
CALAFAT 

ORASUL TRANDAFIRILOR 



Calafatul  ieri... 



  Potrivit unei legende locale, in secolul al XI-

lea, mai precis prin anii 1040 - 1042, un oarecare 

Mihail Calafat, mester in arta calafatuirii, gasind 

pe aceste meleaguri o asezare propice pentru 

executarea meseriei lui, ar fi infiintat, pe malul 

Dunarii, un atelier pentru repararea si smolirea 

corabiilor, fapt care a facut ca navigatorii 

bizantini, iar apoi si cei genovezi, atrasi de 

iscusinta sa, sa-si aduca vasele pentru a fi 

reparate. Potrivit aceleiasi legende, locul unic 

unde se efectua operatiunea de calafatuire era la 

debarcaderul de langa aceasta asezare care, 

ulterior, a primit numele de Calafat. 



    

 

  Exista, insa, si alte ipoteze... 

     Se presupune ca medievalul Calafat ar avea 

origini genoveze - asa cum sustinea istoricul si 

scriitorul B.P. Hasdeu. 

  O alta ipoteza pretinde ca aceasta asezare ar 

avea origini bizantine deoarece numele Calafat 

provine din grecescul Kalafatis, nume foarte 

raspandit in Bizant. 

 



  Dar  municipiul Calafat face parte dintr-un complex istoric vast, 

cunoscut de catre  arheologi si istorici ca si “cultura Basarabi”. Din 

acest punct de vedere, monezile romane si bizantine descoperite 

aici se constituie ca si dovezi incontestabile ale prezentei unor 

asezari omenesti in aceasta zona. 

  ... In primavara anului 1868, in urma unor sapaturi arheologice 

facute la Basarabi - sat apartinator municipiului Calafat -  au fost 

aduse la lumina 368 monezi datate de la sfarsitul sec. I si inceputul 

sec. al II-lea dupa Hristos. 

  Tezaurul Basarabi este o dovada a existentei stravechiului 

Calafat, situat pe cel mai important drum spre Europa Centrala si 

care a permis dezvoltarea acestei asezari dacice. 



BABA LUPA – IZVOR CARE 

CURGE DIN ISTORIE 
  Potrivit legendei locale, o fecioara care aducea apa de la acest 

izvor a fost atacata de un lup. O batrana aflata in apropiere si-a 

sacrificat viata pentru a o salva pe cea a tinerei. De aici si numele de 

Baba Lupa. 

Sau poate.... 

  Daca l-am crede pe Herodot, unii dintre daci se puteau 

transforma in lupi pentru putine zile, pe urma recapatandu-si forma 

umana. 

 

  In orice caz, se spune ca cine bea 

 apa de la cismeaua Baba Lupa,  va ramane 

 in Calafat. 



 

 Primul act oficial care mentioneaza Calafatul este 

datat din anul 1529, iar in preajma emanciparii, in 

1853, satul Calafat avea circa 405 familii de sateni iar 

negustorii, ocupati in majoritate cu comertul de 

cereale, erau in numar de 37. Tot datorita acestor 

negustori se va lua initiativa emanciparii satului 

Calafat. 



  In concluzie, intre sec. XIV si XVII, Calafat a fost un important centru  

pozitionat pe “drumul sarii”, detinand o importanta pozitie strategica in ceea ce 

priveste schimbul de marfuri. Se tranzactionau vite, cereale, cai, peste, sare, 

miere, ceara, s.a.Din intregul Imperiu Otoman veneau in vama Calafat covoare, 

condimente orientale, imbracaminte ... 

 

 

 

  

 



  In anul 1855 Domnitorul Barbu Stirbei subscrie hrisovul de 

emancipare din care redam inceputul: Satul Calafat, unde se 

afla schela Calafatului, care face parte din mosia cu aceasta 

numire, din judetul Dolj, al bisericei Sf. Ilie din Craiova, avand 

toate prerogativele de a deveni un oras infloritor daca s-ar 

elibera de piedicele ce i se aduc la asa dezvoltare, restrictiile 

proprietatii. Luand in considerare cererea ce ni s-a facut prin 

jalba de catre 37 negustori de la aceasta schela, pentru 

emanciparea expusului sat Calafat si intocmirea lui in oras 

slobod.  

  Emanciparea satului Calafat a avut ca urmare dezvoltarea 

lui in ritm accelerat atat din punct de vedere economic cat si 

edilitar.  



 Intre cei dintai deputati alesi de mahalale a fost  Sima Pasaretz care 

intre anii 1866-1870 si 1879 a fost si primar al orasului. Sima 

Pasaretz a dat  orasului un aspect modern trasand bulevardele si 

pietele, asa cum le vedem azi, ridicand cladiri publice si construind 

fantani.  

 



  Biserica Sfântul Nicolae a fost construită se pare, pe la 1730-

1740, fiind denumită la vremea respectivă “Mahalaua din deal”. Din 

cauza permanentului pericol otoman de peste Dunăre, biserica a 

funcţionat la început într-un bordei. I s-au construit mai apoi, dar tot 

în pământ, pereţi de zid. În toamna anului 1830, în ea au luat parte 

la o mare slujbă bisericească, Principele sârbilor, Miloş Obrenovici şi 

Domnul Ţării Româneşti, Alexandru Ghica.  

  In anul 1906, a început construcţia monumentalei clădiri 

actuale, după planurile arhitectului Kafauniski. 

   În anul 1908 şi mai apoi în 1913, Regele Carol I, inspectând 

Regimentul 31 Dorobanţi, a vizitat aşa cum avea obiceiul, 

monumentul istoric ridicat pe locul bateriei Carol şi a luat parte de 

fiecare dată la Te Deum-ul săvârşit în onoarea sa în noua şi măreaţa 

Catedrală a Independenţei, “Sfântul Nicolae”. Chipul său, ca şi cel al 

primului ministru al ţării, D. A. Sturdza, se află zugrăvit pe zidul 

ctitorilor, deasupra intrării principale în biserică.. 





  Construcţia bisericii Izvorul Tamaduirii a început în 

anul 1864 şi s-a terminat în 1874, fiind ridicată pe terenul 

donat de ctitorul ei, Hagi Panait Theodoru, teren amplasat 

în cel mai pitoresc şi înalt loc din Calafat, la o înălţime de 

peste 70m deasupra nivelului Dunării, având o frumoasă 

vedere spre Dunăre şi Vidin.  

  Evenimentele generate de Războiul de Independenţă 

(1877-1878), al cărui semnal de început avea să fie dat de 

la Calafat, îşi vor pune amprenta pe trupul bisericii, 

folosită ca punct strategic de armata română . În urma 

duelului intens de artilerie, între altele, a fost lovită şi bolta 

Bisericii Greceşti, străbătută în multe locuri de obuzele 

turceşti.  





 

 

              Constructia Bisericii Ortodoxe “Adormirea 

Maicii Domnului” a inceput in anul 1866 si este 

situata in zona centrala a orasului. Arhitectura 

exterioara conjuga in modul cel mai armonios 

maretia, sacrul si clasicul. 

          

           Pe frontispiciul cladirii se profileaza chipul 

Maicii Domnului, realizat intr-o pictura impozanta 

care indeamna la smerenie. 
 





  In anul 1869 s-au luat masuri pentru construirea Portului Calafat, pana 
in acel an ca si inexistent, lucrarile preliminare pentru realizarea lui 
incepand  in 1883 si terminandu-se in 1885. La inceput,  partea de jos a 
cheului a fost construita din lemn, cativa ani mai tarziu fiind inlocuita cu 
piatra. In 1904 s-au incarcat urmatoarele vase in Portul Calafat: 465 vase 
sub pavilion romanesc, cele mai multe ale statului, 511 vase sub pavilion 
austriac, 114 grecesti, 71 bulgaresti, 3 englezesti, 1 francez, 7 germane, 9 
italiene, 1 otoman, 62 rusesti, 1 sarbesc si 289 unguresti.  



 

După anul 1893 îşi face apariţia în peisajul feroviar românesc un nou stil 

arhitectonic, cu puternice influenţe româneşti. Acest fapt se datorează inginerului 

Elie Radu care avea să realizeze si Gara din Calafat care nici azi nu şi-a pierdut 

farmecul şi care a intrat în istoria Căilor Ferate Române ca părintele arhitecturii 

feroviare romanesti. 

  



Palatul Copiilor – fosta Banca a Calafatului 



Gara fluviala construita in anul 1906  





  Muzeul de Arta  Calafat -  este adapostit intr-o cladire 

monument istoric, construita in perioada 1907 - 1914 de arh. 

Constantin Rogalsky. Initial a fost casa particulara cunoscuta sub 

numele de "Palatul Marincu", apoi din anul 1927 a devenit sediul 

mai multor institutii administrative si de invatamant.  

  Imobilul, ce ocupa o suprafata de 8.333 mp, a fost realizat de 

constructorul italian Adotti. Impunator, ca volum si forma 

arhitecturala, cu fatade bine proportionate, cu cate doua coloane de 

o parte si de alta a scarilor de acces strajuite de doi lei, edificiul este 

o realizare a arhitecturii neoclasice de la inceputul secolului al XX-

lea.  

 





Primaria Calafat  - fosta casa Dragulescu  

Picturile care o decoreazã sunt opera pictorului ceh  Francisk Tribalsky.  



Calafatul azi.... 



Calafatul, orasul rozelor, al castanilor si stejarilor seculari, al  

monumentelor istorice, este situat in extremitatea sud–vestica a 

judetului Dolj, pe malul stang al Dunarii, la aproximativ 90 km de 

Craiova. 
 

  







  In Razboiul de independenta, aromanii din regiunea Timocului au 

oferit un sprijin consistent  armatei romane, organizandu-se in grupuri 

de voluntari. Din acestea au facut parte si adolescenti, 37 dintre 

acestia murind in timp ce duceau munitii militarilor romani.  

  Printre primii voluntari aromani impuscati de turci s-a aflat si 

Marita, o fetita de 12 ani, care a carat, cu o galeata din lemn, apa 

militarilor romani. In memoria acesteia, aromanii au ridicat, in 1905, in 

apropierea cimitirului eroilor romani de la Smardan, un monument din 

bronz, in ronde-bosse, reprezentand o fetita ce privea spre est (spre 

liniile inamice), tinand in mana dreapta o coroana, iar in cea stanga o 

galeata cu apa “pentru eroii carora le e sete”. Acest monument este o 

replica a celui de la Smardan. 





 

Monumentul “Independentei”  -  Ansamblu sculptural este situat pe faleza Dunării, pe 

poziţiile fostei baterii de artilerie „Ştefan cel Mare”, din primăvara anului 1877.  

Este o creaţie originală a sculptorului Bucur Pavel şi a fost dezvelit la 21 august 1980.  



Monumentul “Independenta” (“Bateria Carol”) este ampalsat pe malul Dunării, 

în locul în care a fost cantonată, în 1877, bateria de tunuri care au tras primele salve care 

au marcat inceputul razboiului de independenta. Opera comemorativă este creaţia 

sculptorului Ion Pavelescu-Dimo şi a fost dezvelită în anul 1886.  



“Bateria Carol” - 1904 

Regina Elisabeta (Carmen Sylva): Calafat 

 

 “Ne apropiem acum de Calafat 

făcând un ocol mare, încât să 

trecem pe lângă Vidin unde stau 

toţi la apel şi salută pe locul 

însorit, dându-ne o vagă impresie 

a ploii de gloanţe de atunci peste 

Dunăre. De fiecare dată când 

păşesc pe acel loc mi se strânge 

inima când îmi amintesc de bomba 

care a explodat chiar lângă rege şi 

de destinul care părea atunci în 

cumpănă între victorie şi 

pierzanie.” 

 



 

Calafatul (Carmen Sylva) 

 

 Veghează Dunărea în larg, 
Curgând măreţ cu val tăcut. 
Ea strânge ţara-n braţ vânjos, 
La piept o strânge călduros 
Şi-i strajă de temut. 

 

 În amurgitu-nflăcărat 
Vidinul parcă doarme-acum, 
Şi-i pace peste Calafat. 
Un foc trosneşte-nfricoşat 
Pământul geme, apa-i fum… 

 

 Obuzuri şuieră şi trec 
Peste talazuri aurii, 
Din negre guri de tun ţăşnesc 
Zburând ca un salut frăţesc 
Din dealuri şi câmpii. 

 

 Iar colo-n baterie, sus, 
Stă Carol Vodă, liniştit. 
Flăcăi! Priviţi spre moarte drept 
Căci însăşi Domnul înţelept 
De moarte-i neîngrijit. 

 

  

 Priveşte zarea, cumpănind 
De va putea cu ai săi eroi 
Să ia Vidinul cu asalt; 
Legând un ţărm de celălalt 
Chiar Dunărea s-o treacă apoi… 

 

 Deodată un trăsnet. Lângă El. 
O bombă-mproaşcă focul ei, – 
Şi toţi înspăimântaţi de-un gând, 
Zăresc pe Vodă, singur stând, 
În marea de scântei. 

 

 Cu spaimă unii cruce-şi fac 
Alţii-n genunchi cad la pământ: 
„Viteazul Vodă e rănit, 
Viteazul cel nepreţuit, 
Norocul nostru sfânt!” 

 

 Dar Domnul coiful şi l-a scos 
Strigând cu glas voios: Ura! 
Acesta-i cântec de demult 
Şi drag mi-e astăzi să-l ascult, 
De dânsul dor mi-era! 

 

 Ascultă Dunărea cu drag. 
Cunoaşte dânsa glasul clar – 
Şi valurile cântă-ncet 
Şi mii de zâmbete trimet 
Crăiescului vlăstar.” 

       (Poezie tradusă de Mihail Sadoveanu) 

 



      

Carol I în timpul Războiului 

de Independenţă, 1877, 

(fotografie de Carol Popp de 

Szathmary). 

Primul foc al tunurilor 



Monument ridicat spre slava soldatilor sovietici cazuti pe 

campul de lupta in timpul celui de-al doilea razboi mondial. 



Monumentul “Tudor Vladimirescu” 



Monument ridicat in cinstea eroilor romani  

cazuti in timpul  primului razboi mondial. 



Muzeul de Arta Calafat expune arta romaneasca contemporana: pictura, grafica 

ale artistilor din judetul Dolj, panze de: Nicolae Grigorescu, Constantin 

Blendea,Aurel Nedel, Theodor Pallady; sculpturi de: Ion Irimescu, Nicu Enea, 

George Demetrescu Mirea. Colectia de arta populara contine obiecte de port, 

chilimuri, impletituri, unelte, obiecte de uz casnic. In cadrul acestui edificiu 

functioneaza si “Centrul Cultural Romano-Bulgar”. 





Elisabeta (Tuta) Stefu  

Artist local care realizeaza 

obiecte foarte interesante din 

sfoara. A participat la multe 

expozitii, inclusiv in 

Republica Bulgaria. 



Prof. Letitia Sterian a absolvit Institutul de Arta Plastica din 

Timisoara si realizeaza superbe lumanari, icoane, picturi si 

diverse alte obiecte de arta. 



 Tudorel Predan - artist 

plastic 

 Lucrări în colecții particulare din 

Italia, Germania, Franța, Statele 

Unite ale Americii, Bulgaria, 

Anglia, Canada, etc.  



  Oamenii din Calafat au toate motivele sa se mandreasca cu traditiile 

lor, incepand de la mestesugul popular stravechi, de arta decorativa si 

aplicata, la cantecul, jocul si portul national. 

  Arta populara are ceva aparte, un crampei de istorie pe care artistul 

popular l-a preluat imbogatindu-l mereu cu un covor oltenesc, o cusatura, o 

doina sau un costum... 

  Dansul oltenesc are o bogatie neegalata. Nu numai ca melodie si 

figuratie in miscari ci si ca ritm si expresie. Sarbele si horele au o variatie 

proprie cu melodii absolut originale: Alunelul, Rustemul, Brauletu, Vulpea, 

Frunza si multe altele... Unele calme, altele repezi - jocuri de mare maiestrie 

brodate pe melodii ritmice, imagini vii ale temperamentului navalnic al 

olteanului. 

  Cantecul oltenesc, doina aulita, cantecul de bucurie sau cele hazlii 

sunt tot atatea modalitati de exprimare ale unor stari sufletesti traite cu 

intensitate. 

 

  Si tot acest spirit se regaseste din plin la Centrul Cultural din Calafat, 

sub coordonarea d-nei Marilena Carauleanu. 











Mamaliguta cu sarmale, ....cu branza... asezonate 

cu o licoare rubinie din viile noastre. 



















RESTAURANT “O.K.” 



RESTAURANT CAFÉ –BAR  



 EVENIMENTE CULTURAL-ARTISTICE CALAFETENE 
 

 

   



ZILELE MUNICIPIULUI CALAFAT (mai) 

  Zilele Municipiului Calafat, in prezent in numar de 3,  se 

sarbatoresc in fiecare an in primul sfarsit de sapatamana din luna mai. 

       Motivul alegerii momentului acestei sarbatori extrem de 

importanta atat pentru cetatenii orasului , cat si pentru intreaga zona 

de sud a regiunii Olteniei isi are semnificatia in trecut, mai exact in 

Razboiul de Independenta de la 1877 si in  data declararii 

Independentei de Stat a Romaniei. 

       Ziua Municipiului Calafat, deoarece initial se sarbatorea o 

singura zi,  dateaza inca  din anul 1992, Calafatul fiind prima localitate 

din Romania care a avut acesta initiativa. 

      In prezent, Zilele Municipiului Calafat,  ajunse la cea de-a XXII –

a editie, au dobandit o amploare deosebita, cu o structura bine 

definita, fiecare dintre cele trei zile fiind adresata unui public – tinta. 

   



 Prima zi este adresata in totalitate copiilor si elevilor din unitatile de 

invatamant din Calafat, debutand cu o deschidere oficiala, marcata 

printr-un mars al pacii, adresat „Zilei Europei”, urmata de o serie de 

activitati extrem de diversificate cu specific artistic , cultural , sportiv 

precum expozitii de pictura in aer liber, desene pe asfalt, concursuri 

pe teme de istorie, baschet, streetball, fotbal, tenis de masa, cross etc.  

      Zilele ce urmeaza sunt marcate in fiecare an de prezenta 

delegatiilor oficiale din tara si strainatate cu care Municipiul Calafat a 

incheiat de-a lungul timpului relatii de infratire si colaborare , dintre 

care amintim orasul Duiven din Olanda, orasul Vidin din Bulgaria, 

orasul Almenno San Bartolomeo din Italia, precum si localitatile 

Tarnaica si Ostreli din Serbia si localitatile  Antimovo si Kosova din 

Bulgaria, care sunt infratite cu doua dintre  satele apartinatoare 

orasului Calafat, Basarabi si Ciupercenii Vechi. 

 Programul manifestarilor contine, pe langa spectacolul de muzia 

usoara si populara de la finalul fiecarei zile, in cadrul caruia evolueaza 

artisti consacrati,  si un recital cu  muzica de camera , plimbari cu 

bacul pe Dunare pana in zona podului Calafat – Vidin, expozitii de arta 

plastica la Muzeul de Arta din Calafat etc. 
 

 





TABARA FOLK – 01/09 AUGUST  

   Tabara Folk de la Calafat este o stare de gratie, o poveste frumoasa 

care dureaza 9 zile si 9 nopti, pe malul Dunarii. Reuneste in fiecare an 

numerosi folkisti si poeti din Romania, Bulgaria(„Tocika Bg”  – 

Sofia;Margarita Drumeva – Silistra;Plamen Stavrev;Toni Dimitrova;„Fallen 

Angels”  – Sofia;Stefan Gheracsiev – Plovdiv; si altii) si Serbia, consacrati, 

in plina afirmare si foarte tineri, carora li se alatura cronicari, jurnalisti, 

organizatori de evenimente ale genului. Anul trecut a avut loc cea de-a 

cinsprezecea editie a manifestarii desfasurate sub sloganul: "Asta-i 

muzica ce-mi place!", exclamatia regelui Carol I, dupa caderea 

primului obuz turcesc, pe malul Dunarii, la Calafat, in razboiul din 

1877.  





  FESTIVALUL “ROADELE 

TOAMNEI” 

(octombrie) 
  

 Orasul Calafat gazduieste, in 
fiecare an, un eveniment 
dedicat recoltelor toamnei 
bogate. Organizatorii ii 
intampina  pe iubitorii de 
mancare traditionala si 
gurmanzi cu sarmale, gratare 
din carnuri aromate si legume, 
perpelite, branzeturi, turta dulce 
si produse de panificatie 
asezonate cu must si vinuri din 
plin astfel incat placerea 
degustarilor sa fie deplina.  

 Zilele târgului sunt animate  de 
petreceri, momente artistice, iar 
vizitatorii pot degusta din 
produsele tradiţionale 
româneşti dar şi internaţionale. 
Şi pentru că este sărbătoare 
veţi găsi la târg minunate 
exponate lucrate manual, de 
meşterii populari a căror 
măiestrie dau viaţă amintirilor. 
 
 



Festivalul „Floare de Ger”  (decembrie)  

  Inaugurat in luna decembrie a anului 1995, 

Festivalul „Floare de Ger” este un eveniment artistic 

dedicat muzicii folk. Manifestarea aduna artisti 

consacrati sau in curs de afirmare, din toate colturile 

tarii, veniti sa-si etaleze talentul. 

   Manifestarea, devanita traditionala, reuneste 

interpreti individuali si grupuri de muzica folk, 

precum si creatori de poezie, motto-ul acestui 

festival fiind poezia „Floare de Ger” pe versurile 

poetului Adrian Paunescu. Personalitatile artistice 

prezente aici au oferit prin recitalurile lor momente 

de arta autentica, in care muzica s-a imbinat fericit 

cu poezia. 





VA MULTUMIM! 


