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 OLARU, ALEXANDRU 
Medic, scriitor 
N. 4 aug. 1923, Craiova - m. 3 mar. 2003, Craiova 
 
A urmat Şcoala Elementară Madona 

Dudu din Craiova şi gimnaziul  (1934-1942). A 
susţinut diferenţa de liceu şi bacalaureatul la 
Liceul Radu Greceanu din Slatina, Olt (1943). 
Studii superioare la Facultatea de Medicină din 
Cluj-Sibiu (1943-1949) şi Facultatea de Litere 
şi Filosofie Cluj-Sibiu (1944-1948). Şi-a luat 
licenţa în psihologie, filosofia culturii şi estetică 
(1949). Examen de confirmare ca medic 
specialist psihiatru şi specialist neurolog 
(1950). 

A funcţionat ca medic de circumscripţie la Plopşor-Dolj 
(1949-1950); medic-şef în raionul Calafat (1950-1951); medic 
consultant în neuro-psihiatrie la Spitalul Th. I. Preda din Craiova 
(1967); medic primar la Spitalul nr. 3 din Craiova (din 1960); medic-
şef al Serviciului de psihiatrie al Spialului nr. 3 din Craiova şi al 
Clinicii de Psihiatrie; medic primar gradul II (1967) şi gradul I (1981); 
doctor în ştiinţe medicale (1972); conferenţiar universitar suplinitor 
(1975-1979), titularizat prin concurs (1979-1980); profesor universitar 
(1990-1993); profesor universitar consultant, conducător de doctorat 
(din 1993); membru titular al Academiei de Ştiinţe Medicale 
Bucureşti (1993); profesor de onoare al Universităţii de Medicină din 
Craiova. A înfiinţat Clinica de Psihiatrie din Craiova în cadrul 
Policlinicii Spitalului nr. 1 şi a Spitalului nr. 3 (1960). A creat 
Laboratorul de Sănătate Mintală (1973). A fost cel dintâi conducător 
al disciplinelor de psihiatrie şi psihologie medicală în cadrul Facultăţii 
de Medicină din Craiova (1975, 1993). 

A desfăşurat o bogată activitate ştiinţifică, susţinând 
numeroase comunicări; A debutat publicistic în revista Şcolii 
Normale din Craiova Horia, Cloşca şi Crişan (1941). A participat la 
tribunele Prietenii ştiinţei, Ateneu, Universitatea cultural-ştiinţifică. 

A fost distins cu Premiul Moralia al Uniunii Scriitorilor Olteni 
(1996) şi cu Premiul Uniunii Scriitorilor, Filiala Craiova (1997). 

A colaborat la: Ramuri, Tribuna, Gând şi slovă oltenească, 
Cronica, România literară, Arta, Tribuna românească, Înainte ş.a. 

Opera: Despre arta psihopatologică (Craiova, 1970); 
Shakespeare şi psihiatria dramatică (Craiova, 1976); 
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Răspândirea cunoştinţelor medicale la Societatea Prietenii 
ştiinţei din Craiova (1915-1939), Extras (1978); Interferenţe 
medico-culturale (Craiova, 1983); Psihiatrie practică, 2 vol. 
(1984-1985); Introducere în psihiatria practică (Craiova, 1990); 
Studii de psihopatografie (Craiova, 1996). 

 


