în sectorul turismului (2017); 
 • promovarea și dezvoltarea produselor și serviciilor în domeniul sportului și al bunăstării, ca și a 
patrimoniului cultural și industrial al Europei (2015); 
 • încurajarea fluxurilor turistice europene transnaționale pentru tineri și vârstnici în sezonul de medie 
și slabă frecvență (2014); 
 • maximizarea sinergiilor dintre sectorul turismului și industriile de înaltă gamă și creative (2014). 
 Programul de cooperare interregională INTERREG EUROPE urmărește și el îmbunătățirea punerii 
în aplicare a politicilor și a programelor de dezvoltare regională, în principal a programelor din cadrul 
obiectivului privind investițiile pentru creștere economică și a locurilor de muncă și, dacă este cazul, a 
programelor din cadrul obiectivului CTE, prin promovarea schimbului de experiență și a învățării de noi politici 
în rândul actorilor de interes regional. Sfera sa de aplicabilitate intersectează și turismul, iar în cazul 
prezentului proiect, a turismului pentru seniori. 
 Documentele Uniunii care vizează turismul, cercetările întreprinse în țările cu tradiție acest domeniu, 
bunele practici diseminate între toți partenerii europeni și programele de finanțare specifice au ca rezultat 
creșterea sinergiei și atingerea obiectivelor de dezvoltare regională și locală, mai ales la acei parteneri care 
sunt la început și au mult de recuperat pentru a ajunge la standardele europene.  
 Într-un astfel de context și în aceeași direcție evoluează și proiectul "Destinații prietenoase pentru 
seniori+55", finanțat prin Programul interreg V-A Romania-Bulgaria 2014-2020, care urmărește dezvoltarea 
transfrontalieră prin adaptarea ofertei turistice a agenților economici din districtele Montana, Vidin și din 
județul Dolj, pentru a răspunde noilor cerințe ale persoanelor în vârstă din zonă și din întreaga lume. 
Realizarea sa se alătură eforturilor pe care fiecare dintre țările eligibile și fiecare regiune le întreprind, prin 
conceperea de studii, strategii și alte proiecte, pentru o exploatare mai bună a potențialului lor natural, 
cultural,istoric etc. și o dezvoltare durabilă a turismului. 
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I. OBIECTIVELE STUDIULUI 

 

 Pensionarii reprezintă acum o treime din consumul turistic mondial, iar această cotă este în continuă 
creștere, ca urmare a fenomenului de îmbătrânire a populației. Dacă îmbătrânirea este adesea percepută, 
în occident, ca un declin, luarea în considerare a dimensiunii spirituale a ființei umane face posibilă 
schimbarea acestei perspective.  
 Într-adevăr, fiecare individ continuă să se dezvolte spiritual până la moartea sa. Cele mai avansate 
niveluri de dezvoltare sunt observate la vârstnici. Dezvoltarea lor spirituală specifică, numită 
gerotranscendență, se găsește în motivația lor de a călători și permite ca acestea să fie mai bine înțelease. 
Călătoriile îndeplinesc o parte dintre nevoile spirituale ale persoanelor în vârstă și le ajută să îmbătrânească 
mai bine. Călătoria răspunde, la persoanele în vârstă, la obținerea unui sens în viață. 
 Dacă pensionarii sunt motivați ca oricine altcineva prin odihnă, relaxare sau îmbogățirea la nivel 
personal atunci când merg în vacanță, luarea în considerare a îmbătrânirii face posibilă o mai bună înțelegere 
a motivațiilor acestora. Astfel, ei au dorința de a: 
 • se bucura de viață atâta timp cât o pot face încă, pentru că sunt conștienți de vârsta lor și de durata 
lor limitată de viață; 
 • se relaxa într-un context în care îmbătrânirea este percepută ca fiind dificilă (pensionarii sunt foarte 
solicitați de activitățile lor asociative sau pentru a oferi un serviciu celor apropiați); 
 • experimenta nostalgia prin reluarea și amintirea perioadelor importante din viața lor; 
 • se îmbogățiți la nivel personal prin aprofundarea descoperirii lumii din jurul lor; 
 • satisface nevoia de sociabilitate prin petrecerea timpului cu oameni care le sunt dragi sau cu care 
împărtășesc interesele; 
 • crea amintiri pentru a-și aminti și a le partaja. 
 În timp ce pensionarii sunt primii clienți ai profesioniștilor din domeniul turismului, se pare că 
așteptările lor specifice sunt încă puțin cunoscute și/sau nu sunt luate în considerare. Rezultatul este o ofertă 
turistică generală, care nu este adaptată nevoilor lor. Majoritatea cercetătorilor din domeniu sugerează două 
modalități principale de îmbunătățire a ofertei turistice pentru pensionari: 
 1) Segmentarea populației pensionate în funcție de motivațiile evidențiate în studiu. În acest sens 
este necesar să se ofere călătorii care să permită pensionarilor să se bucure la maximum de viață, de a 
răspunde cerințelor lor de nostalgie, de îmbogățire personală, de socializare, de relaxare și de creare de 
amintiri. Prin urmare, conținutul călătoriei trebuie să ofere maximum de astfel de oportunități, pe baza 
punctelor forte ale destinației alese. Posibilitatea de a modula conținutul călătoriei în funcție de dorințele lor 
pare interesantă. 
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 2) Evoluția comunicării prin prezentarea de elemente tangibile, care să permită să răspundă 
motivațiilor spirituale ale călătorilor în vârstă. De exemplu, potențialul de îmbogățire personală poate fi 
sugerat prin utilizarea de fotografii care să arate călătorulalături de populațiile locale. 
 Această scurtă prezentare a evoluției cererii turistice și a modalităților de bază, prin care actorii din 
acest sector pot să atragă seniorii de peste 55 de ani, nu este suficient de practică pentru a oferi soluții 
eficace în orice context. Fiecare țară și fiecare zonă turistică trebuie să țină cont de particularitățile 
patrimoniilor sale (natural, cultural, istoric, religios, uman, de cazare etc.) și să cunoască și să răspundă cât 
mai bine cerințelor specifice ale seniorilor proprii și străini. În plus, noutatea acestui nou domeniu a surprins 
și țările dezvoltate în industria turistică, aflate și ele în căutarea și consolidarea unor răspunsuri favorabile 
atragerii unui segment de consumatori în continuă creștere, mai bogat și cu un buget de timp superior la 
dispoziție. Că noul domeniu al turismului este important din punct de vedere economic și social o dovedește 
atenția accentuată, pe care Organizația Mondială a Turismului, Uniunea Europeană și organismele sale o 
dovedesc în ceea ce privește coordonarea și răspândirea bunelor practici, a noi studii și strategii specifice, 
dar și prin susținerea financiară a diverse programe de dezvoltare.  
Este și cazul proiectului "Destinații prietenoase pentru seniori + 55", code ROBG-436, cofinanțat prin 
Programul Interreg V-A Romania-Bulgaria 2014-2020, al cărui principal obiectiv îl constituie dezvoltarea 
turismului în zona transfrontalieră Vidin-Montana-Dolj prin adaptarea ofertei la cerințele, așteptările și 
preferințele persoanelor în vârstă de peste 55 de ani din zonă și din afara acesteia. 
Acest obiectiv general este derivat, la rîndul său, în obiective principale, care permit asignarea de direcții de 
acțiune și activități care permit o gestionare corespunzătoare a proiectului. Astfel, ca obiective principale, au 
fost identificate cele două de mai jos. 
 
 A. Evaluarea nevoilor și a preferințelor turiștilor în vârstă de peste  55 de ani din județul Dolj , la 
rândul său cu următoarele obiective secundare: 
 - identificarea problemelor de bază și a constrângerilor întâmpinate de persoanele în vârstă de 
peste 55 de ani în timpul călătoriilor lor; 
 - identificarea neconcordanțelor dintre serviciile de care au nevoie persoanele în vârstă și serviciile 
care le sunt oferite în realitate; 
 - identificarea componentelor produsului turistic care sunt esențiale pentru turiștii în vârstă (ceea ce 
ei caută, ceea ce ei așteaptă și ceea ce au nevoie în timpul călătoriilor). 
 - efectuarea unei analize comparative a așteptărilor turiștilor în vârstă vârstnici și oferta reală din 
pachetele turistice. 
 
 B. Elaborarea unei strategii de dezvoltare turistică pentru persoanele în vârstă de peste 55 de ani 
din județul Dolj, România, care să răspundă conținutului unor obiective secundare cum ar fi: 
 - identificarea unor sugestii și orientări pentru creșterea competitivității actorilor implicați în afaceri 
din turism; 
 - identificarea unor potențiale afaceri pentru reprezentanți ai sectorului public și privat în vederea 
adoptării de produse/servicii care să îmbumătățească oferta pentru seniori; 
 - recomandarea unor bune practici  în ceea ce privește activitățile specifice cu persoanele în vârstă; 
 - propunerea unor modalități de promovare a afacerilor din turism; 
 - descrierea celor mai adecvate canale de promovare a potențialului local de dezvoltare a 
produselor/serviciilor turistice pentru seniori; 
 - propunerea unor modalități media de comunicare pentru promovarea potențialului turistic al 
județului Dolj; 
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 - promovarea și îmbunătățirea imaginii județului prin stabilirea unor obiective, programe și acțiuni 
strategice adecvate; 
 - dversificarea gamei de produse/servicii turistice pentru seniori, 
 - benchmarking pentru selecția unor practici adecvate din Uniunea Europeană pentru turiștii 
seniori. 
 Prezentul studiu își propune realizarea celui de-al doilea obiectiv principal, urmărind identificarea și 
punerea în valoare a patrimoniului natural, cultural, religios, a infrastrucurii hoteliere a județului Dolj, pentru 
a răspunde celor mai noi cerințe ale turiștilor interni și externi, dar mai ales cerințelor generațiilor în vârstă, 
din ce în ce mai interesante prin dimensiunea lor și prin nivelul bugetelor lor de călătorie.  

 

 

II. METODOLOGIA DE CERCETARE 
  

Generând mai multe sute de milioane de deplasări anuale la scară mondială, turismul constituie 
astăzi una din activitățile economice majore atât în termeni de valoare adăugată, de capitaluri investite, cât 
și în ceea ce privește crearea de noi locuri de muncă. O cuantificare a acestui fenomen ar fi destul de 
hazardată, deoarece definirea operațională a sectorului rămâne neclară (generată de confuzia dintre 
deplasările pentru motive de afaceri și cele de agreement, luarea în calcul a valorii produse în ansamblul 
sectorului de călătorii etc.), iar statisticile sunt de cele mai multe ori incompatibile. 
 Deși experiența personală în domeniu poate oferi o imagine intuitivă destul de clară despre ceea ce 
este și ceea ce ar putea acoperi noțiunea de turism, totuși, așa cum se exprimă și Boyer (1972), ”pentru cine 
dorește să scrie pe tema turismului, cel mai greu lucru este să-l definești”, deoarece turismul este un concept 
cu geometrie variabilă. Într-adevăr, în spatele aparentei sale simplicități, procesul turistic se relevă rapid de 
o complexitate extremă, deoarece se bazează pe o formulă de deplasare ale cărei contururi sunt deosebit 
de mobile atunci când se caută răspunsuri la întrebări de genul câți kilometri trebuie să aibă distanța de 
acasă pentru a fi considerat turist, ce motivații susțin această deplasare, ce bunuri și servicii trebuie să se 
consume etc.  
 În ansamblul său, turismul este conceput ca o formă de mobilitate temporară, motivată prin căutarea 
agrementului, care se efectuează în afara domiciliului obișnuit, pentru o durată ce depășește cel puțin 24 de 
ore și cuprinde cel puțin o noapte de cazare. El poate fi exprimat prin diverse formule de voiaj, care merg de 
la un sejur într-un loc turistic (practică sedentară), la un circuit printr-un teritoriu mai mult sau mai puțin întins 
(practică itinerant) (Urbain, 1993). Aceste practici pot fi autoproduse de către consummator însuși (selecția 
destinațiilor, rezervarea individuală a prestațiilor turistice sau, cum este cazul campingurilor, autoorganizarea 
cazării) sau, dimpotrivă, produse și oferite de către întreprinderi specializate în asamblarea prestațiilor 
turistice (Cazes, 1992). 
 Turismul poate fi definit, de asemenea, ca un ansamblu de activități economice legate de practicile 
turistice, şi anume  de diversele prestații din domeniul serviciilor, care vizează atât recepţia de vizitatori din 
zonele de primire (cazare, restaurație, divertisment etc.), cât și transportul şi armonizarea acestor vizitatori 
în funcție de zonele de proveniență, sau conceperea şi distribuţia de produse turistice, urmate evident de 
promovarea lor de către structurile sale specifice. 
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 Practicile și activitățile turistice definesc un sistem complex, care stabilește relații între spații diferite, 
actori diversificați și factori socioeconomici și politici care interacționează unii cu alții. În centrul acestui sistem 
se regăsesc fluxurile de persoane și de bani, care apar în cadrul deplasărilor turistice de la un spațiu emițător 
către un spațiu receptor. La prima vedere, aceste fluxuri care rezultă din formarea unei cereri turistice în 
spațiile emițătoare depind de distanțele și de obstacolele situate între locurile puse în legătură, dar și de 
atractivitatea destinațiilor. 
 Turismul a devenit o activitate economică de masă şi de primă importanţă. În toate țările situate în 
fruntea destinaţiilor turistice mondiale, ca de altfel în întreaga lume, apar noi forme ale activităţii turistice. Într-
o astfel de situație nu poate fi vorba încă de o bulversare a industriei turismului, dar în viitor pot să apară 
multe transformări neașteptate în acest sector important al vieții economico-sociale. 
 Piața turistică actuală se caracterizează printr-o segmentare accentuată între activităţi din ce în ce 
mai divizate. Unii specialiști sugerează chiar că ar fi vorba de o hipersegmentare, pentru a sublinia 
necesitatea de a dezvolta oferte, sejururi şi activităţi cât mai specifice. Pentru ei se pune problema adaptării 
la evoluţia societăţii şi a aspiraţiilor consumatorilor. 
 Atunci când se discută despre clasificarea diferitelor forme ale turismului se pune problema 
prezentării principalelor lor caracteristici și a incidențelor lor de ordin economic: patrimonial (cultural, religios, 
urban, de descoperire economică, gastronomic), legat de natură și sport (balnear, montan, fluvial etc.), de 
sănătate și bunăstare (termalism, talasoterapie, spa etc.), ludic (parcuri de agreement și cazinouri), de 
evenimente (manifestări culturale, sportive sau comerciale, congrese de afaceri, târguri și saloane). 
 Din punctul de vedere al purtătorilor cererii, turismul este un domeniu la fel complicat, datorită 
eterogenității care îi caracterizează pe aceștia și procesului dificil de identificare a unor grupe mai omogene 
în ceea ce privește cerințele și preferințele lor, cărora să li se răspundă cu produse/servicii specifice și 
eficiente. Procesul de diversificare a clientelei turistice este într-o continuă dinamică, urmare a ultimelor 
transformări de ordin demografic ale populației. Predicțiile sunt clare și ele susțin că populația lumii 
îmbătrânește. Astfel, seniorii ar trebui să reprezinte 22% din populația lumii până în anul 2050, în timp ce 
proporția a fost de 11% în anul 2000. Prin urmare, populația cu vârsta de peste 55 de ani trebuie să fie în 
atenția tuturor agenților economici mplicați în turism atât ca urmare a dimensiunii, cât și a bugetelor sale 
financiare și de timp.  
 Pentru studierea turismului pentru seniori în județul Dolj și în zona transfrontalieră a proiectului, 
suportul metodologic şi teoretico-ştiinţific al lucrării utilizează conceptele, principiile fundamentale şi din 
lucrările unor autori precum Lorge, Blau, Peters, Rosow, Ward, Mutran, George, Guiot, Barak, Schiffman, 
Stephens, Wilkes, Dune, Turley, Cleaver, Muller, Berscheid, Peplau, Havighurst, Chevalier, Claxton, Gorn, 
Sherman, Mathur, Moschis, Geuens, Weijters, Langmeyer, Thomas, Lavery, Cleaver, Shim, McMellon, 
Sherman, Schiffman, Pathak, Moschis, Boulbry, Muller, Polle, Goulding, Heslop, Bernhardt, Lavery, 
Anderson, Knight, Heslop, Claxton, Gorn, Polle, Tarot, Noyer, Charollois, Cohen,Treguer, Moschis, Lehto, 
Patterson, Zimmer, Bartos, Capella, Greco, Ryan, O’Leary, Blenmann, Horneman, Shoemaker, Places, 
Morgan, Levy, Tomasella și alții. Pentru identificarea și descrierea elementelor de patrimoniu au fost utilizare 
cercetările și lucrările mai multor autori români, cum ar fi A. Cezar, D. Ciobotea, V. Osiac, P-E. Barbu, I. 
Apostolache, V. Roșulescu, N. Andrei,  M. Bleahu, V.Brădescu, F. Marinescu, P. Cocean, L. Moțîrliche, M. 
Mitrică, O. Gherghe, I. Spirescu, D. Bălașa, I. Popescu Cilieni, V. Nicolae, A. Pessiacov, N. Ghika Budești, 
A. Firescu, C. Neamțu, A. Mitrache, G. Moroșanu etc.   

Metodologia de investigaţie include abordări generale şi specifice conceptelor și instrumentelor 
turismului și segmentului său pentru seniori, marketingului și analizei statistice. Pentru partea practică 
accentul a fost pus pe metoda de cercetare-acţiune, sondajul statistic pe bază de chestionar, analiza 
statistică și studiul de caz. 

http://aman.ro/betawp/wp-content/uploads/personalitati/N/neamtu%20constantin.pdf
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Suportul informaţional al tezei îl constituie, pe lângă bibliografia studiată, reglementările OMT și ale 
altor organisme internaționale, actele legislative şi normative în domeniul turismului pentru seniori din 
Uniunea Europeană și din România, statistici ale Uniunii Europene și ale OMT, și site-urile unor 
organizații/obiective turistice din zonă și din România 
 Metodologia de cercetare a utilizat metode specifice conceperii de chestionare, sondajul statistic pe 
bază de chestionare şi grile de interpretare a rezultatelor, benchmarking, analiza și interpretarea datelor 
statistice în conformitate cu cerințele specifice obiectivelor proiectului, discuțiile directe sau telefonice cu 
reprezentanții. Volumul eşantionului a fost format din 40 de repondenți, în marea lor majoritate identificați în 
rândul hotelurilor și a altor spații de cazare dispuse să participe la acest studiu. 
   

 

 

III. POTENȚIALUL TURISTIC AL JUDEȚULUI DOLJ ȘI ATRACȚIA SA 

PENTRU PERSOANELE ÎN VÂRSTĂ DE PESTE 50 DE ANI  
 

Strategia de Dezvoltare Economico-Socială a Județului Dolj pentru perioada 2014-2020 subliniază 
că turismul nu are, în prezent, o contribuție semnificativă la economia acestui județ, deoarece generează mai 
puțin de 1% din PIB și din numărul de locuri de muncă, dacă se exclude activitatea de alimentație publică 
(restaurante, baruri, cafenele, catering etc.), care se adresează mai ales populației locale. Motivele 
menționate sunt legate de faptul că acesta, asemenea majorității județelor de câmpie din sudul României, 
este lipsit de obiective turistice de mare atractivitate pentru turiști și vizitatori. Cu toate acestea, județul Dolj 
dispune de o serie de elemente de patrimoniu natural și construit și imaterial unice în România, dar care nu 
sunt valorificate suficient.  

Înainte de a trece la prezentarea acestui patrimoniu din perspectiva proiectului care face obiectul 
prezentului studiu, trebuie menționat faptul că județul Dolj are o istorie și o cultură unice, marcate de prezența 
marilor imperii care au trecut pe aici, istorie și cultură care nu sunt cunoscute suficient dintr-o lipsă cronică 
de comunicare și de promovare. Evident, un astfel de demers trebuie să fie însoțit de decizii strategice de 
investiții, care să pună în valoare acest patrimoniu atât din punct de vedere informațional, cât mai ales ale 
dezvoltărilor și amenajărilor destinațiilor sale. 

Studiul asumat de ADR Oltenia privind dezvoltarea turismului la nivel regional pentru perioada 2014-
2020 prezintă o analiză pertinentă a activităților culturale care sunt susținute de instituții specializate din 
județul Dolj, încluzând aici muzeele, teatrele, filarmonica, Centrul Județean pentru Conservarea şi 
Promovarea Culturii Tradiţionale Dolj, casele de cultură din oraşele şi municipiile judeţului, căminele culturale 
din localitățile rurale.  

Turismul pentru seniori trebuie să ia în considerație atracția pe care persoanele în vârstă o manifestă 
pentru toate aceste instituții culturale și pentru activitățile și evenimentele pe care acestea le promovează. 
Proiectul ”Destinații prietenești pentru seniori + 55" propune o prezentare a principalelor atracții culturale ale 
județului Dolj  din perspectiva cerințelor pe care persoanele în vârstă le manifestă în Uniunea Europeană și 
în țara noastră. O atenție specială a fost acordată cerințelor privind localizarea și accesul la aceste obiective, 
cunoscând faptul că mobilitatea acestor clienți reprezintă un criteriu important în alegerea destinațiilor. 
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III.1. POTENȚIAL CULTURAL 
  

Dezvoltarea turismului cultural a avut loc o dată cu creșterea preocupării pentru protejarea și 
conservarea trecutului. Intensificarea ritmului de viață, a mobilității populației, a sentimentului de dezorientare 
și pierdere asociate cu modernitatea sau de anomie au făcut ca oamenii să se preocupe de păstrarea a ceea 
ce ține de trecut (tradiții, obiceiuri, obiecte, clădiri, meșteșuguri, inclusiv anumite forme de limbaj se consideră 
a fi amenințat etc.). Nostalgia față de trecut vine din nevoia de păstrare a rădăcinilor într-un cadru cultural 
cunoscut, în care oamenii își regăsesc identitatea. Astfel, în contextul în care multe tradiții sau practici 
culturale tradiționale au fost amenințate cu dispariția, s-a intensificat nevoia de protejare a patrimoniului 
cultural înainte ca acesta să dispară. 
 În conformitate cu recomandările proiectului, analiza acestui potențial s-a concentrat asupra 
muzeelor, monumentelor și locațiilor arheologice importante ale județului, care pot fi interesante pentru turiștii 
seniori. 

1. Casa Băniei 

Adresa: Municipiul Craiova, str. Matei Basarab, nr. 16, 200760 
Tel. 0351.444.030, email: etnografie_sectie@muzeulolteniei.ro 
Muzeul Olteniei. Secţia de Etnografie "Casa Băniei" 
PROGRAM 10:00 - 17:00; luni: închis 
Dificultate la acces: scăzută 

  
Casa Băniei este considerată ctitoria 
marelui ban Barbu Craiovescu, fiul cel 
mai mare al lui Neagoe de la Craiova, 
întemeietorul familiei Craioveștilor. 
Casele, inițial un grup, au foat construite 
la sfîrşitul secolului XV-lea, în centrul 
Craiovei, lângă Biserica Sf. Dumitru 
(fosta Biserica Băneasa sau Biserica 
Domnească), pe locul altor clădiri 
boierești mai vechi, și au servit drept 
reședință a banilor și loc de adunare a 
Divanului Craiovei. 
 Descendent al aceleiași familii 
(a opta generație de la Neagoe) a fost și 
domnitorul Constantin Brâncoveanu, 
care a reconstruit Casele Băniei în 1699 cu birul strâns din județele Olteniei. Refăcută într-o formă foarte 
apropiată de cea în care poate fi admirată și astăzi, casa ar fi fost lucrată de meșterii arhitecți ai domnitorului, 
într-un stil popular cu coloane, asemănător celui ce poate fi observat la palatele domnești de la Potlogi și 
Mogoșoaia sau la Mânăstirea Hurezi. 
 În vâltoarea istoriei, vechea ctitorie a fost incendiată de nenumărate ori, a trecut în stăpâniri şi 
administrări diferite şi a "suferit", după nevoi, transformări, adaosuri şi suprimări arhitecturale. Astfel, în 

http://www.monumenteoltenia.ro/manastirea-hurezi-valcea/
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perioada 1718 - 1739, Casa Băniei devine sediul administraţiei austriece, care o fortifică pentru apărare. În 
1750, clădirea este cedată de domnitorul Grigore Ghica Episcopiei Râmnicului. Din 1850, clădirea devine 
sediu pentru diverse instituţii ale oraşului: Tribunalul Craiovei, Liceul Fraţii Buzeşti, Seminarul local, Arhivele 
Statului. Din anul 1933, clădirea va adăposti Muzeul Olteniei până în 1948, când trece în folosinţa Mitropoliei 
Olteniei. La 29 septembrie 1964, Muzeul Regional al Olteniei solicita Comitetului Executiv al Sfatului Popular 
Regional “retrocedarea Casei Băniei din Parcul Trandafirilor, clădirea și terenul în suprafață de 13.585 mp” 
pentru organizarea unui muzeu etnografic al Olteniei. Ca urmare a acestor solicitări, în baza decretului 
459/1964 din 27 august al Comitetului de Stat, 
Casa Băniei a fost preluată de Comitetul 
Executiv al Sfatului Popular Regional de la 
Arhiepiscopia Craiovei și predată Muzeului 
Olteniei pentru organizarea Secției de 
Etnografie. În același an, direcția muzeului a 
corectat modificările arhitecturale aduse de-a 
lungului timpului și i-a readus un aspect mai 
apropiat de cel original, brâncovenesc. 
 În perioada 2006-2010, la Casa 
Băniei s-au efectuat noi lucrări de consolidare 
și restaurare, precum și o reamenajare a 
expoziției de bază a secției muzeale. Secția a 
fost inaugurată în ianuarie 2011 și invită vizitatorii la o călătorie etnografică în care pot admira expozițiile 
“Facerea pâinii” (de la desțelenit la semănat și de la secerat la colacii rituali) și “Ritmurile vieții” (ceramică 
oltenească, cojocărit, tradiții de nuntă, obiecte religioase, icoane pe sticlă, țesături, covoare și scoarțe), 
precum și o expoziție de păpuși. 

2. Muzeul  Olteniei 

Localitatea: Municipiul Craiova, str. Popa Şapcă nr. 8, 200416 
Telefon:      0251.411.906  
E-mail:     stiintele_naturii@muzeulolteniei.ro 
Program:    10:00 - 17:00; luni: închis 
Dificultate la acces: scăzută 

Este o instituţie publică de cultură, cu personalitate juridică, de importanţă regională, aflată în serviciul 
societăţii, care colecţionează, conservă, cercetează, restaurează, comunică şi expune, în scopul cunoaşterii, 
educării şi recreării, mărturii materiale şi spirituale ale existenţei şi evoluţiei comunităţilor umane, precum şi 
ale mediului înconjurător. De-a lungul celor nouă decenii de activitate, patrimoniul muzeului a cunoscut o 
creştere impresionantă. Dacă în anul 1927 muzeul avea 1050 de piese, iar în 1955, 29120 de piese, în 
prezent, la Muzeul Olteniei se gasesc 234.988 de piese dintre care 573 sunt clasate în categoria Tezaur. 
Această colecție a Muzeului Olteniei s-a mărit în anul 2011 cu o descoperire cel puţin surprinzătoare, 
respectiv un tezaur de 75 de monede de aur (secolul al XIX-lea), scos la lumină în cadrul săpăturilor 
arheologice de la Desa, jud. Dolj.  
 Secţia de Arheologie şi Istorie îşi are începuturile în Fundaţia Alexandru şi Aretia Aman, constituită 
în anul 1908. Ulterior, în 1915, din iniţiativa profesorului Ştefan Ciuceanu, s-au pus bazele Muzeului Regional 
de Antichităţi şi Etnografie al Olteniei, care şi-a avut sediul în clădirea Prefecturii Dolj, apoi în clădirea Casa 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Muzeul_Olteniei.JPG
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Băniei, iar din 1948 în clădirea din str. Madona Dudu nr. 14. Clădirea este monument istoric și de arhitectură 
(1906), fostă Școală de fete a bisericii Madona Dudu până în 1948. A fost restaurată în 1948, 1962, 1977. În 
anul 2017 clădirea s-a restaurat și s-a extins.  
 Secția de Științe ale Naturii. Muzeul de Ştiinţele Naturii a fost înfiinţat la Craiova în 1928, după care 
s-a unit mai târziu cu Muzeul Regional al Olteniei. Expoziţii permanente au fost organizate în 1934, 1954 şi 
1963. A fost desfiinţat abuziv în 1974. A fost reorganizat în clădirea fostei tipografii ”Ramuri”, din strada Popa 
Șapcă, nr.8. Clădirea este monument de arhitectură construit din 1926 şi adăposteşte o colecţie 
paleontologică (mamifere cuaternare), colecţie malacologică, colecţie entomologică, colecţie oologică, 
colecţie ornitologică şi mamalogică, ierbar, precum şi colecţii de mineralogie. 
 Secția de Etnografie a fost inaugurată în ianuarie 2011 și invită vizitatorii la o călătorie etnografică în 
care pot admira expozițiile “Facerea pâinii” (de la desțelenit la semănat și de la secerat la colacii rituali) și 
“Ritmurile vieții” (ceramică oltenească, cojocărit, tradiții de nuntă, obiecte religioase, icoane pe sticlă, țesături, 
covoare și scoarțe), precum și o expoziție de păpuși. Locația ei se află într-o altă clădire emblematică a 
municipiului Craiova, respectiv Casa Băniei, strada Matei Basarab, nr. 16. 
 
 
 
 
 

3. Muzeul de Artă  
Adresa:   Municipiul Craiova, Calea Unirii, nr. 15, Cod postal: 200419 
Telefon:   0251.412.342 
E-mail:    muzeuartacv@yahoo.com 
WEB:      http://www.muzeuldeartacraiova.ro/ 
Program: marţi - duminică: 10:00 - 17:00; luni închis 

Dificultate la acces: scăzută 

 

Muzeul de Artă Craiova este gazduit 
din august 1954 de Palatul Jean 
Mihail, unul dintre cele mai frumoase 
palate din Oltenia. A fost construit, 
între 1898 și 1907, de către celebrul 
arhitect francez Paul Gottereau, la 
comanda lui Constantin Mihail, unul 
dintre cei mai bogați oameni din 
România. Palatul oglindește statutul 
celui care l-a deținut și reprezintă un 
minunat exemplu de arhitectură 
eclectică europeană, academism 
francez și neobaroc. Preţuit pentru 
valoarea sa artistică, el a figurat încă 
din anul 1947, ca unul dintre cele mai importante monumente de arhitectură civilă de la începutul secolului 
al XX-lea.  

mailto:muzeuartacv@yahoo.com
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 Din punct de vedere arhitectural, Palatul Jean Mihail aparține academismului francez, înglobând 
elemente ce aparțin barocului târziu. Unicitatea acestuia se referă atât la bogata arhitectură ornamentală 
interioară și exterioară și la materialele de calitate excepțională folosite pentru amenajarea sa, cât și la 
dotările avangardiste pentru acea perioadă. Arhitectura exterioară se remarcă prin ancadramentele 
ferestrelor, ornamentele fațadelor, lucrările de feronerie ale balcoanelor, cele patru coloane adosate etajului 
I (rezemate, alipite peretelui fără a face corp comun cu acesta), corpul central decroșat (desprins, detașat), 
loggia centrală de pe fațada sudică a palatului și acoperișul din ardezie.  
 Edificiul reflectă gustul epocii și amintește de palatele de pe Valea Loirei. La construcția sa au fost 
folosite materiale de cele mai bună calitate: scara din marmură de Carrara, coloane de porfir, pereți tapisați 
cu matase de Lyon, candelabre din cristal de Murano, oglinzi venețiene, stucatură aurită, plafoane 
decorative, luminatoare, feronerie din fier forjat.De-a lungul anilor, Palatul Jean Mihail a fost gazda unor 
evenimente deosebite, de la vizite ale unor personalități ale diverselor epoci, până la tratative istorice.  
 Fondul de bază al patrimoniului muzeului l-a constituit Pinacoteca "Alexandru şi Aristia Aman”, la 
care s-au adăugat transferuri de lucrări importante, achiziţii proprii, precum şi noi donaţi, mare parte dintre 
ele făcute de către artiştii români, ajungându-se astăzi la un fond de peste 12000 de piese de artă 
românească şi străină.  
 Galeria de artă națională are unsprezece saloane cu picturi ale lui Ion Țuculescu, Constantin Lecca, 
Theodor Aman, Gheorghe Tătărescu, Nicolae Grigorescu, Ștefan Luchian, Nicolae Tonitza, Theodor Pallady, 
Iosif Iser, iar galeria de arta europeană are cinci săli cu opere flamande, olandeze, franceze și italiene.  
 În anul 1956, în cadrul Galeriei Naţionale de Artă, se deschidea la Craiova o sală specială în care 
erau prezentate publicului patru sculpturi de Constantin Brâncuşi: Orgoliu (1905), Cap de băiat (1906), 
Sărutul (1907) şi Coapsa sau Fragment de tors (1909-1910). Muzeul de Artă din Craiova devenea astfel 
primul muzeu din România şi unul dintre primele muzee din lume care dedicau un spaţiu permanent 
prezentării operelor lui C. Brâncuşi.  
 Începând din anul 1962, operele de artă din partimoniul Muzeului de Artă Craiova au intrat direct în 
circuitul internaţional al valorilor, prin participarea la mari expoziţii internaţionale, organizate în peste 20 de 
ţări din Europa, Asia şi America de Nord . 
 

 

4. Casa Memorială "Elena Farago" 
 
Adresa: Municipiul Craiova, Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 9-A, 200390 
Telefon: 0251532267 
Program: Luni- Vineri, orele 08,00-19,00 
Dificultate la acces: scăzută 
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Casa scriitoarei Elena Farago 
din Craiova se află în centrul 
orașului Craiova, în aceeași 
curte cu sediul central al 
Bibliotecii Județene 
“Alexandru și Aristia Aman”. 
Numită directoare a Fundaţiei 
"Alexandru şi Aristia Aman" în 
septembrie 1921, poeta a 
condus timp de peste trei 
decenii destinele acestui 
lăcaş de cultură, având 
contribuţii deosebite în ceea ce priveşte regulamentul de organizare şi funcţionare al bibliotecii, fişarea cărţilor 
şi ţinerea unei evidenţe corecte de aranjare a publicaţiilor în rafturile bibliotecii, de completare a colecţiilor 
prin achiziţii şi donaţii. După preluarea conducerii fundaţiei, poeta s-a mutat în casa care putea "servi drept 
locuinţă personalului în servicul bibliotecii şi muzeului" conform testamentului Aristiei Aman. Aici a trăit şi a 
creat până la sfârşitul vieţii sale (1954). 
 În tot acest timp, ea a locuit și a creat în casa mică a Amanilor, pe care a transformat-o într-un 
adevărat salon literar, în care a polarizat oamenii de litere și de cultură din Craiova, dar și în care ținea 
cursurile de literatură și istoria artei din cadrul Universității libere craiovene, devenită la propunerea lui N. 
Iorga, Prietenii Științei. Imobilul a constituit atât locuința Elenei Farago, cât și un loc preferat de întâlnire al 
iubitorilor de artă și literatură din Craiova și din toată țara, timp de peste 30 de ani. 
 În prezent, clădirea adăpostește birouri administrative ale instituției și o expoziție memorială 
permanentă în camerele locuite de către poetă. Expoziția cuprinde 396 exponate: scrisori, documente 
originale, fotografii ale familiei, fotocopii, reviste și cărți, obiecte personale, piese de mobilier și alte obiecte 
care au aparținut poetei și familiei sale. 
 Laureată a Academiei Române cu Premiul "Adamachi" pentru volumele "Şoapte din umbră" (1908) 
şi "Traduceri libere" (1908), apoi pentru volumele "Şoaptele amurgului" (1920) şi "Din traista lui Moş Crăciun" 
(1920), cu Premiul "Neuschotz" 1927 pentru "Ziarul unui motan" (1924), a primit şi Premiul Internaţional 
"Femina" (1924), iar în 1938 Premiul Naţional pentru Literatură, o recunoaştere binemeritată a operei sale. 
 Regele Carol al II-lea i-a acordat poetei, pentru merite literare, medalia "Bene Merenti", clasa I şi 
"Ordinul Meritului Cultural", Cavaler clasa a II-a. În 1978, la propunerea UNESCO, poeta a fost omagiată la 
împlinirea a 100 de ani de la naştere. Pentru a-i cinsti memoria colectivul bibliotecii organizează în fiecare 
an, în luna martie, un program de activităţi culturale sub genericul "Zilele Elena Farago". 
 Expoziția permanentă a a Casei Memoriale Elena Farago a fost realizată în anii ’80 cu sprijinul 
profesorului universitar dr. C. D. Papastate – cel care a scris prima monografie dedicată Elenei Farago, și 
fiului său, Mihnea. Cu această ocazie au fost expuse 396 exponate care omagiază viața și activitatea poetei: 
documente originale, fotocopii, fotografii de familie, tablouri, corespondență, piese de mobilier, obiecte 
personale, manuscrise, cărți și reviste, premii și distincții. 
 În anul 2007, beneficiind de sprijinul financiar al Consiliului Județean Dolj, Casa Memorială Elena 
Farago, clădire de patrimoniu, a fost consolidată și modernizată din temelii. În prezent, edificiul adăpostește 
birouri administrative ale Bibliotecii Județene “Alexandru și Aristia Aman” și expoziția memorială permanentă, 
deschisă vizitatorilor de luni până vineri, între orele 8:00-19:00. Intrarea este liberă. 
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5. Muzeul de Artă și Etnografie (Palatul Marincu) 
 
Adresa: Municipiul Calafat, str. 22 Decembrie, nr 6 
Tel: +40 251 232521, fax: +40 251 230883 
http://www.muzartc.ro/ 
Dificultate la acces: scăzută 

 
 
  
Muzeul de Artă şi 
Etnografie Calafat este 
găzduit în impresionantul 
palat Marincu. Palatul 
Marincu a fost construit 
după planurile arhitectului 
francez Paul Gottereau, 
renumit la începutul 
secolului al XX-lea în 
România, unde a mai 
proiectat și Palatul Regal 
din București, Biblioteca 
Centrală Universitară, 
Casa CEC, de pe Calea 
Victoriei, și Palatul Jean 
Mihail, actualmente 
Muzeul de Artă din 
Craiova. Constructorii 
palatului Marincu au fost italienii Pietro Adotti (cel care a construit mai multe clădiri și edificii doljene, la 
Craiova, Calafat, Bârca), Georgetti și Traunero, aflați sub supravegherea arhitectului Constantin Rogalski. 
Piatra de fundație s-a pus în toamna anului 1904, lucrarea finalizându-se trei ani mai târziu. Palatul s-a 
inaugurat în 1908, cu mare fast.  
 Proprietarul clădirii a fost moşierul Ioniţă Marincu. Clădirea somptuasă din Calafat a fost ridicată în 
memoria fiicei sale, Mărioara, care la 13 ani a murit de TBC, după ce şi prima fiică, Olga, a decedat la un an 
de meningită TBC. Începând cu 1927, după voința lui Marincu, în clădire au fost înființate diverse instituţii 
administrative şi educaţionale. În 2003 s-au efectuat lucrări de restaurare şi conservare. 
 Începând din 1967, în acest edificiu funcționează Muzeul de Artă și Etnografie, al cărui patrimoniu a 
inclus inițial donații și ulterior și achiziții de valori de artă. Este în principal un muzeu de artă cu un patrimoniu 
bogat, dar prezintă și un început al secției de artă populară și etnografie, dispunând de peste 1000 exponate 
nevalorificate în totalitate până în prezent. Dintre lucrările de artă românească contemporană (pictură, 
grafică, sculptură) expuse în cadrul muzeului se remarcă pânze de Nicolae Grigorescu, Henri Catargi sau 
Theodor Pallady și sculpturi de Ion Irimescu, Nicu Enea, George Demetrescu Mirea. În colecția de artă 
populară a muzeului sunt incluse obiecte de port, chilimuri, împletituri, unelte și obiecte de uz casnic. Clădirea 
găzduieşte, de asemenea, Centrul cultural bulgar. 

http://www.muzartc.ro/
http://www.monumenteoltenia.ro/palatul-jean-mihail-craiova/
http://www.monumenteoltenia.ro/palatul-jean-mihail-craiova/
http://www.monumenteoltenia.ro/constructori-in-oltenia-pietro-adotti/
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 În septembrie 2012 s-a inaugurat și o secție de istorie a Calafatului, realizată cu sprijinul important 
al familiei Florentza și Ilie Marincu, descendenți ai familiei care a ctitorit acest palat, și care a mai făcut 
importante donații muzeului, între care pianul de concert și candelabrul din Marea Sală a Oglinzilor. 

 

 

6. Muzeul Satului 
  
Adresa: Comuna Maglavit, str. Calea Severinului, nr.113 
Program:Luni-vineri 08,00-16,00 
Coordonate: 44°06'20.9"N 23°02'57.7"E  
Dificultate la acces: scăzută 

 
 Muzeul satului Maglavit a fost 
inaugurat pe data de 09 septembrie 2013 si 
a fost realizat din obiecte donate de 
oameni. S-a mers din poarta in poarta si s-
au strans obiecte de la locuitori. Multe 
dintre ele s-au pierdut în timp, dar cele care 
au rămas sunt aici. Muzeul a fost amenajat 
în câteva săli de la parterul Căminului 
Cultural şi reuneşte obiecte tradiţionale, 
lăzi de zestre, mobilier, război de ţesut, 
diverse documente şi acte vechi care 
vorbesc despre istoria comunei. Cea mai 
importantă sală de expoziţii este cea în 
care este redată camera lui Petrache Lupu. 
 Cei care trec pragul acestei odăiţe se trezesc într-o cameră din lumea satului, în care se află un pat 
din lemn sculptat şi acoperit cu velinţe de lână, lucrate în casă. O lampă cu gaz, o ladă de zestre încărcată 
cu macaturi, ştergare şi perne, precum şi o valiză din nuiele completează interiorul ţărănesc. Obiectele care 
amintesc de Petrache Lupu sunt câteva şi toate au fost donate de familia acestuia. 
 Pe perete se află o icoană mânăstirească mare, care ar fi aparţinut acestuia, precum şi o candelă 
din metal gravat care a fost recuperată din subsolul vechii biserici. Ea a fost atribuită lui Petrache Lupu, ca 
şi bastonul ciobănesc, sculptat în lemn, care, de asemenea, a fost recuperat şi  este expus acum celor care 
sunt curioşi să ia contact cu câteva lucruri contemporane acestui om despre care se spune că este un sfânt 
şi face minuni. În celelalte încăperi ale muzeului se află obiecte de ceramică şi din metal, un război de ţesut, 
costume şi cărţi vechi, toate donate de locuitori ai comunei. 
 Istoria scrisă, dar mai ales nescrisă, a acestor locuri, păstrată în lăzi de zestre sau uitată în unghere 
prăfuite, a fost scoasă la lumină şi aşezată la loc de cinste în Muzeul Satului. Covoare, scoarţe de pat, obiecte 
de uz casnic, unelte, fotografii şi însemnări ce poartă patina timpului, spun pentru orice vizitator povestea 
unor vremuri trecute. 

 

7.  Muzeul Henri Coandă, Perişor, Judeţul Dolj 

https://audiotravelguide.ro/muzeul-satului-maglavit/
https://audiotravelguide.ro/muzeul-satului-maglavit/
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Adresa: Comuna Perișor 
Telefon: 0251459707 
Orar: Luni-joi 08,00-16,00 
Dificultate de acces: scăzută 

 

 În anul 2007, edilii din 
Perişor au amenajat un muzeu 
al satului, dedicat marelui 
savant, Henri Coandă. Casa 
memorială aminteşte tuturor 
de legendarul Coandă si îl 
evocă prin imagini, care 
surprind fragmente din viaţa 
sa. Henri Coandă şi-a petrecut 
anii copilăriei la bunicii săi din 
Perișor. Se plimba des la 
Calafat şi Craiova, unde bunicii 
săi aveau proprietăţi. Bunicul 
sau a fost vătaf al comunei pe 
moşia unuia dintre boierii 
zonei. Muzeul adăposteşte o 
serie de fotografii şi texte despre marele inventator, dar si o secţie etnografică. În curte se află bustul lui 
Coandă şi un avion cu reactie, de tip IAR 93, nr. 109. Pe 7 iunie, la aniversarea a 120 de ani de la naşterea 
inginerului, pe frontispiciul muzeului a fost amplasată o placă comemorativă. 
 Muzeul Henri Coandă reaminteşte trecătorilor de numele primului pilot din Perişor, care astăzi a 
devenit o legendă. Henri Coandă s-a născut la 7 iunie 1886. Academician, inginer, pionier al aviaţiei, fizician, 
inventator al motorului cu reacţie cel care a descoperit efectul ce-i poartă numele. În casa muzeală Henri 
Coandă sunt expuse numeroase fotografii care îi prezintă viaţa şi activitatea. 
 Henri Coandă s-a născut la București, pe 7 iunie 1886, fiind al doilea copil al unei familii numeroase. 
Tatăl lui era generalul Constantin Coandă, fost profesor de matematică la Școala națională de poduri și 
sosele din București. Mama, Aida Danet, a fost fiica medicului francez Gustave Danet, originar din Bretania. 
 Încă din copilărie, viitorul inginer si fizician a fost fascinat de miracolul vântului. Urmând cursurile 
primare, nu întâmplator, la scoala ce purta numele iluministului Petrache Poenaru, apoi ale Colegiului „Sfântul 
Sava“, Henri Coandă și-a petrecut anii copilăriei mai mult la bunicii săi de la Perișor, făcând vizite dese la 
Calafat și Craiova, unde aceștia aveau proprietăți. A făcut studii temeinice în Germania, Belgia şi Franţa, 
având patru diplome de specializare la vârsta de 24 de ani. Cu sprijinul inginerului Gustave Eiffel și savantului 
Paul Painlevé, care l-au ajutat să obțină aprobările necesare, Henri Coandă a efectuat experimente 
aerodinamice și a construit în atelierul de carosaj al lui Joachim Caproni primul avion cu reacție, fără elice, 
numit convențional Coandă-1910, pe care l-a prezentat la al doilea Salon internațional  aeronautic de la 
Paris 1910. 
Între 1911-1914, Henri Coandă a lucrat ca director tehnic la Uzinele de aviație din Bristol din Anglia și a 
construit avioane cu elice de mare performanță, de concepție proprie. În următorii ani se întoarce în Franța, 
unde a construit un avion foarte apreciat în epocă, prima sanie-automobil propulsată de un motor cu reacție, 
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primul tren aerodinamic din lume și altele. În 1934, obține un brevet de invenție francez pentru Procedeu și 
„Efectul Coandă”. Henri Coandă revine definitiv în țară, în 1969, ca director al Institutului de creație științifică 
și tehnică (INCREST), iar în anul următor, 1970, devine membru al Academiei Române. Henri Coandă moare 
la București, pe data de 25 noiembrie 1972, la vârsta de 86 de ani. 
 

 

8. Casa Memorială Amza Pellea 
 
Adresa: Municipiul Băilești, str.General Eremia Grigorescu, nr.58 
Coordonate: 44°1′51″N 23°21′9″E 
Program: Luni- duminică 8,00-12,00; 16,00-20,00 
Dificultate de acces: scăzută 

 
 
 Casa memorială Amza 
Pellea din Băilești a fost inaugurată 
în 2008, an în care s-au comemorat 
25 de ani de la moartea actorului. În 
frunte cu primarul, fără sprijinul 
autorităților, localnicii au amenajat o 
casă memorială în casa în care 
viitorul actor și-a petrecut copilăria. 
Construcția este veche, ridicată în 
anul 1908. Inaugurarea micului 
muzeu a coincis și cu aniversarea a 
100 de ani de existență a clădirii. 
Privind din exterior, se remarcă 
frumuseţea construcției cu 
decorațiuni la colțuri, deasupra ferestrelor și sub streșini, precum și placa de marmură albă pe care stă scris: 
"În această casă a crescut și s-a format pentru viață marele actor Amza Pellea (1931-1983) ".  
 Casa Memorială Amza Pellea cuprinde doar două încăperi, despărțite de un hol larg. În hol, pe 
peretele din față, se află chipul actorului care râde cu poftă, parcă bucuros de oaspeți. Aproape de intrare, 
în stânga și în dreapta, sunt două busturi ale marelui actor.  
 În camera din stânga, numită sugestiv "Camera lui Nea Mărin", sunt etalate, printre altele, obiecte 
folosite în timpul filmărilor peliculei de mare succes "Nea Mărin miliardar". Aici, sub forma unor bancnote de 
100 de dolari, se observă afişul binecunoscutului film, precum și costumația oltenească a lui Nea Mărin, cu 
papornița în care își ținea prazul. Tot aici se regăsesc o veliță tradițională, covoare oltenești, o ladă de zestre 
și nenumărate obiecte nelipsite din gospodăriile tradiţionale olteneşti, respectiv blide, linguri de lemn, 
ulcioare, căni de lut. Pereții sunt împânziți de tablouri cu chipul actorului. Printre ele apar și portretele părinților 
actorului, deasupra cărora tronează o crenguță uscată de busuioc. Un mic tablou aflat lângă acesta, îl 
reprezintă pe Amza mic copil, cocoțat pe scaun pentru a fi fotografiat.  
 Cea de-a doua încăpere, "Camera omului Amza", încearcă să reproducă sufrageria lui Amza Pellea 
din Bucureşti. Peste tot pot fi văzute fotografii de familie sau instantanee din viața sa artistică, dar şi lucruri 
personale, o tabacheră, o pălărie, o lansetă cu care Amza se delecta la pescuit. Pe birou, pe o filă, sunt 
aşternute cuvintele unei poezii scrisă chiar de mâna lui. Tot în această încăpere, înrămate și agățate pe 

http://zigzagprinromania.com/blog/wp-content/uploads/2016/02/DSC_0209.jpg
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peretele de lângă ușă, am văzut certificatul de botez al lui Amza Pellea și două diplome prin care îi este 
recunoscut talentul actoricesc.   
 

9. Palatul Administrativ Craiova  

Adresa: Municipiul Craiova, Calea Unirii, nr. 19 
Tel.: 0251-414.424, 414.426, 413.895, 416.703 
Fax: 0251-411.210 
E-mail: office@prefecturadolj.ro 
Web: www.dj.prefectura.mai.gov.ro 
Dificultate de acces: scăzută 

 
 Palatul Administrativ, sau 
Palatul Prefecturii, așa cum mai 
este el cunoscut, a fost construit la 
începutul secolului al XX-lea, cel 
mai probabil între 1912-1913, 
după planurile arhitectului Petre 
Antonescu, în stilul neoromânesc 
promovat de Ion Mincu. Pentru 
construcția palatului pe fostul teren 
al familiei Hagiade și amenajarea 
pieței din fața sa, istorisirile vremii 
spun că ar fi fost demolat un cartier 
întreg de maghernițe. 
 Constructorul desemnat 
de Antonescu pentru construirea 
Palatului Administrativ a fost 
Giovanni Battista Peressutti, cel 
care ulterior a contribuit la ridicarea în Craiova a numeroase clădiri monumentale (printre ele Banca 
Comerțului, azi Primăria Craiovei, Casa Albă, Casa Carianopol, azi Comandamentul Jandarmeriei Dolj, 
Facultatea de Agronomie, Policlinica nr. 2 a Spitalului Filantropia, reconstruirea Colegiului Carol I după 
incendiul din 1930 etc. Peressutti, stabilit în Craiova în 1908, cu un an înainte ca Petre Antonescu să 
proiecteze Palatul Administrativ, era un mai vechi prieten al arhitectului, pe care îl cunoscuse în Padova 
(Italia). 
 La 2 ani de la inaugurare, la 1 aprilie 1915, la parterul Palatului Prefecturii s-a instalat și Muzeul de 
Antichități și Etnografie al județului Dolj, înființat din inițiativa profesorului de istorie Ștefan Ciuceanu.  
 Palatul este o clădire de dimensiuni monumentale, construită din piatră, cărămidă și beton armat, în 
stil neoromânesc, dispusă sub forma literei E pe un plan simetric față de verticala turnului central. Edificiul 
prezintă două fațade principale ce corespund intrărilor în clădire, spre vest (înspre Piața Mihai Viteazul) și 
spre est (înspre English Park), celei dinspre vest fiindu-i acordată o importanță mai mare. 
 Din punct de vedere estetic, decorația fațadelor se remarcă prin numeroasele elemente originale, 
dar care reinterpretează elementele specifice vechii arhitecturi românești: acoperișul cu învelitoare din țiglă 
smălțuită de culoare verde cu elemente decorative din tablă de zinc și lucarnele, logiile, balcoanele și 

mailto:office@prefecturadolj.ro
http://www.dj.prefectura.mai.gov.ro/
http://www.monumenteoltenia.ro/palatul-banca-comertului-primaria-municipiului-craiova/
http://www.monumenteoltenia.ro/palatul-banca-comertului-primaria-municipiului-craiova/
http://www.monumenteoltenia.ro/liceul-carol-i-craiova/
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bovindourile de pe fațada etajului pe corpurile laterale ale fațadelor, decroșurile în consolă, arcurile trilobate 
de la ferestre, ancadramentele ferestrelor, coloanele, frizele și soclul din piatră, brăiele decorative sau 
jgheaburile pentru preluarea apei de ploaie, modelate cu motivul funiei răsucite. 
 Atracția arhitectului Petre Antonescu față de arhitectura tradițională este vizibilă și în conceperea și 
tratarea interiorului Palatului Administrativ, în centrul căruia se află scara mare de onoare, ce oferă acces 
spre sălile de recepție, de consiliu și birourile instituțiilor găzduite în clădire. Se remarcă, de asemenea, și 
luminatorul din tavan, dispus exact deasupra scării de onoare, prin intermediul căruia este luminat natural tot 
holul edificiului. 
 Actualmente, în clădirea Palatului Administratic își desfășoarăactivitatea Prefectura Dolj și Consiliul 
Județean Dolj. 
 

 

10. Palatul Banca Comerțului (Primăria municipiului Craiova ) 
 
Adresa: Municipiul Craiova, str. A.I. Cuza, nr.7, cod 200585 
https://www.primariacraiova.ro 
E-mail: consiliulocal@primariacraiova.ro 
Dificultate de acces: scăzută 

 

 La 12 decembrie 1897 
(după alte surse, în 1899), 
bancherul și omul politic liberal 
craiovean Constantin Neamțu 
înființa la Craiova, sub forma unei 
afaceri de familie, Banca 
Comerțului. Societatea bancară a 
devenit repede una din cele mai 
importante și de succes bănci cu 
capital românesc din țară, 
deschizând sucursale în mai multe 
orașe importante. 
 În 1906, principalul 
promotor al arhitecturii neo-
românești, arhitectul Ion Mincu, a 
întocmit proiectul noului sediu al instituției. Moartea sa timpurie, la doar 60 de ani, survenită la 6 decembrie 
1912, a întrerupt lucrările la construcția băncii, care au fost finalizate în perioada 1912-1916, sub 
supravegherea arhitectului Constantin Iotzu. Pentru realizarea lucrărilor la sediul Băncii Comerțului a fost 
angajat constructorul italian Giovanni Battista Peressutti, care a lucrat alături de întreprinderea de construcții 
a lui Carlo Dalla Barba. Peressutti lucrase deja cu succes la construcția Palatului Administrativ și ulterior a 
contribuit la ridicarea în Craiova a numeroase clădiri monumentale (printre ele Casa Albă, Casa Carianopol, 
azi Comandamentul Jandarmeriei Dolj, Facultatea de Agronomie, Policlinica nr. 2 a Spitalului Filantropia, 
reconstruirea Colegiului Carol I după incendiul din 1930, Sala de spectacole a Teatrului Liric, Casa și Moara 
Barbu Drugă, Casa Constantin Neamțu etc.). 
 Clădire monumentală construită pe un plan patrulater pe trei niveluri, într-un stil eclectic cu vădite 
elemente neo-românești, la vremea inaugurării sale, Banca Comerțului era una din cele mai frumoase clădiri 

https://www.primariacraiova.ro/
http://www.monumenteoltenia.ro/palatul-administrativ-craiova-azi-prefectura-dolj/
http://www.monumenteoltenia.ro/liceul-carol-i-craiova/
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din oraș și chiar din țară, impresionând atât prin aspectul exterior, cât și prin cel interior, bogat ornamentat 
cu vitralii, candelabre și mozaicuri. Clădirea avea subsol (tezaurul băncii, trezoreria, diverse depozite, arhiva, 
locuința intendentului, încălzire centrală, uzină electrică proprie și atelier mecanic), parter (un vestibul, o sală 
mare, ghișee și birourile administrației) și etaj (un vestibul, din care, printr-o galerie, se ajunge în holul unde 
se află diverse birouri, sala consiliului și cabinetul directorului). 
 Inițial, fațada clădirii a fost simetrică în proiectul lui Ion Mincu, iar volumul situat în partea dreapta 
intrării, care asimetrizează într-o oarecare măsură compoziția, să fie o adăugire ulterioară, realizată de 
Constantin Iotzu. De asemenea, elementele de arhitectură vizibile în partea superioară a fațadei principale, 
deasupra cornișei, aproape de acoperiș, e posibil să fi fost proiectate de Mincu în urma unei călătorii de studii 
la Istanbul. Clădirea are un interior bogat decorat cu stucaturi, vitrouri, mozaicuri venețiene și grilaje de fier 
forjat. 
 După 1948, în clădire au funcționat mai multe instituții, printre care Filiala Academiei de Științe 
Istorice, Arheologice și Etnografice, Comitetul Municipal al PCR și Consiliul Popular Municipal. După 
cutremurul din 1977, edificiul a beneficiat de reparații curente. Din 1989, fostul sediu al Băncii Comerțului 
este sediul Primăriei și al Consiliului local al municipiului Craiova. 

 

11. Palatul de Justiție (Universitatea din Craiova) 
 
Adresa: Municipiul Craiova, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 13, cod 200585 
www.ucv.ro 
telefon :  +40 251 414 398  
Dificultate la acces - scăzută 

  
Pe locul pe care se ridică astăzi clădirea 
Universității din Craiova (rectoratul) se afla, în 
secolele al XVIII-lea și al XIX-lea, Biserica 
Gănescu, cu hramurile Sfântul Nicolae și 
Sfântul Ioan Botezătorul (numită și Episcopia 
din Craiova sau mânăstirea Gănescu), 
ctitorită de stolnicul Barbu Zătreanu 
Gănescu. Odată cu secularizarea averilor 
mânăstirești din 1863, biserica își pierde 
proprietățile, iar în curtea și vechile case 
arhierești își mută sediul Tribunalul din 
Craiova. Ulterior, în anul 1884, s-a decis 
demolarea așezământului religios și 
ridicarea, pe același amplasament, a unui Palat de Justiție.  
 Proiectată în 1890 de arhitectul Ion Socolescu, clădirea este o ilustrare a neoclasicismului în 
arhitectură. În anul 1912 a avut loc o inaugurare parțială a clădirii, alta având loc în 1914, dată la care palatul 
avea 4 niveluri. Forma inițială a clădirii Palatului de Justiție era de patrulater întretăiat pe mijloc de un corp 
central, care corespundea intrării principale. Aceasta era dominată de frontonul clasic, unde putea fi admirat 
un grup statuar reprezentând „Justiția legată la ochi”, înlăturat după 1948. Ulterior, edificiul a fost extins, 
reparat și modernizat succesiv, ajungând să aibă 5, respectiv 6 niveluri. Proiectele privind adaosurile din 
perioada interbelică, prin care s-a mai construit o aripă a clădirii (prelungire a corpului central), au fost 

http://www.ucv.ro/
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întocmite de arhitectul Iancu Atanasescu, cel care s-a ocupat, de-a lungul timpului, de proiectarea și 
restaurarea multor biserici și mănăstiri din Oltenia. 
 Planurile pentru extinderea realizată în anii ’70 (1972-1975) a clădirii au fost realizate de arhitectul 
Petre Falcon. Cu acel prilej, clădirea s-a extins în spate, pe partea dinspre Calea București, prin adăugarea 
unei aripi destinate extinderii bibliotecii universitare, păstrând totodată planul dreptunghiular. Odată cu 
consolidarea întregului imobil și cu ocazia acestor extinderi, clădirea a fost lucrată “pe carcasă de beton, cu 
planșe de beton și pereți din zidărie”. 
 După cutremurul din 4 martie 1977, repararea  și consolidarea clădirii, afectată de seism, a devenit 
o prioritate. Într-o primă fază s-a încercat o soluție temporară de consolidare, prin aplicarea unor tiranți 
metalici în spațiile afectate din corpul vechi al edificiului. În anul 1996, după aproape 20 de ani de la seism, 
au fost inițiate lucrări ample și complexe de consolidare, care au vizat aripa de est a clădirii Universității. 
Acestea au fost finalizate în vara anului 2002. 

12. Casa Glogoveanu 

Adresa: Municipiul Craiova, Str. Brestei, nr. 18 
Coordonate GPS: 44.32167, 23.788377 
Dificultate la acces - scăzută 

 
Casa Glogoveanu este un 
monument de arhitectură 
de interes național situat 
în municipiul Craiova, pe 
str. Brestei, nr. 12. La 
începutul secolului al 
XVIII-lea, boierii 
Gologoveni, cu moșia de 
vatră la Glogova (până în 
1968 în județul Mehedinți, 
în prezent în județul Gorj), 
s-au mutat la Craiova, 
Cerneți și Râmnicu 
Vâlcea, pentru a fi la 
curent cu ce se întâmplă 
în viața politică, economică, socială și culturală a societății. Casa Glogoveanu din Craiova a fost cumparată, 
mărită și înfrumusețată în 1724 de către vornicul Matei Glogoveanu. Acesta era funcționar imperial pe vremea 
când austriecii stăpâneau Oltenia și își instalaseră cartierul general în Casa Baniei .  
 În 1801, imobilul a ars, dar zidurile sale au fost refăcute în întregime. Finalul veacului al XVII-lea a 
coincis cu aducerea în casa de la Craiova a Glogovenilor a tânărului Tudor Vladimirescu, pentru a învăța 
carte împreună cu fiul boierului Ioniță Glogoveanu, Nicolae. 
Construcție masivă cu ziduri groase până la 1,2 metri, casa Glogoveanu are o structură pe trei etaje (subsol, 
parter și etaj). Beciul e format dintr-o încăpere dreptunghiulară cu boltă semicilindrică, susținută pe trei arcuri 
de cărămidă. Parterul are un vestibul mare, din care se accede în 7 încăperi adiacente. Accesul la etaj, care 
are aceeași distribuție ca și parterul, se face pe o scară interioară mozaicată. 

http://www.cazarelapensiune.ro/craiova/obiective-turistice-craiova/casa-baniei-si-sectia-de-etnografie-a-muzeului-oltenieicasa-baniei-si-sectia-de-etnografie-a-muzeului-olteniei
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 Casa a rămas în proprietatea familiei Glogoveanu până în luna septembrie 1913, când Nicolae 
Glogoveanu a vândut-o pentru 177.000 lei Primăriei din Craiova, împreună cu o parte din mobilier. După ce 
a trecut în proprietatea Primăriei, clădirea a beneficiat de lucrări de tâmplărie, tinichigerie, vopsitorie, instalare 
de paratrăsnete, solarii și posturi telefonice, alimentare cu apă (a fost instalată o fântână).  
 În urma incendiului care a afectat clădirea în septembrie 1918, Primăria a reparat-o, ulterior, în 
același an, adăugând un corp nou cu 2 niveluri pe latura de apus. În anul 1942, pridvorul din fața casei, 
surpat, a fost înlocuit cu un pridvor de zidărie de către arhitectul Iancu Atanasescu. În acest imobil a funcționat 
Primăria orașului până în anul 1943, apoi Tribunalul Județean Dolj până în anul 2016. 
 
 

13. Casa Nicolae Romanescu  
 
 Adresa: Municipiul Craiova, str.Unirii, nr.57, cod 200349 
Telefon 0738 656 996 
Dificultate la acces - scăzută 

 

 
 
 Prima atestare 
documentară a 
Romaneștilor datează din 
anul 1486, când 
domnitorul Vlad Călugărul 
îi recunoaștea proprietățile 
jupânului Roman. Fiul 
acestuia, Postelnicul Dan, 
din Romaneștii de pe Jiu, 
împreună cu frații săi, 
stăpânea în 1514 moșiile 
Balomirești, Crasna și 
Romanești (azi din 
apropiere de Târgu Jiu, 
județul Gorj). 
 Nicolae 
Romanescu se năștea la 
18 februarie 1855, la moșia Cloșani (azi în județul Mehedinți). A studiat clasele primare la Craiova, 
continuându-și studiile în Franța și Belgia (Liceul Louis-le-Grand din Paris, continuat la Aix-en-Provence; 
studii de sociologie, literatură și drept la Paris și Liège). A revenit în țară în 1875, când a început să se ocupe 
de agricultură, devenind un mare proprietar de pământ. 
 Dinamic și întreprinzător, Romanescu și-a folosit cunoștințele în economie, sociologie, urbanism și 
drept în administrație și politică. A avut o carieră politică liberală impresionantă (48 de ani de activitate politică 
și administrativă): în 1883 a devenit consilier comunal al orașului Craiova, între 1884-1921 a fost deputat al 
Colegiului III Dolj, iar din 1922 a devenit senator de drept și vicepreședinte al Senatului. A fost primar al 
Craiovei de patru ori (în 1898, 1901-1905, 1914-1916, 1929), contribuind la modernizarea orașului prin lucrări 
edilitar-gospodărești și transformând Craiova dintr-un târg semirural într-un oraș european. 

https://audiotravelguide.ro/casa-nicolae-romanescu-craiova/
https://audiotravelguide.ro/casa-nicolae-romanescu-craiova/


24 
 

 Casa Nicolae Romanescu este un monument de arhitectură de interes național din municipiul 
Craiova, situat pe Calea Unirii, lângă Biserica Mântuleasa. Casa, ce a aparținut familiei Romanescu, poartă 
numele celebrului om politic Nicolae Romanescu (consilier, primar al Craiovei, deputat și senator timp de 48 
de ani), cunoscut mai ales pentru înființarea parcului ce azi îi poartă numele. 
 Clădirea şi anexele interioare ale curţii au fost construite în mai multe etape, în cursul secolului al 
XIX-lea (cea dintâi mărturie despre casă datează  din 1833), ajungând la configuraţia definitivă, care este şi 
acum, în anul 1903,  datorită arhitectului I.D. Berindey şi antreprenorului C. Roschovsky, care au colaborat 
într-un mod inspirat pentru a-i conferi nu numai valoare artistică, ci  şi finalitate funcţională.  Întreaga 
construcţie ilustrează concepţia despre viaţă  a proprietarului acesteea şi mentalitatea unei epoci revolute. 
Graţie funcţiei de primar al oraşului Craiova, N. Romanescu a venit în contact cu personalităţi de seamă ale 
României, propria casă fiind un cadru ales de găzduire a unora dintre numeroasele sale întâlniri. Astfel, i-au 
fost oaspeţi Nicolae Iorga şi George Enescu, Barbu Ştefănescu-Delavrancea, Ion I.C. Brătianu, Take 
Ionescu, Elena Văcărescu, C.A. Rosetti, Alexandru Macedonski. 

 

14. Colegiul Național Carol I  

Adresa:          Municipiul Craiova, str. Ion Maiorescu, nr. 2, 200418 
http://www.cnc.ro/ 
Telefon:       0251 413 230 

Coordonate : 44°19′09″N 23°47′31″E 

Dificultate la acces - scăzută 

 

Școala s-a înființat oficial la 20 mai 
1826, însă construcția a început în 1835. La 11 
ianuarie 1838 stâlpii școlii se dărâmă din cauza 
cutremurului. Clădirea se reconstruiește cu 
mobilier nou și cu un turn cu ceas, lucru 
neobișnuit pentru o școală. La mobilier se 
lucrase 12 ani cu o investiție de 300.000 lei. În 
noiembrie 1842, noul local se inaugurează și 
încep cursurile. Vechiul imobil al liceului era 
compus din parter și etaj, turnul cu orologiu, sala 
de festivități, un larg culoar cu ferestre mari spre 
grădină, cancelaria, internatul, iar la etaj 
apartamentul directorului.  
 În anul școlar 1843-1844 Școala 
Centrală are 405 elevi (250 din Craiova și 155 
din alte localități). După înfrângerea Revoluției de la 1848, școala se închide, pentru că nu are dascălii 
necesari. Clădirea devine cazarmă, spital, bucătărie. După revoluție, pe tronul Țării Românești urcă Barbu 
Știrbei, care cumpărase terenul pentru școala craioveană. În 1852 școala s-a închis din nou și clădirea sa 
devine comandament țarist și spital. Gheorghe Marin Fontanin protestează, este arestat, alungat, dar se 
întoarce și în 1854 deschide iar școala (acum gimnaziu). În 1860 i se adaugă un internat, iar din 1864 devine 
liceu. În 1885 școala ia numele de „Liceul Carol I” prin înalt decret regal.  

http://www.monumenteoltenia.ro/biserica-mantuleasa-craiova/
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=carol+i+national+college+address&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MLKwiC-J15LNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLF7EqJCcW5ecoZCrkgSUScxSS83NyUtNTFaBKADYEOIlQAAAA&ludocid=5010510797694803068&sa=X&ved=2ahUKEwji1pj6i9TiAhXFzqQKHfoCCMYQ6BMwFHoECBAQBg
http://www.cnc.ro/
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=COLEGIUL+NATIONAL+CAROL+I+CRAIOVA
https://ro.wikipedia.org/wiki/Colegiul_Na%C8%9Bional_Carol_I_din_Craiova#/maplink/0
https://ro.wikipedia.org/wiki/20_mai
https://ro.wikipedia.org/wiki/1826
https://ro.wikipedia.org/wiki/Revolu%C8%9Bia_rom%C3%A2n%C4%83_de_la_1848
https://ro.wikipedia.org/wiki/Barbu_%C8%98tirbei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Barbu_%C8%98tirbei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Gheorghe_Marin_Fontanin
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 Școala cea nouă s-a construit între anii 1893 și 1895 și a costat peste un milion de lei. Pictorul 
Francisc Tribalski a pictat frescele din bibliotecă și sala rotundă. Clădirea nouă, cu cupolă, era dotată cu 
mobilier luxos. Însă și acest local devine spital în timpul primului razboi mondial.  
 În 1915, în cancelaria liceului aveau loc ședințele Societății „Prietenii Științei”, filiala Craiova, cu 
profesorii liceului mai ales. Activitatea se desfășura având ca membri personalități ale timpului, care au 
meritul de a înființa mai târziu Universitatea din Craiova. În octombrie 1926 laboratorul de fizică este dotat 
cu aparate în valoare de 38.630 lei și este adusă la biologie colecția de roci.  
 În 1927 liceul nu avea bani să plătească primăriei taxa de 240.000 lei reprezentând contravaloarea 
taxei de construcție pentru al doilea etaj astfel clădirea liceului este sechestrată. Datoria la Banca Națională 
era de 2 milioane, cu care bani conducerea liceului a îmbogățit școala cu: un etaj (1925-1927), un stadion, o 
aripă nouă pentru internat, un bazin de înot, instalații sanitare moderne, o bibliotecă proprie etc., în valoare 
totală de aproape 7 milioane de lei. În 1912, liceul fusese împroprietărit cu 11 ha în afara orașului unde se 
vor construi grajduri pentru vite și locuințe pentru angajați. În perioada 1922-1933 cinematograful liceului 
prezintă filme săptămânal joi, vineri, sâmbăta și duminica între orele 15-20.  
 Numele de Colegiu Național „Carol I” din Craiova e dat la 23 octombrie 1933, cu prilejul sărbătoririi 
centenarului liceului, dar care a avut loc cu 7 ani mai târziu. În 1948, cu ocazia centenarului revoluției 
pașoptiste, liceul primește numele de Liceul de Matematică - Fizică Nicolae Bălcescu. În 1997, colegiul reia 
vechiul nume de Carol I.  
 

15. Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti”  

Adresa: Municipiul Craiova, str. Știrbei Vodă , nr. nr. 5, cod 200352 
Telefon: 0351/405471 Fax: 0351/405471, 0251/413415 
Dificultate la acces - scăzută 

  
Actul de naștere” al Gimnziului „Frații 
Buzești” a fost semnat pe 9 ianuarie 
1910, prin adresa Ministerului 
Cultelor și Instrucțiunii Publice, 
semnată de Spiru Haret. Inițial, 
Colegiul National “Fratii Buzesti” de 
azi a funcționat sub titulatura de 
Gimnaziu real de Băieți (1882). 
 Gimnaziul s-a transformat 
apoi în liceu, pentru ca, în 1924, 
ministrul C. Angelescu să semneze 
actul comemorativ și să pună piatra 
de fundament a edificiului școlii, pe fostul loc al familiei Haralambie, la o sută de metri de Casa Băniei, 
reședința Marilor Bani ai Olteniei. În perioada următoare au fost înființate clase elementare (I-VII) şi clase de 
învățământ seral (V-VII, VIII-XI).  
 Titulatura actuală, Colegiul National “Fratii Buzesti” datează din 2 octombrie 1997, odată cu ordinul 
M.E.N. cu numărul 4982, ca o recunoaștere firească a statului de excepție pe care îl deține școala în cadrul 
sistemului educațional național. Ministerul Educaţiei, Primăria municipiului Craiova, Consiliul Judeţean Dolj 
şi British Council And University Of Cambridge au acordat diplome de onoare, de excelență pentru 

https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Francisc_Tribalski&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Primul_r%C4%83zboi_mondial
https://ro.wikipedia.org/wiki/Universitatea_din_Craiova
https://ro.wikipedia.org/wiki/Banca_Na%C8%9Bional%C4%83_a_Rom%C3%A2niei
https://ro.wikipedia.org/wiki/1948
https://ro.wikipedia.org/wiki/Nicolae_B%C4%83lcescu
https://ro.wikipedia.org/wiki/1997
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performanțele elevilor și dascălilor obținute la olimpiadele naționale și internaționale, certificate pentru 
rezultate foarte bune obținute de elevi la Cambridge ESOL. 
La 30 octombrie 2012, prin O.M. 11208/2012, M.E.C.T.S. a acordat Colegiului National “Fratii Buzesti” 
placheta și diploma „Nicolae Iorga” pentru o îndelungată activitate educativă desfășurată și performanțele 
profesionale înregistrate în existența sa. Numele celor trei patroni spirituali ai școlii – trei „sfetnici și apărători” 
apropiați Marelui Voievod, Mihai Viteazul: Preda, Radu și Stroe Buzescu – transmite cadrelor didactice și 
generațiilor de elevi dăruirea și dorința permanentă de perfecționare. 
 
 

16. Colegiul Național Elena Cuza  
 

Adresa:   Municipiul Craiova, str. Mihai Viteazul, nr. 12, Craiova, 200417 
Telefon:  0351170381; 0351412041 
Mail:       colegiu@elenacuza.ro, cuzacv2004@yahoo.com 

Dificultate la acces - scăzută 

 

  Şcoala îşi are începuturile în anul 
1833, ca pension de fete al lui Lazaro-
Otetelișanu, fiind, ca vechime, prima şcoală 
de fete din Principatele Române. Înfiinţarea 
acestui pension se leagă de amploarea pe 
care a luat-o dezvoltarea învăţământului 
naţional, în capitala Olteniei, după 
adoptarea Regulamentului Organic. El a 
luat fiinţă înaintea celorlalte instituţii cu 
profil asemănător din Principatele Române. 
Iniţiativa acestei „școli, pentru mai aleasă 
învăţătură a fetelor de boieri” a izvorât în 
„mintea luminată a vornicului Iordache 
Otetelişanu, mare patriot și iubitor de cultură natională”. Cu „fondurile sale, dar si cu ajutorul material al 
paharnicului Constantin Lazaro”, care dăruieşte şcolii casele moştenite de la soţia sa, Zoiţa Pârşcoveanca, 
a întemeiat „Pensionatul de fete Lazaro-Otetelisanu” în 1833. 
 Această şcoală urma „sa fie internat de fete, fiind numită după modelul apusului „pensionat de fete”. 
Elevele admise în aceasta şcoală trebuiau să ştie „a citi şi scrie” într-o limba străina. De altfel, începând cu 
anul 1860, pensionatul de fete trece sub îngrijirea statului, când este pusa sub controlul si supravegherea 
unui Comitet, fapt hotărât prin votul Camerei din 4 august 1860. În aceasta epocă, şcoala a funcţionat cu 
sase clase: patru inferioare si doua superioare. Dintr-un program de studii din 1861, se constata ca în şcoală 
se predau următoarele discipline: limba româna, religia, istoria, geografia, desenul, caligrafia, lucrul de mâna, 
ştiinţele fizice, ştiinţele naturale, cosmografia. 
 Denumirea scolii este schimbată din nou în 1883, când devine „Institut pedagogic de fete”, „datorita 
scopului urmarit de autoritatea scolara de a crea absolvente care sa devina institutoare.” Din 1891, i se 
adaugă „institutului si o scoala de aplicaţie (şcoala primara) care funcţiona pe lângă aceasta pe baza unei 
programe speciale în virtutea ordinelor ministeriale din acest an”. Devenind, după 1860, o şcoală de stat, 
tendinţa era, după aceasta dată, aceea a unei dezvoltări cât mai mari a învăţământului secundar de fete, dar 
şi a pregătirii unor elemente de valoare pentru învăţământul primar. 

mailto:cuzacv2004@yahoo.com
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 Începând cu anul 1959, instituţia ia numele de Şcoala medie nr. 3, până în anul 1966, perioada când 
aceasta devine mixtă, cuprinzând pentru prima data, pe băncile sale pe lânga fete, şi baieţi. În perioada 
1966-1976, şcoala ia numele de „Liceul nr. 3” si apoi, în perioada 1977-1989, va lua numele de „Liceul de 
Filologie-Istorie”. În anul 1990 şcoala revine la denumirea tradiţională de „Liceul Elena Cuza”, iar din anul 
1998, i se atribuie denumirea de „Colegiul Naţional Elena Cuza”. 
 De-a lungul existenţei sale, şcoala a avut ca principal obiectiv învăţarea unei limbi străine pentru 
cursanţii săi, cu precădere până în 1944 şi în perioada 1970-1975 când toate disciplinele erau predate în 
limba franceză. Specificul şcolii s-a păstrat şi în ultimii ani, funcţionând permanent clase de filologie-bilingv 
limbă străină (franceză, engleză, germană şi spaniolă). De asemenea, în ultimii ani au predat la clasele 
respective lectori străini, vorbitori nativi ai limbii respective, care au venit prin diferite programe europene 
iniţiate de şcoală. 
 
 

17. Biblioteca Județeană Alexandru și Aristia Aman 
 
Adresa:  Municipiul Craiova, str. M. Kogalniceanu, nr.9 
Telefon: 0251-532267, 0351-441809, 0351-441810 
E-mail:   bib@aman.ro  
Site:       http://www.aman.ro  
Dificultate la acces - scăzută 

 
 Alexandru Aman (1820-1885), 
magistrat, fratele mai mare al celebrului 
pictor Theodor Aman şi soţia sa, Aristia 
Aman (1833-1904), născută Grigorie 
Lăceanu, lasă, prin testamente, întreaga 
lor avere – case, mobile, tablouri, cărţi şi 
obiecte de artă – Primariei Craiova, 
pentru înfiinţarea unui aşezământ public 
de cultură: Fundaţia “Alexandru şi Aristia 
Aman”, formată din bibliotecă, muzeu şi 
o galerie de tablouri. 
 Fundaţia “Alexandru şi Aristia 
Aman”, inaugurată la 21 decembrie 1908 
şi compusă din trei secţiuni (bibliotecă, 
pinacotecă şi muzeu), s-a bucurat de un prestigiu deosebit, atestat şi de semnăturile în cartea de onoare a 
unor personalităţi marcante care au vizitat acest centru cultural din Craiova: regele Ferdinand, regina Maria, 
regele Carol al II-lea, prinţul G. Ştirbei, g-ral Al. Averescu, Nicolae Iorga, Petre Antonescu, N. Ghica-Budeşti, 
Mihail Dragomirescu, Emil Grigorovitza, Ramiro Ortiz, G. Ionescu-Siseşti, Simion Stoilow, Sabba Ştefănescu, 
Gh. Ţiţeica, Ion Kalinderu, Lucian Blaga, Victor Eftimiu, Şt.O. Iosif, Marius Bunescu, Onisifor Ghibu, C.C. 
Giurescu, Tache Papahagi, Simion Mehedinţi, Spiru Haret, Ion Minulescu ş.a. 
 Biblioteca a început să funcţioneze cu un număr mic de volume donate de fondatori, lucrări de 
literatură, artă, istorie, drept, filosofie, în limbile română, franceză, greacă şi latină, moştenite de familie, 
achiziţionate de Alexandru Aman în perioada studiilor la Paris, cumpărate din ţară sau primite în timpul vieţii 
sale. 
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 Zestrea bibliotecii a sporit, după cum atestă documentele vremii, prin achiziţii şi donaţii datorate 
legăturii cu o serie de instituţii culturale, ştiinţifice sau persoane particulare iubitoare de carte. Prima insituţie 
care a contribuit la îmbogăţirea colecţiilor Bibliotecii “Alexandru şi Aristia Aman” a fost Academia Română, 
donatoare a unor valoroase lucrări ale istoricilor şi filologilor români. 
 În 1921, după Theodor Popescu şi Ştefan Ciuceanu, la conducerea Fundaţiei Aman a fost numită 
Elena Farago care a condus această instituţie timp de peste trei decenii, locuind şi creând în casa care astăzi 
adăposteşte o expoziţie permanentă dedicată poetei. 
 Până în 1950 biblioteca a fost patronată de primăria locală. Începând cu 1 noiembrie 1950 devine 
bibliotecă regională până în 1968, apoi municipală, iar din 1974 – judeţeană. Cărţile din inventarul fundaţiei 
se regăsesc în colecţiile de bază ale bibliotecii publice a oraşului Craiova, instituţie care a reluat numele 
fondatorilor în 1991. Celelalte bunuri ale fundaţiei: mobilier, tablouri, gravuri, monede etc. se regăsesc în 
inventarele Muzeului de Artă şi Muzeului Olteniei din Craiova. 
 

18. Castelul Barbu Drugă  

Adresă:  Comuna  Cetate, str. Portului 
Coordonate: 44°05'14.0"N 23°02'07.3"E 
Funcție: Centru cultural  
Contact: www.cetateartsdanube.com 
Dificultate la acces - scăzută 

 
  Conacul Barbu Drugă 
este situat în satul port la 
Dunăre Cetate, el fiind ridicat 
de Ștefan Barbu Drugă, un 
moșier local. Acesta, sesizând 
potențialul amplasamentului, 
înființează la sfârșitul secolului 
al XIX-lea portul la Dunăre, 
pentru a facilita comerțul cu 
cereale din zona Olteniei, iar 
imediat negustorii din toată 
Europa au venit pe Dunăre să 
cumpere grâul şi porumbul 
românesc. Alături de port și de 
conac, domeniu de la Cetate mai cuprinde un parc, o moară și diverse anexe. 
 Conacul a fost ridicat în primă fază în 1875, dar etapa care-l caracterizează este cea de început de 
secol XX, încadrându-se în stilul Art Deco, cu influențe ale vilelor italienești ale momentului edificării. Clădirea 
este amplasată în mijlocul parcului, cu care relaționează printr-o serie de terase descoperite la toate 
nivelurile, cele de la nivelurile superioare fiind acoperite de pergole realizate din beton armat. Interioarele 
sunt simple, urmând o distribuție pe două niveluri, un nivel subteran și un nivel de terase la partea superioară, 
toate conectate printr-o scară interioară. La parter sunt saloanele iar la etaj dormitoarele, relaționând cu 
terasele deschise. 

http://cetateartsdanube.com/
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 Conacul boierului Barbu Drugă a fost revendicat de descendenţii săi în anul 2004, iar din 2007 Joana 
Grevers organizează aici, în fiecare vară, o reşedinţă de artă. Joanna este critic de artă, membru al 
comitetului Pennz Guggneheim Veneţia şi membru în bordul de achiziţii TATE London. În fiecare vară, 
sculptori din întreaga lume sunt invitaţi de proprietara conacului, critic de artă, pentru a-şi da drumul la 
imaginaţie şi pentru a crea adevărate capodopere. Operele sunt expuse la galerii de artă din Bucureşti sau 
din Europa.   
 La primele şapte ediţii, rezidenţa a fost organizată de Fundaţia Joana Grevers, din fonduri proprii, 
iar din anul 2015 statul român a sprijinit iniţiativa. 
 
Cdevelopment purposes onl 

19. Casa Vernescu, Craiova 
 
Adresa: Municipiul Craiova, str. Mitropolitul Firmilian, nr.20, cod 200381 
Dificultate la acces - scăzută 

 
Casa Vernescu este un monument istoric 
de arhitectură de la începutul secolului 
XX, situat în apropierea centrului 
municipiului Craiova. Casa se află pe 
strada Mitropolitul Firmilian, la nr. 20, și 
se învecinează cu alt monument local de 
arhitectură, Casa Pencioiu. Casa i-a 
aparținut dr. Dumitru Vernescu, una din 
figurile reprezentative ale lumii medicale 
din România în prima parte a secolului al 
XX-lea. 
 Casa Vernescu are un regim de 
înălțime cu trei niveluri (demisol, parter și 
mansardă) și o curte interioară ce înconjoară casa, închisă cu un gard de ciment și fier (spre stradă). La 
exteriorul casei se remarcă ornamentația din cărămidă aparentă, decorațiunile din jurul ferestrelor și al 
cornișelor, tencuielile decorative cu literele D și V intricate, acoperișul de tablă cu ferestre și luminatoare și 
coșuri din cărămidă sau balconul de pe fațada vestică. Tocăria ușilor și a ferestrelor este de lemn.  
 Dumitru Vernescu s-a născut pe 26 iunie 1866 în Aninoasa, Buzău, unde a urmat clasele primare. 
A absolvit gimnaziul la Buzău, după care a plecat la București, studiind la Liceul Sf. Sava și Facultatea de 
Medicină, unde a obținut doctoratul (1893). A fost extern (1887-1889) și intern (1889-1893), medic de plasă 
în Prahova, apoi la Spitalul rural Tecuci, Teleorman, Roznov (1894-1898). Între 1898 și 1927 a fost medic 
primar la Spitalul Th. I. Preda din Craiova (actuala secție de neuropsihiatrie de pe lângă Spitalul Clinic de 
Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie “Victor Babeș” Craiova). 
 În septembrie 1902, alături de doctorul Charles Laugier, doctorul Vernescu a inițiat Cercul Medico-
Farmaceutic din Craiova, al cărui membru și secretar general a fost. Printre membrii fondatori ai cercului s-a 
mai aflat și doctorul Schina, coleg cu dr. Vernescu la Spitalul Preda. În 1904, dr. Vernescu a reușit să obțină 
dreptul de a elibera rețete gratuite fără viza Comisiei Interimare din cadrul Primăriei Craiova. Acest lucru a 
dus la simplificarea unor formalități anevoioase, care îngreunau procurarea medicamentelor necesare 
bolnavilor. În 1909, dr. Vernescu a fost ales Vicepreședinte al Cercului Medico-Farmaceutic, alături de dr. 

http://www.monumenteoltenia.ro/casa-schina-craiova/
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Schina. În același ani, el a devenit primul medic român care a folosit în premieră mondială serul doctorului 
Jean Nicolaidi din Paris în tratarea formelor grave de pelagră. 
 Doctorul. Vernescu s-a implicat în construirea noului sediu al Spitalului Preda, inaugurat la 14 
februarie 1910. Noua clădire a fost construită din fondurile lăsate de avocatul Primăriei Craiova, filantropul 
G. Pencioiu (cumnatul dr. Vernescu, căsătorit cu Silvia, născută Stănescu, sora soției lui Vernescu, Sabina). 
În 1919, după o pauză în activitatea Cercului Medico-Farmaceutic, acesta a fost revitalizat, iar dr. Vernescu 
a ocupat din nou funcția de Vicepreședinte. De-a lungul carierei sale, doctorul Dumitru Vernescu a publicat 
numeroase comunicări științifice de specialitate. Pentru meritele deosebite în domeniul medical, doctorul 
Vernescu a fost decorat. 
 

 

20. Palatul Marincu 
 
Adresa: Municipiul Calafat, str. 22 Decembrie, nr. 6, cod 205200 
Program: L, D- închis, Ma-V:8-15, S:8-12 
Dificultate la acces - scăzută 

Palatul Marincu a fost construit după planurile arhitectului francez Paul Gottereau, renumit la începutul 
secolului al XX-lea în România, 
unde a mai proiectat și Palatul Regal 
din București, Biblioteca Centrală 
Universitară, Casa CEC de pe 
Calea Victoriei și Palatul Jean 
Mihail, actualmente Muzeul de Artă 
din Craiova. Constructorii palatului 
Marincu au fost italienii Pietro Adotti 
(cel care a construit mai multe clădiri 
și edificii doljene, la Craiova, 
Calafat, Bârca), Georgetti, 
Traunero, aflați sub supravegherea 
arh. Constantin Rogalski. Piatra de 
fundație s-a pus în toamna anului 
1904, lucrarea finalizându-se trei ani 
mai târziu. Palatul s-a inaugurat în 
1908 cu mare fast. 
 Proprietarul palatului a fost Ștefan Marincu, om bogat și primar al Calafatului în perioada 1911-1914, 
ce provenea dintr-o familie care a dat multe valori. Din păcate, Marincu a avut o soartă nefericită. O fiica i-a 
murit la 1 an și câteva luni de meningită TBC – boala vremii, iar cea de-a doua, Mărioara, a trăit până la 13 
ani, decedând tot de TBC la o clinică din Elveția unde n-a putut fi tratată. În memoria acesteia din urmă, 
Ștefan Marincu a ridicat palatul cu peste 40 de încăperi, desfășurat pe 3 niveluri pe o suprafață de 8.333 mp. 
Ca stil arhitectonic, palatul recent reabilitat (2001-2002) aparține neo-clasicismului francez cu accente de 
baroc și roccoco și cu influențe ale arhitecturii românești de la începutul secolului al XX-lea. El se remarcă 
prin dimensiunile impresionante, dar și prin finețea detaliilor. Fațada bine proporționată este străjuită de câte 
două coloane de o parte și de alta a scărilor principale, în fața cărora veghează doi lei. 
 De-a lungul timpului, palatul s-a transformat din casă de locuit, având mai multe destinații. În 1914, 
înainte de moartea sa, Ștefan Marincu a donat palatul comunității calafetene, cu obligația ca inițial în el să 

http://www.monumenteoltenia.ro/palatul-jean-mihail-craiova/
http://www.monumenteoltenia.ro/palatul-jean-mihail-craiova/
http://www.monumenteoltenia.ro/constructori-in-oltenia-pietro-adotti/
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funcționeze o școală de fete care să amintească de fiica sa dispărută. Potrivit dorinței testamentare, soția sa 
supraviețuitoare, Maria Marincu, a dispus de palat și de toate bunurile din el până la moartea sa, care a 
survenit în 1926. În acel an, palatul a intrat efectiv în proprietatea primăriei orașului Calafat ca atare (fără 
bunurile din imobil). 
 Începând din 1967, în acest edificiu funcționează Muzeul de Artă și Etnografie, al cărui patrimoniu a 
inclus inițial donații și ulterior și achiziții de valori de artă. Este în principal un muzeu de artă cu un patrimoniu 
bogat, dar prezintă și un început al secției de artă populară și etnografie, dispunând de peste 1000 exponate 
nevalorificate în totalitate până în prezent. Dintre lucrările de artă românească contemporană (pictură, 
grafică, sculptură) expuse în cadrul muzeului se remarcă pânze de Nicolae Grigorescu, Henri Catargi sau 
Theodor Pallady și sculpturi de Ion Irimescu, Nicu Enea, George Demetrescu Mirea. În colecția de artă 
populară a muzeului sunt incluse obiecte de port, chilimuri, împletituri, unelte și obiecte de uz casnic. În 
septembrie 2012 s-a inaugurat și o secție de istorie a Calafatului, realizată cu sprijinul important al familiei 
Florentza și Ilie Marincu, descendenți ai familiei care a ctitorit acest palat, și care a mai făcut importante 
donații muzeului, între care pianul de concert și candelabrul din Marea Sală a Oglinzilor. 
 În prezent, muzeul dispune de o bogată colecție de obiecte de artă expuse în expoziții permanente, 
dar organizează și foarte multe expoziții personale ale unor artiști contemporani din țară și străinătate (Italia, 
Bulgaria, Serbia, Japonia etc). Muzeul de Artă din Calafat mai găzduiește și o sală dedicată artiștilor plastici 
din Vidin (Bulgaria), orașul de vis-a-vis, denumită Centrul Cultural Bulgar. Un Centrul Cultural Român există 
și la Vidin, unde artiști plastici români organizează expoziții și manifestări. În muzeu există și o sală a 
prieteniei între România, Bulgaria și Serbia, țări partenere în cadrul Asociației Transfrontaliere Euroregiunea 
Dunărea XXI, inaugurată la 23 octombrie 2004 în prezența miniștrilor de externe din cele trei țări: Mircea 
Geoană (România), Solomon Passy (Bulgaria) și Vuk Draskovic (Serbia). Cu acel prilej s-a adus în discuție 
și construcția podului peste Dunăre, obiectiv acum realizat. 
 

 

21. Portul Cultural Cetate 
 
Adresa, Comuna Cetate, Port Cetate, 207190, Dolj, Romania 
Telefon: 0755 070 390 
Email:   portcetate@gmail.com 
Dificultate la acces - scăzută 

 

mailto:portcetate@gmail.com
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 Este așezat pe malul Dunării, 
între Calafat și Turnu Severin, pe locul 
în care, de pe la anul 1880 până la 
mijlocul secolului trecut, a funcționat 
portul agricol al boierului oltean Barbu 
Drugă, de unde se exporta grâu și 
făină spre Budapesta, Viena și orașele 
germane danubiene. 
 În 1997, impunătoarea clădire 
a căpităniei portului, construitǎ cu mai 
bine de 100 de ani în urmǎ de meşteri 
italieni, însǎ de ani buni abandonată şi 
aflată în ruină, a fost descoperită 
întâmplător şi achiziţionată de Mircea 
Dinescu la a doua licitaţie publică. Astfel, fostul port agricol a avut şansa să reînvie ca „port cultural” după 
mai bine de 50 de ani de când, odată cu instaurarea regimului comunist, fusese închis şi transformat în pichet 
de grăniceri. 
 Ideea de port cultural a venit de la sine, deoarece între 1998-2007, pe perioada restaurǎrii clǎdirilor 
principale, portul a gǎzduit cu preponderenţǎ tabere de artişti, în cadrul unor proiecte organizate de Fundaţia 
pentru poezie ‘Mircea Dinescu’. 
 Din 2007, când fundaţia, sub auspiciile firmei Port Cetate, a început sǎ renoveze/ restaureze şi 
celelalalte clǎdiri aflate pe malul Dunǎrii, şi dupǎ construirea unei bucǎtǎrii moderne şi a unui minihotel, 
locul a devenit accesibil şi pentru turism. Tot din 2007, după instalarea unui ponton nou, a fost reinaugurat 
şi portul, care primeşte acum periodic vase turistice de crozieră sau ambarcaţiuni private. 
 Portul Cetate este astǎzi recunoscut pentru gastronomia sa cu totul specială, inspirată de vechi 
reţete boiereşti şi produsă doar cu ingrediente naturale de la ferma proprie, dar şi pentru ‘Vinul lui Dinescu’, 
produs la crama Galicea Mare. Cele douǎ plantaţii de la Cetate şi Galicea însumează 100 ha şi includ atât 
soiuri autohtone cât şi soiuri nobile europene şi, deşi încă tinere, au deja în palmares câteva vinuri de 
excepţie. 
 Astăzi, deşi din ce în ce mai popular ca destinaţie de turism, portul continuă să găzduiască 
evenimente culturale organizate sub auspiciile fundaţiei pentru poezie: Divanul de film şi artă culinară de la 
sfârşitul verii, SoNoRo Interferenţe, un workshop de muzică de cameră care precedă şi pregăteşte Festivalul 
SoNoRo, tabere de traduceri (împreună cu Goethe Institut şi parteneri din Germania), tabere de scriere 
creatoare şi rezidenţe pentru scriitori în cadrul unor programe de schimburi europene, spectacole de teatru 
în colaborare cu festivaluri de renume (Festivalul Shakespeare de la Craiova, Festivalul de Teatru de la 
Sibiu), expoziţii, tabere şi rezidenţe pentru artişti plastici (picturǎ, în colaborare cu Galeria Zorzini, sculpturǎ 
şi ceramicǎ), simpozioane şi întâlniri culturale cu parteneri regionali, europeni şi internaţionali. 
 Situat la 3 km de comuna Cetate şi înconjurat de pǎduri, Portul Cetate este un loc ideal pentru 
organizarea de conferinţe, cursuri, workshop-uri, teambuilding-uri, precum şi petreceri private sau scurte 
vacanţe cu prietenii sau familia. Având la dispoziţie 18 camere cu baie proprie şi 3 apartamente, Portul poate 
acomoda grupuri de aproximativ 40-50 de persoane. 
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22. Monumentul Eroilor Călăfețeni 

Adresa: Municipiul Calafat, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 34, 205200 
Dificultate la acces - scăzută 

 
 Monumentul eroilor călăfețeni din 
primul război mondial, operă a sculptorului 
Dumitru Măţăoanu, a fost inaugurat la 7 
noiembrie 1923, prilej cu care au fost distribuite 
şi titlurile de proprietate veteranilor din 
campania 1916-1918 şi văduvelor de război. 
Monumentul reprezintă un soldat din Primul 
Război Mondial. 
 Dumitru Mățăoanu a fost un sculptor 
român, care între 1904 și 1904 a fost medaliat 
de 14 pentru lucrările sale și, ca recunoaștere a 
valorii sale, Societatea Femeilor Române, prin 
președinta sa, Sofia Andreescu, și secretara 
Elena Al. Mușatescu, i-a acordat o bursă de 
studii la Paris, la École Nationale Supérieure des Beaux-Arts (Școala Națională Superioară de de Arte 
Frumoase), secția sculptură, unde a reușit la examenul de admitere al șaselea din 300 de concurenți. 
 La 25 de ani sculptorul și-a deschis un atelier în strada Griviței nr. 22, care a devenit în scurt timp „o 
adevărata școală a sculpturii acelor ani”. A expus în fiecare an la Tinerimea artistică, iar în 196 și la Expoziția 
oficială a artiștilor în viață, unde s-a făcut remarcat pentru protretistica sa, atât busturi cât și reliefuri. 
 În Primul Război Mondial a fost mobilizat pe lângă Marele Cartier General al Armatei, alături de alti 
artiști, între care sculptorul Ion Jalea, pictorul D. Stoica, și a fost trimis pe front, printre ofițeri și soldați, unde 
a făcut numeroase schițe și crochiuri. În 1923, a deschis prima sa expoziție personală, la Ateneul Român, 
unde a expus 54 de lucrări, majoritatea în marmură de Carrara, reprezentând portrete în basorelief, busturi, 
lucrări decorative, dar și câteva statui monumentale, între care Soldatul Român, înalt de 5,5 m, care avea să 
fie plasat la baza Arcului de Triumf și Eroina de la Jiu, monument în memoria eroinei Ecaterina Teodoroiu, 
care a fost ridicat mai târziu în orașul Slatina. A cioplit soclul pentru Monumentul lui Eugeniu Carada din 
București realizat de sculptorul francez Ernest Henri Dubois și dezvelit la 17 februarie 1924. Foarte multe din 
lucrările sale au fost monumente dedicate eroilor din Războiul pentru Întregirea Neamului, în diverse localități 
din țară. 
 La Calafat planul de campanie din primul război mondial prevedea ca pe frontul de sud Armata 
României să ducă o operație defensivă strategică. Inițial forțele Armatei 3 urmau să asigure acoperirea 
frontierei sudice de la Calafat la Marea Neagră urmând ca ulterior, după sosirea Corpului 47 Armată rus să 
desfășoare o operație ofensivă limitată în vederea scurtării liniei frontului pe linia Rusciuc – Șumla –Varna. 
Obiectivul acestor două operații era acela de a asigura libertatea de acțiune a forțelor principale ale Armatei 
României care operau în Transilvania. Pierderile suferite de armata română în primul război mondial au fost 
foarte mari: peste 500.000 de soldați. 
 Pentru a comemora pierderile omenești din primul război mondial autoritățile au decis ridicarea 
Monumentului Eroilor, inaugurat în 1923. 
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23. Situl arheologic de la Cioroiu Nou 

Adresa: Sat Cioroiu Nou, comuna Cioroiaşi, locul ”La Cetate”, la SE de drumul Cioroiul Nou – Siliştea Crucii 
Dificultate la acces - scăzută 

 

  
 
   Situl arheologic de la Cioroiu Nou, ce datează 
din secolul II îChr, este unul dintre cele mai 
importante monumente arheologice din judeţul 
Dolj, fiind o mărturie a stăpânirii romane în Dacia. 
Ansamblul arheologic de la Cioroiu Nou este 
alcătuit dintr-o villa rustica şi un castru roman, 
fiind totodată primul sit arheologic vizitabil din 
judeţul Dolj. 
 Săpăturile şi descoperirile arheologice 
mai vechi sau mai noi făcute la Cioroiu Nou de-a 
lungul vremii sunt binecunoscute în istoriografia 
de specialitate. Dintre edificiile mai importante 
puse în evidenţă sunt de menţionat aici următoarele: fortificaţia, aşezarea civilă, un templu, o instalaţie 
termală. Toate acestea sunt însoţite de un semnficativ material arheologic, epigrafic şi sculptural. Fortificaţia 
se găseşte la sud de satul actual şi are forma patrulateră-trapezoidală, cu colţurile rotunjite şi cu dimensiunile 
de 235 x 130m. 
 În zona satului Cioroiu Nou, săpăturile au început din a doua jumătate a secolului XX, însă eforturile 
arheologilor de la Muzeul Olteniei s-au concentrat în această zonă în special după anul 2000. Descoperirile 
făcute la Cioroiu Nou de-a lungul campaniilor de săpături au arătat valoarea istorică excepţională a acestei 
zone, artefactele găsite datând cu până la 4.000 de ani în urmă, din Epoca Bronzului. Ceea ce în prezent a 
atras atenţia multor specialişti este situl daco-roman, datarea aşezării militare fiind din secolele II-III. 
 Cele mai multe dintre monumentele romane de la Cioroiu Nou datează însă din prima jumătate a 
secolului III. Aceasta este perioada cea mai înfloritoare din punct de vedere economic şi edilitar. Asta poate 
şi motivată de instalarea aici a unui detaşament al legiunii VII Claudia. Templul, termele, edificiul cu 
hypocaustum de sub cimitirul actual, locuinţe private, toate au fost ridicate în prima jumătate a secolului III. 
De asemenea, la Cioroiu Nou în prima jumătate a secolului III a funcţionat un post militar de pază şi 
supraveghere – statio, aşa cum ne asigură inscripţia pusă de Germanus, speculator al legiunii VII Claudia. 
 În jurul anului 245, sub ameninţarea invaziei carpilor, aşezarea romană este distrusă parţial şi se 
constituie o fortificaţie de mari dimensiuni. Ulterior, datorită instabilităţii militare, şi această fortificaţie cu val 
de pământ şi două şanţuri de apărare este demolată şi înlocuită cu aşezări umane. Istoria aşezării romane 
se leagă din ce în ce mai mult de Malva, capitala Daciei Malvensis, în acest sens relevante fiind descoperirile 
făcute. În timpul săpăturilor au fost găsite elemente de fortificaţie militară, un templu şi o necropolă, terme şi 
clădiri administrative cu încălzire prin podea, statui, monede, piese metalice de fier şi bronz, arme, inscripţii 
şi elemente de ceramică. 
 Până în prezent, săpăturile s-au concentrat în special în zona Termelor Romane, fiind descoperite 
şi conservate primar băile publice pe care vechii locuitori ai castrului le foloseau, dar şi alte două clădiri de 
mari dimensiuni, cu utilitate publică. Termele Romane de la Cioroiu Nou sunt primul sit arheologic vizitabil 
din judeţul Dolj, fiind în atenţia autorităţilor pentru a fi incluse într-un circuit turistic cultural. 
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III. 2. MÂNĂSTIRI ȘI BISERICI FAVORABILE UNUI TURISM RELIGIOS  

  
Pornind de la noţiunea de turism cultural religios se poate vorbi de două mari tendinţe de călătorii, 

și anume călătoria unifuncţională, care are un singur scop, de natură religioasă, și călătoria plurifuncţională, 
care îmbină aspectele religioase ale călătoriei cu cele strict culturale, şi care permit vizitarea unui număr mai 
mare de obiective turistice. Atunci când elementul de atracţie pentru turişti se află într-un monument sau altă 
formă a patrimoniului cultural de factură religioasă, se poate vorbi de turism în spaţiu religios.  Județul 
Dolj are o istorie veche și bogată, care este legată, în primul rând, de fenomenul religios, respectiv de 
construcția și conservarea unor mânăstiri și biserici au avut un rol de prima însemnătate în viața poporului 
roman.  
 Biserica și-a îndeplinit cu jertfă și întelepciune misiunea ei spirituală în mijlocul comunităților de 
credincioși din întreg spațiul românesc, fiind, cu adevarat, mama spirituală a poporului roman. Ierarhii, preoții, 
vietuițorii obștilor monahale au contribuit substanțial, atât la păstrarea și cultivarea valorilor românești 
creștine, cât si la realizarea unității naționale, în întreg spațiul carpato-dunărean, al celor trei țări romane, în 
planul limbii, spiritualității și culturii. 

 

 

1. Mitropolia Olteniei 

Adresa:  Municipiul Craiova, str. Mitropolit Firmilian, nr. 3, 200381  
Tel./fax  0251.533.127 
www.mitropoliaolteniei.ro 
Coordonate: 44°18′54.61″N 23°47′31.03″E / 44.3151694°N 23.7919528°E 
Dificultate la acces - scăzută 

http://www.mitropoliaolteniei.ro/
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 La 9 mai 1939, 
Constantin Argetoianu 
consemna în „Însemnările” sale 
zilnice că Oltenia era singura 
provincie românească năpăstuită 
în privinţa autonomia ei 
bisericeşti: „Muntenia, Moldova, 
Ardealul, Basarabia, până şi 
Bucovina, în fine, toate ţinuturile 
istorice afară de Oltenia își au 
mitropolia lor, mare nedreptate 
pentru colţul de ţară în care 
sângele românesc bate mai tare 
şi în care Statul român a fost 
întemeiat... De ani de zile mă 
zbat aproape șingur să repar 
această nedreptate. 
Convinsesem pe rând pe Rege, pe Patriarh, pe mai toţi miniştrii, dar totuşi, formele nu se făceau... Am remis 
Regelui - ultim efort - o petiţie semnată de cetăţeni olteni și alta de mine, de dr. Angelescu, Rădulescu-Motru, 
Tătărescu și alţi fruntași ai Olteniei”. A fost voia lui Dumnezeu ca Biserica Olteniei să revină la forma de 
organizare de odinioară, aceea de Mitropolie. De data aceasta reşedinţa nu a mai fost stabilită la Severin, ci 
la Craiova, „capitală” a Olteniei încă din secolul al XVI-lea. 
 La 20 noiembrie 1947, „de faţă fiind membrii Sfântului Șinod, membrii Guvernului și toţi membrii 
Congresului Naţional Bisericesc”, a fost ales ca arhiepiscop al recent înfiinţatei Arhiepiscopii a Craiovei 
Firmilian Marin. Arhiepiscopia Craiovei, „întemeiată după toate rânduielile canonice și legale, întrunea de la 
început condiţiile unei unităţi centrale, unei jurisdicţii efective și unei dezvoltări care s-o îndreptăţească mai 
târziu la treapta ierarhică de Mitropolie a Olteniei”. Raţiuni superioare „de ordin social și bisericesc impuneau 
odată cu prefacerile și organizarea dată Statului o nouă şi deplină restatornicire a formelor spirituale a 
aşezărilor noastre bisericeşti”.  
 În urma hotărârii Sfântului Șinod (hotărâre înregistrată la Ministerul Cultelor sub nr. 2.657/1949), prin 
decretul prezidial nr. 133/ 1949, Arhiepiscopia Craiovei a fost ridicată la rangul de Mitropolie, având 
următoarea titulatură: Sfânta Mitropolie a Olteniei, Arhiepiscopia Craiovei. Firmilian Marin a fost ridicat la 
rangul de Arhiepiscop al Craiovei și Mitropolit al Olteniei, fiind înscăunat la 25 martie 1949. Sufragane 
Mitropoliei Olteniei urmau să fie Arhiepiscopia Craiovei (cuprindea judeţele Dolj, Romanaţi, Gorj și Mehedinţi) 
şi Episcopia Râmnicului și Argeşului (cuprindea judeţele Vâlcea, Olt, Argeş și o parte din judeţul Teleorman). 
 Mitropolia Olteniei, ca succesoare a Mitropoliei Severinului, atestată încă din anul 1370, cu sediul la 
Severin, mutată după o scurtă existenţă la Râmnicu Vâlcea ca Episcopie a Râmnicului-Noului Severin, a 
fost  reînfiinţată ca mitropolie în anul 1939, cu sediul la Craiova, desfiinţată în aprilie 1945 și reînfiinţată în 
anul 1949 prin strădaniile Patriarhului Justinian. Mitropolitul Olteniei este și Arhiepiscopul Craiovei. Mitropolia 
cuprinde patru eparhii (Arhiepiscopia Craiovei, Arhiepiscopia  Râmnicului, Episcopia Severinului și Strehaiei, 
Episcopia Slatinei şi Romanaţilor), 23 de protopoiate și 1983 de parohii. 

2. Mânăstirea Maglavit 
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Adresa: Comuna Maglavit, Mânăstirea Maglavit, 207360  
Acces:  DN56 / E79 Craiova - Calafat, dreapta pe DN56A spre Maglavit (2 km) 
E-mail.  info@manastireamaglavit.ro 
www.manastireamaglavit.ro  
Dificultate la acces - scăzută 

 

 La 14 septembrie 
1935, din toate zonele țării 
mulțimi fără număr își 
îndreaptau pașii spre 
Maglavit. Valea Dunării 
devine o adevarată mare de 
oameni. În prezența P.S. 
Episcop Vartolomeu al 
Râmnicului și a unui sobor 
de preoți are loc punerea 
pietrei de temelie a viitoarei 
biserici la locul de închinare, 
unde sufletele pioase sa 
găsească mângâiere. 
Sfântul lăcaș avea să adune 
în jurul său credincioșii care 
au aflat că aici, "la buturugi", 
pe locul străvechi al unor 
foste moșii mânăstirești, 
ciobanul Petrache Lupu "a vorbit cu Dumnezeu". 
 Istoria "arătărilor" începe la 31 mai 1935 și continuă până în luna august a aceluași an. Trei vineri la 
rând ciobanul are "revelațiunea" unui "Moș cu barba alba și lungă până la brâu. În loc de îmbrăcăminte, 
numai păr alb ca mătasea de frumos. Sta în aer cam la 40 de centimetri". De la El, ciobanul primește mesaje 
menite a îndrepta lumea pe calea cea dreaptă a credinței în Dumnezeu. 
 Locul "la buturugi" este marcat la început printr-o cruce de către cioban, apoi printr-o suită de cruci, 
troițe din partea unor foruri locale și centrale, dar ținta principală a rămas construirea unei frumoase biserici, 
unde sa vină pentru purificarea sufletelor credincioșii. Pornindu-se de la asemănările cu revelațiunile și 
realizările din alte țări (Lourdes-Franta ), a apărut ideea acordării unei importanțe cuvenite unei apariții divine. 
 Populația, mișcată de vorbele ciobanului și de vindecările miraculoase săvârșite la rugăciunile 
acestuia și confirmate de cei în cauză, începe avalanșa de donații pentru "Mânăstirea lui Dumnezeu", 
construcție ce începe în anul 1938, după planurile arhitectului D. Ionescu-Berechet, și va avea pentru început 
hramul "Dumnezeu Tatăl" și "Sfanta Fecioarăa Maria" , iar în prezent "Izvorul Tămăduirii" și " Nașterea Maicii 
Domnului" .Entuziasmul începuturilor a fost însa estompat de evenimentele celui de al doilea război mondial 
și de atitudinea anticrestinească a regimului politic de tip ateist, comunist, ce a urmat. 
 Evenimentele de dupa 1989 au adus, alături de alte transformări, și revenirea la calea cea dreaptă 
a credinței în Dumnezeu și, implicit, ideea reluării lucrărilor la construcția mânăstirii 
Eforturile, uneori aproape disperate, ale unor oameni de suflet, aveau sa prindă contur în anul de grație 2006, 
când Mitropolia Olteniei și donația unor oameni de afaceri au premis terminarea lucrărilor la construcția 
începută inițialîn anul 1939.  

https://manastireamaglavit.ro/
https://manastireamaglavit.ro/
http://zigzagprinromania.com/blog/wp-content/uploads/2016/03/DSC_0225.jpg
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 În anul 2010, în urma întrunirii Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Craiovei, s-au luat mai multe 
hotărâri privind reorganizarea și dinamizarea vieții monastice din județele Dolj și Gorj. Astfel, în baza 
temeiului nr. 955/2010, Mănăstirea Maglavit a fost transformată din mănăstire de călugări în mănăstire de 
maici.  
 Peisajele şi împrejurimile locului sunt incluse în circuitul “Euro-turistic” al Dunării, proiect iniţiat de 
Comunitatea Europeană. Astfel, se poate lua la pas  localitatea, pentru a admira flora și fauna locului, unice 
în Europa.De asemenea, se poate participa la târgurile locale organizate săptămânal, iar dacă vizita se 
potriveşte cu data de 8 septembrie, la “Zilele Comunei Maglavit” și la hramul Bisericii. 
 

3. Mănăstirea Jitianu 

Adresa:        Comuna Podari, sat Braniște 
Amplasare:   DN56 / E79 Craiova (spre sud), com. Podari (km 5), inainte de podul peste Jiu stânga în Branişte spre mănăstire 
Coordonate:  44°16′18″N 23°48′07″E 
 Dificultate la acces - scăzută 

 
 

 Mănăstirea Jitianu se află în 
lunca Jiului, la 3 km sud de Municipiul 
Craiova, în apropierea drumului 
Craiova-Calafat (E79). Odinioară, ea 
se afla în mijlocul unei păduri seculare 
și era înconjurată din trei părți de 
Balta Jitianului. Mănăstirea Jitianu 
este o mânăstire de călugări și a fost 
construită între anii 1654-1658, pe 
ruinele unei biserici vechi, construite 
de Mircea cel Bătrân, cu contribuţia 
trezorierilor Ginea Brătăşanu şi 
Udrişte. 
 Biserica actuală a fost construită de doamna Bălaşa, soţia domnitorului Constantin Basarab Carnu. 
Este ce-a dea doua biserică de piatră din Craiova. A fost finalizată în 1701 de egumenul Popa Luca, de la 
Sfântul Munte și de Petru Obedeanu. Toate chiliile au fost pictate în 1731. Biserica a fost reconstruită de mai 
multe ori, în 1812 de arhimandritul Dorotei Craioveanul, în 1856 și în 1932. După 1939, biserica a fost locuită 
de maici. Chiliile existente sunt utilizate ca ateliere pentru țesut, cusut și fabricarea covoarelor. În acest 
moment, mănăstirea are o colecţie de icoane pictate pe lemn şi sticlă, datând din perioada lui Alexandru Ioan 
Cuza. Mănăstirea a fost declarată monument istoric. 
 Decretul 410/1959 al autorităților comuniste a pus capăt vieții monahale la Jitianu, aici funcționând 
în continuare gospodăria anexă a Arhiepiscopiei Craiovei. Spațiul fostului atelier de covoare a fost ocupat de 
muzeul de artă bisericească și de colecția de carte veche ale Arhiepiscopiei Craiovei.  
 În anii 1988-1989, pictura a fost restaurată și completată de Dan Neamu, iar la 20 iulie 1989, biserica 
a fost resfințită de către ÎPS Nestor, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei. Cu această ocazie, biserica 
a primit un al doilea hram, Sf. Proroc Ilie Tesviteanul[21].  

https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Balta_Jitianului&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83n%C4%83stirea_Jitianu#cite_note-21
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 În anul 1992, Jitianu și-a redobândit statutul de mănăstire. În prezent are 9 viețuitori, stareț fiind 
Protoșinghelul Nifon Văcăruș. În biserică, pelerinii se pot închina la moaștele Sfinților Cuvioși Agapit, 
Avramie, Pimen și Prohor de la Pecerska, ale Sf. Sfințit Mucenic Luchian de la Pecerska, ale Sf. Alexie cel 
nebun pentru Hristos, ale Sf. Cuvioase Fevronia din Murom, ale Sf. Ierarh Ignatie Briancianinov, ale Sf. 
Cuvios Lavrentie de Cernigov și ale unui Sfânt cuvios mucenic din Muntele Sinai.  

   

4. Mânăstirea Sadova 
 
Adresa: Comuna Sadova, 207505, DN55 Craiova-Bechet-Sadova (km 55), jud.Dolj 
Dificultate la acces - scăzută 

 
 Aflată la 52 de 
kilometri sud de orașul 
Craiova, în apropierea 
unei păduri de pe malul 
Jiului, Mănăstirea Sfântul 
Nicolae din Sadova a fost 
inițial o ctitorie a boierilor 
Craiovești și este 
conșiderata cea mai 
veche și mai importantă 
mânăstire din sudul 
Olteniei. Barbu 
Craiovescu, fost mare 
ban al Craiovei între 
1495-1520, a înălțat în 
jurul anului 1520 o biserică de lemn, pe locul căreia Matei Basarab a ridicat una de zid, între anii 1632-1633. 
 Construcția noului așezământ este legată de o legendă, potrivit căreia Matei Basarab, care susținuse 
lupte împotriva turcilor la Schela Ciobanului, în zona Bechet, ajunsese cu armatele la Sadova. După ce s-a 
rugat la icoana Sfântului Nicolae de aici, a promis că, dacă va învinge în luptă, va ridica o biserică de zid. La 
26 august 1632 câștigă lupta și, devenind domn al țării, începe construcția propriu-zisă. Împreună cu soția 
sa, Elena, ctitorește mai multe biserici și mănăstiri, printre care Sarindari și Plumbuita din București, 
Căldărușani, Maxineni, Govora și Arnota, unde este și înmormântat. 
 Biserica Mănăstirii Sadova a fost restaurată complet după anul 1900, fiind sfințită în 1904, în 
prezența Regelui Carol. După documentele existente și mai ales din picturile mănăstirii, reiese că aceasta a 
găzduit la început călugări, dar în 1959 avea obște de călugărițe. Acestea au fost însă obligate să părăsească 
locașul, în urma decretului 410, iar biserica a fost transformată în biserica de mir. În 1992 s-a reluat aici viața 
monahală și așezământul a fost populat cu călugărițe, dar în 1994 s-a revenit la obștea de călugări, așa cum 
fusese inițial.  
 Biserica este din cărămidă, cu ziduri groase, înălțate pe o fundație din bolovani de piatră. Are un 
pridvor închis, destul de încăpător. Între naos și pronaos există doi stâlpi laterali groși, care despart cele două 
încăperi. Aceștia susțin arcada pe care se reazemă turla, de formă octogonală, acoperită cu plăci de 
azbociment. Acoperișul bisericii este din tablă galvanizată, iar pardoseala, mozaicată. Pereții sunt străpunși 
de ferestre mari, duble, și în interior se păstrează încă o bună parte din pictura originală, curățată în 1904. 

https://audiotravelguide.ro/manastirea-sadova-craiova/
https://audiotravelguide.ro/manastirea-sadova-craiova/
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 În exterior, un brâu median gros, torsionat, împarte zidurile în două registre. Ambele sunt împodobite 
cu firide, cele de deasupra având ornamente deosebit de elegante. Sub cornișa există un brâu ferastrău, 
alcătuit din trei rânduri de cărămizi. Reluarea vieții monahale a impus și reparații bisericii și clădirilor din jur, 
au redat locașului frumusețea discretă de odinioară. 

 

5. Mânăstirea Bucovăț (Coșuna)  
 
Adresa: Municipiul Craiova, cartierul Mofleni, str. Coșuna, nr. 17, 200819  
Dificultate la acces - scăzută 

 

            Mânăstirea Coșuna, 
cunoscută, de asemenea, și sub 
denumirea de Bucovățul Vechi, este o 
veche mânăstire ortodoxă, aflată pe 
drumul de ieșire din Craiova care 
duce spre Cetate, prin cartierul 
Mofleni.  Ea a fost zidită în 1483, pe 
locul fostului castru roman 
Pelendava, din piatră și cărămida 
luată de la acesta. Actuala biserica 
dateaza din anul 1572, din vremea 
domnitorului Alexandru al II-lea 
Mircea, cand a fost ridicata de catre 
Ștefan clucerul și fiul sau, Pârvu, cu 
hramul Sfantul Ierarh Nicolae.  
            Primul nume al mânăstirii a 
fost este cel de "Coșuna", după cum 
apare într-un act al mitropolitului 
Eftimie al Țării Românesti (ianuarie 1574) și într-un act al voievodului Mihai Viteazul (februarie 1574). 
Aceasta denumire se trage fie de la un cuvânt slavon care însemna "pașune", fie de la un cuvânt din latină, 
care însemna "fabula", fie de la faptul ca prin aceste locuri coborau adesea oamenii de la munte, care 
împleteau coșuri de nuiele. După un timp mânăstirea a primit, pe lângă numele vechi, și cel de Bucovăț, de 
la moșia cu același nume. Acest nume trimite și el spre cuvântul slavon care înseamna "fag", și face referire 
la pădurile întinse de fagi din zonă. 
            Biserica actuală din Mânăstirea Bucovăț este zidită în forma de cruce, cu turla pe naos și zid 
despărțitor între naos și pronaos. Fațadele exterioare ale bisericii sunt tencuite cu caramidă aparenta și 
firide, în doua registre, stil arhitectural specific secolului al XVI-lea. Ca un detaliu arhitectural specific, în 
Sfântul Altar, proscomidiarul este așezat în partea de sud, și nu în partea de nord, cum este tradiția. Biserica 
a fost zugravită, în frescă, la doi ani după zidirea ei. La rândul ei, pictura are și ea o particularitate, aceasta 
înfățisand o cronică a domnitorilor Țării Românești, alături de erminia consacrată canonic. 
            În incinta acestei mânăstiri, acum monument istoric, se află și Seminarul Teologic Ortodox. Aceasta 
mânăstire este una dintre cele mai vechi construcții atestate documentar din ținuturile Craiovei, ea fiind o 
piesa de o inestimabila valoare patrimonială în Mitropolia Olteniei. 
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6. Mânăstirea Segarcea 

Adresa: Oraș Segarcea, str. Dealul Viilor, nr. 7 
Dificultate la acces - scăzută 

 Mânăstirea Segarcea este o 
mânăstire ortodoxă din Arhiepiscopia 
Craiovei. Aflată în localitatea Segarcea, 
județul Dolj, la aproape treizeci de kilometri 
la sud de orațsul Craiova, așezarea 
monahală de la Segarcea este una deosebit 
de veche, biserica actuală fiind zidităa în 
anul 1547. Numele localității provine din 
două cuvinte latinești alăturate ("seges" și 
"arcesitus"), care înseamnă "pământ dorit" 
sau "pământ mult visat". 
 Prima mențiune documentară 
despre existența unei moșii la Segarcea 
este cea din actul de la 10 iunie 1416, scris 
la Argeș, în timpul domniei lui Mircea cel Bătrân. Prin acest document, domnitorul întărește unor boieri moșiile 
din zonă. Printre boierii care au semnat actul se găsește și un boier cu numele "Dragomir de la Segarcea". 
Mai apoi, localitatea Segarcea este amintită la data de 15 septembrie 1557, într-un document emis la 
Târgoviște și semnat de domnitorul Pătrașcu cel Bun. 
 Pe moșia Segarcea, "doamna Sultanica" a ridicat un mic schit, din lemn, în vremea lui Negru-Vodă. 
Mai apoi, în anul 1547, pe moșie a fost ridicată biserica de zid, închinată Adormirii Maicii Domnului. Aceasta 
a fost zidită în stil muntenesc, având o turlă pe naos, și o alta pe pridvorul deschis, în formă de patrulater. 
 În anul 1600, în timpul voievodului Mihai Viteazul, biserica a fost înconjurată și întarită cu ziduri 
masive din cărămidă, construite în forma de cruce. Deasupra porții de intrare se aflau înscrise cele trei cifre 
romane MDC, reprezentând anul construirii acestor ziduri. Stăreția cu pivniță, prispa cu deschideri boltite și 
chiliile au fost anexate mai târziu. 
 Mânăstirea Segarcea se prezenta ca o cetate fortificată, drept pentru care era folosită ca loc de 
popas de comercianții de sare care mergeau spre Dunăre. De asemenea, în timpul atacurilor otomane, 
locuitorii din zonaă se ascundeau în incinta mânăstirii, închizând porțile cele mari. De mari dimensiuni, 
biserica este zidită în formă de cruce, fiind împarțită în Altar, naos cu turla, pronaos și pridvor deschis, peste 
care se înalța un turn-clopotniță. In partea vestica a naosului se observa înca cele doua nișe laterale, 
acoperirea acestui spatiu fiind realizata printr-o boltă semicilindrică. Intre naos și pronaos se afla inițial un zid 
plin, care a fost demolat la restaurarea din anul 1862. Pronaosul este acoperit cu o calota pe pandativi. 
 Mânăstirea Segarcea are și astazi o incintă dreptunghiulară. Pe laturile de sud și de vest se mai 
observă, în zid, urmele pereților perpendiculari, care compartimentau zona chiliilor. Poarta monumentală a 
mânăstirii, decorată în stil neobaroc, a fost zidită în anul 1903.  
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7. Mănăstirea Cârcea 
 
Adresa: Sat Cârcea, com. Coșoveni, 207206 
Acces: DN6/E70 Craiova-Bucuresti 16 km, dreapta în Cârcea 
Dificultate la acces - scăzută 

 

 
 Mănăstirea Cârcea este o 
mânăstire creștin-ortodoxă din 
localitatea omonimă. Există chiar o 
cruce mare din piatră cu inscripţii 
chirilice, la 15 m de altarul actualei 
biserici, care atestă că în acest loc a 
existat, cu secole în urmă, un locaş 
monahal. Bătrânii satului spun că, pe 
vremuri, luau apă din fântâna 
călugărilor, iar la 500 m sud-est de 
mănăstire este un deal numit ”la 
călugări”, unde acum este un cimitir şi o 
mică biserică. 
 Temelia actualei Mănăstiri 
Cârcea a fost pusă în 1967 de familia 
Ion și Ștefana Cristofir, însă nu a fost terminată din cauza regimului comunist. Ctitorii s-au călugărit ulterior 
la mănăstirile Lainici și Tismana, primind numele de Ioachim și Sofronia. După 1989, fiica acestora Eliodora 
Cristofir, călugarită la mănăstirea Tismana, împreună cu mama sa Sofronia, au primit binecuvântare de 
începere a lucrărilor de construire a mănăstirii de la ÎPS Mitropolit Nestor Vornicescu și episcopul Damaschin, 
lucrări care s-au terminat o dată cu sfințirea bisericii pe 21 Noiembrie 1992. 
 Pictura sfântului locaș este opera maestrului Grigore Popescu-Mușcel și a doamnei sale Maria și a 
fost sfințită de Î.P.S Irineu Popa, Mitropolitul Olteniei, pe 21 noiembrie 2011. Din râvnă pentru Dumnezeu, 
familia Cristofir (Ioachim şi soţia sa) a donat întreaga avere strămoşească pentru construirea mănăstirii. Cu 
multă râvnă și osteneală a reușit să construiască biserica din zid şi unele clădiri pentru chilii și să înjghebeze 
o obşte cu 10 vieţuitoare. 
 Biserica este o construcție în formă de navă, cu altar, naos, pronaos și pridvor închis. Naosul este 
delimitat de pronaos de câte doi stâlpi așezați pe dreapta și stânga zidurilor. Pe fiecare parte a zidurilor sunt 
câte trei ferestre înalte și înguste de 30 cm. Pe naos există o turlă puternică în formă de patrulater, prevăzută 
cu ferestre înalte și înguste. Pardoseala este din scânduri, iar acoperișul (cu streașina largă), din tabla 
galvanizată. Pereții exteriori șimpli, tencuiți și zugrăviți cu praf de piatră albă, au un brâu înconjurător sub 
cornișe. 
 Deasupra ușii de intrare, în pridvor, este lucrat în mozaic Sf. Antonie cel Mare. Mănăstirea cuprinde 
in prezent doar biserica de zid și chiliile. Hramurile mănăstirii sunt Intrarea în Biserică a Maicii Domnului, 
Sfântul Antonie ce! Mare, Sfânta Treime (paraclis). 
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8. Biserica Adormirea Maicii Domnului Radovan 

Adresa: Comuna Radovan 
Dificultate la acces - scăzută 

 

 
 Biserica Adormirea Maicii 
Domnului din Radovan a fost zidită în 
secolul al XVII-lea, fiind inclusă în lista 
monumentelor istorice a județului Dolj. 
Adormirea Maicii Domnului este 
sărbătoarea în amintirea zilei în care 
Fecioara Maria și-a dat obștescul sfârșit. 
Este prăznuită de ortodocși și catolici, în 
fiecare an, pe data de 15 august. Această 
sărbatoare este cunoscută în popor și sub 
denumirea de Uspenia (termenul slav) sau 
Sfânta Maria Mare. 
 Despre Adormirea Maicii Domnului 
nu avem informații în Sfintele Evanghelii, ci numai în tradiția bisericii. Potrivit acestei tradiții, Maica Domnului 
a fost înștiințată printr-un înger de mutarea ei din această viață. Aceeași tradiție spune că Apostolii, aflați în 
acel moment în diferite zone ale lumii, au fost aduși pe nori pentru a fi prezenți la acest eveniment. Prin 
pronia divină, Apostolul Toma nu a fost prezent la înmormântare, soșind trei zile mai târziu. A cerut să se 
deschidă mormântul Maicii Domnului pentru a-i săruta mâinile acesteia, dar întrând în mormant, l-a aflat gol. 
Acest mormânt a fost identificat în Ierusalim, cu toate că sunt persoane care afirmă că Maria ar fi murit la 
Efes, locul unde a petrecut mulți ani după Înălțarea Domnului. 
 Biserica Ortodoxă susține că Fecioara Maria s-a născut cu păcatul strămoșesc și a primit iertare de 
acest păcat în momentul în care a acceptat să-l nască pe Hristos. Adormirea Maicii Domnului este cea mai 
veche sărbătoare închinată Sfintei Fecioare Maria, deși mărturii despre existenţa ei nu avem decât începând 
din secolul al V-lea, când cultul Maicii Domnului începe să se dezvolte foarte mult, mai ales după Sinodul IV 
Ecumenic, Sinod care a hotărât că Maica Domnului este Născătoare de Dumnezeu, cultul ei cunoscând de 
acum o foarte mare dezvoltare. În secolul al V-lea, sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului exista sigur în 
Siria, fiind menţionată în documentele datând din acest secol. 

 
9. Biserica Adormirea Maicii Domnului Băilești 
 
Adresa: Oraș Băilești, str. Dreptății, nr. 41, 205100 
Dificultate la acces - scăzută 

https://audiotravelguide.ro/biserica-adormirea-maicii-domnului-radovan/
https://audiotravelguide.ro/biserica-adormirea-maicii-domnului-radovan/
https://audiotravelguide.ro/biserica-adormirea-maicii-domnului-bailesti/
https://audiotravelguide.ro/biserica-adormirea-maicii-domnului-bailesti/
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=biserica+adormirea+maicii+domnului+address&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEzLzsmqNMwy1ZLNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLF7FqJWUWpxZlJicqJKbkF-VmFqUmKuQmZiZnZiqk5OfmleaUZipAFQMAuZHea10AAAA&ludocid=1215141364510691876&sa=X&ved=2ahUKEwilhIXEtdDiAhUSxIsKHd8jCNcQ6BMwD3oECAwQAw&biw=1294&bih=682
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Satul Băilești a aparținut, pe rând, lui Mihai 
Viteazul, Episcopiei Râmnicului, apoi familiei 
Brâncoveanu, iar din 1828 clucerului Barbu 
Știrbei. Biserica „Adormirea Maicii Domnului” 
din municipiul Băileşti a început a fi zidită din 
temelie la 8 iulie 1885 și a fost finalizată la 5 
septembrie 1887. Ctitor principal al bisericii a 
fost principele Alexandru Barbu Știrbei. 
 Prințul Barbu Alexandru Știrbey (1872–1946) a fost un om politic din România, președinte al 
Consiliului de Miniștri, ministru de interne și ad-interim la Finanțe și la Externe, membru de onoare 
al Academiei Române. În anul 1913, regele Carol I îl numește pe Barbu Știrbey, administrator al Domeniilor 
Coroanei Regale. Între prințul moștenitor Ferdinand și Barbu Știrbey s-a legat o puternică prietenie. Devenit 
rege, Ferdinand îl va lua conșilier personal pe Știrbey. Și între regina Maria și Știrbey relațiile au fost deosebit 
de prietenești – în așa măsură încât în epocă a circulat inșistent zvonul că principesa Ileana ar fi fost fiica 
nelegitimă a celor doi.  
 La 4 iunie 1927 a acceptat solicitarea lui Ferdinand de a forma un guvern de „uniune națională”, în 
care intrau reprezentanții celor două mari partide aflate într-o acerbă dispută politică P.N.L și P.N.Ț. Guvernul 
Știrbey s-a menținut numai două săptămâni, după care frâiele puterii au fost preluate de Ion I.C.Brătianu. 
Moartea regelui la 20 iulie 1927 a însemnat încheierea rolului de „eminență cenușie” a lui Barbu Știrbey. 
 Atunci când Carol a fost proclamat rege, la 7 iunie 1930, Barbu a fost nevoit să plece în exil la Paris, 
unde a stat 10 ani. Revenit din exil, după înlăturarea în 1940 a lui Carol al II-lea, Barbu Știrbey a fost trimis 
în mișiune diplomatică la Cairo și Moscova, în încercarea de a trata cu Aliații. El a murit în mod neașteptat 
în 1946 de cancer hepatic. A fost înmormântat, alături de bunicul său, domnitorul Barbu Știrbei, la Capela 
din parcul Palatului din Buftea. 

 
10. Biserica Sfântul Nicolae, Maglavit 
 
Adresa: Comuna Maglavit, cod 207360 
Coordonate:   44°2'4"N   23°5'42"E 
Site: www.mitropoliaolteniei.ro 
Dificultate la acces - scăzută 

 
 Biserica Sfântul Nicolae din Maglavit 
este un lăcaș de cult construit în anul 1845, 
având forma de cruce și o clopotniță realizată 
aproape în întregime din lemn. Sfântul Nicolae 
este prăznuit la 6 decembrie. De origine 
grecească (Nikolaos), numele este format din 
două cuvinte: nike, „victorie“ (de la nikao, „a 
învinge“), și laos, „popor“, putându-se talmaci 
prin „obșteasca biruință“. Sfântul Nicolae a trăit 

https://ro.wikipedia.org/wiki/1872
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https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia
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https://ro.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_I_al_Rom%C3%A2niei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Regina_Maria
https://ro.wikipedia.org/wiki/4_iunie
https://ro.wikipedia.org/wiki/1927
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_I_al_Rom%C3%A2niei
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https://ro.wikipedia.org/wiki/PN%C8%9A
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ion_I._C._Br%C4%83tianu
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https://ro.wikipedia.org/wiki/Carol_al_II-lea_al_Rom%C3%A2niei
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https://ro.wikipedia.org/wiki/Alia%C8%9Bii_din_al_Doilea_R%C4%83zboi_Mondial
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https://audiotravelguide.ro/biserica-sfantul-nicolae-maglavit/
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pe vremea împăraților Dioclețian și Maximian. Mai întâi a strălucit prin viețuire călugărească; iar pentru viața 
lui îmbunătățită a fost făcut arhiereu. 
 Nicolae s-a născut într-o familie bogată, iar după ce părinții săi au murit, el și-a foloșit moștenirea 
pentru a ajuta oamenii saraci. Pentru că sfântul propovăduia cu îndrăzneală credința în Hristos a fost prins 
de mai-marii cetății, a fost bătut și chinuit, apoi aruncat în temniță, împreună cu alți creștini. Când împaratul 
Constantin a ajuns împărat al romanilor, au fost eliberați din legături toți cei închiși și, odată cu aceștia, și 
Sfântul Nicolae, care s-a dus în Myra. Nu după multa vreme a fost adunat de marele Constantin cel dintâi 
șinod de la Niceea, la care a luat parte și Nicolae. 
 A fost numit cardinal al tinutului Myra și este cunoscut pentru minunile pe care le-a săvârșit de-a 
lungul vieții și pentru generozitatea lui. A murit în 6 decembrie 345 (sau 352, după alte surse), fiind de atunci 
celebrat în fiecare an la această dată. Multe biserici au fost construite sub hramul Sfântului Nicolae, el fiind 
și unul dintre cei mai pictați sfinți în icoane. Este cunoscut drept patronul spiritual al unor țări precum 
Germania, Olanda, Rusia, România, Elveția, dar totodată este protectorul marinarilor, al fetelor nemăritate, 
al săracilor și nu în ultimul rând al copiilor. 
 

 

 

11. Biserica Sfântul Nicolae, Filiași 
 
Adresa: Oraș Filiași, str. Gării 1, 205300  
Dificultate la acces - scăzută 

 
 Biserica s-a construit, după cum se 
crede, la începutul secolului al XVII-lea, adica 
între anii 1630-1650 și se presupune a fi ctitoria 
familiei Dumitru Filișanu. Este construită din 
cărămidă și var în formă de cruce. Cu timpul 
însă a suferit modificări, în sensul că pridvorul a 
fost închis cu cărămidă, devenind pronaos și 
mai târziu enoriașii i-au atașat o tindă din 
cărămidă care dăinuie și astăzi.Fiindcă în 
decursul timpului îndepărtat i s-au făcut 
modificări radicale, vechea pisanie a disparut. 
 În anul 1900 biserica a fost reparată, 
așa dupa cum se poate citi de pe o inscripție 
asezată în partea de miazăzi a tindei. În timpul primului război mondial (1916-1918) această biserică a fost 
lovită de un proiectil german, provocându-i destule stricăciuni și odată cu invazia trupelor germane, ea a fost 
foloșită pe post de cantină, iar mai apoi pe post de grajd. 
 După terminarea primului război mondial, acestei biserici i s-au făcut reparații capitale și a fost 
repictată. După terminarea reparațiilor, ea a fost resfințită de către Prea Sfințitul Episcop D.D Vartolomei al 
eparhiei Râmnicului și Noului Severin. 
În trecut curtea bisericii a fost foloșită drept cimitir pentru parohia Filiași dar și pentru militarii căzuți în primul 
război mondial (1916-1918), dovadă fiind religvele și osemintele descoperite în urma unor săpături.  
 Până la 24 ocrombrie  1965 ea a fost singura biserică din orașul Filiași, servind ca biserică atât 
pentru enoriașii parohiei Filiași I cât și pentru enoriașii parohiei Filiași II. De la acea dată a fost deschisă 

https://audiotravelguide.ro/biserica-sfantul-nicolae-filiasi/
https://audiotravelguide.ro/biserica-sfantul-nicolae-filiasi/
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cultului o nouă biserică în raza parohiei Filiași I, iar aceasta a rămas biserică parohială pentru parohia Filiași 
II. 
 În anul 1991, biserica a fost supusă unor reparații, s-a restaurat pictura și a fost resfințită de către 
Î.P.S. Mitropolit al Olteniei, Nestor Vornicescu. 
 
 
 
 
 
 
 

12. Biserica Sfântul Nicolae – Dorobănția 

Adresa: Municipiul Craiova, str. Alexandru Odobescu, nr. 1 
Dificultate la acces - scăzută 

  
Biserica Sf. Nicolae-Dorobănția este un monument 
arhitectural și religios din Craiova, situat pe str. Al. 
Odobescu, nr. 1, în apropierea Bisericii Madona 
Dudu și a Muzeului Olteniei. Biserica, ce poartă 
hramul Sfântului Nicolae are o vechime de peste 2 
secole, fiind ridicată în anii 1782-1793 și refăcută 
ulterior. 
 Se crede că Biserica Sf. Nicolae a fost 
ridicată din lemn în jurul anului 1760, ulterior 
construită din cărămidă din materiale rămase de la 
construcția în imediata vecinătate, la mijlocul 
veacului al XVIII-lea, a Bisericii Madona Dudu. 
Ridicarea bisericii, începută în jurul anului 1778, a 
avut loc la inițiativa clucerului Constantin Fotescu, 
care se numărase printre ctitorii principali ai Bisericii Madona Dudu. La moartea clucerului, în 1781, epitropia 
bisericii a revenit urmașului său, Dumitrache Fotescu, care, însă, nu a trăit nici el să vadă construcția 
finalizată. Biserica de zid a fost terminată cel mai probabil în 1793, locașul avându-i ca ctitori pe Gherasim 
ieromonahul, Constantin Atanasie, Constantin Băcanu și Olimpia monahia, conform unor documente 
bisericești din 1838 și 1839. 
 Numele sub care mai este cunoscută biserica cu hramul Sf. Nicolae este și Dorobănția, care vine de 
la numele mahalalei în care aceasta a fost ridicată. O altă ipoteză îi aparține lui C. Obedeanu, care credea 
că numele mahalalei ar fi venit de la înaintașul familiei Obedeanu, căpitan de dorobanți (apoi mare armaș) 
Petre Obedeanu, ale cărui locuri se aflau și în această parte a orașului. 
 Biserica Sfântul Nicolae – Dorobănția a fost restaurată și renovată din temelii în perioada 2011-2014, 
când au fost efectuate subzidiri pe toată suprafața fundației, s-au turnat stâlpi de susținere și centuri de beton 
armat, s-au refăcut zidurile, bolțile și turlele, s-a refăcut în întregime acoperișul, tencuielile interioare și 
exterioare și s-a repictat în tehnica fresco, în stil brâncovenesc. De asemenea, s-a construit o clopotniță și o 
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împrejmuire nouă și s-a amenajat peisagistic întreaga zonă exterioară. Pe 6 decembrie 2014, de hramul său, 
biserica a fost resfințită de Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Irineu. 
 În urma restaurării, biserica evidențiaza stilul arhitectonic post-brâncovenesc al vechilor biserici din 
Oltenia și Țara Românească, în plan triconic, cu pridvor deschis pe arcade și coloane de cărămidă. Fundația 
este din cărămidă cu zidărie din cărămidă și învelitori din tablă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. Biserica Sfântul Ilie 

Adresa: Municipiul Craiova, str. C.S. Nicolaescu Plopşor, nr. 2, cod 200733 
Dificultate la acces - scăzută 

 
 Sfântul Ilie este cea mai centrală 
biserică din oraş, cuprinsă în inima centrului 
negustoresc al Cetăţii Băniei. Vornicul Ilie 
Otetelişanu a ridicat această biserică cu 
hramul Sfântul Proroc Ilie, între anii 1710-
1715 sau chiar 1725, biserică ce şi-a 
păstrat hramul neschimbat până în zilele 
noastre. Clădirea ridicată iniţial era mai 
mică decât cea de azi și avea un singur 
turn, aşa cum rezultă din însemnarea 
stricăciunilor suferite de biserici în urma 
cutremurului din 1838.  
 Vornicul a ridicat biserica în locul 
cel mai aglomerat al oraşului, între „târgul 
permanent” al Craiovei și „târgul de afară”. Ilie Otetelişanu și-a înzestrat ctitoria cu averi, iar prin testament 
averea bisericii a lăsat-o în administrarea a doi negustori de frunte din Craiova, fraţii Crăciun și Sava 
Ioanovici. Pictorul Constantin Lecca este cel care a zugrăvit biserica Sfântul Ilie în perioada 1840-1841. 
 La 1889, vechea biserică de secol XVIII a fost demolată, pentru a face loc alteia mai mari, dacă nu 
chiar cea mai mare din Craiova începutului de secol XX. În numai câţiva ani a fost ridicată o veritabilă 
catedrală, în formă de cruce, cu o cupolă centrală, flancată de mici turle în cele patru colţuri ale edificiului și 
cu o turlă cu ceas deasupra pronaosului, cu elemente de neogotic şi neoclasic și cu exteriorul decorat prin 
cărămidă aparentă. Biserica a fost zugrăvită de pictorul Ioanid din Bucureşti, sub supravegherea lui 
Gheorghe Tătărescu. Ctitoria Otetelişenilor este ultima biserică pictată de maestrul Tăttărescu, pictură ce 
poate fi admirată și astăzi. 

http://concurs.cristis.ro/index/57/57.html
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 La începutul anului 2015, filiala Oltenia a Ordinului Arhitecților din România a organizat un concurs 
de idei privind amenajarea spațiului public prin deschiderea curții Bisericii Sf. Ilie. Acțiunea a făcut parte din 
un proces mai amplu de activare și revitalizare a centrului vechi al orașului Craiova. Cu această ocazie a fost 
desființată grădina, a fost demolat gardul metalic pe soclu de cărămidă al bisericii, a fost demontată crucea 
din marmură a mormântului aflat în curtea bisericii, iar acesta a fost transformat într-o piesă de mobilier 
urban. 

 

 

 

 

 

 
14. Biserica Madona Dudu 
 
Adresa: Municipiul Craiova, str. Madona Dudu, nr.13, 200410 
Telefon: 0741 013 616 
Dificultate la acces - scăzută 

 

Prima atestare documentară a Bisericii 
Madona Dudu o aflăm în anul 1758, când 
aceasta va fi fost deja construită pe locul unei 
mai vechi biserici de lemn. Cei care s-au ocupat 
cu zidirea bisericii "de la Dud" sunt Constantin 
Fotescu și Hagi Ion Gheorghe. 
 Biserica a fost construită în stil 
brâncovenesc, cu abside pentru strane și tindă 
cu stâlpi de piatră înflorați cu frunze. Lăcașul 
era prevazut cu trei turle: una deasupra 
naosului și două deasupra pronaosului. Cei doi 
boieri au înzestrat frumoasa biserică cu odoare, 
moșii, vii și țigani, moară la Jiu și multe prăvălii 
în Craiova. 
 De la zidirea bisericii, din anul 1756, și 
până astăzi însa, aceasta a trecut prin mai 
multe reparații și restaurări, dintre care amintim pe cele efectuate în anii 1842, 1913 și 1942. Fiind deosebit 
de încapatoare, Biserica Madona Dudu a servit drept loc de săvârșire a slujbelor de către episcopii de la 

http://www.monumenteoltenia.ro/expozitie-de-proiecte-pentru-amenajarea-curtii-bisericii-sf-ilie-din-craiova/
http://www.monumenteoltenia.ro/expozitie-de-proiecte-pentru-amenajarea-curtii-bisericii-sf-ilie-din-craiova/
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=madona+dudu+church+phone&ludocid=9379267693351748655&sa=X&ved=2ahUKEwiL59WQ2tbiAhXKpYsKHTenAkUQ6BMwFnoECBQQAg
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=biserica+madona+dudu
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Episcopia de Râmnic, până în anul 1913 ea fiind numită Catedrala Episcopală. După anul 1942, biserica a 
ramas neschimbată până astăzi. 
 La biserica "de la Dudu" a funcționat primul "Spital de alienați mintal" din Craiova. In cele câteva chilii 
ale bisericii s-au amenajat cabinete și camere de spital, lucru mărturisit de domnitorul Alexandru Ipsilanti într-
un hrisov din data de 18 martie 1778. In anul 1813, într-un alt hrisov domnesc, domnitorului Caragea spune 
că bolnavii de la Madona Dudu primeau odihnă și hrană din veniturile bisericii. 
 In anul 1913, vechea biserică de la Madona Dudu, ridicată în anul 1842, a fost pentru a doua oară 
darâmată până la temelie. Această hotărâre a fost motivată de lipsa de spațiu și de nevoia tot mai crescândă 
de slujbe a credincioșilor din zonă. Datorită izbucnirii Primului Război Mondial, lucrările la biserică au fost 
sistate, fondurile acesteia mergând spre orfanii și văduvele de război. 
 Lucrările sunt reluate în anul 1928, sub îndrumarea arhitectului Ion D. Traianescu, finisarea și 
împodobirea interiorului cu pictură având loc între anii 1938-1942. Biserica a fost pictată de D. Norocea, 
ajutat de 11 ucenici. Mobilierul și catapeteasma bisericii sunt făcute din lemn de stejar masiv, de către însuși 
Constantin Brancuși, pe când era elev la Școala de Arte și Meserii din Craiova. Biserica a fost sfințită de 
către mitropolitul Nifon Criveanul. 
 În anul 1988, cu purtarea de grijă a mitropolitului Nestor Vornicescu, Biserica Madona Dudu va fi 
complet restaurată, slujba de resfințire având loc în data de 21 noiembrie 1989. Astăzi, biserica este paraclis 
mitropolitan. În pronaosul bisericii este înmormantat poetul Vasile Carlova. 

 

15. Biserica Adormirea Maicii Domnului  

Adresa: Municipiul Calafat, str. Tudor Vladimirescu, nr. 50 
Dificultate la acces - scăzută 

 

 Biserica Adormirea Maicii 
Domnului reprezintă unul din cele mai 
reprezentative lăcașuri de cult din zonă. 
Biserica ocupă un loc central în 
municipiul Calafat, fiind situată foarte 
aproape de Piața Calafat, de Școala Nr. 
2, Constantin Gerota și de Judecătoria 
Calafat. Considerată, pe vremuri, cea mai 
importantă biserică a orașului, Biserica 
Adormirea Maicii Domnului face parte 
acum dintr-o triadă de lăcașuri religioase, 
cu rol aparte în viața comunității, alături 
de Biserica Sf. Nicolae (Catedrala 
Independenței) și de Biserica Izvorul Tămăduirii (Biserica Grecească). 
 Pe fondul unei creșteri demografice din anii 1860, care a făcut ca vechiul lăcaș al Bisericii Sfântul 
Nicolae să fie neîncăpător, a devenit imperioasă nevoia de a construi o nouă biserică în Calafat. Primul pas 
a fost făcut în anul 1867, pe data de 8 iulie, atunci când un proces verbal al Consiliului urbei consemna 
aprobarea construirii unei noi biserici. Clădirea bisericii, ridicată din zid, a fost sfințită în anul 1869. 

http://www.monumenteoltenia.ro/biserica-sf-nicolae-calafat/
http://www.monumenteoltenia.ro/biserica-sf-nicolae-calafat/
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În 1925, edificiul lăcașului de cult a fost reparat prin eforturile și prin contribuția enoriașilor. În jurul anului 
1940, Biserica Adormirea Maicii Domnului deservea 1116 de familii și 4862 de persoane. Deși în acea 
perioadă nu avea casă parohială, biserica avea cor și o bibliotecă cu 417 volume, fapt care a atras în această 
parohie numeroși intelectuali calafeteni ai timpului.  
 Construită acum aproape 150 de ani, biserica a suferit de-a lungul timpului mai multe transformări 
până la dobândirea înfățișării exterioare actuale, dar a rămas întotdeauna un spațiu al ortodoxiei, credinței și 
trăirii spirituale la dispoziția calafetenilor. Ultimele lucrări de restaurare și consolidare au avut loc în anul 
2011, fiind efectuate cu sprijinul Conșiliului Local Calafat. Slujba de resfințire s-a ținut în data de 8 mai, a 
treia duminică după Paște (cunoscută drept Duminica Femeilor Mironoșițe), a fost săvârșită de Înalt 
Preasfințitul Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. Biserica grecească „Izvorul Tămăduirii”  
 
Adresa: Municipiul Calafat, str. Constantin Stere, nr.41, 205200 
Coordonate: 43°59'49.2"N 22°56'11.4"E 
Dificultate la acces - scăzută 

 

https://audiotravelguide.ro/biserica-izvorul-tamaduirii-calafat/
https://audiotravelguide.ro/biserica-izvorul-tamaduirii-calafat/
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 Între anii 1864 şi 1874, pe 
colina cea mai înaltă a Calafatului, la o 
altitudine de peste 70 de metri 
deasupra nivelului Dunării, 
comunitatea grecească din oraş 
construia o biserică monumentală 
pentru cele aproape 200 de persoane 
care o alcătuiau. Li se spunea greci, 
pentru că veniseră aici din Munţii 
Pindului, din Epir şi din Macedonia, 
dar, în realitate, ei erau în majoritate 
aromâni şi se înţelegeau prin grai şi 
prin credinţă cu confraţii lor băştinaşi. 
 În fruntea lor se afla Hagi 
Panait Theodoru, bărbat înţelept, 
şcolit, gospodar şi mare cavaler de 
Rhodos, un titlu de nobleţe echivalent 
cu acela al Cavalerilor de la Malta. El a fost ctitorul „Bisericii Greceşti“ din Calafat, căreia i-a fixat ca hram 
„Izvorul Tămăduirii“ şi pe proprietatea lui au fost zidite şi celelalte acareturi, inclusiv şcoala, unde se preda 
atât în greceşte, cât şi în româneşte. 
 Biserica, de proporţii monumentale, a fost construită din zid, cu pereţi groşi, cu bolţi dispuse în valuri, 
cu trei turle, cu catapeteasmă înscrisă într-un arc de cerc în zigzag, sculptată în lemn de tei, cu pictură 
realistă, în stil grecesc, cu policandre lucrate la Viena din piese de cristal veritabil, de Murano. Era o 
adevărată bijuterie arhitectonică.  
 Sfântul locaş este în formă triconică, cu ziduri solide de peste un metru în groșime, are trei turle, 
două pe pronaos și una pe naos, ce se sprijină pe stâlpi solizi în formă pătrată, cu latura de un metru. Interiorul 
bisericii este înnobilat de patru policandre de cristal veritabil de Murano. În naos, pe partea dreaptă, la vedere, 
se află un epitaf de mare fineţe, realizat prin cusătură în basorelief din fir de aur și argint, reprezentând scena 
punerii Domnului Hristos în mormânt. 
 În anul 1974, mai trăiau doar trei membri ai comunităţii greceşti din Calafat, toţi bătrâni, singuri şi 
trişti. Zilnic veneau în incintă şi dădeau ocol, plângându-se bisericii lor. Până la urmă ei au făcut demersurile 
cuvenite şi, cu încuviinţarea ambasadei greceşti din România au cedat Mitropoliei Olteniei, cu acte în regulă, 
biserica şi întregul ei patrimoniu. În decursul timpului, sfântul locaş a fost restaurat prin contribuţia 
credincioșilor și a oficialităţilor locale, fiindu-i redată strălucurea de altă dată. 

 

 

 

17. Ansamblul bisericii Toți Sfinții Hagi Enuș 

Adresa: Municipiul Craiova, str. A. I. Cuza, nr. 21 
Dificultate la acces - scăzută 
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 Situat în zona centrală a municipiului Craiova, ansamblul bisericii Toți Sfinții – Hagi Enuș este un 
complex arhitectural aparte, constituit din biserica 
propriu-zisă, cu hramul Toți Sfinții, și turnul 
clopotniță, unul dintre cele mai vechi din oraș. Prin 
vechimea, istoria și amplasamentul ei, biserica 
Hagi Enuș ocupă un loc important în viața spirituală 
și religioasă a Craiovei, fiind de asemenea un 
veritabil monument istoric și o emblemă a 
arhitecturii de altădată. 
 Cu toate că pe baza informațiilor istorice 
din pisanie s-a putut stabili ca dată a zidirii bisericii 
anul 7301 de la facerea lumii, mai precis toamna 
anului 1792, un fragment de zid din partea de sud 
a bisericii marchează o fundație mai veche. Astfel, 
se consideră că biserica are o vechime mai mare 
de 220 de ani, informații în acest sens oferind 
cronicarul Dionisie Eclesiarhul. Dintr-un pomelnic 
clerical al acestuia aflăm că biserica a fost 
construită în anul anul 1758, inițial cu statut de 
mânăstire cu hramul Toți Sfinții, la care au slujit ieromonahii Varlaam si Rafail. 
 Izvoarele consemnează faptul că principalul ctitor al noii biserici, Nicolae Ceaușescu, ar fi avut un 
fiu adoptiv, Nicola(e), fiu al negustorului grec sau aromân Costa Petru și frate cu Hagi Enuș. După moartea 
Ceaușeștilor, Hagi Enuș își ajută fratele în actele de epitropie a bisericii. Astfel se explică și schimbarea 
numelui bisericii în tradiția orală din Târgul de Afară, ulterior Târgul de Afară Vechi (odată cu mutarea 
târgului), în Târgul Vechi Hagiu, Biserica de la Hagiu și, ulterior, biserica Hagi Enuș. În mod oficial, 
schimbarea denumirii a survenit în data de 29 iulie 1859, atunci când, într-o adresă a Consiliului Municipal 
din Craiova cu nr. 1285, lăcașul apare pentru prima dată sub numele de biserica Hagi Enuș. 
 Secolul al XIX-lea aduce cu sine și înființarea pe lângă biserica Hagi Enuș a uneia dintre primele 
școli elementare particulare din Craiova. Cea de-a doua jumătate a veacului XX a adus o restaurare în 1978 
a picturii pe bază de ulei, suprapusă celor în frescă. Anul următor, bisericii i s-a adăugat o pardoseală din 
stejar, așezată peste beton și pământ presat și netezit, iar în 1985 s-a înlocuit acoperișul cu tablă zincată. În 
anul 2000, temelia bisericii a fost prevăzută cu orificii de aerisire și aleile din curtea bisericii au fost asfaltate. 
Recent, în curtea bisericii a fost amplasată o cruce de lemn închinată Sfinților Închisorilor. 

 
 
 
 
 
 
 

18. Biserica Sfânta Treime 
 
Adresa: Municipiul Craiova, str. Ion Maiorescu, nr.9, 200418 
Dificultate la acces - scăzută 
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 Pe la mijlocul secolului al XVIII-lea, 
mai la vale de reşedinţa banilor Craiovei, 
jupâneasa Dumitrana Ştirbei îşi construia o 
impunătoare curte boierească cu un frumos 
paraclis dedicat Sfintei Treimi. Noul lăcaş 
boieresc era construit în stil brâncovenesc, în 
formă de cruce, cu o turlă zveltă pe naos şi un 
pridvor format dintr-o colonadă. Biserica a fost 
finalizată pe la 1765, însă zugrăveala pe la 
1782, an în care a primit şi un policandru cu 
24 de sfeşnice comandat la Sibiu. La 1790, 
biserica a mai primit un clopot de 100 pfunzi 
care se mai păstrează şi astăzi în clopotniţa de 
la intrare. La 1811, în curtea bisericii au fost ridicate chilii cu etaj, probabil în vederea amenajării unui 
aşezământ monahicesc.  
 Un deceniu mai târziu, aceste chilii au adăpostit pe arnăuţii veniţi de la Bucureşti pentru a-l prinde 
pe Tudor Vladimirescu. Şederea lor aici se pare că a produs stricăciuni bisericii, care au fost agravate de 
cutremurul de la 1838. Doi ani mai târziu, este reparată de Ecaterina Bibescu şi fiul său, marele logofăt Barbu 
Ştirbei, viitorul domn al Ţării Româneşti. Astfel, paraclisul boieresc al familiei Ştirbei de la Craiova ajunge 
biserică domnească. La 24 ianuarie 1859, în dreptul acestei biserici s-a încins Hora Unirii, moment imortalizat 
de pictorul Theodor Aman, a cărui casă se afla în apropiere. Ulterior, la 1903, epitropia Bisericii „Sfânta 
Treime“ a cumpărat această casă, pentru ca mai apoi să o demoleze în vederea amenajării unui parc. Se 
pare că reparaţiile de la 1840 nu au fost bine făcute, deoarece spre sfârşitul secolului al XIX-lea biserica 
avea nevoie de restaurare.  
 În vremea aceea, arhitectul André Lecomte de Nouy era unul dintre favoriţii Casei Regale din 
România. El refăcuse din temelie mari biserici ale ţării, aşa cum erau considerate cele de la Curtea de Argeş, 
„Sfântul Nicolae Domnesc“ sau „Sfinţii Trei Ierarhi“ de la Iaşi. Cu cheltuiala principilor Alexandru şi Dimitrie 
Ştirbei, biserica din curtea lor de la Craiova a fost refăcută din temelie. Vechea arhitectură a fost respectată, 
la fel şi catapeteasma, astfel încât biserica şi-a păstrat aerul brâncovenesc de la început. La 15 octombrie 
1906 a fost sfinţită de către episcopul Atanasie Mironescu al Râmnicului, în prezenţa ctitorilor, epitropilor şi 
a unui mare număr de credincioşi. La 1890, epitropia acestei biserici a încercat construirea unui spital, însă 
starea financiară a permis numai amenajarea unui dispensar pentru săraci în clădirile pe care le avea în fosta 
curte boierească. La 1909, Biserica „Sfânta Treime“ era un lăcaş particular, bugetat de Fundaţia Ştirbei, 
condus de o epitropie şi păstorit de preotul Zamfir Ionescu, absolvent al Seminarului teologic inferior (din 15 
octombrie 1906), şi diaconul Petre Partenie, licenţiat în teologie (din 7 ianuarie 1908). Parohia avea o enorie 
de 225 familii, respectiv 656 suflete. 
 

 

 

 

 

 

19. Biserica Mântuleasa 
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Adresa: Municipiul Craiova, Calea Unirii, nr.59  
Dificultate la acces - scăzută 

 
 Primul lăcaș de cult construit 
pe locul actualei biserici Mântuleasa a 
fost o biserică mică de lemn, ridicată la 
începutul sau jumătatea secolului al 
XVIII-lea de jupâneasa Despina (sau 
Dospina), soția vistiernicului 
Strâmbeanu. În acele vremuri nu era 
un lucru ieșit din comun ca o femeie să 
întemeieze biserici, acest gest fiind 
întâlnit și în cazul bisericii Sfânta 
Treime, construită de stolniceasa 
Dumitrana Știrbei (soția marelui stolnic 
Constantin Știrbei). 
 Spre finalul secolului, pe locul micuței biserici s-a ridicat din temelie o biserică de piatră, la inițiativa 
vistiernicului Barbu Știrbei, sprijinit de rafetul (breasla) croitorilor și de alți neguțători craioveni. Conform unui 
articol despre biserică din Arhivele Olteniei, 10, nr. 54-55, din martie – iunie 1931, o veche inscripție din 2 
iunie 1786 a acestei biserici dărâmate preciza printre ctitorii acestia și pe loan Tarzibașa (terzibașă = staroste 
de croitori), Matei Tarzibașa, jupân Dicu Cojocaru, paharnicul Constantin Otetelișanu, Dragu Dumitru, 
tarzibașa Stoian Croitoru. Datorită aportului semnificativ al rafetului croitorilor din Craiova la construcția 
bisericii, aceasta a preluat hramul Sf. Pantelimon, patronul breslei croitorilor. Tot aici s-a păstrat și steagul 
breslei, care a fost luat la finalul secolului al XIX-lea și depus spre păstrare la Corporația Meseriașilor 
Principesa Ileana din localitate, de unde a dispărut ulterior, în timpul ocupației germane a Olteniei din 1916-
1918. Nu se cunosc prea multe detalii despre stilul arhitectural și înfățișarea bisericii Mântuleasa de la 1786. 
 În primii ani ai secolului al XIX-lea, biserica trece printr-un jaf și un incendiu (1801) și un cutremur 
(1802), dar este rapid reparată. În ianuarie 1838, un nou cutremur lasă fisuri și urme asupra construcției. În 
1896, când biserica este restaurată integral, din cea anterioară nu se mai păstrează decât zidurile naosului 
și ale altarului. Acest amplu și radical proces de reconstrucție este datorat stăruinței enoriașilor săi, în frunte 
cu fostul epitrop Dimitrie S. Guran și cu preotul paroh Ilie Dumitrescu. În pisania bisericii de la 1896 mai sunt 
menționați, printre cei care au contribuit la rezidirea bisericii, și Amza Protopopescu, N. P. Romanescu (nr: 
primar al Craiovei și om de cultură), D. Boicescu, St. Petrescu, St. Mihăilescu, I. M. Grigorescu, I. Dianu, Al. 
Mateescu, I. Geblescu, Ghiță lonescu, Ana Căleteanu. 
 Două cutremure importante din secolul al XX-lea (cel din 10 noiembrie 1940, și cel din 4 martie 1977) 
aduc pagube importante, ceea ce determină noi lucrări de reparare și restaurare în 1979. Pictura bisericii a 
fost restaurată de artistul plastic Dan Neamu, cel care s-a mai ocupat de restaurarea bisericilor Sf. Apostoli, 
Sf. Gheorghe – Nou și Sf. Dumitru din Craiova. De curând s-au finalizat lucrările de restaurare din cadrul 
unui amplu proces de renovare ce a durat doi ani. Între detaliile arhitecturale care transformă biserica 
Mântuleasa într-o construcție deosebită se numără grosimea media a zidurilor de 1 metru, pardoseala de 
mozaic, catapeteasma de lemn sau vitraliile. 
 

http://www.monumenteoltenia.ro/ansamblul-bisericii-sfanta-treime-craiova/
http://www.monumenteoltenia.ro/ansamblul-bisericii-sfanta-treime-craiova/
http://www.monumenteoltenia.ro/biserica-sf-apostoli-craiova/
http://www.monumenteoltenia.ro/biserica-sf-dumitru-domneasca-craiova/
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20. Mausoleul Familiei Filișanu 
 

Adresa: Oraș Filiași, str. Brazda lui Novac, nr. 9 

Dificultate la acces - scăzută 

 

 Mausoleul Familiei Filișanu este cel 
mai cunoscut monument istoric din orașul 
Filiași. Construcție încarcată de istorie, cu o 
arhitectură impresionantă, mausoleul a fost 
ridicat intre anii 1865-1868, de către Dimitrie 
Filișanu, un boier ce a marcat evoluția 
acestui oraș, devenind o adevarată 
personalitate istorică. Dumitrie, om politic, 
filantrop (n. 1808, Craiova – dec. 27 mai 
1883), Tatomireşti (îngropat în capela 
familiei din Filiaşi), urmaş al lui Dumitru 
Filişanu I a participat la revoluţia de la 1848, 
Unirea Principatelor din 1859. A avut rangurile de serdar (1839), paharnic (1841), mare agă (1850). În anul 
1839 era prezidentul Magistratului Craiova. După declanşarea revoluţiei de la 1848 a fost numit cârmuitorul 
judeţului Dolj. 
 In interior sunt trei sarcofage masive din lemn de nuc, bogat ornate cu sculpturi. Rămășițele familiei 
Filișanu se află în criptele de sub sarcofage, care au doar rol decorativ. Pe unul dintre ele este blazonul 
familiei. 
 Lăsând la o parte neglijența manifestată față de acest monument istoric, este de remarcat 
frumusețea construcției, opera a unui mare arhitect, Theofil von Hansen, responsabil și cu extraordinara 
capelă de pe domeniul Știrbey din Buftea. La o privire mai atentă, cele două estetice construcții se aseamănă 
foarte mult. Cea din Dolj a fost ridicată în stil neogotic cu influențe italiane, inspirat în ridicarea mausoleului 
de un model francez. Un alt motiv pentru care Mausoleul familiei Filișanu merită atenție ar fi faptul că acesta 
amintește de boierul Dimitrie Filișanu, un mare om politic al vremurilor trecute, ce s-a implicat cu multa dăruire 
în Revoluția din anul 1848 și în Unirea Principatelor din anul 1859. 
 

III.3. ELEMENTE ALE PATRIMONIULUI NATURAL ȘI TURISMUL PENTRU 

SENIORI 

 

 La prima vedere, logicile de patrimonializare a spațiilor naturale și utilizarea lor pentru turism par a fi 
contradictorii. În mod recurent, turismul devine un "prădător", care pune în pericol echilibrul mediilor în care 
se dezvoltă. Cu toate acestea, se consideră că dincolo de această contradicție aparentă, procesele de 
patrimonializare și de punere a zonele naturale la dispoziția turismului fac parte din jocuri de dialog complexe, 
care le determină să se redefinească unul în raport cu celălalt, într-o mișcare de reciprocitate evolutivă.  
 Din punctul de vedere al cunoașterii și al promovării lor turistice, obiectivele patrimoniale naturale 
din județul Dolj se află în situații total opuse. Unele sunt cunoscute și frecventate fără probleme, altele, care 
au un potențial de atracție interesant, nu sunt suficient de promovate și cunoscute și nu intră în atenția 

http://www.hailabord.ro/2012/08/domeniul-stirbey-buftea-nu-turism.html
http://www.hailabord.ro/2012/08/domeniul-stirbey-buftea-nu-turism.html
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turiștilor. Acestă situație este susținută și de dorința organizațiilor interesate de a le include în strategii și 
programe de dezvoltare care să le sporească atractivitarea și accesibilitatea. Turismul durabil înseamnă 
investiții în reabilitarea acestor obiective, în drumuri și în amenajări care să permită colectarea deșeurilor, 
accesul la destinație și accesibilitatea în incinte.  

 
1. Parcul ”Nicolae Romanescu” 

Adresa: Municipiul Craiova, Bulevardul Nicolae Romanescu 1A, 200738 
Coordonate GPS: 44.290926°N; 23.804454°E. 
Dificultate la acces - scăzută 

 

 Parcul Romanescu, cunoscut de 
a lungul timpului şi sub numele de Parcul 
Bibescu, Parcul Independenţei sau Parcul 
Poporului, se află pe locul unde, la mijlocul 
secolului al XIX-lea, se afla moşia şi 
grădina familiei Bibescu. Grădina, 
amenajată de un grădinar neamţ, la 
iniţiativa marelui logofăt Ioan (Iancu) 
Bibescu, era amenajată cu pavilioane, 
bănci, sere.  
 Dupa anul 1848, aflată în stare 
avansată de degradare, grădina a fost 
cumpărată de Magistratul  (Primăria) 
oraşului de la marele logofăt Ioan Bibescu, scopul cumpărării fiind acela de a o transforma într-o adevărată 
grădină publică pentru recreerea locuitorilor oraşului. Evenimentele desfăşurate pe plan intern care au dus 
la Unirea Principatelor au făcut ca aceasta dorinţă a domnitorului Barbu Ştirbei să nu mai poată fi realizată.  
 La sfârşitul secolului, după mai puţin de 50 de ani de la cumpărarea de către oraş a grădinii de la 
logofătul Iancu Bibescu, fosta grădină devenise una din cele mai insalubre zone ale oraşului. Lacul era un 
focar de infecţie, iar pe una dintre marginile sale s-au construit grajdurile Primăriei. Reşedinţa de vară a 
familiei Bibescu a fost şi ea transformată în azil de infirmi.  
 În 1898, după desemnarea lui Nicolae Romanescu ca primar, se votează un proiect de modernizare 
a oraşului, unul dintre obiectivele programului fiind acela de a se înfiinţa parcuri şi grădini. Pentru a-şi pune 
în practică ideea de înfrumuseţare a oraşului, Nicolae Romanescu avea nevoie şi de această zonă. Arhitectul 
desemnat pentru realizarea acestui proiect a fost Edouard Redont, cel care a proiectat si Expoziţia Naţională 
din Parcul Carol - Bucureşti.  
 Construcţia parcului a început în anul 1897 şi a fost inaugurată în 1903 în prezenţa Regelui Carol. 
Edouard Redont a dus proiectul viitorului Parc Romanescu la Expoziţia Internaţională de la Paris (1900), iar 
proiectul a fost premiat cu Medalia de Aur. Parcul a fost realizat în stil romantic, o sinteză a arhitecturii şi 
picturii peisagere. Se regăsesc fragmente din tablourile impresioniştilor francezi din secolele XVII-XIX, cât şi 
ale pictorilor olandezi. Redont a dat dovadă de geniu la momentul întocmirii proiectului, venind cu idei foarte 
îndrăzneţe: au fost aclimatizate sute de specii de arbori, arbori care în mod normal nu cresc în condiţiile 
climatice ale României, a redesenat lacul, a proiectat podul suspendat, a proiectat castelul, a improvizat 
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dealuri şi văi, drumuri, alei şi poteci care însumează peste 35 km lungime totul fiind lucrat în cel mai mic 
amănunt.  
 De a lungul timpului au fost executate numeroase lucrări care au sporit frumuseţea parcului. Între 
anii 1954-1956 s-a construit portalul existent azi la intrarea principală, s-a realizat împrejmuirea cu gard cu 
stâlpi şi soclu de beton şi plasă de sârmă, a fost reconstruit şi mărit debarcaderul. În anul 1964 a fost 
modernizat iluminatul public şi a fost construită o seră de 1050 m.p. Modernizările sale au continuat și în 
ultimii ani, 2014-2018, întărindu-i statutul de cea mai mare zonă verde urbană din România. 
 

2. Grădina Botanică „Alexandru Buia” 

Adresa: Municipiul Craiova, str. Constantin Lecca, Nr. 26  
Telefon: 0251 413 820 
Dificultate la acces - scăzută 

Grădina Botanică „Al. 
Buia”, înfiinţată din iniţiativa şi 
sub îndrumarea prof. dr. univ. 
Alexandru Buia, în anul 1952, 
este o instituţie ştiinţifică, 
didactică şi educativă. Acesta 
a înţeles că nu poate fi vorba 
de un învăţământ superior 
agronomic sau horticol fără o 
grădină botanică universitară. 
Ea este situată în partea de 
sud-vest a Municipiului 
Craiova, între străzile: C-tin 
Lecca-Obedeanu-Poporului-
Renaşterii- N. Titulescu-Iancu 
Jianu, pe o suprafaţă de aproximativ 12,8 ha. 
  

Prin colecţiile vaste de o mare diversitate, Grădina Botanică deţine material biologic viu pentru studiu şi 
cercetări fundamentale şi aplicative. Vizitatorii sunt îndemnaţi la reflecţii despre viaţa plantelor, despre 
importanţa lor ştiinţifică, economică şi culturală, de ameliorare a calităţii vieţii şi de protejare a mediului 
înconjurător. 
 Dată în folosință pentru prima oară în anul 1952, Gradina Botanică “Alexandru Buia” a aparținut 
Universității din Craiova pâna în anul 2015, când a fost preluată de Primaria Municipiului Craiova. Imediat ce 
a trecut în custodia municipalității, s-au demarat ample procese de reabilitare. 
 

 

 

tel:%20+400251413820
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3. Parcul Tineretului 

Adresa: Municipiul Craiova, Bulevardul Ilie Balaci  
Telefon: 0747 222 117 
Site: http://parcultineretului.upub.ro/ 
Coordonate:   44°18'32"N   23°45'35"E 
Dificultate la acces - scăzută 

 
 Inaugurat la sfârșitul anului 
2009, Parcul Tineretului din Craiova nu 
are o istorie recentă, destinul său 
intersectându-se cu cel al Parcului 
Bibescu, proiectat de Eduard Redont, 
astăzi cunoscut sub numele de Parcul 
Nicolae Romanescu. 
 In preajma anului 1870 nu se 
vorbea de parc, ci de o pădure ce se 
întindea pe terenurile mlăștinoase ale 
Mofleniului. In această perioadă, 
Craiova începe să se ridice ca oraș, iar 
primarul de atunci, Nicolae Romanescu, 
dorind să schimbe aerul craiovenilor, a 
început să construiască parcuri. In 
toamna anului 1879, acesta propune ca o parte din lunca situată pe teritoriul moșiei Moflenilor sa fie 
transformată în parc, iar după scurt timp încep lucrările de curățare, șoseluire și desecare a smârcurilor. In 
1882, fosta pădure devenise un frumos parc de relaxare, cunoscut atunci drept parcul Mofleni.  
 Cu planurile peisagistului francez pentru constucția Parcului Bibescu pe masă, Nicolae Romanescu 
dorea să treacă și Parcul Mofleni în proprietatea orașului. Acest lucru se realizează în luna martie a anului 
1900. În timp ce Parcul Romanescu a fost un parc creeat de la zero, Parcul Mofleni era o pădure redesenată. 
În timp, faima primului a declasat naturalețea celui de al doilea, pe masură ce Parcul Romanescu prindea 
puteri și devenea cu adevărat o minune verde, Parcul Mofleni se ștergea, vegetația răspandindu-se spontan.  
 Parcul a fost salvat în anul 2009, când petecul de padure a fost din nou desenat și sistematizat, 
primind și noul său nume, de Parcul Tineretului. Începand cu vara anului 2017 parcul este gazda celui mai 
mare complex acvatic din Oltenia, Water Park, care a schimbat puțin structura parcului și a sporit fluxul de 
vizitatori.   
 Cu o suprafață de aproape 60 hectare, Parcul Tineretului din Craiova oferă o paletă largă de activități 
de recreere, sportive și de agrement: 

 Tenis – 4 terenuri green-set, omologate; 
 Minifotbal – 4 terenuri iarbă sintetică – baschet si volei; 
 Teren baschet – 2 terenuri suprafață sintetică; 
 Tenis de masă – 10 mese beton. Se asigură fileu, mingi și palete; 

http://parcultineretului.upub.ro/
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 Șah – 10 mese; 
 Pistă de role și skate; 
 Scenă de spectacole în aer liber; 
 Teren de minigolf; 
 Locuri de joacă pentru copii, adaptate pe grupe de vârstă 1-4 ani, 4-8 ani și 8-12 ani; 
 Pentru amatorii de jogging – 12 km de alei asfaltate. 

  

5. Rezervația de bujori sălbatici de la Plenița 

Adresă: Comuna Plenița, drum județean DJ562A 
Dificultate la acces - scăzută 

 

 
 Rezervația de bujori sălbatici de la 
Plenitța este situată în Pădurea Plenița, de 
lângă comuna cu același nume. Plenița 
este o localitate care se află la aproximativ 
60 km de Craiova (la limita cu județul 
Mehedinți) și la 16 km de comuna Cetate 
și de Dunăre Dunare. 
 Pădurea Plenița, situată în nordul 
Campiei Romane, la granița cu Podisul 
Getic, este o pădure luminoasă, de gârniță 
(Quercus frainetto) și cer (Quercus cerris). 
Se afla la 3 km de comuna Plenița, la 
ieșirea spre Verbița și Oprișor, și se întinde 
pe o suprafata de 854 ha. In luna mai înfloreste bujorul sălbatic romanesc (Paeonia peregrina var. romanica), 
care ocupă, la rândul lui, o suprafață compactă de 56 hectare.  
 Plinius a făcut în antichitate o descriere detaliată a bujorului, despre care spunea că poate trata circa 
20 de boli. În mitologia greacă, bujorul își trage numele de la doctorul Paeon; acesta s-a amestecat în 
problemele zeilor, astfel încat a atras mânia unora dintre ei. El a putut fi salvat de la moarte numai 
transformându-se într-o floare. O altă legendă spune ca persoanei care deranjează aceste plante pe timpul 
zilei îi vor fi scoși ochii de către ciocănitori. 
 Bujorul sălbatic creşte în sud-estul Europei şi în Asia Mică. Pe teritoriul ţării noastre este întâlnită 
varietatea “romanica”, specie protejată prin lege încă de dinaintea celui de-al doilea război mondial. Este 
răspândită în zonele de şes şi de dealuri joase, mai exact în Doborgea, sudul Moldovei, Oltenia și Muntenia. 
În Oltenia se găseşte, pe lângă Pădurea Pleniţa, din judetul Dolj, şi în Pădurea Călugarească, din 
Radomirești, judeţul Olt.  
 În fiecare an, în luna mai, se organizează, la Plenița tradiționala sărbătoare a bujorului. O mare roșie 
de bujori îi întâmpină pe localnici, dar și pe oaspeții veniți din localități ale județelor Gorj, Olt și Mehedinți. 

 

http://www.pozedecalatorie.ro/rezervatia-de-bujori-salbatici-de-la-plenita/
https://ro.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2mpia_Rom%C3%A2n%C4%83
http://www.informatii-romania.ro/wp-content/uploads/2016/08/bujori1--848x566.jpg
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6. Rezervaţia ornitologică de la Ciupercenii Noi 

Adresa: Comuna Cupercenii Noi, jud. Dolj 
Dificultate la acces - scăzută 

 
 Rezervaţia ornitologică 
de la Ciupercenii Noi (la sud de 
Calafat) se află în apropierea 
comunei cu același nume, 
acoperă o suprafaţă de 500 de 
ha de pădure riverană Dunării şi 
a fost declarată arie protejată de 
interes naţional în anul 1971. 
Rezervaţia se află în judeţul 
Dolj, un judeţ cunoscut pentru 
habitatele naturale care sunt 
caracteristice stepei şi 
silvostepei. Aici trăiesc peste 
140 de specii de păsări, unele 
rare, inclusiv barza neagră, egreta pitică, raţa pestriță, lişiţa, codobatura albă, bâtlanul purpuriu, stârcul roșu 
şi altele, motiv pentru care a fost propusă și acceptată ca arie specială de protecție avifaunistica în cadrul 
Retelei Ecologice Europene – Natura 2000. Acesta este singurul loc de-a lungul Dunării care a fost lăsat 
neîndiguit. 
 Perimetrul face parte din bazinul hidrografic al fluviului Dunarea și este limitat la nord de paralela 
localității Plenița, la vest de meridianul pârâului Drincea, la sud de paralela ce trece prin șenalul navigabil al 
fluviului Dunărea, iar la est de meridianul ce trece prin localitatea Băilesti. Suprafața însumeaza 105 km2, 
avand aspectul unui dreptunghi în unitatea de relief Câmpia Olteniei. 
 Aria naturala protejata Ciuperceni-Desa este situată in județul Dolj, la latitudinea de 43053‘57“ Vest 
și longitudinea de 2305‘3“ Est, cu altitudinea cuprinsă între minim 2m și maxim 65m, media 36m, în regiunea 
biogeografică continentală. 
 Situl se întinde pe o suprafaţă de 29.206 hectare şi se află pe teritoriul municipiului Calafat şi al 
comunelor Ciupercenii Noi, Desa, Ghidici, Piscu Vechi, Poiana Mare, Rast. În perimetrul sitului există mai 
multe zone umede (bălţi permanente şi/sau temporare, gârle, mlaştini, ostroave), al căror nivel hidrologic 
depinde de viiturile Dunării şi mai puţin de precipitaţii. 
 Acest paradis acvatic este considerat o minideltă a Dunării prea puțin cunoscută și cuprinde mai 
multe arii protejate şi rezervaţii naturale, respectiv Ciuperceni-Desa, sit Natura 2000 – 200 ha, rezervaţia 
ornitologică Ciuperceni-Desa (comuna Ciupercenii Noi) de 200 ha, Balta Neagră, rezervaţie naturală acvatică 
(comuna Desa) de 1,20 ha, Balta Lată, rezervaţie naturală acvatică (comuna Ciupercenii Noi), de 28 ha. O 
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parte importantă a ariilor protejate din zona Calafat-Ciuperceni-Desa, o constituie pădurile din Lunca Dunării. 
În apropiere de Ostrovul Acalia se găseşte un pâlc de stejari seculari. 
 
 
 
 
 
 
 

7. Locul fosilifer Bucovăţ, comuna Bucovăț 

Adresa: Comuna Bucovăț, jud. Dolj 
Dificultate la acces - scăzută 

 
 Punctul fosilifer Bucovăț se găsește situat la cca 5 km sud-vest de Craiova, la marginea comunei 
Bucovăț. Comuna Bucovăţ este aşezată la 6 km de oraşul Craiova, pe drumul judeţean DJ522 Craiova- 
Cetate. Aria protejată se află situată în intravilanul localităţii Bucovăţ, pe DC 97 care merge spre satul 
Cârligei, la cca 200 m de intersecţia cu DJ 552, pe proprietatea lui Viorel Cerneanu.Aflorimentul este o 
deschidere verticală de cca. 40 m înălţime, predominant nisipoasă, în versantul vestic al Dealului Cârligei.  
 Importanța științifică a acestui punct paleontologic se datorează numerosului material fosil ce se află 
depozitat aici și format din scoici, aparținând unor grupuri sistematice ale clasei Bivalva (din încrengătura 
Mollusca), dar mai cuprinde și specii din genurile Unio și Vivipara, ce au trăit în etajul levantin (epoca pliocenă 
a perioadei Neozoice).  
 Cea mai interesantă specie este Unio craiovensis, căreia i s-a dăruit denumirea orașului. Important 
pentru fauna fosilă de moluște din Pliocenul superior și Pleistocenul inferior este profilul de referință pentru 
stratigrafia depozitelor de la limita Pliocen-Cuaternar, ce a servit drept model pentru stabilirea etajului numit 
Levantin (Bleahu, 1976). Ulterior s-a pus în evidență ca numai partea inferioară a acestui profil, deci și a 
Levantinului, aparține de Pliocen, în timp ce partea superioară reprezintă Cuaternarul bazal (Pleistocenul 
inferior).  
 Rezervația are o suprafață de 4 hectare și este marcată în peisaj prin deschiderea geologică de pe 
versantul Piemontului Bălăciței, ce străjuiește pe latura dreaptă lunca și terasele Jiului (Cocean, 2006). Cu o 
bogată faună fosilă de cochilii de moluște, care datează din Paleolitic, Punctul fosilifer de la Bucovăț, 
descoperit în anul 1949, merită să fie văzut și fotografiat, reprezentând totodată punctul geologic ocrotit de 
lege cel mai important din județul Dolj. 
 Locul fosilifer Bucovăţ a devenit arie protejată de interes local abia în anul 1994, prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Dolj nr 26/04.11.1994. A devenit și loc fosilifer de importanţă naţională, fiind protejat prin 
Legea 5/2000-Anexa III,publicată în Monitorul Oficial nr. 152/12.04.2000 

 

8. Locul fosilifer Drănic 
 
Adresa: Comuna Drănic, jud. Dolj 
Dificultate la acces - scăzută 
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 Comuna Drănic este situată la cca. 32 
km sud de municipiul Craiova. Punctul fosilifer 
Drănic este amplasat în versantul drept al văii 
Jiului, în dreptul localităţii cu același nume. 
Accesul se realizează pe DJ 561 până în 
comuna Drănic şi apoi pe un drum local la 
stânga, care coboară în lunca Jiului. Există trei 
deschideri succesive (Drănic 1, 2, 3) la nord de 
localitate, unde Jiul face meandre în dreptul 
Bălţilor Buzduganu şi Rojiştea şi pe ogaşul 
Călugăreni. 
 Date din istoricul locului Râpa din versantul drept al Jiului de la Drănic, în care se află locul fosilifer 
respectiv, au fost menţionate pentru prima dată în 1971, de către T. Bandrabur, în teza sa de doctorat. 
Descrierea faunei de moluşte de la Drănic a fost realizată în 1990 de către Enciu şi Andreescu, iar în 1999 
și de Rădulescu, care a cercetat în acest loc paleontologic fauna de micromamifere și a publicat ansamblul 
faunistic de micromamifere identificat la nivelele Drănic 0, Drănic 1, Drănic 2 şi Drănic 3. În anul 2000 Enache, 
analizând ansamblul de gastropode rezultate din cernerea efectuată pentru micromamifere, publică 
rezultatele concretizate în identificarea a 17 specii de gastropode mici.  
 Locul fosilifer Drănic a devenit arie protejată de interes local în anul 1994, prin Hotărârea Consiliului 
Judeţean Dolj nr 26/04.11.1994  și de importanţă naţională prin Legea 5/2000, Anexa III.   
 În ceea ce privește succesiunea stratigrafică, peste depozitele nisipoase constituite din argile şi 
argile nisipoase daciene, urmează nisipuri gălbui fosilifere (trei nivele lumachelice cu moluşte) aparţinând 
Romanianului, care se termină cu un nivel de sol fosil. Coloana stratigrafică se încheie cu depozite 
pleistocene, alcătuite din nisipuri albe cu pietrişuri mărunte, peste care se aştern nisipuri argiloase losseoide 
galbene, în bază roşcate, cu concreţiuni calcaroase.  
 Aria paleontologică protejată de la Drănic, constituie cel mai sudic punct cu faună romaniană din 
Oltenia, concentrată în lumachele foarte bogate, atât în faună de moluşte, dar şi oserie însemnată de 
micromamifere. Aria protejată are o suprafaţă de 6,00 ha. 

9. Castrul roman de la Răcarii de Jos 

Adresa: Sat Răcarii de Jos, stația CFR Răcari, comuna Brădeşti 
Dificultate la acces - scăzută 
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  Ruinele castrului roman de la Răcarii de Jos au fost descoperite la sfârșitul secolului al XIX-lea, 
săpăturile arheologice derulate aici dovedind că 
fortificația militară, ce măsura cu aproximație 170 de 
metri lungime și 145 lățime, a dominat întreaga zonă 
de pe malul Jiului din perioada războaielor daco-
romane și până spre marea retragere aureliană. 
 Planuri întocmite de arheologi iluştri, 
precum Pamfil Polonic, în 1898, şi Dumitru Tudor, în 
1965, au lansat însă o ipoteză uluitoare, susţinută şi 
de arheologul Dorel Bondoc, care a reluat 
cercetările în zonă, conform căreia în jurul castrului 
s-ar fi dezvoltat o întreagă aşezare civilă, 
desfăşurată pe aproape 40 de hectare.  
 Situl cuprinde un castru roman care a 
funcționat în patru perioade distincte, din timpul războaielor daco-romane (101-106 p.Chr.), până aproape 
de retragerea romană (271 dp.Chr.). Garnizoană a cavaleriei unei unităţi auxiliare, fortăreaţa a măsurat, în 
perioada sa cea mai avansată de dezvoltare, 170 x 145 m între zidurile de aparare, şi aproximativ 250 x 180 
m între șanțurile de apărare. 
 În jurul castrului s-a dezvoltat o așezare cvasiurbană în jurul castrului, cu 
dimensiunile inițiale estimate între 8 și 10 ha, suprapuse parțial peste actuala stație de cale ferată și liniile de 
cale ferată vecine, pe drumul european și satul Răcarii de Jos. Obiectivul militar a avut, ca scop principal, 
supravegherea unui port important la râul Jiu, cât și controlul căilor de acces spre sud (Dunărea), nord (Munții 
Orăștiei) și Vest (Drobeta, principala cale de acces a romanilor în Dacia). Se pare că aici își avea sediul 
unitatea romană de călăreți Numerus Maurorum (aproximativ 500 de călăreți originari din nordul Africii). După 
războaiele daco-romane, această unitate militară, cu sediul în castrul de la Răcari, a avut rolul să asigure 
ordinea în nou formata provincie Dacia Inferior, ulterior, Dacia Malvensis. O subunitate a Numerus Maurorum 
a staționat la Pelendava, având rolul de a pacifica noul cucerit trib dacic al pelilor. 
 
  

III.4. TURISMUL DE EVENIMENTE 

 
 La nivelul judeţului Dolj, există evenimente cultural-artistice de anvergură naţională şi internaţională 
-„Craiova Shakespeare Festival"(al doilea festivul din Europa dedicat exclusiv creaţiilor marelui dramaturg 
englez), Festivalul Naţional de Folclor „Maria Tănase", Festivalul „Zilele Craiovei", Festivalul Craiova 
Muzicală, Festivalul „Rock, Jazz, Folk", toate acestea fiind organizate la Craiova. 
 

IV. ANALIZA LOCAȚIILOR DE CAZARE DIN JUDEȚUL DOLJ 

  
Județul Dolj se bucură de o infrastructură de cazare destul de bogată și, în mare parte, și tânără, 

schimbările de regim din anul 1989 determinând, la început, privatizarea vechilor hoteluri și restaurante, iar 

http://www.monumenteoltenia.ro/wp-content/uploads/2013/07/Castrul-roman-de-la-Racarii-de-Jos5-e1374566420394.jpg
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mai târziu, după o anumită perioadă de acumulare a capitalului privat, apariția de structuri noi, ca urmare a 
investițiilor promovate de noii oameni de afaceri.  
 Comparând situația actuală în ceea ce privește spațiile de cazare, se poate spune că această din 
urmă inițiativă a determinat o creștere susținută a numărului de hoteluri și pensiuni, de la 4 înainte de 1989, 
la peste 80 în anul 2019, iar această tendință va continua cel puțin câțiva ani. 
 Această infrastructură importantă este favorizată de faptul că județul Dolj are o capitală mare, 
Craiova, unul din principalele orașe ale României în ceea ce privește dezvoltarea culturală, socială și 
economică, capitală a Regiunii de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia, centru universitar și care beneficiază de 
prezența unui aeroport internațional aflat în continuă dezvoltare.   
 Cu un număr de peste 40 de hoteluri importante, din care peste 90,0% în municipiul Craiova, și un 
număr asemănător de pensiuni, județul Dolj se numără printre zonele din țară care dețin o importantă 
infrastructură de cazare pentru turiști și pentru oameni de afaceri. Dezvoltarea susținută a spațiilor de cazare 
și de alimentație publică, promovată în totalitate de inițiativa privată, a constituit un răspuns firesc la cerințele 
în creștere ale turismului din România și din județul Dolj. Având în vedere faptul că Județul Dolj nu deține un 
potențial natural deosebit, care să permită dezvoltarea turismului montan și a turismului de balnear, creșterea 
înregistrată s-a datorat îndeosebi prezenței unui număr tot mai mare de oameni de afaceri, a turismului de 
tranzit sau a celui de evenimente.  

IV.1. PREGĂTIREA ȘI DERULAREA CERCETĂRII 

 
Pentru a răspunde cât mai bine cererii turiștilor seniori, proiectul "Destinații prietenești pentru seniori 

+ 55", Cod  RoBg – 436, finanțat de Programul Interreg Romania-Bulgaria 2014-2020, propune realizarea în 
comun de acțiuni specifice în vederea creșterii atracției turistice a zonei transfrontaliere Vidin-Montana-Dolj, 
astfel încât să se răspundă provocărilor demografice actuale și viitoare, care se manifestă și care sunt 
previzionate în întreaga lume, dar și unei situații deloc confortabile în ceea ce privește rezultatele acestui 
nou și promițător segment al populației turistice.  
 Unul dintre principalele obiective ale proiectului a vizat realizarea unui studiu privind situația și 
potențialul turistic al județului Dolj de a răspunde  nevoilor turistice în creștere din partea persoanelor în 
vârstă de peste 55 de ani din România și din străinătate. Extinderea acestui studiu și la nivelul 
departementelor Vidin și Montana  este benefică pentru că atracțiile sunt și ele mai mari și mai diverse, 
experiențele actorilor economici și ale organismelor implicate  se pot împărtăși mult mai ușor, iar colaborarea 
nu poate decât să mărească numărul de turiști seniori în ambele țări. 
 Pentru a culege și a împărtăși cât mai multe informații referitoare la reperele culturale și naturale 
majore, dar și la spațiile de cazare, sursele principale de date utilizate au fost internetul, literatura de 
specialitate, dar și o cercetare pe bază de chestionar, care a urmărit elemente de detaliu mai puțin prezente 
pe site-urile specifice. 
 Chestionarul conceput în acest sens (Chca1) a urmărit identificarea spațiilor de cazare/ alimentație 
publică  și a ofertei lor în județul Dolj. Administrarea  lui s-a realizat prin internet, la un link special, care a 
folosit programul Google Forms, prin e-mail (folosind formatele word sau pdf), și prin completare directă, față 
în față. Chestionarul a cuprins 20 de întrebări, prin care s-a urmărit să se răspundă, în principal, unor 
probleme legate de modul de comunicare cu clienții, de numărul de angajați, de numărul și mărimea 
camerelor deținute, de oferta detaliată și de nivelul de răspuns al seniorilor, de facilitățile și serviciile oferite 
special acestora, de accesibilitatea incintelor etc., informații care nu sunt prezente pe site-urile sau pe alte 
descrieri ale locațiilor de cazare și de alimentație publică. Discuțiile directe au urmărit și poziția personalului 
și a conducerii față de turismul pentru seniori, iar constatările au aratat că deocamdată acest segment turistic 
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nu reprezintă o prioritate în județul Dolj. Intrate de curând pe piață, multe societăți turistice prezintă o ofertă 
care răspunde cu precădere persoanelor active pe piața muncii  și nu au cunoștință sau nu sunt interesate, 
deocamdată, să-și diversifice oferta pentru a răspunde cerințelor seniorilor. 
 Răspunsul țărilor europene dezvoltate în această privință este destul de bine accentuat, locațiile de 
cazare putându-se regăsi sub marca (eticheta) Écolabel Européen  și Tourisme & Handicap. Eticheta 
ecologică europeană, simbolizată printr-o floare, înseamnă că hotelul a realizat o serie de acțiuni în domeniul 
mediului, pentru a limita consumul de energie și de apă, a reduce producția de deșeuri, a promova utilizarea 
resurselor regenerabile și a sensibiliza clienții cu privire la necesitatea de a păstra mediul înconjurător. 
Eticheta Tourisme & Handicap este acordată hotelurilor care oferă o locație și servicii adaptate nevoilor 
persoanelor cu dizabilități.  
 Deocamdată, în România, nu au fost întreprinse măsuri, la nivelul guvernului sau a altor organisme 
de resort, care să încurajeze turismul pentru persoanele în vârstă și să determine locațiile de cazare să se 
adapteze și să angajeze un anumit nivel de investiții în acest sens. 
 Culegerea datelor a fost destul de dificilă, întrucât o parte a repondenților, deși inițial contactați 
telefonic și de acord să sprijine acest demers, nu au răspuns decât cu mari insistențe din varii motive, cel 
mai invocat fiind acela că o altă persoană a fost desemnată cu astfel de sarcini. Pentru o prelucrare mai 
ușoară a datelor direct prin programul Google Forms, s-a luat hotărârea ca toate date din chestionare să fie 
trimise la link-ul menționat mai sus, astfel că graficele și calculele au fost oferite automat după această 
operațiune. 
 În ceea ce privește metoda de cercetare, trebuie menționat faptul că nu este vorba nici de un sondaj 
și nici de o anchetă, deoarece în eșantion au fost incluse cea mai mare parte a unităților hoteliere/alimentație 
publică din municipiul Craiova și din județul Dolj. Numărul mare de unități incluse în studiu apropie metoda 
utilizată de o înregistrare totală.  
 

 

IV.2.  ANALIZA DATELOR CULESE PRIN CHESTIONAR 

  
Obiectivele studiului au vizat, între altele, identificarea situației existente și a posibilităților de răspuns 

pe care infrastructura turistică a județului Dolj le poate oferi cerințelor specifice ale turiștilor seniori, aici 
încluzând și persoanele care au probleme mai mici sau mai mari în ceea ce privește mobilitatea. Studiul prin 
chestionar a urmărit cu precădere situația spațiilor de cazare și  de alimentație publică, iar informațiile de la 
celelalte obiective turistice au fost obținute prin telefon sau de pe site-uri specifice.  
 O primă întrebare inclusă în chestionar s-a referit la identificarea tipului locației de cazare/ alimentație 
publică, iar din cele 8 variante de răspuns au oferit posibilitatea ca toate locațiile cunoscute din județul Dolj 
să se regăsească într-una dintre acestea.  
 Cele mai multe locații doljene sunt de tipul hotel+restaurant (77,5%), după care se situează hotelurile 
, care dețin o pondere de 16,1%, hostelurile și alte locații, fiecare cu câte 3,2% (figura 1). Locațiile noi, 
construite după anul 1990, au căutat să răspundă unor criterii de clasificare turistică, dar normele 
metodologice au fost revizuite prin Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului nr.1296 din 15 
aprilie 2010.  
 Concepute inițial pentru a răspunde cerințelor unor hoteluri de trei, patru sau cinci stele, după 
normele maivechi, multe din aceste locații au fost reclasate și de multe ori, trecute la o categorie inferioară. 
Criteriile la care au apărut probleme au fost cele de asigurare a parcării, al numărului minim de camere, al 
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existenței unui post  de bagajist, al unui restaurant, al liftului, al suprafeței minime a camerei, al unei rampe 
de acces pentru persoanele cu dizabilități. Din aceste considerente, în județul Dolj nu există actualmente un 
hotel de 5 stele, cel mai bine clasate fiind Ramada (4* +), Golden House, Plaza, Oltenia, The Arlington 
Boutique, Europeca și Casa David (4*). Celelalte hoteluri sunt clasificate, în marea lor majoritate, la categoria 
3*, ca dealtfel și hostelul Sport. 
 

 

Figura 1. Tipologia locațiilor de cazare 

 
 După cum se observă din analiza acestor criterii, amenajările necesare pentru a răspunde unor 
cerințe de bază ale turiștilor seniori, care implică existența unor rampe de acces în incintă, a lifturilor, a unor 
persoane resposabile cu asigurarea unor servicii pentru seniorii cu dizabilități, a unor băi și a unor toalete 
specifice, nu necesită eforturi investiționale foarte mari, cu excepția cazurilor când realizarea acestora 
impune construcții noi. Prin urmare, multe locații de cazare din județ pot să răspundă cerințelor turiștilor 
seniori fără investiții mari și într-un termen rezonabil.  
 Una dintre cerințele specifice persoanelor în vârstă vizează aspectele legate experiențele 
gastronomice pe care aceștia doresc să le încerce la destinație. La întrebarea inclusă în chestionar cu privire 
la acest aspect (figura 2) se referă la tipologia unităților gastronomice de care dispune societatea inclusă în 
colectivitatea de cercetare.  
 Repondenții au avut ocazia să ofere răspunsuri multiple, ceea ce înseamnă că suma procentelor 
obținute în urma prelucrării este diferită de 100. Cele mai multe locații dețin un restaurant (82,8%), destul de 
multe au cafe-bar (62,1%),  13,8% realizează sarvicii de catering, iar 6,9% alte forme sub care realizează 
alimentație publică. Cum prezența unui restaurant și a unui cafe-bar sunt condiții restrictive în ceea ce 
privește clasificarea unei unități hoteliere, cifrele de mai sus corespund eforturilor pe care investitorii doljeni 
le-au susținut pentru a deține hoteluri de calitate și ponderii mari a hotelurilor de 3 și 4 stele.  
 În România și în județul Dolj nu se manifestă încă fenomenul dezvoltării așa-ziselor  ”fabrici de 
mâncare”, la care apelează o mare parte a hotelurilor și restaurantelor din țările dezvoltate ale Uniunii 
Europene. 
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Figura 2. Tipologia unităților gastronomice de care dispune societatea 
 

 Toate locațiile incluse în studiu (în primul rând hotelurile) sunt situate în mediul urban din 
considerente destul de firești. În primul rând, lipsa de infrastructură, care s-a resimțit și se resimte în 
continuare în mediul rural (apă curentă, canalizare, gaze, drumuri etc.), a îndepărtat oamenii de afaceri de 
eventuale inițiative de a investi în comunele doljene. În al doilea rând, aceste destinații nu oferă un acces 
ușor și cunoscut și nici nu dețin un patrimoniu turistic propriu suficient încât să atragă turiștii, în cazul nostru 
persoanele în vârstă de peste 55 de ani. Acestea sunt principalele două motive pentru care investițiile 
angajate pentru construirea de hoteluri din ultimii 15-20 de ani au fost localizate în orașele județului, în marea 
lor majoritate în municipiul Craiova. 
 Comunicarea în toate societățile de turism din județul Dolj se străduiește să țină pasul cu standardele 
internaționale în ceea ce privește mijloacele pe care le utilizează, în sensul că toți repondenții dețin mai multe 
telefoane fixe și mobile, una sau mai multe adrese de e-mail, dar și web-site propriu, iar contactul cu turiștii 
străini este facilitat de faptul că toți recepționerii și alte persoane implicate cunosc una sau mai multe limbi 
de circulație internațională.  
 Problemele care apar sunt legate de conținutul și modalitățile de comunicare cu turiștii. Astfel,web-
site-urile proprii nu conțin nicio informație care să vizeze populația în vârstă de peste 55 de ani, respectiv 
care să răspundă cerințelor și motivațiilor acesteia. Chiar dacă hotelurile nu au o ofertă proprie bogată, ele 
trebuie să anunțe publicul cu privire la serviciile oferite de alți agenți economici ai zonei care vizează turiștii 
seniori, la obiectivele naturale, culturale, istorice și religioase apropiate, ca și la evenimentele importante 
care sunt organizate de-a lungul anului. Aceste informații nu trebuie considerate opționale de către actorii 
din turism, pentru că persoanele în vârstă și turiștii, în general, nu sunt interesați doar de condițiile de cazare, 
ci mai ales de ceea ce pot vizita și experimenta în zona respectivă. 
 Referitor la data înființării locațiilor de cazare din județul Dolj, cvasitotalitatea acestora au fost 
privatizate și rebrenduite după anul 1993 sau au fost nou construite după acest an (figura 3). Astfel, în anii 
1993, 1994, 2002, 2007, 2011 și 2017 a apărut câte un hotel (3,2% anual din total), în anii 2000, 2004, 2014, 
2016 câte două (6,6% anual), în anii 2003, 2006, 2008 și 2015 câte patru apariții (9,6% anual), iar în anul 
2010 cinci noi locații (16,2%).   
 După cum se observă din evoluția apariției de noi hoteluri, criza financiară și economică din anii 
2007-2013 nu s-a resimțit și în acest domeniu, comportamentul investitorilor doljeni fiind unul optimist, 
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îndreptat spre viitor . Astfel, în anul 2007 a fost deschis un hotel nou, în anul 2008 trei alte hoteluri, iar în anii 
2011 și 2014 câte două locații. 
 

 

Figura 3. Data înființării 

Numărul de angajați și evoluția acestora în timp oferă informații suplimentare despre procesul de 
dezvoltare al ofertei turistice în județul Dolj. Spațiul și bugetul de timp nu a permis și o urmărire în timp a 
evoluției numărului de personal și a altor indicatori (cifra de afaceri, costuri totale), care să permită evaluarea 
calității rezultatelor obținute de agenții economici din turismul doljean.  

Numărul de personal existent, alături de numărul de camere utilizate, poate să permită o evaluare 
estimativă a eforturilor pe care agenții economici din turism le fac pentru primirea turiștilor și îndeosebi a 
turiștilor seniori. Astfel, pentru a răspunde cerințelor și preferințelor turiștilor seniori, nomenclatura și numărul 
de posturi trebuie să crească pentru a face serviciilor de asistență la deplasare, la manipularea bagajelor, la 
satisfacerea unor dolenațe specifice. 
 Datele înregistrate permit realizarea unei priviri de ansamblu suficiente pentru a caracteriza 
potențialul uman actual de care dispun cele mai imporante locații de cazare din județul Dolj. Cea mai mare 
parte a acestor locații (65,5%) deține un ansamblu uman important, care pornește de la 10 la 50 de angajați 
(figura 4), urmată de grupele celor cu 1-5  și 5-10 angajați, care dețin câte 13,8% din totalul unităților 
colectivității de cercetare.  
 Numai două hoteluri din Craiova au angajat un număr de peste 50 de angajați, și acestea sunt 
Ramada și Craiovița. De remarcat faptul că, aproape în totalitate sa, personalul locațiilor din Craiova are 
studii superioare de licență sau de masterat și că vorbește mai multe limbi străine, ceea ce facilitează mult 
comunicarea și contactul cu turiștii străini care îi vizitează. Dacă mai apar unele probleme de comunicare și 
de comportament, acestea se datorează, mai degrabă, managementului și formării continue relativ deficitare, 
în sensul că acestea nu țin cont de ultimele tendințe europene la aceste capitole sensibile. 
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Figura  4. Număr angajați 

            Un alt aspect sensibil în ceea ce privește calitatea cazării o reprezintă suprafața utilă a hotelului, 
numărul de camere și suprafața camerelor, care reprezintă, în același timp, și criterii generale de clasificare. 
În ceea ce privește suprafața utilă a hoteurilor, distribuția identificată este următoarea (figura 5): 

- un număr de cinci hoteluri se încadrează în grupa de la 200 la 500 de metri pătrați, care împreună 
reprezintă aproximativ 13,7% din suprafața totală a unităților analizate; 
            - alte unsprezece hoteluri au o suprafață cuprinsă între  700 și 1000 de metri pătrați, respectiv 34,4% 
din total; 
            - cu o suprafață cuprinsă între 1500 și 3000 de metri pătrați au fost înregistrate șapte hoteluri, care 
împreună însumează 24,3% din suprafața totală; 
            - între 4000 și 6000 de metri pătrați se încadrează  alte opt hoteluri, care împreună totalizează 27,65 
% din suprafața totală. 
 

 
 

Figura 5. Suprafața utilă a hoteurilor 
 
           Numărul de camere reprezintă un alt indicator important în clasificarea hotelurilor , iar distribuția 
înregistrată în funcție de numărul camerelor este redată în figura 6, respectiv: 
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           - nouă hoteluri au între 6 și 20 de camere (29,0%); 
          - douăsprezece hoteluri au între 23 și 40 de camere (38,8%); 
          - nouă hoteluri au între 41 și 65 de camere (29,0%); 
          - un hotel are 162 de camere (3,2%). 
 

 
Figura 6. Număr de camere 

 
          Suprafața medie a camerelor reprezintă, la rândul ei, un criteriu important în clasificarea hotelurilor din 
țara noastră. În cadrul cercetării întreprinse, suprafața medie a camerelor se situează pe un interval cuprins 
între 11 și 35 de metri pătrați, repartizate astfel (figura 7): 
          - trei hoteluri cu camere între 11și 14 metri pătrați (9,7%); 
          - douăsprezece hoteluri cu camere între 15 și 19 metri pătrați (38,7%); 
          - alte douăsprezece hoteluri cu camere între 20 și 27 de metri pătrați (38,7%); 
          - patru hoteluri cu camere între 30 și 35 de metri pătrați (12,9%). 
 

 
Figura 7. Suprafața medie a camerelor 
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          Spații verzi. Pentru seniori și nu numai, contează destul de mult prezența unei zone verzi care poate 
fi destintă destinderii, practicării unor sporturi ușoare etc. Din acest punct de vedere, toate hotelurile din 
județul Dolj nu dispun de astfel de suprafețe. Un maximum de 500 de metri pătrați, care este semnalat în 
câteva din chestionarele culese, nu poate fi suficient pentru astfel de destinații. 
         Un alt element analizat în cadrul studiului a fost cel legat de clasificarea hotelurilor din județ în 
conformitate cu prevederile Normelor metodologice aprobate prin Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale 
și Turismului nr.1296, din 15 aprilie 2010. Majoritatea hotelurilor (figura 8) întrunește condițiile unei clasificări 
de 3* (74,2%), șapte hoteluri sunt cotate cu 4*, iar unul singur la 4*+. Deși inițial mai multe hoteluri au fost 
proiectate pentru a întruni condițiile încadrării la o categorie superioară (4*), adoptarea unor norme 
metodologice noi,mai restictive, a determinat trecerea acestora la o categorie inferioară din considerente 
obiective, cum ar fi lipsa unor parcări corespunzătoare, camere cu o suprafață mai redusă, spații interioare 
mai mici etc.,în general criterii de structură, care nu pot fi modificate decât cu eforturi investiționale foarte 
mari sau sunt imposibil de surmontat.  

 
 

Figura 8. Clasificare hoteluri din județul Dolj 
 

 
            Această situație a clasificării hotelurilor din județul Dolj este una care corespunde cererii turistice 
actuale atât din punct de vedere al volumului, cât și cerințelor calitative ale clienților. Deși oferta lor actuală 
nu este îndreptată, deocamdată, spre persoanele în vârstă, cu siguranță ele vor deveni sensibile la noile 
cerințe și preferințe ale seniorilor, având în vedere datele și evoluțiile demografice. Un astfel de răspuns este 
de așteptat să se întâmple cât mai curând, dacă se are în vedere faptul că, din punct de vedere investițional, 
eforturile hotelurilor, ale pensiunilor și ale altor obiective de atracție nu sunt prohibitive din punct de vedere 
valoric sau modificărilor constructive. 
            Cu remarca referitoare la caracterul exclusiv permanent al activității hotelurilor incluse în 
colectivitatea de cercetare, un alt aspect studiat  a fost cel legat de micile servicii oferite de acestea, servicii 
care sunt solicitate decătre turiști și care deseori influențează decizia de a alege sau a nu alege un anumit 
hotel sau o anumită destinație (figura 9). Astfel, accesul la bucătăria locației de cazare este premis în 
proporție de doar 10,3%, situație firească, deoarece un astfel de serviciu este specific, de regulă, pensiunilor. 
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Baia individuală, prezența aparatelor de televiziune, a serviciilor wi-fi și de păstrare a bagajelor sunt prezente 
la toate unitățile de cazare studiate (100%). Uscătoarele de păr și internetul (93,1%) lipsesc doar la două 
hoteluri, iar parcările, deși în mare parte insuficiente datorită lipsei de spațiu, sunt prezente la 89,7% dintre 
locațiile de cazare. Călcătoarele de rufe sunt disponibile în proporție de 82,8% , iar prezența lifturilor atinge 
nivelul de 69,0 % din totalul hotelurilor incluse în cercetare. De remarcat faptul că pe ultimele locuri în ceea 
ce privește prezența în oferta hotelurilor se situează asistența la transportul bagajelor (48,3%) și asigurarea 
transportului la gară/aeroport/stații autobuz (31,0%), adică exact acele servicii care sunt căutate de către 
turiștii în vârstă. Așa cum s-a subliniat mai sus, includerea lor în oferta actorilor din turism nu presupune 
investiții sau cheltuieli prea mari, ceea ce le face imediat disponibile dacă se dorește acest lucru. 
 

 
Figura 9. Servicii mici oferite de hoteluri 

 
 
           Oferta de produse/servicii turistice ale locațiilor de cazare din județ este destul de redusă (figura 10). 
Din cele patrusprezece variante de răspuns s-au amintit numai opt, iar la multe din aceste poziții prezența 
lor este doar simbolică din punctul de vedere al ponderii înregistrate. Cazarea este serviciul oferit de 
totalitatea hotelurilor din colectivitatea studiată (100%), urmat de serviciile de alimentație (restaurant), cu 
89,7 %,  și de organizarea de evenimente (conferințe, seminarii, workshop-uri etc.), cu 62,1%.  

           De remarcat rămâne oferta săracă în plimbări terestre, vânătoare, pescuit, itinerarii cu bicicleta 
(fiecare poziție cu 3,4%), practic menționate doar de câte un hotel, și excursiile organizate pe parcursul unei 
zile, amintite de două hoteluri (6,9%). 
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Figura 10. Oferta de produse/servicii turistice ale locațiilor de cazare din județ 

 
          Această ofertă săracă a actorilor din turismul doljean este o consecință a vârstei lor relativ fragede și 
a nivelului de dezvoltare turistică a zonei. Investițiile realizate au avut ca prim obiectiv să satisfacă mai întâi 
o cerere de cazare în creștere, ca urmare a intrării In Uniunea Europeană și a creșterii apetitului populației 
României pentru vacanțe în țară și în strănătate.  
            Județul Dolj nu deține un patrimoniu natural spectaculos, cu munte, cu mare sau cu ape minerale, 
dar el poate recupera foarte mult la capitolul atracție cu obiectivele sale culturale, istorice, prin ecoturism și 
prin alte forme turistice. Prezența Dunării și a graniței sudice, mult utilizată pentru tranzit spre sudul extrem 
al Uniunii Europene și  Asia Mică și Orientul Mijlociu, a unor zone cunoscute pentru agricultura lor specifică, 
dar mai ales a obiectivelor sale culturale și istorice, poate reprezenta o bază solidă pentru dezvoltarea 
turismului în general și a celui pentru seniori, în special.  
            Pentru creșterea atracției turistice este însă necesară o campanie de comunicare suținută pe multiple 
planuri, care să evidențieze istoria interesantă a zonei, să redescrie obiectivele culturale și istorice, 
moștenirea etnografică și folclorică deosebită, să prezinte zonele agricole cunoscute pentru culturile și 
produsele lor, să promoveze evenimentele anuale existente și să conceapă altele noi etc. 
            Următoarea întrebare firească a urmărit să cunoască nivelul cererii turistice pentru serviciile oferite 
de către agenții economici doljeni, și din această perspectivă nu au apărut multe schimbări (figura 11). 
Singura particularitate a cererii, comparativ cu structura ofertei prezentate mai sus, a vizat numai serviciile 
de alimentație publică/restaurant, care sunt utilizate în proporție de 79,3%, față de 89,7% inițial. 
            Un loc important în cadrul demersului de cercetare întreprins a fost rezervat analizei modului în care 
structurile de cazare din județul Dolj răspund  acelor facilități care sunt solicitate cu precădere de către 
persoanele în vârstă de peste 55 de ani și posibilitățile de a recupera eventualele rămâneri în urmă la acest 
capitol. 
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Figura 11. Nivelul cererii turistice pentru serviciile oferite 

 
            Cele mai răspândite facilități (figura 12) în hoteluri se referă la păstrarea bagajelor pe o periodă 
limitată de timp (96,6%), urmată de prezența unor spații comerciale în apropiere (79.3%). Aceste două 
facilități nu reprezintă însă niște condiționalități de bază pentru publicul senior, spre deosebire de 
următoarele, care nu mai sunt deloc bine reprezentate din punctul de vedere al răspândirii lor în oferta de 
bază a hotelurilor. În ordinea nivelului lor de prezență în cadrul acestei oferte, situația este următoarea: 
 - transportul contracost la gară/autogară/aeroport apare în 34,5% din totalul hotelurilor doljene; 
 - accesul la servicii bancare este posibil în proporție de 27,6% din cazuri; 
 - asistența medicală și accesul la un cabinet medical se întâlnește la 24,1% din totalul locațiilor de 
cazare; 
 - asistența la deplasarea în incintă și transportul gratuit la gară/autogară/aeroport sunt prezente 
fiecare în 17,2% din cazurile studiate; 
            - existența băilor și a toaletelor amenajate pentru persoanele cu handicap și pentru persoanele în 
vârstă cu probleme de mobiliate se situează la nivelul de 13,8% fiecare. 
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Figura 12. Facilități cerute de persoanele peste 55 de ani 

           Această statistică reprezintă cum nu se poate mai bine modul în care ofertele hotelurilor din județ 
răspund actualmente cerințelor și preferințelor persoanelor în vârstă de peste 55 de ani. Practic, cele mai 
solicitate facilități sunt și cele mai puțin prezente în oferta hotelurilor doljene. Situația existentă nu este însă 
una care nu are soluții, iar reglarea disfuncționalităților depinde de orientarea managerială și mai puțin de 
eforturile financiare care trebuie angajate. Din acest punct de vedere, situația poate fi rezolvată în viitor numai 
prin voința managerială de a răspunde cât mai bine cerințelor seniorilor. 
            În ceea ce privește accesibilitatea agenților economici din turismul doljean la căile de transport,  
aceasta se bucură de cele mai bune condiții. În municipiul Craiova se ajunge, la final, pe drumurile europene  
E70, care începe din Spania în direcția Franța, Italia, Slovenia, Croația, Serbia, apoi, în țara noastră, prin 
Timișoara, Drobeta-Turnu Severin, Craiova, Alexandria , București, Giurgiu, apoi spre Bulgaria, Turcia și 
Georgia, E79, care pornește din Ungaria și trece prin Borș, Oradea, Beiuș, Deva, Petroșani, Târgu Jiu, Filiași, 
Craiova, Calafat și apoi Bulgaria și Grecia, dar și drumul de categoria B, care pornește de la Bacău și trece 
prin Onești,Târgu Secuiesc, Brașov, Pitești pentru a ajunge la Craiova. 
           Prin urmare, toate hotelurile și alte spații de cazare sunt accesibile pe drumuri europene, cu mici 
devieri în care apar drumuri județene pentru a ajunge la pensiuni din interiorul județului. Starea drumurilor 
este bună și foarte bună, mare parte din ele fiind refăcute de puțin timp. În figura 13 este prezentată și 
structura  drumurilor prin care se ajunge la hotelurile incluse în cercetare, din care se observă că drumurile 
europene reprezintă 58,6%, iar cele naționale restul de 41,4%. 
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Figura 13. Structura  drumurilor prin care se ajunge la hotelurile incluse în cercetare 

 
            Accesibilitatea locațiilor a fost tesată și cu o întrebare suplimentară, care a urmărit situația specifică 
persoanelor în vârstă cu dizabilități sau cu probleme de mobilitate redusă (figura 14). În toate hotelurile 
accesul persoanelor cu baston se poate face fără probleme (100%), cei care folosesc cârje au primit un 
răspuns pozitiv de la majoritatea largă a acestora (93,1%),ceea ce nu se poate spune despre existența și 
utilizarea lifturilor (58,6%) și despre accesul persoanelor aflate în scaun cu rotile (55,2%).  
 

 
Figura 14. Accesibilitatea locațiilor 

 
           O altă tendință care se manifestă în turismul internațional este utilizarea din ce în ce mai largă a 
pictogramelor, abordare comunicațională care examinează intențiile de signalectică în unitățile de turism. 
Acest dispozitiv comunicațional contribuie la prezentarea locului și a teritoriului de primire a turiștilor și 
participă la creșterea atractivității economice și la susținerea strategiilor de marketing teritorial. Prezența 
pictogramelor oferă informații rapide și suplimentare tuturor turiștilor , dar au un rol important și în alegerea 
destinațiilor în funcție de accesibilitatea sau inaccesibilitatea lor sau aunor echipamente pentru anumite 
persoane în vârstă sau care au diverse dizabilități.  
           Utilizarea pictogramelor facilitează înțelegerea mesajelor pentru toți vizitatorii și avertizează 
persoanele cu dizabilități despre serviciile pe care le primesc și sensibilizează publicul larg. Utilizarea lor este 
esențială pentru cei care nu înțeleg imediat textele scrise, cum ar fi străinii, cei care au probleme cu cititul, 
persoane cu dizabilități mintale, surzi sau cu cu auzul diminuat, tineri vizitatori etc. Pictogramele trebuie să 
fie utilizate atât la nivelul locației (interior și exterior), dar și pe toți suporții de informare (hârtie și online). 
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           În multe țări dezvoltate, organisme de turism naționale și ministerele de transport au avut preocupări 
și au pus la punct sisteme de signalectică turistică dezvoltate și acceptate la nivel național. 
           Din această perspectivă, în România nu s-au făcut astfel de demersuri și sistemul de pictograme este 
mai sărac și neadaptat turiștilor. În 79,3% din hotelurile  doljene există pictograme, iar în restul de 20,7%  
acestea lipsesc, dar remarca anterioară  cu privire la tipologia și numărul lor este cât se poate de reală (figura 
15).  Există doar câteva pictograme clasice, care apar  de regulă în interior, însă în exteriorul locației, în 
localitate și la obiectivele turistice ele sunt și mai rare sau lipsesc în totalitate. 
 

 
Figura 15. Există sisteme de signalectică turistică? 

IV.3. CONCLUZII 

 
1. Locațiile de cazare din județul Dolj  sunt, în marea lor majoritate, construite  sau modernizate după 

anul 1990, pentru a răspunde unei cereri turistice în continuă dezvoltare, și unor norme de clasificare mai 
vechi, care între timp au fost modificate. Din aceste considerente , o anumită parte a acestora, care 
răspundeau unei anumite categorii, au fost ușor retogradate. 

2. Cu excepția unor pensiuni, peste 90% din hotelurile existente în județul Dolj sunt localizate în 
mediul urban și cu precădere în municipiul Craiova și au activitate permanentă și nu sezonieră. 

3. Comunicarea de care dispun aceste hoteluri, în totalitate înscrise în rețele de publicitate și vânzare 
Booking.com, Trivago, Hotels. Com. etc, este una care folosește toate instrumentele clasice și moderne 
(telefon, e-mail, broșuri, web-site, facebook), dar apar probleme de conținut și de relaționare cu publicul. În 
ceea ce privește conținutul comunicării, lipsa unei oferte mai rafinate pentru mai multe categorii ale publicului 
face ca materialele de prezentare și publicitate să fie simple și neatractive. 

4. O parte a serviciilor mici, cum ar fi asigurarea transportului către gară/autogară sau aeroport, 
ajutorul la transportul bagajelor , dar care sunt solicitate cu precădere de persoanele în vârstă, nu fac parte 
din oferta hotelurilor  doljene. Pentru a atrage seniorii peste 55 de ani astfel de servicii trebuie incluse în 
oferte. 

5. În general oferta hotelurilor din județul Dolj este foarte săracă, rezumându-se la doar trei servicii 
care, în aceste condiții sunt, și cele mai solicitate de către clientela turistică. Această ofertă trebuie să fie 
îmbogățită fie prin eforturi proprii, fie printr-o colaborare fructuoasă cu parteneri de transport, cu organizații 
care administrează obiectivele culturale, istorice și naturale ale județului. Excursiile de o zi la diverse astfel 
de obiective, partide de pescuit și de vânătoare, plimbări terestre și fluviale sunt numai câteva exemple de 
produse/servicii care pot fi relativ ușor incluse în ofertă și pot conduce la creșterea veniturilor și a turismului 
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în județul Dolj. Parteneriatul cu departamentele din Bulgaria implicate în proiect ar asigura o și mai mare 
diversitate și atractivitate a acestor servicii noi. 

6. Cu foarte puține excepții, hotelurile doljene nu răspund nici cerințelor specifice persoanelor cu 
dizabilități sau cu probleme de mobilitate (băi și toalete speciale, asistență la deplasarea în incintă, asistență 
medicală etc.), care în cea mai mare parte a lor se regăsesc în cadrul clientelei reprezentate de persoanele 
în vârstă de peste 55 de ani. Așa cum s-a menționat și mai sus, adaptarea la aceste cerințe speciale nu 
impune un nivel ridicat de investiții și permite atragerea unei clientele aflate în creștere continuă. 

7. Dacă problema adaptării clădirilor pentru a permite accesul în incintă a persoanelor cu probleme 
de mobilitate sau accidentate este luată în considerare de majoritatea hotelurilor, utilizarea unui sistem de 
pictograme, care ar elimina necesitatea cunoașterii limbii țării gazdă sau a altor limbi străine, care nu sunt 
neapărat cunoscute de către turiști. Un astfel de sistem necesită o abordate la nivel județean sau chiar 
național. 
            În tabelul 1 este inclusă lista hotelurilor din județul Dolj introduse în studiu, în care sunt urmărite 
îndeosebi criteriile care califică modul de pregătire a amenajărilor necesare pentru a răspunde cerințelor 
turiștilor în vârstă sau cu probleme de mobilitate. După cum se observă, numai două hoteluri, Golden House 
și Ramada Plaza îndeplinesc aceste criterii.  
 
 
 
 
 
 

Tabelul 1 
  

Lista hotelurilor din județul Dolj incluse în sondajul privind adaptarea ofertei la cerințele seniorilor 
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1. MBI 
Travel  Inn 

Calea Severinului, 25 
https://mbitravelinn.business
.  

3* D
a 

D
a 

D
a 

Da E,F Nu Bogdan 
Mișcoci 

2. Helin 
Aeroport 

Aviatorilor, 10 
https://www.helinaeroport.ro/ 
hotel@helin.ro 

3* D
a 

D
a 

D
a 

Da E,S,
F,I 

Nu Ioana 
Dascălu 

3. Europeca Pietății, 9-11-13 
www.hoteleuropeca.ro 
hotel@hoteleuropeca.ro 

4* D
a 

D
a 

D
a 

Da E,F Nu Mirela 
Sorleanu 

4. Euforia Iancu Jianu, 6 
www.hoteleuphoria.ro 
rezervari@hoteleuphoria.ro 

3* D
a 

D
a 

D
a 

Da G,E,I Nu Iulian 
Mutu 

https://mbitravelinn.business.site/
https://mbitravelinn.business.site/
https://www.helinaeroport.ro/
http://www.hoteleuropeca.ro/
mailto:hotel@hoteleuropeca.ro
http://www.hoteleuphoria.ro/
mailto:rezervari@hoteleuphoria.ro
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5. Helin 
Central 
S.A. 

A.I.Cuza, 14 
www.helincentral.ro 
hotel@helincentral.ro 

3* N
u 

N
u 

D
a 

Nu E Nu Alexandra 
Popescu 

6. Golden 
House 

Brestei, 18 
www.goldenhouse.ro 
receptie@goldenhouse.ro 

4* D
a 

D
a 

D
a 

Da G,E,I
,S,F 

Da Lucian 
Condescu 

7. Articus Calea Severinului, 39 
www.hotelarticus.ro 
 contact@hotelarticus.ro 

4* D
a 

D
a 

D
a 

Da G,E,
S,F,I 

Nu Andra 
Popi 

8. Meliss Carol I, 104 
www.hotelmeliss.ro 
contact@hotelmeliss.ro 

4* D
a 

D
a 

D
a 

Da G,E,
S 

Nu * 

9. Teodoroiu,
5 AH 

Ecaterina Teodoroiu 5  - -  - E,S Nu * 

10. Andre’s Blvd. 1 Mai, 23 
www.hotelandres.ro 
andreshotel.craiova@yahoo.
com 

3* D
a 

D
a 

D
a 

Nu E,S,I Nu Costinela 
Dașovean
u 

11. Splendid  
1900 

A.I.Cuza, 4C 
www.splendid1900.ro 
contact@splendid1900.ro 

4* D
a 

D
a 

D
a 

Nu E,S,
F 

Nu Mihaela 
Istrate 

12. The  
Arlington 
Hotel 

Brazda lui Novac, 79E 
www.thearlington.ro 
receptie@thearlington.ro 

4* D
a 

D
a 

D
a 

Da E Nu Alexandru 
Pătroi 

13. Oltenia Caracal, 176 
www.olteniahotel.ro 
receptie@olteniahotel.ro 

4* N
u 

N
u 

D
a 

Da G,E,
S,I 

Nu Luciana 
Mirescu 

14. La Rocca 
Boutique 
Hotel 

Pelendava, 39A 
www.hotellarocca.ro 
office@hotellarocca.ro 

4* D
a 

D
a 

D
a 

Da G,E,
S 

Nu Andreea  
Stanciu 

15. Emma 
Vest 

Calea Severinului, 3B 
www.hotel-emmavest.ro 
receptie@hotel-
emmavest.ro 

3* D
a 

D
a 

D
a 

Da E,S,
F 

Nu Rodica 
Iancu 

16. Plaza Arieș, 16 
www.hotelplaza.ro 
office@hotelplaza.ro 

3* D
a 

D
a 

D
a 

Nu E,S,I Nu Maria 
Ariana 
Avram 

17. Casa 
David 

Ștefan cel Mare 18A, 
https://casadavid.ro/hotel/ 
receptie@casadavid.ro 

4* D
a 

- D
a 

Nu E,R Nu Mihaela 
Danilescu 

18. Emma Est Calea București, 82A 
www.hotel-emma.ro 
receptie@hotel-emma.ro 
 

3* D
a 

D
a 

D
a 

Da E,I Nu Georgiana 
Săran 

http://www.helincentral.ro/
http://www.goldenhouse.ro/
http://www.hotelarticus.ro/
http://www.hotelmeliss.ro/
http://www.hotelandres.ro/
mailto:andreshotel.craiova.ro
mailto:andreshotel.craiova.ro
http://www.splendid1900.ro/
http://www.thearlington.ro/
http://www.olteniahotel.ro/
http://www.hotellarocca.ro/
http://www.hotel-emmavest.ro/
http://www.hotelplaza.ro/
https://casadavid.ro/hotel/
http://www.hotel-emma.ro/
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19. Rexton Carol I, 49 
www.hotelrexton.ro 
office@hotelrexton.ro 

 D
a 

D
a 

D
a 

Nu E,S,
F,I 

Nu * 

20. Plus Hotel Caracal, 254 
www.plushotel.ro 
plushotel@plushotel.ro 

3* N
u 

D
a 

D
a 

Nu E Nu * 

21. Prestige 
Boutique 
Hotel 
Craiova 

Matei Basarab, 15 
www.hotelprestigecraiova.ro 
 welcome@hotelprestigecra
iova.ro 

4* D
a 

D
a 

D
a 

Da E Nu Mariana 
Bivolan 

22. Sydney Calea București, 118 
www.sydneycraiova.ro 
 

3* D
a 

D
a 

D
a 

Nu E,F,I Nu Andrei 
Petrescu 

23. Ramada 
Plaza 
Craiova 

Calea București, 1 
www.ramadaplazacraiova.ro 
info@ramadaplazacraiova
.ro 

4* D
a 

D
a 

D
a 

Da E Da Sorin 
Nicolae 

24. Bavaria Caracal, 3 
www.hotel-bavaria.ro 
office@hotel-bavaria.ro 

4* D
a 

- D
a 

Nu E,F,I Nu Adrian 
Ioancă 

25. Green 
House 

Frații Buzești, 25 
www.green-house.ro 
greenhousecraiova@yahoo.
com 

3* D
a 

D
a 

D
a 

Nu E,S,I Nu Constanti
n 
Grecescu 

26. Royal 
Craiova 

România Muncitoare, 88 
http://www.cazarecraiova.ro/ 
office@hotelroyalcraiova.ro 
 

3* D
a 

D
a 

D
a 

Nu E,F,I Nu Andrei 
Buleandră 

27. Craiovița Calea Severinului, 11 
www.hotelcraiovita.ro 
 

3* D
a 

D
a 

D
a 

Nu E Nu Raluca 
Popa 

28. Parc Bibescu, 12 
www.hotel-parc-craiova.ro 
office@hotel-parc-craiova.ro 

3* D
a 

D
a 

D
a 

Nu E Nu Valentina 
Chiuță 

29. MBI Buget 
Inn 

A.Săndulescu, A 38 
https://mbi-buget-
inn.business.site/ 

 N
u 

- D
a 

Nu E Nu Sorina 
Iancu 

30. H.5 
Continents 

Mitropolit Firmilian, 1 
http://www.craiova-
hotel.ro/accommodation/hot
el-5-continents 
 office@hotel5continents.ro 

4* D
a 

D
a 

D
a 

Nu E,S Nu * 

31. Hotel Lido C.Brâncuși, 10 
www.lido-craiova.ro 

3* D
a 

D
a 

D
a  

Nu E,S,I Nu Virgil 
Dănilă 

http://www.hotelrexton.ro/
http://www.plushotel.ro/
http://www.hotelprestigecraiova.ro/
mailto:welcome@hotelprestigecraiova.ro
mailto:welcome@hotelprestigecraiova.ro
http://www.sydneycraiova.ro/
http://www.ramadaplazacraiova.ro/
mailto:info@ramadaplazacraiova.ro
mailto:info@ramadaplazacraiova.ro
http://www.hotel-bavaria.ro/
mailto:office@hotel-bavaria.ro
http://www.green-house.ro/
http://www.cazarecraiova.ro/
http://www.hotelcraiovita.ro/
https://mbi-buget-inn.business.site/
https://mbi-buget-inn.business.site/
http://www.craiova-hotel.ro/accommodation/hotel-5-continents
http://www.craiova-hotel.ro/accommodation/hotel-5-continents
http://www.craiova-hotel.ro/accommodation/hotel-5-continents
http://www.lido-craiova.ro/


81 
 

office@lido-craiova.ro 

32. Helin 
Calea 
Bucuresti 

Calea București, 88 
www.helinstrading.ro 
hotel@helinstrading.ro 

3* D
a 

D
a 

D
a 

Da E,I Nu Daniel 
Marat 

33. Meliss 
Events 

Plopului, 39 
www.hotelmeliss.ro 
 

4* D
a 

D
a 

D
a 

Nu E,I Nu * 

34. Casa cu 
Tei 

Amaradiei, 4 
www.casacutei.com 
casacuteii@gmail.com 

4* D
a 

D
a 

N
u 

Nu E,S,
F 

Nu Andreea 
Arambașa 

35. Coliseum CALAFAT Gh.Doja, 16 
calaahotel@yahoo.com 

3* D
a 

D
a 

D
a 

Nu E Nu * 

36. Relax 
Craiova 

Calea Severinului, 46 
www.hotel-relax.ro 

3* D
a 

D
a 

D
a 

Nu E,S,I Nu * 

37. Tata si Fii BECHET, A.I.Cuza, 51 
www.tatasifii.ro 
contact@tatasifii.ro 

3* D
a 

D
a 

N
u 

Nu E Nu Mihai 
Dragomir 

38. Hotel 
Safta 
Residence 

PIELEȘTI, Str. Nouă, 1 
http://www.safta-
residence.ro/ 
 hotel@safta-residence.ro 

Nu N
u 

D
a 

 Nu E Nu * 

39. Hotel Grim Calea Severinului, 18C 
http://www.craiova-
hotel.ro/accommodation/hot
el-grim 
grimhotel@gmail.com 

3* D
a 

D
a 

N
u 

Nu E,I Nu Georgică 
Preda 

40.  Hotel 
Flormang 

Calea Severinului, 7B 
www.flormang.ro 
 hotel@flormang.ro 

3* D
a 

D
a 

D
a  

Nu G,E,
S,F 

Nu Sorina 
Nedelcovi
ci 

 
 

IV.4. PROFILUL TURIȘTILOR SENIORI DIN JUDEȚUL DOLJ  

 
            Analiza datelor oferite de chestionarul administrat în vederea identificării cerințelor, a aspirațiilor și a 
constrângerilor care afectează alegerile turistice ale persoanelor în vârstă de peste 55 de ani din județul Dolj 
(Chcs2), a permis extragerea unui profil al seniorilor din această zonă și utilizarea sa pe mai departe, pentru 
a orienta cât mai bine oferta actorilor de turism în vederea creșterii gradului lor de atracție pentru acest 
segment dinamic al populației.  
            Pe baza informațiilor prelucrate, un astfel de profil al seniorilor doljeni poate fi definit după cum 
urmează: 
 A. Seniorii doljeni sunt în mod sensibil egal bărbați și femei cu vârsta cuprinsă între 55 și 70 de ani, 
cu studii preponderent superioare, proveniți din mediul urban, care au încercat mai multe experiențe turistice, 

http://www.helinstrading.ro/
http://www.hotelmeliss.ro/
http://www.casacutei.com/
mailto:casacuteii@gmail.com
http://www.hotel-relax.ro/
http://www.tatasifii.ro/
http://www.safta-residence.ro/
http://www.safta-residence.ro/
http://www.craiova-hotel.ro/accommodation/hotel-grim
http://www.craiova-hotel.ro/accommodation/hotel-grim
http://www.craiova-hotel.ro/accommodation/hotel-grim
http://www.flormang.ro/
mailto:hotel@flormang.ro


82 
 

dar care, din diverse motive (lipsa de infirmații), nu cunosc îndeajuns potențialul turistic al județului lor, dar 
sunt, în general, mulțumiți de calitatea serviciilor turistice oferite de structurile de cazare din zonă; 
 B. Călătoria lor are loc cu familia, cu grupuri cunoscute sau cu parteneri și preferă turismul cultural 
și istoric, de sănătate și de evenimente; 
 C. Destinațile preferate sunt în România, dar și în străinătate, către care se deplasează cu 
autoturismul propriu sau cu un transport organizat; 
 D. La alegerea unei destinații atracțiile decisive sunt bogăția patrimoniilor cultural, istoric și natural, 
calitatea infrastructurii, prețul accesibil, ospitalitatea și curățenia specifice locațiilor zonei vizitate, starea de 
sănătate personală și a familiei, dar și informațiile disponibile  la furnizor și alte elemente de interes ale ofertei; 
 E. Motivațiile alegerii destinației dorite sunt, de regulă, testarea unor noi zone turistice, dorința de a 
regăsi o atmosferă de liniște și pace, petrecerea unei perioade mai lungi cu familia reunită, permisivitatea 
programelor de acțiune propuse de către agenții turistici; 
 F. Plecările lor în vacanță sunt programate cu precădere vara, de multe ori la începutul sau la sfârșitul 
acestui anotimp, toamna și mai puțin primăvara, pe o durată  medie de 5-7 zile, care este depășită destul de 
frecvent; 
 G. Sursele de informare utilizate sunt mai puțin formale, în sensul că recomandările prietenilor au un 
rol deosebit în acest sens, la care se adaugă cele oferite de agențiile de turism; 
 H. Produsele/serviciile preferate sunt fie de un anumit tip (de destindere, de sănătate, cultural, 
religios), fie o combinație, în funcție de starea sănătății persoanelor care urmează să ptreacă vacanța la o 
anumită destinație. Pentru ele se cheltuie un buget zilnic care variază, de regulă, între 100 și 400 de lei în 
afara cheltuielilor de cazare.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. DEZVOLTAREA TURISMULUI PENTRU SENIORI ÎN JUDEȚUL DOLJ 
 

Cele două analize întreprinse în cadrul proiectului "Destinații prietenoase pentru seniori + 55", pe de 
o parte cea a potențialului turistic specific județului Dolj, pe de altă parte cea referitoare la cerințele, 
preferințele și motivațiile specifice persoanelor în vârstă din aceeași zonă permit, la final, extragerea unor 
concluzii și măsuri care să sprijine efectiv îmbunătățirea ofertei agenților economici din turism și dezvoltarea 
durabilă a zonei. Analizele și obiectivele lor se îndreptă în mod special către persoanele în vârstă de peste 
50 de ani, ceea ce poate exclude unele elemente care sunt incluse în alte studii și cercetări întreprinse de 
alte organisme cu responsabilități în domeniu, dar care se referă la ansamblul clientelei turistice. 



83 
 

 
 

V.1. SUGESTII ȘI ORIENTĂRI  PENTRU AFACERI CARE SUNT INTERESATE 

DE CLIENTELA SENIORILOR  

 

 Există mai multe abordări privind profilul călătorilor seniori, preferințele, nevoile și cerințele acestora. 
În opinia lui Esichaikul (2012), Boksberg și Læsser (2008), unele dintre ele sunt: 
 • Siguranța destinației, reputația tour-operatorilor și preocupările privind sănătatea și siguranța, 
reprezintă factorii cei mai importanți pentru turiștii seniori. Asigurarea protecției, securității și dezvoltarea unui 
acces ușor și convenabil, suport pentru cazare și atracții și îmbunătățirea facilităților pentru turiștii seniori, 
toate aceste aspecte ar trebui luate în considerare; 

• Seniorii singuri doresc să călătorească în grupuri; aceștia preferă destinațiile pe distanțe lungi; în 
general nu sunt familiarizați cu destinația și își rezervă călătorii cu ghid, folosesc fie avionul sau autobuzul, 
preferă să fie cazați în hoteluri, sau la prieteni și rude; 
 • Seniorii care călătoresc în cuplu preferă destinațiile interne și își organizează cel mai adesea 
călătoriile singuri. Aceștia folosesc fie un zbor charter sau mașina, și preferă să se cazeze în reședințe de 
vacanță. Al treilea grup preferă destinațiile necunoscute pentru vacanțele lor. Aceștia folosesc o gamă largă 
de posibilități de călătorie și tipuri de excursii; 
 • Călătorii seniori doresc pachete hoteliere și promoții care sunt incitante, creative și orientate spre 
valoarea experiențelor trăite și a ofertei turistice; 
 • Turiștii seniori apreciază atenția ce li se acordă și serviciile personalizate, orientate către nevoile 
lor, prietenia, amabilitatea și ospitalitatea, dar, de asemenea, un mediu frumos și curat, o atmosferă plăcută, 
socializarea cu ceilalți, alimentația și activitățile sănătoase etc. 
 Analiza datelor oferite de chestionarul administrat în vederea identificării cerințelor, a aspirațiilor și a 
constrângerilor care afectează alegerile turistice ale persoanelor în vârstă de peste 55 de ani din județul Dolj 
(Chcs2), a permis extragerea unui profil al seniorilor din această zonă și utilizarea sa pe mai departe, pentru 
a orienta cât mai bine oferta actorilor de turism în vederea creșterii gradului lor de atracție pentru acest 
segment dinamic al populației.  
 Pe baza informațiilor prelucrate, un astfel de profil al seniorilor doljeni poate fi definit după cum 
urmează: 
 A. Seniorii doljeni sunt în mod sensibil egal bărbați și femei cu vârsta cuprinsă între 55 și 70 de ani, 
cu studii preponderent superioare, proveniți din mediul urban, care au încercat mai multe experiențe turistice, 
dar care, din diverse motive (lipsa de infirmații), nu cunosc îndeajuns potențialul turistic al județului lor, dar 
sunt, în general, mulțumiți de calitatea serviciilor turistice oferite de structurile de cazare din zonă; 
 B. Călătoria lor are loc cu familia, cu grupuri cunoscute sau cu parteneri și preferă turismul cultural 
și istoric, de sănătate și de evenimente; 
 C. Destinațile preferate sunt în România, dar și în străinătate, către care se deplasează cu 
autoturismul propriu sau cu un transport organizat; 
 D. La alegerea unei destinații atracțiile decisive sunt bogăția patrimoniilor cultural, istoric și natural, 
calitatea infrastructurii, prețul accesibil, ospitalitatea și curățenia specifice locațiilor zonei vizitate, starea de 
sănătate personală și a familiei, dar și informațiile disponibile  la furnizor și alte elemente de interes ale ofertei; 
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 E. Motivațiile alegerii destinației dorite sunt, de regulă, testarea unor noi zone turistice, dorința de a 
regăsi o atmosferă de liniște și pace, petrecerea unei perioade mai lungi cu familia reunită, permisivitatea 
programelor de acțiune propuse de către agenții turistici; 
 F.Plecările lor în vacanță sunt programate cu precădere vara, de multe ori la începutul sau la sfârșitul 
acestui anotimp, toamna și mai puțin primăvara, pe o durată  medie de 5-7 zile, care este depășită destul de 
frecvent; 
 G. Sursele de informare utilizate sunt mai puțin cele specifice internetului, în sensul că recomandările 
prietenilor au un rol deosebit în acest sens, la care se adaugă cele oferite de agențiile de turism; 
 H. Produsele/serviciile preferate sunt fie de un anumit tip (de destindere, de sănătate, cultural, 
religios), fie o combinație, în funcție de starea sănătății persoanelor care urmează să ptreacă vacanța la o 
anumită destinație. Pentru ele se cheltuie un buget zilnic care variază, de regulă, între 100 și 400 de lei în 
afara cheltuielilor de cazare.  
 Indentificarea unor orientări și sugestii pentru agenții economici și organizațiile implicate în atragerea 
segmentului seniorilor din județul Dolj va depinde, înainte de toate, de obiectul lor de activitate, de potențialul 
lor investițional și de intensitatea dorinței de a-și adapta oferta la cerințele persoanelor în vârstă.  

1. Hoteluri și restaurante. Cea mai mare parte a hotelurilor doljene au fost construite după 1990, 
iar proiectarea lor a căutat să răspundă cerințelor manifestate de marea majoritate a turiștilor, fără a lua în 
considerație nevoile unei clientele noi, mai în vârsă, dar care devine din ce în ce mai importantă din punct de 
vedere al dimensiunilor segmentelor sale și din punct de vedere economic. Prin urmare atât proprietarii 
hotelurilor existente, cât și cei care doresc să investească în astfel de construcții trebuie să aibă în vedere 
următoarele aspecte: 

- să recurgă la investiții și amenajări prin care să modifice accesul în incinte, în sensul ca acestea să 
permită intrarea și deplasarea fără dificultăți a persoanelor în vârstă, îndeosebi a celor cu probleme de 
mobilitate; 

- să realizeze amenajări speciale în locație (toalete, băi), care să permită persoanelor în vârstă care 
se deplasează mai greu să poată să le utilizeze în condiții de siguranță; 

- să utilizeze cât mai multe pictograme în interiorul cât și în exteriorul locațiilor, pentru a sprijini 
persoanele în vârstă cu diverse deficiențe (de văz, de auz, de citit etc.) să identifice mai ușor unele locuri și 
să se orienteze mai rapid; 

- să instruiască salariații pentru a comunica cât mai adecvat și a utiliza, în acest sens, instrumentele 
agreate de către seniori (broșuri, hărți, ghiduri etc.); în cazul clientelei externe se impune cunoașterea unor 
limbi de circulație intrenațională (la fel și prezentarea instrumentele amintite mai sus) și a comportamentului 
specific acesteia; 

-  asigurarea unor servicii de asistență la deplasarea persoanelor în vârstă în incinte, la susținerea 
altor servicii pentru acestea, ceea ce poate însemna creșterea numărului de posturi; 

- diversificarea ofertei prin programe care să se includă excursii pe diverse itinerarii și cu diverse 
tematici, vizite la muzee, partide de vânătoare și pescuit etc. 

2. Organisme publice și private implicate. Muzeele, monumentele, mânăstirile, consiliile județene, 
primăriile, biserica ortodoxă etc., au interesul să dezvolte diversele lor locații cu potențial turistic pentru a 
atrage clientela reprezentată de persoanele în vârstă, care reprezintă o pondere însemnată pentru veniturile 
lor și care le susțin în conservarea, dezvoltarea și gestionarea lor cât mai corectă. 

În general, sugestiile și orientările menționate mai sus rămân valabile și pentru aceste locații, mai 
puțin ultimul punct, referitor la excursii, vizite, partide de pescuit și de vânătoare.  
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3. Societăți de transport turistic. Creșterea considerabilă a numărului de persoane în vârstă care 
pleacă în diverse călătorii turistice poate constitui un punct de plecare în promovarea unor politici de 
preț care să fie avantajoase pentru ambele părți.   
 

 

V.2. PROPUNERI PENTRU ADAPTAREA OFERTEI ȘI CREȘTEREA 

COMPETITIVITAȚII TURISMULUI PENTRU PERSOANELE DE MAI MULT DE 

55 DE ANI  

 

 Dezvoltarea turismul pentru seniori necesită adaptarea anumitor practici la nivelul produselor 
turistice, a infrastructurilor, a transporturilor, pentru a facilita accesul la destinațiile de vacanță și pentru a 
face sejurul mai confortabil. Aceste practici trebuie să fie rezultatul unei inițiative colective, a sectorului public 
și a celui privat. Pentru a asigura o mai bună adaptare pentru seniori atât cercetătorii (Zervoudis, Ali Ahmad, 
2012 ) cât și practicienii propun patru teme de reflecție:  
 • Informarea persoanelor în vârstă cu privire la turism; 
 • Mijloace de cazare colectivă; 
 • Studiul privind adoptarea unui brand  pentru ”cea de-a treia vârste” pentru facilitățile turistice 
specifice acestora;  
 • Problema transportului. 
 

A. Adaptarea în domeniul produselor turistice 
 

 La nivelul produselor turistice, produsele/serviciile de grup sunt adesea cele mai consumate de către 
persoanele în vârstă. Această tendință a creat o strategie de reducere a prețurilor, în special pentru 
persoanele în vârstă. În afara reducerii, pe piața seniorilor există și produse/servicii turistice tematice foarte 
populare în timpul zilei sau seara: muzică, dans, carnaval, pictură, internet, gastronomie. 
 Acest produs/serviciu turistic corespunde turismului de evenimente, organizat de majoritatea satelor 
de vacanță și a companiilor. Segmentarea pentru seniori nu este omogenă, la fel ca și produsele turistice. 
Unele unități turistice și-au ameliorat serviciile prin dezvoltarea unor activități sportive adecvate pentru acest 
grup de persoane, cum ar fi fitness, sală de gimnastică, teren de golf, drumeții sau ciclism. Pe de altă parte, 
în ceea ce privește persoanele cele mai în vârstă, este nevoie de structuri specifice sau de activități mai puțin 
obositoare, cum ar fi așa- zisele "jocuri ale minții".  
 
  B. Adaptarea în domeniul transporturilor 
 
 În domeniul transporturilor, profesioniștii din domeniul turismului trebuie să răspundă la problemele 
privind siguranța, confortul și protecția persoanelor în vârstă. Transportul unei persoane în vârstă presupune 
măsuri de precauție din partea călătorului și a organizatorului călătoriei. 
 Problemele din acest domeniu implică anumite constrângeri, cum ar fi suportarea căldurii, 
deplasarea pe drumuri dificile, apariția senzației de înstrăinare din cauza pierderii reperelor cotidiene. De 
exemplu, îmtr-o călătorie lungă cu autobuzul, seniorul poate suporta disconfortul unor scaune mici și 
incomode, iar accesul la toalete este limitat. Pe de altă parte, trenul și călătoria în grup sunt mai sigure, dar 
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există și alte condiții pe care profesioniștii în turism trebuie să le ia în considerare. Seniorul care nu 
călătorește într-un grup preferă autoturismul, deoarece acesta îi oferă mai multă libertate. 
 
 C. Adaptarea în domeniul cazării 
 
 Specialiștii din domeniul turismului hotelier trebuie să examineze cu atenție condițiile de locuit ale 
unui senior. Seniorul întâlnește mai multe dificultăți decât alte persoane. Seniorii vor să călătorească, fără a 
fi sau a se simți exilați. Adaptarea la turistului în vârstă în industria hotelieră se referă mai mult la 
îmbunătățirea locaților existente, decât la construcția de noi hoteluri pentru persoanele în vârstă, iar în acest 
din urmă caz îndeplinirea unor anumite condiții este mai mult decât necesară  Seniorii au nevoie de unele 
facilități suplimentare și pot plăti pentru a le avea.  
 Poziționarea în mediu (pe teren). În ceea ce privește poziția aleasă pentru pentru construcția unei 
unități turistice, elementele care trebuie luate în considerație în procesul decizional privesc următoarele 
aspecte:  
 • Situarea unității (teren plat sau accidentat); 
 • Posibilități de animație (restaurante și magazine), de cumpărături în proximitatea locației; 
 • Iluminarea străzilor din jur; 
 • Situația trotuarelor de pe străzile din jur; 
 • Securitatea clienților; 
 • Transportul pentru a ajunge în oraș; 
 • Apropierea aeroportului. 
 Elemente arhitecturale.Sunt de urmărit atât în faza de poziționare a construcției, dar și de 
transformare ulterioară a spațiilor pentru a răspundemai bine cerințelor seniorilor. Aici interesează: 
 • Posibilitatea de a staționa în fața hotelului, pentru a evita deplasările lungi ale clienților de la parcări 
îndepărtate; 
 • Minimizarea distanțelor de parcurs sau asigurarea ascensoarelor și a rampelor, pentru a permite 
trecerea scaunelor cu rotile; 
 • Balustrade pentru toate scările (chiar și la cele cu două sau trei trepte); 
 • Manere de prindere în dușuri și lângă căzile de baie; 
 • Uși suficient de largi pentru a permite trecerea scaunelor cu rotile; 
 • Iluminatul trebuie să fie adecvat în toate zonele comune; 
 • Spații comune organizate pentru a permite întâlniri și discuții. 
 Organizare în cadrul unităților. Atragerea clienților seniori depinde și de asigurarea unor mici servicii 
care pot conta din acest punct de vedere, cum ar fi:  
 • Asistență la transportul bagajelor, pentru a evita preocupările clienților în acest sens; 
 • Camerele pentru o persoană trebuie să fie accesibile fără costuri suplimentare. 
 Seducerea seniorilor în domeniul ospitalității.Mai multe măsuri se dovedesc pozitive, cum ar fi: 
 • Prețul trebuie să fie rezonabil; să se prevadă o reducere însoțită de servicii personalizate și 
rezervate (asistență la transportul bagajelor, primire personalizată); 
 • Recepția trebuie să fie caldă pe tot parcursul sejurului: seniorii așteaptă informații, curiozități, 
restaurante bune; 
 • Prietenia este importantă pentru persoanele în vârstă, care doresc să se întrețină cu personalul și 
cu alți clienți; 
 • Camere spațioase cu spațiu de stocare amplu, telefon, sistem de alarmă simplu, încălzire reglabilă, 
ferestre care se deschid. 
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 Toate aceste adaptări, care sunt pertinente pentru pentru orice afacere în domeniul turismului, 
indiferent de țară, sunt, evident, aplicabile pentru orice agent economic existent sau potențial din zona 
Doljului. 
 

V.3. RECOMANDĂRI PENTRU LUCRUL CU TURIȘTII ÎN VÂRSTĂ 

 

 Noua generație de persoane de peste 60 de ani s-a născut în anii 1950 și a  experimentat revoluția 
anilor '60, în care valorile sociale au evoluat semnificativ. Ca urmare, acest segment de consumatori nu se 
conformează stereotipului persoanei în vârstă care rămâne acasă. Cu toate acestea, unele mituri eronate 
despre persoanele în vârstă încă persistă, fiind de vorba îndeosebi despre unele aspecte cum ar fi: 
 • ele sunt fidele unui anumit brand; 
 • nu se simt confortabil cu tehnologia; 
 • favorizează o anumită structură  în turism (de ex. călătoria în grupuri organizate); 
 • caută activități dedicate vârstnicilor; 
 • se pensionează la vârsta de 65 de ani; 
 • adoptă un stil de viață lent. 
 În zilele noastre toate aceste premize vechi nu mai sunt valabile. Seniorul de peste 50 de ani este 
definit mai mult ca fiind o persoană care: : 
 • posedă o educație înaltă; 
 • este autonom în ceea ce privește toate aspectele vieții; 
 • trăiește o formă de revitalizare personală; 
 • are un ritm rapid de viață; 
 • trăiește fără compromisuri; 
 • adoră să ia decizii; 
 • posedă o mare sete de cunoaștere. 
 Cu astfel de caracteristici și valori asumate, turiștii de peste 50 de ani sunt acum mai aventuroși ca 
niciodată. Potrivit unui studiu realizat de compania britanică NOP World, seniorii evită vacanțele tradiționale 
pe plajă și aleg destinații mai îndepărtate. Aproximativ 65% dintre ei ar dori să participe la un safari, de 
exemplu. Sondajul arată, de asemenea, că două treimi dintre cei peste 50 de ani cred că se bucură de viața 
lor.  
 Produsele de turism și strategiile de marketing trebuie să țină seama de această realitate. 
Este ceea ce deja unele industrii (ramuri) au și realizat, prin oferirea de echipamente inovatoare, care să 
permită persoanelor în vârstă să-și practice hobby-urile sportive mai mult timp. Schiorii pot conta mai mult 
pe un confortabil bocanc "moale" șii jucători de golf pe bastoane de tip "Big Bertha", care le permit să 
lovească drept și departe fără prea mult efort. 
 Mesajele publicitare nu se adaptează mereu la portretul sociodemografic al persoanelor care 
îmbătrânesc (de exemplu, mai mult de 31% dintre aceștia nu sunt căsătoriți). Destinațiile nu ar trebui să se 
teamă să includă seniori care sunt foarte optimiști în anunțurile lor. Aproximativ 63% dintre seniori se simt 
mai tineri decât vârsta lor reală. 
 Pentru a avea succes cu această clientelă, atât cercetătorii, cât și practicienii sunt în măsură să 
ofere unele recomandări care și-au dovedit eficacitatea în relațiile cu seniorii, respeciv: 
 • să li se ofere o simplitate originală; 
 • să li se propună o activitate pe care alții nu pot sau nu doresc să o facă; 
 • nu trebuie încercată categorisirea lor; 
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 • să li se permită să se implice; 
 • să li se ofere o experiență, și nu un produs; 
 • trebuie să fie ghidați și nu supravegheați; 
 • să li se asigure perioade de împrospătare și de odihnă. 
 În consecință, mesajele publicitare și discuțiile directe care vizează această clientelă necesită o 
anumită subtilitate pentru a o provoca și a o interesa, fără a o limita și a o introduce într-o anumită categorie. 
Aceste persoane nu doresc în mod deosebit să "treacă" drept bătrâne nici atunci când cumpără o mașină. 
Câteva cuvinte sau expresii trebuie evitate atunci când se dicută cu noii seniori: vârstnic, vârstă de aur, vechi, 
capete albe, turiști gri, pensionari, seniori etc.  
 Companiile trebuie să-și adapteze conceptele. Reducerile în funcție de vârstă pot să rămână, dar 
cel mai bine este să se evite etichetarea nedorită a clientelei. Trebuie să se vorbească despre un preț special 
pentru cei de peste 60 de ani, decât pentru o clientelă cu vârsta de aur. O întrebare trebuie să rămână mereu 
în mintea managerului: care dintre produsele sau serviciile ofertei proprii ar putea deveni depășite în fața 
unei clientel îmbătrânite? 

V.4. PROPUNERI DE PROMOVARE A AFACERILOR CARE VIZEAZĂ 

TURISMUL PENTRU SENIORI 

 

 În termeni de comunicare, având în vedere marea diversitate pe care o reprezintă seniorii, este 
necesară o anumită segmentare a acestui grup eterogen din multe privințe. Compatibilitatea cu motivațiile 
acestora rămâne abordarea cea mai potrivită în acest caz. Persoanele cu vârsta cuprinsă între 50 și 65 de 
ani sunt interesate de voie bună, de distracții, cele cu vârsta de la 65 la 74 de ani de libertate, în timp ce 
sănătatea rămâne o preocupare de bază pentru seniorii de peste 75 de ani.   
 Se pune deci problema  canalului de comunicare care trebuie privilegiat în relațiile cu persoanele în 
vârstă.  Mai mult de o treime din seniorii de astăzi utilizează internetul și noile sale instrumente și au mult 
timp disponibil pentru a se informa, astfel că mărturiile prietenilor și a altor turiști sunt foarte bine apreciate 
de această audiență. De asemenea, consumul de media este și el, de asemenea, mai important, cu un volum 
de ore petrecut în fața ecranului televizorului care crește odată cu vârsta.  
 Oferta propusă trebuie să fie în acest caz dedicată, personalizată.  Acest segment apreciază, de 
asemenea, ofertele la pachet. Serviciul oferit va fi esențial în asigurarea fidelității clientelei. Selectarea 
mijloacelor media, definirea mesajelor în funcție de motivațiile și de cunoașterea clienților vor permite 
comunicarea peun anumit sepment al pieței seniorilor,  dar fără ale a stigmatiza oferta.  
 Poșta electronică, televiziunea, presa specializată sunt departe de a fi ostile comunicării. Și 
marketingul direct este o modalitate excelentă de a ajunge la o țintă care apreciază mesajele personalizate. 
Astfel, agenții care evită acest segment din motive de imagine, vor găsi un compromis în marketingul direct 
un bun compromis. 
 Poșta electronică apare ca un mediu subteran care permite o comunicare orientată către seniori în 
cea mai mare discreție, dar și cel mai potrivit mijloc de comunicare cu persoanele în vârstă, deoarece acestea 
au timp să citească. Marketingul personalizat pare eficient pentru un receptor atent la mesaje personalizate 
și la produse specifice. 
 Televiziunea este, de asemenea, un instrument de primă alegere ținti un care petrece mult timp în 
fața micului ecran, mai ales în timpul zilei. Un avantaj pentru agenții de publicitate care pot beneficia, în 
același timp, de tarifele uneori mai interesante decât cele practicate d televiziune în timpul serilor. Difuzând 
o mulțime de informații care satisface orice curiozitate  televiziunea oferă consumatorului motive să cumpere.  
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 În ciuda unei idei preconcepute, internetul constituie și el un instrument interesant de marketing 
direct pentru a ajunge la vârstnici. Experimentând primii sosirea calculatorului, seniorii sunt chiar primii 
utilizatori de e-mail privat". "Seniorii surferi", așa cum mai sunt ei numiți, preferă să-și petreacă timpul în fața 
ecranului și devin din ce în ce mai puțin rezistenți la plata online, dar pentru cei care încă ezită trebuie să se 
folosescă mijloace clasice de plată.  să oferiți o plată prin cec.  
 Seniorii de astăzi au experimentat apariția societății de consum și sunt obișnuiți cu publicitatea. Este 
vorba despre o țintă atentă, informată și exigentă. Nu există o regulă bine stabilită că o comunicare care are 
ca subiect seniorii poate fi total agreată de aceștia (Tréguer, 2012). Comunicarea către seniori trebuie, mai 
înainte de toate, să conțină discursul cel mai rațional și mai obiectiv posibil.  Apoi, trebuie ca ținta să se poată 
identifica cu persoanele folosite pentru a transmite mesajul, iar  folosirea unor celebrități pare foarte eficientă. 
 Potrivit lui Goblot (2013), transmiterea unui discurs generațional prin e-mail este o abordare bună, 
pentru că seniorii sunt foarte atașați de legăturile de familie, mai ales de cele cu nepoții lor. Arătând că seniorii 
că nu sunt singura generație care utilizează un anumit produs poate fi, de asemenea, bine percepută. Un 
produs pentru seniori poate fi valabil pentru toate generațiile, opusul nu este neapărat adevărat. Noțiunile de 
obiectivitate și simplitate sunt, de asemenea, o cheie a conceperii mesajelor.  
 În afara acestor elemente devenite clasice în comunicarea cu clienții, elemente care s-au impus, dar 
care sunt departe de a fi generalizate chiar în țările europene dezvoltate, situația existentă în județul Dolj 
reclamă impunerea un măsuri specifice pentru promovarea turismului în general, și a clineților seniori în cazul 
în care se alege o astfel de țintă. 

1. Adoptarea unui brand de teritoriu reprezentativ pentru istoria,cultura și natura acestor locuri, care 
să surprindă chintesența lor și care să reprezinte baza unor subbranduri locale și a oricărui mesaj de 
promovare în viitor. În acest fel se va asigura o concentrare benefică a comunicării și se va ajunge mult mai 
ușor la țintele dorite. 

2. Susținerea acestui brand la nivelul tuturor organizațiilor publice și al agenților economici implicați 
o perioadă suficient de lungă pentru cunoașterea sa de către clientela locală, românească și străină. 

3. Conceperea unor mesaje care să țină cont de motivațiile, de cerințele și de exigențele în materie 
de comunicare ale segmentelor țintite, care să nu eticheteze turiștii în vârstă și să nu-i jignească. 

4. Optimizarea informării turistice trebuie să plece de la reconceperea sau în ființarea unor site-uri 
care să corespundă din multiple puncte de vedere: multitudinea informațiilor, estetică, limbi străine utilizate, 
informații referitoare la accesibilitate pentru persoanele cu probleme de mobilitate, impresii ale vizitatorilor, 
servicii oferite, programe, transport local etc. 

5. Îmbunătățirea frecvenței la prezența pe rețelele sociale, care însemnaă în final o comunicare mai 
bună și interesul turiștilor, dar și la alte instrumente, de tip facebook, instagram. 

6. Crearea unei rețele pentru împărtășirea de informații care vizează consolidarea brandului și a 
subbrandurilor locale, susținerea reciprocă în atragerea turiștilor. 

7. Adoptarea unui ansamblu de indicatori care să permită urmărirea rezultatelor comunicării din mai 
multe puncte de vedere, cum ar fi: numărul de vizitatori după națționalite, clasamentul celor mai urmărite 
pagini și rubrici, numărul de conexiuni prin smartfon, tabletă, e-mail, alte programe, numărul de broșuri 
distribuite, numărul de chestionare completate, structura calificativelor primite etc. 
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V.5. DESCRIEREA CANALELOR DE PROMOVARE A POTENȚIALULUI 

LOCAL DE DEZVOLTARE A PRODUSELOR TURISTICE PENTRU SENIORI DE 

PESTE 55 DE ANI 

 

 Marketingul direct este eficace în relația cu pentru persoanele în vârstă din mai multe considerente. 
În primul rând, seniorii sunt generația cuvântului scris, în timp persoanele mai tinere s-au refugiat la imagine. 
Ei au primit o educație literară puternică, au crescut înainte de boom-ul TV, al cărui programele începeau 
numai seara. Pentru seniori doar scrierea permite argumentarea. În plus, ei au mult timp să citească, să se 
documenteze, să compare și să facă alegeri raționale. 
 În al doilea rând, este vorba de un client potențial experimentat, rațional, avid de informații și care 
devine mai precaut cu fiecare an care trece . Scrierea  (mesajele) de tip marketing direct face posibilă 
dezvoltarea argumentelor, de a prezenta mai multe produse și mai multe detalii. În marketingul direct cu 
persoanele în vârstă, nu există concepte, ci numai concretul. Astfel dacă se susține că produsul prezentat 
este cel mai bun, seniorul va solicita imediat o probă în acest sens. În cele din urmă, aceștia apreciază 
marketingul direct pentru că păstrează controlul asupra procesului de luare a deciziilor. 
 Instrumente media privilegiate în relația cu seniorii care au timp, deci sunt primii consumatori ai 
tuturor canalelor și instrumentelor media, sunt prezentate mai jos. 
 1. Televiziunea : audiență, notorietate, cerdibilitate, eficacitate. Televiziunea este primul mijloc media 
utilizabil în marketingul direct, cu condiția expresă de a le furniza informații utile într-un mesaj simplu și 
concret, așa cum o face o corespondență bună. Aceasta este urmărită,după unele statistici credibile, de 98% 
dintre persoanele în vârstă, dintre care 94% o urmăresc în fiecare zi de dimineața devreme. Din acest punct 
de vedere se beneficiază de ecrane ieftine și care sunt eficace pe piață. În acest fel se poate dezvolta un  
mesajul între 30 de secunde și 1 minut. Telefonul, site-ul web și adresa de răspuns pot fi memorate cu o 
eficacitate maximă. 
 2. Internet: un canal media modern și rapid. Seniorii găsesc pe Internet informații suplimentare 
despre un produs sau serviciu previzualizat în presă sau la televizor. Scorurile de impact, de notorietate și 
de incitare la cumpărare ajung la aniveluri înalte datorită acestui suport media, cu condiția conceperii unui 
site de informații cu adevărat conceput pentru seniori. 
 3.Presă: media orientată și dedicată. Constituie un canal și mijloc ideal pentru a ajunge la clientela 
reprezentată de seniori. Texte sunt pentru cititori cu vârstă medie de peste 45 de ani, iar la cele cu imagini 
media ajunge la 25 de ani. Unele reviste s-au specializat pe aceste segmente. În ciuda tirajului lor, ele nu 
vor reuși niciodată să seducă pe cei mai tineri, pentru că nu fac parte din generația lor. 
 4. Corespondențe: la țintă, complete și precise. Este mijlocul ideal pentru a dezvolta argumentele și 
de a realiza actul de vânzare. În cazul persoanelor în vârstă, rezultatele pot fi foarte bune.   
 Pentru a avea succes în realizarea strategiei de marketing direct în relațiile cu persoanele în vârstă, 
nu trebuie să se reducă acest segment, atât de numeros, atât de divers și de bogat în experiențe la câteva 
clișee legate de seniori. 
 Regula nr.1. Seniorilor trebuie să li se prezinte o istorie, care nu trebuie prezentată sub forma unui 
scurt rezumat, cum este cazul tinerilor. 
 Regula nr.2. Seniorii trebuie să aibă timp să se informeze, să compare, să negocieze și să decidă 
cumpărarea, deci în relațiile cu ei trebuie să li se ofere acest răgaz. 
 Regula nr.3. Înainte de a dicuta o propune cu seniorii și a le prezenta o istorie totul trebuie verificat 
și testat în prealabil. Ei au văzut aproape totul, au citit totul, au auzit totul. Soluția pe care o propune un 
comunicator nu este neapărat una miracol, una infailibilă. 
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 Regula nr.4. În comunicare nu trebuie făcute greșeli, pentru că seniorii sunt curioși și știu să le 
detecteze destul de ușor, că ele sunt gramaticale, de ortografie etc., iar acestea ridică îndoieli în privința 
ofertei care se promovează. 
 Regula nr.5. Comunicatorul trebuie să încerce să se pună în locul seniorului și să se întrebe care 
dintre ofertele posibile ar prefera să i se facă. 
 Marketingul direct prezintă un avantaj sigur în relațiile cu seniorii, pentru că dacă acștia sunt 
satisfăcuți rămân fideli comparativ cu tinerii obișnuiți să treacă de la o marcă la alta datorită bugetelor reduse. 
 În afara unei comunicări directe, pot fi folosite cu o eficacitate care trebuie luată în considerare 
afișele, panourile publicitare, dar și cataloage, pliantele, broșurile, prospectele, agendele și calendarele, care 
se găsesc la sediul unităților de turism, dar care pot fi transmise pe diverse căi la clientela reprezentată de 
persoanele în vârstă.Târgurile de turism reprezintă și ele un puternic mijloc de comunicare, dar prezența la 
acestea se face, de regulă, indirect, prin organizații private federative sau publice. 
 
 

V.6. OBIECTIVE, PROGRAME ȘI ACȚIUNI STRATEGICE PENTRU 

PROMOVAREA ȘI ÎMBUNATAȚIREA IMAGINII TURISTICE A JUDEȚULUI 

DOLJ 

 

 La nivelul județului Dolj există cel puțin două instituții care au responsabilități și care s-au angajat să 
întreprindă demersuri complexe pentru dezvoltarea turismului, inclusiv a turismului pentru seniori. Astfel, 
Consiliul Județean Dolj a dat publicității, în cursul anului 2015,  Strategiei de Dezvoltare Economico-Socială 
a Județului Dolj pentru perioada 2014-2020, cu scopul de a deveni principalul instrument de planificare 
strategică și de orientare a investițiilor pentru instituții, pentru administrațiile publice locale, dar și pentru alte 
categorii interesați, precum cei din mediul privat, universitar sau nonguvernamental. În structura strategiei 
sunt incluse: 
 - planul de acțiuni, care cuprinde o prezentare cronologică a măsurilor ce trebuie întreprinse de către 
diferiții actori de la nivel județean și local pentru implementarea strategiei și a portofoliului de proiecte 
identificate;  

 - sistemul de implementare, monitorizare și evaluare al strategiei – cu accent pe arhitectura 
instituțională necesară pentru punerea în practică a strategiei, inclusiv diseminarea acesteia, monitorizarea 
periodică și evaluarea stadiului implementării acestuia, pe baza unui set de indicatori clari și asumați.  
 Strategia subliniază și susține necesitatea derulării de proiecte, mai ales transfrontaliere, care să 
pună în practică obiectivele sale de dezvoltare turistică prin instrumente specifice. Sunt evidențiate acțiunile 
punctuale (participarea la expoziții de profil, cursuri de formare, promovare etc.) care au ca scop dezvoltarea 
formelor de turism cu potențial din zonele transfrontaliere și sunt evidențiate mai multe trasee interesante, 
care pot deveni instrumente eficace în dezvoltarea turismului zonal.  
 Aceeași strategie meționează și constrângerile importante de care depinde dezvoltarea unor astfel 
de trasee, menționând importanța modernizării infrastructurii de transport, a restaurării și punerii în valoare 
a obiectivelor de patrimoniu, de implicarea mediului privat, de dezvoltarea infrastructurii de cazare și de 
agrement, de o promovare corespunzătoare și de îmbunătățirea cooperării transfrontaliere și interjudețene. 
Printre prioritățile județului în domeniul turismului pentru perioada 2014-2020 s-au exemplificat amenajarea 
în scop de agrement a culoarului Dunării, continuarea investițiilor în reabilitarea, modernizarea și valorizarea 
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obiectivelor de patrimoniu construit și a celor culturale (muzee, galerii de artă etc.) și sportive. Acest ultim 
obiectiv a fost între timp realizat, ca și restaurarea și accesibilizarea unor cule importante din județ.  
 În baza analizei efectuate la nivelul regiunii SV Oltenia de către Agenția de Dezvoltare Regională, 
cel de-al doilea mare actor implicat în acest domeniu, turismul poate deveni unul din factorii cheie în procesul 
de relansare a economiei locale, ţinând cont de faptul că Regiunea SV Oltenia deţine un potenţial turistic 
ridicat, adecvat diverselor tipuri de turism. În conformitate cu obiectivul principal al Strategiei Naţionale în 
domeniul Turismului, reprezentat de o creştere a veniturilor din turism şi a contribuţiei turismului la PIB prin 
stimularea diversificării şi calităţii ofertei turistice, se are în vedere dezvoltarea armonioasă și integrată a 
tuturor formelor de turism.  
 Turismul este considerat o prioritate pentru programul de dezvoltare a regiunii, având în vedere atât 
resursele existente, cât şi necesitatea realizǎrii coeziunii economice şi sociale în regiune, prin extinderea 
numărului de zone și resurse ce vor fi valorificate la nivelul întregului teritoriu al regiunii, printr-o abordare 
bazată pe integrare și sustenabilitate.  
 Strategia de dezvoltare a turismului pe termen scurt (2014), mediu (2020) şi lung (2030) pune un 
accent aparte pe comunicare și pe creșterea atracției zonei pentru turiștii români și străini. Cele mai 
importante acțiuni prevăzute să se întreprindă pentru promovarea și îmbunătățirea imaginii turistice a întregii 
regiuni și implicit a județelor componente sunt următoarele:  
 1. Crearea şi dezvoltarea unui brand regional în domeniul turistic. Un astfel de demers ar avea ca 
rezultat creşterea vizibilităţii naţionale şi internaţionale a Regiunii Sud-Vest Oltenia ca destinaţie turistică. 
Existența unui brand regional ar trebui să constituie baza și valoarea adăugată pentru toate acțiunile de 
promovare turistică. Acesta ar trebui să fie constituit ca un element comun al posibilelor branduri locale cum 
ar fi căluşul, zaibărul, vinurile de Drăgăşani, vinurile de Segarcea, merele de Vâlcea, prazul, pâinea în ţest, 
ceramica de Horezu, costumele populare, folclorul oltenesc, sculptura tradiţională şi cultă etc. Ca linii 
prioritare de intervenție au fost identificate elaborarea unui studiu în vederea identificării unui brand regional 
și  dezvoltarea şi implementarea unui sistem unitar de marcare a atracţiilor turistice în întreaga regiune 
(panouri, hărţi turistice pe drumurile naţionale şi judeţene, în gări, autogări, aerogări, de-a lungul şoselei 
Transalpina etc.) în conformitate cu standardele UE.  
 2.. Promovarea naţională şi internaţională. O activitate de marketing turistic corect și eficient este un 
factor cheie al succesului în fiecare sector al turismului și la orice nivel.   În acest sens se impune trecerea 
de la promovarea unor produse turistice izolate, realizate de turoperatorii specializaţi, la dezvoltarea unor 
destinaţii turistice în cadrul cărora să fie oferit un produs turistic integrat, generat de parteneriatele realizate 
de factorii implicaţi (patronate, administraţie publică locală, comunitate locală, investitori privaţi) şi promovat 
atât prin efortul asociaţiilor de dezvoltare a turismului realizate la nivel local, cât şi prin efortul administraţiei 
publice centrale. Ca linii prioritare de intervenţieau fost privilegiate: 
 - elaborarea unui plan de marketing turistic la nivel regional, conținând o strategie de promovare a 
regiunii pe termen mediu, la nivel național și internațional;  
 - punerea în aplicare a activităților previzionate de planul de marketing turistic, acordarea de sprijin 
pentru inițierea, la nivel regional, a activităților de promovare națională și internațională - implicarea pe scară 
largă a agenţilor economici din regiune şi a organismelor publice;  
 - promovarea ofertelor turistice din regiune prin includerea acestora în cataloagele touroperatorilor 
români şi străini, creşterea numărului de participanţi (agenţi economici, primării, prefecturi) la bursele de 
turism naţionale şi internaţionale (sprijinirea participării acestora);  
 - dezvoltarea de relaţii economice, transfer de cunoştinţe şi schimb de experienţe la nivel naţional şi 
internaţional. 
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 3. Crearea şi actualizarea unui portal web dedicat turismului regional. Multiplele aspecte ale 
atractivității culturii și teritoriului Olteniei pot face din aceasta o destinație competitivă, pe o piață a turismului 
tot mai globalizată. Crearea unui portal web pentru promovarea turismului ce poate fi practicat în Oltenia, 
considerând exemplele de bună practică în acest sens din Europa, reprezintă calea prin care Oltenia va 
accesa piața turismului internațional, fiind competitivă cu alte destinații turistice similare. Liniile prioritare de 
intervenţie sunt:  
 - realizarea unui portal de turism al Regiunii Sud-Vest Oltenia, ca instrument major de promovare, 
informare şi efectuare a rezervărilor;  
 - realizarea unei hărţi interactive pe site-ul dedicat turismului din Regiunea Sud-Vest Oltenia;  
 - realizarea unui calendar interactiv de evenimente;  
 - crearea unei interfețe de tip „plan your stay” (”planifică-ți sejurul”) în cadrul portalului. 
 
 

V.7. PROPUNERI DE DIVERSIFICARE A PRODUSELOR TURISTICE PENTRU 

SENIORII +55 

 
În cadrul Strategiei de Dezvoltare Economico-Socială a Județului Dolj pentru perioada 2014-2020, 

însușită de Consiliul Județean Dolj și publicată în anul 2015,  la capitolul ”Turism” sunt agreate mai multe 
trasee turistice care pot susține eforturile întreprinse de factorii interesați în vederea  creșterii atractivității și 
clădirii unei imagini turistice interesante a zonei. Traseele identificate sunt:  
 1. Traseul pentru agrement și sporturi extreme: Croaziere pe Dunăre;  

 2. Traseul cultural-istoric ”Pe urmele străbunilor”: Craiova-Cernătești-Strehaia-Drobeta Turnu 
Severin-Orșova-Calafat-Bulgaria-Bechet-Corabia-Slatina-Scornicești. Cuprinde și punctele Cioroiu Nou, 
Băilești și Perișor;  

 3. Traseul de ecoturism ”Splendorile naturii”;  

 4. Traseul ecumenic-monahal ”Drumul Credinței”: Craiova-Calafat-Bulgaria-Bechet-Mănăstirea 
Sadova-Mănăstirea Jitianu-Craiova-Slatina-Caracal;  

 5. Traseul gastronomic ”Bachus și bucatele din Balcani”;  

 6. Traseul tradițiilor și meșteșugurilor populare ”Veșnicia s-a născut la sat”.  
 În cadrul aceleiași strategii se menționează faptul că, în anul 2009, Direcția Județeană de Cultură și 
Patrimoniu Național Dolj a propus crearea a șase trasee cultural-turistice la nivelul Doljului, respectiv:  
 - Perișor-Maglavit-Cetate-Desa-Calafat-Vidin, care să cuprindă casa memorială Henry Coandă, 
Mănăstirea Maglavit, Portul Turistic Cetate, Situl Arheologic Desa și Muzeul Asociației Culturale Castravița 
din Desa Palatul Marincu și plaja din Calafat;  
 - Craiova-Cernătești-Grecești, care să cuprinde muzeele, instituțiile culturale și lăcașurile de cult din 
Craiova, Parcul Romanescu, Grădina Botanică, Cula Cernătești și taraful din Grecești;  
 - Craiova-Coțofeni-Răcari-Filiași, care cuprinde 2 situri arheologice, o bibliotecă și Capela 
Fileșenilor;  
 - Craiova-Segarcea-Giurgița-Ostroveni/Zăval/Gighera, care cuprinde mănăstirea, biblioteca și 
cramele din Segarcea și ansamblul de călușari din Giurgița;  
 - Craiova-Sadova-Călărași-Bechet-Oreahovo, care cuprinde Mănăstirea Sadova, ansamblul folcloric 
și fântâna Mariei Tănase de la Călărași, festivalul de folclor, cenaclul literar, atelierul de țesut covoare și 
portul Bechet;  
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 - Craiova/Calafat-Cetate-Plenița-Terpezița, care cuprinde atelierul de ocarine de la Terpezița, 
Sărbătoarea Bujorului de la Plenița și Portul Cultural Cetate. 
 De asemenea, turismul rural și cel peisagistic ar putea fi dezvoltat și pe următorul traseu : Ciupercenii 
Noi- Desa-Poiana Mare-Băilești- Plenița- Bucovăț-Craiova-Coșoveni-Bratovoești-Geormani-Segarcea-
Gighera- Bistreț.  
 În Strategia de dezvoltare a turismului pe termen scurt (2014), mediu (2020) şi lung (2030), ADR 
Oltenia propune, de asemenea, două itinerarii specifice, respectiv: 
 1. Ciupercenii Noi-Desa-Poiana Mare-Băileşti-Pleniţa-Bucovăţ.  
 2. Craiova-Câmpia Romanaţi/râul Jiu-Catedrala mitropolitană Craiova, Mănăstirea "Sf. Dumitru 
Izvorâtorul de Mir" ctitor Matei Basarab, Mănăstirea "Acoperământul Maicii Domnului", Biserica "Sf. 
Gheorghe" construită în anul 1752, Biserica "Sf. Mina" construită în anul 1731, Mănăstirea "Duminica Tuturor 
Sfinţilor-Craiova"-Casa Băniei-Muzeul Olteniei-Muzeul de Artă-Biserica "Madona-Dudu", casa memorială 
Traian Demetrescu, Parcul Romanescu, aeroportul internaţional Craiova.  
 Având în vedere propria analiză efectuată pentru identificarea potențialului obiectivelor turistice din 
județul Dolj, posibilitățile relativ scăzute de a investi ale agenților economici, accesibilitarea infrastructurii și 
propunerile de mai sus ale Consiliul Județean Dolj și ale Agenției de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, 
se pot propune trei circuite turistice în cadrul acestui proiect: 

1. Traseul Craiova-Perișor-Băilești-Maglavit-Cetate-Desa-Calafat, care să cuprindă muzee din 
Craiova, casa memorială Henry Coandă, Muzeul Satului Maglavit, Castelul Barbu Drugă, Portul Turistic 
Cetate, Situl Arheologic Desa și Muzeul Asociației Culturale Castravița din Desa, Palatul Marincu, traseu cu 
o componentă culturală preponderentă;  

2. Traseul Ciupercenii Noi-Desa-Poiana Mare-Băilești-Plenița-Bucovăț-Craiova-Coșoveni-Bratovo-
ești-Geormani-Segarcea-Gighera-Bistreț, pe care se poate dezvolta turismul rural și cel peisagistic; 

3. Traseul Filiași-Coțofenii din Față-Almăj-Craiova (inclusiv Bucovăț)-Cârcea-Podari-Cerăt-Segar-
cea-Băilești-Maglavit-Calafat care vizează vizitarea mânăstirilor, a bisericilor vechi și a a altor monumente 
religioase existente în județ. 
 
 

V.8. BUNE PRACTICI DIN UNIUNEA EUROPEANĂ ÎN RELAȚIILE CU TURIȘTII 

SENIORI 

 

1. Raportul Bouillon pentru dezvoltarea turismului pentru seniori în Franța 
 

 Însărcinat cu o misiune în domeniul turismului pentru seniori, Christophe Bouillon, deputat de Seine-
Maritime în parlamentul Franței, și-a prezentat raportul în data de 25 ianuarie lui Matthias Fekl, secretar de 
stat pentru comerț exterior, promovarea turismului și a francezilor în exterior, Martine Pinville, secretar de 
stat pentru comerț, artizanat, consum și economie socială și de solidaritate și secretarul de stat pentru seniori 
și autonomie, Pascale Boistard. Scopul raportului a fost identificarea căilor prin care  să se stimuleze turismul 
pentru vârstnici. 
 În acest raport privind turismul pentru persoanele în vârstă, înaintat parlamentului pentru a face noi 
reglementări în domeniu, Christophe Bouillon a analizat piețele în care investesc seniorii, așteptările lor și 
oferta disponibilă în Franța la nivelul anului 2016. El a recomandat ca, în mod prioritar, toți profesioniștii din 
domeniul turismului să ia în considerare cetățenii în vârstă în strategia lor de primire și de dezvoltare. 
Acest lucru necesită măsuri de îmbunătățire a recepției și prin structurarea unei oferte adaptate, în special 
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în domeniul transporturilor, sprijin pentru investiții în cazare, dar și promovarea acestei oferte. 
 Raportul prevede, de asemenea, dispozitive concrete de formare a salariaților din sector pentru a 
răspunde mai bine cerințelor specifice ale persoanelor în vârstă. De asemenea, el pledează în favoarea unui 
sistem de susținere la plecarea în vacanță, pe modelul sistemului „IMSERSO“, dezvoltat în Spania și diverse 
acțiuni complementare susținute de către Agenția Națională pentru Cecurile de Vacanță (ANCV), în special 
în domeniul turismului social și de solidaritate. 
 Potrivit raportului lui Christophe Bouillon, seniorii merită mai multă atenție. Ei călătoresc mai mult, 
mai ales în afara sezonului, și cheltuiesc mai mult decât un turist mediu, sunt mai sensibili la ofertele culturale, 
la serviciile gastronomice și la "servicii suplimentare" pentru confortul lor. Acest lucru favorizează turismul 
lent, turismul viniviticol și turismul cultural. De reținut, de asemenea, că seniorii vor să meargă în vacanță 
pentru a consolida legăturile lor de familie. 
 Cele 17 măsuri, divizate în 5 axe, propuse de către raportul Bouillon pentru "A face din Franța o 
destinație atractivă pentru turiștii în vârstă" sunt prezentate mai jos. 

A. Primire (cazare) și ofertă 
 

 Propunerea 1: Încurajarea profesioniștilor în turism să integreze dezvoltarea turismului persoanelor 
în vârstă în planurile lor directoare. 
 Propunerea 2: Facilitarea mobilității turiștilor seniori internaționali, în special prin deschiderea 
aeroporturilor regionale către destinații internaționale, prin crearea unei legitimații SNCF pentru aceștia și 
prin acordarea permiselor de circulație pentru autocarele de seniori spentru a circula prin Paris (printr-o 
derogare specifică). 
 Propunerea 3: Integrarea problemei unei bune primiri a seniorilor în marca Quality Tourism. 
 Propunerea 4: Lansarea, în parteneriat cu specialiștii din domeniul ospitalității, a unei operațiuni de 
comunicare majore, pentru promovarea schemelor de asigurări de sănătate în vederea  reasigurării turiștilor 
în vârstă. 
 
B. Promovare și comunicare 

 Propunerea 5: Încurajareamunicipalitățile care dețin un port fluvial, să obțină statutul de "comună 
turistică", apoi de "stație de turism clasificată". 

 Propunerea 6: Înființarea unei comisii dedicate sejururilor de sănătate în cadrul Atout France. 
 Propunerea 7: Promovarea pe lângă turiști și profesioniști din turismul străin a dispozitivelor de transport 
accesibile pentru persoanele cu mobilitate redusă. 

 Propunerea 8: O reprezentare mai bună a seniorilor în campaniile promoționale. 
 

C. Investiții 
      Propunerea 9:  Crerea unui dispozitiv IMSERSO în stil francez pentru a mări rata de pensionare pentru 

francezi. 
 Propunerea 10: Consolidarea promovării Împrumutului Participativ pentru renovarea hotelieră, 

dedicat modernizării facilităților turistice. 
 Propunerea 11: Dezvoltarea unei oferte de cazare dedicată turismului intergenerațional (în special 

bunicii și nepoții). 
 Propunerea 12: Creșterea plafonului cifrei de afaceri care permite scutirea de TVA a asociațiilor de 

turism. 
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D. Digital 
 Propunerea 13: Crearea de conținuturi online pentru a atrage cetățeni în vârstă, din ce în ce mai 

conectați. 
  Propunerea 14: Încurajați creerii de aplicații dedicate persoanelor în vârstă 
E. Formare 
 
 Propunerea 15: Crearea unui ghid practic pentru structurarea și promovarea ofertelor turistice pentru 
persoanele în vârstă. 
 Propunerea 16: Crearea unui MOOC (Massiv Open Online Courses) dedicat profesioniștilor și 
instituțiilor în ceea ce privește așteptările clientelei senioare, în special în ce privește turismul de memorie, 
debunăstare, cultural și al spiritual. 
 Propunerea 17: Integrarea în formările turistice de module dedicate clientelei senioare. 
 

2. Răspunsuri ale companiilor la cerințele turiștilor seniori 
 

 A. Grupul "American Choice" oferă deja camere special adaptate nevoilor de peste 60 de ani sub 
brandul"Premium". În Austria și Germania, un lanț de hoteluri "50 Plus Hotels Österreich" a dezvoltat un 
concept deosebit de potrivit pentru persoanele în vârstă. Acest grup oferă sejururi intitulate "simplificarea 
vieții în vacanță", destinat persoanelor de peste 50 de ani. Obiectivul său este acela de a răspunde cât mai 
bine posibil solicitărilor și dorințelor exprimate de această clientelă. Personalizarea produsului turistic face 
turiștii să se simtă mai confortabil și să se bucure de cea mai bună asistență posibilă. 

B. Printre grupurile franceze, Accor, cel de-al treilea grup hotelier din lume, dispune de un 
departament pentru seniori responsabil, în special, cu monitorizarea evoluției clientelei seniorilor și cu 
realizarea de ameliorări. Acest departament participă la conceperea politicii de marketing a grupului. 
 
  
3. Exemplu de strategie globală pentru seniori  într-o stațiune turistică   

  

 

            Acest exemplu oferă o idee bună despre ceea ce se neste o viziunea globală 
asupra pieței seniorilor. El se referă la una dintre cele mai mari stațiuni montane din 
Franța. 
 Conducătorii acestei stațiuni erau deja sensibilizați cu privire la fenomenul îmbătrânirii populației. Ei 
au lansat o serie de comunicări pentru seniori în media de specialitate și prin marketing direct, inițiative care 
au sporit frecvența călătoriilor seniorilor tineri, cu vârsta cuprinsă între 50 și 60 de ani, în cadrul stațiunii. În 
același timp, creșterea cifrei de afaceri a fost ridicată și în rândul persoanelor în vârstă.  
 În afară de proprietarii de locuințe din stațiune, turiștii de peste 50 de ani nu se mai întorseseră  în 
anii următori. În anul 2002, conducerea stațiunii a cerut un studiu mai precis al rațiunilor acestei rate ridicate 
a cifrei de afaceri și posibilitățile de îmbunătățire a situației. Ei vroiau să dezvolte cifra de afaceri pe termen 
mediu și lung pe baza unei strategiI reale. 
 Eșecul parțial al strategiilor aplicate, limitate la comunicare, a fost destul de evident pentru un expert 
de piață a seniorilor. Potrivit " Barometrului pieței seniorilor 2003", acesta a fost principalul motiv pentru 
eșecurile acțiunilor de marketing pentru persoanele în vârstă. Comunicarea cu seniorii fără adaptarea 
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produselor este inutilă în marea majoritate a cazurilor. Explicația constă în faptul că unii operatori de turism 
care țintesc seniorii în campaniile lor de comunicare sau de marketing direct nu își adaptează sejururile, 
pretinzând că seniorii se simt din ce în ce mai tineri și consumă ceea ce consumă și ceilalți. Dar acesta nu 
este un lucru neadevărat: dacă seniorii se simt mai tineri, ei nu au mai puține nevoi și așteptări. 
 Pornind de la aceste învățăminte, liderii stațiunii de schi au dorit să adopte o viziune mai globală. A 
fost lansat un audit pe întreaga stațiune, luând în considerare peste 2500 de criterii în diferite sectoare: 
produse, servicii, arhitectură/design, resurse comerciale, resurse umane etc. În paralel, a fost înființată o 
celulă de experți ai pieței de seniori provenind din diferite profesii, pentru a defini orientările și a urmări 
diversele cercetări din domeniu. 
 În stațiunile montane, serviciile și activitățile sunt în principal destinate tinerilor. Această strategie 
este coerentă pentru unele stații, dar periculoasă acolo unde clientela este mai largă. Cei mai în vârstă și 
mai tineri împărtășesc, cu siguranță, anumite activități, dar seniorii sunt atrași de acțiuni care le îndeplinesc 
mai bine dorințele: practicarea snowborad-ului pe zăpadă, schiul de fond, descoperirea culturii și a naturii 
etc. 
 Pentru a atrage și a păstra seniorii, este necesară dezvoltarea infrastructurii și a arhitecturii stațiunii. 
Acest aspect este deseori respins din cauza costurilor sale. În exemplul de mai sus, obiectivul este dublu: 
adaptarea stațiunii la așteptările seniorilor, luând în considerare efectele îmbătrânirii, dar și prin definirea unei 
politici de amenajare intergenerațională. Ideea este de a permite tuturor generațiilor să trăiască împreună în 
armonie. În acest fel tinerii să poată ieși seara la discotecă, de exemplu, în timp ce respectă liniștea celorlalți 
turiști și a celor mai bătrâni. De asemenea, o altă problemă a fost aceea a planificării dezvoltării drumurilor, 
parcărilor și a trotuarelor. 
 În plus față de costurile sale, o astfel de dezvoltare a infrastructurii poate provoca teamă dintr-un 
motiv simplu: dacă facilitățile sunt prea vizibil destinate seniorilor, vizitatorii nu vor avea impresia că intră într-
un sat de seniori? Această teamă este de înțeles. Dar cum ar trebui procedat pentru alegerea unor soluții 
discrete?  
 În 10 ani, stațiunea turistică se va adapta progresiv la o clientelă mai în vârstă. Orice modificări 
efectuate vor fi suficient de discrete pentru ca numai experții să le observe. Să nu se uite că trotuarele scunde 
au fost create inițial pentru persoanele cu dizabilități și sunt acum folosite de toată lumea. A fost creat un 
program de marketing pentru persoanele în vârstă. Este vorba de a propune pachete mai adaptate la 
diferitele generații de seniori, cu programe de activități care răspund așteptărilor lor. În timp ce tinerii preferă 
să acționeze liber, cei mai în vârstă apreciază că li se ofere vacanțe ”all inclusiv”.  
 Ideea unor tarife specifice nu a fost reținută și nu a fost pusă în aplicare din două motive principale: 
pentru a oferi mai multe servicii în loc de reduceri și pentru a menține creșterea cifrei de afaceri. În mintea 
multora dintre cei peste 50 de ani, cuvântul "seniori", acordă dreptul la reduceri. Acest lucru se schimbă: 
seniorii se simt mai bine decât înainte și mulți manageri de marketing preferă să diminueze reducerile 
existente și, în schimb, să ofere mai multe servicii. 
 A fost adoptată o strategie privind primirea și contactul cu clienții seniori. Studiile arată că seniorii 
apreciază un personal experimentat, care înțelege nevoile lor. Acesta este un demers legitim, dar vârsta 
medie a persoanelor care intră în contact cu clientela seniorilor, în domeniul turismului, este sub 30 de ani. 
Pentru a reduce riscurile unor conflicte între generații, unele companii, cum ar fi General Motors sau Accor, 
pregătesc personalul pentru a gestiona mai bine contactele cu seniorii. 
 O altă soluție este aceea de a angaja salariați seniori (50-60 de ani) în anumite posturi. În Marea 
Britanie, lanțul de bricolaj B & Q angajează 15% din persoane peste 50 de ani din rândul vânzătorilor săi. În 
plus față de îmbunătățirea contactului cu clienții, B & Q a remarcat o scădere a absenteismului și a unor 
comportamente mai atente la locul de muncă. În Statele Unite, Wal-Mart angajează și personal de peste 50 
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de ani și chiar îl promovează. În cazul stațiunii turistice, s-a decis să se pregătească personalul în contact cu 
clientela senior. 
 Acest proiect a fost unul dintre primele derulate în Franța și care s-a desfășurat într-o viziune globală, 
într-o stațiune de turism. Un astfel de proiect, care să permită să se răspundă așteptărilor seniorilor, fără a 
îndepărta clienții tineri, poate fi dezvoltat în multe locații. Acest lucru este cu atât mai remarcabil, cu cât 
strategiile pentru stațiunile montane sunt cunoscute ca fiind concepute pentru tineri. 
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