
 

 

Slatina, de azi Si de ieri..... 

 
 

Municipiul Slatina, este poziționat în sudul țării, în partea central-nordică a 

județului Olt și în vestul regiunii istorice Muntenia. De asemenea, poziția urbei poate fi 

caracterizată ca fiind pe valea râului Olt, pe un culoar larg, bine conturat și delimitat, într-

o zonă de contact a două mari unități de relief - Piemontul Getic și Câmpia Olteniei. 

Orașul se află la aproximativ 50 km de municipiul Craiova, 70 km de municipiul Pitești și 190 km de 

capitala București. 

Stema a fost adoptată prin Hotărârea Guvernului din 10 noiembrie 2005. Stema municipiului Slatina se 

compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat. În partea superioară, în câmp albastru, 

se află un turn crenelat, de argint, cu o poartă neagră arcuită și zăbrelită, dotat cu trei ferestre negre, 

însoțit de un soare în dreapta și de o semilună crai-nou în stânga, 

ambele de aur. În partea inferioară, în câmp roșu, se află un pod de 

aur, cu trei deschideri și o balustradă metalică cu cinci arce, peste 

unde de argint, umbrite negru, ieșind din vârful scutului. Scutul 

este trimbrat de o coroană murală de argint cu șapte turnuri 

crenelate (coroana murală cu 7 turnuri crenelate semnifică faptul 

că localitatea are rangul de municipiu, reședință de județ). Turnul 

simbolizează punctul de pază și vamă al localității, fapt menționat 

într-un act oficial emis de Vlaicu Vodă în anul 1368 pentru negustorii brașoveni. Cele două astre, 

soarele și luna, care flanchează turnul, semnifică lumină, fertilitate, libertate, respectiv veșnicie, creștere 

și cunoaștere. 

Podul peste râul Olt reprezintă importanța localității în traficul comercial și de călători.  

 

La începutul secolului XX, Slatina era un mic târg de provincie așezat 

în imediata apropiere a râului Olt, între Dealul Grădiște și ceea ce este 

cunoscut astăzi ca orașul nou. 

Se păstrează încă numeroase clădiri din acea perioadă: Grand Hotel 

Regal, Școala de Fete, Catedrala Ionașcu, Cofetăria Minerva și alte 50 de 

clădiri istorice incluse în patrimoniul UNESCO. 

Fiind reședința județului Olt, Slatina este principalul motor de dezvoltare al economiei județului. 

În 2010, valoarea producției orașului depășea 6 miliarde de lei, reprezentând 

peste 80% din PIB-ul județului Olt. Slatina este un oraș cu un pronunțat 

caracter industrial. Încă de la 1900 există referiri istorice la existența a 

numeroase ateliere meșteșugărești și chiar a unei fabrici. Dezvoltarea 

explozivă a sectorului industrial avea să se producă după 1960, fiind 
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construite uzina de aluminiu, numeroase fabrici pentru diverse ramuri industriale, ateliere, etc. 

Cea mai importantă firmă situată în oraș este Alro SA, deținută de grupul internațional Vimetco. Uzina 

de aluminiu este cea mai mare companie producătoare de aluminiu din Europa Centrală și de Est 

(exceptând Rusia) și principala forță economică a județului Olt, fiind una 

dintre companiile din Top100 în România. De peste 40 de ani Alro aduce o 

contribuție importantă la efortul de dezvoltare economică a României 

precum și la promovarea comerțului exterior. Asigură locuri de muncă 

directe pentru aproximativ 2500 de oameni și susținere pentru mai mult de 

20000 de membri ai familiilor acestora, cât și pentru angajații din sectoarele 

conexe. În 2006 A fuzionat cu Alum Tulcea și Alprom SA, societate care 

prelucrează aluminiu prin deformare plastică, producând laminate plate, profile din aluminiu, extrudate 

trase din aluminiu și aliaje de aluminiu, benzi, folii. 

 

Cele mai vechi monumente istorice din Slatina sunt locașuri de cult, dar există și structuri urbane cu 

valoare istorică și culturală. Mănăstirile din Slatina sunt: 

 Mănăstirea Clocociov (care datează din vremea lui Neagoe Basarab, reconstruită de Mihai 

Viteazul în 1594și din nou în 1645 de către boierul Dinicu Buicescu) 

 Mănăstirea Strehareți, a cărei construcție a început în 1665 și care a fost terminată în 1672 

Un obiectiv demn de menționat este podul care traversează râul Olt, construit între anii 1888-

1891. Podul, construit de inginerul Davidescu, este primul pod de metal peste 

un râu din România. În plus față de valoarea sa practică și estetică, podul este 

una dintre primele încercări de a folosi fierul în arhitectură, idee lansată la 

Expoziția Mondială de la Paris, din anul 1889. 

 

                                      Personalităţi ale județului Olt 

 

Matei Basarab (1632-1654) - domn al Tãrii Romãnesti, nãscut în comuna Brâncoveni. 

Constantin Brâncoveanu (1688-1714) domnitor, nãscut în comuna Brâncoveni. 

Alexe Marin nãscut în 1814 la Slatina,profesor de fizicã si chimie, primul profesor de chimie al 

Universitãtii Bucuresti, autor al proiectului primei rafinãrii, autor al proiectului iluminãrii cu gaz al 

capitalei, autor de manuale scolare si universitare. 

Aurelian Petre S. nãscut în 1833 la Slatina, organizatorul învãtãmântului agricol si economic, 

fondatorul primei expozitii economice a României în strãinãtate, presedinte al Academiei Române, 

presedinte al Consiliului de Ministri. 

Sabin Bãlasa - pictor, realizator de animafilm, nãscut în 1932 la Dobretu. 

Marius Bunescu - pictor peisagist nãscut în 1881 la Caracal, al Galeriei Nationale de Artã, fondatorul 

Pinacotecii Caracal. 

Virgil Carianopol - poet si scriitor, publicist nãscut în 1908 la Caracal, mort în 1984 la Bucuresti..  

Eugen Ionescu - dramaturg francez de origine românã, creator al teatrului 

absurdului, membru al Academiei Franceze nãscut în 1909 la Slatina 

 

Petre Pandrea - jurnalist, filolog, memorialist nãscut în 1904 la Bals 
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