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Argument
Lucrarea de faþã se adreseazã unor categorii largi de cititori dar, în egalã
mãsurã, poate fi de folos ºi specialiºtilor.
Este o frescã a societãþii târgoviºtene de la începuturi ºi pânã în zilele noastre.
Sunt prezentate personalitãþi politice, culturale ºi sportive, militari, ierarhi
ai bisericii ortodoxe, dar ºi instituþii, organizaþii, unitãþi economice, monumente
de arhitecturã civilã, religioasã sau militarã.
Componenta principalã a lucrãrii o reprezintã, pe lângã evocarea evenimentelor
istorice care au marcat evoluþia Cetãþii în timp, biografiile personalitãþilor
oraºului participante sau iniþiatoare ale acestor evenimente. Abordarea, adesea
pluridisciplinarã, conferã Târgoviºtei mileniului III, prin intermediul acestui
adevãrat tratat, dimensiune naþionalã ºi internaþionalã. Prezentarea în limba
englezã a studiului introductiv amplificã aria de interes, volumul putând fi un
excelent instrument de protocol.
În redactarea articolelor s-a optat pentru o înfãþiºare obiectivã a evenimentelor
ºi a personalitãþilor, dupã cum li s-a cerut autorilor.
Într-o perioadã marcatã de transformãri evidente în modernizarea ºi renaºterea
urbanã a Târgoviºtei, considerãm cã este binevenitã, pe deplin inspiratã,
iniþiativa Primãriei Municipiului Târgoviºte de a elabora o monografie în
format de dicþionar enciclopedic.
Trebuie menþionat cã valoarea intrinsecã a acestei enciclopedii este datã ºi de
competenþa grupului de redactare alcãtuit din personalitãþi recunoscute ale
cercetãrii ºtiinþifice târgoviºtene.
Ca orice lucrare de gen, Enciclopedia oraºului Târgoviºte este perfectibilã,
iniþiatorii ºi autorii fiind receptivi la observaþiile ºi propunerile venite din partea
cititorilor.*
Jr. Gabriel Boriga
Primarul Târgoviºtei
* Coordonatorul principal al Enciclopediei a anticipat necesitatea apariþiei ediþiei a II-a revizuitã
ºi adãugitã, pe care astãzi, la 6 luni de la difuzarea primei ediþii, o propune cu satisfacþia
lucrului bine fãcut târgoviºtenilor.
5

Argument
The present work is addressed to large categories of readers, but can equally be
useful to specialists.
It is a fresco of Targovistean society since beginnings until our days.
Here are presented political, cultural and sportive personalities, military,
hierarchs of Orthodox church, but also institutions, organizations, economic
units, monuments of civil, religious or military architecture.
Beyond evoking historical events which marked the life of City along time,
the main component of work is represented by biographies of town personalities
participant or initiators of these events. The approaching, often multidisciplinary,
confers to Targoviste of the III millennium, through this true treaty, national
and international dimension. Presentation in English language of introductory
study amplifies area of interest, the volume being thus also an excellent
instrument of protocol.
In editing of articles it was opted for an objective presentation of events and
personalities, as authors were requested.
In a period marked by evident transformations in urban modernization and
rebirth of Targoviste, we welcome as fully inspired the initiative of Targoviste
Municipal Mayoralty to elaborate a monograph in format of an encyclopedic
dictionary.
It may be mentioned that intrinsic value of this encyclopedia is given also by
composition of editing group including recognized personalities of Targovistean
scientific research.
As any work of this genre, Enciclopedia oraºului Târgoviºte/ The
Encyclopedy of Targoviste town is perfectible, the initiators and authors being
receptive to proposals came from part of readers.
Jr. Gabriel Boriga
Mayor of Târgoviºte
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Târgoviºte  Florenþa valahã
Încercând sã defineascã în puþine, dar sugestive cuvinte, locul drag inimii sale, marele
om politic, academician, economist ºi revoluþionar paºoptist Ion Ghica scria cã de la Mircea
pânã la Vladimirescu nu este un singur nume ilustru care sã nu fi scris cu sânge pe pãmântul
Târgoviºtei [...] patria Vãcãreºtilor, a lui Eliad ºi a lui Cârlova.
Cel mai mare prozator contemporan român, târgoviºteanul Mircea Horia Simionescu,
într-o carte dedicatã oraºului natal comparã Târgoviºtea cu Florenþa: Cunosc distanþa dintre
opulenþa ºi orgolioasa magnificenþã a Florenþei, depozitarã în veac a unui imens tezaur de
capodopere artistice (cetatea toscanã se numãra, încã dinainte de Renaºtere, printre marile
deþinãtoare ale capitalului financiar european!), ºi austera, discreta ºi relativ modesta mea
urbe de la poalele Carpaþilor, peste care  aºa a vrut Istoria  s-au nãpustit toate calamitãþile
ºi însuºi geniul rãu al vremuirilor. [...] De îndatã ce am pãºit pe pavajul terasei înalte de la
San Miniato, de unde privirea îmbrãþiºeazã întreaga largã panoramã a Florenþei, am fost
instantaneu readus (dar cu ce indicibilã bucurie!) la intuiþia ºi sentimentul dintâi: da, comparaþia
e posibilã ºi adevãratã, se bizuie nu numai pe asemãnãrile de naturã geograficã dar ºi pe
fapte istorice, chiar dacã proporþiile termenilor diferã. Mi-am amintit pe loc ºirul asediilor sub
care au trãit deopotrivã cele douã cetãþi, râvna lui Petru Cercel de a ridica palate asemenea
celor florentine, strãdania cãrturarilor de a scrie cronici ºi istorii ca acelea ale lui Machiavelli,
iscusinþa monahilor de a întemeia tiparniþe, de a scoate de sub teasc ceasloave de mare
preþ, împodobite cu splendide ornamente grafice ºi legate cu elegante ferecaturi de aur ºi
argint, marele talent al pictorilor de a înveºnici cu penelul chipul voievozilor ºi peisajul de sub
propria privire, în care au plasat, împãmântenindu-le, scenele biblice, figurile hieratice ale
sfinþilor, tablourile pilduitoare ale istoriei acestui neam. Aºa cum m-am gândit atunci la luminata
trudã a unor Coresi, Macarie, Neagoe Basarab, Antim Ivireanu, Constantin Brâncoveanu,
Constantin Cantacuzino ºi atâþia alþii, ctitori ºi meºteri trãitori, la rãspântia drumurilor dintre
Orient ºi Occident ºi într-o lume primejduitã, lipsitã de tihnite zile de rãgaz cãrturãresc, la
înãlþimea culturii, gândirii ºi idealurilor timpului...
«Târgoviºtea mea e Florenþa valahã!», am exclamat, cu ochii înlãcrimaþi de emoþia
evidentei înrudiri.
Oraºul Târgoviºte este situat în apropierea paralelei de 45°, pe coordonatele 44°56´
latitudine nordicã ºi 25°28´ longitudine esticã.
Depresiunea intracolinarã, în care a apãrut ºi s-a dezvoltat oraºul Târgoviºte, strãbãtutã
de râurile Ialomiþa, Ilfov ºi Dâmboviþa, a favorizat locuirea din timpurile cele mai îndepãrtate.
În aceastã zonã sunt cunoscute numeroase vestigii arheologice din diferite perioade.
S-au gãsit urme de vieþuire din epoca neoliticã ºi aºezãri sau morminte din diferite perioade
ale epocii bronzului  remarcându-se tezaurul de piese de aur de la Perºinari  ºi din etapa
târzie a primei epoci a fierului. Mai multe aºezãri din zonã aparþin perioadei de maximã
înflorire a civilizaþiei geto-dacice, din secolele III î. Hr.  I d. Hr. Din secolele II-III sunt cunoscute
materiale care continuã tradiþia localã, precum ºi ceramicã romanã.
Cercetãri arheologice sau descoperiri întâmplãtoare au scos la luminã urme care
dovedesc existenþa unei locuiri, în anumite perioade, în diferite zone din aria care avea sã fie
acoperitã mai târziu de oraºul Târgoviºte: urmele unei aºezãri din secolele III-IV, ca ºi o serie
de materiale care pot fi datate în secolele V-VII.
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În partea de nord a Târgoviºtei, în cartierul Suseni, investigaþiile arheologice au dus la
descoperirea urmelor unei aºezãri din secolele VIII-X, în care se practicau meºteºuguri
tradiþionale sãteºti. Douã monede bizantine de bronz gãsite cu mult timp în urmã, atribuite
împãratului Ioan I Tzimiskes (969-976), pot fi expresia unei pãtrunderi monetare, în momentul
revenirii Imperiului la Dunãre.
Izvoarele nu furnizeazã informaþii precise privitoare la impactul ultimului val al migraþiilor.
Diploma Cavalerilor Ioaniþi din 1247 nu menþioneazã aceste locuri, dar este posibil ca ele sã
se fi aflat în sfera de influenþã a voievodatului lui Seneslau.
Descoperirile arheologice din zona Suseni, precum ºi cele din alte pãrþi ale oraºului, au
dovedit existenþa unei aºezãri care, în condiþiile prielnice de dezvoltare de la începutul veacului
al XIV-lea, a cunoscut o extindere spre sud ºi a înglobat locuirea dezvoltatã aici. În zona de
contact dintre drumul ce urma valea Ialomiþei ºi drumul Câmpulungului s-a înfiripat primul
târg permanent, menþionat mai târziu cu numele de Târgul de Sus sau Suseni.
În condiþii favorabile, aºezarea ruralã s-a transformat în târg de vale, realitate reflectatã
de numele oraºului. Beneficiind ºi de contribuþia economicã a coloniºtilor saºi stabiliþi aici,
aºezarea a atins la mijlocul secolului al XIV-lea un stadiu incipient urban, cu o producþie
curentã ºi o piaþã permanentã la care participau numeroase sate de pe vãile Ialomiþei ºi
Dâmboviþei sau din apropiere, aflate într-un proces de creºtere demograficã. Stabilirea unei
pieþe de schimb ºi crearea unei producþii meºteºugãreºti specializate pentru piaþã, doveditã
prin existenþa unor ateliere de fierãrie, cuptoare de olar ºi ateliere de prelucrare a cornului,
se evidenþiazã în a doua jumãtate a secolului al XIV-lea.
Creºterea rolului ºi importanþei drumului comercial care lega centrul Europei de Dunãrea
de Jos, prin Sibiu ºi Braºov, a constituit o premisã de mare importanþã pentru dezvoltarea
economicã a aºezãrii de la Târgoviºte. Privilegiul acordat, în 1368, de Vladislav I, întãrea
braºovenilor libertãþile de negoþ pe care le aveau din vechime pentru mãrfurile transportate
pe aici, stabilindu-se plata vãmii numai o datã, la Câmpulung sau în apropiere. Sporirea
importanþei noii artere îl va fi determinat pe voievodul Vladislav I sã iniþieze lucrãri de fortificare.
În a doua jumãtate a secolului al XIV-lea, se contureazã caracterul urban al Târgoviºtei.
O dovedesc urmele de locuinþe descoperite, între care o casã spaþioasã de lemn cu pivniþã,
cu o sobã de cahle decoratã cu discuri ornamentale, distrusã de un incendiu pentru a cãrui
datare s-a þinut seama de cei patru ducaþi de argint emiºi de Mircea cel Bãtrân în prima parte
a domniei (1386-1394), gãsiþi în interior. La sfârºitul secolului, aºezarea atinsese stadiul
vieþii orãºeneºti, aflându-se într-o continuã dezvoltare. Dovezi sunt densitatea locuirii,
existenþa unor meºteºugari (fierari, olari), ce par a se fi grupat spre zonele exterioare ale
localitãþii, circulaþia monetarã ºi calitatea locuinþelor (case încãpãtoare de lemn cu pivniþã,
încãlzite cu sobe din cahle). Pe cuprinsul oraºului au fost descoperite mai multe locuinþe
afectate de un incendiu, în care s-au gãsit monede emise în Þara Româneascã de Mircea
cel Bãtrân (1386-1418), în Ungaria de Sigismund de Luxemburg (1387-1437) sau la Vidin
de Stracimir (1371-1396). Cruciatul german Johan Schiltberger aminteºte oraºul în
însemnãrile trecerii sale din 1396, considerându-l una din cele douã capitale ale þãrii ºi
realizând astfel prima atestare documentarã a localitãþii.
Poziþia favorabilã, în mijlocul Þãrii Româneºti, pe importantul drum comercial care lega
Braºovul de Dunãre, calitãþile strategice ale locului, precum ºi gradul de evoluþie economicã
a aºezãrii cu certe trãsãturi urbane au determinat alegerea Târgoviºtei ca reºedinþã
domneascã în timpul lui Mircea cel Bãtrân. Domnia acestuia a reprezentat o perioadã de
deosebitã dezvoltare a þãrii, a întinderii teritoriale ºi a puterii sale militare, într-un moment în
care independenþa îi era ameninþatã de expansiunea otomanã. Curtea de aici trebuia sã
reprezinte un punct fortificat menit sã consolideze apãrarea împotriva pericolului ce venea
de la sud de Dunãre. Se considerã cã aici a fost reºedinþa fiului lui Mircea cel Bãtrân,
Mihail, asociat la domnie. Prima construcþie a curþii domneºti, datând de la sfârºitul secolului
al XIV-lea, a fost probabil precedatã de o altã clãdire, de lemn, de dimensiuni modeste. În
apropierea ei avea sã fie ridicatã o bisericã.
Prezenþa reºedinþei domneºti la Târgoviºte a stimulat, evident, dezvoltarea economicã a
oraºului. În acest sens, de mare importanþã pentru începuturile oraºului este primul privilegiu
8
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acordat de Mircea cel Bãtrân negustorilor polonezi, probabil în 1403, consecinþã a tratatelor
de alianþã încheiate cu regele Poloniei la 10 decembrie 1389 ºi 6 iulie 1391, ce aveau sã fie
reînnoite în 1411. El prevedea ca negustorii lioveni veniþi în þarã sã plãteascã vamã numai
într-un loc, unde le va fi dezlegarea mãrfurilor, la Târgoviºte, ºi apoi sã-ºi cumpere ce-ºi vor
pofti; iar din marfa lor domnia [...] îºi va cumpãra ce-ºi va alege. Un nou privilegiu, în limba
latinã, a fost dat la Argeº, în 1409.
Prin alegerea Târgoviºtei ca punct de vamã pentru negustorii din Polonia se acorda
oraºului o sursã de venituri, deschizându-i-se, astfel, noi posibilitãþi de dezvoltare. De
asemenea, în hrisovul prin care Mircea întãrea negustorilor braºoveni, la 6 august 1413,
privilegiile acordate de înaintaºii sãi, oraºul era menþionat ºi între punctele de vamã, aflate
pe drumul Brãilei. Actul emis de Mihail ca asociat la domnie, în 1417-1418, ºi cel dat când
domnea singur, la 22 iunie 1418, sunt primele documente interne pãstrate care se referã
explicit la oraºul domniei mele Târgoviºte. Creºterea importanþei oraºului se reflectã ºi în
privilegiile acordate între 1424 ºi 1431 de Dan al II-lea, care, amintind situaþia din timpul
vechilor domni, dãdea orãºenilor din Târgoviºte dreptul sã umble ºi pe la Severin ºi prin
toate târgurile ºi la Brãila ºi prin toatã Þara domniei mele, fiind scutiþi de tot, ºi de vamã [...]
sã nu dea nimic, decât la Târgoviºte. Dezvoltarea economicã a aºezãrii, a comerþului intern
ºi de tranzit, este doveditã ºi de descoperirile monetare din timpul lui Mircea cel Bãtrân, între
care se remarcã un mare tezaur monetar, compus din 6 284 piese de argint.
Privilegiile comerciale ulterioare (1422 ºi 1424) au stimulat prosperitatea aºezãrii, cãtre
1431 Târgoviºtea rãmânând singura capitalã a Þãrii Româneºti. În ciuda mai multor dezastre
(cutremurele din 1411, 1473, 1484, epidemia din 1456 ºi distrugerile cauzate de intervenþiile
armate din 1442, 1462 ºi 1476), oraºul se extinde prin apariþia cartierelor din zona Curþii
Domneºti, rezultate în urma creºterii demografice. Se contureazã o structurã urbanã nouã,
reliefatã de trama stradalã ale cãrei artere principale sunt Uliþa Mare ºi Drumul Câmpulungului,
completate cu uliþele Târgului, Bãrãþiei ºi Stelea Veche.
Gradul de dezvoltare urbanã a Târgoviºtei, la sfârºitul secolului al XIV-lea ºi la începutul
secolului al XV-lea, este dovedit de numeroase vestigii arheologice. Aºezarea ocupa o
suprafaþã destul de mare, întinzându-se pe mai mult de 1,5 km în lungul principalei cãi de
circulaþie, paralelã cu cursul Ialomiþei. Râul alimenta ºi Iazul Morilor, lucrare amplã realizatã
în apropierea Curþii Domneºti. Au fost descoperite urmele a peste 50 de locuinþe de lemn
cu pivniþã, datând din ultimele decenii ale secolului al XIV-lea ºi prima parte a secolului al
XV-lea, ºi au fost identificate ºapte biserici de lemn sau de zid din aceeaºi vreme. Toate
acestea sugereazã o creºtere a numãrului locuitorilor oraºului, fapt ce se reflectã ºi în
caracterul parcelãrii din zona centralã, cu case situate lângã uliþe, cu anexe gospodãreºti
ºi grãdini în spate. Arterele principale erau Uliþa Mare, Calea Domneascã de mai târziu,
care se continua spre nord cu drumul ce urma valea Ialomiþei iar spre sud cu calea ce
ducea spre Târgºor, Gherghiþa, Buzãu ºi Brãila sau spre sudul þãrii, cãtre Bucureºti ºi
Giurgiu. Din aceastã cale se ramifica o alta, continuatã de drumul care se îndrepta spre
Câmpulung. Aºezarea avea în aceastã fazã o structurã liniarã bipolarã, cei doi poli
corespunzând Târgului de Sus (Suseni) ºi Târgului de Jos. În Suseni se implantase o
importantã comunitate de saºi veniþi din Transilvania. Aceºtia au construit o bisericã catolicã,
pe care documentele o menþioneazã la începutul secolului al XV-lea, în 1417, fiind ridicatã
pe un loc unde s-au descoperit multe morminte anterioare, care înconjurau foarte probabil
un edificiu de cult mai vechi.
Dupã stabilirea la Târgoviºte a Curþii Domneºti, oraºul a devenit cel mai important centru
economic, administrativ ºi militar al Þãrii Româneºti. Aici s-au stabilit cei mai însemnaþi
dregãtori ºi a fost atras un mare numãr de meºteºugari ºi negustori. Dupã 1418, oraºul avea
sã devinã principala reºedinþã a þãrii, ceea ce a determinat ºi transformãri la Curtea
Domneascã. În locul vechii case domneºti a fost ridicatã alta, de proporþii mult mai mari,
înconjuratã de un zid de piatrã ºi apãratã de un ºanþ de dimensiuni mari. Capacitatea defensivã
a curþii a fost apoi mãritã prin ridicarea turnului ce avea sã fie numit al Chindiei. Administraþia
oraºului era condusã de un judeþ, ajutat de 12 pârgari, aleºi în fiecare an. Pe lângã aceºtia
mai exista ºi un pârcãlab, care reprezenta autoritatea domneascã. Construirea Mãnãstirii
9

Enciclopedia oraºului Târgoviºte

Dealu ºi dania fãcutã de Alexandru Aldea în 1431 constituie noi dovezi ale interesului domniei
pentru oraº ºi împrejurimi.
Domniile lui Dan al II-lea(1420-1421, 1422-1426, 1427-1431) coincid cu o perioadã
tumultoasã din punct de vedere politic, în care Târgoviºtea a fost centrul puterii muntene.
Primul sãu document (28 ian. 1423) este dat din oraºul de scaun Târgoviºte ºi confirmã
calitatea oraºului ca punct de vamã. Tot aici a fost reînnoit ºi tratatul de pace cu sultanul
Murad al II-lea (1424). Sunt cunoscute ºi alte importante hrisoave date de Dan la Târgoviºte,
majoritatea vizând privilegii pentru negustorii braºoveni. În hrisovul din 10 nov.1424, oraºul
apare ca sediu al monetãriei þãrii (haraghia de bani), unde urmau sã se batã fileri ºi dinari
mici. Locuitorii sãi sunt scutiþi de vamã prin toatã þara domniei mele...sã nu daþi nicãieri,
numai la Târgoviºte. Târgoviºtea este singurul oraº muntean care a beneficiat de un astfel
de privilegiu, domnul urmãrind încurajarea dezvoltãrii economice a oraºului, dar ºi câºtigarea
bunãvoinþei locuitorilor în contextul luptelor pentru putere. Terminarea Iazului Morilor, în timpul
domniei lui Mihail I, a permis lui Dan sã continue, sau sã iniþieze o amplã lucrare de fortificare,
oraºul fiind încercuit cu val de pãmânt ºi ºanþ. În hrisovul din 28 febr.1424 apare obligaþia de
posadã, termenul fãcând referire la efortul de fortificare.
Vlad Dracul a rezidat la Târgoviºte (1437-1442, 1444-1447), de unde emite primul sãu
hrisov (ianuarie 1437) ºi acordã privilegii negustorilor braºoveni. Oraºul cunoaºte o intensã
viaþã meºteºugãreascã ºi comercialã, iar autoritatea pârgarilor sãi sporeºte considerabil,
mãrturiile lor servind drept probe în judecãþile desfãºurate la Braºov. În corespondenþa
domnului cu braºovenii este descris, pentru prima datã, portul unui negustor târgoviºtean,
Zamvel: hainele lui de Ipriu ºi punga cu 200 aspri ºi inelul de aur de zece florini ºi spada ºi
ºapcã frânceascã.
Din timpul domniei lui Vlad Þepeº, în 1459, dateazã prima menþiune a scaunului domnesc
de la Bucureºti, noua reºedinþã fiind aleasã din motive militare, pentru supravegherea turcilor,
aflaþi la Giurgiu, ºi economice, pe fondul orientãrii comerþului þãrii cãtre sud ºi a creºterii
importanþei drumului spre vadul dunãrean de la Giurgiu. Vlad Þepeº a continuat sã foloseascã
însã ºi curtea de la Târgoviºte, la fel cum vor proceda ºi o parte dintre succesorii sãi. Astfel,
pentru încã mult timp, Târgoviºtea avea sã împartã cu Bucureºtii calitatea de principal scaun
domnesc, fiind preferatã, datoritã avantajelor sale strategice, de cãtre domnii care s-au
îndepãrtat de la linia colaborãrii politice cu Înalta Poartã.
Primul document pãstrat de la el este emis la Târgoviºte (16 apr.1457). Aici a fost construit
Turnul Chindiei  simbolul de mai târziu al oraºului  de cãtre meºterii ardeleni, coordonaþi
de Christoph, veniþi la Târgoviºte în 1458. Tot pentru protecþia oraºului au fost ridicate ºi
fortificaþiile de la Bucureºti, iar cronicarul bizantin Laonic Chalcocondil le considera foarte
întãrit foarte bine la adãpost. În 1459 la Târgoviºte vor fi traºi în þeapã Hamza Paºa ºi
Catavolinos, ce încercaserã sã-l predea pe domn turcilor. Legat de relaþiile sale cu târgoviºtenii
s-au pãstrat mai multe legende. Conform Letopiseþului Cantacuzinesc, Vlad i-a pedepsit
pe târgoviºteni pentru un mare necaz fãcut fratelui sãu: Când au fost în ziua Paºtilor, fiind
toþi oamenii la ospeþe, iar cei tineri la hore, aºa fãrã veste pre toþi i-au cuprins. Deci câþi au
fost oameni mari, bãtrâni, pre toþi i-au înþepat de au ocolit cu ei tot târgul, iar câþi au fost tineri
cu nevestele lor ºi cu fete mari, aºa cum au fost împodobiþi în ziua Paºtilor, pre toþi i-au dus
la Poenari de au tot lucrat la cetate, pânã s-au spart toate hainele dupe ei. Relaþia cu negustorii
târgoviºteni apare în povestirile despre cum Vlad pãtrundea în prãvãlii în timpul nopþii, lua
bani de la unii ºi îi punea altora, pentru a le pune la încercare cinstea.
În 1457 însã, conflictul dintre orãºeni ºi domn va duce la mutarea reºedinþei domneºti
la Bucureºti, dar Târgoviºtea rãmâne primul oraº al þãrii ºi þinta expediþiei otomane din
1462 (în apropierea oraºului având loc cea mai importantã confruntare, atacul de noapte
din 16-17 iunie).
Radu cel Mare (1495-1508) a dat din nou întâietate reºedinþei domneºti de la Târgoviºte.
Acesta a acordat atenþie construcþiilor curþii, fiind ctitorul primei biserici a Mitropoliei, ºi a
ridicat în apropierea oraºului, între 1499 ºi 1501, biserica Mãnãstirii Dealu, gropniþã
domneascã, monument reprezentativ al vechii arhitecturi româneºti. Sub domnia sa, precum
ºi apoi, în timpul lui Neagoe Basarab (1512-1521), Târgoviºtea s-a aflat în plinã înflorire
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edilitarã ºi culturalã. Au fost luate mãsuri pentru organizarea vieþii bisericeºti, un rol important revenind fostului patriarh ecumenic Nifon.
Din porunca lui Radu cel Mare, în 1508, tipograful sârb Macarie înfiinþeazã prima tipografie
de pe teritoriul þãrii, la Mãnãstirea Dealu. De sub teascurile ei vor apãrea cele dintâi cãrþi din
spaþiul românesc: Liturghierul (1508), Octoih (1510) ºi Evangheliarul (1512).
Remarcabilã a fost activitatea de ctitor a lui Neagoe Basarab, care a continuat ºi a
desãvârºit lucrãrile la Mitropolie. În timpul lui s-a ridicat ºi biserica Sfântul Gheorghe. Din
aceastã vreme se cunoaºte ºi cea mai veche pecete a oraºului, având drept reprezentare
imaginea Maicii Domnului cu Pruncul. Tot aici se va redacta ºi manualul de guvernare
Învãþãturile lui Neagoe Basarab cãtre fiul sãu Teodosie, lucrare complexã, tratând domeniul
social, politic ºi militar, unicã în spaþiul românesc.
Pentru Târgoviºte domnia lui Neagoe a reprezentat o nouã epocã de înflorire. Cãindu-se
de moartea lui Vlad cel Tânãr, domnul a reunit feþele bisericeºti la Târgoviºte (1512) de au
fãcut sfânt mir cu multe rugãciuni ºi slujbe dumnezeieºti ºi au început a face milostenii mari
pre la mulþi oameni, mod de manifestare nemaiîntâlnit în Þara Româneascã. Terminarea
noului edificiu a permis mutarea mitropoliei la Târgoviºte (târnositã la 15 aug.1517), prilej de
numeroase festivitãþi, desfãºurate pe parcursul întregii domnii, printre care ºi canonizarea
Sfântului Nifon (17 aug.1517). Contemporan cu evenimentele, Gavriil Protul a descris
mitropolia drept mare ºi frumoasã, cu opt turle ºi tot rotunde cum se saturã ochii tuturor de
vederea ei. Neagoe a edificat ºi palatul mitropolitan, care completa ansamblul. Noile edificii
au permis conturarea unei noi pieþe, între ansamblul mitropolitan ºi Curtea Domneascã,
Bazarul de Jos  cel mai stabil, în timp, perimetru comercial al cetãþii.
În timpul domnilor care au urmat lui Neagoe Basarab, Târgoviºtea a rãmas prima reºedinþã
a þãrii, de unde s-au emis cele mai multe acte domneºti. În aceastã vreme, unele biserici din
oraº au fost ctitorite de boieri, Manea Perºanu mare vornic construia biserica Sfântul NicolaeAndroneºti (1517), iar Coadã vornicul biserica Roºie (între 1542 ºi 1546). Din iniþiativa domnului
Vlad Înnecatul (1530-1532) se ridicã ºi a doua mare mãnãstire din apropierea oraºului, Viforâta.
Radu Paisie va încuraja reluarea activitãþii tipografice, Dimitrie Liubavici instalând în
casele sale din oraº o tipografie unde vor apãrea Molitvenic (1545) ºi Apostol (1547). A
domnit la Târgoviºte, de unde emite primul hrisov din slãvitul loc (12 iulie1535). De aici va
acþiona contra boierilor rãsculaþi (1536-1537). Se preocupã de zugrãvirea ºi acoperirea cu
plumb a mitropoliei, iar vornicul sãu, Coadã, ctitoreºte Biserica Roºie  monument reprezentativ
al oraºului. La Târgoviºte este semnat tratatul secret cu Ferdinand de Habsburg (7 ian. 1543).
În 1544, oraºul este ocupat de pretendentul Laiotã Basarab, care va domni aici douã luni.
Deºi pentru cãlãtorii strãini, ca Anton Veraicsics, era singurul oraº mai însemnat, destul
de mare ºi capitala þãrii, începând cu Mircea Ciobanul (1545-1552, 1553-1554, 1558-1559),
tot mai mulþi domni au preferat oraºul Bucureºti ca reºedinþã, cu excepþia voievozilor Radu
Ilie (1552-1553), Pãtraºcu cel Bun (1554-1557) ºi chiar Mihnea Turcitul (1577-1583, 15851591), care au rezidat ºi în Târgoviºte. Cu toate acestea, în ultimul sfert de veac oraºul
Târgoviºtea a cunoscut o perioadã de prosperitate, la zestrea sa edilitarã adãugându-se
mãnãstirea lui Stelea spãtarul, care era ridicatã în 1582.
Petru Cercel (1583-1585), care cunoscuse lumea Renaºterii italiene ºi franceze, a dispus
mutarea reºedinþei domneºti din nou la Târgoviºte. În atenþia domnului s-a aflat Curtea
Domneascã, unde s-a început construcþia unui palat frumos ºi mãreþ ºi a unei noi biserici.
În jurul Curþii Domneºti s-au amenajat grãdini în stil italian ºi fântâni, alimentate cu apã din
Dealurile Teiºului prin conducte din lemn de brad. Tot unei iniþiative domneºti i s-au datorat
ºi atelierul pentru turnarea tunurilor ºi ciutãria domneascã. Urmând pilda conducãtorului þãrii,
marii dregãtori s-au stabilit aici; au venit, de asemenea, mulþi meºteºugari ºi negustori, astfel
încât, dupã cum mãrturisea Franco Sivori, s-a mãrit mult oraºul, iar locuinþele de la
Târgoviºte au devenit mult mai bune ºi mai mândre decât la Bucureºti.
În 1583, a fost ridicatã ºi Biserica Mare a Curþii Domneºti, legatã de palat printr-un pod
acoperit. O adevãratã premierã în Muntenia a constituit-o înfiinþarea turnãtoriei de tunuri, ale
cãrei piese de artilerie erau þinute în piaþa palatului de la Târgoviºte. Plecarea domnului a
dus la încetarea lucrului turnãtoriei ºi la distrugerea tunurilor.
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Un reper important în istoria Târgoviºtei l-a reprezentat domnia lui Mihai Viteazul
(1593-1601). Dupã victoria de la Cãlugãreni, din august 1595, ºi dupã retragerea domnului
prin Târgoviºte în faþa numãrului copleºitor al invadatorilor, oraºul a fost ocupat de armata
otomanã, având de suferit. Turcii ºi-au concentrat eforturile spre întãrirea fostei reºedinþe
domneºti, adãugând fortificaþiilor acesteia o palancã, construitã între 30 august ºi 15
octombrie. Dupã înfrângerea turcilor la Târgoviºte, în octombrie 1595, ºi alungarea lor
peste Dunãre, Mihai Viteazul a condus þara din acest oraº, dupã cum dovedesc mai multe
hrisoave domneºti date de aici.
Distrugerea Bucureºtiului va readuce scaunul domnesc la Târgoviºte, hrisoavele lui Mihai
fiind întocmite aici, iar tratatul de alianþã cu împãratul habsburgic fiind încheiat la Mãnãstirea
Dealu (9 mai 1598). În aceastã perioadã, cronicarul Balthazar Walther rezideazã în oraº,
scriindu-ºi pierduta lucrare despre faptele voievodului. Avantajatã de poziþia geograficã,
Târgoviºtea a rãmas principala reºedinþã domneascã a Þãrii Româneºti pânã la 1626,
cunoscând o perioadã de înflorire, marcatã de eforturile pentru înlãturarea distrugerilor
provocate de diferitele operaþiuni militare ºi de ocupaþia lui Gabriel Báthory, de la începutul
anului 1611. În anii urmãtori, la Mitropolia din Târgoviºte au fost prezenþi cu diferite prilejuri,
cum au fost în septembrie 1614 sau în martie 1616, mai mulþi înalþi ierarhi ai lumii ortodoxe.
Radu Mihnea a domnit încã de la început la Târgoviºte, unde primea în aprilie 1611 ºi
mai 1622 solii transilvãnene. Privilegii ºi acte de întãrire a proprietãþii au fost emise pentru
mãnãstirile din apropierea Târgoviºtei (Dealu, Stelea, Viforâta) ºi pentru Mitropolie. În prima
sa domnie (1611-1616) a fãcut eforturi pentru înlãturarea distrugerilor provocate de Bathory,
a reparat Mãnãstirea Dealu, a împrejmuit Mitropolia cu ziduri puternice ºi a terminat pictarea
bisericii mari domneºti din Târgoviºte.
În primul sfert al secolului al XVII-lea, o serie de toponime ne oferã informaþii noi despre
împãrþirea administrativã a oraºului. Din 1616 aflãm ºtiri despre cele douã pieþe: Bazarul de
Sus, situat la nord de Curtea Domneascã ºi numit sugestiv Suseni, ºi Bazarul de Jos. Pe
mãsurã ce numãrul documentelor a crescut, ni se dezvãluie informaþii despre mahalalele
oraºului, structurate în jurul bisericilor Stelea, Sfântul Ionicã, Geartoglu, Sfinþii Apostoli, Sfinþii
Voievozi, Stolnicul, Stelea Veche, Biserica Roºie etc. în izvoarele din a doua jumãtate a
secolului al XVII-lea ºi din cel urmãtor apar ºi numele unor uliþe: Târgului, Bãrãþiei,
Câmpulungului, Vãrnicerilor, Tabacilor ºi Mãcelarilor.
Dezvoltarea oraºului a stagnat dupã abandonarea temporarã a reºedinþei domneºti de
la Târgoviºte ºi mutarea acesteia la Bucureºti, în 1625, în timpul domniei fiului nevârstnic al
lui Radu Mihnea, Alexandru Coconul. Activitãþile economice s-au diminuat, mulþi locuitori cu
ocupaþii ºi interese strâns legate de Curtea Domneascã plecând la Bucureºti, unde, în
documente, le era precizatã originea: ot Târgoviºte.
Dupã primii ani de domnie, Matei Basarab (1632-1654) a înþeles importanþa pe care o
prezenta pentru întãrirea domniei revenirea în vechea reºedinþã. Victorios în confruntarea cu
Vasile Lupu, Matei Basarab s-a stabilit în 1639 la Târgoviºte, a înnoit casele domneºti, biserica
mare, a construit un nou zid de incintã ºi o baie domneascã. A iniþiat ample lucrãri la Mitropolie
(1640), la biserica Sfântul Nicolae  Androneºti (1653) ºi la biserica Sfinþii Împãraþi (1650).
Ca semn al împãcãrii cu domnul Þãrii Româneºti, Vasile Lupu a ridicat, în 1645, mãnãstirea
Stelea. În aceastã vreme, s-au construit biserica Sfântul Dumitru (1639), ctitor fiind Buzinca,
mare sluger, ºi biserica Sfântul Nicolae Simuleasa (1654), ctitoritã de Mirco cãpitan de sârbi.
Întregul oraº a fost înconjurat de un val de pãmânt cu palisadã de lemn ºi ºanþ, întãrit cu
bastioane (1645-1646), pãstrat în parte pânã azi. Din iniþiativa domnului au fost refãcute
conducta din tuburi ceramice care aproviziona cu apã curtea, baia domneascã, podurile de
peste Ialomiþa, mai multe troiþe, ciutãria domneascã ºi altele.
În 1640, ostaºii din Bucureºti fuseserã strãmutaþi la Târgoviºte ºi începuserã sã-ºi ridice
case, sporind numãrul locuitorilor la 20 000. Târgul de Sus cunoaºte cea mai densã locuire
(în special meºteºugari ºi comercianþi), fapt indicat de salba de monumente ridicate acolo.
Casele construite acum diferã de cele din perioadele anterioare, fiind mai mari, mai
încãpãtoare, cu grãdini ºi anexe. Despre târgoviºteni se spunea cã sunt mai ºlefuiþi decât
ceilalþi de prin alte pãrþi din Þara Româneascã, graþie faptului cã oraºul era cercetat de
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multã lume (misionarul Baksici) ºi era mare ca Alepul ºi Damascul (Paul din Alep). Printre
vizitatorii de seamã din acea perioadã se numãrau mitropolitul moldovean Varlaam ºi Paisie,
patriarhul Ierusalimului.
Tot în secolul al XVII-lea, la Târgoviºte, prin strângerea mai multor oameni de culturã în
jurul lui Udriºte Nãsturel, s-a creat un mediu cultural elevat, care a contribuit la dezvoltarea
învãþãmântului, a tipãriturilor, a arhitecturii ºi picturii. Comunitatea erudiþilor cãrturari, educaþi
în spirit umanist, determinã fondarea unei ºcoli de profil superior, cu limbile de predare greaca
ºi latina, dar ºi înfiinþarea unei noi tipografii, pentru editarea de lucrãri în limba românã. Noul
colegiu, Schola graeca et latina, activ între 1646 ºi 1652, era organizat dupã modelul institutelor
similare din Occident. El funcþiona alãturi de ºcoala de slovenie, activã deja la Târgoviºte, cu
dascãli specializaþi în gramaticã ºi lexicografie slavo-românã. În tipografia adusã la mãnãstirea
Dealu a fost tipãritã, în 1644, Evanghelia învãþãtoare, urmatã de multe alte cãrþi, între care
Rãspuns împotriva catehismului calvinesc (1645), lucrare teologicã originalã, ºi Îndreptarea
legii (1652), importantã operã juridicã a vremii  unul dintre primele coduri de legi din Europa
redactate într-o limbã naþionalã.
La acea vreme, Târgoviºtea era, dupã relatãrile unor diplomaþi, misionari ºi cãlãtori strãini,
localitatea cea mai însemnatã din Þara Româneascã, numãrul caselor fiind apreciat, poate
exagerat, la peste 4 000. În realitate, se estimeazã cã populaþia oraºului nu depãºea, probabil,
10 000 de locuitori.
Spre sfârºitul domniei lui Matei Basarab, Târgoviºtea a fost afectatã de revolta seimenilor,
în aprilie 1654, în cursul tulburãrilor, gãsindu-ºi sfârºitul bãtrânul voievod. Prezenþa în aceastã
vreme, la Târgoviºte, a patriarhului Antiohiei, Macarie, ajutã la cunoaºterea evenimentelor,
acestea fiind descrise amãnunþit de secretarul sãu, Paul din Alep.
Matei a fost înmormântat iniþial la Biserica Domneascã din Târgoviºte, lângã soþia sa,
dar, dupã profanarea mormintelor, trupurile acestora au fost strãmutate la Mãnãstirea Arnota.
Dupã alegerea ca domn, Constantin ªerban (1654-1658) ºi-a stabilit reºedinþa la
Bucureºti, dar marea rãscoalã a seimenilor, care a reizbucnit în 1655 cu o violenþã sporitã, l-a
determinat sã se întoarcã la Târgoviºte. Soþia sa, doamna Bãlaºa, s-a ocupat de încheierea,
în 1656, a lucrãrilor la Bolniþa de pe lângã vechea Bisericã Sf. Vineri. Fiind mazilit, Constantin
ªerban s-a pregãtit sã reziste la Târgoviºte, dar oºtenii sãi s-au retras la apropierea tãtarilor,
care au prãdat ºi incendiat oraºul la sfârºitul lunii februarie 1658. Noul domn, Mihnea al III-lea
(1658-1659), a intrat în Târgoviºte cu ajutorul turcilor, care au incendiat ºi ei oraºul. Ridicând
steagul luptei antiotomane, Mihnea a cãutat sprijinul târgoviºtenilor ºi a concentrat întreaga
forþã militarã în oraº. Dupã înfrângerea acestei miºcãri, armatele otomane au jefuit din nou
oraºul. Sub noul domn, Gheorghe Ghica (1659-1660), curtea de la Târgoviºte a fost distrusã
în urma poruncii turcilor, aceºtia insistând pentru stabilirea reºedinþei domneºti la Bucureºti,
mai aproape de Dunãre ºi mai uºor de supravegheat. Dupã moartea mitropolitului ªtefan
(1668), scaunul mitropolitan a fost ºi el mutat la Bucureºti. Pânã la domnia lui Constantin
Brâncoveanu, importanþa oraºului a scãzut.
Constantin Brâncoveanu (1688-1714) este ultimul domn care a acordat o atenþie specialã
oraºului, implicit Curþii Domneºti. La 15 august 1696, au fost terminate reparaþiile la casele
domneºti. Lucrãrile s-au extins la Biserica Domneascã Mare, pictatã în 1697-1698, apoi la
zidurile de incintã, baia curþii, clopotniþa, foiºorul ºi Biserica de Sus (1702). S-au adãugat
acum casa iazagiului, casa surlarilor, casa coconilor etc. Domnia s-a preocupat de
înfrumuseþarea Mitropoliei (1707-1709), de bisericile Sfântul Dumitru (1697-1698), Stelea,
Sfântul Ionicã ºi Târgului. În aceastã vreme au fost ridicate ºi alte lãcaºuri: Biserica Stolnicului,
ctitoritã de stolnicul Constantin Cantacuzino, în 1705, ºi prima Bisericã Sfinþii Athanasie ºi
Chiril, ridicatã de mitropolitul Theodosie. Instalarea unei noi tipografii pe lângã Mitropolie
(1708) a permis apariþia în urmãtorii ºapte ani a 16 lucrãri în limbile românã ºi greacã, aici
lucrând meºterii aduºi de Antim Ivireanul: Mitrofan Gregoras, Gheorghe Radovici ºi
ieromonahul Filotei.
Noua perioadã de efervescenþã edilitarã ºi culturalã a Târgoviºtei a fost întreruptã însã
de incendiul care a cuprins oraºul în a doua jumãtate a lunii august 1712, când au ars multe
case ºi prãvãlii. Mãsurile de refacere dorite de voievod n-au mai putut fi toate realizate dupã
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mazilirea sa. Acuzaþiile aduse de Înalta Poartã lui Constantin Brâncoveanu, potrivit cãrora ar
fi folosit curtea domneascã de pe malul Ialomiþei în scopuri antiotomane, au fost urmate de
stabilirea definitivã a reºedinþei þãrii la Bucureºti.
Cu ocazia rãzboaielor dintre austrieci ºi turci din anii 1716-1718 ºi 1735-1739,
Târgoviºtea a avut de suferit mari distrugeri care au provocat dezorganizarea vieþii
economice. La 12 septembrie 1737, trupele otomane au pãtruns în oraº, au omorât mulþi
locuitori ºi au incendiat ceea ce mai rãmãsese din Curte, Mitropolia, bisericile ºi numeroase
case. Încercãrile unor domni ca Grigore al II-lea Ghica (1733-1735, 1748-1752) ºi, mai
târziu, Mihail Suþu (1783-1786, 1791-1793, 1801-1802), de a efectua lucrãri la vechea
reºedinþã domneascã, au rãmas fãrã urmãri notabile.
Cu toate cã nu mai era capitala þãrii, Târgoviºtea a rãmas în atenþia unor istorici ca
Blassius Kleiner (1761), Mihai Cantacuzino (1774), Bawer (1778), Fr. J. Sulzer (1781) sau
Dionisie Fotino (1818), care s-au strãduit sã descifreze istoria oraºului, sã descrie
monumentele ºi sã întocmeascã primele planuri (1790). În timp ce domnia renunþa la vechile
stãpâniri pe care le deþinea la Târgoviºte, dezinteres culminând cu încuviinþarea datã de
Ioan Caragea (septembrie 1813) de a se dãrâma zidurile vechii Curþi Domneºti. Orãºenii au
iniþiat repararea ºi pãstrarea pentru urmaºi a vechilor monumente, în special a bisericilor.
Intenþionând sã încalce vechile drepturi ale orãºenilor, ultimul domn fanariot, Alexandru
Suþu (1818-1821), a încercat sã dãruiascã unui mare boier moºia oraºului, provocând puternice
frãmântãri în rândul târgoviºtenilor (gura de Târgoviºte septembrie 1820), care s-au împotrivit
rãpirii vechii lor stãpâniri. În anul urmãtor, oraºul a fost afectat de dezordinile ºi jafurile
provocate de revoluþionarii eteriºti ºi, apoi, de trupele otomane, aici funcþionând cartierul
general al lui Alexandru Ipsilanti ºi tot aici fiind asasinat conducãtorul miºcãrii române, Tudor
Vladimirescu. Noul domn, pãmântean, Grigore al IV-lea Ghica (1822-1828), a dispus sã fie
redatã moºia orãºenilor ºi a încurajat refacerea ºi extinderea aprovizionãrii cu apã a oraºului,
cunoscutã sub numele de Drumul Izvoarelor (1825).
Izbucnirea rãzboiului ruso-turc din 1828-1829 a provocat noi greutãþi orãºenilor. Mãsurile
impuse de dregãtorii ruºi pentru aprovizionarea ºi încartiruirea armatei au fost agravate de
izbucnirea ciumei (1829) ºi apoi a holerei (1831). La 6 octombrie 1829, un incendiu devastator, care a cuprins Târgul din Afarã, a mistuit 44 de prãvãlii ºi case. În luna urmãtoare oraºul
a fost afectat ºi de un cutremur.
Odatã cu aplicarea Regulamentului Organic (1831), administraþia localã intrã în faza ei
modernã. Se înfiinþau sfaturile orãºeneºti, sau maghistraturile, ca organe de conducere a
localitãþilor ai cãror membri erau aleºi de cãtre deputaþii de mahala (27 în cazul Târgoviºtei).
Oraºul a fost împãrþit în urmãtoarele mahalale: Sfântul Gheorghe, Lemnului, Târgului, Tabaci,
Mitropolia, Sfântul Nicolae, Stelea, Sârbi, Sfântul Constantin ºi Târgul de Afarã. Organizate
în grabã, cu doar o parte dintre deputaþi prezenþi (majoritatea pãrãsiserã localitatea din cauza
epidemiei de holerã), alegerile l-au desemnat ca prezident al Sfatului Orãºenesc pe logofãtul
Nicolae Andronescu, unul dintre conducãtorii târgoviºtenilor în lupta de redobândire a moºiei
oraºului, acaparatã de domnitorul Alexandru Suþu. La doar un an, generalul Kisseleff,
nemulþumit de neregulile ºi slaba activitate administrativã constatatã la Târgoviºte, porunceºte
Ocârmuirii judeþului Dâmboviþa organizarea grabnicã de noi alegeri. În iunie 1832 cei 27 de
deputaþi, convocaþi de urgenþã, îl aleg prezident pe Ioan Tolea.
Iniþial personalul Sfatului a fost extrem de redus, membrilor aleºi (un prezident, patru
membri ºi un casier), adãugându-li-se un scriitor, doi dorobanþi ºi doi sacagii, în 1833. În
1859 el funcþiona într-o schemã mult extinsã, din cauza numeroaselor nevoi administrative,
fiind angajaþi un secretar, un ajutor de secretar, un scriitor, doi cinovnici, un camerist, un
arhitect, un îngrijitor la grãdina publicã, cãpitanii de la cele cinci bariere ale oraºului ºi ajutoarele
lor.
Sfatul Orãºenesc (numit din 1857 ºi Municipalitate) nu a funcþionat într-un spaþiu propriu,
utilizând câteva încãperi închiriate, în majoritatea timpului în casele lui Nicu Vlãdescu ºi ale
lui Iancu Petrescu, din centrul oraºului. Problema construirii unui palat administrativ este
pusã pentru prima datã în 1855, când se fac demersuri, fãrã rezultat, pentru a se construi un
sediu, împreunã cu poliþia oraºului, pe un teren situat în apropierea Turnului Chindia.
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Sfatul orãºenesc s-a preocupat mai mult de sistematizarea oraºului, de pietruirea ºi
lãrgirea uliþelor, de stingerea incendiilor ºi a impus acoperirea caselor numai cu ºindrilã ºi
olane. S-a iniþiat construirea Podului cel Mare peste râul Ialomiþa (1838-1840), s-au înfiinþat
noi ciºmele ºi a început amenajarea grãdinii publice de la capãtul podului Mihai Bravul,
precum ºi construcþia închisorii (1846). Târgul din Afarã a fost mutat în interiorul oraºului, pe
terenul Târgului din Lãuntru, fiind numit în epocã piaþa nouã (1846).
Oraºul reintrã în circuitul vieþii culturale româneºti graþie a trei nume mari ale literaturii:
Vasile Cârlova  primul poet modern din literatura noastrã, care elogiazã Ruinurile Târgoviºtei
(1828), poetul ºi fabulistul Grigore Alexandrescu ºi Ion Heliade Rãdulescu  cea mai importantã
personalitate a culturii române din perioada prepaºoptistã ºi primul preºedinte al Academiei
Române  ultimii doi fiind nãscuþi la Târgoviºte.
Deºi ºcoli particulare funcþionau încã din 1741, pe lângã Mitropolie ºi biserici, înfiinþarea
unei ºcoli publice dateazã abia din 1833. Activitatea acesteia este meritorie graþie eforturilor
profesorului Mihalache Drãghiceanu, iniþiatorul primei biblioteci orãºeneºti (1840).
Lucrãri de refacere a diverselor edificii au fost demarate în urma vizitelor fãcute de domnii
þãrii, dar oraºul suferã din nou în timpul Revoluþiei de la 1848, când este pentru scurt timp
refugiul guvernului provizoriu (iunie  iulie 1848), apoi comandament al trupelor de intervenþie.
Dupã retragerea trupelor ruse, staþionate în oraº din 1848 pânã în 1851, principele Barbu
ªtirbei (1849-1853, 1854-1856), cu prilejul vizitei din 23 iulie 1851, s-a strãduit sã gãseascã
soluþii pentru dinamizarea vieþii economice: a înfiinþat trei bâlciuri noi, a fãcut demersuri pentru
deschiderea unui nou drum spre Braºov ºi a dispus întocmirea unei noi hotãrnicii a moºiei
oraºului. Au continuat reparaþiile la Turnul Chindiei, s-au început lucrãri la biserica Sfânta
Vineri din incinta Curþii Domneºti (1852). În zona de sud-est a oraºului s-au stabilit mai multe
familii de bulgari (cartierul Sârbi), care construiau o nouã bisericã (1854). S-au fãcut eforturi
pentru delimitarea strãzilor ºi numerotarea caselor ºi s-au redeschis cursurile ªcolii Normale
(1855). În mai multe rânduri, târgoviºtenii au solicitat ca oraºul sã fie cuprins în traseul
proiectelor liniei ferate (1856,1857).
Important centru unionist, alegerea ca domn a lui Alexandru I. Cuza (1859-1866) a fost
primitã cu simpatie ºi entuziasm. Cu prilejul vizitei domnitorului, la 17-18 iunie 1859, orãºenii
au împodobit gardurile cu scoarþe ºi macaturi, aºternând ºi covoare de flori pe uliþã. Domnul
a poposit la Mãnãstirea Dealu ºi la Curtea Domneascã ºi, impresionat de primirea fãcutã, a
dãruit locuitorilor nevoiaºi suma de 1500 de lei. Urmarea imediatã a vizitei a fost alocarea de
cãtre Departamentul Cultelor ºi Instrucþiunilor (condus la acel moment de poetul târgoviºtean
Grigore Alexandrescu) a importantei sume de 5000 de lei pentru refacerea clopotniþei de la
intrarea în Curtea Domneascã.
În acelaºi an, cunoscutul om politic Vasile Boerescu nota într-un memorial de cãlãtorie:
Acest oraº este aºezat în poziþiune acea mai avantagioasã. Pus între douã râuri, Dâmboviþa
ºi Ialomiþa, având la spate dealurile cele mai pitoreºti ºi împresurat de câmpiile cele mai
roditoare, acest oraº uneºte, pe lângã avantagele abundenþii, ºi pe cele strategice
Târgoviºtea este avutã în antichitãþi ºi în suveniruri istorice. Dar cu cât mãrimea sa cea
veche a fost splendidã, cu atât starea sa actualã aduce tristeþe ºi inspirã pe poeþi a plânge.
Pãmântul e foarte roditor; între altele, se aflã la marginea Ialomiþei, lângã oraº, chiar cãrbuni
de pãmânt în suprafaþa nisipului; poziþiunea topograficã e minunatã; clima sãnãtoasã;
caracterul locuitorilor vesel ºi ospãtar. Dar lipseºte comerciul, lipseºte industria, lipseºte
activitatea, lipseºte adicã miezele cari animeazã un oraº ºi-l face a prospera
Locuitorii vechii capitale a României strigã demult ca sã li se deschizã meziile de
comunicare, cãci stau închiºi ºi nu pot lucra.
Reparaþiile efectuate la bisericile Geartoglu, Sfântul Ionicã (1860), sau cele de la Târgul
de sãptãmânã erau insuficiente. Înfiinþarea unui externat de fete, susþinut de Aºezãmintele
Brâncoveneºti, (1860) a reprezentat un suflu nou. Spitalul începea sã funcþioneze în casele
donate de Nicolae Bãleanu (1860). Adevãratã premierã, la 2 august 1865 s-a pus piatra
fundamentalã la Arsenalul Armatei, unitate reprezentativã pentru Târgoviºte.
La 5 septembrie 1865 se terminau lucrãrile de construcþie a ªcolii Domneºti (actuala
ªcoalã Popularã de Artã), prima clãdire publicã cu destinaþie specialã, care deschidea o
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nouã concepþie arhitecturalã. Cu toate momentele de tensiune politicã legate de abdicarea
forþatã a lui Alexandru Ioan Cuza, la Târgoviºte s-au conturat iniþiative ce-ºi propuneau
transformãri importante, impulsionate de vizitele repetate ale prinþului Carol (septembrie 1866,
iunie 1870, septembrie 1872). Înfiinþarea unei tipografii de cãtre Theodor Michãescu (1876)
a permis apariþia primelor ziare (Kindia,Vocea Dâmboviþei ºi Cetatea în 1878). Repararea
Bisericii Albe (1871), comemorarea morþii lui Ion Heliade Rãdulescu (1872), procesul
Republicii de la Ploieºti (1870) au fost acþiuni cu rezonanþã în epocã.
Alegerea acþiunii hotãrâte împotriva Turciei, în contextul reizbucnirii Crizei Orientale
(1875), a fost primitã cu entuziasm. La Târgoviºte s-au lansat liste de subscripþie, s-au adunat
furaje, cereale, alimente ºi îmbrãcãminte, s-a sprijinit înfiinþarea unui spital militar, la Fonderie,
într-un timp record. Strãduindu-se sã încurajeze populaþia, într-un moment greu, prinþul Carol
era prezent la Târgoviºte, unde i se fãcea o primire entuziastã. Încadraþi în Regimentul 7
Dorobanþi ºi Regimentul 3 Linie, numeroºi târgoviºteni se vor acoperi de glorie pe câmpurile
de luptã din Bulgaria. La 8 decembrie 1878 drapelele celor douã regimente erau decorate cu
Crucea trecerii Dunãrii. La Mãnãstirea Dealu va funcþiona lagãrul prizonierilor turci, capturaþi
în Rãzboiul de Independenþã.
Înfiinþarea Camerei de Comerþ Târgoviºte (1880), a Serviciului Tehnic, a Bãncii de
Credit Agricol, a distileriilor de spirt (Vlãdescu, ªtefãnescu, Samuel Iosif), a morii Kulle ºi a
rafinãriilor Luculescu, I. Tomescu, Iancu Grigorescu, Ghiþã Gavrilescu, Câmpeanu etc (care
beneficiau de legile de încurajare a industriei), anunþau deschiderea oraºului spre noi
orizonturi moderne.
Dupã multã stãruinþã s-a organizat Cimitirul Central (1881), s-au construit ªcoala Primarã
Nr. 1 de fete (1883) ºi ªcoala Primarã Nr. 2 de bãieþi (1885), iar o delegaþie de târgoviºteni a
fost prezentã la Bucureºti, cu prilejul dezvelirii statuii lui Ion Heliade Rãdulescu (1881).
Strãzile au fost modernizate ºi au primit nume distincte: Cârlova, Spiþeriei, Libertãþii,
ªcoala Nr. 1, Ciocârlan, Strada Mare, Eliade, Clemenþei, Progresul, Poet Grigore
Alexandrescu, Stelea Veche, Bravilor, Cãtuneni, Golescu, Strada Nouã, Fructelor, Câmpulung,
Primãria, Fundãria, Industriei sau Araºtava Cismarilor etc.
În 1883 calea feratã Titu-Târgoviºte s-a terminat ºi se edificã gara Târgoviºte, iar în 1902
se lua iniþiativa construirii alteia noi. În 1886 începea construcþia cãii ferate Târgoviºte-Pucioasa.
Promulgarea legii de organizare administrativã din 31 martie 1864 de cãtre domnitorul
Alexandru Ioan Cuza, a dus la noi modificãri în structura conducerii oraºului. Târgoviºtea
devenea o comunã urbanã, condusã de un consiliu comunal (compus din 11 consilieri) ales
o datã la patru ani, în fruntea cãruia se afla primarul, ales dintre consilieri, ajutat de doi ajutori
de primar.
Primul primar al oraºului a fost ales Gheorghe Ludescu (iulie 1864), cel care fusese ºi
ultimul prezident al Sfatului Orãºenesc, persoanã fãrã studii superioare, dar cu o bogatã
experienþã în administraþie.Activitatea primãriei a început sã se conducã dupã regulamente
bine întocmite, cu destinaþii speciale: pentru funcþionarea pieþelor ºi târgurilor, pentru fabricarea
ºi vânzarea produselor petroliere, a pâinii ºi jimblei, pentru mãcelãrii, pentru buna funcþionare
a serviciului administrativ ºi a poliþiei, pentru privegherea prostituþiei (1896), igienei ºi salubritãþii
publice (1885).
Încã din 1885 au început discuþiile pentru construcþia unui Bulevard, care sã facã legãtura
dintre Gara Ciocârlan ºi strada Libertãþii. Noua arterã urma sã se deosebeascã de toate
celelalte. Dreaptã, cu trotuare largi, având plantaþi castani de o parte ºi de alta, a solicitat un
mare efort financiar. Ideea a fost reluatã în 1894, iar construcþia bulevardului s-a început în
1896 ºi s-a terminat în 1897, când s-au instalat 60 de felinare ºi 25 de bãnci.
Primãria a continuat sã funcþioneze în casele lui Nicu Vlãdescu ºi ale lui Iancu Petrescu,
apoi într-un imobil cu etaj, cumpãrat cu bani din buget. În 1896 a fost contractat un împrumut
substanþial de 300 000 de lei, pentru construirea unui local adecvat, a bulevardului gãrii
feroviare ºi a unei grãdini publice. Noul local  sediul Primãriei pânã în prezent  va fi finalizat
în 1898, fiind opera arhitectului italian Baltasar Vignosa Giovanni, lucrãrile fiind supravegheate
de inginerul Nicolae Bruneanu. Planul clãdirii era mai vast decât al Prefecturii, cu multe
încãperi la parter ºi etaj, cu plafoane pictate în fiecare spaþiu cu alt model, cu stucaturã
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auritã, dând senzaþia de fast baroc. În acelaºi an se demarau ºi lucrãrile de degajare a zonei
din faþa noului local, pentru amenajarea unei grãdini publice.
Alte lucrãri edificate în epocã sunt clãdirea Prefecturii  palat terminat în 1897, dupã
planurile aceluiaºi Baldasar Vignasa Giovanni, ridicat în apropierea Curþii Domneºti, Palatul
de Justiþie (Tribunalul Judeþean)  finalizat în 1902, clãdire în stil neoclasic ce va influenþa
stilul constructiv în oraº, Spitalul judeþean  edificiu terminat în 1899, pe terenul Curþii Domneºti,
dãrâmat în 1977, Gara de Sud  construitã în 1903, pe un teren considerat atunci mult afarã
din oraº, Poºta  monument de arhitecturã ridicat în 1906. Începând din anul 1970 pânã în
1988, când s-a luat hotãrârea înfiinþãrii unui muzeu de artã (deschis în 1991), în clãdirea
Prefecturii a funcþionat una dintre secþiile bibliotecii judeþene.
În Grãdina Publicã din faþa sediului noului local al Primãriei înconjuratã cu grilaj s-au
plantat brazi, iar în 1903 s-a amenajat aici un pavilion folosindu-se ca model cel din grãdinile
Pinccio din Roma.
În 1888 a început construcþia Liceului Ienãchiþã Vãcãrescu. Autorul proiectului a fost
arhitectul Maimarolu din Bucureºti, ajutat de arhitectul Alexandru Sãvulescu. Recepþia lucrãrii
a avut loc la 1 septembrie 1891 ºi a fost fãcutã de cãtre arhitectul Grigore Cerchez.
Dupã mai multe cãutãri ºi sondaje, efectuate de inginerul Elie Radu (1892) ºi Matei
Drãghiceanu (1906), pentru aprovizionarea cu apã a oraºului, s-a hotãrât sã se aducã apã
de munte din izvoarele Rãtei ºi Vâlna, lucrãrile de captare fiind conduse de inginerul Athanasie
Ionescu ºi de George Caïr, prefectul judeþului, dupã planurile inginerului B. Giulin. Lucrãrile
vor fi finalizate în 1910.
În 1893 s-a pus piatra de temelie la noua Mitropolie din Târgoviºte de cãtre ministrul
Cultelor ºi Învãþãmântului, Take Ionescu, ºi de cãtre mitropolitul primat Ghenadie Petrescu.
Important centru militar, la Târgoviºte s-au desfãºurat ample lucrãri destinate Ministerului
de Rãzboi, cea mai importantã dintre ele fiind Spitalul militar de ochi (1892).
Grãdina publicã de la capul podului Mihai Bravu a cunoscut reamenajãri (1891): plantãri
de tei, construcþia unui pavilion cu trei camere, gheþãrie, serã de flori. Podul Mihai Bravu
înnoit a fost inaugurat la 29 septembrie 1902 în prezenþa familiei regale. Dupã ce s-a obþinut
terenul (1898), în 1902 începeau lucrãrile pentru noul local al Serviciului Telegrafo-poºtal,
executat în 1906 dupã planurile arhitectului A. Clavel.
Un moment festiv l-a reprezentat sãrbãtorirea zilei de 10 mai 1898. Organizatã din iniþiativa
Liceului Ienãchiþã Vãcãrescu, a antrenat întreaga suflare a oraºului, prezentându-se coruri,
o revistã istorico-naþionalã, muzicã militarã, focuri bengale ºi lampioane, defilarea prin faþa
autoritãþilor, momentul central fiind dezvelirea bustului lui Grigore Alexandrescu. La 5 mai
1900, în curtea Regimentului III Dâmboviþa nr. 22, s-a inaugurat primul monument al eroilor
cãzuþi în Rãzboiul pentru Neatârnare, iar în 1902, cu ocazia sãrbãtoririi centenarului naºterii
lui Ion Heliade Rãdulescu, s-a dezvelit bustul scriitorului, lucrare realizatã de Frederic Storck.
Discuþiile pentru stabilirea ªcolii de Ofiþeri de Cavalerie au început din 1882, dar de abia
în 1898 Primãria oferea 30 de hectare necesare construcþiei. În prezenþa principelui Ferdinand,
la 13 octombrie 1907 s-a pus piatra de fundament. Lucrãrile s-au încheiat în 1909, pavilionul
central cu etaj, a constituit o construcþie reprezentativã în epocã.
La 25 ianuarie 1906 s-a înfiinþat Societatea de arme, gimnasticã, scrimã ºi tir, fapt ce
i-a permis lui George Caïr sã înceapã ºi lucrãrile de construcþie la o salã destinatã
manifestãrilor culturale.
Serviciul telefonic realiza legãturi cu judeþele vecine ºi deservea ºi ºapte posturi în judeþ,
de regulã comunele reºedinþã de plasã (1907). S-au realizat localuri pentru ºcoli ºi pentru
Serviciul Comenzii Pompierilor în Târgoviºte. Au funcþionat mai multe societãþi culturale:
Progresul (1876), Târgoviºtea (1910), Armonia, Cercul didactic al institutorilor (1901),
Liga pentru unitatea culturalã a românilor (1891), Societatea pentru protecþionarea omului
1906), Pãstrarea ºi propãºirea datinilor strãmoºeºti (1913). În 1909 Nicolae Iorga vizita
Mãnãstirea Dealu, aducând un omagiu lui Mihai Viteazul.
Anul 1911 a reprezentat introducerea Târgoviºtei în marile acþiuni culturale naþionale.
Între 20-23 august s-a desfãºurat al VIII-lea Congres al Învãþãtorilor din România, iar între
22-25 septembrie lucrãrile celui de-al VII-lea Congres al Asociaþiunii Române pentru Înaintarea
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ºi Rãspândirea ªtiinþelor precum ºi Primul Congres al administratorilor de plãºi din întreaga
þarã (10-12 martie 1913).
Dupã multe tatonãri, în 1911 s-a ales cea mai avantajoasã ofertã pentru electrificarea
oraºului, câºtigând societatea austriacã Brawn-Boweri, inaugurarea iluminãrii oraºului cu
electricitate având loc în ziua de 16 decembrie 1912.
La sfârºitul anului 1911 a apãrut Almanahul Dâmboviþei, editat cu prilejul aniversãrii
unui an de la înfiinþarea ziarului, lucrare interesantã ce înfãþiºeazã specificul judeþului,
monumentele sale, diverse personalitãþi etc.
În aceeaºi perioadã s-a conturat o nouã concepþie urbanisticã. Este pentru prima oarã
când, dupã mulþi ani, o voce vorbea despre necesitatea unor schimbãri esenþiale. Tonul a
fost dat de Revista tinerimii dâmboviþene, care cerea cu hotãrâre mutarea oborului în afara
oraºului. Se contureazã acum un curent care îºi propunea sã militeze în spiritul modernizãrii.
La 4 iunie 1912 s-a pus piatra de temelie la Liceul Militar Mãnãstirea Dealu ºi s-a întocmit
primul regulament al liceului.
În preajma Primului Rãzboi Mondial oraºul avea o populaþie de 13.292 de locuitori, o
suprafaþã de 900 de ha, lungimea strãzilor se ridica la 38 de km, 69 de strãzi, bulevarde ºi
fundãturi, cu lungimi între 4,72 km (Calea Domneascã) ºi 56 m (strada Piscului).
Ocupaþia armatelor germane ºi austro-ungare (20 septembrie 1916  20 noiembrie 1918)
a reprezentat o perioadã grea caracterizatã printr-o exploatare sporitã a bogãþiilor solului ºi
subsolului ºi mãsuri severe împotriva populaþiei civile. S-au rechiziþionat obiectele de aramã,
bronz ºi plumb, clopotele bisericilor, s-au fixat raþii zilnice, preþuri maximale, s-au schimbat
numele strãzilor, cu nume care subliniau ocupaþia strãinã. Activitatea industrialã a încetat din
cauza lipsei de materie primã. În faþa valului de teroare, rezistenþa populaþiei s-a manifestat,
fiind cunoscute demisiile mai multor membri ai Consiliului comunal ºi sprijinirea evadãrii
prizonierilor români aflaþi la Arsenalul Armatei.
Actul de la 1 decembrie 1918 de la Alba Iulia ºi intrarea familiei regale în Bucureºti au
entuziasmat cetãþenii oraºului, celor douã momente închinându-li-se un Te Deum la Biserica
Curþii Domneºti.
Dupã înfãptuirea Marii Uniri, s-au organizat la Târgoviºte primele mari sãrbãtori închinate
actului de mare însemnãtate pentru români. La 26 august 1920 a fost readus la Mãnãstirea
Dealu, în prezenþa regelui Ferdinand, capul lui Mihai Viteazul, primul unificator de neam ºi
de þarã. Pentru comemorarea martirului redeºteptãrii noastre naþionale, Tudor Vladimirescu,
la 22 martie 1921 au sosit la Târgoviºte 700 de persoane din întreaga þarã. În prezenþa lui
Ferdinand I, la ªcoala de Ofiþeri de Cavalerie, s-a dezvelit în ziua de 24 aprilie 1921 bustul
patronului ºcolii, regele însuºi.
În primii ani dupã 1918 activitatea primãriei s-a orientat spre înlãturarea distrugerilor de
la edificiile publice care suferiserã în timpul Primului Rãzboi Mondial. De aceea, anul 1925
este reprezentativ, cãci s-au inaugurat cu mult fast clãdirea Palatului Justiþiei ºi noile localuri
pentru ªcoala Normalã, Spitalul Judeþean, ºi internatul Liceului Ienãchiþã Vãcãrescu.
În perioada urmãtoare activitatea tuturor primarilor s-a desfãºurat pentru punerea în
aplicare a noii concepþii urbanistice, iniþiatã în 1912. În 1928 primãria ºi-a dat avizul pentru
construirea cãii ferate cu linie normalã Târgoviºte-Ploieºti, cu ramificaþia Haimanale-Moreni
ºi Rãzvad-Ochiuri.
S-au fãcut noi studii pentru construirea unei hale în zona centralã, pentru amenajarea
pieþei, a unei bãi publice, pentru pavarea cu piatrã cubicã a strãzilor principale etc. Începuturile
noii concepþii de amenajare a zonei centrale l-a fãcut construirea fabricii de gheaþã instalatã
în subsolul halei centrale (11 februarie 1936).
Principala arterã era consideratã strada care pornea din Calea Domneascã, din dreptul
fostelor clãdiri ale Tribunalului ºi Prefecturii, ºi mergea pânã în piaþa Mitropoliei (actuala
stradã Alexandru Ioan Cuza)  ani de zile aici palpitând viaþa urbei ºi tot ce avea ea semnificativ.
Între primii ani ai perioadei interbelice ºi pânã prin 1950 a avut o înfãþiºare deosebitã, specificã
târgurilor de provincie din Vechiul Regat, cu imobile aproape uniforme, cu spaþii comerciale
la parter, etajele fiind folosite ca spaþii de locuit, cu puþine excepþii. Cetãþenii ºtiau cã vin sã
se plimbe pe Centru, se întâlneau în Centru sau fãceau cumpãrãturi la diferite magazine
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din Centru. Unele persoane mai spuneau, cu oarecare pedanterie în glas, cã se plimbau
pe Corso. În serile în care vremea era prielnicã, ore întregi, pânã târziu, locuitori din toate
pãturilor sociale ºi de toate vârstele se plimbau ºi discutau diverse.Alþii stãteau la mesele
scoase în stradã, în faþa berãriei lui Filip Tomescu sau în faþa cofetãriilor lui Simionescu sau
Mircea Diaconescu ºi priveau la cei care treceau prin faþa lor, ca la o defilare, în vreme ce
consumau, dupã caz, bere sau prãjituri. În faþa unor vitrine ale prãvãliilor din centru se aflau
niºte bare din metal aºezate la înãlþimea de un metru faþa de sol de care se rezemau alte
persoane mai tinere ce urmãreau, de asemenea, pe trecãtori. Plimbãrile acestea erau foarte
rar deranjate de circulaþia unor vehicule, deoarece, în anii de dinainte de rãzboi, nu erau în
oraº decât 3-4 trãsuri ºi 2-3 automobile.
Importanþa acestei artere pentru viaþa localitãþii este subliniatã ºi de faptul cã, în timp de
ºapte decenii, a purtat pe rând ºapte denumiri: la începutul anului 1930, ea se numea strada
Libertãþii; dupã iunie 1930, edilii târgoviºteni s-au gândit sã-i dea numele noului suveran
Carol al II-lea. În septembrie 1940, instaurându-se regimul antonesciano-legionar, strada a
primit numele 6 Septembrie. Dupã actul de la 23 august 1944, a fost denumitã strada Regele
Mihai, iar din 1948, 30 Decembrie, data proclamãrii republicii populare. În 1990, destul de
neinspirat, i-a dat denumirea de strada Eremia Grigorescu  generalul neavând totuºi nicio
legãturã cu oraºul  iar din 1997, Alexandru Ioan Cuza.
Cãtre sfârºitul perioadei interbelice oraºul dispunea de un important nucleu economic
ce reunea: Arsenalul Armatei, întreprinderile din domeniul industriei petrolului  Unirea,
Ioan I. Grigorescu, Societatea Româno-Belgianã, Helios, Gheorghe Rosnovanu ºi
Zaharia Z. Panþu, societatea I. Vasilescu (comerþ cu cereale, ciment, cherestea ºi cãrãmidã),
fabrica de þigle, faianþã ºi teracotã Dâmboviþa, fabrica de cãrãmidã presatã Victoria,
societatea de transport de pasageri ºi mãrfuri Dacia Românã, societatea de morãrit Unirea,
fabrica de sticlã Sticla Româneascã, societatea de lucrãri publice ºi particulare Fraþii
Magrini, Banca Naþionalã a României, Banca Centralã Ploieºti, Banca Camerei de Comerþ,
Banca Comercialã ºi Industrialã, Societatea de credit Vulturul, atelierele tipografice
Dâmboviþa, Dacia, Viitorul ºi Unirea, 5 farmacii ºi drogherii, 4 hoteluri importante
Bucureºti, Bristol, Surugiu ºi Petrol, numeroase restaurante, hanuri ºi cârciumi.
La Sala de Arme va lua fiinþã Cãminul Cultural al oraºului (1939), destinat gãzduirii
manifestãrilor artistice ºi ºtiinþifice, iar pentru coordonarea celor 50 de cãmine culturale din
judeþ se înfiinþeazã ºi Cãminul Cultural Judeþean Ion Heliade Rãdulescu (1939). Noi statui
vin sã înfrumuseþeze oraºul: bustul poetului Vasile Cârlova (I931), statuia lui Ienãchiþã
Vãcãrescu (1935) ºi placa comemorativã închinatã pictorului Nicolae Grigorescu (1938).
Oraºul a fost de mai multe ori vizitat de cãtre personalitãþi ale vieþii politice, aici
rostindu-ºi ultimul discurs, primul ministru Armand Cãlinescu, venit împreunã cu regele
Carol al II-lea la ceremonia înãlþãrii în grad a unei noi promoþii de ofiþeri, la ªcoala de
Cavalerie (1 iulie 1939).
Deºi un oraº de dimensiuni modeste (doar 18 730 locuitori în 1938), Târgoviºtea încearcã
sã-ºi reia locul printre centrele importante ale þãrii, comitetul de organizare al expoziþiei
generale din toamna 1938 solicitând Comisiei Monumentelor Istorice plasarea aici a
Pantheonului Naþional, locaº de veºnicã odihnã ºi eternã aducere aminte a românilor fruntaºi
care au dat ajutor la înfãptuirea României Mari. În februarie 1940 va fi inauguratã la Sala de
Arme Universitatea Popularã a oraºului, unde vor susþine diverse conferinþe mai multe
personalitãþi ale vieþii culturale locale ºi naþionale.
Începutul celui de al Doilea Rãzboi Mondial a influenþat profund viaþa locuitorilor
Târgoviºtei. În septembrie 1939, 752 de militari polonezi, refugiaþi în urma ocupãrii þãrii lor de
cãtre germani, sunt încartiruiþi în oraº ºi la Vãcãreºti, înfiinþându-se ºi un comitet de ajutorare
a refugiaþilor. În anul urmãtor, un nou comitet pentru ajutorarea refugiaþilor  de data aceasta
a refugiaþilor români din teritoriile româneºti pierdute în 1940 prin rapt ºi dictat  este constituit
sub coordonarea primarului Iancu Anastasescu. În primãvara lui 1944, alþi 3500 de refugiaþi
români din calea armatelor sovietice învingãtoare vor fi primiþi la Târgoviºte.
Unitãþile militare cazate la Târgoviºte, Regimentul 22 Infanterie, Regimentul 1 Care de
Luptã ºi Regimentul 3 Vânãtori Moto (ultimele douã alcãtuind nucleul celei mai puternice
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mari unitãþii române  Divizia 1 Blindate) vor participa la grelele lupte pentru eliberarea
Basarabiei ºi cucerirea Odessei (1941). Regimentul 1 Care de Luptã, ca principalã forþã
ofensivã a Armatei Române, va lua parte la cele mai importante lupte duse de români pe
întreg parcursul Campaniei din Est (Chiºinãu, Odessa, Cotul Donului, Bãtãlia Moldovei),
reuºind eliberarea prin surprindere a Chiºinãului (iulie 1941)  acþiune de excepþie pentru o
unitate blindatã, nepregãtitã ºi neechipatã pentru lupta în oraºe  ºi evitând de douã ori
distrugerea totalã, dupã ce fusese încercuitã de inamic la sud de Don (noiembrie 1942). O
parte dintre târgoviºtenii participanþi la luptele din 1941 vor fi primiþi cu onoruri în oraº la
întoarcerea din toamna lui 1941.
În noiembrie 1943, pentru sprijinirea eforturilor militare ale þãrii, se va constitui la Târgoviºte
Asociaþia Târgoviºtenilor ºi Dâmboviþenilor, ce va dona Armatei Române suma de 6 960
997 lei, la care se adaugã colete expediate pe front sau alte donaþii în valoare de peste 1
milion de lei.
Noi lucrãri vor fi iniþiate în perioada 1942-1943, graþie importantelor fonduri alocate oraºului
de cãtre mareºalul Ion Antonescu. Obþinerea acestor fonduri s-a datorat în bunã parte ºi
eforturilor primarului Lazãr Petrescu, care a solicitat în urma unei audienþe la conducãtor,
suma de 200 milioane lei, în contul taxelor petroliere. Drept recunoºtinþã, primarul târgoviºtean
îl va numi pe mareºal în Buletinul Oficial al oraºului noul ctitor al oraºului Târgoviºte. Se
amenajeazã acum halele, stadionul, banca popularã, barajul de pe Ialomiþa, abatorul etc.
S-a acordat atenþie ºi bisericilor Sfânta Vineri, Târgului, Turnului Chindiei, iar la 30 ianuarie
1944 s-au inaugurat muzeul ºi biblioteca oraºului. Ultimele douã edificii vor constitui nucleul
celor mai importante instituþii de culturã din oraº.
Târgoviºtenii îºi exprimaserã în mai multe rânduri dorinþa de a avea un muzeu, iar în 1936
autoritãþile locale, având concursul Comisiei Monumentelor Istorice, aprobaserã un comitet de
construcþie ºi strângerea fondurilor necesare. În anul urmãtor se aºezase piatra de temelie a
clãdirii muzeului, planurile fuseserã întocmite de arhitectul Nicolae Ghika-Budeºti, dar lucrãrile
stagnaserã. La inaugurarea din 1944 colecþiile muzeului cuprindeau o colecþie de artã popularã,
lapidariu ºi piese provenite din diverse donaþii ºi de la Muzeul Naþional din Bucureºti. Biblioteca
publicã va fi constituitã pe baza bibliotecii particulare a lui D. Athanasiu-Biþu, purtând iniþial
numele acestui donator.
Dupã ieºirea României din tabãra Axei (23 august 1944), trupele din Garnizoana
Târgoviºte vor acþiona pentru dezarmarea unitãþilor germane care încercau sã preia controlul
în România, tanchiºtii Regimentului 1 Care de Luptã constituind forþa principalã ce a asigurat
victoria în luptele pentru controlul Capitalei (24-27 august 1944). În cinstea noilor aliaþi
sovietici se va organiza o recepþie la primãria Târgoviºtei, aceºtia fiind încartiruiþi la Sala
de Arme ºi în alte imobile aparþinând unitãþilor de învãþãmânt. Sosirea militarilor sovietici
va rãmâne ca o patã neagrã în memoria târgoviºtenilor, din cauza numeroaselor abuzuri
comise de aceºtia, noii aliaþi comportându-se ca într-un teritoriu ocupat prin luptã, asupra
cãruia aveau toate drepturile.
Participarea la rãzboi alãturi de Naþiunile Unite a însemnat noi jertfe pentru militarii
târgoviºteni. Veteranii tanchiºti, supravieþuitori ai Campaniei din Est, încadraþi acum în
Regimentul 2 Care de Luptã (condus de colonelul târgoviºtean Stan Zãtreanu), vor lupta
pentru eliberarea Ungariei, Cehoslovaciei ºi Austriei, în cadrul Frontului 2 Ucrainian. Unitatea
va fi deliberat sacrificatã, fiind obligatã sã lupte cu maºinile supravieþuitoare ale campaniilor
anterioare, aliatul sovietic neimplicându-se deloc în dotarea sa cu mijloace moderne. Mai
mult, înaintarea ei va fi opritã la porþile Vienei (21 aprilie 1945) din ordinul Moscovei, militarii
români fiind privaþi de un triumf pe deplin meritat.
Dupã actul de la 23 August, armata sovieticã de ocupaþie a sãvârºit abuzuri ºi jafuri, iar
regimul comunist instaurat de aceasta îºi va aroga toate realizãrile înfãptuite anterior. Prin
poziþia sa geograficã, între centrele de maximã importanþã Bucureºti ºi Ploieºti, ºi graþie
numãrului important de muncitori petroliºti din zonã, Târgoviºtea intrase în atenþia
propagandiºtilor comuniºti încã de la începutul deceniului patru. În anii 1933-1936 aceºtia
încercaserã sã instige la rebeliune petroliºtii ºi sã constituie nuclee comuniste în oraº, în
Ulmi ºi Valea Voievozilor, printre agitatorii arestaþi numãrându-se ºi viitorul preºedinte Nicolae
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Ceauºescu, atunci în vârstã de 18 ani. La nici o lunã dupã trecerea României de partea
puterilor aliate, ei îºi vor face simþitã din nou prezenþa în oraº, mai întâi prin presã  Scânteia
ºi Chemarea, difuzate din septembrie, respectiv noiembrie  apoi prin organizaþia judeþeanã
a Frontului Naþional Democrat (creaþie politicã a comuniºtilor români).
Din 28 noiembrie 1944, Târgoviºtea are primul primar comunist, în persoana muncitorului
Ion Rãdulescu, iar colegul sãu de partid, învãþãtorul Gheorghe Popescu, devine prefectul
judeþului  instalat de muncitorii în numãr de peste 10 000 din tot judeþul. În aceste condiþii,
în oraº a putut fi impusã rapid politica de comunizare aplicatã în întreaga þarã. Se organizeazã
numeroase manifestaþii de susþinere a acþiunilor Frontului, unde sunt aduºi mii de cetãþeni:
manifestaþia contra guvernului Rãdescu (4 februarie 1945), manifestaþia de salutare a instalãrii
guvernului Petru Groza (6 martie 1945), manifestaþia pentru dizolvarea partidelor istorice (12
octombrie 1945), demonstraþia cu prilejul Zilei Internaþionale a Muncii (1 mai 1946). Sunt
constituite puternice organizaþii ale partidelor Frontului Democrat (ulterior Blocul Partidelor
Democrate) ºi se þin adunãri ale acestora. Graþie acestei intense propagande ºi a fraudãrii
alegerilor prin controlarea de organele de represiune, în noiembrie 1946 Blocul Partidelor
Democratice va obþine o victorie zdrobitoare în Dâmboviþa (130 265 voturi dintr-un total de
179 000 voturi exprimate). Cu manifestaþia de adeziune la republica popularã(17 ianuarie
1948), Târgoviºtea intra într-o nouã fazã a evoluþiei sale.
Perioada regimului comunist a însemnat în primul rând transformarea oraºului într-un
puternic centru industrial. Dezvoltarea lentã din anii 1950-1960, a fost urmatã de un deceniu
de numeroase investiþii, ce vizau constituirea unei ample platforme industriale, în concordanþã
cu obiectivele Partidului Comunist Român de industrializare masivã a þãrii. Noile întreprinderi
vor absorbi populaþia din diverse zone ale þãrii, triplând numãrul locuitorilor oraºului ºi forþând
extinderea acestuia, prin construirea de noi cartiere ºi facilitãþi pentru aceºtia.
Încã de la ºedinþa Comitetului Judeþean al Partidului Comunist Român din 15 august
1945, se adoptase lozinca Sã ne îndreptãm atenþia cãtre industrie!. Începuturile acestui
amplu proces de industrializare sunt însã modeste. La momentul proclamãrii Republicii
Populare Române, existau în Târgoviºte Atelierele CFR (fostul Arsenal al Armatei), trei rafinãrii
de petrol, cinci fabrici de sifoane, douã fabrici de mezeluri, douã de teracotã, o fabricã de
oxigen, o fabricã de spirt, una de sãpun, o sticlãrie, o turnãtorie ºi 8 mori de fãinã. Principalele
întreprinderi vor fi naþionalizate prin Legea din 11 iunie 1948. Cea mai importantã unitate
economicã rãmâne fostul Arsenal, botezat din 8 august 1945 Atelierele CFR Gheorghe
Gheorghiu-Dej ºi transformat succesiv în Uzinã de Maºini (1949), apoi în Uzinã de Utilaj
Petrolier (UPET)  nume sub care este cunoscut ºi în prezent. Aici vor fi inaugurate ºi cursurile
unei universitãþi muncitoreºti (din 1960), pe lângã procedeele destinate uzului industrial,
muncitorii-cursanþi studiind în câteva ore ºi fizicã, matematicã ºi limba românã. Fosta rafinãrie
Victoria îºi pãstreazã numele dar devine fabricã de produse chimice (1950), continuându-ºi
activitatea ºi dupã 1989.
Înfiinþarea judeþului Dâmboviþa în 16 februarie 1968, cu reºedinþa în municipiul Târgoviºte,
a permis noi iniþiative care vizau transformarea localitãþii în cetate a oþelului ºi a industriei
constructoare de maºini.
Vizita lui Nicolae Ceauºescu din 22 iulie 1969 constituie momentul decisiv în transformarea
oraºului în centru industrial. Sunt vizitate locurile unde se vor construi marile obiective destinate
platformei industriale. În anul urmãtor încep lucrãrile de construcþie la Întreprinderea de
Strunguri SARO, Întreprinderea de Becuri ºi Surse de Iluminat Romlux (ambele intrând în
funcþiune în iulie 1972) ºi la Combinatul de Oþeluri Speciale (COS). Echipate cu tehnicã
modernã ºi înghiþind cele mai mari sume investite vreodatã în economia Târgoviºtei, cele trei
întreprinderi erau furnizori de talie naþionalã, considerate capabile sã concureze cu giganþii
occidentali la nivelul calitãþii produselor.
Combinatul de Oþeluri Speciale a fost inaugurat de Nicolae Ceauºescu la 14 decembrie
1973, devenind principala unitate economicã a oraºului ºi unul din cele 10 astfel de combinate
existente în lume, proiectat sã producã peste un milion de tone de oþeluri aliate ºi înalt aliate
pe an. Dupã 1989 va fi printre primele mari unitãþi economice intrate în atenþia investitorilor
strãini, funcþionând pânã în prezent (masiv restructurat însã) în cadrul grupului internaþional
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Mechel. Sirena sa de schimbare a turei de lucru, de la orele 07.00, 15.00 ºi 23.00, ca ºi
marele ceas electronic, vizibil de la mari distanþe vor rãmâne în memoria locuitorilor ca
elemente cotidiene ale vieþii în Târgoviºte.
Efortul constructiv ºi urbanizarea intensivã au fost resimþite de locuitori, unitãþile de
alimentare publicã fiind situate pe locul al doilea. În domeniul industriei alimentare sunt date
în folosinþã Fabrica de Produse Lactate (1970)  ºi astãzi în activitate sub numele Natura 
Fabrica de Produse Alimentare a Municipiului (1973), Fabrica de Pâine (1975) ºi Abatorul
(1982). Ele nu puteau face faþã exploziei demografice concentrate în microraioanele IV, VIII
(dezvoltate începând cu 1970), V (1973) ºi VI (1974).
Din 6 septembrie 1950 Târgoviºtea a devenit centru raional ºi oraº de subordonare
regionalã ºi s-au executat studii de reorganizare ºi extindere în 1952 ºi 1957. Noile planuri
propuneau ca în perioada 1956-1970 oraºul sã ajungã la o populaþie de 60.000 de locuitori,
dezvoltare impresionantã, cãci în 1950 nu avea decât 19.533 de locuitori. Se preconiza
completarea golurilor cu noi locuinþe, fãrã intervenþii în zona centralã care sã afecteze istoria
oraºului, amenajarea intrãrilor în oraº, a unui teatru, cluburi muncitoreºti, spital, noi pieþe
agro-alimentare. Se preconiza ca din cele 600 de ha cât cuprindea oraºul, 360 de ha sã fie
destinate locuinþelor, 60 de ha pentru parcuri verzi, 60 de ha pentru dotãri social-culturale, iar
120 de ha pentru pieþe ºi strãzi. Din 43 de strãzi, câte erau în evidenþa primãriei, numai 33
aveau reþea de conductã cu apã potabilã, iar canalizarea se întindea doar pe 4,8 km. În 1960
se realizase asfaltarea mai multor strãzi, însumând 6 778 mp ºi fuseserã pavate arterele de
circulaþie pe o suprafaþã de 14 164 mp. Reþeaua feroviarã este completatã de cala feratã
Târgoviºte-Ploieºti, oraºul devenind nod feroviar (1946). Circulaþia în oraº va fi favorizatã
prin introducerea primelor autobuze ce utilizeazã gaz metan (1983).
În 1955 s-a început realizarea unei documentaþii pentru construirea a 37 de blocuri de
locuinþe ºi au început lucrãrile de amenajare a unui parc, dar principalele noutãþi ale perioadei
au fost organizarea transportului de cãlãtori în oraº ºi zona suburbanã (1957), construirea
Clubului Petrol (1960), ridicarea statuilor lui Tudor Vladimirescu (1958) ºi a Smarandei
Gheorghiu, precum ºi înfiinþarea unei pieþe agro-alimentare în cartierul Suseni, a stadionului
precum ºi construirea primelor blocuri (1961).
În 1964 s-a conturat construcþia a 22 de blocuri ce cuprindeau 121 de apartamente,
dispensar uman ºi centrale termice în zona micro IX ºi se finaliza construcþia primelor blocuri
în cartierul Aleea Trandafirilor. În 1970 pe harta edilitarã apar noile microraioane de blocuri
VI ºi VIII (pe locul unor foste maidane) ºi se dau la cheie 200 de apartamente. Primul bloc
cu 10 etaje va fi glisat în 1972.
Marcând o nouã viziune arhitectonicã, edificarea noului centru al oraºului a avut ca
principalã piesã construirea Palatului politico-administrativ (1970), conceput ca sediu al tuturor
organelor politico-administrative ale judeþului ºi unde astãzi funcþioneazã Consiliul Judeþean
ºi Prefectura Dâmboviþa.
S-au fãcut importante eforturi pentru construirea de pasaje, ºosele de centurã ºi poduri
peste Ialomiþa (1971, 1974). Sunt ridicate mari supermagazine, cu spaþii comerciale folosite
ºi astãzi: Mondial (1972), BIG (1973), Muntenia (1978 cel mai mare din oraº ºi în prezent,
cu 5 niveluri ºi 6 600 mp suprafaþã utilã), Chindia (1987).
În domeniul sãnãtãþii cele mai importante realizãri au fost construirea noii clãdiri a Spitalului
Judeþean (1974  cea mai importantã unitate sanitarã din judeþ ºi astãzi, cu o capacitate de
700 paturi) ºi a policlinicilor (prima construitã în 1961).
Creºterea rapidã a numãrului locuitorilor (50.000 în 1975) a impus ºi crearea zonelor de
agrement: Parcul Chindia  locul preferat de promenadã al târgoviºtenilor ºi în prezent  cu
un modern restaurant (1970) ºi Baza de agrement Crizantema, premierã naþionalã în
domeniul arhitecturii de agrement, cu 10 terenuri de tenis, douã lacuri, 3 ºtranduri, un bazin
de nataþie, douã patinoare, cartodrom ºi alte facilitãþi.
Pe plan cultural, o primã iniþiativã remarcabilã este luatã în 1951, de cãtre un grup de
elevi de liceu pasionaþi de literaturã: fondarea primului ºi celui mai important cenaclu literar
târgoviºtean, Alexandru Sahia, redenumit la scurt timp Grigore Alexandrescu. Cenaclul
va funcþiona pânã în 1985, pe lângã Biblioteca orãºeneascã, apoi pe lângã Casa de Culturã,
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unii dintre membrii sãi devenind cunoscuþi oameni de culturã. Cenaclul a contribuit la fondarea
festivalurilor literare Primãvara albastrã (Pucioasa, 1964) ºi Moºtenirea Vãcãreºtilor
(Vãcãreºti, 1969  ulterior mutat la Târgoviºte). Ambele festivaluri se vor menþine ca etalon
pentru debutul în creaþia literarã pânã în prezent, unii dintre laureaþi devenind nume cunoscute
în literatura contemporanã.
În 1952, în ciuda tendinþelor regimului de a contesta valorile culturale naþionale pânã
atunci recunoscute, la Târgoviºte se sãrbãtoreºte împlinirea a 100 de ani de la naºterea lui
I.L. Caragiale, manifestãrile întinzându-se pe durata unei întregi sãptãmâni. Tradiþia a fost
perpetuatã în timp, pânã în prezent, marelui dramaturg fiindu-i dedicate anual o serie de
manifestãri culturale sub titlul Caragialiana, organizate în colaborare de instituþiile de culturã
ale oraºului ºi judeþului.
Mai multe clãdiri de mari dimensiuni, devenite în timp puncte de referinþã în oraº, sunt
destinate activitãþilor culturale. Mai întâi, în 1957 este datã în folosinþã Casa de Culturã a
oraºului ºi raionului, plasatã pe locul fostei Sãli de Arme, dotatã cu o sala de spectacole de
400 locuri ºi alte sãli mai mici. În 1963, aici se vor inaugura cursurile Universitãþii Populare,
cu secþiunile: istoria literaturii române, medicinã, muzicã, arte plastice ºi limbi strãine (francezã
ºi rusã). Apoi, în 1971 se construieºte Teatrul de Varã, iar în 1974, sunt inaugurate douã
clãdiri monumentale: Casa de Culturã a Tineretului ºi Casa de Culturã a Sindicatelor  ultima
deþinând pânã în ziua azi cea mai amplã salã de spectacole a oraºului, cu 597 locuri.
În urma vizitei lui Nicolae Ceauºescu din 11 mai 1967, sunt inaugurate Complexul Muzeal
de la Curtea Domneascã ºi Muzeul Tiparului ºi al Cãrþii Vechi Româneºti  instituþiile de
culturã cele mai vizitate din oraº de cãtre turiºti pânã în ziua de azi.
În perioada 19-21 decembrie 1968 se desfãºoarã prima ediþie a Festivalului-Concurs
Naþional Crizantema de Aur, rezervat interpretãrii ºi creaþiei de romanþe  unul dintre
festivalurile simbol ale oraºului, reunind anual nume de prestigiu din viaþa muzicalã
româneascã ºi internaþionalã.
Oraºul marcheazã din nou istoria literaturii române, graþie ªcolii prozatorilor de la
Târgoviºte, miºcare literarã ce-i include pe Radu Petrescu, Mircea Horia Simionescu ºi
Costache Olãreanu ºi aduce în literatura noastrã metaromanul.
Mass-media localã este reprezentatã iniþial doar de sãptãmânalul Uzina ºi Ogorul (cu
apariþie constantã între1949 ºi 1964), scris în stilul epocii  masele sã scrie despre lupta lor
[ ] pentru mase , dar care prezenta informaþii din numeroase domenii. Unii dintre redactorii
ºi colaboratorii la aceastã publicaþie vor deveni în timp nume recunoscute din cultura sau
ºtiinþa naþionalã. Din 1953 ºi pânã în 1989 va funcþiona centrul local de radio, care retransmitea
emisiunile postului central de radio, dar avea ºi emisiuni locale. Din 1968 ziarul central al
judeþului este Dâmboviþa (seria a V-a)  Organ al Comitetului Judeþean Dâmboviþa al
P.C.R., periodicul dovedindu-se publicaþia cea mai longevivã din istoria oraºului, cu apariþii
pânã în prezent, suferind în timp numeroase transformãri. Dintre periodicele de culturã ºi
ºtiinþã se remarcã Armonia, revista Comitetului de Culturã ºi Artã al raionului (apare din
1967), Astronautica (apare din 1968), revistã a Liceului Grigore Alexandrescu  singura
revistã de rachetomodelism din þarã ºi a doua din lume  editatã pânã în prezent ºi Valahica
(apare din 1969), anuarul Muzeului Judeþean Dâmboviþa, publicat pânã în prezent.
Pe plan sportiv, oraºul avea în 1955 douã echipe de fotbal (Flacãra ºi Metalul) ce
activau în campionatul regional, dar ºi echipe ºi sportivi din alte discipline (box, popice). În
1977 echipa de fotbal etalon a oraºului, Club Sportiv Târgoviºte, reuºeºte performanþa de a
intra în Divizia A (performanþã repetatã ºi în anii 1990, când clubul este redenumit Chindia).
Oraºul va fi vizitat de diverºi ºefi de state: Kim Ir Sen, preºedintele Republicii Populare
Coreene  care viziteazã ºcoala de la Mãnãstirea Dealu, ce gãzduieºte copii orfani de rãzboi
coreeni (1955), Charles de Gaulle, preºedintele Republicii Franceze (1968) ºi Todor Jivkov,
preºedintele Consilului de Stat al Republicii Populare Bulgare (1982).
Un eveniment dramatic a fost la un pas sã influenþeze decisiv evoluþia oraºului. Pe 4
martie 1977 un cutremur cu magnitudinea de 7,2 pe scara Richter a afectat profund capitala,
provocând importante pierderi de vieþi omeneºti. Puþin afectatã ºi consideratã de cãtre
specialiºti ca protejatã prin poziþia ei, Târgoviºtea intrã în vizorul lui Nicolae Ceauºescu.
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Cu ocazia vizitei din 24 septembrie 1986, el va anunþa cã oraºul va deveni a doua capitalã ºi
cã se vor lua mãsuri pentru demararea lucrãrilor necesare. Cãderea la scurt timp a regimului,
ca ºi criza economicã prin care trecea þara au împiedicat lansarea acestor lucrãri, ultima
mare realizarea arhitectonicã fiind complexul comercial din apropierea Gãrii de Sud (numit
în anii 1990 Pavcom).
Sfârºitul regimului comunist ºi-a jucat ultimul act la Târgoviºte, Nicolae Ceauºescu fiind
judecat sumar ºi executat în incinta unitãþii militare din apropierea gãrii (25 decembrie 1989).
Cu trei zile mai devreme, în jurul prânzului, mulþimea revoltatã luase cu asalt primãria (unde
se afla ºi sediul Comitetului Municipal al Partidului Comunist Român), alungase primarul
municipiului, Ion Nicolae, instalând un consiliu municipal al forþelor revoluþionare. Situaþia se
repetã ºi la Consiliul Popular al Judeþului (Palatul Administrativ), unde primul-secretar ºi
preºedinte al Consiliului Popular, Pantelimon Gãvãnescu, se predã poporului, instituindu-se
un Consiliu Provizoriu Judeþean al Frontului Salvãrii Naþionale. Un grup de iniþiativã, reunind
oameni de culturã ºi din presa scrisã, a reuºit sã editeze ziarul Dâmboviþa Liberã, al cãrui
numãr a fost adus în aceiaºi zi la Bucureºti, fiind primul periodic din provincie al revoluþiei
anunþat la Televiziunea Românã Liberã dupã miezul nopþii.
Cu 1990, târgoviºtenii încep sã guste libertatea ºi sã se bucure de ceea ce oferea viaþa
într-un regim democrat. Se redeschide târgul sãptãmânal (talciocul) ºi se organizeazã diverse evenimente cu caracter monden, precum concursul de frumuseþe Miss RomâniaDâmboviþa 90 (1990) ºi Balul Mãrþiºorului (1992).
La 8 septembrie 1993 se sãrbãtoreºte pentru prima datã Ziua Oraºului Târgoviºte,
ocazionatã de sãrbãtoarea religioasã ortodoxã praznicul Naºterii Maicii Domnului, Fecioara
Maria, consideratã patroana spiritualã a vechii cetãþi. În timp evenimentul va cãpãta proporþii
deosebite, fiind extins pe mai multe zile (de regulã trei) ºi cuprinzând manifestãri diverse:
paradã medievalã, concerte, expoziþii, târguri, jocuri pentru cei mici etc.
La aceastã sãrbãtoare se vor adãuga anual ºi alte evenimente dedicate recreerii locuitorilor
oraºului, ca manifestãrile dedicate anului aniversar Târgoviºte 600 (1995  ocazionate de
împlinirea a 600 de ani de la prima atestare documentarã a localitãþii), Festivalul Berii (prima
ediþie în 2000), Festivalul Pãpuºilor Vii, Ziua Metalurgistului sau Zilele Europei.
Stema oraºului va fi aprobatã în Consiliul Local pe 11 martie 1996, dupã modelul celei
create în 1928, având în centru însã pe domnitorul Neagoe Basarab ºi pe doamna Despina.
Din 1994, Primãria va acorda titlul de cetãþean de onoare al oraºului mai multor
personalitãþi din diverse domenii de activitate. Printre cei care au primit acest titlu se numãrã:
generalii Victor Isãceanu (primul cetãþean de onoare) ºi Ion Palade, artiºtii Gicã Petrescu ºi
Voicu Enãchescu, oamenii politici Theodor Stolojan, Ion Iliescu, Adrian Nãstase, sportivii
Ioan N. Radu º.a. Alte mari personalitãþi de talie naþionalã îl vor primi post-mortem: mareºalul
Ion Antonescu, Vasile Blendea, Gheorghe Petraºcu, Tony Bulandra, Cezar Ivãnescu,
Presa localã cunoaºte o dezvoltare extraordinarã. Apar numeroase periodice, majoritatea
cu o existenþã de doar câteva numere, fenomen ce reflectã iniþiativa ºi entuziasmul oamenilor
de presã târgoviºteni. Printre primele ziare se numãrã sãptãmânalele Glasul cetãþii, care
are ºi un supliment literar, ºi Interviu (1990), ca ºi revista de literaturã Târgoviºtea, Altfel
(1990), Poliþia dâmboviþeanã (1991) ºi bilunarul de culturã Þeapa (1992). În ultimul deceniu
numãrul periodicelor dâmboviþene s-a redus considerabil, rãmânând lideri de piaþã cotidienele
Adevãrul de searã-Târgoviºte, Jurnal de Dâmboviþa ºi Dâmboviþa  ultimele douã fiind
periodicele cu existenþa cea mai îndelungatã ºi apariþie constantã  secondate de ziare apãrute
recent ca Universul dâmboviþean, Incomod etc. De asemenea, existã un numãr important
de reviste de culturã, precum Litere, ajunsã la al 12 an de apariþie neîntreruptã, revista
Societãþii Scriitorilor Târgoviºteni, Eroica, de culturã istoricã, a Asociaþiei Naþionale Cultul
Eroilor (15 ani de apariþie neîntreruptã), Curier, revista Bibliotecii Judeþene Ion Heliade
Rãdulescu Dâmboviþa ºi Valahica, revista Complexului Naþional Muzeal Curtea Domneascã
Târgoviºte, sau publicaþii ale unor instituþii de învãþãmânt.
Mass-media localã este completatã prin intrarea în funcþiune a posturilor TV ºi radio
locale. Primul post privat de televiziune din Târgoviºte a fost Ruvacom (prima emisie în
august 1992), iar primele posturi de radio Minisat ºi Dâmboviþa (primele emisii în 1995).
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Numãrul posturilor TV ºi de radio locale a fost în continuã creºtere, locuitorii Târgoviºtei
fiind în prezent informaþi de 4 televiziuni: Columna TV, Târgoviºte TV, Artpress,
Dâmboviþa TV. Tot în domeniul televiziunii, la Târgoviºte din 1992 funcþiona ºi Societatea
de televiziune prin cablu Minisat, abonaþii sãi bucurându-se de un numãr mare de posturi
TV recepþionate, majoritatea strãine.
Încep sã funcþioneze edituri locale, prima fiind Macarie, fondatã în 1990. În primul
deceniu al mileniului trei funcþionau sau erau înregistrate peste 20 de edituri ºi instituþii editoare,
dar exigenþele impuse de economia de piaþã au fãcut ca doar câteva sã se dezvolte ºi sã se
menþinã în activitate, ajungând sã fie cunoscute la nivel naþional: Pandora-M (fondatã în
1994), Bibliotheca (fondatã în 1997), Cetatea de Scaun, Transversal (fondatã în 2000).
Deschiderea apetitului locuitorilor pentru viaþa politicã duce la formarea filialelor din
Târgoviºte ale unor numeroase partide politice, în anul 1990 existând 18 la acestea
adãugându-se alte 3 în anul urmãtor. Lupta politicã se dã însã între formaþiunile cu cei mai
mulþi membri: Frontul Salvãrii Naþionale ºi partidele istorice, acum reînfiinþate, Partidul Naþional
Liberal ºi Partidul Naþional Þãrãnesc Creºtin-Democrat.
În ultimul deceniu al secolului XX, dezvoltarea oraºului Târgoviºte s-a desfãºurat într-un
ritm mai lent. Platforma industrialã care asigura majoritatea locurilor de muncã a fost masiv
restructuratã, dezvoltându-se în schimb iniþiativele private ºi investiþiile unor companii
multinaþionale din domeniul comerþului ºi serviciilor.
Marii operatori economici ai oraºului sunt acum vechile unitãþi industriale restructurate ºi
privatizate  Mechel, Oþelinox, UPET, Romlux  dar ºi firme noi, ca Erdemir ºi Rondcarton.
Grupul siderurgic rus Mechel a pãtruns pe piaþa româneascã prin cumpãrarea pachetului
majoritar de acþiuni (83,99%) de la Combinatul de Oþeluri Speciale din Târgoviºte în anul
2002, pentru suma de 60 de milioane de dolari. În ciuda mai multor restructurãri, în 2009,
combinatul rãmânea un important operator economic, având 3 128 de salariaþi ºi fiind listat
la Bursa de Valori Bucureºti.
Începând cu anul 1997, pachetul majoritar de acþiuni al Oþelinox (51%) a fost achiziþionat
de Samsung Deutschland GmbH  filialã a grupului sud-coreean Samsung Corporation. Ca
urmare a aporturilor de capital din ultimii ani, Samsung Deutschland GmbH deþinea în
august 2007 74,99 % din capitalul social al Oþelinox. Acþiunile companiei au fost tranzacþionate
la Bursa de Valori Bucureºti, pânã în luna mai a anului 2006, când acþionarii companiei au
aprobat, cu majoritate de voturi, delistarea. La finalul anului 2006, compania ºi-a extins gama
de fabricaþie, prin finalizarea investiþiilor în secþia de þevi sudate din oþel inoxidabil. Capacitatea
de producþie pentru table ºi benzi din oþeluri inoxidabile este de 60.000 tone pe an, iar
capacitatea pentru profile mici ºi sârma este de 100.000 tone pe an. În 2008 avea circa 800
de salariaþi.
Compania siderurgicã turceascã Erdemir a cumpãrat, în 2001, laminorul de benzi
electrotehnice al Combinatului de Oþeluri Speciale Târgoviºte. Erdemir România este
specializatã în producþia de tablã, fâºii ºi benzi din oþel ºi are circa 350 de angajaþi.
Dintre investitorii autohtoni, Rondocarton Cluj ºi-a deschis cea de-a doua fabricã de
carton ondulat, în Târgoviºte, însã producþia propriu-zisã a fost demaratã abia în luna ianuarie
a anului 2009. Fabrica are circa 60 de angajaþi.
O serie de societãþi comerciale de tipul hipermarketurilor  Kaufland, Praktiker, Interex,
Plus, Penny Market, Ethos, Profi, Dedeman, Carrefour, Mega Image, Metro  îºi deschid
centre comerciale la Târgoviºte, activând în paralel cu vechile magazine mari Muntenia
ºi Mondial.
În 1995, oraºul Târgoviºte avea o suprafaþã totalã de 4 681 ha, 32342 locuinþe iar lungimea
strãzilor ajunsese la 108 km, din care 98 km modernizate; reþeaua de canalizare era de 78,1
km, conducta de gaze avea o lungime de 93,2 km, iar populaþia numãra 99 677 locuitori.
Pentru elaborarea planului urbanistic general al oraºului a fost întocmit un studiu de urbanism
istoric, iar din 1997 unele strãzi au reprimit vechiul nume, purtat în perioada interbelicã.
Arhitectura oraºului suferã transformãri fundamentale. Apar numeroase magazine de
dimensiuni relativ reduse, comparativ cu cele din perioada regimului comunist, dar cu un
aspect exterior mult mai atrãgãtor. Se ridicã ºi construcþii moderne, din beton ºi sticlã, dupã
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modelul celor occidentale ca sediul Sucursalei Dâmboviþa a Bãncii Comerciale Române
(1997), sediul Direcþiei Silvice (1997), sediul Sucursalei Dâmboviþa a Bãncii Române pentru
Dezvoltare, sediul Sucursalei de Distribuþie a Energiei Electrice, Mini-Mall (2009, extindere a
vechiului complex Mondial) ºi City Center (2010).
Se dezvelesc noi monumente de for public: statuile voievozilor Mircea cel Bãtrân (1993)
ºi Mihai Viteazul (2001), monumente dedicate foºtilor deþinuþi politici anticomuniºti, Eroilor
târgoviºteni (2002) ºi martirilor Brâncoveni (2004), ca ºi troiþa de lemn închinatã lui Tudor
Vladimirescu (2001). În Parcul Chindia este inauguratã Aleea Voievozilor  proiect unic în
þarã  decoratã cu busturile în bronz ale celor 33 de voievozi de Târgoviºte (2007).
Tradiþia culturalã a oraºului ºi-a gãsit încununarea în dezvoltarea învãþãmântului superior. Înfiinþarea Colegiului Universitar Economic ºi de Administraþie (1991) ºi apoi a Universitãþii
Valahia (1992), în timp apãrând ºi filiale ale instituþiilor particulare de învãþãmânt superior
(Spiru Haret, Hyperion), au transformat Târgoviºtea într-un important centru universitar.
Universitatea de stat Valahia a luat fiinþã prin Hotãrârea guvernului României nr.288
din 1 iunie 1992. Inaugurarea ei s-a fãcut în amfiteatrul Grupului ªcolar Voievodul Mircea
(5 octombrie 1992), în prezenþa primului-ministru al României, Theodor Stolojan ºi a altor
personalitãþi din administraþie sau din domeniul culturii. Organizatã pânã în 1995 pe douã
facultãþi (Inginerie ºi ªtiinþe), plus un colegiu (Colegiul Tehnic Economic ºi de Administraþie),
aceastã instituþie de învãþãmânt superior s-a dezvoltat constant, numãrând în anul 2000
nouã facultãþi (ªtiinþe Economice, ªtiinþe Juridice, ªtiinþe Umaniste, Muzicã, ªtiinþe, TeologieLitere, Inginerie Electricã, ªtiinþa ºi Ingineria Materialelor, Ingineria Mediului ºi Biotehnologii)
ºi douã colegii (Colegiul Economic ºi de Administraþie ºi Colegiul Pedagogic). În 2011
funcþionau facultãþile de ªtiinþe Economice, ªtiinþe Juridice ºi Social-Politice, ªtiinþe Umaniste,
Teologie, ªtiinþe ºi Arte, Inginerie Electricã, Ingineria Mediului ºi Biotehnologii, Ingineria
Materialelor, Mecatronicã ºi Roboticã, un Departament de Studii Economice ºi Administrative la Alexandria ºi ªcoala Doctoralã. La acestea se adaugã numeroase alte centre de
studiu ºi departamente, specifice instituþiilor de învãþãmânt superior de prestigiu, ca Institutul
de Cercetare Pluridisciplinarã ªtiinþificã ºi Tehnologicã, Departamentul de Studii ºi Relaþii
Internaþionale ºi Departamentul de Învãþãmânt la Distanþã. De la cei 463 de studenþi
înmatriculaþi în 1992, s-a ajuns în prezent la peste 10 000 (printre care ºi studenþi strãini),
universitatea jucând astfel un rol important în viaþa culturalã, dar ºi economicã a oraºului.
Rectorii universitãþii au fost pânã în prezent profesorii universitari Florea Oprea ºi Ion Cucui.
Principalele instituþii de culturã ale oraºului au fost în perioada post decembristã Biblioteca
Judeþeanã Ion Heliade Rãdulescu Dâmboviþa (a cãrei activitate a fost extinsã în afara
graniþelor prin crearea Bibliotecii Târgoviºte din Chiºinãu, Republica Moldova ºi sprijinirea
bibliotecilor româneºti din Montreal, Canada ºi Castellon, Spania), Complexul Muzeal Naþional
Curtea Domneascã Târgoviºte ºi Casa de Culturã a municipiului. Lor li s-au adãugat: Teatrul
Municipal Tony Bulandra (teatru profesionist din 1996), Teatrul pentru Copii ºi Tineret Mihai
Popescu ºi Filarmonica Muntenia. Unicat în þarã este Muzeul Naþional al Poliþiei Române,
inaugurat în Casa Coconilor în anul 2 000.
Edilii postrevoluþionari au depus eforturi pentru modernizarea Târgoviºtei, în contextul
dificil al trecerii la economia de piaþã, al slabei investiþii strãine ºi al reducerii drastice a
populaþiei municipiului ca urmare a scãderii natalitãþii la nivel naþional ºi al migrãrii locuitorilor
cãtre zone mai bine dezvoltate din punct de vedere economic (în special Bucureºtiul ºi þãrile
vest-europene). Ultima cauzã, în special, a accelerat involuþia populaþiei municipiului, care
de la 100 426 locuitori cât era în 1989, ajunge la 90 589 în 2005 ºi 88 119 în iulie 2010.
Problemele socio-economice, specifice procesului de tranziþie cãtre economia de piaþã,
au pus municipalitatea în faþa unor noi tipuri de manifestãri ale nemulþumirii populaþie:
protestele în stradã ºi pichetarea sediilor instituþiilor administrative. În Târgoviºte, cele mai
ample astfel de manifestãri au loc în 1999  primul miting al pensionarilor ºi marele miting al
sindicaliºtilor de la uzinele din Moreni, Mija ºi Dragomireºti (peste 2 000 de persoane).
În timpul mandatului primarului Teodor Bâte s-au dat în folosinþã primele 50 de
apartamente construite dupã 1989 (iunie 1999), edificate de cãtre firma SC Novacom SA
din Moreni, ca ºi primul azil de noapte din judeþ (1997). În domeniul infrastructurii, este finalizat
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pasajul de trecere peste calea feratã Târgoviºte-Ploieºti, cu 4 benzi de circulaþie (2000).
Oraºul aderã la Uniunea Oraºelor Istorice din România, primarul sãu fiind vicepreºedintele
uniunii (1999).
Primarul Iulian Furcoiu (în funcþie între 2000-2008) a acþionat pe linia exploatãrii
potenþialului turistic ºi cultural al oraºului, prin reintegrarea în circuitul turistic ºi alocarea
de fonduri pentru înfrumuseþarea localitãþii  rãmânând în memoria orãºenilor ampla
campanie de pavare a trotuarelor cu biscuiþi (pavele de beton, de forma respectivului
aliment) roºii ºi albi ºi plantarea susþinutã a numeroase flori, acþiuni ce au îmbunãtãþit
considerabil aspectul oraºului.
Primãria demareazã programul de locuinþe pentru tineret ANL în cartierele micro III, IV
ºi XI, iar prin extensia urbanã apare un nou cartier Tineretului-Sagricom. Sunt reabilitate
ºi modernizate pieþele agro-alimentare din municipiu: 1 Mai (Centru), Bãrãþiei, Tineretului,
Aurora (micro IV), Vlad Þepeº (micro XI). Sunt edificate aºezãmintele sociale Sfânta Maria
ºi Sfânta Elena, iar pentru copii se construiesc parcuri de joacã (Voinicel, Bondocel,
Aºchiuþã etc).
În timpul mandatului primarului Gabriel Boriga (2008  pânã în prezent), s-au fãcut
eforturi vizând atragerea de fonduri europene, destinate în principal modernizãrii oraºului,
sporirii confortului locuitorilor ºi creºterii atractivitãþii localitãþii. În acest sens s-a început
asfaltarea a 32 de strãzi secundare din toate cartierele municipiului, în paralel cu reabilitarea
arterelor principale.
În anul 2010, considerat de primar cel mai bun an din istoria secularã a oraºului în
ceea ce priveºte investiþia, s-a reuºit atragerea de fonduri europene în valoare de 85 de
milioane de euro, 98% reprezentând fonduri nerambursabile. Majoritatea acestor fonduri
au fost alocate Planului strategic integrat pentru dezvoltarea durabilã a municipiului
Târgoviºte (peste 34 milioane de euro), plan ce viza modernizarea a 6 cartiere (aproximativ
o treime din suprafaþa municipiului), prin înlocuirea în totalitate a reþelei de apã, a reþelei
de canalizare, a infrastructurii rutiere, refacerea întregii peisagistici, a sistemului de iluminat
public, a locurilor de joacã pentru copii, monitorizarea traficului rutier prin camere de luat
vederi etc. Alte douã mari proiecte, în valoare de circa 20 de milioane de euro fiecare,
vizeazã reabilitarea ºi modernizarea centurii rutiere a oraºului ºi consolidarea ºi
modernizarea a 9 unitãþi ºcolare.
La începutul anului 2011 au fost finalizate lucrãrile de restaurare a Curþii Domneºti,
urmãrindu-se protejarea ansamblului monumental, în urma derulãrii unui amplu proiect
PHARE, în valoare de 3 480 508 euro. Pe 26 martie 2011, oraºul a fost vizitat de ministrul
Dezvoltãrii Regionale ºi Turismului, Elena Udrea, ocazie cu care a fost semnat contractul
de finanþare pentru proiectul Complex turistic de nataþie. O investiþie de peste 19 milioane
de euro, vizatã a se materializa pe structura fostei Baze de Agrement Crizantema,
lãsatã în pãrãsire de 20 de ani. Complexul va cuprinde o plajã amenajatã, bazine de înot
ºi tobogane cu apã, un bazin acoperit ºi terenuri de tenis, baschet ºi minifotbal, locuri de
joacã pentru copii. Pe aceeaºi linie, a creãri unor spaþii moderne destinate agrementului
ºi activitãþilor fizice, pe 15 iulie 2010 a fost inaugurat primul bazin acoperit al oraºului,
având dimensiuni semiolimpice ºi putând fi utilizat pe parcursul întregului an, graþie
instalaþiei de încãlzire.
În vara lui 2011, Primãria Târgoviºte a demarat un amplu program de igienizare ºi curãþare,
demolând circa 90 de construcþii ilegale ºi reuºind sã redea spaþiului verde, anumite zone de
importanþã istoricã ale oraºului, precum ªanþul Cetãþii.
Echipa de baschet feminin Club Sportiv Municipal Târgoviºte a fost substanþial sprijinitã
de municipalitate, reuºind câºtigarea a patru titluri naþionale ºi ajungerea în sferturile de
finalã a FIBA Eurocup (2010)  cea mai bunã performanþã din istoria ultimelor trei decenii ale
baschetului feminin românesc.
Introducerea la Enciclopedia oraºului Târgoviºte nu a reuºit decât sã schiþeze momentele
importante dintr-o evoluþie multisecularã. Fiecare dintre acestea se regãsesc detaliate în
interiorul volumului, alãturi de alte peste 1500 de evenimente, personalitãþi ºi instituþii a cãror
existenþã este legatã de Târgoviºte.
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Florenþa valahã, cum numea Târgoviºea cel mai important prozator al literaturii române
postbelice, Mircea Horia Simionescu, în ciuda trecutului sãu glorios, nu a beneficiat de o
lucrare în care abordarea ºtiinþificã sã întruneascã caracteristicile unei enciclopedii.
În secolul al XIX-lea primii cercetãtori cu preocupãri privitoare la evoluþia Târgoviºtei au
fost Dimitrie Papazoglu, Vasile Oprescu, Grigore Aramã ºi mai ales învãþãtorul I.D. Petrescu,
cel care a realizat prima monografie a localitãþii (1888)  una dintre puþinele lucrãri de acest
tip dedicate unui oraº românesc la acel moment, rãmasã ca punct de referinþã pentru studiile
ulterioare. Cercetarea istoricã a fãcut noi progrese graþie contribuþiilor aduse în secolul urmãtor
de Virgil Drãghiceanu, Alexandru Vasilescu, Ion Negoescu, Constantin Niþescu-Zlatin ºi
Grigore Tolea. Apariþia revistei Muzeului Judeþean Dâmboviþa, Valahica, a oferit oamenilor
de culturã târgoviºteni o tribunã pentru expunerea propriilor teze ºtiinþifice ºi pentru publicarea
cercetãrilor, într-o perioadã în care acestea trebuiau sã treacã de ghilotina cenzurii. Apar
astfel studiile unor personalitãþi de talie naþionalã ca Nicolae Stoicescu, Cristian Moisescu,
Dan Simonescu, Gheorghe Pârnuþã, George Potra, Pavel Chihaia sau Nicolae
Constantinescu,  contribuþii substanþiale la cunoaºterea trecutului oraºului. În 1977 a fost
realizatã ºi o monografie de proporþii reduse a oraºului, de cãtre un colectiv de specialiºti din
mai multe domenii de activitate. Ultimele decenii aduc însã lucrãri ample cu caracter
monografic sau enciclopedic, mulþi dintre autorii acestora regãsindu-se în colectivul de
redactare a acestei enciclopedie.
Volumul de faþã, fãrã a avea pretenþia exhaustivitãþii, reprezintã o abordare ambiþioasã prin
caracterul ei enciclopedic de prezentare a evoluþiei Târgoviºtei. Nu în ultimul rând, Enciclopedia
oraºului Târgoviºte se doreºte un omagiu, realizat însã cu mijloacele rigorii ºtiinþifice, adus de
cãtre autori oraºului care le-a oferit spaþiu de inspiraþie, afirmare ºi viaþã. (A.ª./M.O.)
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Târgoviºte  the Valachian Florence
Trying to define in few, but suggestive words, the place dear to his heart, the great political
man, academician, economist and 1848 revolutionary Ion Ghica wrote: from Mircea upto
Vladimirescu there is no illustrious name not writing with blood on land of Târgoviºte...motherland
of Vãcãreºti, of Eliad and of Cârlova.
Târgoviºte  the Valachian Florence. The greatest Romanian contemporary prose-writer,
the Targovistean Mircea Horia Simionescu, in a book dedicated to his native town compares
the Târgoviºte with Florence: I know the distance between opulence and vain magnificence of
Florence, depositary in ages of an immense treasury of artistic masterpieces (the Tuscany
City numbers, still from before Renaissance, among the great holders of European financial
capital!) and my austere, discrete and relatively modest urbe/town from the poale/foot of
Carpathians, upon which  so the History wanted  all calamities and the evil genius himself
rushed. At once I walked on paving of high terrace from San Miniato, from where the sight
embraces all large panorama of Florence, I was instantly returned (with what unspeakable
joy!) at primary intuition and sentiment: yes, the comparison is possible and true, it is based
not only on similarities of geographic nature but also on historical facts, even the proportions of
terms are different. I remembered on spot the line of sieges under which lived equally the two
cities, the zeal of Petru Cercel to built palaces like those of Florence, endeavor of scholars to
write chronicles an histories like Machiavellis, the skill of monks to found topographies, to
print out priceless breviaries ornate with splendid graphic ornaments and bound with elegant
golden and silvery overlaying, the great talent of painters to make eternal with the brush the
face of voevodes and landscape from under own sight, within which they placed, naturalizing
them, biblical scenes, hieratic figures of saints, exemplary paintings of history of this people.
Likewise I thought then at enlightened toil of some like Coresi, Macarie, Neagoe Basarab,
Antim Ivireanu, Constantin Brâncoveanu, Constantin Cantacuzino and so many others,
founders and masters living at the crossroads between Orient and Occident and in an
endangered world, lacked of quiet days of scholarly leisure, at height of culture, thought and
ideals of time...
The town Târgoviºte is situated in the neighborhood of parallel of 45°, on the coordinates
44°56´ Northern latitude and 25°28´ Eastern longitude.
The inter-hillocks depression in which the town Târgoviºte appeared and developed, crossed
by the rivers Ialomiþa, Ilfov and Dâmboviþa, favored the inhabiting since furthest times.
Numerous archaeological vestiges in different periods are known in this zone. Traces of
living were found from Neolithic epoch and settlements or graves from different periods of
Bronze epoch  remarkable being the treasure of golden pieces from Perºinari  and from late
stage of the first epoch of iron. Many settlements in zone belong to the period of maxim
flourishing of Getae-Dacian civilization, from centuries III b. C.  I a. C. From centuries II-III are
known materials continuing the local tradition, as well as Roman ceramics.
Archaeological researches or accidental discoveries brought to light traces proving the
existence of an inhabiting, in certain periods, in different zones from area which will have to be
covered later on by the town Târgoviºte: the traces of a settlement from centuries III-IV, as well
as a series of materials which can be dated in centuries V-VII.
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In the Northern part of Târgoviºte, in Suseni quarter, the archaeological investigations led
to discovery of traces of a settlement from centuries VIII-X, in which traditional village trades
were practiced. Two Byzantine coins of bronze found long time ago, attributed to emperor Ioan
I Tzimiskes (969-976), can be expression of a monetary penetration in moment empires
return to Danube.
The sources dont furnish precise information the impact of last wave of migrations. The
Diploma of Joanit knights from 1247 doesnt mention these places, but it is possible that they
have been found in Seneslaus sphere of influence.
The archaeological discoveries in Suseni zone, as well as those in other parts of the town,
proved the existence of a settlement which, in the favorable conditions of development at the
beginning of XIV century, has known an extension toward South and en globed the inhabiting
developed here. In the contact zone between the way following the valley of Ialomiþa and the
way of Câmpulung, the first permanent târg/town-let set up, mentioned with the name Târgul
de Sus or Suseni.
In favorable conditions the rural settlement transformed into târg de vale/ valley town-let,
reality reflected by the name of town. Benefiting also by economic contribution of Saxon colonists established here, the settlement reached at the middle of XIV century an incipient urban
stage, with a current production and a permanent market to which participated numerous
villages from valleys of Ialomiþa and Dâmboviþa or from neighborhood, found in a process of
demographic growth. The establishing of an exchange market and creation of trade production specialized for market, proved by smithies, furnaces of potter and workshops for horn
processing are evidenced in the second half of XIV century.
The increase of role and importance of commercial roads which connected the center of
Europe by Low Danube, through Sibiu and Brasov, constituted a premise of great importance
for economic development of the settlement from Targoviste. The privilege accorded, in 1368,
by Vladislav I, strengthening for Brasovenians of liberties of commerce had in old times for
trades transported by here, establishing the payment of custom only once, at Campulung or in
vicinity. The increase of importance of the new artery would have determined voevode Vladislav
I to initiate works of fortification.
In the second half of XIV century, the urban character of Targoviste is contoured. The
traces of discovered houses prove it, among them a spacious wooden house with cellar,
with stove with ceramic plaques decorated with ornamental discs, destroyed by an arson
for whose dating were considered four silver ducats emitted by Mircea cel Bãtrân/the Old
in first half of reigning (1386-1394), found in interior. At the end of century, the settlement
had reached the stage of urban life, founding itself in a continuous development. Proves
are density of habitation, existence of artisans (smiths, potters), which seem to have grouped
toward exterior zones of locality, monetary circulation and quality of dwellings (large wooden
houses with cellar, heated with stoves of ceramic plaques). On the area of town were
discovered many dwellings affected by an arson, in which were found coins emitted in
Þara Româneascã/Romanian Country by Mircea cel Bãtrân (1386-1418), in Hungary by
Sigismund of Luxemburg (1387-1437) or at Vidin by Sracimir (1371-1396). The German
cruciate Johan Schiltberger will remind the town in notices of his passing in 1396, considering it one of the two capitals of the country and realizing thus the first documentary
attestation of locality.
The favorable position, in the middle of Tsara Romaneasca, on the important commercial
way which tied Brasov with Danube. Strategic qualities of place, as well as the grade of economic evolution of settlement with certain urban features have determined the choice of Targovite
as reigning residence in the time of Mircea cel Batran. His reign has represented a period of
strong development of country, of its territorial length and of its military power, in a moment
when its independence was threatened by Ottoman expansion. The court from here had to
represent a fortified point aimed at consolidate defense against danger coming from South of
Danube.. It is considered that here was the residence Mircea cel Batrans son, Mihail, associated to reigning. The first building of reigning court, dating from the end of XIV century, was
probably preceded by another building, by wood, of modest dimensions. In its nearness a
church was to be risen.
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The presence of reign residence at Targoviste stimulated, evidently, the economic development of the town. In this sense, of great importance for the beginnings of town is the first
privilege accorded by Mircea cel Batran to the Polish merchants, probably in 1403, consequence of treaties of alliance concluded with the king of Poland a7 10 December 1389 and at
6 July 1391, which were to be renewed in 1411. They stipulated that Lvov merchants came in
the country to pay toll only in a place, where it will be the untying of trades, at Targoviste, and
then to purchase what will they wish; and out of their trade, the reign ( ) will buy what it will
chose. A new privilege in Latin language, was given at Arges, in 1409.
Through the choice of Targoviste as point of custom for the merchants from Poland it was
thus accorded to town a source of incomes, opening to it new possibilities of development.
Similarly, in the hrisov/charter through which Mircea strengthened Barasovean merchants, at
6 August 1413, privileges accorded by his predecessors, the town was mentioned also among
custom points, found on the way of Braila. The act emitted by Mihail as associated at reigning,
in 1417-1418, and that given when he was reigning alone, at 22 June 1418, are the first internal
documents preserved referring explicitly to oraºul domniei mele Târgoviºte/the town of my
reign Targoviste. The growth of toen importance is reflected also in in privileges accorded
between 1424 and 1431 by Dan II, who, reminding situation in time of old domni/princes, gave
to townsmen in Targoviste the right to go also by Severin and in all town-lets and at Braila and
through all Þara domniei mele/Country of my reign, being exempted of all, also of custom ( )
to give nothing, but at Targoviste. Economic development of settlement of internal and transit
commerce are proved also by the monetary discoveries from time of Mircea cel Batran, among
which remarkable is a great monetary treasure compounded from 6284 silver pieces.
Ulterior commercial privileges (1422 ;i 1424) stimulated prosperity of settlement, toward
1431 Targoviste remaining the only capital of Tsara Romaneasca. In spite of many disasters
(earthquakes in 1411, 1473, 1484, epidemic in 1456 and damages caused by armed interventions in 1442, 1462 and 1476), the town extends through apparition of quarters in the zone of
Reigning Court, resulted in follow of demographic growth. It is contoured a new urban
structure, relieved by street, tram of which principal arteries are Uliþa Mare and Drumul
Câmpulungului, completed cu the streets Târgului, Bãrãþiei and Stelea Veche.
The grade of urban development, at the end of XIV century, is proved by numerous
archeological vestiges. The settlement occupied an big enough area, stretching on more than
1,5 km along principal way of circulation, parallel with the course of Ialomitsa. The river alimented
also the Iazul Morilor/Lake of Mills, ample work realized in the nearness of reigning court.
There were discovered the traces of over 50 dwellings of wood with cellar, dating from last
decades of XIV century and first part of XV century, and have been identified 7 churches of
wood or wall from the same time. All these suggest an increase of number of inhabitants of the
town, fact which is reflected also in the parceling character in central zone, with houses situated
near lanes, with household annexes and gardens in the back. The principal arteries were Uliþa
Mare, Calea Domneascã of later on, which continues toward North with road following Ialomitsa
valley, and toward South with the way going toward Târgºor, Gherghiþa, Buzãu and Brãila or
toward South of country, toward Bucureºti and Giurgiu. From this way it ramify another one,
continued by the road leading toward Campulung. The settlement had in this phase a bipolar
linear structure, the two poles corresponding to Târgul de Sus (Suseni) and Târgul de Jos. In
Suseni had been implanted an important community of Saxons came from Transylvania. These
have built a Catholic church mentioned by documents at beginning of century XV, in 1417,
being risen on a place where were found many anterior graves, which very probably surrounded
an older cult edifice.
After establishing Reigning Court at Targoviste, the town became the most important
economic, administrative and military center of Tsara Romaneasca. Here most important
dignitaries established and a great number of artisans and merchants was attracted. After
1418, the town had to become main residence of country, what determined also transformations
at the Reigning Court. In place of old reigning court was risen another, of much bigger proportions,
surrounded by a stone wall and defended by a ditch of big dimensions. The defending capacity
of court was then increased by rise of tower which had to be called Chindia. Administration of
town was conducted by a judeþ, helped by 12 pârgari, elected each year. Along thees it existed
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also a pârcãlab, who represented the reigning authority. The building of Monastery Dealu and
donation made by Alexandru Aldea in 1431 constitute new proves of interest of the reign for
town and environs.
The reigns of Dan II (1420 -1421, 1422 -1426, 1427-1431) coincide with a tumultuous
period from political point of view, in which Targoviste was the center of Muntenias power. Its
first document (28 January 1423) is given din oraºul de scaun Târgoviºte/from town of throne
Targoviste and confirms the quality of town as point of custom. Also here was renewed the
treaty of peace with the sultan Murad II (1424). There are known also other important muniments
given by Dan at Targoviste, majority regarding privileges for Brasov merchants. In the muniment
from 10 November 1424, the town appears as residence of countrys mint (haraghia de bani),
where followed to be beaten fileri ºi dinari mici/small filers and dinars. Its inhabitants are
exempted of toll through the whole country of my reigning... dont give anywhere but only at
Targoviste. Targoviste is the only Muntenian town which benefited of such privilege, the domn/
monarch aiming the encouragement of economic development of town, but also the gaining
of inhabitants good will in the context of fights for power. The termination of iazul morilor/
lake of mills, during the reign of Mihail I, has permitted to Dan to continue, or to initiate an
ample work of fortification, the town being surrounded with a wave of earth and ditch. In the
muniment from 28 February 1424 appears the obligation de posadã, the term making
reference to effort of fortification.
Vlad Dracul resided at Târgoviºte (1437-1442, 1444-1447), from where he emits his first
muniment (January 1437) and accords privileges to Brasov merchants. The town knows an
intense artisan and merchant life, and the authority of its pargars increases considerably, their
testimonies serving as proves in the judgments developed in Brasov. In the correspondence of
the domn with Brasovens is described, for the first time, the costume of a Targoviste merchant, Zamvel: his cloths of Ipriu and purse with 200 aspri and golden ring of ten florins and
spade and French cap.
From time of reign of Vlad Þepeº, in 1459, dates the first mention of reigning throne from
Bucharest, the new residence being chosen out of military reasons, for survey of Turks, found
in Giurgiu, and economic, on the fond of orientation countrys commerce toward South and
increase of importance of the way toward Danubian ford from Giurgiu. Vlad Tsepesh continued to use yet also the court from Targoviste, similarly as also a part of his successors will
proceed. Thus, still for long time, Targoviste had to share with Bucuresti the quality of principal
reigning throne, being preferred, due to its strategic advantages, by domni who distanced from
the line of political collaboration with the High Gate.
The first document preserved from him is emitted at Targoviste (16 April 1457). Here was
built the Tower of Chindia  the symbol of later time of the city  by Transylvanian masters,
coordinated by Cristoph, came to Targoviste in 1458. Also for protection of the town were risen
the fortifications from Bucuresti, and the Byzantine chronicler Laonic Chalcocondil considered
it very strengthened... very good at shelter. In 1459 at Targoviste will be impaled Hamza
pasha and Catavolinos, who tried to hand the domn to the Turks. About his ties with
Targovisteans many legends preserved. According to Letopiseþul Cantacuzinesc, Vlad
punished Targovisteans for a big trouble done to his brother: When it was the day of Easter,
all people being at feasts, and the young at hore/dances, thus unawares all have been
comprised. Thus as many as were grown-ups, old, all were pricked and detoured with them
whole town, and as many as were young and their wives and the virgins, as they were
decorated in the day of Easter, all were brought at Poenari, that ever worked at fort, until cloths
on them broken. Relation with Targovistean merchants appears in stories about how Vlad
penetrated in shops during the night, taking money from some and putting them to others, in
order to try their honesty.
In 1457 however the conflict between townsmen and domn will lead to removing of
reigning residence at Bucuresti, but Targoviste remains the first town of the country and target
of Ottoman expedition in 1462 (in its nearness being given the most important confrontation,
the night attack in 16-17 June).
Radu cel Mare (1495-1508) gave again priority to reigning residence from Targoviste.
This accorded attention to buildings of the court, being the founder of the first church of
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metropolitan bishopric, and risen near the city, between 1499 and 1501, the church of
Monastery Dealu, reigning graveyard, representative monument of old Romanian architecture.
Under his reign, as also after, in time of Neagoe Basarab (1512-1521), Târgoviºte found in full
municipal and cultural flourishing. Measures were taken for organization of church life, an
important role having the former ecumenical patriarch Nifon.
From order of Radu cel Mare/the Great, in 1508, the Serbian typographer Macarie sets
up the first typography on countrys territory, at Monastery Dealu. From under its press the
first books in Romanian space will appear: Liturghierul (1508), Octoih (1510) and
Evangheliarul (1512).
Remarkable was the founding activity of Neagoe Basarab, who continued and finished the
works at metropolitan bishopric. In his time the church Sfântul Gheorghe was risen. From this
time it is known also the oldest seal of town, having as representation the image of Gods
Mother with the Babe. Also here will be written the handbook of governing Învãþãturile lui
Neagoe Basarab cãtre fiul sãu Teodosie/Teachings of Neagoe Basarab toward his son
Teodosie, complex work treating social, political and military field, unique in Romanian space.
For Targoviste, the reign of Neagoe represented a new epoch of flourishing. Repenting of
death of Vlad cel Tanar/the Young, the domn reunited the church faces at Targoviste (1512)
that they made saint unction with many god prayers and ministries... and started to make big
alms at many people, mode of manifestation unmet before in Tsara Romaneasca. The
termination of the new edifice permitted removal of metropolitan bishopric to Targoviste
(consecrated at 15 August 1517), occasion of numerous festivities, developed on per-course
of entire reign, among which also the canonization of Saint Nifon (17 August 1517). Contemporary with the events, Gavriil Protul described the metropolitan church as big and beautiful,
with eight towers all round as everybodys eyes enjoy its sight. Neagoe built also the metropolitan palace, which completed the ensemble. The new edifices permitted the contouring of a
new palace, between metropolitan ensemble and Reigning Court, Bazarul de Jos  the most
stable in time commercial perimeter of the city.
During reigns which followed to Neagoe Basarab, Targoviste remained the first residence
of country, from where the most reigning acts were emitted. In this time some churches in town
were founded by boyars, Manea Perºanu big vornic building the church Sfântul NicolaeAndroneºti (1517), and Coadã vornicul the church Roºie (between 1542 and 1546). From
initiative of the domn Vlad Înecatul (1530-1532) is risen also the second great monastery in
nearness of town, Viforâta.
Radu Paisie will encourage the taking again of typographic activity, Dimitrie Liubavici
installing in his houses in town a typography where will appear Molitvenic (1545) and Apostol
(1547). He reigned at Targoviste, from where emits the first muniment din slãvitul loc/from
glorious place (12 July 1535). From here he will act against the boyars rebelled (1536-1537).
He is preoccupied by painting and covering with led of metropolitan church, and his vornic,
Coadã, founds Biserica Roºie  representative monument of town. At Targoviste is signed the
secret treaty with Ferdinand of Hapsburg (7 January 1543). In 1544, the town is occupied by
the pretender Laiotã Basarab, who will reign here two months.
Although for foreign travelers, like Anton Veraicsics, it was the single town more important,
big enough and capital of country, starting with Mircea Ciobanul (1545-1552, 1553-1554, 15581559), more and more domni preferred the town Bucureºti as residence, with exception of
voevodes Radu Ilie (1552-1553), Pãtraºcu cel Bun (1554-1557) and even Mihnea Turcitul
(1577-1583, 1585-1591), who resided also in Targoviste. In spite of all these, in the last quarter
of century the town Targoviste knew a period of prosperity, to its urban dowry being added the
monastery of Stelea spãtarul, which was raised in 1582.
Petru Cercel (1583-1585), who had known the world of Italian and French Renaissance,
disposed the removing of reigning residence again at Targoviste. In attention of the domn was
the reigning court, where it was started the building of a big and magnificent palace and of a
new church. Around the Reigning Court there were arranged gardens in Italian style and
fountains, alimented with water from Dealurile Teiºului through conduits of fir tree wood. Also
to reigning initiative were due the workshop for of casting cannons and the reigning ciutãria/
hinds. Following the pattern of the domn, the great dignitaries established here; they came
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likewise many artisans and merchants, so that, as Franco Sivori confessed, the town grew
and the dwellings in Targoviste became better and prouder than at Bucuresti
In 1583 was risen also Biserica Mare of Curþii Domneºti/Reigning Court, tied with palace
through a covered bridge. A true premiere in Muntenia constituted the setting up of the foundry,
of which pieces of artillery were kept in palace place of Targoviste. The departure of domn
led to cease of work at foundry and to destroying of cannons.
An important landmark in the history of Targoviste was represented by the reign of Mihai
Viteazul/the Brave (1593-1601). After victory from Cãlugãreni, in August 1595, and after retirement of the domn from Targoviste in front of overhelming numer of invaders, the town was
occupied by Ottoman army, having to suffer. The Turks concentrated their efforts toward
strengthening of former reigning residence,adding to fortifications of this a palanca/palisade,
constituted between 30 August and 15 October. After defeating of Turks at Targoviste, in
October, 1595, and their chasing over Danube, Mihai Viteazul ruled the country from this town,
as many reigning muniments given here prove it.
The destroying of Bucuresti will bring back the reigning throne at Targoviste, the muniments
of Mihai being drawn up here, and the treaty of alliance with Hapsburg emperor being concluded
at Monastery Dealu (9 May 1598). In this period, the chronicler Balthazar Walther will reside in
the town, writing his lost work about the deeds of voevode. Advantaged by geographic position,
Targoviste remained principal reigning residence of Tsara Romaneasca until 1626, knowing a
period of flourishing, marked by the efforts for removal of destruction provoked by different military
operations and by occupation of Gabriel Báthory, from the beginning of year 1611. In the following
years, at metropolitan church in Targoviste many hierarchs of Orthodox world were present with
different occasions, as it was in September 1614 or in March 1616.
Radu Mihnea reigned still from beginning at Târgoviºte, where he received in April 1611
and May 1622 Transylvanian messengers. Privileges and acts of property strengthening were
emitted for the monasteries from near Târgoviºte (Dealu, Stelea, Viforâta) and for Metropolitan bishopric. In his first reign (1611-1616) he made efforts for removal of destruct-ions provoked by Bathory, repaired the Monastery Dealu, surrounded the bishopric with strong walls
and finished the painting of the great reigning church in Targoviste.
In the first quarter of the XVII century, a series of toponymes offers to us new information
about administrative division of the town. Since 1616 we learn news about the two places:
Bazarul de Sus/Up, situated at North of Curtea Domneascã and suggestively named Suseni,
and Bazarul de Jos/Down. On measure what the number of documents grew, they unveil to us
information about towns suburbs, structured around churches Stelea, Sfântul Ionicã, Geartoglu,
Sfinþii Apostoli, Sfinþii Voievozi, Stolnicul, Stelea Veche, Biserica Roºie etc. In sources from
the second half of XVII century appear also the names of some uliþe/streets: Târgului, Bãrãþiei,
Câmpulungului, Vãrnicerilor, Tabacilor and Mãcelarilor.
Development of town stagnated after temporary abandon of reigning residence at Targoviste
and removal of it at Bucuresti, in 1625, in time of reigning of minor son of Radu Mihnea,
Alexandru Coconul. The economic activities diminished and many inhabitants with occupations
and pressed interests tied with Curtea Domneascã departing to Bucureºti, where, în documents,
their origin was precised: ot Târgoviºte.
After first years of reigning, Matei Basarab (1632-1654) understood the importance for
strengthening of reigning presented by the return in old residence. Victorious in confrontation
with Vasile Lupu, Matei Basarab established in 1639 at Tagoviste, renewed the reigning houses
and the big church, built a new wall of precint and a reigning bath. He initiated ample works at
bishopric (1640), at church Sfântul Nicolae-Androneºti (1653) and at church Sfinþii Împãraþi
(1650). As sign of reconciliation with domn of Tzara Romaneasca, Vasile Lupu has risen in
1645 the monastery Stelea. In this time, it was built the church Sfântul Dumitru (1639), ctitor/
founder being Buzinca, great sluger, and the church Sfântul Nicolae Simuleasa (1654), ctitoritã/
founded by Mirco captain of Serbians. The entire town was surrounded by a wave of earth with
wooden palisade and ditch, strengthened with bastions (1645-1646), preserved in part until
today. From initiative of the domn there were remade the conduit of ceramic tubes which
supplied the court with water, the reigning bath, the bridges over Ialomitsa, many diptychs,
reigning ciutãria/hind and others.
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In 1640, the soldiers from Bucuresti had been displaced at Targoviste and had started to
rise their houses, increasing the number of inhabitants at 20 000. Târgul de Sus knows the
most dense in-habitation (specially artisans and merchants), fact indicated be the chain of
monuments risen there. The houses built now differ from those in anterior periods, being
bigger, more spacious, with gardens and annexes. About Targovitens it was said that are
more polished than the others from other parts of Tsara Romaneasca, grace to fact that the
town was researched by much people (missionary Baksici) and was big... like Alep and
Damascus (Paul from Alep). Among famous visitors in that period are Moldovean metropolitan
Varlaam and Paisie, the patriarch of Jerusalem.
Also in XVII century, at Targoviste, through gathering of many culture men around Udriºte
Nãsturel, it was created an elevated cultural medium, which contributed to development of
education, of printings, of architecture and of painting. The community of erudite scholars,
educated in humanist spirit, determines the foundation of a school with superior profile, with
languages of teaching Greek and Latin, but also the setting up of a new typography, for
publishing works in Romanian language. The new college, Schola graeca et latina, active
between 1646 and 1652, was organized after model of similar institutes in Occident. It
functioned beside school of slovenie/Slavonic, already active at Târgoviºte, with teachers
specialized in Slavonic-Romanian grammar and lexicography. In typography brought to
Monastery Dealu was printed, in 1644, Evanghelia învãþãtoare, followed by many other books,
among which Rãspuns împotriva catehismului calvinesc / Answer against Calvinist catechism
(1645), original theological work, and Îndreptarea legii/The strengthening of law (1652), important
juridical work of time  one of first codes of laws from Europe drawn up in a national language.
At that time, Targoviste was, according to reports of some diplomas, missionaries, foreign
travelers, the most important locality in Tsara Romaneasca, number of houses being appreciated,
perhaps exaggerated, at over 4000. In reality, it is estimated that the population of the town
didnt pass, perhaps, beyond 10 000 inhabitants.
Toward the end of reign of Matei Basarab, T\rgoviste was affected by revolt of seimens/
mercenaries, in April 1654, and in course of troubles the old voevode found his end. Presence
in this time, at Targoviste, of patriarch of Antioch, Macarie, helps us at knowledge of events,
these being described minutely by his secretary, Paul from Alep.
Matei was buried initially at Biserica Domneascã in Târgoviºte, near his wife, but, after the
profaning of graves, their bodies have been shifted at Monastery Arnota.
After hi election as domn, Constantin ªerban (1654-1658) established his residence at
Bucharest, but the great uprising of seimeni, which re-bursted in 1655 with an increased violence,
determined him to return to Targoviste. His wife, doamna Bãlaºa, occupied with ending, in
1656, of at Bolniþa/Hospital from near old church Sf. Vineri. Being chased, Constantin ªerban
prepared to resist at Targoviste, but his soldiers retired at approaching of Tartars, who plundered
and set on fire the town at the end of February 1658. The new domn, Mihnea III 1658-1659),
entered in Târgoviºte with the help of Turks, who also they set the town on fire. Rising the flag
of anti-Ottoman struggle, Mihnea searched for the support of Tagovisteans and concentrated
the entire military force in the town. After defeat of this movement, the Ottoman armies robbed
again the town. Under the new domn, Gheorghe Ghica (1659-1660), the court in Târgoviºte
was destroyed at order of Turks, these insisting for establishing of reigning residence at
Bucuresti, nearer to Danube and easier to supervise. After death of metropolitan ªtefan (1668),
the metropolitan chair was also it shifted to Bucuresti. Up to reign of Constantin Brâncoveanu,
the importance of the town diminished.
Constantin Brâncoveanu (1688-1714) is the last domn who accorded a special attention
to the town, implicitly to the Reigning Court.. At 15 August 1696, the repairs of reigning houses
were terminated. The works extended to Biserica Domneascã Mare, painted in 1697-1698,
then to walls of precincts, the bath of court, the belfry, the pavilion and Biserica de Sus (1702).
There were added now the house of iazagiu/lakeman, the house of surlari/trumpeters, the
house of coconi/domns children etc. The reign was preoccupied of adornment of metropolitan
bishopric (1707-1709), of churches Sfântul Dumitru (1697-1698), Stelea, Sfântul Ionicã and
Târgului. In this time were risen also other altars: Biserica Stolnicului, ctitoritã/founded by
stolnicul Constantin Cantacuzino, in 1705, and the first church/Bisericã Sfinþii Athanasie and
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Chiril, risen by metropolitan Theodosie. Installation of a new typography beside bishopric (1878)
has permitted apparition in the following seven years of 16 works in Romanian and Greek
languages, here working masters brought by Antim Ivireanul: Mitrofan Gregoras, Gheorghe
Radovici and ieromonahul Filotei.
The new period of urban and cultural effervescence of Targoviste was interrupted
however by the fire which comprised the town in the second half of month August 1712,
when many hoses and shops were burnt. The measures of remaking desired by the
voevode couldnt be realized any more after his chasing. Accusation brought by the High
Gate to Constantin Brâncoveanu, according to which he would have used the reigning
court from the bank of Ialomitsa in anti-Ottoman aims, had been followed by definitive
shifting countrys residence at Bucuresti.
With occasions of wars between Austrians and Turks in the years 1716-1718 and 17351739, Târgoviºte had to suffer big destruction which provoked disorganization of economic
life. At 12 September 1713, the Ottoman troups penetrated in town, killed many inhabitants
and set to fire what was remained from court, bisopric, churches and numerous houses. The
attempts of some domni like Grigore II Ghica (1733-1735, 1748-1752) and, later on, Mihail
Suþu (1783-1786, 1791-1793, 1801-1802), to effectuate works at the old reigning residence,
remained without notable results.
Even it wasnt any more the capital of the country, Targoviste remained in attention of
some historians like Blassius Kleiner (1761), Mihai Cantacuzino (1774), Bawer (1778), Fr. J.
Sulzer (1781) or Dionisie Fotino (1818), who endeavored to decipher the history of town, to
describe the monuments and to draw up the first plans (1790). The reign renounced to old
possessions detained at Targoviste, disinterst culminating with acceptance given by Ioan
Caragea (September 1813) to be destroyed the old walls of reigning court. Yet the townsmen
initiated the repair and preservation for descendents of old monuments, especially of churches.
Trying to infringe the old rights of townsmen, the last Phanariot domn, Alexandru Suþu
(1818-1821), tried to donate to a big landlord the towns estate, provoking strong unrest in lines
of Targovisteans (gura de Târgoviºte/mouth of Targoviste September 1820), who opposed
to the rape of their old possessions. In the next year, the town was affected by disorders
provoked by Eteria revolutionaries and, afterward, by Ottoman troups, here functioning the
headquarters of Alexandru Ipsilanti and also here being assassinated the conductor of
Romanian movement, Tudor Vladimirescu. The new domn, pãmântean/native, Grigore IV
Ghica (1822-1828), disposed that estate be returned to townsmen and encouraged the remaking and extension of supply with water of the town, known under the name of Drumul Izvoarelor/
Way of Springs (1825).
The outbreak of Russian-Turkish war in 1828-1829 provoked new difficulties to the townsmen. The measures imposed by Russian officials for supplying and quartering of the army
have been aggravated but bursting of the pest (1829) and afterward of cholera (1831). At 6
October 1829, a devastating fire, which comprised Târgul din Afarã, burnt 44 shops and houses.
In the next month the town was affected by an earthquake.
At once with application of Organic Regulations (1831), the local administration enters in
its modern phase. There were set up the town councils, or the maghistraturi, as organs of
leadership of localities of whose members were elected by the deputies oh mahala/suburb (27
in case of Targoviste). The town was divided in the following mahalale/suburbs: Sfântul
Gheorghe, Lemnului, Târgului, Tabaci, Mitropolia, Sfântul Nicolae, Stelea, Sârbi, Sfântul
Constantin and Târgul de Afarã. Organized in a hurry, with only a part of deputies present
(majority had left locality because of epidemic of cholera) the elections designated as
president of Town Council the logofãt Nicolae Andronescu, one of Targovistean leaders in the
struggle for regaining the city, bought up by the domn Alexandru Sutsu. After only one year, the
general Kisseleff, discontented by disorders and week administrative activity found at Targoviste
orders to Ocârmuire/leadership oh the county Dâmboviþa the quick organization of new
elections. In June 1832 the 27 deputies, urgently convoked, elect Ioan Tolea as president.
Initially, the staff of the Council was extremely reduced, to the elected members (a
president, four members and a cashier) a scriitor/writer, two dorobanþi/gendarmes and two
sacagii/water carrier, in 1833. In 1859 it functioned in much extended scheme, due to numerous
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administrative needs, being employed a secretary, aid secretary, a writer, two cinovnici/
functionaries, a camerist/valet, an architect, an superintendent at public garden, the captains
of the five barriers of the town and their aids.
The Town Council (called since 1857 also Municipalitate) didnt function in a proper space,
using a few rented rooms in the houses of Nicu Vlãdescu and of Iancu Petrescu, in the center
of town. The problem of building an administrative palace is put for the first time in 1855, when
steps are taken, without result, to be built a residence, together with the police of the town, on
a ground situated in the nearness of Chindia tower.
*The Town Council was preoccupied mostly by systematization of the town, paving and
enlargement of streets, extinction of fires, and has imposed the covering the houses only with
ºindrilã/shingle and olane/tiles. Itt was initiated the building of Podul cel Mare/Big Bridge over
the river Ialomiþa (1838-1840), new fountains were set up and it started the arrangement of
public garden from the end of bridge Mihai Bravul, as also the construction of the prison (1846).
Târgul din Afarã/Out was shifted in interior of town on the ground of Târgul din Lãuntru/Inside,
being called in epoch piaþa nouã/new market (1846).
The town re-enters in circuit of Romanian cultural life grace to three great names of literature: Vasile Cârlova  the first modern poet in our literature, who eulogizes Ruinurile Târgoviºtei/
Ruins of Targoviste (1828), poet and fable writer Grigore Alexandrescu and Ion Heliade
Rãdulescu  the most important personality of Romanian culture in the prepaºoptist/before1848 period and the first president of Romanian Academy  the last two being born in Targoviste.
Although private schools functioned still from 1741 besides bishopric and churches, the
setting up of a public school dates only from 1833. Its activity was meritorious grace to efforts
of professor Mihalache Drãghiceanu, initiator of the first town library (1840)
The works of remaking different edifices have been moved off following the visits made
by the domni of country, but the town suffers again during revolution from 1848, when is for
a short time the refuge of provisonal government (June  July), then commandment of
intervention troupes.
After retirement of Russian troups, stationed in town from 1848 until 1851, the prince
Barbu ªtirbei (1849-1853, 1854-1856), with occasion of visit from 23 July 1851, striven to find
solutions for stirring up of economic life: he set up three new fairs, took steps for opening a new
road toward Brasov and disposed the drawing up of a new boundary measurement of town
estate. Repairs to Chindia tower continued, works started at the church Sfânta Vineri from
precincts of Curtea Domneasca (1852). In the zone of South-East of town many families of
Bulgarians (quarter Sârbi), who built a new church (1854). Efforts were made for delimitation
of streets and numbering of houses and courses of Normal School were reopened (1855).
Many times, the Targovisteans solicited that the town be comprised in direction of projects of
iron line (1856, 1857).
Important unionist center, the election as domn of Alexandru I. Cuza (1859-1866) was
received with sympathy and enthusiasm. In occasion of visit of the domn, at 17-18 June, the
townsmen ornamented the fences with scoarþe/wall carpets and macaturi/quilts, spreading out
also carpet of flowers on uliþã/street. The domn stopped Mãnãstirea Dealu and at Curtea
Domneascã, and, impressed by reception made, donated to the poor inhabitants the sum of
1500 lei. The immediate follow up of visit was the allocation by Departamentul Cultelor ºi
Instrucþiunilor (conducted at that moment by Targovistean poet Grigore Alexandrescu) of
important sum of 5000 lei pentru for remaking the belfry from entrance Curtea Domneascã.
In the same year, the known political man Vasile Boierescu noted in a travel memorial:
This town is settled in most advantageous position. Put between two rivesrs, Dâmboviþa and
Ialomiþa, having in the back the most picturesque hills and surrounded by most fertile fields,
this town unites, beside advantages of abundance, also those strategic... Targoviste is rich in
antiquities and historical souvenirs. But as much is old grandeur was splendid, so its actual
state sadness and inspires poets to cry. The earth is very fertile; among others, there are at
margin of Ialomitsa, near by town, even coals of earth in the surface of sand; topographic
position is wonderful; the character of inhabitants is cheerful and hospitable. But lacking are
the commerce, industry, activity, that is are lacking the stakes which animate a town and
makes it to prosper...
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The inhabitants of the old capital of Romania cry since long that the mezii/media of
communication be open to them, for they stay closed and can not work.
The repairs made at the churches Geartoglu, Sfântul Ionicã (1860), or those from Târgul
de sãptãmânã/weekly were insufficient. The setting up of an day school for girls, sustained by
Aºezãmintele Brâncoveneºti, (1860), represented a new breath. The hospital started to
function in the houses donated by Nicolae Bãleanu (1860). True premiere, at 2 August 1865,
the fundamental stone was put at Arsenalul Armatei, unit representative for Târgoviºte.
At 5 September 1865 there were terminated the construction works of ªcolii Domneºti
(actual ªcoalã Popularã de Artã), the first public building with special destination, which opened
a new architectural conception. With all moments of political tension tied by forced abdication
of Alexandru Ioan Cuza, at Târgoviºte there were outlined initiatives which proposed important
transformations, impelled by the repeated visits of prince Carol (September 1866, June 1870,
September 1872). The setting up of a typography by Theodor Michãescu (1876) permitted the
apparition of first newspapers (Kindia,Vocea Dâmboviþei and Cetatea in 1878). The repair
of Bisericii Albe (1871), commemoration of death of Ion Heliade Rãdulescu (1872), the
process of Republic from Ploieºti (1870) were actions with resonance in epoch.
The choice of decided action against Turkey in the context of re-bursting of Oriental Crisis
(1875) was received with enthusiasm. At Targoviste there were launched lists of subscription,
gathered fodders, cereals, food and clothing, it was supported the setting up of military
hospital, at Fonderie, in time record. Striving to encourage the population, in a heavy moment,
the prince Carol was present at Targoviste, where had an enthusiast reception. Straddled in
Regimentul 7 Dorobanþi and Regimentul 3 Linie, numerous Targovisteans covered themselves
of glory on battle fields in Bulgaria. At 8 December 1878 the flags of the two regiments were
decorated with Crucea trecerii Dunãrii/the cross of passing Danube. At Mãnãstirea Dealu will
function the camp of Turkish prisoners, taken in the War of Independence.
The setting up of Chamber of Commerce Targoviste (1880), of Serviciului Tehnic, of Bãncii
de Credit Agricol, of distilleries of spirits (Vlãdescu, ªtefãnescu, Samuel Iosif), of the mill Kulle
and of refineries Luculescu, I. Tomescu, Iancu Grigorescu, Ghiþã Gavrilescu, Câmpeanu etc
(who benefited by the laws of encouragement of industry), announced the opening of town
toward new modern horizons.
After much endeavor it was organized Cimitirul Central (1881), ªcoala primarã nr. 1 de
fete/girls (1883) and ªcoala primarã nr. 2 de bãieþi/boys (1885) were built, and a delegation of
Targoviteans was present at Bucuresti, with occasion of unveiling of statue of Ion Heliade
Rãdulescu (1881).
The streets have been modernized and received distinct names: Cârlova, Spiþeriei, Libertãþii,
ªcoala nr. 1, Ciocârlan, Strada Mare, Eliade, Clemenþei, Progresul, Poet Grigore Alexandrescu,
Stelea Veche, Bravilor, Cãtuneni, Golescu, Strada Nouã, Fructelor, Câmpulung, Primãria,
Fundãria, Industriei or Araºtava Cismarilor etc.
In 1883 the railway Titu-Târgoviºte was terminated and it is built the railway station
Targoviste, and in 1902 it was taken the initiative of another new building. In 1886 it started
construction of the railway Târgoviºte-Pucioasa.
The promulgation of the law of administrative organization from 31 March 1864 by the
domnitor Alexandru Ioan Cuza, led to new modification in leadership of the town. Targoviste
became an urban commune, conducted by a communal council (composed from 11 counselors) elected once at four years, in front of which is the mayor, elected from counselors, helped
by two aids of mayor.
The first mayor of the town was Gheorghe Ludescu (July 1864), that who had been the last
president of Sfatul Orãºenesc, person without superior studies, but with a rich experience in
administration. The activity of the town-hall started to be conducted according to regulations
well drew up, with special destinations: for functioning of places and fairs, for fabrication and
selling of petroleum products, of bread and jimbla/white loaf, for butcher shops, for good
functioning of administrative service and of police, for watching of prostitution (1896), public
hygiene and salubrity (1885).
Still from 1885 the discussions started for construction of a Boulevard, which to make
connection between Gara Ciocârlan and the street of Libertãþii. The new artery was supposed
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to differ from all the others. Straight, with large sidewalks, having chestnut trees planted on the
two sides, it solicited a great financial effort. The idea was taken again in 1894, and the
construction of the boulevard started in 1896 and terminated in 1897, when 60 street lamps
and 25 benches were installed. *
The town-hall continued to function in the houses of Nicu Vlãdescu and of Iancu Petrescu,
then in a building with floor, bought with money from budget. In 1896 it was contracted a
substantial loan of 300 000 lei, for construction of a suitable building, of railway station
boulevard and of a public garden. The new building  place of Town-hall until present  will be
finished in 1898, being the work of Italian architect Baltasar Vignosa Giovanni, the works being
supervised by the engineer Nicolae Bruneanu. The plan of building was more vast than of
Prefectura, with many rooms at grand floor and first floor, with ceilings painted in each space
with other model, with golden stucco, giving sensation of baroque splendor. In the same year
started also the works of relieving of zone from front of the new building, for arrangement of a
public garden.
Other works built in epoch are the Prefectura  palace terminated in 1897, after the plans
of the same Baldasar Vignasa Giovanni, risen in the nearness of Curþii Domneºti, Palatul de
Justiþie (Tribunalul Judeþean)  finalized in 1902, building in neoclassical style which will
influence the constructive style in the town, Spitalul judeþean  edifice terminated in 1899, on
the ground of Curþii Domneºti, demolished in 1977, Gara de Sud  built in 1903, on a ground
considered then mult afarã din oraº/much out of town, Poºta  monument of architecture
risen in 1906. Starting from year 1970 until 1988, when it was taken the decision of setting up
an art museum (open in 1991), in the building of Prefectura functioned one of the sections of
county library.
In Grãdina Publicã in front of the new building of the Town-hall surrounded with lattice
there were planted fir trees, and in 1903 here it was arranged a pavilion using as model that
from Pincio gardens in Rome.
In 1888 it started the construction of Liceului Ienãchiþã Vãcãrescu. The author of the project
was the architect Maimarolu from Bucureºti, helped by the architect Alexandru Sãvulescu.
Reception of the work took place in 1 September 1891 and it was made by the architect
Grigore Cerchez.
After many searches and soundings, effectuated by the engineer Elie Radu (1892) and
Matei Drãghiceanu (1906), for supplying with water the town, it was decided that mountain
water be brought from springs of Rata and Vâlna, the works of collecting being conducted by
the engineer Athanasie Ionescu and by George Caïr, the prefect of county, after plans of
engineer B. Giulin. The works will be finalized in 1910.
In 1893 it was put the foundation stone at the new Metropolitan bishopric in Târgoviºte by
Ministrul Cultelor ºi Învãþãmântului, Take Ionescu, and by mitropolitul primat Ghenadie Petrescu.
Important military center, at Târgoviºte carried on ample works destined to Ministerul de
Rãzboi/War, the most important of them being Spitalul militar de ochi/eyes (1892).
The public garden from the head of bridge Mihai Bravu has known rearrangements
(1891): plantings of linden trees, construction of a pavilion with three rooms, ice house,
hothouse of flowers. Renewed Podul Mihai Bravu was inaugurated at 29 September 1902 in
presence of royal family. After it was obtained the ground (1898), in 1902 there started the
works for the new building of Serviciul Telegrafo-poºtal, carried out în 1906 after the plans of
the architect A. Clavel.
A festive moment was represented by celebration of the day of 10 May 1898. Organized
from the initiative of Liceului Ienãchiþã Vãcãrescu, it attracted everybody in town, being
presented choirs, a historical-national review, military music, Bengal fires and fairy lights,
defiling in front of authorities, the central moment being the unveiling of the bust of Grigore
Alexandrescu. At 5 May 1900, in the court of Regimentului III Dâmboviþa nr. 22, it was
inaugurated the first monument of heroes fell in Rãzboiul pentru Neatârnare/Independence,
and in 1902, with occasion of celebrating the birth centenary of Ion Heliade Rãdulescu, it was
unveiled the bust of the writer, work realized by Frederic Storck.
*Discussions for the establishing of ªcoala de ofiþeri de cavalerie started in 1882, but only
in 1898 the Townhall offered 30 hectares necessary to the building. In presence of prince
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Ferdinand, at 13 October 1907 it was put the fundamental stone of it. The works ended in
1909, the central pavilion with floor constituted a representative building in epoch.
At 25 January 1906 it was set up Societatea de arme, gimnasticã, scrimã ºi tir/The
society of weapons, gymnastics, fencing and shooting, fact which permitted to George Caïr to
start the works for building a hall destined to cultural manifestations.
The telephonic service realized connections with neighboring counties and served also
seven posts in the county, usually the communes residence of plasa/administrative division.
There were realized buildings for schools and for Serviciul Comenzii Pompierilor in Târgoviºte.
Many cultural socities functioned: Progresul (1876), Târgoviºtea (1910), Armonia, Cercul
didactic al institutorilor (1901), Liga pentru unitatea culturalã a românilor (1891), Societatea
pentru protecþionarea omului 1906), Pãstrarea ºi propãºirea datinilor strãmoºeºti (1913). In
1909 Nicolae Iorga visited Mãnãstirea Dealu, bringing a homage to Mihai Viteazul.
The year 1911 represented the introduction of Targoviste in the great national cultural
actions. Between 20-23 August took place the VII Congres al Învãþãtorilor din România, and
between 22-25 September the works of the VII Congres al Asociaþiunii Române pentru Înaintarea
ºi Rãspândirea ªtiinþelor, as also Primul Congres al administratorilor de plãºi din întreaga þarã
(10-12 martie 1913).
After many probings, in 1911 it was chosen the most advantageous offer for electrification
of town, the Austrian society Brawn-Boweri gaining, the inauguration of illumination with
electricity of town having place in the day of 16 December 1912.
At the end of year 1911 it appeared Almanahul Dâmboviþei, published with occasion of
anniversary of a year from setting up of newspaper, an interesting work which presents the
specific of county, its monuments, different personalities etc.
In the same period, it was outlined a new urban conception. It is for the first time when,
after many years, a voice spoke about the necessity of essential changes. The tone was given
by Revista tinerimii dâmboviþene, which asked firmly the moving of obor/fair out of town. It is
outlined now a current which proposes to militate in spirit of modernization of this.
At 4 June 1912 it was put the fundamental stone at Liceul Militar Mãnãstirea Dealu and it
was elaborated the first regulations of the lyceum.
Around First World War, the town had a population of 13.292 inhabitants, an area of 900
ha, the length of streets risen to 38 km, 69 streets, boulevards and blind lanes, with lengths
between 4,72 km (Calea Domneascã) and 56 m (strada Piscului).
The occupation by German and Austrian-Hungarian armies (20 September 1916  20
November 1919) represented a hard period characterized through an increased exploitation of
richness-es of soil and subsoil and severe measures against civil population. There were
requisitioned objects of copper, bronze and led, bells of churches, daily rations were fixed,
maximal prices, the name of streets were changed with names underlining the foreign occupation.
The industrial activity ceased because of lack of primary matter. In front of wave of terror, the
resistance of population manifested, being known the dismissals of many members of communal
Council and support to evading of Romanian prisoners found at Arsenalul Armatei.
The act from 1 December 1918 from Alba Iulia and the entrance of royal family in Bucuresti
enthusiasm-ed the citizens of town, to the two moments being dedicated a Te Deum at Biserica
Curþii Domneºti.
After making of Great Union, there were organized at Targoviste the first celebrations
dedicated to the act of great significance for Romanians. At 26 August 1920 it was re-brought
at Mãnãstirea Dealu, in presence of king Ferdinand, the head of Mihai Viteazul, the first unifier
of people and of country. For commemoration of martyr of our national awakening, Tudor
Vladimirescu, at 22 March 1921 700 persons from entire country arrived to Targoviste. In
presence of Ferdinand I, at ªcoala de ofiþeri de cavalerie, it was unveiled the bust of patron of
school, the king himself.
In the first years after 1918 the activity of town-hall oriented to removing of
deconstructions from public edifices which suffered during the first world war. That for the
year 1925 is representative, there were inaugurated with much splendor the building of
Palatului Justiþiei and new buildings for ªcoala Normalã, Spitalul Judeþean, internate of
lyceum Ienãchiþã Vãcãrescu.
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In the following period the activity of all mayors was carried on for putting in application of
the urbanity conception, initiated in 1912. In 1928, the town-hall gave its notification for building
of the railway with normal track Târgoviºte-Ploieºti, with ramification Haimanale-Moreni and
Rãzvad-Ochiuri.
There were made new studies for building of a hale in the central zone for the arrangement
of the place, of a public Bath, for paving with cubic stone of principal streets etc. The beginning
of the new conception of arrangement of central zone was done by the arrangement of factory
of ice installed in the basement of the central hale (11 February 1936).
The center of town and principal artery was considered the street which started from
Calea Domneascã, from former buildings of Tribunalul and Prefectura, and went up to piaþa
Mitropoliei (actual street Alexandru Ioan Cuza)  years and years here palpitating the life of
urbe/town and all what it has significant. Between the first years of inter-war period and until
around 1950 it had a different look, specific to province târguri/towns from Vechiul Regat/Old
Kingdom, with almost uniform buildings, with commercial spaces at grand floor, the upper
floors being used as habitation spaces, with few exceptions. The citizens knew that they come
to walk pe Centru, met în Centru or made shopping in different shops din Centru. Some
persons said more, with some pedantry in voice, that they worked pe Corso. In the evenings
when the weather was favorable, full hours, until late, the inhabitants from all social strata and
of all ages walked and discussed different things. Others stayed at the tables put out in street
in front of brewery of Filip Tomescu or in front of sweetshop of Simionescu or Mircea Diaconescu
and looked at those who passed in their face, like at a defilement, while they consumed, after
case, beer or cakes. In front of some windows of shops in the center there were some bars of
metal at height of a meter from soil on which younger persons leaned and likewise watched the
passersby. These walks were very rarely disturbed by circulation of some vehicles, because,
in the years before war, there were not in town but 3-4 carriages and 2-3 motorcars.
Its importance for the life of locality is underlined also by the fact that, time of six decades,
it carried at turns seven denominations: at beginning of year 1930, it was called strada Libertãþii;
after June 1930, the Targovistean administrators thought to give to it the name of the new
sovereign Carol II. In September 1940, being installed regimul antonesciano-legionar, the street
received the name 6 September. After the act of 23 August 1944, it was named strada Regele
Mihai, and from 1948, 30 Decembrie, the date of proclamation of popular republic. In 1990,
uninspired enough it gave denomination of strada Eremia Grigorescu  the general however
having not any connection with the town  and from 1997, Alexandru Ioan Cuza.
Toward the end of interwar period the town disposed of an important economic nuclei
which reunited: Arsenalul Armatei, the enterprises in the field of petroleum  Unirea, Ioan I.
Grigorescu, Societatea Româno-Belgianã, Helios, Gheorghe Rosnovanu ºi Zaharia Z.
Panþu, societatea I. Vasilescu (commerce with cereals, cement, timber and brick), the factory
of tiles, faience and terracotta Dâmboviþa, the factory of pressed brick Victoria, the society
of transportation of passengers and trades Dacia Românã, the society of grist Unirea, the
factory of glass Sticla Româneascã, the society of public and private works Fraþii Magrini,
Banca Naþionalã a României, Banca Centralã Ploieºti, Banca Camerei de Comerþ, Banca
Comercialã ºi Industrialã, Societatea de credit Vulturul, typographic workshops Dâmboviþa,
Dacia, Viitorul and Unirea, 5 chemists and druggists shops, 4 important hotels Bucureºti,
Bristol, Surugiu and Petrol and numerous restaurants, inns and pubs.
At Sala de Arme it will be set up Cãminul Cultural of the town (1939), destined to hosting
artistic and scientific manifestations, and for coordination of the 50 cultural clubs in the county
it is set up also Cãminul Cultural judeþean Ion Heliade Rãdulescu (1939). New statues come
to beautify the town; the bust of poet Vasile Cârlova (I931), the statue of Ienãchiþã Vãcãrescu
(1935) and commemorative plaque of Nicolae Grigorescu (1938).
The town was visited by many times by personalities of political life, here the prime minister
Armand Cãlinescu uttering his last discourse, came together with king Carol II at the ceremony
of rising in grade of a new promotion of officers, at ªcoala de Cavalerie (1 iulie 1939).
Although a town of modest dimensions (only 18 730 inhabitants in 1938), Targoviste tries
to take again its place among important centers of country, the committee of organization of
general exhibition in the autumn 1938 soliciting to Comisia Monumentelor Istorice the placement
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here of a Pantheon Naþional, dwelling of eternal rest and eternal remembering of front Romanians
who helped at realization of România Mare/Great. In February 1940 will be inaugurated at
Sala de Arme Universitatea Popularã of the town, where different lectures will be sustained
by many personalities of local and national cultural life.
The beginning of the Second Woeld War has influenced profoundly the life of Targoviste.
In September 1939, 752 Polish military men, fled in following of occupation of their country by
Germans, are quartered in town and at Vacaresti, being set up a committee of helping the
refugees. In the next year, a new committee for helping refugees  this time of Romanian
refugees from Romanian territories lost in 1940 through rapt and diktat  is constituted under
coordination of the mayor Iancu Anastasescu. In the spring of 1944, other 3500 Romanian
refugees from the way of winning Soviet armies will be received to Targoviste.
The military units housed at Târgoviºte, Regimentul 22 Infanterie, Regimentul 1 Care de
luptã and Regimentul 3 Vânãtori moto (the last two forming the nuclei of the strongest Romanian
great unit  Divizia 1 Blindatã) will participate to the heavy fights for liberation of Basarabia and
conquering of Odessa (1941). Regimentul 1 Care de luptã, as principal offensive force of
Armatei Române will take part to the most important battles given by Romanians on the entire
per-course of Campaniei din Est (Chiºinãu, Odessa, Cotul Donului, Bãtãlia Moldovei),
succeeding liberation by surprise of Chiºinãu (July 1941)  action of exception of an armored
unit, unprepared and unequipped for fighting in towns  and avoiding two times total destruction,
after it was encircled by enemy at South of Don (November 1942). A part of Targovisteans
participating at battlefs from 1941 will be received with honors in town at return in autumn of
autumn 1941.
In November 1943, in order to support military efforts of country, it will be constituted at
Targoviste Asociaþia târgoviºtenilor ºi dâmboviþenilor, which will donate Armatei Române the
sum of 6 960 997 lei, to which are added parcels sent on the front or other donations in value
of more than 1 million lei..
New works will be initiated in period 1942-1943, grace to important funds allocated to town
by marshal Ion Antonescu. The obtaining of these funds was due in good part also to efforts of
mayor Lazãr Petrescu, who solicited in following of an audience at conducãtor, the sum of 200
millions lei, in account of petroleum taxes. As gratitude, the Targoviste mayor will name the
marshal in Buletinul Oficial of town noul ctitor al oraºului Târgoviºte/the new founder of town
Targoviste. It was accorded attention to churches Sfânta Vineri, Târgului, Turnului Chindiei,
and at 30 January 1944, the museum and library of town were inaugurated. The last two
edifices will constitute the nuclei of most important institutions of culture in the town.
The Târgoviºtens had expressed in many turns the desire to have a museum, and in 1936
the local authorities, having the concurs of Comisia Monumentelor Istorice, had approved a
committee of construction and rising necessary funds. In the next year it had been the stone of
foundation of building of museum, and plans had been drew by architect Nicolae Ghika-Budeºti,
but the works had stagnated. At the inauguration from 1944 its collections comprised a
collection of popular art, lapidary and pieces belonging to different donations and from Muzeul
Naþional from Bucureºti. The public library will be constituted on basis of private library of D.
Athanasiu-Biþu, carrying initially the name of this donor.
After the coming out of Romania from the camp of Ax (23 August 1944), the troupes of
Garnizoana Târgoviºte will act for disarming German units which tried to take over the control in
Romania, the tank-men of Regimentul 1 Care de luptã constituting principal force which ensured
the victory in the fights for the control of capital (24-27 august 1944). In honor of the new Soviet
allies it will be organized at town-hall of Targoviste, these being quartered at Sala de Arme and in
other houses belonging to education units. The arrival of Soviet military men will remain a black
spot in memory of T\rgovistens, because of numerous abuses committed by these, the new
allies behaving like in a territory occupied by fight, over which they have all rights.
Participation at war beside United Nations meant new sacrifices for Targovistean military men.
The veteran tank-men, survivors of Campaniei din Est, integrated now in Regimentul 2 Care de
luptã/fight, the Soviet ally not implying at all in its endowment with modern means. (conducted by
Targovistean colonel Stan Zãtreanu), will fight for liberation of Hungary, Czechoslovakia and
Austria within Frontul 2 Ucrainian. The unit will be deliberately scarified, being obliged to fight
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with machines survived in anterior campaigns, the Soviet ally not implying at all in its endowment
with modern means. Moreover, its advancement will be stopped at the gates of Vienna (21 April
1945) from order of Moscow, the Romanian soldiers being deprived by a triumph fully merited.
After the act of 23 August, the Soviet Army of occupation perpetrated abuses and
robberies, and the communist regime installed by this will arrogate all realizations made
previously. Through its geographic position, between centers of maxim importance Bucureºti
and Ploieºti, and grace to the important number of petroleum workers, Targoviste entered in
attention of communist propagandists still from the beginning of fourth decade. In the years
1933-1936 these had tried to instigate at rebellion the oil-industry workers and to constitute
communist nuclei in town, in Ulmi and Valea Voievozilor, among arrested agitators numbering
also the future president Nicolae Ceauºescu, aged 18 years. At less than a month after
passing of Romania on part of allied powers, they will make felt their presence in town, firstly
through the press  Scânteia and Chemarea, diffused in September, respective November 
then through county organization of Frontul Naþional Democrat (political creation of Romanian
communists).
From 28 November 1944, Targoviste has the first communist mayor, in person the worker
Ion Rãdulescu, and his colleague of party, the teacher Gheorghe Popescu, becomes prefect
of the county installed by muncitorii în numãr de peste 10 000 din tot judeþul/ the workers in
number of 10 000 from all county. In these conditions, in town it could be imposed rapidly the
policy of communist rule applied all over the country. There are organized numerous action of
sustaining the actions of Front, where thousands of citizens are brought: manifestation against
government Rãdescu (4 February 1945), manifestation of greeting installation of government
Petru Groza (6 March 1945), manifestation for dissolving historical parties (12 October 1945),
demonstration with occasion of the International Day of Work (1 May 1946). There are
constituted strong organizations of parties Frontul Democrat (ulterior Blocul Partidelor
Democrate) and gatherings of these are kept. Grace to this intense propaganda and fraud of
elections through controlling of organs of repression, in November 1946 Blocul Partidelor
Democratice will obtain a crushing victory in Dâmboviþa (130 265 vots out of a total of 179 000
expressed votes). With manifestation of adeziune la republica popularã (17 January 1948),
Târgoviºte entered in a new phase of its evolution.
The period of communist regime meant in first turn transformation of town in a strong
industrial town. The lent development in years 1950-1960 was followed by a decade of
massive investments, aiming at construction of an ample industrial platform, in concordance
with objectives of Partidul Comunist Român of massive industrialization of country. The new
enterprises will absorb population from different zones of country, tripling the number of
inhabitants of town and forcing extension of these, through construction of new quarters and
facilities for these.
Steal from sitting of Comitetului Judeþean al Partidului Comunist Român from 15 August
1945, it was adopted the slogan Sã ne îndreptãm atenþia cãtre industrie!/Let direct our attention
toward industry. The beginning of this ample process of industrialization are yet modest. At
the moment of proclamation of Republica Populara Româna, existed in Târgoviºte Atelierele
CFR (former Arsenal al Armatei), three refineries of petrol, five factories of siphons, two sausage
factories, two of terracotta, a factory of oxygen, a factory of spirit, one of soap, a glass works,
a foundry, and 8 mills of flour. The principal enterprises will be nationalized through Legea
from 11 June 1948. The most important economic unit remains the former Arsenal, baptized
since 8 August 1945 Atelierele CFR Gheorghe Gheorghiu-Dej and transformed successively
in Uzinã de Maºini (1949), then in Uzinã de Utilaj Petrolier (UPET)  name under which is
known also in present. Here will be inaugurated also the courses of a universitãþi muncitoreºti/
workers universites (since 1960), beside proceedings destined to industrial use, the workerscoursers studying in few hours also physics, mathematics and Romanian language. The former
refinery Victoria preserves its name but becomes factory of chemical products (1950),
continuing its activity also after 1989.
The setting up of county Dambovitsa in 16 February 1968, with residence in municipality
Targoviste, has permitted new initiatives aiming at transformation of locality in cetate a oþelului
ºi a industriei constructoare de maºini/fortress of still and of building machines industry.*
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The visit of Nicolae Ceauºescu from 22 July 1969 constitutes the decisive moment in
transformation of town in industrial center. There are visited places where will be built the great
industrial objectives destined to industrial platform. In the following year the works begin at
aconstruction at Întreprinderea de Strunguri/Lathes SARO, Întreprinderea de becuri ºi surse
de iluminat/bulbs Romlux (both entered in function in July 1972) and at Combinatul de Oþeluri
Speciale/Steels (COS). Equipped with modern technique and swallowing the biggest sums
invested ever in economy of Targoviste, the three enterprises were purveyors of national tail,
considered capable to compete with Occidental giants at level of products.
Combinatul de Oþeluri Speciale was inaugurated by Nicolae Ceauºescu at 14 December
1973, becoming the principal economic unit of town and one of ten such combines existing in
the world, projected to produce over a million of tons allied and highly allied steels on year.
After 1989 it will be among first units entered in attention of foreign investors, functioning until
present (but massively restructured) within the international group Mechel. Its siren of changing
working shift, from hours 07.00, 15.00 and 23.00, as well as the big electronic clock, visible
from big distances will remain in memory of inhabitants as daily elements of life in Târgoviºte.
The constructive effort and intensive urbanization has been felt by inhabitants, the units of
public feeding being situated on the second place.* In the field of alimentary industry are given
in use the factory of lactate products (1970)  also today in activity under name Natura  the
factory of alimentary products of the municipality (1973), Fabrica de Pâine/Bread (1975)
and Abatorul (1982). They couldnt make face to demographic explosion concentrated in
micro-districts IV< VIII (developed starting with 1970), V (1973) and VI (1974).
Since 6 September 1950, Targoviste became district center and town in regional
subordination and there were executed studies of reorganization and extension in 1952 and
1957. The new plans proposed that in period 1956-1970 the town to reach a population of 60
000 inhabitants, impressive development, for in 1950 it had only 19 533 inhabitants. It was
stipulated the filling of empty spaces with new dwellings, without interventions in central
zone which to affect the history of town, arrangement of entrances in town, of a theater,
workers clubs, hospital, new agricultural-alimentary markets. It was stipulated that out of the
600 ha as town comprised, 360 ha be destined to dwellings, 60 for green parks, 60 for socialcultural endowments, and 120 ha for markets and streets. * Out of 43 streets, as many were
in evidence of town-hall, only 33 had net of conduit with potable water, and canalization
lengthened only on 4.8 km. In 1960 had been realized asphalting of many streets summing
6 778 square meters and have been paved arteries of circulation on an area of 14 164 sm.
The railway net is completed by railway line Târgoviºte-Ploieºti, the town becoming a railway
knot (1946). The circulation in town will be favored through introduction of first buses using
methane gas (1983).
In 1955 it started realization of a documentation for building of 37 blocks of dwellings and
there started the works of arranging a park, but principal realizations of period were organization
of transportation in common of travelers in town and suburban zone (1957), building of Club
Petrol (1960), rising of statues of Tudor Vladimirescu (1958) and of Smaranda Gheorghiu, as
well as of an agricultural-alimentary market in quarter Suseni, of the stadium and of the first
blocks. (1961).
In 1964 there were outlined building of 22 blocks comprising 121 apartments, human
dispensary and thermic centrals in the zone micro IX and it was finalized construction of first
blocks in quarter Aleea Trandafirilor. In 1970 on the urban map appear the new micro-districts
of blocks VI and VIII (on place of former waste lands) and are given la cheie/at key 200
apartments. The first 10 stored block will be slipped in 1972.
Marking a new architectonic vision, the edifying of the new center of town had as principal
piece the construction of Palatului politico-administrativ (1970), conceived as residence of all
political-administrative organs of county and where today are functioning Consiliul Judeþean
and Prefectura Dâmboviþa.
Important efforts have been made for construction of passages, belt roads and bridges
over Ialomiþa (1971, 1974)* and big super-shops are risen, with commercial spaces used still
today: Mondial (1972), BIG (1973), Muntenia (1978  the biggest in town also in present,
with 5 stores, and 6 600 mp useful area), Chindia (1987).
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In the field of health the most important realizations were the construction of the new
building of Spitalul Judeþean (1974  the most important sanitary unit in the county also today,
with a capacity of 700 beds) and of polyclinics (first one built in 1961).
Rapid increase of number of inhabitants (50 000 in 1975) has imposed also the growth of
recreation zones: Parcul Chindia  the promenade preferred place of Targoviteans also in
present  with a modern futurist restaurant (1970) and Baza de agrement/recreation
Crizantema, national premiere in the field of architecture of recreation, with 10 tennis grounds,
two lakes, three strands, a swimming pool, two skating rinks, carting and other facilities.
On cultural plan, a first remarkable initiative is taken in 1951, by a group of lyceum pupils
passionate by literature: foundation of the first and most important Targovistean literary cenaclu/
circle, Alexandru Sahia, renamed at short time Grigore Alexandrescu. Cenaclul will
function until 1985 beside town Library, then beside Casa de Culturã, some of its members
becoming known cultural persons. Cenaclul contributed to foundation of literary festivals
Primãvara albastrã (Pucioasa, 1964) and Moºtenirea Vãcãreºtilor (Vãcãreºti, 1969  ulterior
moved to Târgoviºte). Both festivals will maintain as standard for the debut in literary creation
until present, some of laureates becaming names known in contemporary literature.
In 1952, in spite of tendencies of the regime to contest national cultural values recognized
until then, at Targoviste is celebrated filling of 100 years from birth of I.L. Caragiale, manifestations lengthening on duration of an entire week. Tradition was perpetuated in time, until
present, to the great dramatist being dedicated annually a series of cultural manifestations
under title Caragialiana, organized in collaboration by cultural institutions of town and county.
Many buildings of big dimensions, became in time points of reference, are destined to
cultural activities. First, in 1957 it is given in use Casa de Culturã of town and district, placed on
site of former Sãli de Arme, endowed with hall for performances of 400 sits and other smaller
halls. In 1963, here will be inaugurated the course of Universitãþii Populare, with sections:
history of Romanian literature, medicine, music, arts, fine arts and foreign languages (French
and Russian). Then, in 1971 Teatrul de Varã is built, and in 1974 two monumental buildings
are inaugurated: Casa de Culturã a Tineretului and Casa de Culturã a Sindicatelor  the later
detaining until today the amplest hall of performances of town, with 597 sits.
After visit of Nicolae Ceauºescu from 11 May 1967, are inaugurated Complexul Muzeal from
Curtea Domneascã and Muzeul Tiparului ºi al Cãrþii Vechi româneºti  the cultural institutions in
town most visited by tourists until present day.
In period 19-21 December 1968 takes place the first edition of festival-concurs Crizantema
de Aur, reserved to interpretation and creation of romanþe/sentimental songs  one of festivals symbol of the town, reuniting annually names of prestige in Romanian and international
musical life.
The town marks again history of Romanian literature, grace of School of prose-writer
from Targoviste, literary movement which includes Radu Petrescu, Mircea Horia Simionescu
and Costache Olãreanu and brings in literature the meta-novel.
The local mass-media are represented initially only by the weekly Uzina ºi Ogorul/the
Plant and the Land (with constant apparition between 1949 and 1964), written in the style of
epoch  let masses write about their struggle... for masses , but which presented information
from numerous fields. Some of editors and collaborators to this publication will become in time
recognized names in national culture or science. Since 1953 and until 1989 it will function the
local center of radio, which retransmitted the broadcasts of central post of radio, but had also
local broadcasts. Since 1968 the central newspaper of county is Dâmboviþa (series V) 
Organ al Comitetului Judeþean Dâmboviþa al P.C.R., the periodic proving longest longevity
of a publication in history of town, with apparitions until present, suffering in time numerous
transformations. Out of periodicals of culture and science there are remarked Armonia, revista
Comitetului de Culturã ºi Artã of the district (appears since 1967), Astronautica (appears
since 1968), revistã a Liceului Grigore Alexandrescu  the only magazine of rocket-modeling
in the country and second in the world  edited until present, and Valahica (appears since
1969), the yearbook of Muzeului Judeþean Dâmboviþa, published until present.
On sportive plan, the town had in 1955 two football equips (Flacãra and Metalul) which
activated in regional championship, but also equips and sportsmen in other disciplines (box,
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bowling). In 1977 the football standard equip of town, Club Sportiv Târgoviºte, succeeds the
performance to enter in division A (performance also repeated also in the years 1990, when
the club is renamed Chindia).
The town will be visited by different chiefs of states: Kim Ir Sen, president of Popular
Republic Korea  who visits the school from Mãnãstirea Dealu, which hosts Korean war
orphans (1955), Charles de Gaulle, president of French Republic (1968) and Todor Jivkov,
president of State Council of Bulgarian Poplar Republic (1982).
A dramatic event was at a step to influence decisively the evolution of town. On 4 March
1977 an earthquake with magnitude of 7.3 on Richter scale affected profoundly the capital,
provoking important losses of human lives. Little affected and considered by specialists as
protected through its position, Targoviste enters in visor of Nicolae Ceauºescu. With occasion
of visit from September 1986, he will announce that the town will become the second capital
and that measure will be taken for starting necessary works. The fall at short time of the
regime, as well as economic crisis through the country passed impeded the launch of these
works, the last big architectonic realization being the commercial complex from nearness of
Gãrii de Sud (named in the years 1990 Pavcom).
The end of Communist regime played its last act at Târgoviºte, Nicolae Ceauºescu being
summary judged and executed in the precincts of military unit from nearness of railway station
(25 December 1989). With three days earlier, around lunch time, the revolted multitude had
taken with assault the town-hall (where was found also the residence of Comitetului Municipal
al Partidului Comunist Român), had chased the mayor of municipality, Ion Nicolae, installing a
municipal council of revolutionary forces. The situation is repeated also at Consiliul Popular al
Judeþului (Palatul Administrativ), where the first secretary and president of Consiliului Popular,
Pantelimon Gãvãnescu, surrenders to people, being instituted a Consiliu Provizoriu Judeþean
al Frontului Salvãrii Naþionale. A group of initiative, reuniting men of culture and from written
press succeeded to edit the newspaper Dâmboviþa Liberã, of which issue was brought in the
same day at Bucuresti, being the first periodical from province of revolution announced at
Televiziunea Românã Liberã after midnight.
Starting with 1990, the Targovisteans begin to taste the freedom and to enjoy what life
offered in a democratic regime. It is reopened the weekly fair (talciocul) and are organized
different event with worldly character, such as the concurs of beauty Miss România-Dâmboviþa
90 (1990) and Balul Mãrþiºorului (1992).
At 8 September 1993 it is celebrated for the first time the Ziua/Day Oraºului Târgoviºte,
occasioned by religious Orthodox holiday praznicul/wake Naºterii Maicii Domnului, Fecioara
Maria, considered the spiritual patroness of old city. In time the event will gain big proportions,
being extended on more days (usually three) and comprising different manifestations:
medieval parade, concerts, exhibitions, fairs, games for the little ones etc.
At this holiday there will be added annually also other events dedicated to recreation of
town inhabitants, like manifestations dedicated to anniversary year Târgoviºte 600 (1995 
occasioned by filling of 600 years from the first documentary attestation of locality), Festivalul
Berii/Beer (first edition in 2000), Festivalul Pãpuºilor Vii/Living Puppets, Ziua Metalurgistului
or Zilele Europei.
Stema/arms of town will be approved by Consiliul Local on 11 March 1996, after the model
of that created in 1928, but having in the center the domnitor/ruler Neagoe Basarab and doamna
Despina.
Since 1994, the Town-Hall will accord the title of honorary citizen of the town for many
personalities in different fields of activity. Among those who have received this title are numbered:
the generals Victor Isãceanu (the first honorary citizen) and Ion Palade, artists Gicã Petrescu
and Voicu Enãchescu, the political men Theodor Stolojan, Ion Iliescu, Adrian Nãstase, the
sportmen Ioan N. Radu etc. Other personalities of national stature will receive it pothumously:
marshal Ion Antonescu, Vasile Blendea, Gheorghe Petraºcu, Tony Bulandra, Cezar Ivãnescu.
The local press knows an extraordinary development. Numerous periodicals appear,
majority with an existence of only few issues, phenomenon reflecting initiative and enthusiasm
of Targovistean pressmen. Among first newspapers are numbered the weeklies Glasul cetãþii,
which has also a literary supplement, and Interviu (1990), as well as the magazine of litera46
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ture Târgoviºtea, Altfel (1990), Poliþia dâmboviþeanã (1991) and culture bimonthly
Þeapa (1992). In the last decade the number of Dambovitsean periodicals reduced considerably, remaining leaders of market the dailies Adevãrul de searã-Târgoviºte, Jurnal
de Dâmboviþa and Dâmboviþa  the later two being the periodicals with longest existence
and constant apparition  seconded by newspapers recently appeared like Universul
dâmboviþean, Incomod etc. Likewise, it exists an important number of culture magazines
such as Litere, magazin of the Writers Society of Targoviste, Eroica (the historical culture
magazine, of Association Cultul Eroilor), Curier, magazin of the County Library Ion Heliade
Rãdulescu Dâmboviþa and Valahica, magazin of National Museum Complex Curtea
Domneascã Targoviste, or publication of some institution of learning.
The local mass-media is completed through entering in function of local TV and radio
posts. The first post of television in Targoviste was Ruvacom (emits since August 1992), and
the first posts of radio Minisat and Dâmboviþa (emitting since 1995). The number of local
TV and radio posts was until present in continuous growth, the inhabitants of Targoviste being
in present informed by 4 televisions: Columna TV, Târgoviºte TV, Artpress, Dâmboviþa
TV. Also in the field of television, at Targoviste since 1992 functions also Cabel TV Society
Minisat, its subscribers enjoying a great number of TV posts intercepted, majority foreign.
Local publishing house begin to function, the first being Macarie, founded in 1990 by
Mihai Vlad. In the first decade of the third millennium functioned or were registered over 20
publishing houses and editing institutions, but the exigences imposed by market economy
made that only few to develop and maintain in activity, arriving to be known at national level:
Pandora-M (founded in 1994), Bibliotheca (founded in 1997), Cetatea de Scaun, Transversal
(founded in 2000).
The opening of appetite of inhabitants for political life leads to formation of branches in
Targoviste of numerous existing political parties: 18 in 1990, at which other 3 were added in
the next year. The political struggle yet is given between the parties with most numerous
members: Frontul Salvãrii Naþionale and historical parties, now reset up, Partidul Naþional
Liberal and Partidul Naþional Þãrãnesc Creºtin-Democrat.
Following the first free elections, it is elected as mayor the engineer Gheorghe Ana (20
May 1990).
In the last decade of XX century, the development of town Targoviste carried on in a
slower rhythm. The industrial platform which ensured majority of work places was massively
restructured, being developed in exchange the private initiative and investments of some
multinational companies in the field of commerce and services.
The big economic operators of town are now the old industrial units restrutured and privatized 
Mechel, Oþelinox, UPET, Romlux  but also new firms like Erdemir and Rondcarton.
The metallurgical Russian group Mechel penetrated Romanian market through buying
majority packet of actions (83,99%) from Combinatul de Oþeluri Speciale in Târgoviºte in the
year 2002, for the sum of 60 millions dollars. In spite of many restructurings, in 2009, the
combine remained an important economic operator, having 3 128 employees and being listed
on Bursa de Valori Bucureºti.
Starting with the year 1997, the majority packet of actions of Oþelinox (51%) has been
acquired by Samsung Deutschland GmbH  branch of South Korean group Samsung
Corporation. As follow of contributions of capital in last years, Samsung Deutschland GmbH
detained in August 2007 74,99% from social capital of Oþelinox. The actions of the company
were transaction-ed at Bursa de Valori Bucureºti, until May 2006, when the shareholders of the
company approved, with majority of votes, the de-listing. At the final of year 2006, the company
extended fabrication range, through finalization of investments in the section of welded tubes
from un-oxidable steel. The capacity of production for plates and bands from un-oxidable steel
is of 60 000 tons per year, and the capacity for small profiles and wire is of 100.000 tons per
year. In 2008 it had circa 800 employees.
Turkish metallurgical company Erdemir bought, in 2001, the roll mill of electric-technical
bands of Combinatului de Oþeluri Speciale Târgoviºte. Erdemir România is specialized in
production of plate, strips and bands of steel, and haz circa 350 employees.
Out of autochtonous investors, Rondocarton Cluj opened also its second factory of
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undulated cartoon, in Targoviste, but production itself was started only in January 2009.
The factory has circa 60 employees.
A series of commercial societies of supermarkets type  Kaufland, Praktiker, Interex, Plus,
Penny Market, Ethos, Profi, Dedeman, Carrefour, Mega Image, Metro  open commercial
centers in Targoviste, activating in parallel with the old big emporiums Muntenia and Mondial.
In 1995, the town Târgoviºte had a total area of 4 681 ha, 32342 dwellings, and length of
streets had arrived at 108 km, out of which 98 km modernized; the net of canalization was of
78,1 km, the conduit of gas had a length of 93,2 km, and population numbered 99 677
inhabitants. For elaboration of general urban plan of town it was drew up a study of historic
urbanism, and since 1997 some street will receive the old name, carried in inter-war period.
The architecture of town suffers fundamental transformations. There appear numerous
shops of dimensions relatively reduced, comparative to those in period of Communist regime,
but with a much more attractive exterior aspect. Also modern constructions are risen, from
concrete and glass, after model of those Occidental: like seat of Sucursalei Dâmboviþa a
Bãncii Comerciale Române (1997), seat of Direcþiei Silvice (1997), seat of Sucursalei Dâmboviþa
a Bãncii Române pentru Dezvoltare, seat of Sucursalei de Distribuþie a Energiei Electrice,
Mini-Mall (2009, extension of old complex complex Mondial) and City Center (2010).
New monuments for public are unveiled: statues of voevodes Mircea cel Bãtrân (1993)
and Mihai Viteazul (2001), monuments dedicated to former anti-communist political prisoners,
Eroilor târgoviºteni (2002) martyrs Brâncoveni (2004), as also the diptych consecrated to Tudor
Vladimirescu (2001). In Parcul Chindia, Aleea Voievozilor is inaugurated  unique project in
the country  decorated with the busts in bronze of the 33 voevodes of Targoviste (2007).
The cultural tradition of town found its crowning in development of superior learning. The
setting up of Colegiului Universitar Economic ºi de Administraþie (1991) and then of Universitãþii
Valahia (1992), in time appearing also branches of private institutions of higher education
(Spiru Haret, Hyperion), transformed Targoviste into an important university center.
The Universitatea de stat Valahia came into life through Hotãrârea guvernului României
nr.288 from 1 June 1992. Its inauguration was made in the amphitheater of Grupului ªcolar
Voievodul Mircea (5 October 1992), in presence of prime-minister of Romania, Theodor
Stolojan, and of other personalities from administration or the field of culture. Organized until
1995 on two faculties (Inginerie and ªtiinþe), plus a college (Colegiul tehnic economic ºi de
administraþie), this institution of higher education developed continuously, numberin in the
year 2000 nine faculties (ªtiinþe Economice, ªtiinþe Juridice, ªtiinþe Umaniste, Muzicã, ªtiinþe,
Teologie-Litere, Inginerie Electricã, ªtiinþa ºi Ingineria Materialelor, Ingineria Mediului
Biotehnologii) and two colleges (Colegiul Economic ºi de Administraþie and Colegiul
Pedagogic). In 2011 functioned faculties of ªtiinþe Economice, ªtiinþe Juridice ºi SocialPolitice, ªtiinþe Umaniste, Teologie, ªtiinþe ºi Arte, Inginerie Electricã, Ingineria Mediului ºi
Biotehnologii, Ingineria Materialelor, Mecatronicã ºi Roboticã, a Departament de Studii
Economice ºi Administrative at Alexandria and ªcoala Doctoralã. To these are added
numerous other centers of study and departments, specific to prestigious institutions of
higher education, such as Institutul de Cercetare Pluridisciplinarã ªtiinþificã ºi Tehnologicã,
Departamentul de Studii ºi Relaþii Internaþionale and Departamentul de Învãþãmânt la Distanþã.
From 463 students matriculated in 1992 it reached presently over 10 000 (among which also
foreign students), the university playing thus an important role in cultural, but also economic
life of town. The rectors of the university have been until present university professors Florea
Oprea and Ion Cucui.
The principal institutions of culture of town have been Biblioteca Judeþeanã Ion Heliade
Rãdulescu Dâmboviþa (of which activity was extended out of boarder through creation of
Bibliotecii Târgoviºte from Chiºinãu, Republica Moldova and the supporting of Romanian
libraries in Montreal, Canada and Castellon, Spania), Complexul Muzeal Naþional Curtea
Domneascã Târgoviºte and Casa de Culturã of municipality. To them it was added: Teatrul
Municipal Tony Bulandra (professional theater since 1996), Teatrul pentru Copii ºi Tineret
Mihai Popescu and Filarmonica Muntenia. Unique in the country is Muzeul Naþional al Poliþiei
Române, inaugurated in Casa Coconilor in the year 2 000.
The post-revolutionary administrators made efforts for modernization of Targoviste, in
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the difficult context of passing to market economy, of weak foreign investment and of
drastic reduction of population of municipality as consequence of diminution of birth rate at
national level and of migration of inhabitants toward zones better developed from economic
point of view (specially Bucharest and the West-European countries). The last cause, in
special, accelerated involution of population of municipality, which from 100 426 inhabitants
as many as they were in 1989, arrives at 90 589 in 2005 and 88 119 in July 2010.
The social-economic problems, specific of process of transition toward market economy,
have put the municipality in front of new types of manifestations of population discontent: the
protests in street and staking out the seats of administrative institutions. In Targoviste, the
amplest such manifestations take place in 1999  the first meeting of pensioners and the great
meeting of trade-unionists from the plants in Moreni, Mija and Dragomireºti (over 2 000 persons).
During mandate of mayor Teodor Bâte there were given in use the first 50 apartments built
after 1989 (June 1999), edified by the firm SC Novacom SA from Moreni, as well as the first
night asylum in county (1997). In the field of infrastructure, it is finalized the passage over
railway Târgoviºte-Ploieºti, with 4 bands of circulation (2000) The town adheres to Uniunea
Oraºelor Istorice din România, its mayor being the vice-president of the union (1999).
The mayor Iulian Furcoiu (in function between 2000-2008) has acted on line of exploiting
touristic and cultural potential of town, through its reintegration in touristic circuit and allocation
of funds for beautifying of locality  remaining in memory of townsmen the ample campaign of
paving of sidewalks with red and white biscuits (paves of concrete, with form of respective
aliment), and sustained plantation of numerous flowers, actions which bettered considerably
the aspect of town.
The mayoralty starts the program of dwellings for youth ANL in quarters III, IV and XI, and
through urban extension it appears a new quarter Tineretului-Sagricom. Agricultural-alimentary
markets in municipality are rehabilitated and modernized: 1 Mai (Centru), Bãrãþiei, Tineretului,
Aurora (micro IV), Vlad Þepeº (micro XI). There are edified the social settlements Sfânta
Maria and Sfânta Elena, and for children are built parks of playing (Voinicel, Bondocel,
Aºchiuþã etc).
During the mandate of mayor Gabriel Boriga (2008  present), there were made some efforts
for attraction of European funds, destined in principal to the modernization of town, stepping up of
comfort of inhabitants and increasing the activity of locality. In this sense it was started the asphalting
of 32 secondary streets from all quarters, in parallel with rehabilitation of principal arteries.
In the year 2010, considered by mayor the best year in centuries old history of town... in
what regards the investment, it succeeded the attraction of European funds in value of 85
millions euro, 98% representing not-reimbursable funds. Majority of these funds have been
allocated Planului strategic integrat pentru dezvoltarea durabilã a municipiului Târgoviºte (over
34 millions euro), plan which refers to modernization of 6 quarters (approximately a third from
area of municipality), through replacing in totality of water net, canalization net, road infrastructure,
remaking of entire landscape, of public illuminating system, of playing places for children,
monitorship of road traffic through video cameras etc. Other two big projects, in value of 20
euro each, aimed at rehabilitation and modernization of road belt of city and consolidation and
modernization of 9 school units.
At the beginning of the year 2011 there were finalized the works of restoration of Curþii
Domneºti, aiming at protection of monumental ensemble, following of an ample project PHARE
in value of 3 480 508 euro. On 26 March 20011, the town was visited by the minister of Dezvoltãrii
Regionale ºi Turismului, Elena Udrea, occasion with which it was signed the contract of financing
of project Complex turistic de nataþie. An investment of over 19 million euro, stipulated to
materialize on the structure of former Baze de Agrement Crizantema, left in abandonment 20
years. The complex follows to comprise an arranged beach, swimming pools and slides with
water, a covered basin and grounds of tennis, basketball, mini-football, plus paces for playing
of children. On the same line, of creation of modern spaces destined to the recreation and to
physical activities, on 15 July 2010 had been inaugurated the first covered basin of town,
having semi-Olympic dimensions and being usable on per-course of the entire year, grace to
the heating installation.
In the summer of 2011, Primãria Târgoviºte started an ample program of hygiene and
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cleaning, demolishing circa 90 illegal constructions and succeeding to give back to the green
space some zones of historic importance of town, like ªanþul Cetãþii/The Ditch of Fort.
The feminine team of basketball Club Sportiv Municipal Târgoviºte was substantially
supported by municipality, succeeding the gaining of four national titles and the reaching of
quarters final of FIBA Eurocup (2010)  the best performance in the history of last three
decades of Romanian feminine basketball.
The present introduction couldnt but sketch, in few words, important moments from a
centuries-old evolution. Each of these are re-found inside of the volume, beside other over
1500 events, personalities and institutions with existence tied by Târgoviºte.
Florenþa valahã of most important Romanian prose-writer of last two decades, Mircea
Horia Simionescu, in spite of its glorious past, didnt benefit of a work in which the scientific
approach to combine the characteristics of an encyclopedia.
In the XIX century the first researchers with preoccupations regarding evolution of Targoviste
were Dimitrie Papazoglu, Vasile Oprescu, Grigore Aramã and especially the teacher I.D.
Petrescu, who realized the first monograph of the locality (1888)  one of the few works of this
type dedicated to a Romanian town at that time, remained as reference point for ulterior studies.
The historical research made new progresses grace to contributions brought in the following
century by Virgil Drãghiceanu, Alexandru Vasilescu, Ion Negoescu, Constantin Niþescu-Zlatin
and Grigore Tolea. The apparition of magazine of Muzeului Judeþean Dâmboviþa, Valahica,
offered to Targovistean men of culture (and not only them) a tribune for exposing own scientific
theses and publication of researches, in a period when these had to pass through the guillotine
of censorship. Thus appear the studies of personalities of national status like Nicolae Stoicescu,
Cristian Moisescu, Dan Simonescu, Gheorghe Pârnuþã, George Potra, Pavel Chihaia or Nicolae
Constantinescu , substantial contributions to knowledge of towns past. In 1977 will be realized
a monograph of reduced proportions of the town, by a collective of specialists from several
fields of activity. The last decades bring yet ample works with mono-graphic or encyclopedic,
their authors re-founding in the collective of present encyclopedia.
The present volume, without having pretensions of being exhaustive, represents an ambitious
approach through its encyclopedic character of presentation of evolution of Târgoviºte. Not in
the last turn, it is desired to be a homage, realized but with means of scientific rigor, brought by
the authors to the town which offered them space of inspiration, affirmation and life.
Translation by Dr. George Anca
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A
ABRAMESCU, Mihai (3.II.1944, Bucºani,
Dâmboviþa) Absolvent al Liceului (azi, Colegiul Naþional)
Ienãchiþã Vãcãrescu din Târgoviºte ºi al Facultãþii
de Medicinã ºi Farmacie din Timiºoara. Medic
secundar de medicinã internã la Spitalul CFR din
Ploieºti, medic specialist de medicinã internã, apoi
medic specialist ºi primar gastroenterolog la Spitalul
de Urgenþã al judeþului Dâmboviþa din Târgoviºte;
competenþã EDS ºi DEI. Este membru al Societãþii
Române de Gastroenterologie ºi Hepatologie, al
Societãþii Române de Endoscopie Digestivã ºi al European Association for the Study of the Lixer. Participã
cu comunicãri la manifestãri medicale naþionale ºi
internaþionale cu tematicã gastroenterologicã ºi
hepatologicã. (G.C.)

amintim: Chemarea intelectualilor dâmboviþeni pentru
sprijinirea frontului (nr. 15 din 1943). Eroii noºtri 
legendarii generaþiilor de mâine, Armata  Pavãza þãrii,
O vizitã la un cimitir. (V.P.)
ACÞIUNEA NOUÃ Ziar al P.N.L.  Gheorghe
Brãtianu din judeþul Dâmboviþa. Apare în perioada 1 iulie
 5 octombrie 1930 avându-i ca director pe Iulian
Grideanu ºi ca redactor responsabil pe Alexandru
Poenãreanu. Începând cu numãrul 4 se precizeazã cã
ziarul apare sub conducerea unui Comitet de redacþie.
Administraþia ºi redacþia se aflau pe Calea Domneascã,
nr. 120. Apariþia ziarului este prilejuitã de acþiunea la
nivel central, cu ecou ºi la Târgoviºte, a grupãrii
Gheorghe Brãtianu care în iunie 1930 se desprinde din
P.N.L. ºi formeazã P.N.L.  Gheorghe Brãtianu. Scopul
urmãrit: Glasul nostru nu se adreseazã beneficiarilor
de onoruri ºi consilii. Noi cerem adeziunea mulþimii
liberale, care aºteaptã de la miºcarea noastrã o salvare.
Se preciza totodatã cã acþiunea marelui patriot George
Brãtianu merge înainte pânã la triumful definitiv. Scriu
articole Gheorghe Brãtianu  preºedintele de onoare al
organizaþiei din Dâmboviþa, avocaþii Alexandru
Poenãreanu  secretar al organizaþiei judeþene georgiste
ºi Iulian Grideanu  fost ajutor de primar, ªerban
Tassian, Gheorghe Bucuricã  preºedintele Asociaþiei
Învãþãtorilor din judeþul Dâmboviþa, institutorul Aurel
Ionescu, Dumitru Câmpeanu  fost prefect º.a.
Subiectele abordate: disputa dintre Gheorghe Brãtianu
ºi vechii liberali, vizitele lui Gheorghe Brãtianu la
Târgoviºte ºi Gãeºti (21 august 1930), situaþia
economicã a judeþului, disputa cu presa liberalã localã
(îndeosebi cu Viitorul Dâmboviþei), critici la adresa
liderilor liberali Vintilã Brãtianu ºi C. Dimitriu, laude la
adresa regelui Carol al II-lea urcat pe tron la 8 iunie
1930, specula cu produse, cãderea guvernului. (M.C.)

ABRAMESCU, Niculae (18.VIII.1939, Bucºani,
Dâmboviþa) Absolvent al Liceului (azi, Colegiul
Naþional) Ienãchiþã Vãcãrescu din Târgoviºte ºi al
Facultãþii de Medicinã Generalã a Institutului de
Medicinã ºi Farmacie Carol Davila din Bucureºti.
Medic secundar la Sanatoriul TBC din Valea Iaºului
(jud. Argeº), medic specialist ftiziolog la acelaºi
sanatoriu, apoi la Sanatoriul TBC de la Mãnãstirea
Dealu, medic specialist pneumoftiziolog la
Dispensarul TBC din Târgoviºte ºi medic primar
pneumoftziolog la Spitalul de Urgenþã al judeþului
Dâmboviþa din acelaºi oraº. Este membru al Societãþii
Române de Pneumologie. Participã cu comunicãri la
manifestãri ºtiinþifice medicale naþionale ºi
internaþionale pe teme de pneumologie. (G.C.)
ACÞIUNEA Ziar de atitudine româneascã. Apare la
Târgoviºte în perioada 25 decembrie 1941  mai 1943.
Director P.N. Zaharia. Este tipãrit la Tipografia Dacia
a medicului Constantin Popescu. Printre redactori ºi
colaboratori, Corneliu Popescu, fiul patronului, care
pãrãseºte þara stabilindu-se definitiv în Venezuela, la
Caracas. În ziar sunt publicate numeroase articole
despre evenimentele petrecute pe front. Dintre acestea

ADEVÃRUL DE SEARÃ Ediþia de Târgoviºte a
cotidianului apare din 11 mai 2009; editor: SC Holding
Adevãrul SRL. Editori coordonatori: Manina Leaºu,
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parlamentele altor state: preºedinte al grupului de
prietenie cu Republica Popularã China, preºedinte al
grupului parlamentar de prietenie cu Republica Finlanda
etc. Sub aspect strict profesional este doctor în
economie, specializarea Comerþ ºi servicii, lector
universitar la ASE Bucureºti. La alegerile parlamentare
din 2008 este ales deputat în Colegiul Târgoviºte ºi în
aceastã calitate acþioneazã pentru rezolvarea unor
probleme privind dezvoltarea oraºului. (M.S.)

George Enache; redactori: ªtefania Honþoº Nicolãescu,
Adriana Rãceanu, Ion Obãgilã, Oana Soare. Rubrici
permanente: Ultima orã, Eveniment, Exclusiv,
Oraºul meu, Viaþã sãnãtoasã, Oameni / Portret,
Români în lume, Sport. Format tabloid. A apãrut pânã
în iunie 2011. (G.C.)

ADMINISTRAÞIA FINANCIARÃ A fost construitã
în 1890 de cãtre Ministerul de Finanþe dupã proiectul
arhitectului Statie Ciortan, autor al mai multor planuri
de sedii, de administraþii financiare judeþene.
Monumentalã, clãdirea este construitã în stil neoromânesc, punând în valoare, cu o frumoasã plasticitate,
vechi elemente ale acestui stil. Latura dinspre strada
Grigore Alexandrescu este bordatã de un mic scuar în
care se aflã astãzi bustul poetului care a dat numele
strãzii. Noul edificiu a fost menþionat în planul oraºului
din 1913, ridicat de ªtefan Septville ºi a servit ca sediu
al Administraþiei Financiare pânã în zilele noastre, când
a fost construit un nou sediu pe Calea Domneascã,
nr.166. Tot aici, la parterul imobilului, a funcþionat ºi
Agenþia Bãncii Naþionale pânã în 1992. (G.T./ C.V.)

ALDEA, Alexandru (?  ~17.XI.1436, Târgoviºte)
Domn al Þãrii Româneºti (a. 14 iun. 1431  p. 17 nov.
1436). Fiu nelegitim al lui Mircea cel Bãtrân ºi ginerele
domnului Moldovei, Alexandru cel Bun. Ocupã tronul cu
sprijin ungar ºi moldovean, alãturându-se coaliþiei
antiotomane, condusã de regele Sigismund de Luxemburg. În replicã turcii pradã þara (vara 1431) ºi îl obligã
pe Alexandru Aldea sã încheie Tratatul de la Adrianopole
(iulie 1432), prin care se recunoºtea vasal sultanului,
plãtea tribut ºi trimitea ostatici fii de boieri. În aceeaºi
lunã participã cu oaste la campania turcilor în
Transilvania, care se încheie cu o victorie (24 iulie 1432),
deºi Sigismund fusese avertizat de Alexandru Aldea
asupra planurilor ºi efectivelor otomane. În anul urmãtor,
regele Ungariei îi va retrage dreptul asupra feudelor
Amlaº ºi Fãgãraº. Pe plan intern, domnia sa a însemnat
o întãrire a partidei boiereºti filoturceºti ºi o scãdere a
autoritãþii centrale, în favoarea marii boierimi, care se
implicã în impunerea domnilor. S-a stabilit la Târgoviºte
încã de la începutul domniei, graþie sistemului defensiv
superior al aºezãrii. Majoritatea documentelor sale (4
 danii pentru mãnãstiri, printre care ºi Dealu) au fost
emise aici. (A.ª./M.O.)

AGULETTI, Theodor Avram (1860-1920) Profesor,
istoric. A fost profesor de istorie la Fãgãraº, Buzãu ºi
Târgoviºte, unde a fost ºi directorul gimnaziului (18771900), pentru ca la 1 septembrie 1901 sã fie mutat la
Liceul Mihai Viteazul din Bucureºti. Îndeplineºte funcþia
de inspector ºi director în Ministerul Instrucþiunii
Publice. A fost autor al numeroase manuale ºcolare,
colaborator la revistele Arhiva din Iaºi, România
muzicalã, Tribuna din Sibiu. La Târgoviºte s-a strãduit
pentru îmbunãtãþirea condiþiilor de studiu, a programei
pentru elevi, înzestrarea materialã a gimnaziului ºi a
militat pentru creºterea fondului de carte al bibliotecii.
A iniþiat organizarea de manifestãri cu caracter complex: serbãri, seri cultural-distractive, conferinþe, fiind
un propagator al ideilor progresiste în sistemul
educaþional. (M.O.)

ALECU, Ion (11.I.1911, Lazuri Dâmboviþa  ?)
Învãþãtor, inspector ºcolar, om politic. Absolvent al ªcolii
Normale. Se implicã în viaþa politicã, fãcând parte din
Partidul Naþional Liberal pânã în anul 1938. Pe 18
februarie 1945 se înscrie în Partidul Social Democrat ºi
acþioneazã pentru organizarea structurilor partidului în
plãºile Matei-Voievod, Târgoviºte, Bilciureºti. Este
membru în conducerea organizaþiei din Târgoviºte ºi
vicepreºedinte judeþean. Ia parte la activitatea Frontului
Naþional Democrat, ca reprezentant al Partidului Social Democrat, contribuind astfel la ascensiunea spre
putere a forþelor procomuniste. Este ales vicepreºedinte
al Grupului Învãþãtorilor socialiºti din Dâmboviþa; face
parte din conducerea judeþeanã a Sindicatului
învãþãtorilor, iar în 1947 este ales în Consiliul judeþean
provizoriu Un raport al Partidului Social Democrat din 3
octombrie 1947 îl caracteriza astfel: Secretar judeþean
al P.S.D., inspector ºcolar, oportunist, tipul politicianului
vechi, linguºitor, nu e periculos ºi nici capabil de vreo
acþiune de dreapta. Am colaborat pânã în prezent ºi
contãm pe el. (M.C.)

ALBU, Gheorghe (19.VI.1954, Finta, Dâmboviþa)
Studii liceale în Târgoviºte, fiind absolvent al Liceului
Economic. Studii universitare la Academia de Studii
Economice Bucureºti. Pânã în 1990 lucreazã ca economist la ICS Fieni. Din 1990 intrã în activitatea politicã.
Membru al FSN de la înfiinþare, devine deputat în 1990
ºi în 1992 îndeplineºte funcþia de secretar de stat, ºef
al Departamentului de Comerþ ºi Turism. Ca membru al
Partidului Democrat ºi apoi al Partidului Democrat Liberal, activeazã din 1996 pânã în prezent. Îndeplineºte
mai multe mandate în calitate de preºedinte al Comisiei
Naþionale de Revizie ºi Control. În cadrul Camerei
Deputaþilor îndeplineºte succesiv mai multe funcþii de
înaltã responsabilitate: vicepreºedinte, secretar ºi
chestor. A activat în diverse comisii de prietenie cu
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ALESSANDRESCU, C. (1836-1909) A fost elev la
Liceul Sfântul Sava din Bucureºti, unde a obþinut o bursã
prin concurs. În Târgoviºte a venit în 1874 ca Institutor
la ªcoala Nr. 1 de Bãieþi. Între 1883-1901 a îndeplinit
funcþia de revizor ºcolar al judeþelor Dâmboviþa, Muscel
ºi Dolj, perioadã în care a contribuit la dezvoltarea
învãþãmântului românesc. A fost autorul unor manuale
ºcolare, geografii ale judeþelor Dâmboviþa, Muscel,
Prahova ºi Dolj, care au reprezentat un succes al
cercetãrii geografice ºi au stat la baza întocmirii Marelui
dicþionar geografic, unele premiate de Societatea
Geograficã Românã. A fost directorul ziarului Armonia,
unde a publicat numeroase articole de interes general,
didactic dar ºi politic, fiind lider marcant al organizaþiei
liberale de Dâmboviþa. (M.O.)

împreunã cu fiica sa care va deveni o apreciatã pianistã.
Moare în Bucureºti, fiind înmormântat la cimitirul Bellu.
Opera sa cuprinde meditaþii ºi elegii preromantice ºi
romantice, epistole, satire ºi fabule, influenþate puternic
de clasicismul francez, deschizând drum marii poezii
de profundã interiorizare, de meditaþie asupra sensurilor
vieþii. Contribuie decisiv la crearea epistolei ºi fabulei
româneºti. Este considerat cel mai mare dintre poeþii
noºtri dinainte de Eminescu. În întreaga sa activitate a
fost redactor sau a colaborat la numeroase reviste ºi
ziare ale epocii pe care a traversat-o. Debut în Curierul
românesc (1832) cu poezia Miezul nopþii, iar editorial
în acelaºi an cu volumul Eliazer ºi Neftali, cuprinzând o
traducere din Florian ºi câteva poezii originale. Urmeazã
volumele: Poezii de D.Gr. Alexandrescu (1838), Poezii
ale lui Gr. Alexandrescu (1842); Suvenire ºi impresii.
Epistole cu fabule (1847), Meditaþii, elegii, epistole ºi
fabule (1863). Dedicã oraºului natal poeziile Adio. La
Târgoviºte, Trecutul. La Mãnãstirea Dealului. Ca semn
de recunoºtinþã i se ridicã un bust în oraº, realizare a
sculptorului I. Pavelescu-Dima, în apropierea casei natale
(unde este pusã o placã). Bustul a fost dezvelit, iniþial, în
faþa Primãriei, cu prilejul centenarului naºterii. O ºcoalã
generalã ºi o stradã îi poartã numele. (V.P.)

ALEXANDRESCU, Grigore (22.I.1810, Târgoviºte 
5.XI.1885, Bucureºti) Poet, traducãtor, publicist, politician. Copilãreºte în oraºul natal, la casele lui Nae Hiotu.
Învaþã greaca modernã împreunã cu Vasile Cârlova. Din
1827 rãmâne orfan de ambii pãrinþi. Se mutã în Bucureºti
la un unchi al sãu, pãrintele Ieremia, locuind într-un
beci sub scarã, la Mitropolie. În 1831 este elev în clasa
de literaturã a ºcolii lui J.A. Vaillant, fiind coleg cu Ion
Ghica ºi C.A. Rosetti. Trece la Colegiul Sf. Sava având
ca profesori pe Eufrosin Poteca, Petrache Poenaru, G.
Ioanid, S. Marcovici. Îºi formeazã o temeinicã culturã
clasicã, citeºte, de asemenea, asiduu din Voltaire,
Boileau, Racine, Montesquieu. Cunoaºte pe Iancu
Vãcãrescu ºi pe Ion Heliade Rãdulescu intrând cu
acesta din urmã într-o înverºunatã polemicã ce va dura
toatã viaþa. Membru de la înfiinþare (1833) al Societãþii
Filarmonice, alãturi de Ion Câmpineanu ºi Ion Heliade
Rãdulescu. Intrã în armata naþionalã (1834), recent
înfiinþatã, cu gradul de cadet, fiind înaintat apoi praporcic.
Supravegheazã o vreme, la Focºani, miºcarea vamalã.
În 1837 demisioneazã din armatã întorcându-se la
Bucureºti. Sub domnia lui Gheorghe Bibescu ocupã
diferite funcþii administrative. Ca urmare a publicãrii în
Dacia Literarã a poeziei manifest Anul 1840 semnatã
U din B, este arestat preventiv ca suspect, fiind eliberat
la intervenþia prietenului sãu Ion Ghica, împreunã cu
care viziteazã, în 1842, mãnãstirile de pe valea Oltului.
În timpul Revoluþiei de la 1848 este redactor, alãturi de
Nicolae Bãlcescu, la ziarul Poporul suveran. Dupã
înfrângerea acesteia, pãstreazã relaþii cu revoluþionarii
emigranþi. Între 1850-1854 este secretar la Senat, director al Arhivelor Statului, membru al Comitetului
Teatrului Naþional, director al Eforiei Spitalelor. Ocupã
funcþia de director al Departamentului Cultelor ºi
Instrucþiunii Publice, sub domnia lui Alexandru Ioan
Cuza, membru onorific al Eforiei Spitalelor, membru al
Comisiei Centrale de la Focºani, ca reprezentant al
Þãrii Româneºti, comisie ce se ocupa cu unificarea
legislaþiei Principatelor Unite. Cãlãtoreºte la Paris (1875)

ALEXANDRESCU, Matei (30.IV.1906, Târgoviºte
 5.XI.1979, Bucureºti) Poet, memorialist, publicist,
politician. Studii primare ºi liceale în Târgoviºte, fiind
elev la Ienãchiþã Vãcãrescu. Licenþiat al Facultãþii de
Litere ºi Filozofie a Universitãþii din Bucureºti (1931).
În perioada 1931-1934 îndeplineºte funcþii administrative în cadrul Prefecturii Judeþului Dâmboviþa ºi al
Prefecturii Bucureºti. Colaborator la numeroase reviste
ºi ziare ale vremii. Editeazã împreunã cu alþi scriitori
revistele Litere ºi Îndreptar. Primul volum de poezii
îi apare la Târgoviºte în 1931: În insula unde-nfloreau
coralii. Prezintã oraºul natal în tonuri simboliste ºi
deprimante. Alte volume ale perioadei interbelice:
Leagãn de îngeri (1935), Jocul cuvintelor (1939),
Vãmile vãzduhului (1942), Ardealul cântat de poeþi
(1943). Dupã o absenþã de aproape trei decenii,
datoratã activitãþii sale politice, apar volumele: Donna
Sixtina (1970), Catarg (1973) ºi Confesiuni literare
(1971) ultimul adunând o serie de interviuri ale sale cu
personalitãþi literare ale vremii. Revine deseori în
Cetatea de Scaun cu prilejul unor ºezãtori literare sau
întâlniri cu scriitori. (V.P.)
ALEXANDRESKO, N. Ioan Om politic, unul din
întemeietorii Partidului Conservator în judeþul Dâmboviþa
(1882), cãsãtorit cu nepoata de sorã a generalului Ioan
Em. Florescu, al cãrui urmaº se considerat. Membru
în Consiliul Judeþean (1873-1876), preºedinte al
Consiliului General al judeþului Dâmboviþa în anii 18941898. De numele sãu se leagã realizãri importante:
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veniserã sã-l reclame la Poartã sunt arestaþi ºi
condamnaþi la galere. Þara cunoaºte o perioadã grea,
din cauza foametei, a epidemiei de ciumã ºi a noilor
dãri, impuse de nevoile lui Alexandru II Mircea Pe plan
extern, a sprijinit cu oaste instalarea fratelui sãu, Petru
ªchiopul, pe tronul Moldovei, suferind o înfrângere grea
la Jiliºte (14 apr. 1574) ºi pierzând pentru scurt timp
domnia. Ctitor al mãnãstirii Sf. Troiþã (Radu Vodã) din
Bucureºti, unde este înmormântat ºi sprijinitor al mai
multor mãnãstiri athonite ºi de la Muntele Sinai. A adus
prima tiparniþã din Bucureºti, instalând-o la Mãnãstirea
Plumbuita (1573). A preferat sã conducã þara din
Bucureºti, dar nu a ocolit nici scaunul Târgoviºtei.
Evenimentele principale legate de administrarea þãrii se
vor consuma departe de oraº. În 1574, cãlãtorul Pierre
Lesaclopier admira palatul din Târgoviºte întãrit numai
cu garduri mari. (A.ª./M.O.)

obþinerea creditelor necesare pentru judecãtoriile de ocol
ºi pentru jandarmeria ruralã (instituþii reînfiinþate în 1894),
situaþia prosperã a Târgoviºtei ºi a judeþului în contextul
depãºirii încasãrilor bugetare, construirea unui nou sediu
pentru prefecturã între anii 1895-1897 º.a. În 1899 a
fost ales în Colegiul I în urma noilor alegeri pentru
Consiliul Judeþean. În 1890, Ioan Alexandresko a donat
judeþului douã pogoane de teren din moºia de la Gãeºti,
pentru construirea aici a unui spital. (M.C.)
ALEXANDROV, Gheorghe (27.X.1952, Târgoviºte). Urmeazã cursurile ªcolii Populare de Artã din
Târgoviºte sub îndrumarea maestrului Marin-Petre
Constantin. De profesie este tehnician proiectant.
Expune, mai ales, peisaj în expoziþii de grup ºi
personale. Dintre lucrãrile sale unele fac parte din
colecþii particulare din þarã, din Grecia, Italia ºi
Spania. (G.C.)

ALEXANDRU, Constantin Mihail (20.IV.1945,
Târgoviºte) Absolvent al Liceului (azi Colegiu Naþional)
Ienãchiþã Vãcãrescu din Târgoviºte, al Facultãþii de
Filologie (Institutul Pedagogic din Baia Mare) ºi al
Facultãþii de Limbã ºi Literaturã Românã de la
Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaºi. Profesor
la ºcoli din judeþul Dâmboviþa, metodist la Consiliul
Judeþean Dâmboviþa al UGSR, director al Clubului
Muncitoresc din Fieni. Din 1974 ºi pânã astãzi directorul
Casei de Culturã a Sindicatelor din Târgoviºte. Timp de
aproape patru decenii a fost unul dintre organizatorii
unor importante manifestãri naþionale ºi locale dintre
care sunt de amintit Festivalul-Concurs Crizantema de
aur, Festivalul Oameni ºi fapte în marea întrecere,
Festivalul filmului documentar Contemporania,
Festivalul de umor Castigat ridendo mores, Amfiteatrul
artelor. (G.C.)

ALEXANDROV, Vasile (23.I.1928, Letea, Tulcea
 12.II.2006, Târgoviºte). Este, pânã la pensionare, ofiþer
în Garnizoana Târgoviºte. Autodidact ca artist plastic.
În 1973 iniþiazã la Clubul Întreprinderii de Utilaj Petrolier
prima ºcoalã muncitoreascã de artã din Târgoviºte.
Expune în expoziþii de picturã naivã din Franþa, Iugoslavia
ºi Polonia. Din lucrãrile sale unele sunt reþinute la muzee
din þarã ºi în colecþii particulare din Bulgaria, Iugoslavia
ºi Franþa. (G.C.)
ALEXANDRU COCONUL (1611  26 iun. 1632,
Istanbul) Domn al Þãrii Româneºti (p. 14/24 aug. 1623
 oct. 1627) ºi al Moldovei (sept. 1629-29 apr./9 mai
1630). Fiul lui Radu Mihnea. Lãsat domn în Valahia,
dupã ce tatãl sãu primise tronul Moldovei, s-a dovedit
slab ºi bolnãvicios, conducerea þãrii revenind tot tatãlui
sãu. La moartea acestuia (1626), a fost nevoit sã
plãteascã Porþii aproape 4 milioane de aspri pentru a
rãmâne domn, sumã achitatã prin convocarea Adunãrii
Stãrilor ºi desfiinþarea sloboziilor. Mazilit, vine la
Istanbul, unde cheltuieºte circa 100.000 ducaþi veneþieni,
reuºind sã primeascã pentru câteva luni tronul Moldovei.
Târgoviºtea este reºedinþã domneascã ºi cunoaºte o
maximã înflorire. În 1626, mutarea capitalei la Bucureºti
(pãrãsit dupã distrugerile din 1595) nu a afectat profund
viaþa oraºului, mãsura fiind consideratã temporarã, iar
domnia nesigurã. (A.ª./M.O.)

ALEXANDRU, Stanca (20.VIII.1940, Dobra,
Dâmboviþa) Liceul Carabella Târgoviºte (1957);
Facultatea de Medicinã Generalã Bucureºti (1965). Între
anii 1964-1965 a fost medic intern anestezie-reanimare
la Spitalul Filaret. Între anii 1965-1967, internã la
anestezie-reanimare  Spitalul Fundeni, Clinica de
chirurgie generalã. În anul 1967 reuºeºte la concursul
de secundariat ºi este angajatã la Spitalul Judeþean
Târgoviºte, unde promoveazã examenul de medic specialist obstetricã ginecologie ºi din 1990 este medic
primar. Director general al Spitalului Judeþean Târgoviºte
(1993-1994), director al Direcþiei Sanitare Judeþul
Dâmboviþa în anii 1996-1997. Medic ginecolog obstetrician în Policlinica Spitalului Târgoviºte (1997-2000). A
publicat în reviste de specialitate, a participat la conferinþe
ºi congrese în specialitate obstetricã ginecologie. (N.V.)

ALEXANDRU II MIRCEA (3.III.1529  27/28.IX.1577)
Domn al Þãrii Româneºti (a. 11 iul. 1568  14 apr. 1574;
4 mai 1574  27/28 sept. 1577). Fiul lui Mircea III ºi al
Despinei. Ocupã tronul cu sprijinul marelui vizir Mehmed
Sokollu ºi al influentului Mihail Cantacuzino ªeitanoglu.
Imediat dupã urcarea pe tron, executã numeroºi boieri,
susþinãtori ai fostului domn. În 1576 va fi din nou în
conflict cu boierii, dar la intervenþia marelui vizir cei care

ALEXE, Vasile (16.XII.1878, Ghimpaþi, Vizureºti,
Dâmboviþa ?) Preot, ziarist, om politic, lider de partid.
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Balcanice pentru Pace / FEBANGO. Scopul:
dezvoltarea relaþiilor de bunã înþelegere între popoare;
militantism împotriva rãzboaielor de orice naturã. A
participat la vizite oficiale în Republica Popularã Chinezã
ºi þãrile din spaþiul Balcanic. Actualmente preºedinte
Dan ªetrean ºi secretar general Gheorghe Perºinaru.
Îºi continuã activitatea. (G.C.)

Absolvent al Seminarului Nifon Mitropolitul, licenþiat
în teologie (1909) ºi litere (1911). Protoiereu al judeþului
Dâmboviþa în perioada 1911-1914, activând ºi ca preot
la parohia Sfântul Gheorghe din Târgoviºte. În 1914
demisioneazã din funcþia de protoiereu. Conduce
gazeta Înãlþarea (1914-1916), pledând pentru intrarea
României în rãzboiul mondial de partea Antantei.
Participã voluntar pe front (1916-1918) în Regimentul
62 Infanterie ºi apoi în Regimentul 22 Artilerie. Dupã
demobilizare merge în Basarabia ºi devine confesor
la Divizia a II-a Cavalerie cu care trece în Transilvania
ºi apoi în Ungaria, fiind demobilizat la 1 martie 1920.
Intrã în viaþa politicã ºi se înscrie în Partidul Þãrãnesc,
pe listele cãruia devine senator în anii 1920-1921. În
aceastã calitate adreseazã interpelãri ministrului
agriculturii Constantin Garoflid în legãturã cu aplicarea
reformei agrare, reuºind înlãturarea din funcþie a unor
consilieri ºi administratori agronomi necinstiþi. Editeazã
ziarul Þãranul Dâmboviþei (1920-1922). Fire controversatã, în 1920 este exclus din Partidul Þãrãnesc ºi
întemeiazã Partidul Þãrãnesc  Alexe. În 1923-1924
fuzioneazã cu Partidul Naþional, devenind liderul noii
formaþiuni politice numitã Partidul Naþional. Aderã la
Liga Apãrãrii Naþional Creºtine (1926-1928), dupã care
îºi reface vechiul sãu partid cu numele Partidul
Þãrãnesc  Alexe, fiind un susþinãtor al dr. N. Lupu.
Fire energicã, erijându-se în apãrãtor al dreptãþii, Vasile
Alexe se bucura de audienþã îndeosebi la sate. Este
ales deputat (1931-1932), remarcându-se în Parlament
prin intervenþiile referitoare la scena politicã din
România. Publicã articole în diferite ziare precum:
Þãranul. Þãranul Dâmboviþei, Deºteptarea. În
timpul regimului antonescian îndeplineºte funcþia de
consilier în Ministerul Educaþiei. În 1946 devine
vicepreºedinte al Partidului Naþional Popular din judeþul
Dâmboviþa. (M.C.)

ALIANÞA PENTRU ROMÂNIA Organizaþia Judeþeanã
Dâmboviþa ia fiinþã în 1997. Preºedinte: Marin Antonescu;
vicepreºedinþi: Florin Aurelian Popescu (ºi preºedinte al
organizaþiei municipale Târgoviºte), Leonardo Badea (ºi
preºedinte al organizaþiei judeþene de tineret), Daniela Popa,
Adrian Þuþuianu, Sorin Diaconescu, Gicã Mircea. La
alegerile din anul 2000 a avut candidaþi la locale pentru
Consiliul Local al municipiului Târgoviºte (Florin Aurelian
Popescu) ºi la parlamentare (Daniela Popa, Marin
Antonescu). Dispare în anul 2002 prin absorbþie la Partidul
Naþional Liberal. (G.C.)
ALIMENTAREA CU APÃ A ORAªULUI (1821-1970)
La începutul secolului al XIX-lea, alimentarea cu apã se
realiza din Iazul Morilor, din râul Ialomiþa (distribuitã de
sacagii) ºi din puþurile Dudea, Geambaºului, Filip ºi din
faþa bisericii Vãrzaru. Dupã 1821 a fost amenajatã o
conductã de olane de la vechile izvoare de la Teiº
(conductã abandonatã) pânã la Târgul din Afarã, unde
s-a instalat o ciºmea. La 10 februarie 1825 domnul þãrii,
aproba întreþinerea drumului izvoarelor prin care se
aducea apa în oraº, cu fonduri realizate din vânzãrile
Târgului din Afarã. Pentru satisfacerea nevoilor
locuitorilor, în 1847, s-a hotãrât înfiinþarea a patru ciºmele
cu apa adusã din Teiº prin prelungirea conductei
existente în Târgul din Afarã. Apa era adusã prin olane
confecþionate de meºterii olari din Drãgãieºti-Pãmânteni.
Au fost instalate ciºmele în faþa Bisericii Târgului, la
capãtul târgului dinspre Mitropolie, lângã casele lui
Chiriac Cojescu ºi Ioniþã Ion. Fonderia (1872) se alimenta
cu apã tot de la Teiº, printr-o coloanã separatã. În 1908,
la sugestia lui Vintilã Brãtianu, primar al Capitalei ºi
deputat de Dâmboviþa, au fost trimiºi la Târgoviºte
profesorul Ludovic Mrazec ºi ing. B. Giulini pentru
întocmirea proiectului alimentãrii cu apã din muntele
Rãteiu. Pe baza proiectului întocmit de inginerul B.
Giulini au început lucrãrile care se finalizau la 4
octombrie 1910. Ministerul Agriculturii ºi Domeniilor a
cedat pentru acest proiect 70 ha din Muntele Rãteiu.
Apa era adusã în oraº pe o conductã de 42 km, compusã
din tuburi de oþel, sistem Mannesman, pânã la rezervorul
de la ªotânga. Reþeaua de distribuþie din oraº a fost
compusã dintr-o conductã principalã pânã la
încruciºarea Cãii Domneºti cu strãzile Mihai Bravu ºi
C. Brâncoveanu, de unde continuau conductele de
distribuþie. Din conducta principalã se alimentau ºi alte
localitãþi de pe valea Ialomiþei. În cursul anului 1924 au

ALFA TV Intrã în emisiune la 1 aprilie 2003 sub
licenþa Alfa TV la Târgoviºte, gãzduitã fiind de Fundaþia
pentru Tineret Dâmboviþa (fostã Casã a ªtiinþei ºi
Tehnicii pentru Tineret). Director: Mihai Eremia, Ioanida
David; redactor-ºef: Alin Zaharia; redactori: Alina
Predescu, Mãdãlina Marinicã, Ionuþ Anghel, Elena
ªtefan. Emisiuni de vizibilitate: Doi ºi un sfert
(anchete), Vocea Chindiei (talk-show politic), Adevãr
ºi Luminã (talk-show religios). Postul îºi înceteazã
emisiunile în 2005. (G.C.)
ALIANÞA PENTRU PACE Organizaþie
neguvernamentalã, continuatoare a Comitetului de Luptã
pentru Pace, înfiinþatã în ianuarie 1990; din 1994 cu
douã sedii centrale, la Bucureºti ºi Târgoviºte. Fondatori,
juristul Mihai Ilicea, preºedinte, ºi secretar general,
Victor Petrescu. Apoi, secretar general Lucian
Grigorescu ºi o vreme preºedinte. Membrã a Federaþiei
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ºi Editura Minerva din Bucureºti. Iniþiativa aparþine
preotului I. Popescu Cernea, directorul gazetei
Dâmboviþa, care a dorit, astfel, sã aniverseze un an de
la apariþia celei de a treia serii a publicaþiei. Almanahul
se deschide cu un calendar ºi cuprinde în sumar informaþii
deosebit de interesante, aºa cum sunt: Monumentele
noastre istorice, Judeþul Dâmboviþa, Personalul
administrativ al judeþului Dâmboviþa, al Prefecturii ºi al
primãriei Târgoviºtei, Serviciul sanitar al judeþului
Dâmboviþa, Societatea filantropicã «Caritatea», plasele
judeþului (prezentare geograficã ºi administrativã), versuri,
proze, teatru, note de cãlãtorie. Din articolul privind judeþul
aflãm cã în Târgoviºte existau în acel moment: 15 biserici,
dintre care 6 parohiale; reºedinþa Diviziei a III-a din Corpul
II de Armatã ºi a regimentelor III Dâmboviþa nr. 22, 10 de
Roºiori ºi a ªcolii de Cavalerie; douã ºcoli primare de
bãieþi tip urban, douã ºcoli primare de fete, o ºcoalã
fröbelianã, una primarã tip rural, una profesionalã, o
ºcoalã de cântãreþi bisericeºti, un gimnaziu, douã ºcoli
particulare de fete, o ºcoalã primarã catolicã ºi una
evreiascã; bãncile Comercialã ºi Industrialã,
Speranþa, Susenilor, Grãdina, Matei Basarab;
societãþile filantropice Vulturul, Centrala ºi Lumina
Sãteanului. Existau ºi urmãtoarele industrii: fabricile
de petrol (Aurora of Romanian Comp. Limited, Steaua
Românã, Isack Haiman et Comp., Iancu Grigorescu),
de spirt ale lui Grigore Gavrilescu, Iosef Samuel, morile
patronilor C. Negoescu, Ghiþã Curelea, Iosef Samuel.
Dar ºi depozitele de vinuri Dumitrescu Comp. ºi al lui
Slavu. Funcþiona un spital, condus de medicul primar
doctor C. Costãchescu Marinoiu, avându-l secundar pe
doctorul Dumitru. Primar al oraºului era avocatul
Gonzalv Ionescu. (G.C.)

apãrut deteriorãri ale conductei, în zona de munte (Valea
Rea, Muntele Raciu, Valea Lupului, Vârful Gâlmei), fapt
ce a dus la apariþia sacagiilor. Pentru suplinirea lipsei
apei, în oraº s-au instalat trei ciºmele publice alimentate
la conducta de apã a fabricii Ioan Grigorescu, situate
pe strãzile Radian, gen. Florescu ºi Labirint. În 1925,
inginerul Dionisie Ghermani de la Institutul Politehnic
Bucureºti, a fost angajat pentru a gãsi noi surse de
apã. Cercetarea s-a îndreptat spre ªotânga, în zona
rezervorului de apã, situat pe terenul lui Laurenþiu Zara,
estimându-se cã debitul apei va spori cu circa 1000 mc
prin forarea a ºase puþuri tubulare. Inginerul hidrolog D.
Ghermani a fost invitat în 1928 pentru a face sondaje
în zona ªotânga, propunând înfiinþarea puþurilor de
captare a apei, sub apa Ialomiþei ºi instalarea unei
pompe de refulare la bazinul ªotânga. În 1931 inginerul
Sachelaride a examinat posibilitatea de alimentare a
oraºului cu apã din douã izvoare aflate în comuna
Vãcãreºti, dar s-a constatat cã apa era insuficientã
pentru scopul urmãrit. Totodatã, se reluau cercetãrile
efectuate de inginerul D. Ghermani la ªotânga,
sondajele de studiu au fost efectuate de cãtre inginerul
Henri Theodoru ºi societatea Edilitatea la o adâncime
de 20 m. În 1935 a fost adoptat regulamentul comunal
al alimentãrii cu apã al oraºului care prevedea
obligativitatea introducerii apei în oraº, modul de
distribuþie ºi taxele aferente. În perioada contemporanã
alimentarea cu apã a oraºului a fost soluþionatã prin
suplimentarea cu noi surse de apã de la Dragomireºti
(1969) ºi Vãcãreºti-Lazuri (1973). (G.T./ C.V.)
ALMANAHUL BISERICESC Publicaþia apare în
2001, editatã de Arhiepiscopia Târgoviºtei la iniþiativa ºi
cu binecuvântarea ÎPS dr. Nifon Mihãiþã, arhiepiscop ºi
mitropolit al acestui arhiepiscopat. Redactori responsabili,
de-a lungul unui deceniu de apariþie: P.C. preoþi consilieri
arhiepiscopali: Ion Stan, dr. Florea ªtefan, Ionuþ-Adrian
Ghibanu, Petre-Ciprian ªarpu, dr. Marian Robert Puiescu.
S-au impus secþiunile Pastorale chiriarhale, Teologie
ºi viaþã, Cu toþi sã fim una, Istoria ºi cultura cetãþii,
Biserica ºi ºcoala, Poezie religioasã, Melos, Din
viaþa arhiepiscopiei în care se regãsesc contribuþiile unor
importante personalitãþi religioase ºi laice, dintre care
amintim: P.F. Patriarh Teoctist, Anastasios,
Arhiepiscopul Tiranei, acad. ªtefan Stãnescu, ÎPS dr.
Nifon Mihãiþã, acad. Rãzvan Theodorescu, acad. Virgil
Cândea, mitropolit Hierotheus Vlachos, Dumitru
Stãniloaie, Dan Zamfirescu, Dumitru Popescu,
Hristodulos al Atenei, Doru Popovici, George Coandã,
Agnes Erich, Victor Petrescu, Gabriela Niþulescu, Radu
ªtefan Vergatti. Coeditor ºi realizare tipograficã: ASA
Media Grafic Bucureºti. Continuã. (G.C.)

ALPHA BANK ROMÂNIA În 1994, Alpha Bank
Group, împreunã cu Banca Europeanã pentru
Reconstrucþie ºi Dezvoltare (BERD) puneau bazele
Alpha Bank în România, sub denumirea de Banca
Bucureºti. La începutul anului 2000, Banca Bucureºti
a fost redenumitã Alpha Bank România pentru a
sublinia apartenenþa la Grup, iar în anul 2005 Alpha
Bank AE a devenit acþionar majoritar. Având în
prezent peste 2.400 de angajaþi, banca oferã întreaga
gamã de servicii ºi produse financiar-bancare, atât
pentru persoane fizice cât ºi pentru sectorul corporate ºi întreprinderile mici ºi mijlocii, printr-o reþea
echilibratã de unitãþi, situate în Bucureºti ºi în
principalele oraºe din þarã. Cele mai recente iniþiative
ale bãncii pe segmentul produselor pentru persoane
fizice includ lansarea depozitului Alpha Tax Protect,
cardul de credit cobrand COSMOTE Alpha
MasterCard sau Pachetul pentru încasarea pensiei
la Alpha Bank. Pe segmentul întreprinderilor mici ºi
mijlocii banca oferã, de asemenea, produse inovative,
ce vin în întâmpinarea nevoilor clienþilor, cum ar fi

ALMANAHUL DÂMBOVIÞEI Apare în 1912 primul
almanah al judeþului. S-a tipãrit la Institutul de Arte Grafice
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îngrijirea unui comitet condus de Christache Georgescu.
În articolul Propagandã din 15 mai 1924, Ion Ciorãnescu
analiza modul în care se realiza propaganda
electoralã la sate: Dar propaganda creºte mai mult la
þarã, prin sate, cârciumi, prin bâlciuri, pe la pomeni,
nunþi, cumetrii ºi chefuri. Când se apropie alegerile,
propaganda umple lumea satelor, încât bieþii oameni
nu mai ºtiu unde sã se ascundã ca sã scape de
dragostea ce i-a gãsit pe fel de fel de vânturã-lume.
Atunci vezi venind prin sate automobile frumoase pline
cu ciocoime din Târgoviºte ºi chiar din Bucureºti [ ].
ªi þãranul încrezãtor în fãgãduielile ce curg ca grindina,
se învoieºte ºi cum votul nu-l costã parale, îl dã ãlui
care fãgãduieºte mai mult, ba deseori ºi ãlui care-l bagã
în sperieþi cu fãgãduielile. (V.P.)

pachetul Alpha IMM turism adresat hotelierilor ºi
agenþiilor de turism. (V.N.)

ALTFEL Revistã de literaturã, apare în primãvara
anului 1990, pentru scurt timp, fiind realizatã de scriitorii
Mirel Lazãr, George Geacãr, Gandy-Romulus
Georgescu ºi Marius Bãdiþescu. (G.C.)
AMAN, Theodor (1831, Câmpulung  19.VIII.1891,
Bucureºti) Pictor. A fost fiul serdarului Dumitru Aman
din Craiova. Elev al lui C. Lecca (Craiova) ºi Vallenstein
(Bucureºti), a studiat la Paris, cu Martin Droiling ºi
François Picot; influenþat de Delacroix. A cãlãtorit în
Crimeea ºi a realizat tabloul Bãtãlia de la Alma,
expus la Expoziþia Universalã de la Paris (1855). S-a
întors în þarã în 1858 ºi a stãruit pentru înfiinþarea
ªcolilor de Belle-Arte la Bucureºti ºi Iaºi. Foarte
productiv, a realizat peste 3000 de lucrãri, multe cu
caracter istoric: Vlad Þepeº ºi solii turci, Capul lui
Bathory, Bãtãlia de la Cãlugãreni, Cea din urmã
noapte a lui Mihai Viteazul, Bãtãlia de la Giurgiu,
Boierii surprinºi la ospãþ de trimiºii lui Vlad Þepeº,
Orãºenii târgoviºteni lucrând la repararea cetãþii
Poienari, multe inspirate din tradiþiile istorice ale
Târgoviºtei. (M.O.)

ANA, Gheorghe (22.V.1945, Lãculeþe, Dâmboviþa)
Inginer, director, politician. Licenþiat al Facultãþii de
Maºini ºi Utilaje  Institutul Politehnic Bucureºti,
absolvent de masterat (1998). A lucrat la Fabrica de
Geamuri din Scãieni, la Primãria Pucioasa ca tehnician
(1970-1971), iar în 1979 a fost numit director al
Întreprinderii de Utilaj Greu din Târgoviºte. În anul 1991
a revenit la aceastã întreprindere, devenitã SC Start
SA. Membru PDSR, PSD. A îndeplinit diverse funcþii:
primar al Târgoviºtei (1990-1991), consilier judeþean
(1992-1996), vicepreºedinte al Consiliului judeþean
(1993-1996), preºedinte al Consiliului judeþean
Dâmboviþa (2004-2008), deputat în legislaturile 19962000, 2000-2004, 2008-2012. A contribuit la realizarea
unor importante obiective târgoviºtene: finalizarea
aducþiunii de apã Hulubeºti-Târgoviºte, introducerea
liniei de troleibuz, reabilitarea reþelei de apã ºi canalizare,
acþiuni de ecologizare, implementarea unor proiecte
turistice, promovarea colaborãrii externe cu instituþii din
Spania, Italia, Portugalia, Belgia, elaborarea unor
proiecte de dezvoltate a judeþului. (M.C.)

AMFITEATRUL ARTELOR În noiembrie 1977 la
Casa de Culturã a Sindicatelor, ca parte organizatoare,
ºi sub auspiciile ziarului Dâmboviþa, la iniþiativa lui
George Coandã, este lansatã aceastã manifestare
culturalã complexã: poezie, muzicã, arte vizuale,
moderatã de iniþiator. Pânã în 1989 la manifestare au
fost invitate sã participe cenaclurile literare din
Târgoviºte, formaþiile folk ale Casei de ªtiinþã ºi Tehnicã
pentru Tineret, interpreþi de muzicã popularã, pictori ºi
sculptori târgoviºteni. (G.C.)
AMICII ªCOLII NORMALE S-a înfiinþat în 1935,
la propunerea profesorului Al. Vasilescu. Cu sediul la
ªcoala Normalã, urma sã realizeze o strânsã legãturã
între foºtii absolvenþi ai ºcolii, învãþãtori la ºcolile din
satele judeþului, cu scopul perfecþionãrii didactice.
Asociaþia ºi-a propus înfiinþarea unei biblioteci de
specialitate, deoarece acolo unde-ºi desfãºurau
activitatea nu dispuneau de ultimele publicaþii. (M.O.)

ANANIA  MITROPOLIT (1545-1558) Provine din
obºtea monahalã de la Argeº unde ºi-a avut metania ºi
probabil a fost ºi egumen. A avut legãturi strânse cu
boierii Craioveºti cu care se pare cã se înrudea, fapt ce
a dus ca în timpul domniei lui Mircea Ciobanu sã nu se
bucure de încrederea lui, nefiind menþionat în
documentele vremii. Anania a fost mai întâi episcop al
Buzãului. Apoi, cãtre sfârºitul anului 1544, este ales
ca mitropolit al Þãrii Româneºti, fiind pomenit la 10
ianuarie 1545 în prefaþa Molitvelnicului tipãrit la Târgoviºte
de Dimitrie Liubavici. Face parte din rândul vlãdicilor
luminaþi cu preocupãri cãrturãreºti întrucât sprijinã pe
Dimitrie Liubavici sã mai tipãreascã în acea vreme o
nouã carte la Târgoviºte, ºi anume, un Apostol slavon.
În 1553 istoria consemneazã cã mitropolitul Anania a
hirotonit întru arhiereu pe preotul ardelean Ioan din
Peºteana, trimis ºi recomandat în acest sens de

AMICUL POPORULUI Organ democratic. Apare
la Târgoviºte între 20 martie ºi 1 septembrie 1913, de
douã ori pe lunã. Director Christache Georgescu.
Tipografie Ioan N. Negoescu. Numãrul din 1 septembrie
1913 nu indicã tipografia. (V.P.)
AMICUL ÞÃRANULUI Apare la Târgoviºte ca ziar
politic ºi cultural al Partidului Þãrãnesc din Dâmboviþa,
în perioada 10 iunie 1922  mai 1924. Bilunar sub
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atenþie deosebitã vizitei regelui Carol al II-lea la
Târgoviºte cu prilejul înãlþãrii în grad a promoþiei de ofiþeri
din toate armele, care a avut loc la ªcoala de Cavalerie
(25 iulie 1939). A demisionat în contextul abdicãrii lui
Carol al II-lea ºi al formãrii unui guvern nou condus de
Ion Antonescu. (septembrie 1940). (M.C./ M.O.)

castelanul Ioan Fanchi din Hunedoara. Odatã cu venirea
la domnie a lui Pãtraºcu cel Bun, mitropolitul Anania
apare menþionat în mai multe acte domneºti ceea ce
denotã preþuirea de care se bucura din partea
domnitorului. În 1556 merge în Transilvania pentru a aduce
osemintele doamnei Despina Milita ºi a le îngropa alãturi
de cele ale soþului ei la Curtea de Argeº, lucru consemnat
pe inscripþia de pe mormântul ei. În 1558 este nevoit sã
pãrãsescã scaunul vlãdicesc ºi sã plece în Transilvania,
deoarece pe tronul þãrii revine Mircea Ciobanu. Cu toate
acestea el continuã sã mai aparã în documentele vremii
pânã spre anul 1580. Astfel, la 2 iulie 1564, dãdea
mânãstirii Argeº un înscris, în care menþiona toate
lucrãrile ºi daniile fãcute acestei mânãstiri. Întreaga sa
avere a dãruit-o Mitropoliei din Târgoviºte, în a cãrei
bisericã este înmormântat cum de altfel, potrivit Pr. Prof.
Dr. Mircea Pãcurariu, a ºi cerut prin testamentul sãu din
22 septembrie 1580. (Arhiep.)

ANCA, Dorinel (14.X.1945, Vârfuri, Dâmboviþa)
Profesor, inspector de specialitate, inspector ºcolar
general. Este absolvent al Facultãþii de matematicã din
cadrul Universitãþii Bucureºti (1969), iar din anul 1983
are gradul didactic I. A funcþionat ca profesor de
matematicã la ªcoala Nr. 2 Corbeanca (1970-1976),
Liceul Ion Heliade Rãdulescu (1976-1980, 1989-1990),
Colegiul Economic Ion Ghica Târgoviºte (1990-2011).A
îndeplinit funcþiile de inspector ºcolar de specialitate
(1980-1984) ºi inspector ºcolar general (1984-1989). A
publicat probleme ºi articole în revistele Gazeta
Matematicãºi Chindia Mathematica. Este autor sau
coautor al unor lucrãri de specialitate: Probleme
rezolvate din manualul de matematicã, clasa a XII-a
(1982), Culegere de probleme rezolvate, clasa a X-a
(1983), Buletin matematic în sprijinul pregãtirii
concursurilor finale (vol. I ºi II) editat de Comisia centralã
a olimpiadei de matematicã  etapa finalã (Târgoviºte,
1987), Matematica pentru pregãtirea examenului de
bacalaureat, clasele IX-XII, Editura Art Grup, 2006. A
fost preocupat de îndrumarea elevilor spre performanþã,
obþinând cu aceºtia premii la concursurile interjudeþene
ºi la etapa naþionalã a Olimpiadei de matematicã. De-a
lungul carierei didactice a fost rãsplãtit cu diverse premii
ºi distincþii: premiul I pentru cea mai bunã problemã
propusã în Gazeta Matematicã (1998), distincþia
Profesorul anului în judeþul Dâmboviþa, 2010. Este
membru din 2003 în Consiliul Naþional al Societãþii de
ªtiinþe Matematice din România ºi din 1999 este
membru al American Mathematical Socity (M.C.)

ANASTASESCU, BASIL (1870-1930) Profesor de
muzicã la gimnaziul Ienãchiþã Vãcãrescu între 18961900, s-a remarcat ca pianist, compozitor ºi culegãtor
de folclor muzical, al unor piese din cuprinsul judeþului.
Corul pe care l-a pregãtit avea un repertoriu interesant,
format din piesele Plugarii, Fierarul, Fã-mã doamne,
cãrãruºe, Foaie verde, lin pelin, Imnul muncitorilor,
Amoraº vedea-te-aº cãlugãraº etc. Elev al compozitorului D. Kiriac, a colaborat cu fostul sãu maestru la
elaborarea unei cãrþi ce cuprindea peste 80 de coruri,
dintre care multe se aflau în repertoriul coralei
gimnaziului. (M.O.)
ANASTASESCU, Iancu Avocat, publicist, fruntaº
al Partidului Poporului ºi lider judeþean din anul 1929.
Prefect al judeþului ºi preºedintele Comisiei Interimare
Judeþene în 1921 ºi 1926-1927, deputat în anii 19311932, primar al Târgoviºtei în anii 1938-1940. A publicat
interesante articole în presa localã, îndeosebi în Steaua
Dâmboviþei, Gazeta poporului º.a. În deceniul al
patrulea a iniþiat Gruparea prunarilor, cu multã influenþã
politicã pe Valea Dâmboviþei. Simpatia de care se bucura
a determinat regimul carlist sã-l numeascã primar al
oraºului între 4 decembrie 1938  7 octombrie 1940. A
venit dupã ce în fruntea primãriei se aflaserã în cursul
unui singur an nu mai puþin de patru primari. A reuºit sã
facã faþã însãrcinãrilor primite, fiind preocupat de
înscrierea locuitorilor în Frontul Renaºterii Naþionale. A
supravegheat îndeaproape primirea refugiaþilor polonezi,
acum acþionând cu multã eficienþã ºi seriozitate ajutorul
de primar Victor Brânduº. Alte obiective: ajutorarea
persoanelor refugiate din teritoriile cedate vremelnic,
supravegherea miºcãrii legionare º.a. La 24 septembrie
1939, îmbrãcat în uniformã ºi cu insignele regulamentare
ale F.R.N., a participat împreunã cu colaboratorii la
depunerea jurãmântului membrilor F.R.N. A acordat o

ANCHETA Ziar sãptãmânal, apare la Târgoviºte de
la 13 septembrie 1934 pânã la 11 octombrie 1946. Director Ion Vasiliu. Din iunie 1938 ºi pânã în septembrie
acelaºi an apare cu subtitlul Bilunar de informaþie, iar
între 15 septembrie 1938 ºi 8 februarie 1939 cu subtitlul
Gazetã de informaþie; de la 20 februarie 1939 cu
subtitlul Gazetã de atitudine ºi informaþie. Din data de
10 septembrie 1939, ediþia a 2-a. Alãturi de articole de
informaþie ºi ºtiri locale publicã poezii, prozã, nuvele,
povestiri ale unor scriitori români: Victor Eftimiu, Gala
Galaction, George Coºbuc, ªt. O. Iosif, Ion Minulescu,
Virgil Carianopol, Coca Farago, Vasile Militaru, Mircea
Streinul. Aici apar primele articole dedicate descifrãrii
istoriei culturale a fostei Cetãþi de Scaun datorate lui
Ion Negoescu; articole de istorie literarã, mãrturisiri (o
incitantã Spovedanie scrâºnitã a lui I.C. Vissarion).
Dintre scriitorii dâmboviþeni amintim pe Radu Cosmin,
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la toate cele patru mari echipe bucureºtene din
perioada sa de jucãtor activ (Rapid, Steaua,
Progresul, Dinamo). În anul 1980 a absolvit ªcoala
de Antrenori a Federaþiei Române de Fotbal. A avut
2 mandate de antrenor pentru portari la prima echipã
a clubului Dinamo Bucureºti (1980-1990 ºi 19972005). Între anii 1991-1996 a fost antrenor principal
la echipele de juniori ale aceluiaºi club, cu care a
câºtigat douã titluri de campion naþional (1992-1993,
la cadeþi; 1994-1995, la juniori II). (A.B.)

I.D. Pietrari, Ion Calboreanu, Matei Alexandrescu. În
1943 debuteazã cu poezie, viitorul prozator Radu
Petrescu. A fost unul din importantele ziare târgoviºtene
ale perioadei interbelice. (V.P.)

ANDREESCU, Constantin (10.X.1910, Colanu,
Dâmboviþa  20.X.2002) Preot, publicist, lider de partid.
Absolvent al Seminarului Nifon ºi al Facultãþii de
Teologie din Bucureºti. A urmat, de asemenea,
cursurile Facultãþii de Drept pânã în 1942 când a fost
concentrat pe front. Membru PNL din anul 1932, lider
al Tineretului Liberal Dâmboviþa începând cu anul 1944,
ziarist, redactor-ºef ºi apoi director la ziarul Chindia.
În anii 1944-1949 a acþionat pentru revenirea þãrii la
democraþie, fiind pus sub urmãrire de autoritãþile
comuniste. Dupã 1990 a fost preºedintele PNL
Dâmboviþa pânã în 1993, deputat (1990-1992),
preºedintele Comisiei pentru acordarea certificatelor
de revoluþionar, membru în Comisia pentru industrie ºi
servicii ºi în Comisia pentru drepturile omului, culte ºi
problemele minoritãþilor naþionale. A acþionat în sensul
reluãrii predãrii religiei în ºcoli ºi a reintroducerii
instituþiei clerului militar. (M.C.)

ANDRONACHE (1675-1720) Student la Veneþia, era
fiul lui Pascale, mare vornic al Târgoviºtei. A primit o
educaþie aleasã ºi a urmat cursurile Academiei Domneºti
din Bucureºti. Cunoºtea limba greacã. La 1710 ajunsese
stolnic, dar dupã moartea mamei ºi a surorii sale, a
hotãrât sã umble pentru învãþãturã ºi pentru aceasta a
ales Veneþia. În vederea plecãrii a vândut casele
pãrinteºti din Uliþa Mare, viile ºi livezile din dealul
Târgoviºtei ºi cu banii obþinuþi s-a dus la Veneþia. Nu
cunoaºtem pregãtirea fãcutã, dar la 1712 a hotãrât sã
se cãlugãreascã la Sfântul Munte, iar biserica reparatã
de tatãl sãu Pascale ºi restul averii au fost donate
mãnãstirii Hurezi. (M.O.)

ANDREI, Marin (22X.1940, Bucureºti) Fotbalist.
Absolvent al ªcolii Profesionale IUP Târgoviºte (1960)
ºi al ªcolii Medii Nr. 3 Târgoviºte (1962). A început
cariera de fotbalist destul de târziu, la 17 ani, primul
sãu antrenor fiind Marin Alexandru (Þãndãrescu).
Timp de 6 sezoane (1957-1963) a evoluat, pe postul
de portar, la Metalul Târgoviºte. Palmaresul sãu de
aici include o promovarea în divizia B (1958-1959) ºi
o promovare în divizia A (1960-1961), un loc 13 (19611962), în divizia A (unde a evoluat în 23 de jocuri);
un loc 7 (1959-1960) ºi un loc 2 (1962-1963), ambele
în divizia B; un loc 3 (1958-1959), în divizia C. În
perioada cât a evoluat la Târgoviºte a jucat ºi de 3 ori
în echipa de juniori a României, participantã la
Turneul UEFA din Portugalia (1961). A mai evoluat
pentru Rapid Bucureºti (1963-1968, divizia A),
Steaua Bucureºti (1967-1968, divizia A), Progresul
Bucureºti (1968-1969, divizia A), Dinamo Bucureºti
(1969-1972, divizia A), Chimia Rm. Vâlcea (1972-1973,
divizia B), Dinamo Victoria Bucureºti (1973-1974,
campionat municipal). Din punct de vedere al carierei
sale ulterioare plecãrii de la echipa târgoviºteanã sunt
de consemnat ca repere mai importante: 4 prezenþe
în echipa naþionalã; participant, cu reprezentativa
României, la Jocurile Olimpice de la Tokio (1964);
126 meciuri jucate în prima divizie (inclusiv cele 23
pentru Metalul Târgoviºte); de 2 ori campion naþional,
cu Rapid Bucureºti (ediþia 1966-1967) ºi cu Dinamo
Bucureºti (ediþia 1970-1971); o datã câºtigãtor al
Cupei României, cu Steaua Bucureºti, ediþia 19681969; primul fotbalist român care a evoluat succesiv

ANDRONESCU, Alexandrina (7.VI.1946,
Târgoviºte) Muzeograf, istoric literar, traducãtoare,
publicistã. Studii primare, gimnaziale ºi liceale la
Târgoviºte (1964). Urmeazã Facultatea de Limbi
Strãine a Universitãþii Bucureºti, specializarea limba
francezã (1974). De la absolvire ºi pânã la pensionare
(2004), muzeograf la Complexul Naþional Muzeal
Curtea Domneascã din Târgoviºte. Publicã articole
de istorie literarã, în special despre scriitori sau istoria
culturii dâmboviþene în reviste ºi ziare târgoviºtene:
Valachica, Dâmboviþa, Jurnal de Dâmboviþa,
Analele Universitãþii «Valahia», Litere, Curier.
Traduce din Felix Antoine Savard, Olivier Clement, G.
Apollinaire, Ch. Baudelaire. Autoare, împreunã cu
Mihai Oproiu, a unor ghiduri turistice ale Târgoviºtei:
Târgoviºte  Ghid turistic (2001), Târgoviºte  Ghidul
turistic al oraºului (2002), Dâmboviþa, potenþial natural, uman ºi turistic (2002), Târgoviºte  Ghidul istoric
al oraºului (2004). (V.P.)
ANDRONESCU, Nicolae I. (22.V.1904, Buzãu 
29.VII.2000, Târgoviºte) A urmat studiile primare ºi
gimnaziale la Buzãu, dupã care s-a înscris la Facultatea
de Litere a Universitãþii din Bucureºti. A funcþionat ca
profesor de limba românã la Liceul Ienãchiþã
Vãcãrescu ºi la Liceul Militar N. Filipescu de la
Mãnãstirea Dealu. A realizat o culegere de producþiuni
populare cu ajutorul primãriei oraºului, pentru prima datã
reuºind sã definitiveze o culegere de folclor la Târgoviºte,
rãmasã în manuscris. (M.O.)
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ANDRONESCU-STEMATIU, Elena (1868-1950)
Preºedinte al unor societãþi caritabile în anii 1918-1939.
Sora scriitoarei Smaranda Gheorghiu. În perioada
interbelicã se afirmã ca preºedinte al Societãþii de Cruce
Roºie  filiala Dâmboviþa, iniþiind, organizând sau
participând la diverse acþiuni de ajutorare a celor aflaþi
în suferinþã. Astfel, în colaborare cu instituþiile ºcolare
ºi militare din Târgoviºte organizeazã strângerea de
fonduri prin diverse acþiuni: baluri, serbãri, serate,
conferinþe, deplasãri în cartierele oraºului, articole în
presa localã. Cu bunurile ºi banii strânºi de Crucea
Roºie sunt ajutate categorii sociale nevoiaºe: orfanii,
invalizii ºi vãduvele din Primul Rãzboi Mondial, ºomerii,
îndeosebi în anii crizei economice din anii 1929-1933,
cei din regiunile lovite de secetã în anii 1935-1937
(Basarabia ºi sudul Moldovei), familiile concentraþilor
(1939), sãracii º.a. Elena Stematiu se afirmã ºi ca
preºedinte al Asociaþiei Femeilor Române Solidaritatea,
acþionând pentru ca tânãra generaþie sã fie educatã ºi
sã creadã în morala creºtinã. Este semnificativ apelul
sãu adresat pe 1 martie 1928 învãþãtoarelor ºi preoteselor
din judeþ: Familia, acest stâlp al Neamului s-a ºubrezit,
se clatinã ºi se dezbinã, copiii noºtri sunt ofiliþi la trup ºi
secãtuiþi la suflet [ ]. Asociaþia Femeilor Române
«Solidaritatea» vã cheamã la lupta creºtineascã pentru
Biserica noastrã strãmoºeascã, care este temelia
neamului românesc. Apreciindu-i activitatea, prefectul
I. Cernãianu o propune în 1938 pe Elena Stematiu spre
a fi decoratã de regele Carol al II-lea pentru munca ºi
devotamentul exemplare ce depune pentru realizarea
scopului societãþii. (M.C./A.ª./ M.O.)

de Meserii, Internatul Liceului Ienãchiþã Vãcãrescu,
ªcoala Normalã din Târgoviºte. (M.C.)

ANGELESCU, Ilie El. (20.VII.1879, Târgoviºte 
1964, Bucureºti) Istoric, publicist, profesor, om politic.
Fiul cunoscutului Elie Angelescu, proprietarul unei
librãrii ºi al editurii Dâmboviþa din Târgoviºte. Dupã
absolvirea ºcolii primare ºi a gimnaziului la Târgoviºte,
urmeazã Liceul Sf. Gheorghe din Bucureºti. Cursuri
universitare la Facultatea de Litere ºi Filozofie a
Universitãþii din Bucureºti, completate cu studii la
Dresda, Leipzig (Germania), Dijon (Franþa).
Funcþioneazã ca profesor de istorie în câteva oraºe de
provincie, apoi la Liceul Ienãchiþã Vãcãrescu din
Târgoviºte, al cãrui director este pentru o perioadã.
Primar al oraºului natal. Spirit erudit, cunoºtea franceza,
germana, greaca, italiana, limbile slave. Între cele douã
rãzboaie mondiale, cãlãtoreºte la Budapesta, Viena,
Veneþia, Milano, Coasta de Azur, Paris (1937). Cu
ocazia Expoziþiei Universale de la Paris a fost invitat la
Congresul internaþional al profesorilor secundari, unde
a þinut o conferinþã cu subiect istoric, în special referitoare
la Târgoviºte. Autor al unei monografii a oraºului
(Târgoviºte, monografie) ºi al unei Cãlãuze a
monumentelor istorice din judeþul Dâmboviþa, apãrute
în tipografia tatãlui sãu. Talentul de narator, vasta
documentare, cunoaºterea istoriei locale, se reliefeazã
ºi în Domnia lui «Mihnea cel Rãu».(V.P.)
ANGHELINU, Mircea (1.XII.1973, Vaslui) Absolvent
al ªcolii Nr. 5. Coresi din Târgoviºte ºi al Liceului Militar
Tudor Vladimirescu din Craiova. Licenþiat al Facultãþii
de ªtiinþe Umaniste  specializarea istorie-arheologie 
a Universitãþii Valahia din Târgoviºte, ºi tot aici face
studii aprofundate ºi îºi ia doctoratul în istorie. Bursier,
pentru practicã arheologicã, la Universitatea New
Europe College ºi bursier post-doctorat al Academiei
Române. În prezent, conferenþiar universitar, director
de departament la Facultatea de ªtiinþe Umaniste,
membru în Senatul Universitãþii Valahia; membru al
European Association of Archaeologists; arheolog
expert înscris în Registrul Naþional al Arheologilor
Români. Este unic autor ºi coautor al unor lucrãri vizând
antropologia culturalã; gândirea teoreticã în arheologia
româneascã; paleomediul; cercetarea arheologicã
pluridisciplinarã; geoarheologia paleoliticului ºi
mezoliticului în România º.a. (G.C.)

ANGELESCU, Constantin (10.VI. Craiova, Dolj 
14.IX.1948, Bucureºti) Medic, profesor, director de
clinicã, om politic (ministru, parlamentar), membru de
onoare al Academiei Române. Personalitate marcantã
a vieþii politice interbelice, fruntaº al Partidului Naþional
Liberal. Absolvent al Liceului Carol I din Craiova (1887)
ºi al Facultãþii de Medicinã din Paris. Lucreazã ca medic
la diverse spitale din Bucureºti. Devine membru marcant
al P.N.L., îndeplinind funcþii de mare responsabilitate:
ministru (1918-1919, 1922-1926, 1927-1928, 19331937), senator (1926), membru de onoare al Academiei
Române (1934), preºedinte al Ateneului Român (1947).
Viziteazã de mai multe ori Târgoviºtea ºi judeþul
Dâmboviþa, luând parte la acþiuni ale organizaþiei liberale
ºi la inaugurarea unor obiective social-obºteºti ºi
culturale. Sprijinã dezvoltarea culturii ºi a învãþãmântului
în judeþul Dâmboviþa. În anul 1923, în calitate de ministru
al Instrucþiunii Publice, participã la deschiderea ºantierului
pentru construirea localului în care astãzi funcþioneazã
Grupul ªcolar Voievodul Mircea. În 1925 este prezent
la inaugurarea noilor localuri destinate unor instituþii
publice: Liceul Constantin ºi Maria Carabella, Tribunalul
Judeþean, Spitalul Judeþean, ªcoala Comercialã, ªcoala

ANINEANU, Marta (5.III.1914. Târgoviºte 
15.VII.2000, Bucureºti) Istoric literar, bibliolog,
traducãtoare. Nãscutã în familia Andronescu, tatãl,
Gheorghe Andronescu, fiind fratele scriitoarei Smaranda
Gheorghiu (Maica Smara). Studii primare ºi liceale în
Târgoviºte. Licenþiatã a Facultãþii de Litere ºi Filozofie
a Universitãþii Bucureºti (1936). De asemenea, diplomatã
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Medalia de Aur ºi Premiul I la diferite festivaluri ºi
concursuri în þarã ºi cu premii pentru virtuozitate în
strãinãtate. Îºi continuã activitatea. (G.C.)

a ªcolii Superioare de Arhivisticã ºi Paleografie de pe
lângã Arhivele Statului din Bucureºti ºi a Seminarului
Pedagogic Titu Maiorescu Bucureºti (1937). Dupã
rãzboi, intrã prin concurs la Arhivele Statului Bucureºti
unde funcþioneazã între 1948-1949. Din 1949 este
cercetãtor ºtiinþific la Biblioteca Academiei Române, între
1964-1973, ºef serviciu la Cabinetul de Manuscrise ºi
Carte Rarã al aceleiaºi instituþii. În aceastã calitate oferã
documentarea necesarã reorganizãrii Muzeului Tiparului
ºi al Cãrþii Vechi Româneºti din Târgoviºte. Susþine o
intensã activitate de cercetare ºi valorificare a bogatei
colecþii de carte rarã ºi manuscrise existentã la Biblioteca
Academiei Române, în special cele tipãrite la Târgoviºte
sau cele din fondurile scriitorilor nãscuþi aici. Primeºte,
în 1983, premiul Perpessicius al revistei Manuscriptum,
pentru cea mai bunã ediþie criticã a anului 1982, referitoare
la opera lui Vasile Alecsandri. (V.P.)

ANSAMBLUL FOLCLORIC PLAIUL A fost iniþiat
în 1973 sub auspiciile Casei de Culturã a municipiului
Târgoviºte de Constantin Nica. A susþinut spectacole
în judeþul Dâmboviþa ºi în þarã. Îºi înceteazã activitatea
în 1976. (G.C.)
ANTENA 1 TÂRGOVIªTE / ARTPRESS TV Este
inaugurat, la 3 august 1998, cu denumirea Antena 1
Târgoviºte; directori Alina Mavrodin Vasiliu ºi Teodor
Vasiliu, redactor-ºef Marius Dumitrache. Îºi înceteazã
transmisiile în primãvara anului 2005. Transmisiile sunt
reluate sub sigla ArtpressTV, în luna mai 2008, în
majoritatea cazurilor  cu puþine excepþii  cu aceeaºi
echipã de realizatori sub patronajul trustului SC Artpress
Impact SRL Târgoviºte ºi sub acelaºi directorat; director: Alina Mavrodin-Vasiliu, redactori-ºefi: Alina
Dumbravã, Laura Manafu. Sunt de reþinut emisiunile
Observator dâmboviþean, E lung judeþul, ba e lat,
Condamnaþi la viaþã, Caruselul tranziþiei, Banul
public, Sub semnul credinþei, Cultura Cetãþii, Regal
cultural, Academica, Ora întrebãrilor, Ediþie specialã,
Farmecul muzicii, Dale teatrului ºi realizatorii lor:
Cristina Drãgãnescu-Ilieº, Laura Manafu, George
Coandã, Oana Ivanov, Marius Dumitrache, Marius
Buga, Adriana Rãceanu, Ion Obãgilã, George Manea
(Jojo), Andrei Vasiliu, Alexandru Istrate. Se transmite
ºi pe Internet. Continuã. (G.C.)

ANSAMBLUL FOLCLORIC BOSILCE
(BUSUIOCEL) Ia fiinþã în anul 1998 sub auspiciile
Asociaþiei Bulgarilor din Târgoviºte Zaedno în cartierul
Matei Voievod al municipiului. Ansamblul este format
din formaþie de dansuri populare, grup vocal, soliºti
vocali, recitatori ºi o miniorchestrã. Ansamblul a
participat pânã acum la festivaluri ale minoritãþilor din
România, la festivaluri folclorice ºi la zile ale unor oraºe
din Bulgaria. (G.C.)
ANSAMBLUL FOLCLORIC DÂMBOVIÞA Este
înfiinþat în anul 1968, din iniþiativa profesorului Paul
Bãnicã, pe lângã Casa Creaþiei Populare a judeþului
Dâmboviþa sub auspiciile cãreia a funcþionat pânã în
1976. Apoi a evoluat, pânã în 2011, în cadrul Casei
de Culturã Ion Vasiliu a municipiului Târgoviºte.
Directori: Paul Bãnicã ºi Constantin Nica. Din 2011 este
preluat de Fundaþia Culturalã Dâmboviþa (preºedinte,
Constantin Nica). De-a lungul timpului a fost încununat
cu Premiul I la diferite festivaluri ºi concursuri naþionale
ºi locale ºi a susþinut turnee în Italia, Franþa, Egipt,
Austria, Republica Moldova, Bulgaria, Iugoslavia, Spania,
Serbia, Bosnia-Herþegovina. (G.C.)

ANTICHITATEA ÎN SPAÞIUL TÂRGOVIªTEAN
Epoca fierului (800 î.Hr.  secolul X d.Hr.). Prima
vârstã  Hallstatt (800-300 î.Hr.). Fierul, metal folosit
acum cu precãdere în producþia de unelte, schimbã
fundamental  o adevãratã revoluþie metalurgicã 
destinul societãþii traco-geto-dacice, impunând un ritm
rapid de evoluþie a acesteia spre dezvoltare. De altfel,
metalurgia fierului, apãrutã în regatul hitit, în spaþiul Asiei
Mici, cunoaºte, dupã 1200, o intensã pãtrundere în
geospaþialitatea carpato-dunãrean-tisian-nistreanponticã, prin intermediul cãii cimeriene (Caucaz 
þinuturile de la nordul Mãrii Negre) ºi al cãii egeeanobalcanice. Este dovedit cu certitudine cã uneltele
confecþionate din fier au avut un aport major la creºterea
productivitãþii, ajungându-se, treptat, la meºteºuguri ºi
meºteºugari talentaþi în acest domeniu. Se produce a
doua mare diviziune socialã a muncii  desprinderea
meºteºugarilor de cultivatorii de pãmânt. Social, familia
patriarhalã se sparge în familii monogame ºi, ca atare,
relaþiile gentilice nu mai prezintã nici o relevanþã, iar
obºtea sãteascã teritorialã devine unica formã de
organizare în societatea traco-geto-dacicã. Hallsttat-ul,
în arealul pretârgoviºtean, este marcat prin câteva

ANSAMBLUL FOLCLORIC FIR DE DOR
Debuteazã în 1974, din iniþiativa lui Alexandru Pîrvulescu,
ca formaþie a sindicatului Întreprinderii de Utilaj Petrolier
din Târgoviºte. Din 1990 devine asociaþie folcloricã nonprofit; preºedinte Alexandru Pîrvulescu. Sub egida sa, la
iniþiativa preºedintelui sãu ºi sub patronajul Uniunii
Internaþionale a Grupurilor Folclorice, afiliatã la UNESCO,
are loc în iulie 1993 prima ediþie la Târgoviºte, a
Festivalului Internaþional de Folclor. Coregrafia a fost
asiguratã de-a lungul timpului de George Holevas, Tita
Sever, Nichita Pop; dirijorul orchestrei: Paraschiv Oprea.
Turnee de succes în Austria, Franþa, Italia, Germania,
Spania ºi în fosta Iugoslavie. Ansamblul a fost distins cu
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se contura, deci, cetatea de mai târziu. Triburile getodace ale buridavensilor, care populau ºi teritoriul
pretârgoviºtean, au fãcut parte din primul stat centralizat
ºi independent al lui Burebista (70-44 î.Hr.). Creºte
sensibil volumul schimburilor comerciale, impunându-se
pe piaþa internã geto-dacã ºi moneda localã, pe lângã
monedele strãine, dar ºi alte elemente de culturã
materialã. Astfel, în secolul al III-lea î.Hr., vor fi circulat
ºi pe teritoriul pretârgoviºtean monede de argint
anepigrafice, imitaþii ale celor macedonene emise de
Filip al II-lea, Alexandru cel Mare, Filip al III-lea, dar ºi
thasiene. În jurul anului 100 î.Hr. are loc, pe teritoriul
pretârgoviºtean, ca de altfel în întreaga spaþialitate
preromâneascã, trecerea la societatea divizatã în clase
sociale: tharabostes (nobili), comati (oameni liberi),
sclavi. Pe valea Rudei, în comuna Iedera, nu departe
de Târgoviºte, a existat  confirmatã de investigaþiile
arheologice  o cetãþuie, care se constituise într-un
centru militar geto-dacic, în secolele III î.Hr.  I d.Hr. În
jurul sãu fuseserã construite forturi  rudimentare, e
drept  care au oferit refugiu pentru locuitorii zonei la
vreme de nãvãliri barbare. În acest centru s-a desfãºurat
o intensã viaþã economicã determinatã ºi de exploatarea
zãcãmântului salin de la Ocniþa. De aici a fost recuperat
un important tezaur de monede geto-dacice de argint
ºi thasiene. ªi tot aici, pe platoul central, au fost
descoperite câteva fragmente de ceramicã uzualã ºi
finã, provenind din exportul din cetãþile helenice pontice
ºi din cel roman, dar ºi fragmente de cuþit confecþionat
de autohtoni. Secolele I-IX. La Târgoviºte, Rãzvad,
Ocniþa, Bucºani, Lucieni (satul Ciurari), Valea
Voievozilor, dacii liberi din zonã au suportat influenþele
culturii materiale romane ºi provincial romane. Aceastã
influenþã este doveditã de dinarii (monede romane
imperiale) scoºi la luminã de sãpãturile arheologice.
Dupã victoria Romei asupra Daciei, pânã la retragerea
aurelianã (271-275), zona pretârgoviºteanã a fãcut parte
din provincia Moesia Inferior. Continuitatea de locuire
autohtonã în zonã, în perioada amintitã, este atestatã,
pe de o parte, de circulaþia monedelor romane, iar pe
de alta de numeroase aºezãri ºi necropole depistate
arheologic la Târgoviºte, Rãzvad, Nucet (satele Ilfoveni,
Cazaci), Vãcãreºti (satele Bungetu ºi Brãteºtii de Jos),
Ulmi ºi Comiºani-Lazuri. Teritoriul pretârgoviºtean ºi
locuitorii sãi  dacoromânii  se confruntã cu invaziile
vizigoþilor. Circulaþia monedelor bizantine este destul
de intensã în secolul VI. O mãrturie este solidusul de
aur, descoperit la Valea Voievozilor, emis pe vremea
domniei împãratului Iustinian (527-565). Pretârgoviºtea,
ca aºezare, îºi continuã evoluþia fiind, de astã datã,
una de culturã romanicã, aºa cum arheologic s-a
constatat în cartierul Suseni de astãzi, care a premers
pe cea medievalã; douã monede divizionare de bronz 
emisiune a împãratului bizantin Ioan Tzimiskes (969976)  descoperite în douã puncte de-a lungul Ialomiþei,

descoperiri la Târgoviºte, Valea Voievozilor, Ocniþa,
Comiºani, Brãteºti, Nucet ºi care atestã existenþa unei
numeroase comunitãþi traco-geto-dace, existenþã
confirmatã ºi de o semnificativã circulaþie monetarã,
una ce deconspirã o anume intensitate a raporturilor
de schimb (monede greceºti, macedoneene, romane,
celtice). Circulã ºi pe teritoriul pretârgoviºtean emisiuni
de monede traco-geto-dacice: pentru o vreme imitaþii,
apoi tipuri distincte bãtute în propriile ateliere de
monetãrie Din ultima fazã a Hallsatt-ului (cultura
Ferigile  Bârseºti) este ºi aºezarea fortificatã Cetatea
Fetii de pe malul drept al Ialomiþei de la Comiºani,
probabil un centru de refugiu al unei uniuni tribale, dovadã
concludentã a vieþuirii continue a traco-geto-dacilor ºi
în acest areal al Munteniei. S-au descoperit: un val de
pãmânt de 8-10 metri; o palisadã de lemn; vase în formã
de sac, strãchini împodobite cu ziz-zaguri, brâuri, alveole
ºi proeminenþe modelate, de bunã seamã, într-un centru
sau în unele centre ceramice locale. A doua vârstã 
La Tène (300 î.Hr.  106 d.Hr.). Cultura materialã din
aceastã vârstã a fierului continuã, fãrã nici un fel de
cenurã, Hallsatt-ul, este interacþionatã puternic de unii
factori externi ºi se caracterizeazã printr-o evidentã
originalitate, dar ºi vitalitate; se generalizeazã brãzdarul,
securea ºi armele fãurite din fier; are loc o puternicã
specializare a meºteºugurilor determinatã de creºterea
volumului schimburilor comerciale. Zona pretârgoviºteanã
face parte din arealul sud-carpatic al triburilor tracogeto-dacice ale piefigilor. Este demnã de luat în seamã
probabilitatea existenþei în aceastã vârstã a fierului, pe
la mijlocul sãu, a unei pretârgoviºti, aºezare geto-dacicã
cu rost de centru economic ºi politic zonal. Astfel, în
vatra Târgoviºtei au fost descoperite piese montare
provenind din emisiuni fie originale, fie postume din
regatul lui Filip al II-lea ºi Alexandru cel Mare (sfârºitul
secolului IV ºi începutul secolului III î.Hr.). În aceeaºi
vatrã a Târgoviºtei ºi aproape, la Valea Voievozilor,
Ocniþa, Cãprioru, Gheboieni au circulat ºi monede
emise de uniunile tribale ale potulatensilor ºi keiasigilor,
dar ºi de monetãriile din provincia romanã Macedonia
Prima ºi din insula Thassos (secolul II î.Hr.). La Valea
Voievozilor, în urma eroziunii þãrmurilor, apele Ialomiþei
au depus pe ambele maluri numeroase monede de
argint, bronz, fier ºi plumb din secolele I î.Hr. ºi d.Hr.,
ºi cu deosebire din epoca de deplinã înflorire a civilizaþiei
geto-dace. ªi tot apele Ialomiþei au oferit arheologilor ºi
numismaþilor arme specifice acelor vremuri, fibule getodacice ºi sarmatice, catarame, aplice, pandative,
monede originare bãtute de triburile piefigilor. Din
amintita perioadã de înflorire geto-dacã sunt ºi denarii
romani republicani descoperiþi la Târgoviºte, Valea
Voievozilor ºi Rãzvad. O intensã circulaþie au avut-o ºi
monedele provenind de la Alexandru cel Mare ºi Filip al
II-lea Arideul, care alcãtuiesc tezaurul de la Cãprioru,
ªuþa Seacã ºi Ocniþa. În acea probabilã pretârgoviºte
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s-a retras din activitatea competiþionalã a fost antrenor
la Steaua Bucureºti (1959-1974). A activat ca arbitru
ajungând la clasificarea de arbitru internaþional. (A.B.)

confirmã existenþa pretârgoviºtei drept centru al unei
evidente activitãþi comerciale. Sfârºitul secolului X este
marcat în zonã de apariþia ºi organizarea a numeroase
ºi bine populate aºezãri sãteºti, centripete pretârgoviºtei, fapt ce reprezintã, ºi aici, energia ºi voinþa de
afirmare a nou formatului neam al românilor. (G.C.)

ANTONESCU, Ion (2.VI.1882, Piteºti, Argeº 
1.VI.1946, Jilava, Bucure;ti) General, mareºal,
conducãtor al statului. Absolvent al mai multor ºcoli
militare: ªcoala Fiilor de Militari Craiova (1902), ªcoala
de Cavalerie Târgoviºte (1906), ªcoala Superioarã de
Rãzboi  Saint-Cyr (Franþa, 1911), Studii de Stat Major
(1912), ªcoala de Observatori Aerieni Bucureºti (1913).
A parcurs întreaga ierarhie militarã, de la gradul de
sublocotenent (1904) la cel de mareºal (1941). A deþinut
înalte funcþii militare ºi politice: comandant de ªcoalã
militarã, ataºat militar la Paris ºi Londra (1924-1926),
ministrul Apãrãrii naþionale (1937-1938), preºedinte al
Consiliului de Miniºtri ºi conducãtor al statului
(septembrie 1940  august 1944). Antonescu a fost
prezent la Târgoviºte în anii 1904-1906 când a urmat
cursurile ªcolii de Cavalerie, în 1915 în calitate de
comandant de escadron de cavalerie ºi în anii 19201922 când a îndeplinit funcþia de comandant al acestei
distinse instituþii militare. În toamna anului 1940 a vizitat
oraºul Târgoviºte, prilej cu care ºi-a arãtat disponibilitatea
pentru identificarea unor resurse financiare în scopul
unor lucrãri de reabilitare ºi înfrumuseþare a oraºului.
Primarul Lazãr Petrescu l-a caracterizat ca fiind marele
ctitor al oraºului Târgoviºte. În anul 2000, Primãria
municipiului Târgoviºte i-a acordat titlul de Cetãþean
de Onoare, post-mortem. (M.C.)

ANTIM IVIREANUL (~1660, Iviria  ~22 sept. 1716,
Enos, Bulgaria) Mitropolit al Ungrovlahiei (27 ian. 1708
 sept. 1716). Pe numele mirean Andrei, era originar
din Iviria (Georgia). Capturat de turci, a fost dus la
Istanbul unde a fost eliberat sau rãscumpãrat. Trãind în
preajma Patriarhiei constantinopolitane, a învãþat
sculptura în lemn, caligrafia, pictura ºi broderia. Se
presupune cã a urmat ºcoala greceascã de pe lângã
Patriarhie. Prin 1689-1690, chemat de Constantin
Brâncoveanu, se stabileºte în Þara Româneascã, unde
se cãlugãreºte ºi este hirotonisit preot sub numele de
Antim. Cunoscãtor al limbilor greacã, arabã ºi turcã,
învaþã românã ºi slavonã ºi deprinde meºteºugul
tiparului în tipografia domneascã din Bucureºti, a cãrei
conducere o preia în iunie 1691. Între 1691 ºi 1694 a
imprimat mai multe cãrþi în limbile greacã ºi românã.
Devenit egumen al Mãnãstirii Snagov (1694), imprimã
între 1695 ºi 1705, 30 de cãrþi, tipografia funcþionând la
Snagov, apoi la Bucureºti. La 16 martie 1705, a fost
ales episcop de Râmnic, unde a înfiinþat o tipografie,
tipãrind alte nouã cãrþi. Ales mitropolit al Ungrovlahiei
(27 ian. 1708), mutã tipografia de la Râmnic la
Târgoviºte, unde, pânã în 1715, sunt imprimate 18 cãrþi:
cinci în limba greacã, una slavo-românã, una slavoromâno-greacã ºi 11 în limba românã. În 1715 tipografia
a fost mutatã de la Târgoviºte la Bucureºti, unde a mai
tipãrit douã cãrþi. Antonio Maria del Chiaro, îi atribuie ºi
tipãrirea romanului popular Alixãndria. Adversar al
domnului Nicolae Mavrocordat, este caterisit la cererea
acestuia (sept. 1716) ºi exilat la Muntele Sinai. Soldaþii
turci care-l escortau l-au ucis în apropiere de Enos, în
Bulgaria, ºi i-au aruncat trupul în râul Mariþa sau în
afluentul acestuia Tungea. Antim Ivireanu este
considerat întemeietorul limbii române bisericeºti.
Canonizat de Biserica Ortodoxã Românã în 1992, este
prãznuit la 27 aprilie. (A.ª./M.O.)

ANTONESCU, Marin (25.III.1953, Lunguleþu,
Dâmboviþa) Studii liceale în Rãcari (Liceul Teoretic Rãcari),
studii superioare la Facultatea de Drept a Universitãþii din
Bucureºti. În perioada 1987-1990 face parte din personalul
diplomatic al României la ambasada din Bruxelles. Dupã
1990 revine în þarã ºi se angajeazã în viaþa politicã. În
perioada 1993-1996 este preºedintele organizaþiei
dâmboviþene a FDSN, PDSR. În aceeaºi perioadã
îndeplineºte funcþia de prefect al Judeþului Dâmboviþa. Din
1997 pânã în anul 2000 se aflã în fruntea organizaþiei
judeþene APR. Dupã 2002 activeazã în conducerea
organizaþiei judeþene PD, iar din 2007, PDL. Din 2008 ºi în
prezent îndeplineºte funcþia de vicepreºedinte al Consiliului
Judeþean Dâmboviþa. În plan strict profesional este avocat,
membru al Baroului Dâmboviþa. (M.S.)

ANTOHI, Gheorghe (12.III.1922, Târgoviºte  1997)
Echitaþie, antrenor, arbitru. A debutat ca sportiv în 1945,
practicând toate genurile de hipism de concurs
(obstacole, dresaj, fond). A activat la Arad (1946-1948),
CCA / Steaua Bucureºti (1949-1958). Multiplu campion
naþional (7 titluri la probe individuale) ºi medaliat al unor
prestigioase concursuri internaþionale. În 1952 a
participat la întrecerile de cãlãrie din cadrul Jocurilor
Olimpice de la Helsinki unde s-a situat pe locul 13 în
proba pe echipe Cupa Naþiunilor ºi pe locul 39 în proba
individualã de obstacole. Maestru al sportului. Dupã ce

ANUAR Publicat de direcþiunea Gimnaziului
Enãchiþã Vãcãrescu fondat în 3 octombrie 1874. Apare
între anii ºcolari 1898-1922. Tipografia ºi legãtoria
Viitorul, Elie Angelescu. (V.P.)
ANUAR ªcoala profesionalã Nr. 1 de Fete Ioan
Fusea din Târgoviºte. Anii ºcolari 1909-1915. Tipografia
ºi legãtoria Elie Angelescu. (V.P.)
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APÃRAREA PATRIOTICÃ În Dâmboviþa, Apãrarea
Patrioticã s-a afirmat în anii 1944-1947 sub conducerea
Aureliei Popescu, soþia prefectului comunist Gheorghe
Popescu. Era o organizaþie aflatã sub influenþa P.C.R.
ºi viza diverse obiective: sprijinirea frontului sub deviza
Totul pentru front, totul pentru victorie, ajutorarea
rãniþilor de rãzboi aflaþi în spitalele târgoviºtene,
strângerea de fonduri ºi ajutoare pentru invalizi, orfani
ºi vãduve de rãzboi, asistenþã medicalã pentru nevoiaºi,
preocuparea pentru revenirea în þarã a prizonierilor de
rãzboi din U.R.S.S., înfiinþarea unor cantine pentru
sãraci. La Târgoviºte ºi în judeþ s-au organizat acþiuni
de strângere de fonduri ºi de produse, direcþionate apoi
spre front ºi spre cei din Dâmboviþa, victime ale frontului,
astfel încât obiectivele propuse au fost îndeplinite.
Ajutoare diverse erau trimise periodic rãniþilor de rãzboi
aflaþi în spitalele târgoviºtene: Z.I.-215, Carabella,
Spitalul judeþean, Spitalul 214 militar, Spitalul de Ochi
Teiº, Spitalul Ienãchiþã Vãcãrescu. Apãrarea Patrioticã
avea o Secþie feministã care s-a implicat în acþiunile
caritabile. În acelaºi timp, organizaþia avea ºi preocupãri
în plan politic, criticându-i pe reacþionarii fasciºti ºi
cerând guvern F.N.D. În anii 1945-1947 s-au derulat
importante acþiuni de ajutorare a populaþiei nevoiaºe:
serbãri organizate în colaborare cu ºcolile din Târgoviºte,
urmate de împãrþirea unor bani ºi alimente, consultaþii
medicale gratuite în dorinþa de a veni în ajutorul familiilor
ostaºilor sãraci de pe front, a vãduvelor, a orfanilor de
rãzboi ºi a populaþiei lipsitã de mijloace materiale,
consultaþii juridice gratuite la sediul Uniunii unde se
organizeazã începând cu iulie 1945 Contenciosul
Apãrãrii, campania de strângere de ajutoare sub lozinca
Totul pentru vindecarea rãnilor rãzboiului (iunie 1945),
inaugurarea cantinei de la Pucioasa pentru 140 de
cetãþeni sãraci, campania Luna orfanilor, invalizilor,
vãduvelor ºi deportaþilor (octombrie 1945), conferinþe
de presã organizate în colaborare cu Inspectoratul
ªcolar în care Aurelia Popescu solicita colaborarea
învãþãtorilor ºi a preoþilor pentru vindecarea rãnilor lãsate
de rãzboi, deschiderea cantinei de la Priseaca pentru
orfani ºi copiii sãraci (31 martie 1946), colecta din
Târgoviºte în data de 10-11 aprilie 1947, prilej cu care
s-au strâns bani ºi bunuri oferite Spitalului Judeþean
unde se aflau în întreþinere 94 de copii refugiaþi din
Moldova lovitã de secetã, campania Copii pentru copii,
constând în colectarea de bani ºi alimente, ajutoare
pentru Azilul de bãtrâni din Târgoviºte. (M.C.)

(1962-1997) ºi cu jumãtate de normã pânã în 2001.
Director adjunct al Spitalului Târgoviºte (1970-1972).
Director adjunct al Direcþiei Sanitare, responsabil cu
activitatea din ambulatoriu (1975-1990). Consilier municipal (1975-1990). A publicat articole în reviste
medicale de specialitate ºi a participat la congrese
medicale în þarã. S-a nãscut în judeþul Dâmboviþa, a
trãit toatã viaþa în oraºul Târgoviºte unde a ocupat funcþii
de conducere în instituþii reprezentative, influenþând în
bine dezvoltarea cetãþii. (N.V.)

ARAMÃ, N. Grigore (3.II.1863, Colanu, Ulmi,
Dâmboviþa  6.VIII.1941, Târgoviºte) Preot, important
membru al Partidului Naþional Liberal. Absolvent în 1890
al Seminarului Central din Bucureºti. Preot la Biserica
Sf. Vineri din Târgoviºte; din 1890 a intrat prin concurs în învãþãmânt. Subrevizor ºcolar (1898, 19011904, 1907), revizor ºcolar (1908-1911), copist al
Asociaþiei Învãþãtorilor, întemeietorul ºi preºedintele
Bãncii Populare Grãdina din Târgoviºte, secretar (din
1906) al Societãþii Filantropice Dâmboviþa. În 1911 a
întocmit primul ghid al oraºului Târgoviºte cu titlul
Ghid. Târgoviºte în trecut ºi astãzi. A condus cu
pricepere Federala bãncilor populare ºi cooperativelor
sãteºti din judeþul Dâmboviþa, contribuind la ridicarea
satelor dâmboviþene. Pe 8 iulie 1928 a organizat la
Târgoviºte Ziua Cooperaþiei. Figurã reprezentativã a
învãþãmântului ºi culturii dâmboviþene, a instituit o bursã
prin care îºi propunea sã-i ajute pe tinerii studenþi ai
Seminarului Teologic. (M.C.)
ARCHIP, Ticu (4.I.1891, Târgoviºte  31.I.1965,
Bucureºti) Profesoarã, prozatoare, dramaturg, traducãtoare. Dupã studiile primare ºi gimnaziale, se înscrie la
Facultatea de Matematicã a Universitãþii din Bucureºti.
Mulþi ani este profesoarã în Bucureºti. Din 1924 devine
membrã a cenaclului Sburãtorul, condus de Eugen
Lovinescu. Debut în teatru cu piesa Inelul, reprezentatã
de Teatrul Naþional în stagiunea 1921-1922, publicatã
fragmentar la Sburãtorul (1921-1922). Scrie piese de
teatru, nuvele, romane. Proiecteazã trilogia Soarele
negru din care apar primele douã volume: Oameni
(1946) ºi Zeul (1949). Traduce din J. Verne, Al. Dumastatãl, J. Conrad, O. Wilde, M. Gorki. Proza sa parcurge
drumul de la sugestie psihologicã ºi alegoricã
(Colecþionarul de pietre preþioase, 1926) la cel al
evocãrii vieþii provinciale (Soarele negru), cu disponibilitãþi pentru analizã psihologicã, tipic femininã. (V.P.)

APOSTOL, Gheorghe (28.XI.1931, Rãzvad,
Dâmboviþa) Liceul Ienãchiþã Vãcãrescu (1950);
Facultatea de Medicinã Generalã Bucureºti (1957).
Activitatea profesionalã: medic de circumscripþie
comuna Lucieni (1957-1960); specializare în anatomie
patologicã (1960-1962); medic specialitate anatomie
patologicã ºi medicinã legalã la Spitalul Târgoviºte

ARDEREA TÂRGULUI (1713) Constantin
Brâncoveanu a încurajat dezvoltarea unui centru
comercial în Târgoviºte, situat pã Uliþa cea Mare [ ]
în jos de Poarta Domneascã. Cu ajutorul documentelor s-au identificat cele ºapte pivniþe ºi zece prãvãlii
ce aparþineau marelui vornic de Târgoviºte, Pascale.
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judeþul Dâmboviþa ºi Protopopiatul Câmpulung, judeþul
Argeº. S-a extins astfel jurisdicþia Arhiepiscopiei
Târgoviºtei ºi peste un teritoriu din nordul judeþului Argeº.
În ziua de 3 septembrie 1991, Sfântul Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române a ales ca Arhiepiscop al Târgoviºtei
pe Înalt Prea Sfinþitul Dr. Vasile Costin, episcop-vicar
al Ariepiscopiei Bucureºtilor, care a fost instalat la 22
septembrie 1991 în Catedrala cunoscutã cu numele de
Mitropolia din Târgoviºte. Astfel data de 3 septembrie
1991 va rãmâne înscrisã în istoria culturii ºi spiritualitãþii
dâmboviþene prin reînfiinþarea Arhiepiscopiei Târgoviºtei.
Timpul pãstoririi primului Arhiepiscop Dr.Vasile Costin
al Târgoviºtei se identificã cu greutãþile inerente
începutului oricãrei instituþii de mare anvergurã. În privinþa
reºedinþei arhiepiscopale, încã de la reînfiinþarea
Arhiepiscopiei Târgoviºtei s-au fãcut eforturi mari pentru
dobândirea unui spaþiu potrivit centrului eparhial. Dacã
la început, printr-un contract de comodat încheiat între
Prefectura Judeþului Dâmboviþa ºi Arhiepiscopia
Târgoviºtei se primea un spaþiu situat pe str. Mihai
Bravu, nr. 5-7, mai târziu, în urma încheierii perioadei
stipulate în contract, a fost nevoie sã fie schimbat
sediul cu unul situat pe b-dul Castanilor, nr 3-5 din
Târgoviºte. În aceastã perioadã de început s-au
realizat totuºi urmãtoarele obiective: s-au înfiinþat noi
schituri, mânãstiri ºi biserici iar unele schituri existente
au fost redate cultului ºi chiar transformate în mânãstiri
cu viaþã liturgicã sacramentalã; au fost redobândite
anumite terenuri agricole (10 ha teren, din care 5 ha
cu viþã în zona satului Matraca ºi 5 ha teren arabil în
comuna Ulmi, precum ºi 2,5 ha teren arabil lângã
Cimitirul Suseni ºi 1,2 ha la Cimitirul Central); au fost
înfiinþate propriile instituþii de învãþãmânt teologic
(Seminarul Teologic Sfântul Ioan Gurã de Aur, ªcoala
de cântãreþi bisericeºti ºi Facultatea de Teologie din
cadrul Universitãþii Valahia Târgoviºte); s-a editat revista
teologicã Luminã pentru suflet; s-a constituit
Biblioteca Facultãþii de Teologie; a fost înfiinþat
Serviciul CAR cler Dâmboviþa etc. Prin trecea la
Domnul a vrednicului de pomenire Arhiepiscop Vasile
ºi instalarea pe scaunul arhiepiscopal de la Târgoviºte
a IPS Dr. Nifon (1999) se inaugureazã o nouã etapã
deosebit de înfloritoare în viaþa eparhiei. Prin eforturile
sale susþinute se definitiveazã, se reconsolideazã ºi
îmbunãtãþeºte centrul eparhial dupã nevoile
sectoarelor de resort încât astãzi putem spune cã
este unul din centrele moderne ale eparhiilor din þarã
ce cuprinde: birourile Arhiepiscopiei cu salã de
conferinþe, camere pentru oaspeþi, reºedinþã
arhiepiscopalã, muzeu etc. (Arhiep.)

Tot aici, alþi 20 de proprietari aveau 12 pivniþe ºi 20 de
prãvãlii, care demonstrau cã aici se afla cel mai activ
centru comercial din oraº. Însuºi domnul înfiinþase mai
multe prãvãlii, care-i aduceau venituri însemnate.
Cronica þãrii precizeazã cã în 1713 s-au întâmplat de
s-au ars Târgul Târgoviºtei, prilej cu care au ars ºi casele
[ ] ºi au rãmas locul sterp. Mâhnit de cele întâmplate,
la 7 ianuarie 1714, Constantin Brâncoveanu întãrea
mãnãstirii Hurezu, casele ºi prãvãliile pe care le fãcuse
[ ] dar arsese [ ]ºi rãmãsese locul sterp. (M.O.)

ARGHIR, Viorica (18.XII.1954, Târgoviºte) A
absolvit ªcoala Medie Nr. 2 din Târgoviºte, licenþiatã a
Facultãþii de Limba ºi Literatura Românã a Universitãþii
Bucureºti; a urmat cursuri de perfecþionare postuniversitare
ºi masterat la Institutul Naþional de Administraþie,
ªcoala Naþionalã de ªtiinþe Politice ºi de Administraþie,
Academia de Studii Economice din Capitalã ºi Serviciul
Cultural al Ambasadei Franþei la Bucureºti; doctorand
la Institutul de Teorie ºi Istorie Literarã G. Cãlinescu
al Academiei Române. A funcþionat la diferite licee ºi
ºcoli din Târgoviºte, lector la Universitatea Valahia ºi
consilier judeþean/preºedinte al Comisiei pentru activitãþi
de culturã, sãnãtate, învãþãmânt din Consiliul Judeþean
Dâmboviþa. A iniþiat proiectul Sãptãmâna Pro Europa
în Târgoviºte ºi a fost organizator oficial al Anului 2002
 Anul Caragiale, festivalurilor concurs naþionale
Crizantema de aur ºi Moºtenirea Vãcãreºtilor,
Salonului de iarnã al artiºtilor plastici dâmboviþeni,
Bienalei de arte plastice Gheorghe Petraºcu. În anul
2006 a iniþiat seria a III-a a revistei Armonia sub
auspiciile Direcþiei Judeþene pentru Culturã Culte ºi
Patrimoniu Cultural Naþional ºi Societãþii Scriitorilor
Târgoviºteni, deþinând funcþia de redactor-ºef ºi poziþia
de editorialist. (G.C.)
ARHIEPISCOPIA TÂRGOVIªTEI Începând cu
primãvara anului 1990, clerul ºi credincioºii din
Târgoviºte au cerut sã se reînfiinþeze vechiul lor centru
eparhial ca sã se reînnoade firul istoriei ºi sã se facã
prin aceasta o reparaþie moral-spiritualã în viaþa cetãþii.
Astfel, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în
ºedinþa sa din 4 aprilie 1990 aprobã prin hotãrârea nr.
1887/1990: reînfiinþarea Arhiepiscopiei Târgoviºtei cu
reºedinþa în Municipiul Târgoviºte, ca sufraganã a
Mitropoliei Munteniei ºi Dobrogei cuprinzând judeþul
Dâmboviþa provenit de la Arhiepiscopia Bucureºtilor.
Dând curs acestei dorinþe a clerului ºi a credincioºilor
din pãrþile dâmboviþene Adunarea Naþionalã
Bisericeascã, întrunitã în ziua de 17 mai 1990, a ratificat
hotãrârea Sfântului Sinod. Începând cu vara anului 1990,
precum ºi în cursul anului 1991, s-a constituit structura
noului centru eparhial; în hotãrârea cu numãrul 460/
1991 se menþiona cã: Arhiepiscopia Târgoviºte va
cuprinde Protopopiatele Târgoviºte, Titu, Gãeºti din

ARICESCU, Constantin D.I. (18.III.1823,
Câmpulung-Muscel  18.II.1886, Câmpulung-Muscel)
Studii la Colegiul Sf. Sava din Bucureºti. A colaborat
la mai multe ziare: Românul, Buciumul, Reforma
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Enãchescu, Mihai Gabriel Popescu, Honorius Moþoc,
Marian Curculescu, Mihai Stan, Dan Niþescu, Nicolae
Scurtu, Lucian Penescu, Alexandru Manafu, Gabriela
Niþulescu, Alexandru V. ªtefãnescu, Grigore Arbore,
Dan Gîju, Ovidu Cârstina, Radu Cârneci, Toma George
Veseliu º.a. De asemenea, sunt inserate articole, note
semnate de membrii colegiului redacþional sau de
redactorii asociaþi. (V.P.)

ºi Naþionalul. Istoric ºi publicist. Director general al
Arhivelor Statului (1869-1870; 1874-1976). S-a aplecat
cu atenþie asupra unor momente importante din istoria
þãrii (1821). Prezintã aspecte interesante despre
activitatea lui Alexandru Ipsilanti la Târgoviºte ºi despre
ultimele zile de viaþã ale lui Tudor Vladimirescu. A fost
autorul primei monografii istorice a unui oraº
(Câmpulung), care a servit ca model pentru cei care
au întocmit monografia oraºului Târgoviºte în sec. al
XIX-lea. (M.O.)

ARMONII Revista ªcolii Generale Vasile Cârlova
din Târgoviºte. Deºi declaratã cu periodicitate anualã,
apare neregulat, între anii 1973-1983 sub egida Casei
Corpului Didactic Dâmboviþa. Primul numãr, din iunie
1973, este dedicat împlinirii a 140 de ani de la înfiinþarea
ªcolii Naþionale la Târgoviºte. În afara creaþiilor elevilor
din aceastã perioadã, au mai publicat Mircea Horia
Simionescu, George Coandã, Eugen Fruchter, Sandu
Buºcãneanu, Victor Brânduº, Lucian Grigorescu,
Theodor Nicolin (Dorin Eliescu), Iulian Penescu. (V.P.)

ARMONIA Ziar de informaþii ºi preocupãri literare.
Târgoviºte, 24 mai 1881  8 decembrie 1883. Director
C. Alessandrescu. Din Comitetul de redacþie fãceau
parte: Al. Vlahuþã, D. Ioviþiu, Gh. Christescu, Al. Penescu,
Constantin C. Nicolescu. Apar douã suplimente:
octombrie 1882 ºi aprilie 1883. În articolul program se
propune progresul ºi înflorirea oraºului Târgoviºte,
cultivând totodatã literatura, ºtiinþa ºi pedagogia [...];
este timpul sã lucrãm pentru binele public, sã alungãm
pasiunile ºi sã facem sã domneascã armonia. Aici îºi
face ucenicia literarã Alexandru Vlahuþã, publicând încã
din primul numãr articolele: Banul ºi Paralela,
continuând apoi cu prozã satiricã, scurte note, cronici
ºi însemnãri în legãturã cu evenimentele culturale ºi
politice ale timpului. În revistã s-au mai publicat versuri
de I. Tomaºa ºi N. Scurtescu; nuvele ºi însemnãri de
cãlãtorie (C. Alessandrescu), precum ºi scrierile lui C.
Fusea, Maria Grecescu, C. Carabella, alãturi de
maxime, culese din scrierile unor autori strãini ºi articole
despre menirea socialã a ºcolii. Va fuziona cu Unirea,
organul de propagandã al Societãþii Progresul. Reapare
ca revistã între 1966-1967, editatã de Comitetul pentru
Culturã ºi Artã al raionului Târgoviºte (3 numere
multigrafiate). Din comitetul de redacþie fãceau parte:
George Coandã, Radu Gioglovan, Ion Gavrilã, Paul
Bãnicã, Valeriu Liþã, Grigore Diculescu, Ion Ene, Nicolae
Bogdan. Sunt publicate poezii ºi proze, semnate de
George Coandã, Nicolae Bogdan, Lucian Penescu,
Dumitru Stancu, Valeriu Liþã, Alexandru Durac, Ion
Teodorescu, Cornel Ionescu. O serie nouã, apare între
2005-2008 (6 numere) ca revistã a Direcþiei pentru
Culturã, Culte ºi Patrimoniu Cultural Naþional a judeþului
Dâmboviþa ºi a Societãþii Scriitorilor Târgoviºteni. Colegiu
redacþional: Viorica Arghir, dr. Nifon Mihãiþã, prof.univ.dr.
Ion Cucui, având ca redactori asociaþi pe: Gheorghe
Bulei, George Coandã, George Corneanu, Victor
Petrescu, Mihai Stan. Semneazã studii, articole, note
despre cultura ºi literatura târgoviºteanã, picturã, muzicã,
tradiþii populare, evenimente recente, momente istorice:
Mircea Horia Simionescu, Alexandru George, Ioan
Stan, Petre Diaconescu, Dumitra Bulei, Dan Þopa,
Tiberiu Cercel, Tudor Cristea, George Anca, József
PIldner, ªtefania Rujan, Lucian Grigorescu, Alexandru
Nicolescu, Theodor Nicolin, Alexandrina Dinu, Voicu

ARSENALUL ARMATEI (1873-1945) Actul prin
care s-a consfinþit crearea primei unitãþi industriale în
Târgoviºte a fost semnat la 21 iulie 1864 de domnitorul
Alexandru Ioan Cuza, când s-a deschis un credit de
300.000 de lei din bugetul statului pentru finanþarea
lucrãrilor. Generalul I. Florescu ºi Lamy, comandantul
misiunii militare franceze, au avut sarcina de a alege
amplasamentul unei întreprinderi de armament ºi
echipament militar în judeþul Dâmboviþa. La 8 august
1864, Ministrul de Rãzboi dispunea întocmirea
planurilor ºi a devizului, însã locul ales era impropriu
(ruinele Curþii Domneºti, ale fonderiei lui Petru Cercel)
ºi a fost adoptatã cea de a doua variantã, grãdina ºi
cimitirul Mitropoliei. În scurt timp, s-a dovedit cã
terenul de la Mitropolie era neîncãpãtor, fiind necesare
încã 30 de locuri ale unor proprietari. Se deschidea o
listã publicã la 30 ianuarie 1865, consiliul orãºenesc
angajându-se sã adune 2000 de galbeni pentru
achitarea cheltuielilor. La 30 septembrie 1865 se
aproba suma de 438.000 de lei pentru clãdirea
Fonderiei de tunuri, instalarea la Târgoviºte a unui atelier de lemnãrie ºi înfiinþarea unor dependinþe folositoare
Fonderiei, magazii, clãdiri pentru corpul de gardã.
Înlãturarea lui Cuza a împins pe plan secundar
Fonderia de la Târgoviºte. În 1868 se reiau lucrãrile
sub conducerea inginerului Sendeker. Se stabileºte
din nou amplasamentul clãdirilor, se verificã terenurile
particulare vecine pentru expropriere, rãmase în numãr
de 27. Pânã la 1869 erau gata atelierul de lemnãrie, o
clãdire pentru administraþie, câteva magazii ºi clãdirea
corpului de gardã. La 27 martie 1872, generalul
Florescu, ministrul de rãzboi, a cerut guvernului fonduri
pentru terminarea stabilimentului de la Târgoviºte.
Consiliul de Miniºtri aproba suma de 129.000 de lei
spre a se pune Arsenalul în stare de funcþionare chiar
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ARSENGO, Jeronim (?  1610) Cãlugãr franciscan
conventual, originar grec din insula Chios. Misiuni la
Constantinopol, în Þara Româneascã, în Moldova, în
special pentru informaþii asupra stãrii catolicilor. Dã
informaþii (cât mai exacte) cu privire la populaþia oraºului
Târgoviºte în 1581, pe confesiuni ºi pe meserii: o mie
de case de români ortodocºi, douãzeci ºi douã de case
de catolici, o sutã treizeci de inºi de rit roman ºi de
limbã germanã, maghiarã ºi românã, meseriile acestora
fiind dãltuitori, lucrãtori la cuptoare, sãpãtori.
Menþioneazã existenþa a douã biserici catolice una a
Sfântului Francisc, unde locuieºte fratele Celestino ºi
are o grãdinã frumoasã (atunci se refãceau chiliile) ºi
una care se numeºte Sfânta Maria, a saºilor, care are
o vie din care fac vin. Declarã cã informaþiile le deþine
de la fratele Celestin Veneþianul. (C.I.)

în acel an. Este numit director al Fonderiei din
Târgoviºte maiorul Christodorescu Scarlat. Fonderia
a fost inauguratã dupã manevrele militare din toamna
anului 1872, fiind dotatã cu maºini ºi scule în vederea
fabricãrii afetelor, tunurilor etc. În bugetul anului 1874
Fonderia avea un efectiv de 53 de oameni care
compuneau o companie. La 8 decembrie 1876,
Fonderia de la Târgoviºte era transformatã în Arsenal
de Depozit (1876-1935), cu ateliere de armurãrie,
urmând sã funcþioneze ca sucursalã a Arsenalului Central de la Bucureºti. Maºinile de construcþii au fost
transferate la Bucureºti, iar la Târgoviºte s-au lãsat
numai maºinile ºi uneltele de armurãrie. În acelaºi
timp, se foloseºte tot mai mult denumirea de Arsenal
în loc de Fonderie. Noi magazii ºi remize s-au
construit pe terenul vechii Fonderii, începând din 1887,
când a devenit Arsenal de Depozit Central de Artilerie
ºi primea transporturi de arme portative aduse de la
alte depozite din þarã. O îmbunãtãþire a activitãþii unitãþii
economice, a constituit-o legarea Arsenalului de staþia
CFR Târgoviºte, printr-o linie feratã pânã în incinta
întreprinderii, oraºul cedând suprafaþa necesarã acestei
construcþii în 1904. La începutul secolului, Arsenalul
ºi-a continuat activitatea de depozit cu ateliere de
armurãrie. De asemenea, ºi-a înfiinþat un serviciu propriu
de pompieri care deservea ºi oraºul în schimbul unei
subvenþii anuale. La 2 noiembrie 1918, trupele germane au incendiat clãdirile Arsenalului, dar prin
intervenþia vecinilor focul a fost localizat ºi avariile au
fost înlãturate cu uºurinþã. La 1 aprilie 1935, Arsenalul
din Târgoviºte primeºte denumirea de Arsenal de Front
(1935-1943), orientând activitatea întreprinderii mai
mult spre construcþii ºi reparaþii, dar continua sã aibã
ºi activitate de depozit. La 1 oct. 1937, Arsenalul a
fost subordonat Inspectoratului general tehnic din
Ministerul Apãrãrii Naþionale, iar în perioada 1937-1939
Arsenalul de front a fost reorganizat având secþiile:
direcþia, subdirecþia tehnicã ºi subdirecþia administrativã. Prin mãsurile ulterioare, Arsenalul din Târgoviºte
a fost subordonat Arsenalului din Bucureºti, cu
titulatura Administraþia Publicã a Arsenalului Armatei
(apr.1939  1 iul. 1943). În perioada 1941-1942 s-au
executat reparaþii de tunuri, aruncãtoare, obuziere,
mitraliere, arme, reparaþii de chesoane, autotrenuri,
bucãtãrii rulante etc. La 1 iul. 1943, Arsenalul din
Bucureºti a fost evacuat ºi contopit cu cel din
Târgoviºte, iar numãrul atelierelor a crescut cu ateliere
de tunuri uºoare, de tunuri grele, de frâne, de armurãrie
ºi bronaj, de scule ºi mecanicã de precizie, de opticã.
Începând din primãvara anului 1944 o parte a Arsenalul
de la Roman a fost evacuat la Târgoviºte, ducând la
diversificarea producþiei ºi la creºterea numãrului de
muncitori la 3000. Muncitorii de la Arsenal ºi-au adus
contribuþia la înfrângerea Germaniei fasciste, luptând
sub lozinca Totul pentru front. (G.T./ C.V.)

ARTPRESS-IMPACT (1995) Fondator: Teodor
Vasiliu; director general: Alina Mavrodin Vasiliu. Pe
lângã activitatea de editare a publicaþiei sale (Jurnal
de Dâmboviþa), trustul a editat ºi Jurnal de Aninoasa,
Cronica Gãeºtiului, Glasul Pãmântului, Eroica dar
ºi reviste ºcolare; executã prin unitatea sa tipograficã
proprie imprimãri de carte, broºuri, pliante, afiºe diverse.
Editeazã sporadic carte diversã. (M.S.)
ASOCIAÞIA AMICII MÂNÃSTIRII DEALU S-a
înfiinþat în Bucureºti la 1936 ºi era alcãtuitã din foºti
absolvenþi. Asociaþia a menþinut legãturi strânse între
absolvenþii ºcolii care se întruneau anual ºi a menþinut treaz
spiritul de mânãstirean în care au fost formaþi. (M.O.)
ASOCIAÞIA ARGONAUT PENTRU CULTURÃ
SF, DE ANTICIPAÞIE ªI LITERATURÃ FANTASTICÃ
A luat fiinþã fiind prima de acest fel nu numai din judeþul
Dâmboviþa, dar ºi din þarã, prin hotãrâre a Judecãtoriei
Târgoviºte, la 14 decembrie 1990; fondatori: preºedinþi,
George Coandã, Mircea-Alexandru Cotârþã; membru:
Lidia Cotârþã. Scopul: promovarea culturii SF ºi literaturii
de anticipaþie ºi fantasticã; editarea revistei Pronitron,
organizarea unor manifestãri culturale specifice
domeniului. A funcþionat pânã în vara anului 2010. (G.C.)
ASOCIAÞIA BULGARILOR DIN TÂRGOVIªTE
ZAEDNO Este înfiinþatã în iunie 1990 ºi reuneºte
cetãþeni români de etnie bulgarã din Târgoviºte. Scopul
consta în: apãrarea drepturilor, pãstrarea, dezvoltarea
ºi exprimarea identitãþii etnice ºi culturale, lingvistice
ºi religioase a membrilor; cultivarea ºi dezvoltarea
relaþiilor tradiþionale româno-bulgare. Asociaþia este
nonguvernamentalã, nonprofit ºi nu are scop lucrativ.
Comitetul de conducere: Vasile Costache, preºedinte;
Marian Ilie Costache, vicepreºedinte; Vasile Ghergu,
secretar ºi consilier din partea comunitãþii bulgare în
Consiliul Local al municipiului Târgoviºte. (G.C.)
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ASOCIAÞIA CADRELOR MILITARE ÎN REZERVÃ
ªI RETRAGERE DIN JUDEÞUL DÂMBOVIÞA Dupã
evenimentele de la sfârºitul anului 1989 s-a simþit nevoia
creãrii unei forme organizatorice capabilã sã apere ºi sã
susþinã drepturile cadrelor militare în rezervã ºi retragere
ºi sã le reprezinte în raporturile cu diferite eºaloane
militare precum ºi cu administraþia de stat localã ºi
centralã. În acest sens s-a constituit un grup de iniþiativã
format din col.(r) Ion Georgescu, col. (r) Nicolae Bârdeº
ºi plt.-adj. Vasile Manga. În 15 ianuarie 1991, la Cercul
Militar din Târgoviºte are loc adunarea de constituire a
Asociaþiei, iar la data de 25 a aceleiaºi luni din acelaºi
an Judecãtoria Târgoviºte îi acordã personalitate juridicã.
În statutul Asociaþiei se prevedea cã aceasta este o
organizaþie obºteascã, patrioticã, apoliticã, independentã,
cu caracter educativ ºi care îºi propune sã susþinã
drepturile membrilor sãi, integritatea ºi suveranitatea
patriei. Deviza Asociaþiei este: Patrie-Onoare-Demnitate.
Iatã preºedinþii de la înfiinþare ºi pânã astãzi: col. (r) Ion
Georgescu (douã mandate), col. (r) Gheorghe Cioc ºi
gl.bg. (r) Pavel Babeu. Asociaþia este filialã a Uniunii
Naþionale a Cadrelor Militare în Rezervã ºi Retragere.
Sediul Asociaþiei: Târgoviºte, Cercul Militar, str. Justiþiei,
nr. 1. (G.C.)

la nivel central, înfiinþeazã comitete la nivel de plasã cu
sprijinul subinspectorilor ºcolari º.a. (M.C.)
ASOCIAÞIA CULTURALÃ DE PRIETENIE
ROMÂNIA-ISRAEL În toamna anului 1991 ia fiinþã, la
Târgoviºte, filiala Asociaþiei Culturale de Prietenie
România-Israel. Ia parte ambasadorul extraordinar ºi
plenipotenþiar din acel moment al Statului Israel la
Bucureºti, Zwi Mazel. Este ales preºedinte de onoare
scriitorul Mircea Horia Simionescu ºi preºedinte
executiv, Ileana Ghenciulescu. Dintre acþiunile filialei
pot fi amintite organizarea unor manifestãri culturalºtiinþifice, în colaborare cu Universitatea Valahia,
reabilitarea sinagogii fostei comunitãþi evreieºti din
Târgoviºte  preluatã de universitate ºi gãzduind astãzi
o bibliotecã de carte veche , momente aniversare ºi
comemorative din istoria Statului Israel ºi a evreimii din
România. (G.C.)
ASOCIAÞIA CULTURALÃ JUNII VALAHI Ia fiinþã
în 1993 la iniþiativa lui Lucian Grigorescu, având
colaboratori pe Lidia Andronic (dirijor al formaþiei de
cântece), Gheorghe Vãduva, Dan ªetreanu, Gheorghe
Marin (maeºtrii coregrafi), Victor Mihalache, Viorel
Dincã (animatori de spectacol). Obiectivele asociaþiei
erau: valorificarea ºi popularizarea folclorului românesc
(mai ales a celui dâmboviþean), organizarea de
spectacole în þarã ºi peste hotare. Preºedinþi: Lucian
Grigorescu ºi Dan ªetreanu. Turnee de succes în Italia,
Marea Britanie, Germania. Îºi continuã activitatea. (G.C.)

ASOCIAÞIA CULTURAL-PEDAGOCICÃ ªCOALA
NOUÃ A fost inauguratã pe 2 decembrie 1945 la
Târgoviºte, în prezenþa unor personalitãþi precum Stanciu
Stoian  preºedinte la nivel naþional, Gheorghe Popescu
 prefectul judeþului, Lazãr ªtefãnescu  inspector ºcolar
general în Ministerul Educaþiei Naþionale, Titu Niþescu
 inspector ºcolar regional, Ion Costache  inspector
ºcolar judeþean. Ca preºedinte este ales Grigore
Mãrgulescu. Asociaþia acþiona pentru transformarea
ºcolii româneºti într-o instituþie democraticã.
Democratizarea se fãcea þinând cont de interesele a
trei factori: elevul, profesorul ºi pedagogia. Elevul trebuia
sã aibã posibilitatea de a parcurge toate treptele ºcolii
pânã la cele mai înalte culmi, iar cadrele didactice
urmau sã se încadreze în spiritul democratic al vremii.
Sub aspect pedagogic se recomanda trecerea la metoda
globalã, consideratã o metodã democraticã, prin care
copilul nu primeºte nimic degeaba, ci totul prin propria-i activitate, copiii învaþã lucrând ºi cercetând.
ªcoala nouã avea trei obiective clare pentru cetãþean:
sã-l dezrobeascã de sub tirania forþelor naturii, sã-l
descãtuºeze de sub robia formelor de viaþã clãdite pe
nedreptate ºi sã-i asigure asistenþã culturalã. Pentru
a-ºi împlini menirea, Asociaþia iniþiazã diverse acþiuni:
înfiinþeazã un Cerc de studii unde cadrele didactice se
informeazã ºi se perfecþioneazã în legãturã cu
transformãrile din ºcoala româneascã, organizeazã
conferinþe susþinute de A. Mazilu, C. Florescu, C. Albu
pe teme privind cooperaþia, democraþia, modernizarea
învãþãmântului, distribuie revista ªcoala Nouã apãrutã

ASOCIAÞIA DÂMBOVIÞA PENTRU SPITALE
DE ANIMALE Se constituie pe 4 martie 1933 cu
participarea primarilor, pretorilor, medicilor veterinari ºi
a unor importanþi crescãtori de animale din judeþ. Este
ales un Consiliu de administraþie format din Constantin
Dãnescu  prefect, George Pârvulescu  primarul
Târgoviºtei, Filip Stoicescu  primarul oraºului Gãeºti,
Ion Maltezeanu  primarul oraºului Pucioasa, primarii
comunelor Rãcari ºi Rãzvad, directorul ªcolii de
agriculturã Nucet º.a. Scopul asociaþiei era înfiinþarea
unor spitale pentru animale în centrele cele mai
importante din judeþ. (M.C.)
ASOCIAÞIA DÂMBOVIÞENILOR S-a înfiinþat la 7
ianuarie 1937 la stãruinþa lui Take Athanasiu ºi a
deputatului Dem Teodorescu-Titu, care s-au adresat
dâmboviþenilor stabiliþi la Bucureºti pentru a participa la
slujba religioasã de la biserica Mavrogheni, unde sã
aducã un pios moment de reculegere la mormântul lui
I. Heliade-Rãdulescu. Cu acest prilej cei prezenþi se
legau în faþa lui Dumnezeu sã militeze la propãºirea
oraºului. Dintre cei care au semnat actul constitutiv al
asociaþiei au fost profesorul dr. Gh. Marinescu, senatorul
C.D. Dimitriu, scriitorul I. Al. Brãtescu-Voineºti, preotul
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Sunt organizate acþiuni diverse: conferinþe de
propagandã religioasã, articole în presã, colaborarea
cu instituþii judeþene, întâlniri cu cetãþenii º.a. În
activitatea asociaþiei, un sprijin important vine din partea
preotului ºi avocatului Constantin Niþescu. (M.C.)

N. Popescu, deputatul Ion C. Nicolaescu, profesorul
dr. C. Andronescu, inginerul D. Carabella, scriitorul Matei
Alexandrescu, M. Rizescu-Brãneºti, Ioan-Victor Vogeu,
dr. Ilie Xenopol. (M.O.)

ASOCIAÞIA DE PRIETENIE ROMÂNIA-CUBA
JOSÉ MARTI Filiala Târgoviºte este înfiinþatã la
iniþiativa lui Ion Hotinceanu, care-i este ºi preºedinte;
vicepreºedinte fiind Lidia Tronescu. La înfiinþare a luat
parte ºi ambasadorul extraordinar ºi plenipotenþiar al
Republicii Cuba la Bucureºti în acel moment, Manuel
Hermid Medina. Scopurile: cunoaºterea aprofundatã a
culturii, tradiþiilor ºi realizãrilor celor douã popoare;
permanentizarea unor relaþii de bunã prietenie. Au fost
organizate vizite ale unor delegaþii târgoviºtene în
Republica Cuba ºi simpozioane culturale la Târgoviºte.
La cea de-a XV-a întâlnire europeanã de solidaritate cu
Cuba, care a avut loc la Sofia, Bulgaria, în vara anului
2010, Ion Hotinceanu, a transmis un mesaj de
solidaritate cu poporul cubanez, în numele poporului
român. Continuã. (G.C.)

ASOCIAÞIA ÎNVÃÞÃTORILOR Asociaþia a fost
înfiinþatã la Târgoviºte în anul 1919 sub conducerea lui
Constantinescu Viiºoara ºi avea ca scop promovarea
ºi apãrarea intereselor învãþãtorilor. S-au depus eforturi
pentru realizarea unei Case de economie, credit ºi
ajutor a corpului didactic, promovarea unor frumoase
acþiuni culturale, reorganizarea învãþãmântului în noua
realitate determinatã de Marea Unire din 1918. Evoluþia
asociaþiei a fost influenþatã de noul context politic de
dupã 23 august 1944. Astfel, la începutul anului 1945,
în locul vechiului Comitet de conducere este aleasã o
Comisie interimarã: învãþãtorul Ion Costache  preºedinte,
Damian Popescu  vicepreºedinte, Valeriu Bucur
(Moroieni)  secretar contabil, Constantin Florescu
(Pucioasa) casier, Victor Ghiculescu (Moroieni) 
membru. Se tipãresc douã numere din revista Graiul
Dâmboviþei pentru a se prezenta perspectivele Asociaþiei,
avându-se în vedere cerinþele noii legi a învãþãmântului.
Pe 11 martie 1945 are loc Congresul învãþãtorilor care
voteazã transformarea Asociaþiei în Sindicatul
învãþãtorilor condus de un Comitet prezidat de Ion
Costache. Din Comitet fãceau parte învãþãtori distinºi,
din diferite zone ale judeþului. În iulie 1946, Adunarea
generalã a Sindicatului învãþãtorilor voteazã preluarea
patrimoniului fostei Asociaþii a învãþãtorilor, între care
se gãseau un cãmin, o bibliotecã º.a. În cursul anului
1946 se înfiinþeazã mai multe obiective destinate
cadrelor didactice: Banca învãþãtorilor condusã de Ion
Alecu, Cooperativa Armonia, case de odihnã la
Pucioasa ºi Vulcana-Bãi. Conducerea Sindicatului era
formatã din: Ion Costache  preºedinte, Gheorghe
Popescu, Titu Niþescu, Ion Alecu, Petre Ilie, Ion Butãroiu,
Grigore Mãrgulescu. În anii care au urmat, cadrele
didactice îºi vor consolida organizarea sindicalã. (M.C.)

ASOCIAÞIA DE PRIETENIE ROMÂNIA-IRAK
Filiala Dâmboviþa a fost înfiinþatã în vara anului 1998.
Preºedinte: Ion Hotinceanu; vicepreºedinte: Elena
Oprescu. Scopurile: cunoaºterea reciprocã a popoarelor român ºi irakian ºi crearea unor relaþii prieteneºti
cu Partidul Socialist Baas Arab din Irak. Filiala a
organizat vizite de cunoaºtere a realitãþilor din þara dintre
fluvii (Mesopotamia/Irak). Îºi înceteazã activitatea în
momentul declanºãrii celui de-al doilea rãzboi din Golf,
de cãtre SUA (2004). La momentul creãrii filialei a fost
prezent ºi ambasadorul plenipotenþiar ºi extraordinar al
republicii Irak la Bucureºti, în acea vreme, Saad Hamid
Majin. (G.C.)
ASOCIAÞIA DE PRIETENIE ROMÂNIA-REPUBLICA
POPULARÃ DEMOCRATÃ COREEANÃ Filiala Târgoviºte
a luat naºtere în primãvara anului 2004. Preºedinte: ªtefan
Amuza; vicepreºedinte: Ion Hotinceanu. Scopul:
cunoaºterea reciprocã a culturii ºi tradiþiilor popoarelor
român ºi nord-coreean. Continuã. (G.C.)
ASOCIAÞIA EUROPEANÃ A CADRELOR
DIDACTICE (AEDE) Filiala Târgoviºte se constituie în
decembrie 1995 sub auspiciile Universitãþii Valahia,
Inspectoratului ªcolar al judeþului Dâmboviþa ºi filialei
dâmboviþene a Fundaþiei Casa ªcoalelor. Este ales
preºedinte prof.univ.dr. Constantin Cruceru ºi secretar
prof. Victor Popa. (G.C.)

ASOCIAÞIA LUPTÃTORILOR DIN DECEMBRIE
1989 Este înfiinþatã la 12 iunie 1990 sub denumirea
Asociaþia Apoliticã «Târgoviºtea», iar la scurt timp se
schimbã în Asociaþia 22-25 Decembrie, pentru ca din
1994 sã poarte titulatura actualã: Asociaþia Luptãtorilor
din Decembrie 1989. Scopurile asociaþiei: reprezentarea
ºi apãrarea revoluþionarilor dâmboviþeni din decembrie
1989. Preºedinþi: Ilie Petre ªtirbescu, Petre Neamþu,
Vasile Duþã, Ion Badea. (G.C.)

ASOCIAÞIA FEMEILOR ROMÂNE SOLIDARITATEA  filiala Târgoviºte Asociaþia se înfiinþeazã
dupã Primul Rãzboi Mondial, sub preºedinþia Elenei
Stematiu. Scopul sãu era solidaritatea femeilor române.

ASOCIAÞIA NAÞIONALÃ CULTUL EROILOR
La 1 octombrie 1996 este înfiinþatã Filiala Mihai
Viteazul Dâmboviþa a Asociaþiei Naþionale Cultul
Eroilor. Cu toate cã atât Asociaþia, cât ºi filiala s-au
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Popescu ºi generalul Stere ªtefãnescu, comandantul
garnizoanei  preºedinþi de onoare, generalul Petrovici
ºi C. Viºinescu  vicepreºedinþi, dr. C. Ranetti  secretar
general. La începutul anului 1948 avea peste 17 000 de
membri ºi 200 de cercuri în diverse localitãþi ºi instituþii.
Dispunea de o bibliotecã centralã la Târgoviºte cu 2000
de volume ºi de alte ºapte biblioteci în Pucioasa, Fieni,
Pietroºiþa, Voineºti, Cândeºti, Nucet, Pietrari. Acþiunile
desfãºurate în Târgoviºte erau variate: conferinþe în sala
I.H. Rãdulescu susþinute de personalitãþi ale vieþii
politice ºi culturale (colonelul Cheruvim  comandantul
ªcolii Pregãtitoare de Ofiþeri de Cavalerie, avocaþii Polizu
Dragomirescu ºi Miluº Nicolescu, preotul Emil
Popescu, profesoara Irina Brânduº º.a.), programe
artistice prezentate de Corala A.R.L.U.S.  condusã
de avocatul C. Moldoveanu ºi de ºcolile din oraº în
colaborare cu orchestra ªcolii de Cavalerie ºi cu fanfarele
reunite ale Regimentului 1 Care de Luptã ºi ªcolii de
Cavalerie, festivaluri de muzicã ºi poezie, distribuirea
revistelor Veac Nou, Vestea Nouã, Izvestia ºi
Pravda, iniþierea unor cursuri de limba rusã,
sãrbãtorirea Zilei prieteniei româno-sovietice (Te-deum
la Mitropolie, festival artistic la sala Tudor
Vladimirescu), organizarea Sãptãmânii cãrþii ruse
când se dãdea o reducere de 15% pentru vânzarea
cãrþilor, articole în ziarul Chemarea, comemorarea
scriitorilor sovietici, sãrbãtorirea Armatei Roºii prin
cuvântãri þinute de prefectul Gheorghe Popescu ºi de
Polizu Dragomirescu, vizite fãcute la Târgoviºte de
personalitãþi politice ºi culturale venite de la Bucureºti
(generalul Vasiliu Rãºcanu ºi profesorul universitar
Potop în 14 ianuarie 1945), prezentarea unor filme
documentare despre U.R.S.S., amenajarea unor
expoziþii cu fotografii º.a. În anii 1950-1960, A.R.L.U.S.
devine o asociaþie puternicã, având susþinerea
autoritãþilor locale. Ziarul Chemarea menþiona cã la
finele anului 1948 existau în judeþ 75 de biblioteci cu 5
000 de volume, 17 filme documentare ºi se organizaserã
în perioada 1944-1948 aproape 300 de conferinþe. La
începutul anilor 60, odatã cu distanþarea României
de U.R.S.S., rolul A.R.L.U.S. se diminuiazã. (M.C.)

creat prin ordin al Ministrului Apãrãrii Naþionale, ca
organizaþii aparþin atât vieþii militare, cât ºi societãþii civile.
Programul filialei, care reiese din Statutul Asociaþiei,
cuprinde: educarea în spirit patriotic a cetãþenilor prin
valorificarea istoriei locale; conservarea ºi restaurarea
monumentelor comemorative de for public închinate
eroilor dâmboviþeni din toate timpurile ºi înãlþarea
altora noi; organizarea de manifestãri aniversare ºi
comemorative dedicate unor momente ºi personalitãþi
istorice. Conducerea filialei, de la înfiinþarea sa ºi pânã
acum: gl.bg. (r) Constantin Tãnase, fondator;
vicepreºedinte: col.(r) Gheorghe ªerban, col.(r) EmilCornel Petrescu; secretar: col.(r) Iulicã Matei; primvicepreºedinþi: col. (r) Ioan Popa, apoi dr. George
Coandã, ambii fondatori. Filiala editeazã revista de
culturã istoricã ºi de cinstire a eroilor neamului
Eroica. Sediul filialei: Târgoviºte, Cercul Militar, str.
Justiþiei, nr. 1. (G.C.)

ASOCIAÞIA NAÞIONALÃ A VETERANILOR DE
RÃZBOI În luna mai 1985, din iniþiativa unui grup de
ofiþeri în rezervã ºi retragere, foºti combatanþi în cel
de-al Doilea Rãzboi Mondial, ia fiinþã filiala Mircea cel
Bãtrân Dâmboviþa. În conformitate cu prevederile
Statutului Asociaþiei, filiala dâmboviþeanã are în evidenþã
veteranii în viaþã ºi vãduvele veteranilor pe baza
documentelor legale aflate în pãstrarea Centrului Militar
al judeþului Dâmboviþa ºi a Depozitului de Arhivã a
Armatei de la Piteºti. Din rândurile membrilor filialei,
este demn de a aminti acest fapt, au fãcut parte
generalul Victor Isãceanu, erou în cele douã rãzboaie
mondiale ale secolului XX, ºi generalul Ion Palade, mare
mutilat în al Doilea Rãzboi Mondial  ambii au pãrãsit
aceastã lume la vârstã centenarã  Cavaleri ai Ordinului
Mihai Viteazul, general de brigadã în retragere Ion
Petria ºi cãpitan în retragere Ion Popescu. Preºedinþii
filialei de la înfiinþarea ºi pânã la sfârºitul primului deceniu
al secolului XXI: col. (r) Gheorghe Pãunescu, gl.bg. (r)
Gheorghe I. Diaconescu, col. (r) Nicolae Scarlat, gl.bg.
(r) Stan Bãdica. Sediul filialei: Târgoviºte, Cercul Militar,
str. Justiþiei, nr. 1. (G.C.)

ASOCIAÞIA SPORTIVÃ CFR Urmare a unor
decizii de ordin administrativ prin care Arsenalul din
Târgoviºte a trecut de la Ministerul de Rãzboi la Direcþia
Atelierelor CFR sub titulatura Atelierele CFR Târgoviºte,
a fost înfiinþatã, în 1945, asociaþia sportivã CFR
Târgoviºte. A preluat de la fosta asociaþie sportivã
Arsenal Târgoviºte baza materialã ºi sportivii care
activaserã aici. De la clubul sportiv CFR Bucureºti au
fost transferate la nou înfiinþata CFR Târgoviºte
formaþiile secunde de rugbi ºi fotbal. În asemenea condiþii
în sezonul 1945-1946 echipa de rugbi CFR Târgoviºte
a activat în divizia A. Este prima formaþie din Târgoviºte
care a participat la întrecerile unui prim eºalon valoric

ASOCIAÞIA PATRONALÃ A TÃBÃCARILOR
(1831) A fost condusã de starostele Grigore Tabacu.
Aceasta grupa cele ºapte tãbãcãrii existente în oraº.
(G.T./ C.V.)
ASOCIAÞIA ROMÂNÃ PENTRU STRÂNGEREA
LEGÃTURILOR CU UNIUNEA SOVIETICÃ (A.R.L.U.S.)
Asociaþia, înfiinþatã la Târgoviºte la finele anului 1944,
avea ca scop popularizarea realizãrilor din U.R.S.S. ºi
strângerea legãturilor româno-sovietice. Comitetul de
conducere era format  aºa cum scria ziarul Chemarea
 din cei mai de seamã cetãþeni ai oraºului: avocatul
Polizu Dragomirescu  preºedinte, prefectul Gheorghe
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terenurile de tenis din Parcul Chindia. O bunã perioadã
de timp a avut în custodie ºi Stadionul Municipal. Dupã
ce timp de un deceniu ºi jumãtate fusese Numãrul 1
în sportul târgoviºtean, în vara anului 1972, Metalul
primeºte o grea loviturã. Fotbalul ºi luptele, cele mai
bune douã secþii ale sale, sunt preluate de nou înfiinþatul
Club Sportiv Târgoviºte. Momentul dificil a fost depãºit
ºi alte secþii (modelism, atletism) au preluat portdrapelul
victoriilor, inclusiv pe plan internaþional. Dupã 1989,
activitãþile sportive au fost restrânse secþiile dispãrând
pe rând. Ultimele care au rezistat au fost boxul, voleiul,
artele marþiale, tenisul. Odatã cu trecerea primilor ani
din secolul XXI, dupã aproape 6 decenii cu realizãri
deosebite pentru istoria sportului târgoviºtean, Metalul
ºi-a încheiat activitatea. În cadrul clubului au activat
mai multe secþii. De-a lungul timpului conducerea
asociaþiei sportive Metalul Târgoviºte, din postura de
preºedinte, a fost asiguratã, de regulã, de directorul
general al UUP/ IUP/ UPET sau de directorul adjunct. În
aceastã situaþie s-au aflat, între alþii, Ion Lãceanu, Marcel
Toader, Traian Pãtraºcu, Gheorghe Tzitzeclis, Ion Gavrilã,
Valeriu Cucu º.a. De menþionat cã deºi aveau în
subordine o întreprindere cu aproape 10.000 de salariaþi,
ceea ce presupunea o activitate din punct de vedere
profesional deosebit de dificilã ºi stresantã, au exercitat
cu pasiune, abnegaþie, bune rezultate ºi, ceea ce este
important de reliefat în zilele noastre, fãrã niciun fel de
retribuþie aceastã sarcinã practic autoasumatã. Este
drept cã au fost ajutaþi, din postura de secretari ai
asociaþiei, de oameni dedicaþi fenomenului sportiv, buni
cunoscãtori ai acestuia, precum Mircea Sãndulescu,
Dumitru Toma, Gicã Arsene, Nicu Petre, Andrei Bartiº,
Pavel Mureºan º.a. (A.B.)

al sportului românesc. Echipa de fotbal CFR
Târgoviºte a evoluat un sezon în divizia B (1947-1948)
ºi 2 sezoane în divizia C (1946-1947 ºi 1948-1949).
Antrenorii echipei târgoviºtene de fotbal CFR au fost
Constantin Bimbo ªtefãnescu (1946-1947) ºi Gheorghe
Scãeºteanu (1947-1948). Între fotbaliºtii care au evoluat
la CFR Târgoviºte s-au aflat portarul Marin Alexandru
(Þãndãrescu) ºi jucãtorii de câmp Miºu Ionescu, Costel
Mehedinþi, Mircea Sãndulescu, Nelu Briceag, Jean
Ghindã, Alexandru Ciocea, Nicolae Stoian º.a. În afarã
de formaþiile de rugbi ºi fotbal, la CFR Târgoviºte a
existat ºi o echipã de volei (bãrbaþi) care, în 1948, a
participat la campionatul districtului Dâmboviþa. La 1
martie 1949, odatã cu trecerea unitãþii tutelare de la
Direcþia Generalã CFR la Ministerul Industriei Grele,
asociaþia sportivã CFR Târgoviºte ºi-a încheiat
activitatea. (A.B.)
ASOCIAÞIA SPORTIVÃ METALUL A fost
înfiinþatã în anul 1950 pe lângã Sindicatul din cadrul
Uzinei Metalurgice. Poate fi consideratã în fapt o
continuatoare a grupãrilor sportive târgoviºtene Arsenal
(1940-1944) ºi CFR (1945-1949) care au funcþionat cu
suportul economic al aceleiaºi întreprinderi (în timp
ºi-a schimbat denumirea ºi forul tutelar). La momentul
înfiinþãrii au fost organizate secþii de fotbal, handbal,
volei, atletism, modelism. Ulterior au fost constituite ºi
secþii de box, popice, lupte, orientare turisticã, ºah,
tenis, oinã, arte marþiale etc., ele constituind baza
sportului de performanþã timp de peste 6 decenii cât a
existat aceastã grupare. Pânã în 1990, în contextul vieþii
economico-sociale existente în România acelor ani, prin
intermediul asociaþiei sportive Metalul Târgoviºte s-au
derulat ºi numeroase acþiuni în domeniul sportului de
masã, gen campionate pe asociaþie, crosuri,
Spartachiade, Daciade etc. la care participau anual mii
de salariaþi din cadrul IUP. A beneficiat ºi de pepiniera
de talente care proveneau dintre elevii ªcolii
Profesionale aflatã în subordinea Uzinei. Aici mulþi dintre
viitorii mari performeri ai Metalului de la lupte, box,
fotbal, handbal etc. au primit primele noþiuni în sport. În
interiorul acestei unitãþi ºcolare a fost amenajatã o
cochetã bazã sportivã care a asigurat în mare mãsurã
necesitãþile de antrenament (pistã circularã de 200 m,
sectoare de sãrituri ºi aruncãri pentru atletism; teren
multifunþional pentru fotbal, handbal în 11, oinã; 4
terenuri multifuncþionale pentru volei, handbal în 7, tenis;
vestiare; grupuri sanitare; tribunã metalicã pentru 500
de spectatori; popicãrie cu 4 piste etc.) ºi, în unele
cazuri, chiar pentru competiþii oficiale (popicãria; terenul
de handbal în 7). Alãturi de aceastã bazã sportivã,
asociaþia a mai avut ca infrastructurã sportivã terenul
de volei din incinta uzinei, popicãrii (în zona blocurilor
de locuinþe de pe ªanþul Cetãþii adiacente Uzinei ºi apoi
la Stadion), sala de lupte de pe str. Dr. Marinoiu,

ASOCIAÞIA SPORTIVÃ METALUL  Secþia
Aeromodelism, rachetomodelism A fost una dintre
primele secþii înfiinþate în cadrul asociaþiei ºi, în mod
cert, prima care a adus acesteia succese în plan intern
ºi internaþional. În primele douã decenii de existenþã
activitatea s-a derulat pe disciplina aeromodelism,
sportivul Ioan N. Radu câºtigând titluri de campion al
României în 1951 ºi 1952 (în acest al doilea caz stabilind
ºi primul record naþional de seniori din istoria asociaþiei).
Alãturi de el s-au mai remarcat prin rezultatele obþinute
Liviu Ionescu, Gheorghe Bãcãoanu, Ioan A. Radu, ªerban
Gardon  toþi campioni naþionali în diferitele probe ale
aeromodelismului. Începând cu sfârºitul deceniului
ºapte preocupãrile în domeniul modelismului s-au axat
cu preponderenþã spre rachetomodelism. Pe aceastã
traiectorie s-a plasat ºi secþia de la Metalul atât prin
sportivii consacraþi deja enumeraþi cât ºi prin mai tinerii
nou veniþi. Pe lângã titluri, medalii, recorduri, în plan
naþional apar ºi primele succese în plan internaþional.
Ioan N. Radu stabileºte în 1970 primul record mondial
pentru Metalul Târgoviºte (duratã cu paraºuta  clasa
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campioanã mondialã la semimaraton  echipe (1993),
un loc 4 la campionatele mondiale de cros  echipe
(1987), un loc 5 la campionatele mondiale de
semimaraton  individual (1993), un loc 4 la Jocurile
Mondiale Universitare (1987, 10.000 m). Alãturi de ea
antrenorul Petre Murgoci a mai obþinut rezultate bune
ºi cu alþi atleþi pregãtiþi în cadrul secþiei precum Olga
Toma (campioanã naþionalã de tineret), Florin
Constantin, Constantin Cãlinescu (medaliaþi la
campionatele naþionale de tineret). (A.B.)

S3A; 17 minute 46 secunde), iar anul urmãtor obþine
primul titlu de campion mondial din istoria sportului
târgoviºtean (rachetoplane  clasa S4C; individual).
Transferul sãu, în 1972, la nou înfiinþata societate
Astronautica nu a lãsat urmãri neplãcute în activitatea
secþiei. Marian Coºoveanu stabileºte douã recorduri
mondiale (1978, 1979), este medaliat în 1981 de douã
ori cu argint la campionatele mondiale, iar la campionatele europene câºtigã în 1984 titlul de campion continental ºi alte douã medalii de argint; Petre Nicolae
devine campion mondial, 1994; dublu campion european,
1984; medaliat cu bronz la campionatele mondiale,
1987; iar la cele europene este medaliat cu argint, 1984
ºi bronz, 1993; ªtefan Calcan a obþinut o medalie de
argint ºi una de bronz la campionatele mondiale din
1981; Gheorghe Bãcãoanu a obþinut 2 medalii de bronz
la campionatele mondiale din 1981; Nicolae Radu are
o medalie de bronz la campionatele mondiale, 1987 ºi
una de aur la campionatele europene, 1988; Gheorghe
Þuþulea ºi Sãnduþ Vrabie (medaliaþi cu bronz la
campionatele europene din 1993) întregesc lista
supervalorilor pe care Metalul Târgoviºte le-a dat
sportului românesc în acest domeniu. Adãugând ºi faptul
cã pe plan intern s-au câºtigat aproape 100 de medalii
la campionatele naþionale, au fost stabilite câteva zeci
de recorduri naþionale, 3 sportivi au fost distinºi cu titlul
de Maestru Emerit al Sportului iar alþi 8 cu cel de
Maestru al Sportului avem imaginea secþiei celei mai
prolifice în succese din întreaga istorie a Metalului
Târgoviºte. La aceasta a contribuit în mare mãsurã ºi
munca antrenorilor Liviu Ionescu, Gheorghe Bãcãoanu,
Ioan A. Radu. Activitatea s-a desfãºurat cât de cât normal în cadrul secþiei pânã în 1995, dupã care odatã cu
transferarea la alte grupãri a ultimilor sportivi de valoare
s-a pus ºi aici punct. (A.B.)

ASOCIAÞIA SPORTIVÃ METALUL  Secþia
Box În cadrul secþiei de la Metalul boxul a avut ca
prim reprezentant important pe Aurel Bartiº în
deceniul ºase. Perioada de vârf a activitãþii secþiei au
constituit-o deceniile opt ºi nouã, atunci când
antrenorii Ioan Tincãu, Gheorghe Radu, Ion Titianu
au adus în prim-planul boxului românesc nume
precum Nicu Tamaº, Marian Predescu, Adrian Mihãilã
(medaliaþi la campionatele naþionale de juniori),
Dumitru Ion (campion naþional de tineret) ºi, mai ales,
Marcel Constantin (campion balcanic de juniori, participant la campionatele mondiale de seniori) ºi Ion
Giurcã (medaliat cu argint la campionatul balcanic
de seniori). (A.B.)
ASOCIAÞIA SPORTIVÃ METALUL  Secþia
Fotbal A funcþionat în perioada 1950-1972. În primul
an de activitate echipa a activat în campionatul
districtual, în perioada 1951-1955 în campionatul regional, iar din 1956 pânã în 1959 a evoluat în divizia C.
A jucat doi ani (1959-1961) în divizia B dupã care a
promovat, în 1961, pe prima scenã a fotbalului
românesc, divizia A. A rezistat la acest nivel un singur
sezon (1961-1962) dupã care a jucat 4 ediþii consecutive în divizia B. Timp de 3 ani competiþionali (19661969) echipa a fost nevoitã sã evolueze în divizia C,
dupã care a repromovat în B unde a evoluat pânã în
1972 când formaþia a fost preluatã de nou înfiinþatul Club
Sportiv Târgoviºte. Bilanþul secþiei de fotbal include o
participare în divizia A, 9 în divizia B, 6 în divizia C,
5 în campionatul regional, una în campionatul districtual.
La acestea trebuie adãugat titlul de campioanã a þãrii
la juniori obþinut în 1953, practic primul mare succes
într-un sport de echipã din istoria sportului târgoviºtean.
Aceastã performanþã a fost obþinutã de formaþia
Ghibãnescu-Drãghici, Dumitrescu, Popescu-Ionescu,
Rociu-Bãrãgan, Anica, Petrescu (Cotârlan), Tabarcea,
Chiriþã, condusã de antrenorul ªtefan Vasile. Alte
echipe importante din istoria fotbalului metalurgist
târgoviºtean au mai fost cele din 1955, când s-a
promovat în divizia C (V. Radu, Calman-Dumitrescu,
Saita, N. Ionescu I, E. Popescu, Sterescu, Cãtescu,
Sãndulescu, Bãdin, Al. Georgescu, Tabarcea,
Demetrescu, Gruia º.a., antrenor Marin Alexandru) sau

ASOCIAÞIA SPORTIVÃ METALUL  Secþia
Atletism A fost una din secþiile care au existat de la
momentul înfiinþãrii asociaþiei. Timp de trei decenii
activitatea a fost modestã, în special în ceea ce priveºte
rezultatele. Principala preocupare a reprezentat-o în acei
ani sportul de masã (crosuri, campionate între atelierele
ºi secþiile întreprinderii etc.). Venirea la sfârºitul anului
1983 în cadrul asociaþiei a antrenorului Petre Murgoci
ºi a soþiei acestuia Elena Florea-Murgoci (consideratã
ca o tânãrã de perspectivã pentru atletismul românesc
dar  pânã atunci  fãrã rezultate spectaculoase în
carierã) a schimbat radical situaþia. Mai mult de un
deceniu (1984-1996) Elena Murgoci a dominat cu
autoritate plutonul alergãtoarelor pe distanþe lungi
(10.000 m, cros, semimaraton, maraton) din România,
câºtigând în acest interval de timp 12 titluri de
campioanã naþionalã ºi stabilind 8 recorduri naþionale
la respectivele probe. A obþinut rezultate excelente ºi
pe plan internaþional concretizate într-un titlu de
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B dupã care a revenit în campionatul judeþean. A activat
aici reuºind sã câºtige în mai multe rânduri titlul la acest
nivel valoric ceea ce i-a permis sã participe la baraje
pentru divizia B dar acest deziderat nu a mai putut fi
atins. Dintre antrenorii care au activat în cadrul seþiei
handbal amintim pe Andrei Bartiº, Emilian Milea, Mihai
Casandrescu, Gheorghe Ionescu, Simion Panait. Timp
de doi ani (1981, 1982) a existat în cadrul secþiei ºi o
echipã femininã de handbal care a participat, fãrã
rezultate deosebite, la întrecerile campionatului
judeþean. Dupã 1989 secþia de handbal a fost
desfiinþatã. (A.B.)

cea din 1959 când s-a promovat în divizia B (V. Radu,
Andrei, Hurucu-E. Popescu, Tomescu, Matei, M.
Niþescu, Paleru, Moisescu, Prodanciuc, Necºoiu,
Rociu, Gruia, Al. Georgescu, Chiriþã, Neagu º.a.,
antrenori Marin Alexandru  în campionat, ºi Valentin
Stãnescu  la barajul de promovare). Cea mai
frumoasã echipã din istoria fotbalului metalurgist
târgoviºtean, a fost, probabil, cea din 1961 care, sub
conducerea antrenorului Valentin Stãnescu a reuºit
prima promovare în divizia A. Lotul era alcãtuit din
Andrei, Hurucu-Tomescu, Matei, E. Popescu, A.
Georgescu, M. Niþescu, Prandea, Sitaru, Mureºan,
Cazacu, Prodanciuc, ªtieber, Cruþiu, Moisescu,
Paleru, Barac, C. Ionescu I, Neagu, Bãlãºescu. De-a
lungul anilor la Metalul Târgoviºte au evoluat fotbaliºti
care la timpul respectiv au jucat în echipele naþionale
ale României de tineret (Mureºan  1961, Turcu  1969)
sau de juniori (Andrei  1961, Cornel Dinu  19651966, N. Ionescu II  1966-1967, Bãrbulescu  1967,
B. Grigore  1968-1969, D. Georgescu  1969, Sava 
1969-1970). Andrei, Dinu, Ionescu ºi Grigore au evoluat
ºi în prima reprezentativã a þãrii. (A.B.)

ASOCIAÞIA SPORTIVÃ METALUL  Secþia
Lupte Luptele au început sã fie promovate în mod
organizat în cadrul asociaþiei odatã cu venirea ca
antrenor la Târgoviºte a lui Seidamed Azizi. În primii
ani de activitate (1962-1967) s-a mers în paralel cu
practicarea celor douã ramuri ale acestui sport (libere
ºi greco-romane). Au apãrut rapid ºi primele succese
concretizate în obþinerea de titluri ºi medalii, la ambele
stiluri, la campionatele naþionale de juniori (fraþii
Pãtraºcu, Neicev, Chiva). Începând cu anul 1968, atunci
când echipa de libere a promovat în divizia A, sportul
luptelor în cadrul secþiei s-a concentrat pe acest stil.
Timp de 5 ani (1968-1972), cât a mai activat în cadrul
asociaþiei, echipa a fost permanent între fruntaºele
primei divizii, între componenþii acesteia aflându-se, între
alþii, fraþii Pãtraºcu, Iatagan, Neicev, Apostescu, Radu,
Grigoraº, Dima, Tarbã, Dumitricã, Braºoveanu, Cornea,
Cristea. Au fost obþinute importante succese ºi la
concursurile individuale, atât pe plan internaþional
(Iatagan  vicecampion balcanic) cât ºi intern (Neicev 
campion naþional de seniori; fraþii Pãtraºcu, Iatagan,
Dima, Tarbã, Grigoraº  medaliaþi la campionatele
naþionale de seniori; fraþii Pãtraºcu, Apostescu, Dima
 campioni naþionali de juniori; Bordeº, Canache,
Bãlcescu, Cornea, Braºoveanu º.a.  medaliaþi la
campionatele naþionale de juniori). Din vara anului 1972
secþiile de fotbal ºi lupte ºi-au încetat activitatea în cadrul
asociaþiei Metalul fiind transferate în totalitate (sportivi,
antrenori, bazã materialã) la nou înfiinþatul Club Sportiv
Târgoviºte. (A.B.)

ASOCIAÞIA SPORTIVÃ METALUL  Secþia
Handbal A fost una din secþiile înfiinþate concomitent
cu constituirea asociaþiei. În prima perioadã de activitate
a acestei secþii (deceniul ºase) în România (implicit ºi
la Târgoviºte) se practica handbalul în 11. Echipa a
avut evoluþii bune în campionatul regional, pe care l-a ºi
câºtigat în 1955, dupã care a depãºit ºi fazele de
calificare pentru divizia B. Ca atare în ediþia 1956 a
celui de al doilea eºalon valoric al handbalului masculin
românesc a evoluat ºi formaþia târgoviºteanã. Lotul
Metalului includea, între alþii, pe portarul Gavrilã
Calman ºi jucãtorii de câmp Marin Doncu, Nelu Doncu,
Fane Moisescu, Andrei Bartiº, Gicã Arsene, Gheorghe
Topai, Ion Anghelescu, Gicu Gãnescu, Nicu Petre, Ionel
Petre, Stelicã Nicolescu º.a. La începutul deceniului
ºapte handbalul în 11 a fost înlocuit (pe plan internaþional
ºi intern) cu handbalul în 7. Schimbarea nu a fost
agreatã de conducerea asociaþiei care timp de aproape
un deceniu nu a mai avut practic activitate în cadrul
secþiei de handbal. Lucrurile au reintrat în normal dupã
reforma administrativ-teritorialã din 1968 când a fost
reînfiinþatã echipa masculinã de handbal. Dupã câþiva
ani de participare la campionatul judeþean (pe care l-a
ºi câºtigat în mai multe rânduri, ceea ce i-a permis sã
participe, fãrã succes însã, la fazele interjudeþene de
calificare în divizia B), a reuºit în 1976 sã promoveze
în cel de al doilea eºalon valoric al handbalului masculine românesc. Lotul era compus, între alþii, din Ionel
Pavelescu ºi Adrian Vlad (portari) Gheorghe Ion, Stelian
Roºca, Nicolae Mazãre, Ion Munteanu, Nicolae Palaº,
Simion Panait, Victor Burdea, Dacian Iorga º.a. (jucãtori
de câmp). Echipa a rezistat un singur sezon în divizia

ASOCIAÞIA SPORTIVÃ METALUL  Secþia
Oinã A fost o secþie cu realizãri notabile în cadrul
asociaþiei, în special în perioada 1977-1989. Atunci,
sub conducerea antrenorului-jucãtor Mircea Iordache
ºi cu aportul unor sportivi precum Marian Irimescu,
Nicolae Ilie, Ion Ianculescu, Ion Cârstoiu, Constantin
Ioana, Aurel Matei º.a. s-a reuºit câºtigarea a trei
locuri III în finala Cupei României (1979, 1980, 1981)
ºi patru calificãri în finalele campionatelor naþionale
concretizate în locuri 4-8 în ierarhia internã anualã a
sportului nostru naþional. (A.B.)
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ASOCIAÞIA SPORTIVÃ METALUL  Secþia
Popice Acest sport apare în peisajul local în a doua
jumãtate a deceniului ºase când formaþia Metalul activa
în campionatul raional. Dupã reforma administrativteritorialã din 1968, participã cu regularitate la întrecerile
campionatului judeþean pe care îl câºtigã în mai multe
rânduri în perioada 1969-1989, ceea ce i-a permis sã
participe la întrecerile pentru calificarea în divizia A
lucru însã nereuºit. Dintre numele mai importante care
au evoluat în cadrul secþiei în acele timpuri sunt de reþinut
Nicolae Radu, Mihai Grigorescu, Nicolae Niþu, Dumitru
ºi Cezar Lebãdã (tatã ºi fiu), Mihai Tãnase, Alexandru
Ruxandra, ªtefan Ispas º.a. Venirea în 1988 ca antrenor
a maestrului emerit al sportului Ilie Bãiaº a condus la o
îmbunãtãþire radicalã a procesului de instruire ºi
rezultatele au apãrut în scurt timp. Ca atare, în 1990
echipa a promovat pe prima scenã a acestui tradiþional
sport din România, respectiv în divizia A. Lotul care a
reuºit aceastã performanþã notabilã a fost alcãtuit din
fraþii Ion ºi Constantin Grigorescu (fiii lui Mihai
Grigorescu, menþionat mai sus), fraþii Virgil ºi Daniel
Dorin, Mircea Lepãdatu, Marius Condurachi, Daniel
Ioniþã, Marin Stana. Din pãcate, situaþia economicofinanciarã a SC UPET SA nu a permis sã i se asigure
echipei un sprijin material adecvat pentru a activa în
continuare în condiþii decente. Ca atare, antrenorul ºi
cei mai buni jucãtori s-au transferat la alte echipe, nu
înainte însã de a aduce în panoplia de succese ale
asociaþiei medalii la campionatele naþionale individuale
de seniori sau juniori. Unii dintre ei (I. Grigorescu, V.
Dorin) au câºtigat titluri ºi medalii ºi la campionatele
mondiale dar în acel moment ei nu mai erau legitimaþi
la Metalul. (A.B.)

importante de sportivi care au activat în cadrul secþiei
de tenis au fost Claudia Neacºu, Victoriþa Neacºu,
Sorana Cârstea, Sonya Dic, Robert Niþã, Laurenþiu Erlic,
Cosmin Pãtraºcu, Alexandru Nomicos, fraþii Adnan ºi
Raºed Al Mahmoud. În perioada 1983-1992 a existat o
convenþie de colaborare (sportivii activând cu dublã
legitimare) între secþiile de tenis de la Metalul Târgoviºte
ºi CSª Târgoviºte. În anul 2007 sportivii ºi antrenorul
de la Metalul au fost preluaþi de Clubul Sportiv
Târgoviºte ºi ca atare secþia s-a desfiinþat. (A.B.)
ASOCIAÞIA SPORTIVÃ METALUL  Secþia
Volei A fost una dintre primele secþii care a activat în
cadrul asociaþiei, cu o echipã de bãrbaþi. Timp de douã
decenii rezultatele au fost modeste formaþia nereuºind
sã depãºeascã stadiul de campionat raional. Un prim
semn de revigorare apare în perioada 1968-1971 când
sub îndrumarea antrenorului Enache Tudose echipa
ajunge sã se lupte pentru întâietate în campionatul
judeþean. Anumite nemulþumiri îl fac pe antrenor sã se
retragã ºi drept urmare între anii 1972-1983 practic nu
a mai existat activitate la aceastã secþie. Impasul a
fost depãºit în 1984, antrenorul E.Tudose a revenit ºi
dupã numai doi ani formaþia a promovat în divizia B. A
avut atunci în componenþã pe jucãtorii Costinel Petre,
Ion Dobre, Ion Atanasiu, Macedon Popescu, Reinhold
Guip, Ion Oprea II, Adrian Anton, Danil Zepiºi, Dragoº
Clipea, Horia Scurtescu, Emil Alexe. 14 ediþii de
campionat echipa a activat fãrã întrerupere în divizia
B. În acest timp la conducerea formaþiei au mai fost
antrenorii Nicolae Groza, Gheorghe Vasile, Ion Oprea II,
Florin Panã, iar lotul de jucãtori a fost împrospãtat cu
Liviu Tãieru, Valentin Tastaman, Cristian Matei, Georgicã
Dumitru, Marin Pantilin, Adrian Bondilã, Dragoº
Bizdrigheanu, ªtefan ªtefurã. În anul 2000, pe fondul
unor probleme de ordin economic echipa de volei Metalul
Târgoviºte a fost preluatã de Cimentul Fieni. (A.B.)

ASOCIAÞIA SPORTIVÃ METALUL  Secþia
Tenis A fost înfiinþat ca secþie în cadrul asociaþiei în
anul 1972, la iniþiativa antrenorului Ion Stãnescu. Primele
rezultate notabile au fost obþinute în 1977 de Daniel
Stãnescu  fiul antrenorului, vicecampion naþional de
juniori 17-18 ani. Anul urmãtor echipa Metalul Târgoviºte
a promovat în divizia naþionalã a juniorilor. Începând cu
1979 alãturi de Ion Stãnescu începe sã lucreze ca
antrenor în cadrul secþiei ºi Sorin Erlic. În 1981 echipele
de bãrbaþi (Daniel Stãnescu, Daniel Bucãtaru, Dan
Oprea, Andrei Mârza, Marian Sitaru, Liviu Iliescu,
Rãzvan Costache) ºi femei (Camelia Chiriac, Florentina
Curpene, Rodica Marin, Daniela Voinea) au promovat
în divizia naþionalã de seniori. În primul an de activitate
pe prima scenã a tenisului românesc (1982) echipa
femininã a intrat în posesia medaliei de bronz, iar cea
masculinã s-a situat pe locul 6. Acelaºi loc 3 în ierarhia
internã a fost obþinut de echipa femininã ºi în ediþiile
1984 ºi 1992 ale campionatului, iar în anii 1986 ºi 1987
s-a situat pe locul 4. Echipa de junioare a obþinut medalia
de argint la campionatele naþionale din 1986. Alte nume

ASOCIAÞIA SPORTIVÃ METALUL  Secþiile
Orientare Turisticã, ªah, Arte Marþiale Au avut
activitãþi pe perioade mai scurte de timp ºi fãrã rezultate
deosebite în planul performanþei sportive. (A.B.)
ASOCIAÞIA TÂRGOVIªTENILOR ªI DÂMBOVIÞENILOR Asociaþia se constituie pe 21 noiembrie 1943
cu scopul de propãºire, sub toate aspectele a
Târgoviºtei, întreprinsã de administraþie ºi asociaþiile
culturale locale. La conducerea Asociaþiei se aflau
personalitãþi politice, militare ºi culturale: general G.T.
Potopeanu  preºedinte, I.A. Brãtescu-Voineºti, preotul
Nae Popescu ºi C. Dimitriu  preºedinþi de onoare,
avocatul I.C. Nicolaescu, profesorul Vasile Haneº,
prefectul C. Bengliu ºi primarul Lazãr Petrescu 
vicepreºedinþi. La înfiinþare se hotãrãºte editarea revistei
Curierul, dupã numele celei editate de Ion Heliade
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comitete de redacþie formate din profesori ºi elevi ai
liceelor târgoviºtene. În paginile revistei semneazã: prof.
Nicolae Hangea, acad. Elie Carafoli, acad. Caius Iacob,
savant Henri Coandã, acad. Nicolae Teodorescu, gen.
ªtefan Ispas, I.M. ªtefan, Romulus Vulpescu, Vasile
Loghin, alãturi de târgoviºtenii: Ilinca Radu, Ghiþã Virginia, Victor Brânduº, Gheorghe Bârlea, Constantin
Drãghici, Eugen Fruchter. Pe lângã paginile cu conþinut
ºtiinþific întâlnim creaþii poetice originale de: George
Coandã, Valentin Ciocºan, Lucian Grigorescu, ceea ce
demonstreazã o paletã mai largã a profilului revistei.
Apreciatã favorabil în presa de specialitate din
strãinãtate. (V.P.)

Rãdulescu ºi se trimit telegrame regelui Mihai I ºi
generalului Ion Antonescu. Asociaþia organizeazã diverse acþiuni culturale: ºezãtori, conferinþe, serate
muzicale, dezbateri etc. (M.C.)

ASOCIAÞIA TURISMULUI POPULAR (A.T.P.)
Asociaþia a fost înfiinþatã în noiembrie 1948 la Târgoviºte,
având ca scop sã antreneze masele celor ce muncesc
în vizitarea frumoaselor peisagii pe care le oferã solul
þãrii noastre. Cu sprijinul A.T.P. se organizau duminica
ºi de sãrbãtori excursii muncitoreºti pe diverse trasee
dâmboviþene ºi din þarã, cuprinzând ºi vizionarea unor
spectacole artistice. În vederea dezvoltãrii turismului,
A.T.P. înfiinþeazã o ºcoalã de cadre pentru instructori
unde erau învãþate noþiuni teoretice ºi se organizau
acþiuni demonstrative privitoare la practicarea turismului.
De asemenea, se organizeazã tabere de schi ºi sunt
popularizate în întreprinderile din Târgoviºte ºi din judeþ
beneficiile participãrii la excursii în judeþ ºi în þarã. (M.C.)

AªEZAREA TÂRGOVIªTEI Situatã exact în mijlocul
unui triunghi  aceasta este imaginea administrativteritorialã a judeþului Dâmboviþa , Târgoviºtea este aºezatã
ºi aproape de centrul geografic al Europei. Aceastã
dispunere este confirmatã, dacã privim cu atenþie pe
harta continentului, de distanþele aproape egale care o
despart de capul Nord (Norvegia) ºi de Capul Matapan
al insulei Creta (Grecia) pe direcþia nord-sud, ºi de Munþii
Urali (Federaþia Rusã), ºi Capul Roca din Portugalia
(de la est la vest). ªi tot central se aflã aºezatã ºi în
orizontul emisferei septentrionale, la egalã distanþã între
Polul Nord ºi Ecuator. O altã confirmare a unui astfel
de loc privilegiat, ºi pe continent, ºi în contextul
emisferei, este poziþionarea sa la încruciºarea paralelei
de 44° 56 latitudine nordicã cu meridianul 25° ºi 28
longitudine esticã. Târgoviºtea este bordatã la est ºi la
nord de desfãºurarea domoalã a dealurilor de încreþire,
iar la vest ºi la sud de una din limitele nordice ale
Câmpiei Române. Este vorba de Câmpia subcolinarã
(înaltã) a Târgoviºtei, subdiviziune a Câmpiei piemontane
a Ialomiþei. Altitudinea maximã a reliefului în arealul
târgoviºtean este de 295 m, în cartierul Suseni 
strãvechea vatrã a oraºului , iar cea minimã este de
265,4 m, în apropierea cartierului Matei Voievod.
Altitudinea absolutã faþã de nivelul mãrii este de 280,52
m, localizatã fiind exact acolo unde îºi developeazã
eleganþa arhitecturalã Primãria municipiului. Este
relevantã dispunerea, aºadar, a Târgoviºtei, pe de o
parte, la est ºi nord, în peisajul unui relief cutat ºi
pitoresc, înãlþându-se treptat spre masivitatea
maiestuoasã a Bucegilor, iar pe de altã parte, la vest ºi
sud, în zarea landºaftului Câmpiei Române din interfluviul
Dâmboviþa  Ialomiþa. Este o dispunere beneficã pentru
legãturile rutiere ºi feroviare cu Bucureºti (80 km) ºi
Ploieºti (50 km), ºi rutiere cu Braºov (110 km) ºi Piteºti
(74 km). Or, aceastã aºezare într-o zonã de contact a
Subcarpaþilor cu Câmpia Românã, drenatã de râul
Ialomiþa, oferind reale ºi numeroase profitabilitãþi evoluþiei
existenþei umane, a îngãduit, încã din protoistorie,
manifestãri de civilizaþie incipientã. Aºa cum susþine
marea cercetãtoare Marija Gimbutas, la sfârºitul

A.S.R. WILHELM DE HOHENZOLLERN (fiul ASR
Princepelui Leopold de Hohenzollern) În 1905 a fost
comandant onorific al Regimentului III Dâmboviþa Nr.
22. Cu prilejul zilei de 10 mai, Jubileul de 40 de ani
de domnie a Regelui Carol I, regimentul având în frunte
noul comandant a defilat la Bucureºti în faþa regelui
Carol I. Dupã defilare Wilhelm de Hohenzollern a invitat
corpul ofiþerilor la o recepþie la Palatul Cotroceni, prilej
pentru dezvelirea unui tablou ce-l reprezenta pe prinþ
în uniforma de colonel al Regimentului III Dâmboviþa
Nr. 22, operã a pictorului Feraris. Totodatã au fost
înmânate actele pentru ridicarea unui colet de la
mesageria gãrii Târgoviºte ce conþinea o veselã de
porþelan de Saxa ºi tacâmuri de argint gravate cu
blazonul Casei de Hohenzollern necesare noului
Cazino al ofiþerilor construit în 1906. Comandantul
onorific al regimentului obiºnuia sã facã inspecþii la
regiment mai ales în preajma organizãrii unor manevre
militare. Mãrturii fotografice despre aceste inspecþii
cele mai importante ºi care se pãstreazã sunt cele
din 1910 când prinþul viziteazã regimentul, dar ºi
monumentele istorice ale oraºului. (G.T./ C.V.)
ASTRONAUTICA Apare din septembrie-octombrie
1968. Revistã de astronauticã ºi rachetomodelism a
Societãþii ªtiinþifice a elevilor de la Liceul Grigore
Alexandrescu, director prof. Ilinca Radu. Actualmente
apare la Colegiul Naþional Constantin Carabella din
Târgoviºte. Este prima revistã cu profil de
rachetomodelism din þarã ºi a doua din lume. Între 19681969 multigrafiatã, apoi tipãritã. Între 1975-1983 apare
cu subtitlul Revista societãþii tehnico-ºtiinþifice a elevilor
de la Liceul Ienãchiþã Vãcãrescu din Târgoviºte.
Activitatea Societãþii ºi a revistei (pe care a iniþiat-o)
este condusã de Ioan N. Radu, având de-a lungul anilor
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ATANASIU, Alexandru (21.XII.1946, Târgoviºte)
Matematician, cercetãtor ºtiinþific. Absolvent al Liceului
Constantin Carabella. Urmeazã cursurile Facultãþii de
Matematicã din cadrul Universitãþii Bucureºti, iar dupã
absolvire (1970) rãmâne aici ca asistent universitar.
Parcurge toate etapele carierei didactice, devenind profesor
universitar în anul 2001. Doctor în ºtiinþe (1977). Este specialist de renume în domeniul matematicii ºi al informaticii.
Deschide noi orizonturi de cunoaºtere, predând cursuri
despre translaþii ºi automate, codificare ºi criptografie,
construirea matematicã a compilatoarelor º.a. Autor a
numeroase lucrãri, cursuri ºi articole de specialitate,
publicate în þarã ºi în strãinãtate. Membru al Comitetului
european Eurologo. Recenzor la Computing Review. (M.C.)

ATANASIU, Vasile (25.V.1886, Târgoviºte 
6.VI.1964, Bucureºti) Absolvent al ºcolii primare în
Târgoviºte al Liceului Militar din Iaºi, al ªcolii Militare
de Ofiþeri de Artilerie ºi Geniu ºi al ªcolii Superioare de
Rãzboi din Bucureºti. Participã la Primul Rãzboi
Mondial ºi este avansat de la gradul de sublocotenent
la gradul de general de armatã. A fost numit succesiv
în diferite funcþii de rãspundere de la comandant de
baterie la comandant al Armatei I Române, de ºef al
Direcþiei Superioare a Artileriei ºi Inspector general
de armatã. S-a acoperit de glorie la comanda Armatei
I Române pe Frontul de Vest în al Doilea Rãzboi
Mondial, mai ales în cadrul ofensivelor din Slovacia
ºi Cehia. În timpul rãzboiului a reorganizat structurile
unitãþilor de artilerie de toate categoriile conform
cerinþelor unei conflagraþii moderne vizând cooperarea
cu trupele de infanterie ºi tancuri. Este autorul lucrãrii
Armata I Românã în campania din Vest, apãrutã în
1945, ºi care, din ordinul forþelor sovietice de ocupaþie,
a fost interzisã ºi datã la topit. Grade militare:
sublocotenet  1907, locotenent  1910, cãpitan 
1915, maior  1917, locotenet-colonel  1920, colonel  1928, general de brigadã  1935, general de
divizie  1940, general de corp de armatã  1942,
general de armatã  1945, trecut în rezervã în 1848.
Funcþii: comandant al Corpului 3 Armatã (22 iun. 1941
 20 mart. 1943), inspector ºi director superior al
artileriei în Subsecretariatul de Stat al Armatei de
Uscat (20 mart. 1943  12 febr. 1945), comandant al
Armatei I (13 feb. 1945  20 mai 1946).I s-au conferit
numeroase distincþii printre care ordinele Steaua
României (clasele a III-a ºi a IV-a), Mihai Viteazul
cu spade (clasa a III-a), Suvorov, Leul Alb cehoslovac,
medalia Victoria  sovieticã. (G.T./G.C.)

ATANASIU, Cornelia (4.VI.1945, Târgoviºte)
Poetã, om de ºtiinþã. Cursuri primare, gimnaziale ºi
liceale în Târgoviºte (1962). Absolventã a Facultãþii de
Horticulturã a Institutului Agronomic Bucureºti (1967).
Doctorat în botanicã cu tema Studiul indicelui de
calitate al seminþelor de vinete ºi al factorilor care îl
influenþeazã (1979). Din 1967 cercetãtor ºtiinþific la
Institutul de Cercetãri pentru Legumiculturã ºi
Floriculturã Vidra pânã în 1984, dupã care lucreazã în
sectorul productiv. Publicã lucrãri de specialitate cu
caracter tehnologic sau descriptiv, participã la sesiuni
de comunicãri. Debut editorial cu volumul de versuri
De sub tãceri (1999) urmat de Somnul cumpenelor
(1999) ºi Din cuiburi de luminã (2004). Redactor la
Editura Vasile Cârlova, secretar literar (1993-2002) al
acesteia, unde îngrijeºte o serie de antologii. Autoare
de versuri haiku, încãrcate de simboluri. Dintre acestea
cel al Curþii Domneºti din Târgoviºte unde coloanele
sprijinã / cerul ºi timpul, Stoluri de pãsãri / rotesc
cerul ºi apa / mãrii de searã. (V.P.)

ATHANASIU, D. Tache Dimitrie (1872  aprilie 1946)
Ziarist, consilier judeþean, ajutor de primar, om politic.
Urmeazã ªcoala de Meserii a Arsenalului Armatei din
Bucureºti. Dotat cu o voce frumoasã ºi cu talent actoricesc,
este atras de teatru, fiind solicitat de diferiþi directori de
trupe precum Aristiþa Romanescu ºi Grigore Manolescu.
Dupã un timp se stabiliºte la Târgoviºte ºi lucreazã ca
desenator la Serviciul tehnic al judeþului ºi apoi ca
funcþionar la Prefecturã. În 1905 îi propune prefectului
Grigore Cair construirea unui teatru, cu anexe pentru
sport, realizându-se cunoscuta Salã de arme (19061907). Intrã în politicã, fiind atras de Nicolae Filipescu ºi
de Partidul Conservator. Scrie articole tãioase în ziarul
Epoca a lui Nicolae Filipescu, abordând probleme
sociale ºi politice. Devine un gazetar cunoscut. În anii
1928-1930 ºi 1932-1934 scoate gazeta sãptãmânalã
Gura Târgoviºtei, organ independent pentru propãºirea
gospodãriilor publice ºi pentru binele obºtesc. Articolele
sale fac o radiografie a societãþii târgoviºtene în prima
jumãtate a secolului al XX-lea. (M.C.)

neoliticului ºi începutul epocii Bronzului, adicã în urmã
cu aproximativ 4000-4500 de ani, România este vatra
a ceea ce am numit Vechea Europã [ ]. A devenit [ ]
evident cã aceastã strãveche civilizaþie europeanã precede cu câteva milenii pe cea sumerianã [ ]. Care
Veche Civilizaþie Europeanã a cunoscut aºezãri urbane,
cu sistem de scriere ºi temple complicat ornamentate
[ ] în numeroase variante regionale care prezintã tradiþii
bine dezvoltate [ ] ºi în organizarea culticã. ªi aceastã
vatrã a Vechii Europe era locuitã  ne încredinþeazã
Nicolae Densuºianu  de hiperboreeni sau pelasgi. Pe
acest fundal motivant s-a lansat o ipotezã incitantã, ºi
anume aceea conform cãreia în geospaþialitatea
preromâneascã a existat de-a lungul râului Aurumetti
(se pare pelasg/prototrac = Fire de aur) / Naparis (getodac = Cerescul / Divinul), Ialomiþa de astãzi, un
imperiu, al arimilor, cu capitala la Tergaistai (Casa
Împãrãteascã), care ºi-ar fi avut aºezarea exact pe
locul Târgoviºtei actuale. (G.C.)
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ATELIERE MECANICE (din prima jumãtate a
secolului XX) Iulius Bartiº (str. Vasile Dumitrache,
nr.20); Moºdantã Alexandru (str. Vasile Dumitrache
nr. 22); Costescu Mihail (str. Plt. Diþescu Stan);
Moisescu Ilie (str. Nicolae Filipescu); Rãdulescu Ioan
(str. I.C. Brãtianu); Stãnescu Alexandru (str. Plt.
Diþescu Stan); Marinescu Florea (str. Vasile
Dumitrescu, nr. 24); Pascu Recu (B-dul Castanilor,
dotat cu strunguri de fier); Balaº Kis (str. Cãtuneni,
dotat cu strunguri de fier); Iosif Boga (str. Cãtuneni);
Giuseppe Listuzzi (str. Libertãþii); N. Teodorescu
(cuþitarul din Obor); Atelier de prelucrare a metalelor
Izbânda, proprietar Rãdulescu Ioan (str. Plt. Diþescu
Stan), aici a funcþionat ºi o turnãtorie de clopote, de
busturi, statui, ornamente de bronz ºi piese de
motoare. (G.T./ C.V.)

Tipografia Theodor Michãescu. Redactori: Al. G. Penescu
ºi Gv. I. Caïr (pânã la 14 octombrie). (V.P.)

AVANGARDA PRESS Subtitratã Publicaþie
sãptãmânalã de informaþie, apare la 29 octombrie 2008;
editor: SC Time Press SRL. Director general: Elena
Oprescu. Publicaþie organizatã pe pagini specializate:
Administraþie (2), Actualitate (3, 4, 5, 8), Utile (6),
Sport (7). Îºi înceteazã apariþia în iunie 2009. (G.C.)
AVÂNTUL DÂMBOVIÞEI Organ al apãrãrii
intereselor cetãþeneºti. Târgoviºte 10 februarie 1929.
Director: Stelian Mircea Ionescu. Tipografia Dâmboviþa
din Târgoviºte. De la nr. 6 la nr. 8 (1929) apare cu subtitlul
Ziar sãptãmânal sub conducerea unui comitet, iar de
la nr. 9 cu subtitlul Gazetã sãptãmânalã (V.P.)
AVOCATURA STATULUI DÂMBOVIÞA Începuturile
instituþiei sunt legate de promulgarea Legii pentru instituirea
corpului de avocaþi de pe lângã Ministerul Cultelor ºi
Instrucþiunii Publice, la 17 aug. 1861. Secularizarea
averilor mãnãstireºti, în dec. 1863, duce la o mai bunã
precizare a atribuþiilor instituþiei pe linia reprezentãrii
intereselor statului în procesele legate de delimitarea
hotãrârilor ºi administrarea intereselor domenilor funciare
trecute în proprietatea publicã. Dupã cum rezultã dintr-un
sigiliu din anul 1850, în judeþul Dâmboviþa exista deja un
avocat al Departamentului Credinþei pentru acest judeþ,
însãrcinat cu rezolvarea problemelor legate de
administrarea moºiilor mãnãstireºti închinate. Acelaºi
sigiliu era folosit de Nicolae Fundãþeanu, care în mai
1864 era avocat al judeþului Dâmboviþa însãrcinat cu
reprezentarea în justiþie a intereselor statului în procesele
legate de moºiile secularizate. Atribuþiile instituþiei, ca
parte componentã a aparatului exterior al Ministerului
Agriculturii ºi Domeniilor, sunt ºi mai bine fixate prin
Legea din 28 mar. 1872. O altã lege care a marcat evoluþia
Avocaturii Statului a fost aceea din 9 mai 1933, prin care
este organizat Corpul Avocaþilor Statului ºi sunt fixate
atribuþiile Conteciosului Statului. Instituþia trecea din
subordinea Ministerului Agriculturii ºi Domeniilor în aceea
a Ministerului Justiþiei. În anul 1942, instituþia îºi schimbã
denumirea în Conteciosul Statului ºi i se lãrgesc atribuþiile,
în sensul apãrãrii intereselor acestuia în toate procesele
în care era implicat. (G.T./ C.V.)

ATENEUL CULTURAL GR. ALEXANDRESCU
A fost înfiinþat la 17 martie 1929 ºi a funcþionat pe lângã
ªcoala Primarã de Fete Nr. 1 din Târgoviºte.
Preºedintele comitetului de iniþiativã, Aurel Ionescu,
evidenþia cã menirea Ateneului era de a îndruma poporul
pe calea muncii ºi propãºirii ºi de a completa educaþia
membrilor sãi. Au fost desemnaþi ca membri de onoare
Smara Gheorghiu ºi I. Al. Brãtescu-Voineºti, colonelul
G. Andreescu, I. Nãmoloºanu, directorul ªcolii de
Meserii, profesorul A. Mihãilescu, avocatul G.S.
Constantinescu, iar ca bibliotecar a fost numit P.
Petrescu. (M.O.)
ATENEUL POPULAR A funcþionat cu sprijinul mai
multor intelectuali dar ºi al directorului Liceului Ienãchiþã
Vãcãrescu, I. Diaconescu, care a amenajat amfiteatrul
pentru a se putea desfãºura conferinþele în bune condiþiuni.
Printre conferenþiari s-au aflat Pamfil ªeicaru (Despre fascism), dr. I. Puþureanu (Cunoºtinþe ºi probleme în
tuberculozã), Nae Ionescu (Ce e libertatea?), acad.
Profesor N. Popescu, Ioan Petrovici, I. Valeri (Universitatea
Bucureºti), C. Viforeanu (procuror general), V. Stroescu
(Despre sonicitate), Ionel Teodoreanu, Liviu Rebreanu, I.C.
Vissarion, Smara, V.V. Haneº, Ed. N. Sãulescu, Victor
Brâncuº. A funcþionat între 1920-1932. (M.O.)
AURORA DÂMBOVIÞEI Apare o datã pe sãptãmânã
la Târgoviºte în perioada 1 august  7 noiembrie 1885 la
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BABEU, Pavel (5.VI.1931, Lãpuºnicul, CaraºSeverin) A absolvit ºcoala primarã în comuna natalã,
ªcoala profesionalã a CFR Griviþa Roºie din Bucureºti,
ªcoala militarã de ofiþeri de tancuri din Piteºti ºi Academia
de Înalte Studii Militare din Capitalã. Muncitor la Uzinele
Reºiþa, apoi urcã în ierarhia gradelor de ofiþer de la
locotenent la general de brigadã. Este comandant de
pluton la brigãzile 83 ºi 20 tancuri din Târgoviºte, apoi de
companie. Pentru scurt timp este mutat în Garnizoana
Zalãu. Din 1961 este promovat, rând pe rând, comandant
de companie, ºef al pregãtirii de luptã, ºef de stat major
ºi comandant al Regimentului 1 Tancuri din Târgoviºte;
transferat la Caracal comandant al Regimentului 68
Tancuri. În 1987 este numit ºef de catedrã pregãtire
militarã la Universitatea Bucureºti. Dupã 1980 pânã la
transferarea la Caracal a ocupat funcþia de comandant
al Garnizoanei Târgoviºte. Este membru fondator al
Filialei Dâmboviþa a Asociaþiei Naþionale a Cadrelor Militare
în Rezervã ºi Retragere ocupând funcþiile de primvicepreºedinte ºi, în prezent, de preºedinte. (G.C.)

internaþional al Iugoslaviei. Pe plan intern a obþinut toate
titlurile posibile de campion naþional (pionieri, juniori,
seniori, veterani). La Campionatele naþionale de seniori
are peste 30 de victorii (dintre care 12 în probe individuale).
Maestru internaþional al sportului (1982). A activat ca
antrenor la lotul naþional (1994-1998) ºi, în plan local, la
AS Radioclub Dâmboviþa (1990-2010) ºi CSM Târgoviºte
(2009-2010). Din aceastã ultimã posturã a reuºit sã aducã
în prim-planul performanþei româneºti nume precum
Pavel-Alexandru Babeu (fiul sãu; 2 titluri de Campion
Balcanic de juniori, 2 titluri de Campion Balcanic de cadeþi,
multiplu campion naþional de juniori ºi seniori), IustinaMihaela Babeu (fiica sa; de 2 ori medaliatã cu argint ºi o
datã cu bronz la Campionatele Balcanice, multiplu campioanã naþionalã de juniori ºi seniori), fraþii gemeni
Alexandru ºi Andrei Gherghescu, Andrei Stanciu (campioni
naþionali) etc. Membru în Biroul Federal al Federaþiei
Române de Radioamatorism (1994-1998). Preºedinte al
AS Radioclub Dâmboviþa (1990-2011), Preºedinte al
Asociaþiei Judeþene de Radioamatorism (2010-2011).
Autor (împreunã cu fiul sãu Pavel-Alexandru) al volumului
Ghid de Radio Orientare ARDF (2010). (A.B.)

BABEU, Pavel (8.II.1960, Târgoviºte) Radioamatorism, antrenor. Absolvent al ªcolii Generale Nr. 2
Târgoviºte (1975) ºi al Liceului Ienãchiþã Vãcãrescu
Târgoviºte (1979). Licenþiat al Facultãþii de Forajul
Sondelor ºi Explorarea Zãcãmintelor, Institutul de Petrol
Gaze ºi Geologie Ploieºti (1985) ºi al Facultãþii de ªtiinþe
Juridice, Universitatea Valahia Târgoviºte (2000). A
început activitatea sportivã la Cercul Radio de la Casa
Pionierilor din Târgoviºte, în anul 1969. Primul sãu
antrenor a fost prof. Emilia Itigan. Legitimãri: Casa
Pionierilor Târgoviºte (1972-1974), Radioclubul Judeþean
Dâmboviþa (1975-1989), AS Radioclub Dâmboviþa (19902010). Component al loturilor naþionale de juniori (19761978) ºi de seniori (1979-2010). Medaliat cu bronz la
Campionatele mondiale (1980, Polonia; unde ultrascurte
144 MHz). Medaliat cu argint la Campionatele europene
de juniori (1977,Iugoslavia; unde scurte 3,5 MHz).
Medaliat cu bronz la Campionatele balcanice de veterani
M 40 (2008, Serbia). A câºtigat de 4 ori titlul de Campion

BADEA, Gheorghe Geo (1.XI.1973, Fieni,
Dâmboviþa) Alpinist. Absolvent al Liceului Industrial Fieni
(1992). Licenþiat al Facultãþii de ªtiinþe Umaniste, secþia
geografie din cadrul Universitãþii Valahia Târgoviºte
(1997). Master Universitatea Valahia Târgoviºte cu teza
Fenomene de risc ºi calitatea mediului înconjurãtor
(2001). Membru (din 1991) ºi vicepreºedinte (din 2006)
al Asociaþiei de Turism Chindia Târgoviºte. Membru (din
1998) al echipei Salvamont Dâmboviþa. Coordonator al
proiectului TOP 7 care vizeazã ascensiunea celor mai
înalte vârfuri de pe cele ºapte continente ale planetei.
Dintre acestea a reuºit sã escaladeze deja patru (pânã
la începutul anului 2011). Este vorba de Elbrus (5.642 m)
în Europa (1996  solo), Kilimanjaro (5.985 m) în Africa
(1998, împreunã cu Dragoº Chiþulescu), Aconcagua
(6.962 m) în America de Sud (1999, împreunã cu Gabriel
Florin Boriga), Mc Kinley (6.194) în America de Nord
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Administraþiei, cã oraºul era lipsit de bãi publice
necesare mai ales pentru cã în Târgoviºte exista o
numeroasã populaþie flotantã. Lipsa bãii publice încurajase
iniþiativa particularã, medicul cunoscund existenþa câtorva
bãi mai mici care aveau cãutare. În acest context, baia
deschisã de Nelu V. Niculescu care, ºtiind cã oraºul era
lipsit de bae comunalã, informa Primãria cã a deschis
o bae cu întreg confortul modern la hotelul Bucureºti.
Noul investitor preciza cã hotelul fusese complet renovat,
iar baia era prevãzutã cu toate instalaþiile moderne, cu
preþuri avantajoase ºi cã stãtea la dispoziþia tuturor care
aveau nevoie. (G.T./ C.V.)

(2002, solo). Alte ascensiuni importante reuºite de el
sunt Mont Blanc în Franþa (1998, solo), Matterhorn în
Elveþia (1999, împreunã cu Marius Popescu), Tub Kal în
Maroc (2000, împreunã cu Marius Popescu ºi Nicu
Posta), Ben Nevis în Scoþia (2000 iarna, solo), diferite
vârfuri din Marea Britanie (2003 ºi 2006, solo). (A.B.)

BADEA, Leonardo (23.II.1975, Târgoviºte)
Absolvent al Colegiului Economic Ion Ghica ºi al
Facultãþii de ªtiinþe Economice a Universitãþii Valahia
din Târgoviºte. Doctor în economia finanþelor la
Academia de ªtiinþe Economice din Bucureºti. Cadru
didactic la Universitatea Valahia, decan al Facultãþii
de ªtiinþe Economice, actualmente prorector. Membru
al Institutului Internaþional de Cercetare  SEDIMES,
Franþa; preºedinte al Clubului din Târgoviºte al Societãþii
Lions ºi al filialei dâmboviþene a Asociaþiei Generale a
Economiºtilor din România. I s-au conferit diplome de
excelenþã de cãtre aceeaºi asociaþie. Publicã lucrãri
de gestiune financiarã aplicatã, management, marketing,
dar ºi eseisticã de atitudine civic-politicã. (G.C.)

BAIA PUBLICÃ DIN TÂRGOVIªTE (1640) Mutarea
în 1626 a reºedinþei domneºti de la Târgoviºte a avut
numeroase consecinþe, printre care s-a numãrat ºi
iniþiativa lui Leon Tomºa de a muta cãldarea bãii din
Târgoviºte la Bucureºti. La 20 aprilie 1642 vãzând
aceastã bae cum au rãmas stricatã ºi cãzutã, Matei
Basarab au pus ispravnic pe jupân Gheorghe biv vel
vistier de au fãcut aceastã bae ce scrie mai sus pe
cheltuiala sa, de iznoavã ºi din temelie. Repararea s-a
fãcut mai bine de cum au fost de mai nainte vreme,
apoi a fost fãcutã danie mãnãstirii Cãldãruºani. A fost
o iniþiativã apreciatã de locuitorii oraºului ºi de strãini.
Paul de Alep era impresionat de faptul cã în oraº erau
bãi calde turceºti, cu frumoase cupole, unde apa era
condusã la douã despãrþituri, una pentru bãrbaþi ºi alta
pentru femei. Directorul bãii era de la Constantinopol,
de unde primea lemn de Lazbal. (M.O.)

BADEA, Marius (6.II.1968, Târgoviºte) Absolvent al
Liceului (azi, Colegiu Naþional) Ienãchiþã Vãcãrescu din
Târgoviºte, Facultãþii de Ingineria ºi Managementul
Sistemelor Tehnologice (Universitatea Politehnicã din
Bucureºti), Facultãþii de ªtiinþe Juridice, Sociale ºi Politice
 ºtiinþe juridice  (Universitatea Valahia); cursuri
postuniversitare de jurnalism (Universitatea Lucian Blaga
din Sibiu, Universitatea Bucureºti), masterat în
administraþie publicã (Universitatea Valahia); doctor în
managementul organizaþiilor mass-media la Universitatea
Transilvania din Braºov. A fost inginer la SC Mechim
SA Titu, director la Agenþia Târgoviºte SC Allianz Þiriac
Asigurãri SA, director executiv la Casa Judeþeanã de
Pensii Dâmboviþa, Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi
Mici ºi Mijlocii Târgoviºte, director al Cabinetului
preºedintelui Consiliului Judeþean Dâmboviþa. Activitate
permanentã desfãºoarã, însã, ca jurnalist din 1995: News
editor, editor, coordonator, director al postului de radio
Minisat Târgoviºte  fiind ºi unul dintre fondatori ,
realizator de emisiuni la Televiziunea Târgoviºte/ TTV,
cadru didactic la specializarea Jurnalism ºi preºedinte
de comisie în Senatul Universitãþii Valahia. (G.C.)

BAITY, Ana (24.XII.1987, Târgoviºte) Poetã. Studii
primare, gimnaziale ºi Colegiul Naþional Ienãchiþã
Vãcãrescu din Târgoviºte. Absolventã a Facultãþii de Litere
a Universitãþii Bucureºti (2009). S-a format în ambianþa
Cenaclului literar Elena Vãcãrescu din Târgoviºte. Publicã
versuri în reviste ºcolare târgoviºtene (Coresi ºi
Vlãstarul). Obþine premii la concursuri literare: Tinere
condeie (Târgoviºte, 2000), Florile Independenþei (Calafat,
2001). În 2003 premiile naþionale: Tinere condeie ºi Prima
verba. Volume de versuri: Poezii (2002), Fluturii
rãzbunãrii (2003), Îmi vreau cuvântul (2007). (V.P.)
BAKIÆ, Petru Bogdan (cca. 1601, Chiprovaþ,
Bulgaria  1674, Chiprovaþ, Bulgaria) În 1612 intrã la
mãnãstirea minoriþilor observanþi din localitatea natalã.
Studii la Roma ºi mãnãstirea Aracoeli. Din 1631 custode
al Bulgariei, apoi episcop de Gallipoli (1638), episcop de
Sofia (1641), arhiepiscop al Bulgariei (1642). Cãlãtoreºte
des în Þara Româneascã ºi Moldova. În 1640, viziteazã
oraºele Craiova, Slatina, apoi Râmnic, Argeº,
Câmpulung, Târgoviºte (1 septembrie), Bucureºti. Este
chemat de catolicii din Târgoviºte pentru a sfinþi biserica.
Descrie Târgoviºtea oraºul în care îºi are reºedinþa
domnul Þãrii Româneºti: Am vizitat Târgoviºte, un oraº

BAGERU, Ion Om politic, vicepreºedinte de onoare
al Partidului Naþional Liberal din judeþul Dâmboviþa. în
perioada interbelicã, preºedinte al Consiliului judeþean
în anii 1927-1930 ºi 1934-1937. S-a implicat în acþiunile
administraþiei locale de modernizare a oraºului ºi a
judeþului. În cadrul Delegaþiei judeþene a fost raportorul
comisiei economice (1936-14937). (M.C.)
BAIA COMUNALÃ (1935) În mai multe rânduri,
medicul oraºului sublinia în analizele sale, prezentate
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Bd. Mircea cel Bãtrân, nr.1. Guvernul României emite,
pe 4 septembrie 1990, Hotãrârea nr. 1011 privind
reorganizarea Bãncii Naþionale a României ºi înfiinþarea
Bãncii Comerciale Române. BCR preia, astfel, de la
BNR operaþiunile specifice unei banci comerciale. BCR
începe sã-ºi desfaºoare activitatea la 1 decembrie 1990
cu 5.317 salariaþi, prin intermediul a 100 unitãþi. În judeþul
Dâmboviþa, primele sucursale ale BCR au fost:
Sucursala judeþeanã Dâmboviþa, Sucursala Gãeºti,
Sucursala Pucioasa. În prezent, BCR este prezentã în
judeþul Dâmboviþa prin intermediul a 9 sucursale ºi 53
bancomate. Clienþii pot efectua tranzacþii cu cardul în
peste 160 locaþii la comercianþii care deþin terminale de
platã BCR. În oraºul Tâgoviºte BCR este prezentã prin
intermediul a 4 sucursale ºi 26 bancomate. Clienþii pot
efectua tranzacþii cu cardul în peste 130 locaþii la
comercianþii care deþin terminale de platã ale BCR. O
direcþie aparte o reprezintã relaþiile de parteneriat dintre
BCR ºi comunitãþile locale, BCR fiind de departe cel
mai important finanþator al comunitãþilor rurale,
orãºeneºti ºi municipale pentru proiecte de dezvoltare
ºi modernizare a infrastructurii locale. În judeþul
Dâmboviþa, BCR a acordat cofinanþãri de peste 17 mil.
EUR pentru proiecte finanþate cu fonduri din surse
europene în valoare totalã de peste 53 mil. EUR. (V.N.)

fãrã ziduri [de apãrare], în care se aflã reºedinþa domnului
Þãrii Româneºti  deºi mai are o reºedinþã la Bucureºti.
[Târgoviºtea] este aºezatã într-un ºes între douã râuri;
unul trece prin oraº ºi se numeºte Ialomiþa, iar celãlalt
[curge ceva] mai departe ºi se numeºte Dâmboviþa;
amândouã sunt râuri mari. Pe cel care trece prin oraº
sunt multe mori bune; ºi de cealaltã parte a râului care
trece prin oraº sunt dealuri acoperite cu vii. Aceastã
regiune este bogatã în grâne, poame, vite ºi altele,
întocmai ca ºi alte locuri din Þara Româneascã. Munþii
sunt la vreo trei sau patru mile de acest oraº sau poate
ceva mai mult. Locuitorii acestui oraº sunt mai ºlefuiþi
decât ceilalþi de prin alte pãrþi din Þara Româneascã,
deoarece, oraºul este cercetat de multã lume, el fiind
reºedinþa domneascã, dupã cum am amintit mai sus.
Casele ºi palatul domnului nu sunt clãdiri de mare preþ,
dar sunt încãpãtoare. Curtea domnului este chiar mare,
înconjuratã toatã cu ziduri, având porþi de fier; deasupra
porþii un turn mare, iar de o parte ºi alta a porþii stau
strãjile ziua ºi noaptea. Lângã palat, în partea de sus,
pe malul râului se aflã grãdina domnului. (V.P.)

BANCA AGRICULTORILOR DÂMBOVIÞENI
(5.V.1928  1948) Avea sediul pe str. Dr. Marinoiu. În 22
dec. 1931 a fost înscrisã în Registrul Comerþului ca
societate anonimã pentru operaþiuni de bancã, cu duratã
nelimitatã, capital subscris de 500.000 lei ºi vãrsat în
numerar de 313.000 lei. Consiliul de administraþie: C.
Popescu, preºedinte; S. Goglea, I. Martac, ªtefan G.
Ionescu, I. Corodeanu, N. G. Ionescu, Gh. Georgescu,
I. Constantinescu Viiºoara, membrii; Nicolae Cotenescu,
D. Tãnãsescu, N. Stãnescu, cenzori. (G.T./ C.V.)

BANCA COMERCIALÃ ªI INDUSTRIALÃ (19111948) A fost înfiinþatã ca societate pe acþiuni, cu sediul
în Târgoviºte, pe strada Poet Grigore Alexandrescu, în
casele industriaºului Ioan Grigorescu. Capitalul social
subscris a fost de 500.000 lei, împãrþit în 1250 acþiuni
în valoare de 400 lei acþiunea, având ca obiect de
activitate industria, comerþul ºi operaþiunile de bancã.
Primul director al bãncii a fost Constantin Carabella.
Încã de la înfiinþare a colaborat cu: Banca de Credit
Româneascã din Bucureºti, Banca Centralã Ploieºti,
Banca de Scont Bucureºti, Marmorosch Blank, Banca
Agricolã din Bucureºti. Consiliul de Administraþie al
bãncii din acest an era compus din: preºedinte C.P.
Olãnescu (ales de la înfiinþarea bãncii), vicepreºedinte
N.G. Cantacuzino, membri: Ioan Grigorescu, Emil
Lãzãrescu, I.I. Dalles, A. Costescu, Voicu Angelescu;
consiliul de cenzori: colonel I. Cristescu, Gonzalv
Ionescu, I.D. Vrãbiescu; supleanþi: I. Dumitriu, I.
Constantinescu Viiºoara. Banca Comercialã ºi
Industrialã a colaborat cu bãnci externe, ca Banca
industrialã a Boemiei, sucursala din Viena, iar prin
Banca Marmorosch Blank cu Casa de Economii
Poºtalã Regalã din Budapesta. În þarã, banca ºi-a extins
colaborarea cu Banca Comerþului din Craiova. În timpul
Primului Rãzboi Mondial, Banca a continuat sã
funcþioneze cu toate împrejurãrile nefavorabile,
încrederea în bancã a sporit, astfel cã în 1916 avea 573
de deponenþi. Dupã rãzboi, banca ºi-a reluat cu mai
mult elan activitatea, contribuind la refacerea

BANCA CENTRALÃ DIN PLOIEªTI (5.X.1931 
1948) Sucursala Târgoviºte a fost înscrisã, în 22 dec.
1931, în Registrul Comerþului ca societate anonimã pentru
operaþiuni de bancã, comerþ, industrie, cu sediul pe str.
Regele Carol II. Consiliul de administraþie: Max
Horendtein, director; Gh. Popescu, procurist. (G.T./ C.V.)
BANCA COMERCIALÃ CARPATICA Este o instituþie
financiarã cu sediul central în Sibiu, înfiinþatã în 15 iulie
1999, la iniþiativa unor oameni de afaceri ºi a unor
reprezentanþi ai mai multor societãþi private româneºti ºi
strãine. Capitalul este majoritar românesc iar acþiunile BCC
sunt listate la Categoria I a Bursei de Valori Bucureºti.
Agenþia din Târgoviºte (Bd. Independenþei, Bl. 12, ICMD)
funcþioneazã începând cu anul 2002 ºi vine în
întâmpinarea clienþilor persoane fizice ºi juridice cu o
ofertã de produse ºi servicii adaptate cerinþelor actuale
ale pieþei, la costuri avantajoase. Existã ºi Sucursala
Dâmboviþa situatã în Bd. Revoluþiei, Bl. D5. (V.N.)
BANCA COMERCIALÃ ROMÂNÃ Sediul Administrativ
al BCR, Sucursala Judeþeanã Dâmboviþa  Târgoviºte,
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capital vãrsat în numerar de 3.000.000 lei. Consiliul de
administraþie: Isak Haiman, administrator, Ion Bagheru,
preºedinte ºi director; Ilie Angelescu, procurist, Gh. Drãguþ
Demetrescu, Scarlat Florescu ºi dr. I. Alexandrescu,
cenzori. (G.T./ C.V.)

economicã a judeþului Dâmboviþa. Banca Comercialã
ºi Industrialã a avut o activitate importantã, a sprijinit
economia judeþului Dâmboviþa, deoarece a fost bine
administratã ºi a reuºit sã depãºeascã o epocã dificilã
pentru bãnci (1931-1934). Ca urmare a aplicãrii legilor
conversiei (reducerilor), în 1934, banca a reuºit sã
plãteascã din 54 milioane lei, sumã ce reprezenta credite
ºi debite, doar suma de 37 milioane lei. Banca
Comercialã ºi Industrialã de-a lungul existenþei sale, a
avut în Consiliul de Administraþie reprezentanþi de seamã
ai burgheziei, ai marilor proprietari de pãmânt, dar ºi ai
intelectualitãþii. Printre aceºtia se numãrã C. P. Olãnescu
din Gãeºti, preºedinte al Consiliului de Administraþie în
perioada 1911-1927, pe lângã funcþiile deþinute pe linie
de stat, era ºi un mare proprietar de pãmânt, la care se
adaugã moºierii N. G. Cantacuzino ºi I. Dalles. Din rândul
industriaºilor au fãcut parte petrolistul Ioan Grigorescu
ºi fiul acestuia, iar din rândul intelectualitãþii ºi investitorilor
târgoviºteni: C. Carabella, Gonzalv Ionescu, Victor
Kercea, col. I. Cristescu, Alexandru Costescu. Banca a
funcþionat pânã în 1948, fiind desfiinþatã ca urmare a
decretului nr. 197/1948 din 13 august privind dizolvarea
ºi lichidarea întreprinderilor bancare. (G.T./ C.V.)

BANCA FEDERALÃ DÂMBOVIÞA DIN
TÂRGOVIªTE (12.VIII.1912  1948) Cu duratã
nelimitatã, societate cooperativã pentru înlesnirea
creditului cooperativelor asociate ºi operaþiuni de
comision, cu un capital subscris 3.052.264 lei ºi un
capital vãrsat 1.793.269 lei. Consiliul de Administraþie:
preºedinte Mihail Florescu, vicepreºedinte Ioan Niþescu,
director Ioan G. Mareº, membri Ioan D. Georgescu, Al.
Rãdulescu, N.T. Constantinescu, pr. Stoicescu,
Gheorghe Marinescu, pr. Ioan Teodorescu, cenzori G.
Rusu, N. Ionescu Heroiu, Al. Popescu. (G.T./ C.V.)
BANCA MARMOROSCH & CO (23.VI.1931  1948)
Sucursala din Târgoviºte avea sediul pe str. Regele Carol
II. Consiliul de administraþie: Max Horenstein, Gh.
Popescu, procurist. (G.T./ C.V.)
BANCA NAÞIONALÃ A ROMÂNIEI  Agenþia
Târgoviºte Banca Naþionalã a României s-a înfiinþat în
contextul favorabil creat de obþinerea Independenþei, unul
din scopurile creãrii acestei instituþii fiind acela de a
furniza economiei româneºti capitalul necesar
dezvoltãrii industriei ºi comerþului. Art. 3 din Legea
pentru înfiinþarea unei bãnci de scompt ºi circulaþiune,
publicatã în Monitorul Oficial, din 17/29 aprilie 1880,
preciza cã banca va institui câte o sucursalã în fiecare
capitalã de judeþ ºi în toate localitãþile din þarã unde
trebuinþa va cere. Principala modalitate prin care
institutul de emisiune acorda credite era aceea a
scontului sau a reescontului. Nevoia de credite la
Târgoviºte este demonstratã de faptul cã, la 1/13
dec.1894, Consiliul de cenzori din Administraþia centralã
a aprobat deschiderea unui cont curent cu facultatea
de scont pentru Samuel A. Iosef & Co, fabricanþi de
spirt ºi fãinã, domiciliaþi în Târgoviºte. Creºterea nevoii
de credite pe mãsura ce oraºul s-a modernizat ºi intenþia
BNR de a-ºi extinde reþeaua de agenþii la nivelul întregii
þãri au determinat înfiinþarea Agenþiei Târgoviºte în anul
1902, fiind cel de-al 22-lea sediu creat de institutul de
emisiune. În vederea debutului operaþiunilor, la 6/18
aprilie 1902, Consiliul de administraþie al BNR a decis
a se cumpãra pe preþul de 28.000 lei de la dl Nae T.
Rucãreanu casele cu locul lor situate în oraºul
Târgoviºte, strada Fructelor (lt. Pârvan Popescu, nr.
66), ºi, în vara anului 1902, au fost numiþi primii
funcþionari: P. Tãnãsescu, agent, transferat de la Agenþia
BNR Tulcea, ºi Ilie F. Criveanu, transferat din
Administraþia Centralã pentru a fi contabil. Potrivit
Instrucþiunilor pentru sucursalele ºi agenþele bãncei,

BANCA CREDITUL NAÞIONAL AGRICOL
TÂRGOVIªTE (1938-1948) Era sucursalã a Institului
Naþional de Credit Agricol Bucureºti. Banca avea ca scop
acordarea de credite pentru industrializarea ºi
valorificarea produselor agricole. Primul director al bãncii
a fost Alexandru ªerban, ªtefãnescu Florian, contabil,
Ionaº Gr. Vasile, funcþionar, Ioan Th. Prigoreanu, secretar,
Anghelache Stelian, camerist. În perioada 1945-1948,
banca a avut ca director pe M. Marineanu. (G.T./ C.V.)
BANCA DÂMBOVIÞA (1910-1948) În 22 dec. 1931
a fost înscrisã în Registrul Comerþului ca societate
anonimã pentru operaþiuni de bancã, comerþ, industrie,
cu duratã nelimitatã, cu sediul pe str. Regele Carol II,
capital subscris ºi vãrsat în numerar de 10.000.000 lei.
Consiliul de administraþie: Mihail Câmpeanu,
preºedinte, Constantin Câmpeanu, vicepreºedinte;
Ioniþã Câmpeanu, Ioan M. Bãdulescu, Ioan I. Slavu, Iana
Dobrescu, Gogu Pârvulescu, membri în consiliu; Gh. I.
Nicolescu, contabil. (G.T./ C.V.)
BANCA DE CREDIT AGRICOL (1881-1948) La
constituirea ei, sucursala din Târgoviºte avea un capital de 300.000 lei,iar primul comisar-ºef a fost I.
Nicolaescu. (G.T./ C.V.)
BANCA DE CREDIT ªI SCONT DIN TÂRGOVIªTE
(14.V.1914  1948) În 22 dec. 1931 a fost înscrisã în
Registrul Comerþului ca societate anonimã pentru
operaþiuni de bancã, cu duratã nelimitatã, cu sediul pe
str. Regele Carol II, capital subscris de 5.000.000 lei ºi
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primit 950.000 lei. Dupã instalarea Regimului Comunist,
BNR a fost etatizatã prin Legea pentru etatizarea ºi
organizarea BNR, din 26 decembrie 1946. În perioada
comunistã, numele instituþiei a fost Banca RPR - Bancã
de Stat (1948  1965) ºi Banca Naþionalã a Republicii
Socialiste România (1965-1989). În aceastã perioadã,
activitatea A.T. a fost circumscrisã sarcinii BNR de a
credita economia naþionalã ºi, în consecinþã, de a pãstra
disponibilitãþile bãneºti ale persoanelor juridice. Din 1990,
instituþia a revenit la numele de Banca Naþionalã a
României ºi a cunoscut un proces de reorganizare, ca
bancã centralã al cãrei obiectiv este stabilitatea preþurilor.
Noile atribuþii ale BNR au determinat desfiinþarea în anul
2000 a 19 dintre sucursalele sale, între care ºi cea din
Târgoviºte. Sediul BNR Târgoviºte a fost transferat
Secretariatului pentru Culte. (N.M.)

agenþiile erau autorizate sã desfãºoare urmãtoarele
operaþiuni: primirea sumelor în cont curent; scontarea
cambiilor ºi a cupoanelor de titluri admise drept gaj
pentru împrumuturi; cumpãrarea unor astfel de cupoane;
acordarea de împrumuturi simple ºi în cont curent,
garantate cu efecte publice; încasarea efectelor;
liberarea mandatelor de casã ºi a recipiselor la vedere;
emiterea ordinelor de platã asupra altor sedii ale bãncii;
efectuarea de viramente; cumpãrarea ºi vinderea
efectelor publice prin intermediul Administraþiei centrale.
Personalul minim al unei agenþii era alcãtuit din: director, contabil, casier ºi ajutor de casier, care trebuiau
sã aibã o conduitã ireproºabilã. Reclamaþiunile în contra
lor, pentru datorii sau orice alte neregularitãþi vor atrage
mãsuri disciplinare sau chiar revocarea lor, jocul de
cãrþi fiind absolut interzis funcþionarilor Bãncei, fie în
cluburi sau localuri publice, fie în case particulare. De
asemenea, nicio funcþie publicã ori particularã nu putea
fi exercitatã decât cu o autorizare specialã din partea
Administraþiunei centrale. Întreaga activitate a A. era
condusã de un director ºi, pe lângã fiecare agenþie,
funcþiona un comitet de scont, ai cãrei membri erau
numiþi de Administraþia centralã, pentru un termen de
doi ani. Membrii Comitetului de scont vor fi luaþi cu
preferinþã dintre foºtii comercianþi sau dintre
comercianþii, care nu exercitã profesiunea de scontator
sau de bancher, moralitatea lor fiind mai presus de
orice îndoialã. La 22 oct./3 nov. 1902, Consiliul de
administraþie al BNR a stabilit componenþa primului
Comitet de scont al agenþiei: Alex. F. Nagy, farmacist,
Mihai Petrescu, Rãducan Stãncescu ºi Vasile
Dumitrescu, proprietari. La scurtã vreme, Comitetul de
scont a transmis Administraþiei centrale spre aprobare
lista primelor firme admise pentru a li se deschide cont
curent cu facultatea de scont: Isak Haiman, fabricã de
petrol ºi fãinã, Fraþii Enuþã Ionescu, spirtoase en-gross,
din Pucioasa, Scarlat M. Mihãescu, braºovenie, fierãrie
ºi manufacturã, Ion Grigorescu, fabricã de petrol,
exploatãri de pãduri, agricultor. De asemenea, a fost
deschis un cont curent de încasãri firmei M. Câmpeanu
&Co. În anul 1903, a avut loc prima inspecþie din partea
Administraþiei centrale, cenzorul Constantin Nacu fiind
cel care a venit la Târgoviºte pentru a verifica operaþiunile
agenþiei. În ianuarie 1904, A. T. a fost inspectatã de
cenzorul Ion Procopie Dumitrescu ºi de directorul
Eugeniu Carada, care a avut un rol foarte important în
înfiinþarea ºi organizarea Bãncii Naþionale ºi a cãrui
biografie înregistrase interesantul episod târgoviºtean
din 1870, când Curtea de Apel din acest oraº îi achitase
pe el ºi pe participanþii la miºcarea antiregalistã iniþiatã
de Al. Candiano Popescu la Ploieºti. În 1926, BNR a
mai cumpãrat douã corpuri de casã cu terenul lor,
învecinat cu M. Câmpeanu, grãdina Curcubeu,
succesorii Pitiº, pe Calea Domneascã nr. 148 (fost
503), de la moºtenitorii lui Dimitrie Atanasiu, care au

BANCA POPORULUI DIN TÂRGOVIªTE
(9.IX.1920  1941) Avea sediul pe str. Eliade Rãdulescu,
nr. 33. În 31 dec. 1931 a fost înscrisã în Registrul
Comerþului ca o societate anonimã pentru operaþiuni
de bancã, cu duratã nelimitatã, capital subscris ºi vãrsat
de 500.000 lei. Consiliul de administraþie: Stravi
Diaconescu, preºedinte ºi administrator; Ion Cristea,
C. Georgescu, vicepreºedinþi; S. Bucurenciu, Iorgu
Lãzãrescu, Dimitrie Henþeº, Lambru Diaconescu, C.
Pãunescu, D-tru N. State, Marin Achim, Marin Stãnescu,
membri; Mihail Berindei, Vasile Zeca, Niþã Niculescu,
cenzori. Banca acorda împrumuturi membrilor sãi ºi
aproviziona cu mãrfuri de primã necesitate pe membrii
sãi. În 1941 Banca a intrat într-un proces de lichidare
judiciarã, finalizat în 1945 prin decizia Consiliului superior bancar. (G.T./ C.V.)
BANCA POPULARÃ GRÃDINA DIN TÂRGOVIªTE
(16.III.1906  1948) Iniþiativa a aparþinut preotului N.G.
Aramã. Îºi desfãºura activitatea în cartierul Sârbi din sudul
oraºului, care în 1903 aparþinea de comuna Colanu. Cu
duratã nelimitatã, societate cooperativã de credit ºi
economie, cu un capital subscris ºi capital vãrsat 1.198.296
lei. Consiliul de Administraþie: preºedinte pr. Stelian Gr.
Petrescu, contabil Dumitru S. Florea, cenzori Petre D. Radu,
Victor Teodorescu, Petre P. Catangiu. (G.T./ C.V.)
BANCA POPULARÃ SFÂNTUL ILIE TÂRGOVIªTE
(1910-1948) Societate cooperativã pentru comerþul de
bancã cu duratã nelimitatã, capital subscris 1.067.500
lei, cu un capital vãrsat 538.953 lei. Consiliul de
Administraþie: preºedinte G. Rusu, vicepreºedinte N.
Georgescu, membri Jean Veseli, Ion Rãdulescu,
Gheorghe Sorescu, Alexandru Belcea, cenzori P. G.
Popescu, Vasile Ionescu, D. ªandric. (G.T./ C.V.)
BANCA POPULARÃ A ÎNVÃÞÃTORILOR DIN
TÂRGOVIªTE (13.XII.1930  1948) Era o societate
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alte 3 unitãþi (agenþiile Pucioasa, Gãeºti ºi Titu). Instituþia
oferã servicii integrate: banking, administrarea investiþiilor,
finanþarea consumatorilor, leasing, tranzacþii imobiliare, etc.
Dovada calitãþii produselor ºi serviciilor bancare oferite sunt
ºi Diplomele de Excelenþã obþinute la Topul firmelor
dâmboviþene. Sucursala Târgoviºte a fost mereu aproape
de comunitatea din care face parte, implicându-se alãturi
de autoritãþile locale în proiecte sociale ºi culturale. În
prezent (anul 2011) unitatea lucreazã cu cca. 37.000
clienþi (A.B.)

cooperatistã pentru credit acordat învãþãtorilor din judeþul
Dâmboviþa, cu duratã nelimitatã, cu un capital subscris
de 600.000 lei ºi capital vãrsat 560.000 lei. Consiliul de
Administraþie: preºedinte N. Ionescu Heroiu,
vicepreºedinte I. G. Andreescu, membri Petre Dumitescu,
N. Diaconescu, Matei Vlãdeanu, D. Georgescu, Al.
Georgescu, cenzori Traian Barbescu, Grigore Stãnescu,
C. Constantinescu. (G.T./ C.V.)

BANCA ROMÂNEASCÃ (1.VII.1943  1949) Era
sucursalã a Bãncii Româneºti din Bucureºti, înscrisã
în Registrul Bancar de pe lângã Camera de Industrie ºi
Comerþ la 29 oct. 1943, având ca director pe Gheorghe
Macsay ºi doi funcþionari Paulina Vasilescu, Valentin
Constantinescu. Banca a funcþionat în imobilul închiriat
de la proprietarul N. Protopopescu (1943-1948), pentru
care plãtea o chirie anualã de 75.000 lei. Actul
constitutiv al Bãncii menþiona un capital social de
17.500.000 lei, împãrþit în 35000 acþiuni a câte 500 lei
fiecare. Printre acþionari se aflau persoane importante
ca: B.M. Missir (1.000.000 lei), C.C. Arion (1.000.000
lei) Gr. Cantacuzino (1.000.000 lei) D. Protopopescu
(1.000.000 lei). Primul consiliu al bãncii a fost constituit
din 14 membri printre care: B.M. Missir, D.
Protopopescu, Gr. Cantacuzino, D.D. Bragadiru, Dr.
C.Angelescu. În perioada 1943-1944 banca a avut
beneficii notabile, dupã care a urmat o perioadã când
s-a lucrat în pierdere. Din 1948 banca funcþiona cu cinci
salariaþi: Ghe. Macsay, director, Panait Niculescu,
subdirector, Aurel Drosino, prim-procurist, Paulina
Vasilescu, funcþionarã, Elena Leuca, funcþionarã,
Gheorghe Sanda, curier ºi camerist. Ca urmare a
Decretului 197 din august 1948, care prevedea dizolvarea
ºi lichidarea întreprinderilor bancare, s-a trecut la
lichidarea bãncii, numindu-l lichidator pe N. Gaspard.
Procedura de lichidare a durat pânã în iunie 1949, când
personalul bãncii a fost transferat la Banca Naþionalã
Românã împreunã cu bunurile bãncii. (G.T./ C.V.)

BANCA ÞÃRÃNEASCÃ DIN DÂMBOVIÞA (14.IX.1920
 1948) În 22 dec. 1931 a fost înscrisã în Registrul
Comerþului ca societate anonimã pentru împrumuturi, cu
duratã nelimitatã, cu sediul pe str. Regele Carol II, nr.
81, capital subscris ºi vãrsat în numerar de 1.000.000
lei. Consiliu de administraþie: Gh.I. Constantinescu ºi
Dr. Gh. Popescu, administratori; I. Nichita, Grigore ªtefan
ºi I. Niþescu Lungu, cenzori. (G.T./ C.V.)
BANCPOST În iulie 1991 a luat fiinþã Bancpost,
unul dintre cele mai cunoscute branduri româneºti de
dupã 1989 ºi unul dintre pilonii industriei financiarbancare din România. Primii 20 de ani de activitate se
cuantificã în cifre importante: Bancpost este o bancã de
top 10 în România, este al 5-lea nume de marcã bancar
din punctul de vedere al notorietãþii publice, are peste 1
milion de clienþi corporativi, de retail ºi instituþionali pentru
care oferã o gamã variatã de soluþii financiar-bancare
eficiente ºi de încredere.Bancpost este membrã a
Grupului Eurobank EFG, o instituþie bancarã europeanã
cu active totale de 85,9 miliarde EUR (trimestrul I/2011).
În judeþul Dâmboviþa, Bancpost are o prezenþã activã ºi
îndelungatã, Sucursala Dâmboviþa fiind cea de-a 7-a
unitate deschisã de bancã, pusã la dispoziþia clienþilor
din zonã încã din luna martie 1992 ºi urmatã la scurt
timp de Agenþiile Moreni ºi Pucioasa. (V.N.)
BARANGA, Victor Licenþiat în drept la Bucureºti,
mare proprietar, publicist, magistrat, om politic. Membru
marcant al Partidului Conservator, vicepreºedinte al
organizaþiei judeþene (din 1908), prefect ºi deputat,
secretar general la Ministerul Domeniilor. Are meritul
de a fi intervenit pe lângã Nicolae Filipescu pentru
înfiinþarea Liceului Militar de la Mãnãstirea Dealu. Dupã
anul 1918 s-a afirmat în Partidul Poporului unde a
îndeplinit funcþia de secretar general. În 1932 a urmat
acþiunea lui Octavian Goga, desprinzându-se din
Partidul Poporului ºi formând la Târgoviºte Partidul
Naþional Agrar. A colaborat la diverse ziare, îndeosebi
pe teme politice: Gazeta Poporului (1922-1927),
Gazeta Partidului Poporului (1926), Luceafãrul
poporului (1932-1933) º.a. A figurat pe lista candidaþilor
din partea Partidului Poporului pentru Camerã (1926) ºi
pentru Senat (1927). (M.C.)

BANCA SPERANÞA DIN TÂRGOVIªTE (19021948) Societate cooperativã pentru împrumuturi numai
membrilor societãþii, cu duratã nelimitatã, capital vãrsat
de 1.008.748,73 lei. Consiliul de Administraþie:
preºedinte G. Pârvulescu, membri A. Nicolescu, V.
Alexandrescu, G. G. Mãnescu, Alexandru Stãnescu,
Constantin Leafu, I. Abagiu, Tache Nicolescu, N.
Moþãilã, cenzori Ion ªtefan, Dan Georgescu. În 1908,
aceasta ºi-a construit un local propriu. (G.T./ C.V.)
BANCA TRANSILVANIA / BT Cea mai mare instituþie
bancarã din þarã cu capital privat majoritar românesc a
înfiinþat Sucursala Târgoviºte în anul 2003. Aceasta are
în municipiu 4 unitãþi (sucursala ºi agenþiile Caraiman /
Bd. Independenþei; Valahia / Bd. Unirii; Poarta
Bucureºtilor / Calea Bucureºti), cãrora se adãuga în judeþ
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BASARAB, Matei (1580, Brâncoveni  9/
19.IV.1654, Târgoviºte) Domn al Þãrii Româneºti (a. 7/
17 sept. 1632  9/19 apr. 1654). Fiul lui Danciu din
Brâncoveni ºi al Stancãi Craiovescu. A fost postelnic,
paharnic (1608-27) ºi mare agã (1628-30). Cãsãtorit cu
Doamna Elena, sora cãrturarului Udriºte Nãsturel. A
obþinut tronul cu ajutorul paºei de Silistra, luându-ºi ºi
supranumele Basarab. Sprijinit de boierii care îl
desemnaserã încã din august domn, a înfrânt oºtile lui
Radu Iliaº, la Plumbuita-Obileºti (20/30-21/31 oct. 1632).
Este confirmat de sultan (3/13 febr.), în urma
numeroaselor peºcheºuri ºi a triplãrii tributului (65.000
galbeni). Boierii sunt aduºi sub ascultare, prin forþã sau
danii, iar Oastea a fost reorganizatã pe sistemul trupelor
profesioniste ºi dotatã cu arme de foc. La sfârºitul
domniei s-a confruntat cu o puternicã rãscoalã a
seimenilor, domnul refuzând plata soldelor. Datoriile
cãtre Poartã ºi întreþinerea armatei l-au obligat sã
înãspreascã fiscalitatea, dar ºi veniturile statului cresc
graþie sprijinirii producþiei manufacturiere: repunerea în
funcþiune a minelor de la Baia de Aramã ºi Baia de
Fier, susþinerea unei mori de hârtie (Cãlimãneºti) ºi a
unei fabrici de sticlã. Cumpãrarea dregãtorilor otomani,
prin mari sume de bani i-a asigurat liniºtea domniei. Cu
Transilvania a avut relaþii foarte bune, recunoscându-se
vasalul principilor Gheorghe Rákóczi I ºi Gheorghe
Rákóczi II. În schimb, domnul Moldovei, Vasile Lupu a
atacat în mai multe rânduri Þara Româneascã cu intenþia
de a ocupa tronul (1635, 1637, 1638, 1639 sau 1653),
toate confruntãrile încheindu-se cu victoria domnului
muntean. A fost domnitorul român cu cea mai amplã
activitate culturalã, construind sau refãcând 126 de
monumente, printre care 46 de biserici sau mãnãstiri:
Curþile Domneºti din Câmpulung, Bucureºti ºi
Târgoviºte, casele domneºti din Brâncoveni ºi Caracal,
Catedrala Episcopalã din Râmnic, mãnãstirile Arnota,
Strehaia, Cãldãruºani, Sadova, Mãxineni, Plãtãreºti,
Cornãþel, schiturile Bãrbãteºti-Dâmboviþa, Pinul, Buzãul
sau bisericile Sf. Împãraþi, Sf. Nicolae Androneºti din
Târgoviºte. Ctitoriile sale sunt ºi la sud de Dunãre
(bisericile Sf. Paraschiva ºi Sf. Pantelimon din Vidin,
Sf. Apostoli din ªiºtov), în Transilvania (bisericile din
Porceºti ºi Turnu Roºu), în Moldova (mãnãstirile Soveja
ºi Dobromirna) sau la Muntele Athos (Xenofontos, Marea
Lavrã, Dionysiou, Hilandar, Simonospetra, Kutlumus,
Pantokrator sau Rossikon). Marii boieri i-au urmat
exemplul, peste 50 de edificii fiind construite în toatã
þara, printre care Biserica Târgului din Târgoviºte, ctitoria
lui Udriºte Nãsturel. Matei Basarab a instalat o nouã
tipografie (1635), la Câmpulung, Govora, Dealu, apoi la
Târgoviºte ºi a sprijinit tipãrirea codurilor de legi Pravila
micã (1640) ºi Îndreptarea legii (1652). A înþeles cã
reºedinþa de la Târgoviºte corespundea mai bine
intereselor sale politice, într-o perioadã când era
ameninþat de Vasile Lupu ºi de turci. Începând din 1635

BARBU, Dumitru (28.II.1953, Târgoviºte). Arhitect.
Absolvent al Institutului de Arhitecturã Ion Mincu din
Bucureºti ºi al unor cursuri postuniversitare la ªcoala de
Înalte Studii în domeniul restaurãrii de monumente,
ansambluri ºi situri istorice ºi al atestãrii calitãþii de
elaborator de studii de impact de la acelaºi institut.
Vicepreºedinte al Consiliului Judeþean Dâmboviþa ºi
viceprimar al municipiului Târgoviºte. Fost preºedinte al
Organizaþiei Dâmboviþa a Partidului România Mare.
Membru al Ordinului Arhitecþilor ºi al Adunãrii Regiunilor
Europene. A proiectat arhitectural blocuri de locuinþe în
Târgoviºte ºi în judeþul Dâmboviþa, sedii de instituþii judeþene,
de întreprinderi industriale ºi societãþi comerciale, studiouri
de radio ºi televiziune, magazine ºi complexe comerciale,
a realizat ºi restaurãri de monumente istorice. (G.C.)

BAROUL AVOCAÞILOR Organizaþia profesionalã
a avocaþilor pledanþi din judeþ a fost înfiinþatã în ultima
treime a sec. XIX-lea, având ca prim decan al baroului
pe avocatul Nicolae Chirculescu. De-a lungul timpului,
în cadrul baroului târgoviºtean, au activat numeroase
personalitãþi ale oraºului. Dupã Primul Rãzboi Mondial
sunt cunoscuþi urmãtorii avocaþi pentru pledoariile lor:
Grigore Tollea, Gonzalv Ionescu, Mihai Tãlãngescu,
Gogu Pârvulescu, Ion Dimitriu, Andronescu T.
Alexandru, Baranga Victor, Brãtescu Ion Al., Cãlinescu
St. Nicolae, Câmpeanu Constantin, Ciornei Nicolae,
Constantinescu I. Petre, Dãnescu Constantin,
Diaconescu Stavri, Dimitriu Aristide, Dimitriopol M.B.,
Diþescu Stan, Dragomirescu Polizu, Projan Gr. Mihail,
Pârjolescu Teodor, Stematiu Dumitru, Vrãbiescu D. Ion
º.a. În 1930 baroul era compus din 78 de avocaþi, decanul
fiind Polizu C. Dragomirescu, iar consiliul era compus
din Constantin S. Ionescu, Nicu N. Ciornei, Gheorghe
S. Constantinescu, Victor Em. Kercea, secretar Iulian
Grideanu. În cadrul baroului au activat avocaþi de mare
prestigiu, precum Aurel St. Cãlinescu, doctor în drept la
Paris (1906), Vasile C. Nicolaescu, doctor în drept la
Paris (1921), Haimann I. Osias, doctor în drept la Roma
(1921), Iancu Atanasiu, Mihai Nicolesco, doctor la Paris,
Caïr L. Grigore, doctor în drept la Liege, Athanasiu
Dimitrie, doctor în drept la Gand º.a. (G.T./ C.V.)
BASARAB II (?  1444) Domn al Þãrii Româneºti
(a. sept. 1442  a. 24 apr. 1444). Fiul mezin al lui Dan
II. Între 1431 ºi 1442 trãieºte în Transilvania ºi este
oºtean în serviciul lui Albrecht de Habsburg. Este impus
domn de Ioan de Hunedoara ºi participã la victoria
acestuia pe Ialomiþa (sept. 1442) ºi apoi la campania
cea lungã (sept. 1443  febr. 1444). În primãvara anului
1444, ajutat de turci ºi de gruparea boiereascã filoturcã,
Vlad Dracul este restabilit pe tron. Basarab II a domnit
la Târgoviºte, dar a optat pentru mutarea reºedinþei
domneºti la Argeº, dorinþã pe care nu a mai avut timp
sã o punã în practicã. (A.ª./M.O.)
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dus la o substanþialã creºtere demograficã, a veniturilor
ºi la o sensibilã îmbunãtãþire a vieþii locuitorilor. Pe plan
extern a întreþinut relaþii bune cu vecinii (mai puþin cu
Moldova, unde sprijinã diverºi pretendenþi la tron) ºi cu
papalitatea, dar a dus o politicã filo-otomanã, plãtind
tributul regulat. Scrie sau dispune întocmirea operei
Învãþãturile lui Neagoe Basarab cãtre fiul sãu Teodosie
(1517-21), tratat politico-filosofic comparat cu Il
Principe al lui Niccolo Machiavelli. Ctitor al bisericilor
Mãnãstirii Curtea de Argeº (capodoperã arhitectonicã
construitã în timp record ºi sfinþitã la 1517), Sf. Gheorghe
ºi al celei a Mitropoliei din Târgoviºte. Suportã refacerea
mãnãstirilor Tismana ºi Cozia ºi înzestreazã biserici ºi
mãnãstiri precum Târgoviºte, Cotmeana, Viºina, Nucet,
Snagov, Ostrov. Sprijinã cu bani ºi obiecte de cult
lãcaºele Sfântului Munte Athos, Patriarhia Ecumenicã,
cea din Ierusalim sau lãcaºele de la Muntele Sinai.
Înmormântat la Argeº. Canonizat la 9 iul. 2008 de
Biserica Ortodoxã Românã, este sãrbãtorit la 26 sept.
Pentru Târgoviºte domnia lui a reprezentat o nouã epocã
de înflorire. Cãindu-se de moartea lui Vlad cel Tânãr, a
reunit feþele bisericeºti la Târgoviºte (1512) de au fãcut
sfânt mir cu multe rugãciuni ºi slujbe dumnezeieºti ºi
au început a face milostenii mari pre la mulþi oameni,
mod de manifestare nemaiîntâlnit în Þara Româneascã.
Terminarea noului edificiu a permis mutarea Mitropoliei
la Târgoviºte (târnositã la 15 aug. 1517), prilej de
numeroase festivitãþi, desfãºurate pe parcursul întregii
domnii, printre care ºi canonizarea Sfântului Nifon (17
aug. 1517). Contemporan cu evenimentele, Gavril Protul
a descris Mitropolia drept mare ºi frumoasã, cu opt turle
ºi tot rotunde cum se saturã ochii tuturor de vederea ei.
A edificat ºi palatul mitropolitan, care completa
ansamblul. Noile edificii au permis conturarea unei noi
pieþe, între ansamblul mitropolitan ºi Curtea Domneascã,
Bazarul de Jos  cel mai stabil în timp perimetru
comercial al cetãþii. În partea de nord a oraºului, domnul
ridicã biserica Sf. Gheorghe, ce deservea un cartier în
plinã dezvoltare. Din aceastã domnie dateazã ºi numele
primului jude al oraºului, Toma, ca ºi sigilul cetãþii, al
treilea ca vechime dintre sigiliile oraºelor româneºti
pãstrate (dupã Baia Mare ºi Cluj). (A.ª./M.O.)

se emit documente, privind acordarea unor privilegii
pentru târgoviºteni. În 1637 Matei Basarab s-a retras la
Târgoviºte cu toatã þara, unde confiscã proprietãþile
de aici ale duºmanilor sãi. Din 1639 încep schimbãrile
profunde, timp de douã decenii, oraºul redevenind
reºedinþã domneascã, aºa cum o atestã scrierile
cãlãtorilor strãini. Prima iniþiativã a domnului a fost
construirea unei noi fortificaþii, care înconjura oraºul,
un zid de lemn de jur împrejur ºi un ºanþ sãpat cu
multã ostenealã. Realizat de meºterii locali, ªanþul
Cetãþii  cum va rãmâne cunoscutã fortificaþia în istoria
oraºului  reprezenta o redimensionare a vechii structuri
defensive ºi fãcea Târgoviºtea cel mai întãrit centru al
Valahiei. Un zid nou este ridicat în jurul Curþii Domneºti,
este modificat Turnul Chindiei ºi sunt reparate vechea
baie turceascã ºi biserica mitropolitanã. Cea mai
importantã realizarea arhitectonicã este însã complexul
mãnãstiresc Stelea, construit de Vasile Lupu, în semn
de împãcare, ce îmbinã elemente munteneºti ºi
moldoveneºti. În 1640 ostaºii din Bucureºti fuseserã
strãmutaþi la Târgoviºte ºi începuserã sã-ºi ridice case,
sporind numãrul locuitorilor la 20-30.000. Târgul de Sus
cunoaºte cea mai densã locuire (în special meºteºugari
ºi comercianþi), fapt indicat de salba de monumente
ridicate acolo. Casele construite acum diferã de cele
din perioadele anterioare, fiind mai mari, mai
încãpãtoare, cu grãdini ºi anexe. Despre târgoviºteni
se spunea cã sunt mai ºlefuiþi decât ceilalþi de prin
alte pãrþi din Þara Româneascã, graþie faptului cã oraºul
era cercetat de multã lume (misionarul Baksici) ºi era
mare ca Alepul ºi Damascul (Paul din Alep). Printre
vizitatorii de seamã din acea perioadã se numãra
mitropolitul moldovean Varlaam ºi Paisie, patriarhul
Ierusalimului. Matei Basarab a fost înmormântat iniþial
la Biserica Domneascã din Târgoviºte, lângã soþia sa,
dar, dupã profanarea mormintelor, trupurile acestora au
fost strãmutate la Mãnãstirea Arnota. (A.ª./M.O.)
BASARAB, Neagoe (1481  15.IX.1521) Domn al
Þãrii Româneºti (a. 8 febr. 1512  15 sept. 1521).
Autodeclarat fiu al domnului Basarab Þepeluº ºi al
Neagãi din Hotãrani, soþia marelui vornic Pârvu
Craiovescu, în a cãrui familie a crescut. A primit o
educaþie aleasã de la cãlugãrul Macarie de la Bistriþa,
patriarhul Nifon ºi Maxim Brancovici. S-a cãsãtorit cu
fiica despotului sârb Iovan Brancovici, Elena [Despina
Miliþa], în 1504. Mare postelnic (dec. 1501-19 iun. 1509)
ºi mare comis (24 apr. 1510-28 nov. 1511), a obþinut
tronul cu ajutorul beiului de Nicopole, dupã înfrângerea
ºi uciderea lui Vlad cel Tânãr (23 ian. 1512). Pentru a
cãpãta legitimitate în faþa supuºilor ºi-a însuºit
supranumele de Basarab, fiind încoronat la Bucureºti
(8 febr. 1512). Pe plan intern a vizat dezvoltarea
economicã prin mãsuri luate în domeniul comerþului,
reorganizarea armatei ºi sprijinirea culturii. Acestea au

BASCHET FEMININ Ediþia 1994-1995 a campionatului
naþional de baschet feminin a fost câºtigatã de formaþia
Oþelul Universitatea Târgoviºte (antrenor Alexandru
Moise). A fost primul titlu naþional de seniori obþinut de
o echipã din Târgoviºte. Pe 14 septembrie 1995, la
Târgoviºte, echipa femininã de baschet Oþelul
Universitatea a jucat în Cupa Campionilor Europeni în
compania formaþiei SC Tirana (Albania). A fost primul
meci susþinut de o echipã din Târgoviºte într-o competiþie
europeanã intercluburi. Ediþia 2003-2004 a Cupei
României la baschet feminin a fost câºtigatã de LIVAS
Târgoviºte (antrenor Dan Braºoveanu). A fost pentru
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de dimensiuni olimpice, tribune pentru 800 spectatori,
vestiare, grupuri sanitare, anexe, locuri de parcare etc.
care îl vor face apt pentru a fi omologat sã gãzduiascã
competiþii sportive de cel mai înalt nivel internaþional
(inclusiv campionate mondiale sau europene). Valoarea
totalã a lucrãrilor este de aproape 20 milioane de euro,
iar durata de execuþie este de 16 luni. (A.B.)

prima datã în istorie când la nivel de echipe seniori Cupa
României este adjudecatã de o formaþie târgoviºteanã.
Pe 11 decembrie 2006 Monika-Isabela BrosovszkyBoriga ºi Gabriela-Larisa Toma (componente ale
formaþiei Municipal MCM Târgoviºte) au fost distinse
cu titlul de Maestre emerite ale sportului, la baschet.
În ediþia 2009-2010 ale FIBA Europe Cup la baschet
feminin formaþia Municipal MCM Târgoviºte a ajuns
pânã în faza sferturilor de finalã ale celei de a doua
competiþii europene (din punct de vedere valoric) pentru
echipele de club. Este cel mai bun rezultat internaþional
obþinut vreodatã de o echipã din Târgoviºte ºi,
concomitent, cea mai bunã performanþã a baschetului
feminin românesc din ultimele trei decenii. (A.B.)

BAZA SPORTIVÃ ªI ADMINISTRATIVGOSPODÃREASCÃ A CLUBULUI SPORTIV ªCOLAR
Este amplasatã în trei locaþii, douã în Târgoviºte ºi una
în comuna Nucet. Sediul Clubului ºi principalele spaþii
pentru practicarea sportului sunt amplasate în
microraionul III din Târgoviºte. Obiectivul, proiectat de
Institutul de Proiectãri al Judeþului Dâmboviþa (ºef proiect
arh. Doina Petrescu) a început sã fie executat în 1991
de Întreprinderea Antreprizã de Construcþii Montaj
Dâmboviþa (ulterior transformatã în SC Consird SA). Din
motive legate de imposibilitatea asigurãrii normale a
finanþãrii lucrãrilor acestea s-au derulat foarte greoi,
existând perioade lungi de inactivitate în ºantier (ºi de
ordinul a unul sau doi ani când ele au fost practic stagnate). În aceastã situaþie constructorul iniþial s-a retras
ºi lucrarea a fost preluatã spre execuþie de SC Diana
SRL care a finalizat-o în anul 2003. Obiectivul include o
salã de jocuri cu suprafaþa de 1250 mp omologatã pentru
a gãzdui meciuri de nivelul diviziei A la baschet, handbal,
volei, vestiare, grupuri sanitare ºi tribune pentru 300 de
spectatori. Adiacentã acesteia existã o salã de atleticã
grea (lupte, judo), salã de forþã, saunã, bazin de
recuperare dupã efort, duºuri etc. Clãdirea (desfãºuratã
pe douã nivele) mai include camere unde îºi are
activitatea personalul clubului, salã de ºedinþe, salã de
protocol, grupuri sanitare, centralã termicã etc. La
aceeaºi locaþie sunt amplasate, în aer liber, terenuri de
minifotbal, baschet, handbal, tenis, volei. Tot aici, în anul
2010 Primãria a dat în folosinþã primul bazin de înot
acoperit din istoria oraºului. Acesta are o suprafaþã a
apei de 12,50 × 25,00 m, plajã de peste 315 mp, vestiare,
grupuri sanitare, duºuri, centralã termicã, parcare pentru
30 de autoturisme. Tot în Târgoviºte, în zona centralã a
municipiului, CSª dispune de un cãmin sportiv cu o capacitate de cazare de 40 locuri, grupuri sanitare, saunã,
duºuri, bucãtãrie, salã de mese, spãlãtorie, magazii
pentru echipament sportiv ºi pentru alimente, centralã
termicã. În localitate Nucet (în incinta Grupului ªcolar
Agricol) CSª Târgoviºte are un teren de fotbal gazonat
cu tribune pentru 300 spectatori, douã terenuri de fotbaltenis, un teren de baschet, un teren de volei, capacitãþi
de cazare ºi servire a mesei pentru 40 de persoane,
cabinet pentru profesori, vestiare pentru sportivi ºi arbitri,
grupuri sanitare, duºuri, saunã, bazin refacere etc. (A.B.)

BAZA DE SPORT ªI AGREMENT CRIZANTEMA
Este situatã în zona Nord-Est a municipiului, în apropierea
podului de la Valea Voievozilor de peste râul Ialomiþa.
Obiectivul, amplasat pe o suprafaþã de 22,3 ha includea
în iunie 1987, momentul dãrii sale în folosinþã: lac de
agrement, cu debarcader; lac  ºtrand; bazin de înot de
dimensiuni olimpice; bazin ºi platformã pentru sãrituri în
apã; 3 ºtranduri pentru copii; cartodrom; 2 patinoare
naturale/ descoperite; 10 terenuri (6 cu zgurã, 4 cu bitum)
pentru tenis, baschet, volei, handbal, cu tribune adiacente;
magazine pentru închiriat articole sportive; cofetãrie;
berãrie; magazine pentru produse alimentare ºi
rãcoritoare; camping etc. Obiectivul a fost proiectat de
un colectiv de la Institutul Judeþean de Proiectãri
Dâmboviþa, coordonat de arhitectul Emil Stãnescu. La
executarea lucrãrilor au participat cu resurse umane ºi
materiale mai multe unitãþi economice de pe raza
municipiului Târgoviºte. Contribuþia cea mai consistentã
a fost adusã de Întreprinderea de Construcþii Montaj
Metalurgic, Întreprinderea de Construcþii Montaj
Dâmboviþa, Întreprinderea de Utilaje Grele pentru
Construcþii Galaþi  Secþia de Utilaj Transport Târgoviºte,
Întreprinderea de Utilaj Petrolier, Combinatul de Oþeluri
Speciale etc. În perioada 14-20 august 1989 terenurile
de tenis de aici au fost gazda întrecerilor celei de a 28-a
ediþii a Campionatului Balcanic pentru seniori, la care au
participat sportivi ºi sportive din Bulgaria, Iugoslavia,
Grecia, Turcia ºi România. Dupã 1990 multiplele activitãþi
(cu caracter social, cultural, educativ, sportiv) care se
organizau aici s-au restrâns an de an, ajungându-se, o
datã cu intrarea în secolul XXI, ca dupã un deceniu, ceea
ce reprezenta una din emblemele municipiului sã se
transforme într-o adevãratã ruinã. În ultima perioadã de
timp (2011) s-au luat de cei în drept mãsuri pentru
aducerea obiectivului la nivelul cerinþelor, corespunzãtor
standardelor actuale. Sunt luate aprobãrile necesare,
s-au asigurat documentaþia ºi resursele materiale pentru
începerea lucrãrilor la Complexul Turistic de Nataþie
Crizantema. Obiectivul se va întinde pe o suprafaþã de
1,7 ha ºi va include, între altele un bazin acoperit de înot

BÃCÃOANU, Gheorghe (6.VII.1941, Iaºi) Maistru
militar, antrenor, modelism, rachetomodelism. Legitimat
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în 1935. În perioada 1922-1940 a fost aici ºi ºeful
Catedrei de Gimnasticã. Distins cu Meritul Cultural
pentru Sport-Cavaler clasa I (1931). Membru al
Comitetului de Conducere al UFSR (Uniunea Federaþiilor
Sportive din România); Preºedinte de Onoare al OSR
(Organizaþia Sportului Românesc). (A.B.)

la Astronautica Târgoviºte (1968) ºi la Metalul
Târgoviºte (1969-1982). Câºtigãtor a douã medalii de
bronz la campionatele mondiale din 1981 (rachetoplane,
clasa S4C, echipe; duratã cu paraºuta, clasa S3A,
echipe). Medaliat cu bronz, în 1980, la Cupa Europei
(echipe). Multiplu medaliat la campionatele balcanice.
Multiplu campion ºi recordman naþional. Maestru al
sportului (1973). Antrenor la Metalul Târgoviºte.
Realizator de minimotoare reactive ºi al unor instalaþii
mecanizate pentru confecþionarea acestora. (A.B.)

BÃLAªA DOAMNA Soþia lui Constantin ªerban,
domn al Þãrii Româneºti între 1654-1658. (1612 
21.III.1657, Târgoviºte). Piatra de mormânt aflatã la
biserica Sfânta Vineri, împodobitã cu un frumos chenar
floral ce aminteºte de þesãturile orientale, pãstreazã în
câmp o inscripþie unde se precizeazã cã fusese
sãracilor miluitoare, credinþii drepte râmnitoare ºi lucruri
scump pururea lucrãtoare ºi a toatã sãrãcimea oameni
pãtimaº ca o destoinicã ajutãtoare. Inscripþia face
trimitere la azilul înfiinþat la Biserica Sfânta Paraschiva
din Târgoviºte (situat pe locul liceului Ienãchiþã
Vãcãrescu). Chiliile [ ] pe care [ ] le-a fãcut acolo
erau destinate ca sã fie de odihnã creºtinilor care cad
în nevoie ºi celor care scapã la Sfânta bisericã.
Aºezãmântul înfiinþat de doamna Bãlaºa se numãrã
printre primele din þarã cu aceastã destinaþie. (M.O.)

BÃDICA, logofãt (1715-1769) Fiul lui Negoiþã logofãt,
negustor din Târgoviºte. Bãdica a continuat negustoria
desfãºuratã în oraº, dar ºi în împrejurimi, care i-a adus
însemnate câºtiguri pe care le-a investit în achiziþionarea
unui numãr însemnate de proprietãþi concentrate în
mahalaua Zlãtari (Biserica Sfinþii Voievozi) ºi care constau
în case ºi prãvãlii situate în dosul altarului Bisericii Sf.
Arhanghel ce merge la Curtea Domneascã. Câºtigurile
obþinute au mai fost investite în achiziþionarea unor întinse
proprietãþi situate în Cucuteni, Vulcana-Pandele, Movila
etc. A reperat biserica Sfinþii Arhangheli, numitã ºi Albã,
situatã în mahalaua Zlãtarilor, unde fusese înmormântat
ºi tatãl sãu, ziditã din neamul lor ºi schitul Bãdica din
Cucuteni. (M.O.)

BÃLEANU, Petre (23.VII.1925, Bucureºti 
26.I.2011, SUA) Liceul ªincai din Bucureºti (1944);
Facultatea de Medicinã Generalã din Bucureºti (1951).
Dupã absolvirea facultãþii este medic de dispensar la
Circumscripþia Sanitarã Pietrari, Dâmboviþa. Din 1957
este medic radiolog la Policlinica Târgoviºte ºi la Spitalul
Judeþean pânã în 1993. Din 1963 funcþioneazã ca medicºef al raionului Târgoviºte. În 1999 este cursant ºi
absolvent al Facultãþii de Medicinã din Paris în
managementul sanitar. A fost o prezenþã activã în viaþa
socialã ºi culturalã a judeþului Dâmboviþa. Cu pregãtirea
foarte bunã fãcutã în þarã ºi în Franþa pentru organizarea
sanitarã, a putut sã participe la proiectarea ºi construirea
noului Spital Judeþean. (N.V.)

BÃDICA, Stan (26.IV.1928, Beuca, Teleorman)
Urmeazã ºcoala primarã în comuna natalã ºi cursurile
liceale în Bucureºti ºi Bârlad; absolvent al ºcolii Militare
de Ofiþeri de Artilerie din Capitalã. Îndeplineºte diferite
funcþii, ca ofiþer, în garnizoanele Bârlad, Roman,
Medgidia, Ploieºti, Târgoviºte, în ultima garnizoanã
îndeplinind responsabilitãþi importante în cadrul
Comandamentului Militar al judeþului Dâmboviþa. În timpul
celui de-al Doilea Rãzboi Mondial a luptat pe Frontul de
Est într-un regiment ºi un divizion de proiectoare ºi într-o
baterie de mitraliere antiaeriene. A urcat toate gradele
militare de ofiþer pânã la cel de general de brigadã în
retragere. În prezent deþine funcþia de preºedinte al Filialei
Mircea cel Bãtrân Dâmboviþa a Asociaþiei Naþionale a
Veteranilor de Rãzboi. (G.C.)

BÃLEANUL, Udrea (~sec. XVI  ~9.VII.1601,
Târgoviºte) Dregãtor ºi comandant militar muntean.
Comis (1586-1588), mare armaº (1596-1598), mare ban
(1598-1599). Fiul marelui clucer Radu din Bãleni ºi
nepot al doamnei Voica, soþia lui Pãtraºcu cel Bun.
Remarcabil în campaniile lui Mihai Viteazul, a obþinut
victoria de la Nicopole contra turcilor (1596) ºi a condus
oºtile din Oltenia în Transilvania (1599). Lãsat locotenent
domnesc în Moldova (a. 14/24 iun.  p. 13/23 iul. 1600)
ºi numit hatman ºi pârcãlab de Suceava (mai-iulie 1600),
este rechemat cu oastea în Ardeal, în sprijinul domnului.
Conduce ultima luptã contra polonilor pãtrunºi în
Muntenia (Curtea de Argeº, 25 nov. 1600). Dupã ce
încercase o rãscoalã (mai 1601), este prins ºi ucis de
Simion Movilã, fãrã judecatã, deºi se angajase sã-i fie
slugã ºi rob. Îngropat la Mãnãstirea Panaghia, ctitoria

BÃDULESCU, Virgil (6.X.1882, Cãlãraºi 
27.XII.1944) Absolvent al ªcolii Militare de Ofiþeri Eugers
din Germania ºi licenþiat al Institutului Regal Central de
Gimnasticã Stockholm (Suedia). Profesor de educaþie
fizicã (cu grad de cãpitan) la Liceul Militar Mãnãstirea
Dealu (1913-1916), preºedintele Comitetului de acþiune
de la Societatea Sportivã Mãnãstirea Dealu. A fost
principalul animator al grupului de entuziaºti promotori
ai sportului de la Liceul Militar Mãnãstirea Dealu (Emil
Pãlãngeanu, Alexandru Manolescu, Ion Lascãr) care
ulterior au format bazã echipei de cadre didactice a
noului Institut Naþional de Educaþie Fizicã din Bucureºti
la conducerea cãruia s-a aflat de la înfiinþare (1922) pânã
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BÃNICÃ, Paul (2.V.1939, Rãcari, Dâmboviþa 
1.VI.2005, Târgoviºte), profesor, director, om de culturã,
publicist. Studiile liceale le-a fãcut la Liceul Ienãchiþã
Vãcãrescu, apoi a absolvit Facultatea de limba ºi
literatura românã (1963) ºi Facultatea de filologie,
specializarea românã-francezã (1979) din cadrul
Universitãþii Bucureºti. Timp de patru decenii a lucrat în
diverse instituþii ºi funcþii: Comitetul de culturã al
municipiului Târgoviºte ºi apoi, începând din 1968,
îndrumãtor judeþean pentru educaþie ºi culturã, director
adjunct al ªcolii Nr. 5 (1975-1977) ºi timp de 20 de ani
directorul ªcolii Nr. 11, care i-a preluat numele, devenind
ªcoala Profesor Paul Bãnicã. Sub conducerea sa,
ªcoala nr. 11 a devenit ªcoalã pilot în proiectul Educaþie
pentru democraþie în Dâmboviþa al AREDDO ºi CITIZENSHIP FOUNDATION-Londra. Preocupat de propria
perfecþionare a luat parte la stagii de formare în alternativa
Step by Sep (1996-1998). A devenit formator regional
pentru reforma în învãþãmânt ºi a fãcut parte din comisiile
de concurs pentru directori ºi din Colegiul de disciplinã
al Inspectoratului ªcolar. Profesor cu preocupãri diverse,
a împletit activitatea didacticã cu cea culturalã, numele
sãu fiind asociat unor frumoase acþiuni de pionierat cultural: este iniþiatorul Festivalului-concurs de romanþe
Crizantema de aur(1969), a înfiinþat primul ansamblu
folcloric din judeþul Dâmboviþa (1969), a fãcut lucrãri de
cercetare a folclorului dâmboviþean (1974-1976) împreunã
cu studenþi ai Universitãþii Bucureºti, a promovat relaþii
culturale cu instituþii ºi localitãþi din Franþa, s-a implicat
în organizarea ºi desfãºurarea Festivalului de literaturã
Moºtenirea Vãcãreºtilor, are contribuþii la înfiinþarea
Teatrului Tony Bulandra. (M.C.)

sa. Unul dintre cei mai importaþi cãpitani de oºti ai lui
Mihai Viteazul. (A.ª./M.O.)

BÃLTÃREÞU, Dumitru (1865-1916) Locotenentcolonel. Angajat voluntar în Regimentul 21 Infanterie
(1883), este admis la ªcoala de Subofiþeri de la Bistriþa
(1885), unde obþine tresa de sublocotenent (1887).
Locotenent (1891), cãpitan (1897), maior (1909),
locotenent-colonel (1914). În primãvara anului 1898, a
fost mutat în Regimentul 22 Infanterie Dâmboviþa, din
Târgoviºte. La 1 aprilie 1914, a preluat comanda unitãþii.
În fruntea regimentului, Bãltãreþu a luat parte, începând
cu prima zi de rãzboi, la luptele pentru împlinirea
dezideratului naþional, remarcându-se prin curaj ºi
deplinã competenþã în conducerea trupei, în luptele de
la Bran, Tohanul Vechi ºi Munþii Perºani. Aflat în prima
linie a frontului, a cãzut lovit mortal în cursul acþiunii
pentru forþarea liniei Oltului. (G.T./ C.V.)
BÃNCILÃ, Nicolae (18.I.1925, Bran  1991,
Târgoviºte) Studii elementare la Bran; gimnaziale, la
Oradea ºi Cluj; universitare la Facultatea de Medicinã
Generalã la Cluj. Dupã absolvirea facultãþii, în 1951, este
medic de medicinã generalã la Schela Petrolierã ªuþa
Seacã. Dupã 1955 ºi absolvirea secundariatului în
radiologie este medic radiolog la Policlinica Târgoviºte.
Din 1957, ºeful serviciului de radiologie din Spitalul
Târgoviºte pânã în 1991, anul când a decedat. A fost o
prezenþã activã la manifestãrile ºtiinþifice organizate de
Uniunea Societãþilor de ªtiinþe Medicale ºi în viaþa sindicalã.
Dupã terminarea facultãþii, ºi-a continuat perfecþionarea
profesionalã conducând serviciul de radiologie mulþi ani.
A fost o persoanã activã în viaþa cetãþii. (N.V.)

BÃNULESCU, Ion (1893, Vârfuri, Dâmboviþa ?) Om
politic, important reprezentant al social-democraþiei. În
anul 1912 se înscrie în Partidul Social Democrat din
Viena ºi în Sfatul Muncitoresc din Timiºoara. În anul
1918 participã la acþiunea de rãsturnare a regimului
autocrat din Ungaria. Apoi se refugiazã la Paris unde
colaboreazã cu socialiºtii francezi ºi scrie articole în
ziarul Le Populaire. Revine în 1921 în þarã ºi se
stabileºte la Târgoviºte unde, din cauza activitãþii
desfãºurate, este arestat ºi condamnat. Dupã eliberare
îºi reia activitatea. În 1929 pleacã din nou la Paris ºi
activeazã în cadrul Partidului Socialist Francez. În 1932
revine în þarã ºi se stabileºte la Pucioasa unde pune
bazele primei organizaþii a PSD. În iulie 1941 este
arestat de regimul antonescian ºi condamnat la un an
de zile de închisoare. Dupã 23 august 1944 vine în
Târgoviºte ºi acþioneazã pentru constituirea PSD în judeþul
Dâmboviþa. La 18 iulie 1945 devine primar al oraºului
Pucioasa, iar la 19 noiembrie 1946 este ales deputat.
Activeazã în parlament, susþinând diverse iniþiative pentru
Târgoviºte: introducerea unui tren direct TârgoviºteBucureºti, derularea campaniei de combatere a bolilor

BÃNESCU, Constantin Virgil (26.V.1982,
Târgoviºte  14.VIII.2009, Târgoviºte) Poet. Studii primare,
gimnaziale, apoi Liceul Ienãchiþã Vãcãrescu din
Târgoviºte. Absolvent al Facultãþii de Comunicare ºi Relaþii
Publice din cadrul ªcolii de ªtiinþe Politice ºi de
Administraþie din Bucureºti (2004). Debut cu poezie în
Dâmboviþa (1996). Colaboreazã apoi la Poezia, Viaþa
româneascã, Literatorul, Ziarul de duminicã, Ziua
literarã, Poesis, Caiete critice, Manuskripte, Akzente,
Empireuma. Obþine premii la concursurile de poezie din
þarã (Piatra Neamþ, 1999; Iaºi, 2000; Botoºani, 2002),
precum ºi la Festivalul Naþional Moºtenirea Vãcãreºtilor
(Târgoviºte, 1998). În 2003, Premiul Hubert Burda pentru
tineri poeþi din Europa de Sud ºi de Sud-Est (Heidelberg,
Germania). Membru al Uniunii Scriitorilor din România
(2002). Este invitat al unor întâlniri literare desfãºurate în
Slovenia (Medana, 2001), Italia (Lana, 2002), Germania
(Heidelberg, 2003; Berlin, 2004). Burse literare în Germania
(2004). Autor al volumelor Câinele, femeia ºi ocheada
(2000), Floarea cu o singurã petalã (2002). Se stinge
prematur, în condiþii tragice. (V.P.)
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româneºti a 12-a ºi a 22-a, comandate de generalii Razu
ºi Gãiseanu, constituie într-un Grup defensiv. Regimentul
III nr. 22 Dâmboviþa, care a dus lupte grele în Transilvania
(Dealul Mãgura, Tohanul Vechi, Tohanul Nou, Crihalm ºi
pe Olt), dar ºi la Câmpulung, este decorat cu Ordinul
Mihai Viteazul. În aceste lupte este rãnit scriitorul Camil
Petrescu, ofiþer în acest regiment, fiind internat ºi tratat
în spitalul judeþean din Târgoviºte. În celebrul sãu roman
Ultima noapte de dragoste, prima noapte de rãzboi,
Camil Petrescu descrie ºi momente târgoviºtene din
perioada acestei spitalizãri. 3 decembrie. Se dã bãtãlia
pentru Târgoviºte. Oraºul este apãrat cu îndârjire, eroic,
de trupele Diviziei a 22-a, de elevii ºi profesorii Liceului
Militar Nicolae Filipescu de la Mãnãstirea Dealu. Divizia
a 12-a bavarezã intrã în oraº ºi-l ocupã, aºa cum este
ocupat întregul judeþ Dâmboviþa. Trupele române se
retrag spre Moldova. (G.C.)

sociale º.a. Ion Bãnulescu este un nume reprezentativ
al miºcãrii social-democrate dâmboviþene, fiind ales în
mai 1946 preºedintele PSD din judeþ. (M.C.)

BÃNULESCU, Nicolae (1910-1970) A fost delegat
ca primar între 19 noiembrie 1948  20 mai 1949. Fost
membru al PSD, s-a alãturat grupãrii care a fuzionat cu
PCR, dar nu s-a putut acomoda timpurilor noi, în care
era oprimatã orice formã de opoziþie, de lansare a unor
acuzaþii imaginare de cãtre securitatea poporului recent
înfiinþatã. A asistat neputincios cum numeroºi membri
de elitã ai vieþii politice ºi culturale interbelice a oraºului
au fost implicaþi în mod imaginar în acþiuni de sabotaj ºi
consideraþi agenþi ai imperialismului gãsindu-ºi sfârºitul
în închisorile comuniste. Printre ei amintim pe foºtii
deþinuþi politici: Bengliu Enache, Bogdan Ion, Badea
Marin-Marineaþã, Cãtãnoiu Nicolae, Gârlan Gheorghe,
Daria Stelian, Dinu Gheorghe, Dumitrache Ion, preotul
Georgescu Toma, Georgescu Nicolae, Marinescu-Traian
Geagu, preotul Mincu Constantin, preotul Tomºa
Gheorghe, Niþescu Gheorghe, aviator Cârlan Haralambie,
preotul ªerban Dumitru, Mircescu Ion, preotul Stãnescu
Alexandru, Matei Ion. Pentru a face faþã gravelor lipsuri
la bunurile de consum, s-au naþionalizat, iar desfacerea
acestora se fãcea numai pe cartelã. Conºtient cã era
necesarã o cât mai bunã propagandã prin care sã se
arate oamenilor muncii realizãrile extraordinare
înfãptuite, puterea comunistã a început construcþia
Bibliotecii orãºeneºti. Amplasamentul noului lãcaº de
culturã s-a fãcut ostentativ ºi sfidãtor în parcul oraºului,
în locul unde altãdatã cânta muzica militarã ºi pentru a
lua vederea casei familiei Stematiu, a cãrei fiicã era
cãsãtoritã cu generalul Constantin Sãnãtescu, fostul ºef
al Casei Regale ºi prim-ministru al României. Scopul
iniþial al bibliotecii era de îndoctrinare a maselor, motiv
pentru care s-a dispus înfiinþarea unei comisii care sã
verifice ºi sã epureze cãrþile considerate periculoase. Una
din sãli era destinatã expoziþiilor ARLUS, iar
cinematograful Gloria era foarte activ, prezentând câte
douã-trei reprezentaþii pe zi în mod gratuit pentru a arãta
monumentalele realizãrii ale popoarelor sovietice. Lozinca
Stalin ºi poporul rus, libertate ne-a adus reprezenta
baza politicã a acelei perioade. (M.O.)

BÃTÃLIA DE NOAPTE În 1462 Vlad Þepeº,
continuând o campanie declanºatã la sfârºitul anului precedent, atacã garnizoanele otomane de pe malul drept
al Dunãrii de la Rahova pânã la gurile de vãrsare ale
fluviului în Marea Neagrã, prãdându-le ºi arzându-le.
Voievodul se reîntoarce la nord de Dunãre însoþit de mii
de creºtini care se refugiazã în diferite zone ale þãrii,
scãpând, astfel, de greul jug otoman. La 26 aprilie,
sultanul Mahomed al II-lea, ofensat de înfrângerile suferite,
dar ºi din cauza pierderii tributului, în fruntea unei uriaºe
armate (cronicarul grec Chalcocondil dã cifra, oarecum
exageratã, de 250.000 de oameni) porneºte spre
rãzvrãtitul Vlad Þepeº, iar pe fluviu pãtrunde, dinspre
mare, o flotã imperialã (25 de trireme ºi 150 de alte nave
de diferite tipuri), care incendiazã Brãila. Vlad Þepeº
opune acestei forþe militare impresionante doar 30.900
de ostaºi (dupã o relatare ruseascã), 24.000 (dupã surse
ale Vaticanului), 22.000 (dupã o informaþie a veneþianului
Tommasi). Disproporþia este evidentã ºi dramaticã, mai
ales cã, spre a apãra de otomani Chilia, pe braþul cu
acelaºi nume, voievodul detaºeazã o parte din oastea
cea mare a þãrii. În mai, Vlad Þepeº surprinde avangarda
armatei otomane, care a trecut Dunãrea în dreptul cetãþii
Nicopole, comandatã de marele vizir Mahomed-paºa,
pe care o nimiceºte. La începutul lunii iunie, otomanii
trec fluviul, dar domnitorul valah, neputându-i stãvili, îi
hãituieºte cu lovituri iuþi, aplicând o veche tacticã a
voievozilor români, devenitã clasicã, sultanul fiind, nu o
datã, luat prin surprindere. În lupta de la Turnu (TurnuMãgurele de astãzi), Vlad Þepeº, realizând cã nu poate
obþine izbânda cu slabele sale forþe armate, se retrage
strategic spre capitala þãrii, Târgoviºte, Mahomed al II-lea
reluându-ºi invazia. Sultanul îºi ridicã tabãra într-o margine
a Târgoviºtei. Locul unde a campat trebuie sã fi fost 
dupã cum susþine o ipotezã multã vreme luatã în
consideraþie  în satul Lucieni, la sud de cetatea capitalã.
Puþin probabil însã, fiindcã de acolo nu se puteau zãri

BÃTÃLIA DE LA TÂRGOVIªTE La 14-15 august
1916, România intrã în vâltoarea Primului Rãzboi
Mondial ºi Armata Românã trece Carpaþii în Transilvania
în urma declarãrii stãrii de rãzboi cu Imperiul AustroUngar. Datoritã superioritãþii numerice ºi tehnice a
armatelor germane, care intervin pe frontul austro-ungaroromân din Transilvania, ºi a ofensivei germano-bulgaroturce din sud, Armata Românã începe retragerea. Pe
direcþia Târgoviºte, de-a lungul vãii Dâmboviþei, în luna
noiembrie, Divizia a 12-a bavarezã, comandatã de
experimentatul general Morgen, se confruntã cu diviziile
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de hainie, îl cheamã la Înalta Poartã, împreunã cu fiii sãi
Vlad ºi Radu, ºi-i închide la Adrianopol. La Târgoviºte
rãmâne un fiu al sãu din flori, nevârstnicul Mircea, pe
care i l-a dãruit Cãlþuna, o brãileancã, dar pe care-l alungã,
dupã ce pãtrunde în Þara Româneascã, Iancu de
Hunedoara. Acesta încredinþeazã tronul lui Basarab al
II-lea, fiu al lui Dan al II-lea, la sfârºitul lunii august. Iar la
2 septembrie, Iancu de Hunedoara obþine o strãlucitã
victorie împotriva otomanilor, conduºi de ªehabeddin,
beglerbegul Rumeliei, un general încercat ºi temerar.
Bãtãlia are loc nu departe de Târgoviºte, la ieºirea din
munþi. Asupra locului existã încã unele dubii. Luând în
calcul cã Iancu nu putea veni decât pe una din cele
douã cãi de acces dinspre Transilvania  la vest, de la
Braºov, prin Câmpulung ºi pe Valea Dâmboviþei, ºi la
est, tot de la Braºov, prin Pietroºiþa ºi apoi pe Valea
Ialomiþei , amândouã întâlnindu-se la Târgoviºte, Cetate
de Scaun, generalul trebuie sã fi mãrºãluit pe cea de la
est, mai puþin cunoscutã otomanilor ºi mai greu de
abordat. Astfel, ar fi de crezut cã bãtãlia s-a dat pe
aproape de Târgoviºte, turcii fiind luaþi prin surprindere,
ei având ochii aþintiþi spre drumul Câmpulungului. Cum
am spune astãzi, Iancu a apelat la factorul surprizã.
Cert este cã victoria marelui Huniad, din oastea sa
fãcând parte ºi numeroase detaºamente de români
transilvãneni, a marcat debutul unei lungi ºi glorioase
campanii împotriva Imperiului Otoman. (G.C.)

turnurile Târgoviºtei, aºa cum ne-au lãsat mãrturie unii
participanþi la invazie. Înseamnã, deci, cã tabãra otomanã
a fost mult mai aproape, în aºa fel încât voievodul sã-ºi
poatã asigura retragerea rapidã între zidurile cetãþii. Astfel
cã tabãra, credem, a fost aºezatã în zona satului Ulmi,
turcii lui Mahomed al Il-lea afluind înspre cetate pe drumul
Bucureºtilor care trecea prin Potlogi ºi Vãcãreºti. Vlad
Þepeº, deghizat în ienicer, însoþit de un detaºament de
viteji, atacã tabãra în toiul nopþii, otomanii fiind cuprinºi
de panicã. Acest atac nocturn (16 iunie) al lui Vlad Þepeº
atrage atenþia Europei, care este uimitã de curajul
voievodului în faþa cuceritorului Constantinopolului. Iatã
ºi câteva mãrturii contemporane. Stefano Magno în ale
sale Annale Venete relateazã: Mahomed a trimis o
puternicã armatã în Valahia; dar sculându-se valahii
împotriva ei, a fost bãtutã; cã au fost mãcelãriþi 30-40.000
de turci ºi a fost prins de valahi un nepot al valahului care
pãrãsise lagãrul sãu ºi se dusese la turci, ºi acesta fu
înþepat. Petancius, cronicar maghiar, relateazã cã Dracul
(Vlad Þepeº  n.n.), cu puþini însã aleºi militari, atacã pe
Mahomed, împãratul turcilor (care pusese mâna pe
Valahia cea Mare ºi se pregãtea sã ocupe pe cea Micã
 n.n.) în timp de noapte ºi-l sili sã apuce fuga cãtre
Dunãre, cu mare ruºine ºi pierdere de oameni ºi sã se
retragã din Transalpina. (Þara Româneascã n.n.).
Istoricul bizantin Ducas mãrturiseºte: ... turcii, atacaþi
în întuneric, se uciserã unii pe alþii, iar când se luminã de
ziuã, valahii ce pãtrunseserã în lagãrul lor se retraserã.
Tiranul (Mahomed al II-lea  n.n.), ridicând tabãra ºi fugind
cu ruºine, trecu Dunãrea ºi se întoarse la Adrianopol.
Balbi, ambasadorul Veneþiei la Sublima Poartã, spune
într-un raport din 28 iulie, adresat ducelui Cristoforo Moro:
Când turcii se apropiarã de munþi (la Târgoviºte  n.n.),
Dracul, cu aproape 30.000 de oameni (cifrã exageratã 
n.n.) atacã lagãrul în douã rânduri (n-a fost decât un atac
 n.n.) provocând mari daune [...] Vãzând sultanul, ridicã
în grabã lagãrul ºi trecu fluviul îndãrãt ºi ajunse [...] în
Adrianopol. El lãsã la hotarul Valahiei pe fratele lui Dracul
(Radu cel Frumos  n.n.), cu oaste turceascã pentru a
încurca spiritele valahilor [...] Acum se zice cã 4000 de
turci au fost prinºi ºi puºi în þeapã. Alte mãrturii ale victoriei
lui Vlad Þepeº de la Târgoviºte sunt ºi cele douã scrisori
trimise cãpitanului de Modena, Antonio Loredano, de cãtre
rectorul veneþian din Candia (Creta) Aloisio Gabriel. Dupã
atac, sultanul, într-un efort disperat, se grãbi  spune
cronica  sã meargã de-a dreptul asupra oraºului în care
însuºi domnitorul Vlad îºi avea reºedinþa. Pe un câmp,
însã, se opri înspãimântat zãrind 20.000 de þepe, exclamând
cã unui astfel de domn nu-i poate lua þara. (G.C.)

BÃTÃLIA DIN OCTOMBRIE La începutul lunii
octombrie 1595, se realizeazã o adevãratã alianþã
europeanã, sub binecuvântarea Ligii Sfinte: oastea Þãrii
Româneºti, în frunte cu Mihai Viteazul, ªtefan Rãzvan
cu oºtenii Moldovei, Sigismund Báthory cu armata
Transilvaniei, Albert Rajbici al lui Maximilian de Casovia
cu 1600 de raiteri, Silvio Piccolomini ºi florentinii marelui
duce de Toscana, cu scopul de a-i alunga pe otomanii
marelui vizir Sinan-paºa care ocupaserã Þara
Româneascã. Între 6-8 octombrie are loc bãtãlia
eliberatoare de la Târgoviºte. Dispozitivul de atac al
aliaþilor era urmãtorul: la sud, pe drumul Bucureºtilor 
ªtefan Rãzvan cu moldovenii lui ºi legiunile secuieºti
cu 10 tunuri; la nord, sub Mãnãstirea Dealu, Mihai
Viteazul ºi oastea Þãrii Româneºti, Sigismund Báthory
ºi trupa sa transilvanã împreunã cu bateriile lui Albert
Kiraly, acoperite de izbândã la Cãlugãreni. În rezervã:
raiterii lui Silvio Piccolomini ºi florentinii ducelui de
Toscana. În cetate se afla oastea otomanã cu 40 de
tunuri, sub comanda lui Ali-paºa de Trapezunt. Atacul
este lansat de Mihai Viteazul, urmat de aliaþi, iar tunurile
bat în otomani timp de douã zile, în a treia zi oraºul
fiind eliberat. Cad uciºi Ali-paºa, Mehmet-bei ºi beii de
Târgoviºte ºi Bucureºti Sussim ºi Turan. Iatã cum a
descris sugestiv aceastã primã mare bãtãlie în Unire a
românilor însuºi Mihai Viteazul într-un memorial trimis
ducelui de Toscana, dar pe care, logic, îl începe cu bãtãlia

BÃTÃLIA DE PE IALOMIÞA În urma dezastrului
înregistrat de o armatã otomanã, în martie 1442,
comandatã de Mezid-Beg, în Transilvania, la locul Capu,
acesta ºi fiul sãu pierind în atacul condus de Iancu de
Hunedoara, Murad al II-lea, bãnuindu-l pe Vlad Dracul
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Niculescu decoleazã cu direcþia Istanbul, aterizând, dupã
câteva ore, pe aerodromul Esilchioi cu misiunea de a
aduce la cunoºtinþã aliaþilor întoarcerea armelor de cãtre
România împotriva Germaniei naziste ºi intrarea în
dispozitivul de luptã al Naþiunilor Unite. 25-26 august.
Unitãþile militare venite de la Târgoviºte înfrâng rezistenþa
trupelor germane de sub comanda generalului S.S.
Hoffmayer, care se predau acestor unitãþi, zona petroliferã
Târgoviºte  Gura Ocniþei-Moreni fiind eliberatã. La
aceastã bãtãlie, în care au fost înfrânte unitãþi ale Diviziei
54 S.S., au luat parte Regimentul 2 Vânãtori de Gardã,
Regimentul 2 Vânãtori Moto, Regimentul 10 Roºiori,
un batalion din Regimentul 2 Care de Luptã din
Garnizoana Târgoviºte. (G.C.)

de la 23 august: ...deci eu, chemând numele lui
Dumnezeu, mã încãierai cu ei într-o bãtãlie (cu otomanii,
la Cãlugãreni  n.n.) [...] unde fãcui mare pagubã [...]
spre ruºinea lui Sinan-paºa, cãci în lupta aceea Sinanpaºa se prãvale de pe cal într-o mlaºtinã foarte întinsã
[...]. ªi dupã ce Sinan a îndurat o aºa batjocurã de la
noi, se mânie foarte; ºi aºa se hotãrî sã porneascã cu
toþi ai sãi împotriva noastrã; deci eu vãzând cã nu voi
putea þine piept, venii la Târgoviºte [...] într-aceea, fiindcã
nu eram sigur nici la Târgoviºte, mã retrasei sub munþi,
la hotarele þãrii mele, iar Sinan veni dupã mine la Târgoviºte
[...] unde însã nu petrecu multã vreme, cãci sosi [...]
ajutorul trimis de Mãria Sa împãratul (Rudolf al II-lea al
Sfântului Imperiu Roman de Naþiune Germanã  n.n.),
de unde plecarãm apoi sã dãm peste turci la Târgoviºte,
pe care, cu mila lui Dumnezeu, în curând o avurãm în
mâinile noastre, în care erau o mie de turci, toþi ostaºi
buni, din care nici mãcar unul nu a scãpat. (G.C.)

BÂLEA, G. (1921-1969, Târgoviºte) Avocat, om politic, membru al Partidului Naþional Creºtin. A îndeplinit
funcþia de primar al oraºului Târgoviºte în ianuarie  10
februarie 1938, dar fãrã sã poatã prezenta un program
care sã fie pus în aplicare, pentru cã s-a instaurat
regimul autoritar carlist. (M.O.)

BÃTÃLIA DIN ZONA PETROLIERÃ La 23 august
1944, dupã-amiazã, trupele din Garnizoana Târgoviºte
intrã în stare de alarmã având ordinul sã þinã sub
observaþie strictã unitãþile militare germane. Ora 22.00.
Pe toate lungimile de undã este transmisã proclamaþia
cãtre þarã a regelui Mihai I prin care este anunþatã ieºirea
României din rãzboiul împotriva Naþiunilor Unite ºi
întoarcerea armelor împotriva Germaniei naziste. La
câteva minute dupã transmisia proclamaþiei, Tricolorul
este arborat pe Primãria Târgoviºtei. La 24 august, ora
2.00, la Tãtãrani-Cãprioru o companie din Regimentul I
Care de Luptã primeºte ordinul: Dezarmaþi imediat
trupa germanã aflatã la centrul de instrucþie din pãdurea
magistraþilor. Ordinul este executat prompt. Ora 3.00.
Intrã în executare ordinul C5T dat unitãþilor militare din
Garnizoana Târgoviºte: un batalion din Regimentul
Infanterie-Instrucþie ºi unitãþi din Regimentele 2 Vânãtori
de Gardã, 2 Vânãtori Moto atacã dinspre Târgoviºte
spre Pleaºa ºi Þuicani; un divizion de cavalerie atacã,
la rândul sãu, spre Cricovul Dulce; un pluton de branduri
þine sub foc Þuicanii, iar Regimentul 10 Roºiori se
deplaseazã la Româno-Americana din Moreni. Ora
6.00. Un batalion din Regimentul 2 Care de Luptã ºi
trei batalioane din Regimentul 22 Infanterie, intrã în
compunerea Grupului de Vest din zona Bucureºtilor.
Generalul de brigadã George I. Nicolescu, comandantul
detaºamentului blindat îºi aminteºte: În dimineaþa zilei
de 24 august strãzile oraºului Târgoviºte erau o vie
animaþie, populaþia aclamând trupele detaºamentului
nostru, care pleca spre Bucureºti sã lupte împotriva
cotropitorilor nemþi. Uralele ºi aclamaþiile lor, cuvintele
ce le rosteau, aveau un puternic ecou în rândurile ofiþerilor
ºi ostaºilor detaºamentului care, animaþi de dragoste de
patrie, exprimând voinþa ºi hotãrârea poporului, au pornit
cu abnegaþie la luptã. De pe aerodromul de la Boteni, la
sud de Târgoviºte, un avion pilotat de colonelul ªtefan

BÂRLEA, Petre Gheorghe (29.VI.1951,
Caransebeº, Caraº-Severin) Profesor, lingvist, istoric
literar, ziarist. Dupã studii gimnaziale ºi liceale în oraºul
natal, urmeazã cursurile Facultãþii de Filologie Clasicã
(latinã-greacã) a Universitãþii din Bucureºti (1974), iar
apoi Facultatea de Filologie Modernã (românã-francezã)
la aceeaºi universitate (1980). Profesor de limba românã,
latinã ºi francezã la ºcoli generale din Caraº-Severin
(1974-1975) ºi Dâmboviþa (1975-1976), iar apoi profesor
de liceu în Târgoviºte (1985-1990). A mai îndeplinit
funcþia de documentarist la Casa Corpului Didactic
Dâmboviþa (1976-1985), inspector de limba ºi literatura
românã (1990-1991), director al Casei Corpului Didactic (1991-1993). Îºi ia atestatul în ziaristicã. Din 1992
cadru didactic asociat, apoi titular (lector, conferenþiar,
profesor) la Universitatea Valahia din Târgoviºte. A
ocupat funcþii administrative în cadrul Universitãþii (director al Departamentului de Perfecþionare, director al
Colegiului Universitar Pedagogic, ºef de catedrã,
prorector). Totodatã, profesor asociat al Universitãþii
Bucureºti ºi al Universitãþii Ovidius din Constanþa (unde
devine titular, din 2006). Între 1993-1996 a fost detaºat
ca lector de limba românã la Universitatea Karolinum
din Praga, iar între 2001-2003 îndeplineºte aceeaºi
funcþie la Universitatea Paris IV Sorbona. Profesor invitat
al Universitãþii Sacramento (SUA) ºi Lexford Viena
(Austria). Din 1995, doctor în lingvisticã generalã ºi
comparatã la universitatea absolvitã. Membru al
Societãþii de ªtiinþe Clasice Filologice din România;
membru al Academiei Româno-Americane de ªtiinþe
ºi Arte, al Societãþii de Studii Clasice din Franþa ºi al
Societãþii Internaþionale Ovidianum. A participat la
manifestãri ºtiinþifice ºi stagii de studii ºi documentare
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BÂTE, Teodor Inginer agronom, membru al
Partidului Naþional Þãrãnist. A îndeplinit funcþia de primar
între anii 1995-2000 ºi a acordat atenþie specialã
aprovizionãrii cu apã a oraºului. În primul rând a efectuat
lucrãri în fronturile de captare unde a înlocuit vechile
pompe neperformante care consumau multã energie,
cu pompe noi, de mare eficienþã, folosite la frontul de
captare Lazuri-Vãcãreºti ºi Dragomireºti-Mãneºti. A
acþionat pentru înfiinþarea unei staþii de tratare a apei în
Târgoviºte-Sud ºi a modernizat staþiile de pompare ºi
reþelele de distribuþie a apei urmãrind cu stãruinþã
eliminarea risipei. S-a preocupat pentru modernizarea
centralelor termice, a executat încã 6,5 km de reþele
termice ºi a reparat altele pentru a elimina pierderile de
agent termic. O importantã realizare a fost construirea
pasajului rutier Târgoviºte-Nord, deºi a fost minimalizat
de anumiþi politicieni de ocazie, candidaþi permanenþi
la postul de primar. Rampa de gunoi a municipiului,
reconstrucþia Cãminului Cultural din cartierul Matei
Voievod, reamenajarea parcului Mitropoliei, a grãdinii
zoologice ºi a parcului Chindia, s-au numãrat printre
realizãrile sale meritorii. (M.O.)

în Franþa, Italia, Spania, Germania, Grecia, Cipru, Israel,
Belgia, Rusia, SUA Între 1990-1994 redactor-ºef al
gazetei Graiul Dâmboviþei, serie nouã, publicaþie a
cadrelor didactice din judeþul Dâmboviþa. Membru
fondator ºi membru în colegiul de redacþie al publicaþiilor
Târgoviºte, Longitudini, Analele Universitãþii Valahia,
Viaþa ºtiinþificã a Universitãþii Valahia. Dupã debutul
publicistic în Tribuna ºcolii (1976), colaboreazã cu
articole ºi studii de pedagogie, istorie a culturii, cronici
literare, interviuri, reportaje la Amfiteatru, Argeº,
Dâmboviþa, Litere, Din viaþa ºcolii dâmboviþene,
România literarã, Tribuna, Valachica, Curier,
Kindia, Literatorul, Astronautica. În ultima perioadã
preocupãrile publicistice se restrâng la problematica strict
lingvisticã, stilisticã, istorie literarã ºi culturalã. Autor sau
coautor al unor lucrãri de specialitate în domeniul
lingvisticii: Contraria Latina  Contraria Romanica (1996,
1997, 1999), Studii de lingvisticã generalã ºi lingvisticã
latinã (2000), Introducerea în studiul latinei creºtine
(2000), Lexicul românesc de origine francezã (2001),
Rolul traducerilor din latinã în formarea limbii române
literare (2004). De asemenea, Metodologia calificãrilor
în Învãþãmântul Superior din România (2009). Dedicã
lucrãri sau îngrijeºte ediþiile unor scriitori din spaþiul cultural târgoviºtean: Pe urmele lui Grigore Alexandrescu
(1984); O româncã spre Polul Nord  pe urmele
Smarandei Gheorghiu (1988); Grigore Alexandrescu 
un clasic printre romantici (1998); Smaranda
Gheorghiu. Schiþe din Târgoviºte (2003), Smaranda
Gheorghiu, Grigore Alexandrescu (2004). (V.P.)

BENDIC, Eduard Avocat, om politic, publicist.
Personalitate a vieþii politice din prima jumãtate a secolului
al XX-lea. Membru al Partidului Naþional Þãrãnesc, apreciat
la nivel judeþean. Îndeplineºte diverse responsabilitãþi: lider
P.N.Þ. pentru plasa Târgoviºte, responsabilul organizaþiei
de tineret din plasa Târgoviºte (1933 -1934), preºedintele
organizaþiei de tineret din Dâmboviþa (1934-1937), membru
în Delegaþia judeþeanã a partidului. Bun organizator, þine
conferinþe la Casa de Sfat a partidului, elaboreazã
instrucþiunile pentru organizaþia de tineret (1935), participã
la cursurile ªcolii de la Câmpulung, îmbrãþiºând concepþia
statului þãrãnesc. În urma alegerilor judeþene din 1937
devine membru în Consiliul Judeþean. Dupã 23 august 1944
se implicã în refacerea structurilor Partidului Naþional
Þãrãnesc ºi este ales membru în Delegaþia permanentã.
Primeºte responsabilitatea reorganizãrii ºi conducerii
organizaþiei de tineret. (M.C.)

BÂRLEA, Roxana-Magdalena (17.VII.1976,
Târgoviºte) Profesor, filolog, publicist. Studii gimnaziale
ºi liceale în oraºul natal, urmate de Facultatea de Litere ºi
Teologie, secþia francezã-englezã, la Universitatea
Ovidius din Constanþa. Specializare în lingvisticã francezã
la Centre Universitaire de la Luxemburg (1997-1998).
Masterat în lingvisticã francezã la Universitatea din Geneva
(2000-2002). Stagii de perfecþionare ºi participãri la
manifestãri ºtiinþifice în Franþa, Spania, Italia, SUA.
Doctorat în lingvisticã comparatã ºi teoria mentalitãþilor la
Institutul de Lingvisticã al Academiei Române (2007).
Preparator, asistent la Universitatea Valahia Târgoviºte,
apoi lector la catedra de Limbi Romanice ºi Comunicare
a Academiei de Studii Economice Bucureºti. Colaboreazã
la Târgoviºtea, Graiul Dâmboviþei, Trivium, Litere ºi
la periodice de culturã din Franþa, Spania, SUA, Maroc.
Autoare a unor lucrãri de specialitate Lexicul românesc
de origine francezã (2000, în colaborare), Le future
épistémique en roumain (2003). (V.P.)

BENGEA, Gheorghe Preºedinte al Comitetului
Executiv al Sfatului Popular în cursul anului 1955 s-a
bucurat cã a fost de faþã la prezentarea primei sonde
AVB 3-100 realizatã la UPET, exportator în RP Chinezã,
RDG ºi RP Bulgaria. (M.O.)
BERÃRIA IORGU TH. LÃZÃRESCU A fost
construitã în 1908 în centrul oraºului, dupã planurile
constructorului italian Francesco Venchiarutti. Clãdirea
care avea o decoraþie interioarã în stil baroc, devenea
cel mai fastuos local din oraº. Cu prilejul manevrelor
regale, desfãºurate la Târgoviºte ºi în împrejurimi (1909),
Carol I a vizitat localul, mãrturie a acestui eveniment
fiind o fotografie realizatã pe scãrile berãriei, unde apar

BÂRSESCU, Alecu (1820-1875) A fost numit la
conducerea poliþiei din Târgoviºte, dar vechiul poliþai,
Alecu Pastia, nu l-a recunoscut ºi au rãmas amândoi
în funcþie. (M.O.)
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16-17 mai, prilej ca sã evoce Târgoviºtea vechea capitalã
a Þãrii Româneºti, devenitã orãºel de provincie, loc de
extaz ºi agonie, de mãrire ºi cãdere a Basarabilor. La
Stelea a admirat mormântul original care semãna în totul
cu mormintele ducilor de Lorena de la Nancy. La Mitropolie
a stãruit în faþa inscripþiei de pe mormântul distrus al
prinþesei Bãlaºa Brâncoveanu, nãscutã Cantacuzino, soþia
lui ªtefan Brâncoveanu, moartã la vârsta de 15 ani. Are
cuvinte aspre pentru restauratorul Mitropoliei, Emile André
Leconte du Noüy, pe care-l acuza de barbarie ºi-l fãcea
vinovat de distrugerea mormintelor ºi împrãºtierea
rãmãºiþelor pãmânteºti ale prinþesei, pentru a planta un
calorifer în bisericã. Nemulþumitã cã venise direct de la
Viollet la Duc, a restaurat Mitropolia din Târgoviºte,
lãsându-i doar o turlã din ºapte cât avea iniþial,
permiþându-ºi sã azvârle claie peste grãmadã sub un
ºopron frumoasele piese de pe vremea lui Brâncoveanu.
Nu uita sã aminteascã cum þigãncile salahoare s-au
împodobit cu bucãþi de cercei ºi de broderii de aur gãsite
în mormânt. La Dealu a trãit un intens sentiment al propriei
descendenþe ilustre, prin boierii Greceni, considerându-se
urmaºã a marelui voievod. (M.O.)

alãturi de Carol I ºi prinþul Ferdinand, prefectul C.
Dimitriu, primarul Vasilache Dumitrescu, gen. Cica,
comandantul Diviziei a III-a. Din 1912, în berãrie a fost
instalat un aparat de proiecþie adus de la München.
Marea invenþie ajunsã la Târgoviºte prezenta filme de la
cele mai renumite case din Paris, cu program schimbat
din trei în trei zile. (G.T./ C.V.)
BEªTELEI, Eftimie A fost subadministrator al
plasei Ialomiþa, cu reºedinþa în Cornãþel, în perioada
revoluþiei de la 1848. A militat, cu toatã împotrivirea
boierilor din zonã pentru a pune în aplicare hotãrârile
Guvernului Provizoriu. (M.O.)

BIBESCU, Gheorghe (26.IV.1802, Târgu Jiu 
1.VI.1873, Paris) Domn al Þãrii Româneºti între 20
decembrie 1842 / 1 ianuarie 1840-13 / 15 iunie 1848.
Nãscut în familia marelui boier Bibescu, s-a bucurat de
o educaþie aleasã pe care a primit-o la Bucureºti ºi Paris
(1817-1824) urmând dreptul ºi obþinând titlul de doctor.
A îndeplinit mai multe funcþii în administraþia statului. În
timpul domniei a organizat sistemul judiciar, a eliberat
robii þigani, a susþinut înfiinþarea ºcolilor sãteºti ºi
ostãºeºti, a graþiat complotiºtii din 1840 ºi a aprobat
Proclamaþia de la Islaz. A arãtat interes pentru
regenerarea noastrã naþionalã ºi în virtutea drepturilor
domneºti asupra perimetrului Curþii Domneºti a luat
iniþiativa primelor restaurãri de monumente din Þara
Româneascã. La leat 1844 august 23 [ ] au venit mãria
sa Gheorghe Bibescu voievod la Târgoviºte unde a vizitat
Cârmuirea, Tribunalul, Maghistratura, pentru ca a doua
zi sã viziteze monumentele istorice, Mitropolia, Turnul
Chindiei, numit uriaºa culã ºi Biserica Curþii Domneºti,
prilej cu care a privit cu sufleteascã durere [ ] la aceste
ruine triste ºi împustiite, rãmãºiþe din monumentele slavei
strãmoºeºti (Vestitorul românesc). Domnul a poruncit
a se drege ºi a se preînnoi îndatã aceste falnice zidiri
ca sã scape din ghearele vremii ºi sã slujeascã de
pomenire, mângâietoare pentru þãrâna vitejilor ce le-au
întemeiat. Lucrãrile de restaurare au fost coordonate de
arhitectul Ioan Schlatter care a restaurat Turnul Chindiei
ºi Mãnãstirea Dealu. A vizitat oraºul în 4-6 septembrie
1846 ºi în 1847, pentru a putea vedea ritmul lucrãrilor de
restaurare, în suita sa aflându-se ºi poetul Grigore
Alexandrescu. (M.O.)

BIBLIOGRAFIA DÂMBOVIÞEI Lucrare anualã de
specialitate editatã de Biblioteca Judeþeanã Dâmboviþa,
din 1974 ºi pânã în 1985. Multigrafiatã. Este o sursã de
informare în toate domeniile de activitate despre
Târgoviºte ºi judeþul Dâmboviþa, aºa cum a fost ea
reflectatã în presa localã ºi centralã. S-a continuat an de
an în sistem de fiºier bibliografic, apoi în cel informatizat,
constituindu-se în principalã sursã de informare la nivelul
judeþului ºi municipiului Târgoviºte. (V.P.)
BIBLIOTECA CASEI NAÞIONALE C. ANGELESCU
A funcþionat cu succes în deceniul al patrulea al sec.
XX, în suburbia Sârbi, contribuind la ridicarea nivelului
cultural în rândul populaþiei sãrace ºi la românizarea
coloniei bulgare. (M.O.)
BIBLIOTECA CERCULUI STUDENÞESC A fost
inauguratã la 10 octombrie 1920 într-o salã spaþioasã a
Sfatului Negustorilor, care permitea o funcþionare eficientã.
Principalul fond de carte aparþinuse tânãrului avocat Pârvan
Popescu, mort pe câmpul de onoare pentru apãrarea
patriei ºi fusese donat cu generozitate de familie. Prin
donaþii, biblioteca a ajuns sã numere peste 3000 de
volume, numãr suficient pentru început. Interesul publicului
pentru studiu a stabilit cã programul de funcþionare sã fie
trei zile pe sãptãmânã. În 1922, Prefectura i-a acordat
sume importante pentru completarea fondului de carte ºi
i-a acordat un spaþiu de funcþionare superior în localul Sãlii
de Arme. Revoluþia comunistã a distrus fondul de carte,
inventarul, încercând sã ºteargã din conºtiinþa tuturor efortul
unei generaþii pentru rãspândirea culturii ºi luminarea
oamenilor din oraº. (M.O.)

BIBESCU, Martha (28.I.1898, Bucureºti  ?)
Principesa a fost fiica lui Ion Lahovary, iar dupã mamã se
trãgea din familia Mavrocordat. Educatã la Paris de la
vârsta de doi ani, a publicat încã de timpuriu. În 1908,
dupã ce cãlãtorise în Persia, ºi-a publicat impresiile,
premiate de Academia Francezã. Prietenã cu Proust,
Cocteau, a primit în 1954 premiul de excelenþã al
Academiei Franceze. Pentru Târgoviºte, o mare valoare o
are jurnalul din 1915, în care evocã viaþa la Târgoviºte, din
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BIBLIOTECA GENERALEI A fost menþionatã
prima datã în 1928 ºi a funcþionat pe lângã secþia localã
a Generalei (Federaþia Generalã a Cooperativelor). Era
înzestratã cu cãrþi de specialitate necesare funcþionarilor
din comerþ ºi a reprezentat una din primele biblioteci
cu profil economic din oraº. (M.O.)

În 1898 se semnala funcþionarea unei biblioteci populare
în oraº, amintitã ºi în raportul Casei ªcoalelor pe anii
1907-1908. Cercul Studenþesc Dâmboviþean înfiinþeazã
o bibliotecã popularã în clãdirea Sfatului Negustoresc,
iar în 1923 la Sala de Arme ºi o salã de lecturã. Eforturi
pentru realizarea acestei doleanþe a cetãþenilor au fãcut,
în timp ºi alte instituþii, societãþi. Ateneul Cultural Grigore
Alexandrescu, înfiinþat în 1929, Cãminul Cultural
Târgoviºte (1931), Societatea Culturalã Oastea lui Ion
Heliade Rãdulescu (1933), apoi Prietenii Târgoviºtei
(1934), Asociaþia Culturalã Târgoviºte (1935). Un alt moment important l-a reprezentat construirea unei clãdiri
proprii pentru bibliotecã (în vecinãtatea Primãriei) între
1947-1949, aceasta funcþionând aici începând cu 1
ianuarie 1950 pânã în 1974 când se mutã în localul fostei
Prefecturi. Din 1986 îi este atribuit actualul sediu, alãturi
de cel separat al Secþiei pentru Copii, care va purta
denumirea Ioan Alexandru Brãtescu-Voineºti. Din 1992
instituþia se numeºte Biblioteca Judeþeanã Ion Heliade
Rãdulescu Dâmboviþa. A mai avut ca titulaturã Biblioteca
Raionalã Târgoviºte, apoi Biblioteca Municipalã Târgoviºte
(din 1968), Biblioteca Judeþeanã Dâmboviþa (din 1974).
În timp, permanent, indiferent de denumire a îndeplinit ºi
îndeplineºte ºi astãzi funcþia de bibliotecã publicã a
Târgoviºtei. Datoritã dinamicii dezvoltãrii societãþii,
biblioteca a cunoscut o permanentã adaptare, redimensionându-ºi ºi diversificându-ºi conþinutul activitãþii, fiind
o componentã importantã a sistemului cultural ºi
educaþional, în slujba membrilor comunitãþii târgoviºtene.
ªi-a înfiinþat filiale peste hotare, la Chiºinãu, Republica
Modova (biblioteca Târgoviºte, 1995) ºi în Spania la
Castellon (2006). Din 1994 editeazã o revistã de
bibliologie ºi culturã, Curier, cu apariþie semestrialã (redactor-ºef fondator Victor Petrescu). Printre manifestãrile
de prestigiu organizate anual pot fi menþionate: Zilele
Bibliotecii «Ion Heliade Rãdulescu» (aprilie), Zilele
Bibliotecii Târgoviºte la Chiºinãu (octombrie), Festivalul
Naþional «Moºtenirea Vãcãreºtilor» (septembrieoctombrie), Sesiunea de comunicãri ºi referate
«Târgoviºte  continuitate culturalã în timp» (octombrie),
Salonul editorial dâmboviþean «Ion Heliade Rãdulescu»
(noiembrie), precum ºi o multitudine de activitãþi de
animaþie culturalã dedicate unor evenimente sau
personalitãþi la nivel naþional sau local. Biblioteca a fost
condusã în timp de Irina Podaru (1949-1951); Caprã
Veronica (1951); ªtefania Nicolescu (1951); Elena
Nicoarã (1951-1958), Nicolae ªontea (1958-1961); Elena
Ionescu (1961-1966); Constantin Stematiu (1966-1971);
Victor Petrescu (1972-2008), Carmen Vãdan (2008 ºi în
prezent). (V.P.)

BIBLIOTECA GIMNAZIULUI A funcþionat din primul
an al înfiinþãrii (1874) ºi s-a completat prin donaþii fãcute
de profesori, minister ºi alþi donatori. Directorii
gimnaziului s-au preocupat sã achiziþioneze lucrãrile
fundamentale. La 15 decembrie 1892, ªtefan D.
Popescu solicita Ministerului Culturii ºi Instrucþiunii sã
i se trimitã colecþia completã a documentelor
Hurmuzachi ºi Magnum Etimologicum Romaniae.
Biblioteca gimnaziului s-a îmbogãþit permanent pentru
achiziþionarea cãrþilor fãcându-se eforturi pentru
strângerea de fonduri prin serbãri. Donaþii importante au
fãcut Regele Carol I, Smara, dr. I. Alexandrescu, C.
Mergescu, Vasile Dimitropol, profesori ºi elevi. Din
cotizaþiile profesorilor ºi elevilor s-a achiziþionat La
Grande Encyclopedie. Din 1903 bibliotecar a fost numit
profesorul Paul ªvinþiu, care a întocmit inventarul bibliotecii
care cuprindea 967 titluri în 1385 de volume. Acesta a
întocmit un regulament de funcþionare, iar ordinea, liniºtea
ºi curãþenia domneau peste tot, elevii fiind îndrumaþi cu
atenþie ºi pricepere. Remarcãm ºi activitatea lui I.
Sãileanu, care s-a strãduit sã orânduiascã vastul ºi
preþiosul material pentru ca biblioteca sã fie funcþionalã.
Mult timp biblioteca a funcþionat într-o salã centralã, cu
caracter monumental, care impune respect tuturor celor
care pãºeau în interiorul ei. (M.O.)
BIBLIOTECA JUDEÞEANÃ ION HELIADE
RÃDULESCU DÂMBOVIÞA Biblioteca publicã a
oraºului s-a înfiinþat instituþional la 30 ianuarie 1944,
adãpostitã în localul Muzeului pânã ce se va clãdi o
casã proprie. Primul director al muzeului, bibliotecii ºi
cãminului cultural a fost prof. Alexandru Vasilescu care
întocmeºte un Regulament de organizare ºi funcþionare
a bibliotecii, cu 30 de articole, aprobat prin Decizia
Primãriei din 14 august 1944. Pânã la inaugurare, au
fost întreprinse numeroase demersuri pentru construirea
unui sediu pentru muzeu ºi bibliotecã. În 28 noiembrie
1943 lt.col. magistrat D.D. Athanasiu face o importantã
donaþie de cãrþi ºi bani, noua bibliotecã purtând iniþial
numele de D.D. Athanasiu-Bitu, în memoria tatãlui sãu.
Instituþia continuã o veche tradiþie în constituirea unor
importante biblioteci în epoca medievalã. Au rãmas
cunoscute bibliotecile lui Constantin Cantacuzino,
Udriºte Nãsturel, ale Vãcãreºtilor, Mitropoliei Târgoviºtei
sau cãrþile existente la Mãnãstirea Dealu ori Viforâta.
De asemenea, în 1841 se înfiinþeazã pe lângã ªcoala
Normalã din Târgoviºte o bibliotecã ce se dorea nucleul
unei viitoare instituþii de acest gen având caracter public.

BIBLIOTECA LICEULUI ECONOMIC S-a înfiinþat din
iniþiativa profesorului Basil Popescu. Avea aproximativ
2000 de volume, dar selectate cu grijã ºi competenþã,
pentru a rãspunde solicitãrilor fãcute de elevii ºcolii. (M.O.)
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BIBLIOTECA LICEULUI MILITAR S-a numãrat
printre cele mai complete ºi actuale biblioteci ale
oraºului în perioada interbelicã. Situatã într-un spaþiu
special amenajat, deasupra sãlii de sport, era
frecventatã de toþi elevii pânã la ora 21, elevii din ultimul
an puteau studia cât considerau de cuviinþã. Biblioteca
dispunea de reviste ºcolare, cãrþi de literaturã ºi ºtiinþifice
de ultimã apariþie. (M.O.)

Franceze. Nu putem omite din acest fond Manualul
vânãtorului tipãrit la Bucureºti în 1895. Louis Viardot,
Souvenirs de chasses Europe (1846), Cãrþi de drept
civil, Album al ªcolii de Ofiþeri promoþia 1897 etc. (M.O.)
BIBLIOTECA LUI SACHE POROIANU Primarul
oraºului între 1943-1948, prieten cu Grigore
Alexandescu, a fost donatã de fiul sãu, în 1876, ªcolii
de Bãieþi. Aceasta cuprinde 112 volume, din care 54
legate ºi 54 nelegate. Studiind cu atenþie fondul de carte
al fostului primar, biblioteca avea principalele operele
ale clasicilor literaturii române. Lucrãrile lui I.H.
Rãdulescu (Curs de poezie generalã, Biblicele, Satire, Curierul de ambe sexe), ocupau un loc central.
Nu lipseau nici principalele poezii ale lui Gr.
Alexandrescu (Suvenire ºi impresii, Mediatþii, Elegii,
Satire), care se aflau alãturi de poeziile lui D.
Bolintineanu ºi ale lui Cezar Boliac, lucrãri cu subiect
istoric, semnate de Florian Aaron, Alexandru Pelimar,
Eufrosin Poteca, I. D. Petrescu. La loc de cinste se
afla Culegerea de credinþe, datini ºi moravuri române,
alcãtuitã de G.M. Teodorescu. Nu lipseau nici
periodicele, dintre care amintim: Jurnalul ecleziastic,
Predicatorul (1857, 1858), Vestitorul bisericesc
(1840) ºi nici cãrþi de legi: Regulamentul organic, Codul
Caragea, Regulamentul judecãtoresc, Codul
comercial vechi, Tãlmãcirea codului comercial,
Condica criminalã cu procedura ei. (M.O.)

BIBLIOTECA LUI CONSTANTIN FUSSEA
Cuprindea numeroase cãrþi, multe apãrute în ediþii rare,
din literatura francezã, germanã ºi românã, dintre care
citãm doar câteva: Chateaubriand, Opere complete;
Roger Collard, Le codes français; J.J. Rousseau,
Qeuites complètes; Pierre Corneille, Chefs doeuvres;
Mme de Sevigne, Lettres; Voltaire, Dictionnaire
Philosophique; J. Michelet, Historire du XIX-éme
siècle; Plutarh, Vieþile oamenilor iluºtri; Schiller, Opere
dramatice etc. Nu lipseau operele autorilor clasici ai
literaturii române: M. Kogãlniceanu, Histoire de la
Valachie; Gh. Sion, Poezii; Eliade, Biblicele ºi
Istoria romanilor în Dacia ºi România; Colecþia poeziilor
marelui logofãt Iancu Vãcãrescu; B.P. Hasdeu,
Obiceiurile juridice ale poporului român; A. Treboniu
Laurian, Istoria Românilor ºi Istoria Noului Testament,
cãrþi de drept, manuale ºcolare, cãrþi ºi reviste de
agriculturã etc. Se afla ºi un numãr mare de periodice
dintre care amintim: Curierul de ambe sexe, Gazeta
tribunelor, Revista ºtiinþificã, Dacia viitoare,
Calendarul antic pe 1862, Adevãrul, Epoca, Voinþa
naþionalã, Telegraful român, Magazin istoric pentru
Dacia etc. Nu lipseau dicþionare ºi peste 80 de volume
de manuscrise cu însemnãri ale proprietarului. (M.O.)

BIBLIOTECA PUBLICÃ NICOLAE IORGA A fost
înfiinþatã în 1932 din iniþiativa unui comitet care a avut
ca preºedinte pe N.N. Ciornei, prefect al judeþului ºi
vicepreºedinþi pe I. Negoescu, M.O. Stan (profesor la
ªcoala Normalã) ºi Gh. Mãrgulescu (revizor ºcolar). În
scurt timp, prin acþiunea membrilor sãi între care se
aflau Gh. Dobrescu, Ilie Angelescu, Ef. Eftimescu, Gh.
Dudãu, s-a reuºit sã se adune 300 de volume. A
funcþionat în spaþiul IOV, unde se afla ºi Orfelinatul,
desfiinþat de curând. Pe lângã bibliotecã a funcþionat
societatea Prietenii Bibliotecii N. Iorga, în care au fost
cooptaþi colonelul Virgil Bianu (preºedintele Caselor
Naþionale), N. Luculescu (directorul ªcolii Comerciale),
S. Niþescu (directorul Federaþiei Dâmboviþa), Maria N.
Ionescu, V. Stan, Florica Mãrgulescu (institutori), care
au activat pentru buna funcþionare a bibliotecii ºi
creºterea fondului de carte. (M.O.)

BIBLIOTECA LUI MIHALACHE DRÃGHICEANU
Este descrisã de Virgil Drãghiceanu, nepotul sãu, care
preciza cã în testamentul acestuia se aflau menþionate
mai multe cãrþi. Printre altele, figurau 16 cãrþi greceºti
nelegate ºi 12 legate, 99 de cãrþi româneºti legate ºi
20 nelegate, 42 de broºuri ºi 9 dicþionare legate, destul
de numeroase pentru acea epocã. (M.O.)
BIBLIOTECA LUI MIHALACHE S. CORNESCU
Acesta studiase dreptul la Paris ºi fusese mare vornic
în divanul Þãrii Româneºti. A strâns o bibliotecã formatã
în marea majoritate din cãrþi din literatura francezã,
cumpãrate în perioada studiilor din Franþa. În bibliotecã
se aflau I.A. Vaillant, La Roumanie ou Histoire, langue,
literature, ortographie, statistique; J.B. Louvet, Les
amours de chevalier de Faublasi; Dictionnair
géographique; I.F. Guissan, Manuel de commerçant
ou dictionnaire de legislation commerciale; Baronul
Rogniat, Considération sur lart de la guerre; Voltaire,
Siècles de Louis XIV et Louis XV; manuale de ºtiinþele
naturii ºi de grãdinãrit; dictionare ale Academiei

BIBLIOTECA ªCOLII NORMALE ªI NAÞIONALE
A fost înfiinþatã în 1840. Primãria era obligatã sã înfiinþeze
un dulap în formã de bibliotecã ºi sã prevadã anual suma
de 200 de lei pentru cumpãrarea cãrþilor. ªi Eforia
ªcolilor a trimis numeroase cãrþi tipãrite în tipografia
sa, printre care Lord Byron, Victor Hugo, Lamartine,
poeziile lui Vãcãrescu, fabulele lui Þichindeal, Hronicul
românilor al lui Cantemir, Istoria lui Petru Maior, Curierul
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nu existã date sigure cu privire la existenþa primei biserici,
dupã tradiþie ºi pe baza dovezilor arheologice ºi
arhitecturale unii considerã cã Biserica Albã ar aparþine
sfârºitului secolului al XVI-lea ºi începutului secolului
urmãtor. Cert este cã potrivit pisaniei din piatrã cu
dimensiunile de 1,26m pe 0,82m ºi mãrimea literelor de
4 cm, actuala bisericã a fost ctitoritã în anul 1767 de
cãtre familiile boierilor Radu Judeþul ºi Vasile logofãtu:
Aceastã sfântã ºi dumnezeiascã bisericã ce prãznuieºte
hramul Intrãrii în bisericã a Maicii Domnului ºi a Sfinþilor
Ierarhi, ridicându-se din temelie ºi-nfrumuseþându-se cu
toate ale ei de robi(i) lui Dumnezeu Radu Judeþul cu soþia
sa Mihalcea, Vasile logofãtu, soþia sa Maria la leat 1767
în zilele prea-nãlþatului nostru Domn Alexandru Epsilanti
voevod cu blagoslovenia prea sfinþitului mitropolit al þãrii
Chiril, iar acum la leatu 1871, ajungând în ruinare, cu
ajutorul lui Dumnezeu s-au mai (î)ndemnat preotul Anghel
duhovnicu cu soþia sa Maria prezbitera, nepoþi ai lui
Vasile Olteanu ºi dumnealui Hagi Costache cu soþia
sa Ecaterina Hagica, de au mai reparat-o fãcându-i ºi
turlele ºi altele precum se vede ºi cu ajutorul unora din
mahalagii ºi a altor voitori de bine care cât au voit (î)n
zilele pea-nãlþatului domn Carol I ºi mitropolit Nifon.
Bisericã de dimensiuni modeste, caracterizatã prin
simplitatea planului ºi al boltirii, prezintã pridvor, pe alocuri
modificat ºi extins, pronaos, naos ºi altar. Absida altarului
este semicircularã în interior ºi poligonalã la exterior.
Exteriorul este împãrþit de un brâu în douã registre, partea
superioarã fiind împodobitã cu panouri ºi medalioane
pictate probabil de Panã Hagi Avram pe la anul 1885.
Pictura interioarã a fost realizatã de cãtre P. A. Piskariov
ºi de fiica sa Ana în anul 1932. Biserica a deservit
permenant comunitate parohialã din preajmã. (Arhiep.)

românesc ºi Curierul de ambe sexe. Pânã în 1848
inventarul bibliotecii ºcolii din Târgoviºte ajunsese sã
numere 127 de titluri de cãrþi în 206 volume, fiind
cunoscutã lista titlurilor, care menþioneazã cãrþi ºcolare
(algebre, geometrii, elemente de desen, geografii,
caligrafii, abecedare, Foaia sãteascã, Prietenul
tinerimii etc.). Mihail Drãghiceanu a întocmit catalogul
bibliotecii, dar nu avem ºtiinþã despre existenþa vreunui
regulament de funcþionare. (M.O.)

BIENALA DE ARTÃ PLASTICÃ GHEORGHE
PETRAªCU Manifestarea este lansatã la 26-28
noiembrie 1992 sub auspiciile Complexului Naþional Muzeal
Curtea Domneascã din Târgoviºte (la acel moment
Complexul Muzeal Judeþean Dâmboviþa), Inspectoratului
pentru Culturã Dâmboviþa (mai târziu: Direcþia Judeþeanã
de Culturã Culte ºi Patrimoniu Cultural Naþional) cu sprijinul
Uniunii Artiºtilor Plastici din România ºi sub înaltul patronaj
al Ministerului Culturii. Iniþiator: fiica marelui pictor
Gheorghe Petraºcu, Mariana Petraºcu. Specificul
bienalului: concurs naþional de arte plastice. De-a lungul
timpului în juriu au fost prezenþi artiºti plastici ºi critici de
artã de recunoscutã reputaþie dintre care îi amintim pe
Pavel Suºarã, Valeriu Giodoc, Cãtãlin Vulcãnescu,
Gheorghe Iliescu Cãlineºti, Silvan Ionescu, Constantin
Blendea, ªtefan Pelmuº, Gheorghe Vida. Dintre
organizatorii locali sunt de amintit: Monica Sângeorzan,
Viorica Arghir, Ion ªtefan Ghilimescu, Gheorghe Bulei,
Ovidiu Cîrstina, Mircea Niþã. Locaþiile bienalei sunt, prin
alternanþã, Galeriile Stelea ºi Muzeul de Istorie din cadrul
Complexului Naþional Muzeal Curtea Domneascã. Au
beneficiat de premiile bienalei atât artiºti plastici consacraþi
cât ºi artiºti plastici la început de afirmare. (G.C.)

BISERICA ATANASIE ªI CHIRIL Cunoscutã ºi sub
numele de Biserica Sfântul Tãnase, are hramul Sfinþii
Ierarhi Athanasie ºi Chiril, patriarhul Alexandriei. A fost
construitã ca bisericã de lemn de Mitropolitul Theodosie,
apoi refãcutã de zid ºi înfrumuseþatã cu zugrãvealã de
cãtre fraþii Badea ºi Iordache Vãcãrescu ºi Samuilã
arhimandritul, dichiul sfintei Mitropolii Târgoviºtene, în
august 1768. Biserica are planul dreptunghiular, sub
formã de navã. Este de proporþii modeste ºi cuprinde
pronaos, naos ºi altar. La exterior, un brâu de cãrãmidã
împarte faþadele în douã registre relativ egale. A avut
pictura exterioarã, pãstratã pânã de curând pe peretele
de vest. Pictura bisericii a fost realizatã, la 1768, de
cãtre echipa de zugravi formatã din Ioan ºi Andrei, care
au executat o frescã de calitate. La mijlocul secolului al
XIX-lea au fost realizate mai multe icoane de cãtre pictori
membri ai ªcolii de picturã tradiþionalã din Târgoviºte. În
1938 a fost refãcutã, când i s-a dãrâmat turla. (M.O.)

BIENALA DE GRAVURÃ GABRIEL POPESCU
Ediþia de debut, între 16-17 aprilie 2007, la Galeriile
Stelea din Târgoviºte, cu o expoziþie dedicatã
personalitãþii artistului gravor din Vulcana-Pandele.
Organizatori: Complexul Naþional Muzeal Curtea
Domneascã Târgoviºte, Direcþia Judeþeanã de Culturã
Culte ºi Patrimoniu Naþional, cu sprijinul Uniunii Artiºtilor
Plastici din România, sub patronajul Consiliului Judeþean
Dâmboviþa. S-a organizat un concurs naþional de
gravurã. Din juriul primei ediþii au fãcut parte artiºtii
plastici: Vasile Delavrancea (Academia Naþionalã de
Arte din Bucureºti), Mihai ªerbãnescu (ªcoala de Artã
Târgoviºte), ºi Ovidiu Cârstina, ªtefan Ion Ghilimescu,
Dumitra Bulei, Neacºu Maria, din partea organizatorilor.
S-au acordat premii atât unor graficieni cunoscuþi cât
ºi unora ce se aflau la începutul afirmãrii. (V.P.)
BISERICA ALBÃ Pe la anul 1825 era cunoscutã
sub numele de Biserica Albã din Uliþa Mare ot Târgoviºte,
iar puþin mai târziu, pe la 1856, era menþionatã în
documentele vremii ca Biserica zisã judeþeasã. Deºi

BISERICA BAPTISTÃ Încã din anul 1978, exista
deja un grup de credincioºi baptiºti în Târgoviºte. Dupã
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BISERICA CURTEA DOMNEASCÃ Biserica
Domneascã din Târgoviºte, ctitoria voievodului Petru
Cercel (1583-1585), cu hramul Adormirea Maicii
Domnului, este situatã în interiorul Curþii Domneºti, fiind
ziditã în anul 1584. Ea face parte din Complexul Muzeal
Curtea Domneascã, detaºându-se ca unul din cele
mai importante ansambluri de arhitecturã de epocã ale
Þãrii Româneºti, încãrcate de istorie ºi spiritualitate
creºtin-ortodoxã. Biserica mare Domneascã se remarcã
între construcþiile timpului, prin dimensiuni (14 x 30 m),
dar ºi prin particularitãþi de stil: un balcon (cafas) în
naos care servea familiei domneaºti sã coboare printr-o
scarã interioarã din palat direct în naos, unde se afla
jilþul domnesc, element specific arhitecturii bizantine.
Planul are împãrþirea obiºnuitã: altar, naos ºi pronaos,
la care se adaugã, la vest, pridvorul. Ctitoria lui Petru
Cercel rãmâne nezugrãvitã, datoritã mai ales scurtei
sale domnii. Decoraþia interioarã a monumentului a fost
îmbogãþitã prin cele douã straturi de picturi succesive,
primul din timpul lui Mihai Viteazul, iar al doilea, din
timpul lui Constantin Brâncoveanu care reuºeºte prin
zugravul Constantinos sã realizeze pictura integralã a
bisericii între anii 1696-1699, pe la culesul viilor. Ea
se caracterizeazã prin varietatea temelor iconografice
ºi bogãþia de detalii, dar ºi prin individualizarea ºi
expresivitatea compoziþiilor, ceea ce împreunã creeazã
o impresie de puternicã unitate artisticã. De remarcat
cã în 1697 s-a împodobit tâmpla bisericii cu motive
vegetale ºi zoomorfe aurite, ce aveau în centru stema
þãrii, elemente pãstrate pânã astãzi. În ultimele decenii
ale secolului trecut s-au continuat cercetãrile ºi lucrãrile
de salvare ºi conservare a ansamblului, cea mai
importantã aflându-se în prezent în curs de desfãºurare,
fiind cuprinsã într-un amplu program de punere în
evidenþã a centrului istoric al Târgoviºtei. Actualmente
aparþine numai complexului muzeal Curtea Veche, dar
credem cã nu este departe clipa în care atracþia turisticã
se va îmbina cu cea liturgico-sacramentalã într-o
adevaratã liturghie de preamãrire a lui Dumnezeu
împlinindu-se astfel dorinþa ctitorilor. (Arhiep.)

Revoluþie, în anul 1990, la iniþiativa pastorului, Ion
Câmpean ºi cu sprijinul Bisericii Baptiste din Ploieºti, a
luat fiinþã oficial, cu statut juridic, Biserica Baptistã din
Târgoviºte. Adunãrile aveau loc într-o casã pe strada
Nicolae Bãlcescu nr. 287, care a fost închiriatã ºi
amenajatã în aºa fel încât de Rusalii, în 1990, s-a oficiat
prima slujbã. Aici biserica a funcþionat pânã în vara anului
1996. Între timp, a fot cumpãratã o proprietate pe strada
Plaiului nr. 3 bis, actualmente Dr. Benone Georgescu
nr. 3A. În vara anului 1994 s-au început sãpãturile la
construcþia unui lãcaº de închinare. Din vara anului 1996
locul de întâlnire al bisericii a fost schimbat. A fost
amenajat demisolul noii construcþii unde întâlnirile au durat
pânã la mutarea în noua salã de închinare. Slujba de
sfinþire a noului lãcaº de închinare a avut loc pe 1 iulie
2001. În perioada 1 iulie 1994  31 iulie 1998, biserica a
fost pãstoritã de Gabriel Cornel Cuzea. Dupã plecarea
pastorului în zona Haþegului, Biserica Baptistã Golgota
a fost slujitã timp de patru luni (august-noiembrie 1998),
de pastorul bisericii din Ploieºti, Irinel Gabriel Cazacu.
Începând cu 1 decembrie 1998 prerogativele spirituale
ºi administrative ale bisericii au fost preluate de pastorul
Mihai Chideºa. Biserica din Târgoviºte s-a implicat în
apariþia de noi lãcaºuri de rugãciune la Pucioasa,
Cazaci, Produleºti. De asemenea, biserica din
Târgoviºte prin parteneriatele cu biserici surori din alte
þãri, a fost implicatã în organizarea de tabere pentru
copii ºi tineret, diverse conferinþe locale ºi proiecte
sociale. De-a lungul anilor echipe de medici din SUA
au venit în Târgoviºte ºi au oferit gratuit consultaþii
medicale ºi medicamente pentru cetãþenii oraºului. În
prezent, în Târgoviºte, frecventeazã Biserica Golgota
peste 40 de credincioºi baptiºti. (G.C.)

BISERICA BUNA VESTIRE S-a ridicat între anii
2000-2009, din iniþiativa ºi prin strãdania preotului
Gheorghe Chivulescu de la biserica Eroilor din
Târgoviºte, într-o zonã muncitoreascã a municipiului,
în care nu exista sfânt lãcaº de închinare pentru creºtinii
ortodocºi. Terenul cu suprafaþa de 1500 mp pe care se
aflã biserica a fost concesionat de Primãrie. În anul
2001 s-a obþinut autorizaþia de construcþie ºi s-a început
lucrul, cu binecuvântarea Înaltpreasfinþiei Sale Dr. Nifon
Mitropolitul Târgoviºtei. Lucrarea s-a realizat în regie
proprie, prin efortul substanþial al familiei preotului
Chivulescu. Biserica este construitã în formã de cruce,
cu o singurã turlã pe naosul bisericii, cu abside ºi pridvor
deschis. Pictura bisericii a fost executatã în tehnica
fresco, în stil bizantin, de cãtre pictorul Voinea Adrian
din oraºul Bãicoi, judeþul Prahova. Mobilierul bisericii,
compus din catapeteasmã, strane, laviþe, este sculptat
în lemn de stejar de meseriaºii Vasile ºi Gheorghe
Gãman, din localitatea Vânãtori, jud. Neamþ. Biserica
face parte din categoria celor nou construite în vremea
arhipãstoriei Înaltpreasfinþitului Dr. Nifon. (Arhiep.)

BISERICA EROILOR Biserica Eroilor cu hramul
Înãlþarea Domnului ºi complexul social se situeazã
pe strada I.C. Brãtianu, nr. 133 din Târgoviºte ºi face
parte dint-o salbã întreagã de biserici nou construite,
ca mãrturii ale vieþii creºtine de la începutul mileniului
al III-lea. Construcþia bisericii cu hramul Înãlþarea
Domnului îºi are începuturile pe vrmea arhipãstoririi Înalt
Prea Sfinþitului Dr. Vasile Târgoviºteanu, Arhiepiscopul
Târgoviºtei, mai precis în anul 1990, când a fost pusã
ºi sfinþitã piatra de temelie a noii construcþii. Sfânta
Bisericã s-a ridicat cu vrerea Tatãlui, cu lucrarea Fiului
ºi cu sãvârºirea Sfântului Duh aceastã sfântã bisericã
întru cinstea ºi slava Eroilor Neamului Românesc între
anii 1990-2003 la iniþiativa Pr. Ceauºu Ioan ºi prin
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Începând cu anul 1990 comunitatea Creºtinã dupã
Evanghelie din Târgoviºte a fost înregistratã sub
denumirea cultul Biserica Evanghelicã Românã
Târgoviºte. Cea mai mare comunitate în judeþul
Dâmboviþa, aceea din Târgoviºte nr. 1, Str. Iazului
(Umbrei), nr. 4 are la ora actualã circa 1000 membri
practicanþi ºi aparþinãtori (copii botezaþi în cadrul Bisericii).
Comunitatea a fost pãstoritã 70 de ani, de la începuturile
ei ºi pânã în anul 1998 de cãtre fondatorul ei, fratele Nae
Ionescu. Dupã anul 1998 responsabil a fost fratele Petre
Aldea. Biserica Evanghelicã Românã din Târgoviºte a
fost implicatã în diferite acte caritabile ºi de asistenþã
socialã pentru membrii sãi precum ºi pentru cei din afara
cultului dupã cum urmeazã: asistenþã socialã pentru copii
în orfelinate (Târgoviºte, Gãeºti); asistenþã socialã la
penitenciare (I.L. Caragiale  Dâmboviþa, Târgºor 
Prahova); asistenþã socialã pentru bolnavi din spitale ºi
Sanatoriul Moroieni  Dâmboviþa; construcþia, în 2010, a
capelei din Târgoviºte, str. Ciprian Porumbescu nr. 8;
ajutoare umanitare pentru sinistraþi ºi pentru credincioºii
defavorizaþi. (G.C.)

strãdania ºi purtarea de grijã a Prea Cucernicului Preot
Chivulescu Gheorghe, ajutat fiind de preotul Chivulescu
Arsene, pe locul alocat de Primãria Târgoviºte în
concesiune gratuitã, pe durata existenþei clãdirilor.
Proiectul construirii noii biserici a fost întocmit de grupul
de specialiºti ai Institutului de Proiectãri al Judeþului
Dâmboviþa, coordonat de arhitectul Marinescu Ioan sub
conducerea Directorului ing. Cornelia Constantin. Biserica
este construitã în formã de cruce având trei turle, douã
mai mici pe pronaos ºi una mare pe naosul bisericii, cu
abside la sfântul altar ºi la cele douã strane ºi pridvor
deschis. Lucrarea a fost realizatã, în regie proprie, cu
efort substanþial al preotului paroh Chivulescu Gheorghe
ºi cu sprijinul esenþial al credincioºilor din parohie ºi
supravegheatã de maistrul Constantin Leaºu. Pictura
bisericii a fost executatã în tehnica fresco, în stilul
neobizantin, de cãtre pictorul Stoica Emil, ajutat de fraþii
sãi Gheorghe ºi Ionuþ din localitatea ªotânga, judeþul
Dâmboviþa. Pardoseala bisericii este executatã din plãci
de marmurã cu dimensiuni exacte, iar mobilierul compus
din catapeteasmã, strane, laviþe ºi stranele arhiereºti,
este sculptat în lemn de stejar de meseriaºul Vasile
Gãman, artist al poporului din localitatea Vânãtori,
judeþul Neamþ. Sfântul lãcaº s-a târnosit de cãtre
Înaltpreasfinþia Sa Dr. Nifon Mihãiþã, Mitropolitul
Târgoviºtei, în ziua de 28 septembrie 2003, înconjurat
de un numeros sobor de preoþi ºi diaconi. (Arhiep.)

BISERICA IZVORUL TÃMÃDUIRII Se aflã aºezatã
în partea de vest a oraºului, cãtre a patra poartã  aºa
cum a fost numitã de mitropolitul ªtefan  cunoscutã
ca a Argeºului ce duce la cetatea de lemn ºi la Dolgopol
(Câmpulung ), unde era pe vremuri târgul gloatelor,
numit ulterior Oborul Vechi. ªi astãzi biserica este
cunoscutã sub denumirea de Izvorul Tãmãduiri de la
Oborul Vechi, atestatã în vorbirea curentã, în
însemnãrile de pe cãrþile vechi de cult ºi mai ales în
manuscrisul 2.049 fila 433 la Academia Românã, cât
ºi în Studii ºi Documente pag. 92 de Nicolae Iorga.
Dintru început a fost bisericã de enorie destinatã sã
serveascã spiritual pe credincioºii ortodocºi din afara
zidurilor cetãþii, cât ºi pe toþi cei care veneau de
pretutindeni la sfârºit de sãptãmânã la târgul oborului.
Biserica are trei hramuri: Izvorul Tãmãdurii, Sf.
Haralambie ºi Sf. Spiridon. Construcþia Bisericii a fost
terminatã în anul 1832 martie 5, cu ajutorul substanþial
al meseriaºilor de tot felul de atunci:  cojocari, abagii,
cizmari, plãpumari, zidari, croitori º.a., care veneau de
pretutindeni din þarã cu marfa la Oborul Vechi, fiind
conduºi de Pârvan popa ºi Ion ot Boþeºti  postelnic.
Se cunosc numele meseriaºilor constructori: Dragomir
ºi Manole-zidari din Târgoviºte  1832. Biserica are
formã de corabie, fiind construitã din piatrã, cãrãmidã
ºi var cu dimensiuni: 19,4 x 6,8 m cu tindã, pronaos,
naos ºi altar ºi este singura din Muntenia pictatã în
întregime în exterior dupã modelul celor din nordul
Moldovei. Biserica a fost restauratã pentru prima datã
la împlinirea vârstei de aproape 100 de ani din îndemnul
Pr. Alexandru Popescu-Hãbeni, anul 1938, cu cheltuiala
enoriaºilor potrivit unei însemnãri fãcute pe o carte de
cult, apoi din iniþiativa Pr. Cãlinescu Constantin ºi în

BISERICA EVANGHELICÃ ROMÂNÃ Biserica
Evanghelicã Românã este un cult recunoscut din
România din 1927 ºi a funcþionat de-a lungul vremii sub
urmãtoarele denumiri: Cultul Creºtinilor dupã Scripturã
(1927-1939); Cultul Creºtin dupã Evanghelie (1939-1990);
Biserica Evanghelicã Românã (1990-prezent). În 1927,
noua miºcare creºtinã se înregistreazã sub denumirea
de Creºtini dupã Scripturã. La foarte scurt timp dupã
aceea se deschid alte biserici Creºtini dupã Scripturã
în oraºele Ploieºti, Câmpulung, Rucãr, Buzãu, Târgoviºte
(1928), Piteºti, Bârlad ºi Braºov. În judeþul Dâmboviþa
miºcarea a început în anul 1928 prin tânãrul Nicolae (Nae)
Ionescu din Târgoviºte, care lucra la Schela Mare Moreni.
În anul 1934 se construieºte prima salã de adunare a
creºtinilor dupã Scripturã pe proprietatea unui
credincios, pe nume Vintilã Negoescu din strada Alunilor
nr. 2 Târgoviºte. Cultul Creºtin dupã Scripturã a fost
înregistrat în 1939 sub numele Cultului Creºtin dupã
Evanghelie. Între anii 1946-1947 s-a construit, numai
din resurse proprii ale credincioºilor, noul sediu al
Creºtinilor dupã Evanghelie pe un teren donat de o
credincioasã din Târgoviºte pe str. Iazului (Umbrei), nr. 4
din Târgoviºte. Ultima extindere mai substanþialã a fost
realizatã în anul 1992 ajungându-se la capacitatea
actualã de 800 locuri. Totodatã, în anul 1994 s-a construit
un al doilea sediu al Bisericii Evanghelice Române pe
str. Milioane nr. 9A cu o capacitate de cca. 100 locuri.
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ºi numele cunoscut pânã astãzi, biserica având funcþia
de capelã de curte boiereascã. Deºi nu impresioneazã
prin proporþii, Biserica  Paraclis Arhiepiscopal
Kretzulescu prezintã un interes particular, prin unele
elemente de arhitecturã. De plan dreptunghiular, edificiul
prezintã compartimentarea ritualã: pronaos, naos ºi altar; latura vesticã încheindu-se cu un pridvor. Pictura
interioarã a fost executatã, în 1863, de Gh. Tãtãrãscu.
La intrarea din pronaos în naos, spre finele secolului al
XV-lea, a fost montat un portal de piatrã sculptat, de
facturã goticã târzie, de tipul celor cu baghete încruciºate,
ce pornesc de pe baze spiralate, având în partea
superioarã o corniºã cu motive florale. În virtutea unui
program mai amplu de consolidare, restaurare ºi
conservare a edificiilor cultice, iniþiat ºi atent supravegheat de Înaltpreasfinþitul Dr. Nifon, Arhiepiscopul ºi
Mitropolitul Târgoviºtei, între anii 2001-2005, la BisericaParaclis Arhiepiscopal Kretzulescu s-au desfãºurat
ample lucrãri, care permit sã fie valorificat monumentul
potrivit valorii lui ºi totodatã a fost desemnat a fi paraclis
arhiepiscopal. (Arhiep.)

fine, în 1998 biserica a fost reconsolidatã ºi pictura
restauratã în întregime la iniþiativa preoþilor slujitori Prof.
Stoica Ion ºi Prof. Grigorescu Mihai, care s-au îngrijit
ºi de construirea unei capele mortuare, ºi a unui
baptisteriu în curtea bisericii, ºi resfinþitã la 21 noiembrie
1998 de Î.P.S. Arhiepiscop Dr. Vasile Costin. Cât
priveºte pictura exterioarã a bisericii, care face ca aceast
monument sã fie unicat în Muntenia, trebuie menþionat
faptul cã în afarã de proorocii Vechiului Testament, de
marii filosofi Socrate, Platon ºi Aristotel ºi de sibile, se
regãsesc reprezentaþi aproape toþi sfinþii români: martiri,
mãrturisitori, cuvioºi ºi cuvioase, sihaºtri, ierarhi ºi
cãrturari luminaþi, pãstraþi în conºtiinþa vie a poporului
dreptcredincios ca sfinþi înainte de a fi canonizaþi ºi
canonizaþi oficial ulterior de cãtre Sfântul Sinod al
Bisericii Ortodoxe Române. O notã caracteristicã a
hramului principal o constituie pelerinajul ce se fãcea
ºi încã se mai face cu aceastã ocazie, de suferinzii de
pretutindeni din þarã ce veneau sã participe la slujbele
care începeau de joi de pe la orele 17 ºi se continuau
fãrã întrerupere pânã vineri cãtre orele 18, oferind un
adevãrat spectacol al credinþei, în sensul bun al
cuvântului, mai ales în timpul Sfintei Liturghii, când
curtea ºi împrejurimile se transformau într-o mare de
oameni ce aºteptau plini de credinþã ºi speranþã
întinzându-se pe pãmânt ca sã se treacã peste ei sau
cel puþin sã fie atinºi cu sfintele daruri de numeroºii
preoþii slujitori aflaþi într-un sobor, eveniment consemnat în cãrþile de cult încã de la anul 1850 pentru cã
atunci se sãvârºeau foarte multe vindecãri miraculoase
ºi pãstrat aproape intact pânã astãzi în conºtiinþa
credincioºilor ortodocºi din împrejurimi. (Arhiep.)

BISERICA LEMNULUI Este amplasatã în zona
centralã a municipiului Târgoviºte pe strada Maior
Breziºeanu, aproape de Primãria Târgoviºtei ºi Banca
Naþionalã. Numele ei provine de la faptul cã iniþial a fost
o construcþie de lemn. Pe temelia acestei biserici mai
vechi de lemn s-a construit în anul 1842 actuala bisericã
de zid. Primii ctitori sunt Mihail Alexandrescu ºi fiul
sãu Grigore Alexandrescu, marele poet, a cãrui casã
memorialã se aflã în apropiere. Alãturi de ei pisania
menþioneazã printre ctitori pe Polizache Panait, Dumitru
Gh. Bãjescu, Sima Danciu, Mihai Stãtulescu, Ioniþã
Tudorachescu, Cristea Carabulea ºi alþii. Bisericã din
zid nu are o temelie solidã fiind construitã doar din
cãrãmidã ºi vãr, alternate cu bârne de stejar. Bolta din
interior este din împletiturã de nuiele tencuite (paiantã),
iar înveliºul din tablã. Biserica este în formã de navã
împãrþitã în naos, pronaos ºi pridvor, cu o turlã deschisã
aºezatã pe naos ºi una închisã aºezatã pe pronaos
care are ºi rol de clopotniþã. Pictura a fost realizatã în
1865 de cãtre Sache, Ilie ºi Pârvu, zugravi din Târgoviºte.
În urma cutremurului din noiembrie 1940, biserica
Lemnul devine pentru o scurtã perioadã de timp
impracticabilã pentru slujbã. Este imediat renovatã fiind
întãritã cu centuri ºi drugi de fier. S-au înlocuit uºile ºi
ferestrele cu altele noi din stejar. Din 1997 pânã în 1999
biserica a fost renovatã în întregime, fiind repictatã în
interior ºi ranforsatã ºi retencuitã la exterior. Biserica a
fost resfinþitã la 28 mai 2000 de cãtre Înaltpreasfinþitul
Mitropolit Dr. Nifon Mihãiþã, Arhiepiscopul Târgoviºtei.
Biserica pãstreazã monumente de artã deosebite ca:
monumentul funerar cu îngeri, realizat de Friþ Storck,
precum ºi icoane realizate la mijlocul secolului al XX-lea
de cãtre zugravul Atanase Anghel. (Arhiep.)

BISERICA KRETZULESCU Printre edificiile cultice
reprezentative ale arealului architectural medieval al
vechii cetãþi a Þãrii Româneºti se numãrã ºi Biserica
Kretzulescu, situatã în zona veche a oraºului, în partea
de nord, în imediata apropiere a Reºedinþei Arhiepiscopale
ºi a Centrului Eparhial al Arhiepiscopiei Târgoviºtei. La
sfârºitul secolului al XIVlea ºi începutul secolului al
XV-lea biserica exista deja, considerându-se a fi chiar o
ctitorie a domnitorului Mircea cel Bãtrân, ridicatã pe
ruinele unei mai vechi biserici de lemn dispãrute. Pisania
din 1863, pictatã deasupra uºii de intrare în naos,
precizeazã: Fondatã de familia Kretzulescu la anul [...],
reparatã întâi la anul 7265 (1757); deci biserica exista
cu mult timp înainte. Reparatã iarãºi, precum se vede,
tot de familia Kretzulescu, în anul 1863, sep(tembrie) 7.
Absenþa documentelor ºi a pisaniilor, cu excepþia celei
din secolul al XIX-lea, a generat confuzii ºi opinii
contradictorii între istorici cu privire la ctitorii bisericii ºi
cronologia ei. Dupã unii, ea a fost o bisericã goticã din
secolul al XVI-lea; alþii o atribuie secolului al XVII-lea ºi
marelui vornic Dragomir; în sfârºit, alþii îl considerã ctitor
pe marele logofãt Radu Kretzulescu, de la care îºi trage
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BISERICA ROMANO-CATOLICÃ Prezenþa
creºtinilor latini în Cetatea de Scaun de la Târgoviºte
este consemnatã de documentele istorice, încã de la
începuturile dezvoltãrii urbane a aºezãrii. Astfel, în
contextul susþinerii ºi participãrii la cruciada târzie (sec.
XV- XVI), catolicismul a fãcut eforturi sã se extindã ºi
în Þara Româneascã. În aceste împrejurãri apare ca un
fapt firesc, dimensionarea bisericii saºilor, de la sfârºitul
sec. al XV-lea, chiar dacã nu exista un numãr suficient
de credincioºi. În condiþiile în care Târgoviºte devine un
important loc de tranzit pentru negustorii din centrul
Europei în drumul lor spre Dunãrea de Jos, ia naºtere
în zona de nord a urbei, în Suseni un târg permanent
menþionat mai târziu în documente ca Târgul de Sus.
În aceastã zonã se dezvoltase o importantã comunitate
de saºi veniþi din Transilvania, refugiaþi din cauza unor
opresiuni ale regatului ungar. Aceºtia au construit o
bisericã catolicã, pe care documentele o consemneazã
la începutul sec. XV, fiind ridicatã pe locul unde s-au
descoperit morminte anterioare. Din Arhiva istoricã a
României, reiese cã pe un vas de piatrã a fost înregistrat
anul 1417, ca fiind data construirii primei biserici catolice
din Târgoviºte, având hramul Sancta Maria Gratiarum
(Sfânta Fecioarã Maria a Harurilor). Istoricul P.P.
Panaitescu, în cartea sa Mircea cel Bãtrân, susþine
informaþia prin care soþia domnitorului, catolicã fiind, ar
fi contribuit prin danii importante la construirea ei. La
1440 este consemnatã în documentele vremii
(Hurmuzaki scrie cã domnul Þãrii Româneºti numise
ca abate al Mãnãstirii Cârþa pe preotul catolic Mihail
Pleban, fost cãlugãr, din Târgoviºte), ca fiind bisericã
de mir. Istoricul Virgil Drãghicescu admite cã Ioan de
Capistrano ar fi efectuat o renovare a bisericii la 1465.
La 1521 în Târgoviºte s-a mai construit o bisericã cu
hramul Sf. Francis. Existenþa celor douã lãcaºe de cult
va determina confuzii în privinþa celor douã hramuri pe
care cãlãtorii strãini prin þãrile române, le încurcau
adesea, neexistând niciun document sã ateste
realitatea. La 1532 italianul Francesco della Valle în
impresiile lui de cãlãtorie scrie: În acest oraº a fost
înãlþatã o bisericã a Sf. Francis unde trãiesc 6 cãlugãri
observanþi care fac slujba bisericeascã potrivit regulilor
bisericii române. În anul 1581 Ieronim (Girolamo)
Arsengo, cãlãtor strãin prin Þara Româneascã nota: În
acel loc se aflã douã biserici catolice una este a Sf.
Francisc, dar e distrusã ºi de zece ani este lipsitã de
slujitor. O altã informaþie parvine din documentele vremii
ºi vorbeºte despre un cãlugãr pe nume Celestino. Fra
Celestino locuia acolo ºi ia hotãrârea sã construiascã
niºte chilii. Probabil distrugerea se referã la chilii pentru
cã, mai departe, se aratã cã biserica se afla în stare
bunã, având nevoie doar de câteva reparaþii. Cealaltã
bisericã se numeºte Sfânta Maria, este înzestratã cu
obiecte de cult, iar în locaº slujeºte un preot luteran.
Acelaºi misionar nu uita sã aminteascã despre soþia

domnitorului Alexandru II Mircea, mama lui Mihnea
Turcitul, care susþine material lucrãrile de refacere ºi
care aduce de la Roma un epitaf pe care-l dãruieºte
bisericii din Târgoviºte. Franco Sivori secretarul personal
al domnitorului Petru Cercel, consemneazã în
documentele vremii: Domnul va acorda venituri bune
pentru ºase cãlugãri în Ordinul Franciscanilor, ce aveau
o bisericã frumoasã. În anul 1623, biserica se afla în
ruine, Diplomatarium italicum (1930), precum ºi
Cãlãtori strãini, consemnându-se trei lãcaºe de cult:
o mãnãstire, biserica Sfântul Francisc ºi biserica Sf.
Margareta  fostã catedralã. În realitate este vorba doar
de douã, iar dintr-o relaþie din 1603 se vorbeºte despre
domnitorul Radu ªerban care se îngrijeºte ca biserica
Sf. Francis sã nu ajungã la ruinã totalã. În anul 1656,
domnitorul Constantin ªerban a încredinþat biserica ºi
mãnãstirea pãrãsite arhiepiscopului de Sofia  Petro
Diodato, permiþând medicului Mascellini da Persaro sã
susþinã financiar refacerea bisericii ruinate (Sf. Maria)
ºi sã restaureze mãnãstirea Sf. Francis. În timpul
domniei lui Constantin Brâncoveanu, Antonio Maria del
Chiaro a vãzut ruinele bisericii catolice relatând: Apar
pânã azi, în spatele bisericii noastre, rãmãºiþele unei
biserici, cu clopotniþa sa, care se spune cã a aparþinut
saºilor catolici, în Storia delle moderne revoluzioni della
Valachia. Biserica saºilor va intra în sec. XVI reînnoitã
ºi extinsã, continuând sã deserveascã comunitatea
catolicã din Târgoviºte. Prezenþa acestui monument a
fost amintitã în scrierile vremii mereu alãturi de
Mãnãstirea Sf. Francis. În 1738 biserica catolicã, numitã
de cronicari Bãrãþia, este descrisã ca fiind micã
dar având trei altare, din care cel mare s-a pãstrat în
bunã stare; sacristia clãditã lângã turn bolta cãzutã,
iar intrarea în biserica se fãcea prin curte pe sub turn
(Arhiva istoricã, I/2, 1865, p. 51). Unii cercetãtori
considerã cã dupã anul 1737 biserica ar fi rãmas în
ruinã pânã la 1898. Cu toate acestea, ea a continuat
sã existe ºi sã funcþioneze, dovadã fiind numeroase
cãrþi de milã ºi scutiri acordate de domnie, pe motiv
cã biserica nu avea altã milã ºi chivernisealã de nicio
parte cum comenteazã Nicolae Iorga. În anul 1819
biserica Bãrãþia din Târgoviºte figureazã printre
mãnãstirile de categoria a IV-a ale þãrii, cum
mãrturiseºte V.A. Urechia. În 1836 biserica era ruinatã
ºi se preconizau reparaþii capitale, dar starea avansatã
de degradare a hotãrât în final dãrâmarea ei. Înainte de
demolare zidurile ruinate au fost imortalizate de pictorul
Carol Popp de Szathmary, astfel încât avem o imagine
a ruinelor sale. În anul 1905 vine paroh la Târgoviºte
pãrintele Iacob Ciumorov. În anul 1923 aveam deja o
organizare modernã a bisericii catolice iar ca preºedinte
al comitetului bisericii îl gãsim pe Giuseppe Listtuzzi.
Aflãm, de asemenea, cã exista ºi o orgã ºi cã se aflau
în cãutarea unui organist. Din pãcate, necazurile nu vor
ocoli biserica catolicã din Târgoviºte ºi astfel la 5 august
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Campofranco (1648) (vicar patriarhal latin de
Constantinopol provincila, de Transilvania, superiorul
misiunii franciscanilor conventuali din Moldova ºi Valahia
ce-ºi avea reºedinþa la Târgoviºte); Anton Franceschi
(1651); Francisc din Osimo (1655); Anton Angelini
(1682); Paul Vikler (1791); Buonaventura Hadsia (1839);
Nazarie Pluhar (1859); Iziodo Vorgich (1860); Felix
Pongracz (1866); Salvator Bevilaqua (1868); Vitus
Bianconi (1883); Iosif Band (1905), în perioada
interbelicã: Francisc Augustin, Blasutti, Ionel Râtan,
Emil Dumea; dupã al Doilea Rãzboi Mondial pânã astãzi:
Ion Solomon, Petru Balint, Dominic Soare (N.B.
Documentarea a fost pusã la dispoziþie de Iuliana Bor,
consilier la Complexul Naþional Muzeal Curtea
Domneascã din Târgoviºte). (G.C.)

1929 un trãsnet va aduce mari pagube incendiind
interiorul ºi transformând totul în cenuºã. În afarã de
clopotniþa ºi altarul mare, totul a fost distrus. Lucrãrile
de refacere au fost conduse de arhitectul Arhiepiscopiei
Ferdinand Hofelich iar cheltuielile au fost suportate în
mare parte de Arhiepiscopia catolicã din Bucureºti.
S-au consolidat zidurile, s-a refãcut acoperiºul cu
învelitoare de þiglã, s-a înlocuit mobilierul ºi s-a executat
o zugrãvealã nouã. Tot în aceastã perioadã s-a pregãtit
în interiorul bisericii, în faþa altarului mare, lângã banca
de Împãrtãºanie, un mormânt acoperit cu o lespede de
marmurã pentru ctitorul bisericii pãrintele Vitus Bianconi.
Sfinþirea bisericii s-a fãcut pe data de 4 octombrie 1931
în prezenþa Arhiepiscopului Alexandru Th. Cisar, unui
sobor de preoþi, asistat de Iulius Hering. În perioada
interbelicã, mai precis între anii 1933-1935, au slujit
câteva luni, detaºaþi fiind la Târgoviºte, Monseniorul
Vladimir Ghica ºi Anton Durkovici  prelat catolic, viitorul
episcop. În anul 1936 s-a construit altarul Sf. Anton
introducându-se cu aceastã ocazie devoþiunea Sf. Anton
de Padova. Între 1937-1940 se realizeazã ºi al doilea
altar lateral. Anul 1946 este anul în care, un donator, I.
Petre, construieºte grota Prea Curatei Fecioare Maria
de la Lourdes, care este ºi astãzi amplasatã lângã
bisericã. Dupã revoluþia din decembrie 1989, se
demareazã un proiect amplu de refacere ºi restaurare
a bisericii ºi de construire a anexelor. Astfel, în anul
1997 începe refacerea bisericii la care se vor adãuga
douã construcþii noi: casa surorilor de caritate Sf. Paul
ºi grãdiniþa Sf. Francisc. În luna de sãrbãtoare a
hramului, 4 octombrie 1998, Arhiepiscopul Ioan Robu
sfinþeºte acest înnoit lãcaº de cult. În anul de graþie
2002 se reface interiorul bisericii prin repictare. În curtea
bisericii se aflau ºi câteva morminte ale unor catolici
importanþi care au ocupat o poziþie socialã de seamã în
vremea lor. De exemplu, Sofia Starzawski, soþia lui Ioan
Starzawski (secretarul polon a lui Matei Basarab); fiul
contelui Bartolomeu Ferrati, unul din medicii lui
Constantin Brâncoveanu; Dominic de Fontanes, fost
interpret al Ministrului Franþei la Constantinopol ºi Administrator al Societãþii Orientale de Comerþ. Dintre
personalitãþile locale menþionãm numele farmacistului
Samuel Graeff ºi pe cel al medicului Johann Schöbel.
Peste drum de bisericã se poate vedea vechea casã
parohialã, monument de arhitecturã româneascã din
sec. XII având o salã ºi patru camere, faþada simplã ºi
foiºor vitrat. Beciurile boltite permit datarea în perioada
de înflorire a arhitecturii brâncoveneºti. În prezent, în
Târgoviºte, Biserica Sf. Francis reuneºte un numãr
de 500 de credincioºi romano-catolici. Iatã preoþii parohi
care au slujit la altarul bisericii romano-catolice
târgoviºtene: Fra Celestino (1582); Francisc Pastis din
Cadia (a fost 7 ani Superior al mãnãstirii Târgoviºte);
pãrintele magistru Gregorio de Magistri DAlatri ºi
Venezino Berardi (1648); pãrintele Buonaventura

BISERICA SFÂNTA VINERI Situatã în extremitatea
de nord-est a incintei a doua a Curþii Domneºti din
Târgoviºte, este o mãrturie de la începutul secolului al
XVI-lea din Þara Româneascã pãstratã întreagã.
Datarea începutului bisericii este incertã, totuºi, un fragment de ancadrament din piatrã aflat la uºa de pe latura
nordicã a naosului poartã urmãtoarea inscripþie în limba
slavonã: Rugãciunea robului lui Dumnezeu jupan Manea
Clucer ºi a jupaniþei Vlãdaie, veºnica lor pomenire la
anul 7025 (1517), luna iulie, 15 zile. O altã inscripþie
din altar menþiona cã biserica din vechime s-au fost
zidit de o doamnã Sultana identificatã de Nicolae Iorga
cu soþia domnitorului Petru Cercel. O atestarea
documentarã sigurã avem de abia la începutul secolului
XVII, la 15 mai 1613, când, în vremea lui Alexandru
Mircea Voievod, paharnicul Muja fiind încã în viaþã
menþiona ca sã-i îngroape trupul lui la sfânta bisericã
din Târgoviºte ce se numeºte hramul preacuvioasei
Paraschiva. Din 1634, în documentele vremii biserica
apare menþionatã ca Sf. Vineri, ca Sf. Paraschiva
sau ca biserica domneascã micã. Biserica este în
formã de navã ºi are dimensiunile de 26,30 × 7,5 m,
fiind formatã din pridvor, pronaos, naos ºi altar. O
particularitate a construcþiei o constituie forma absidelor
laterale, înguste ºi prelungi, nemaiîntâlnite la alte
monumente din epocã, interiorul preluând în general
modelul arhitectural Cozia. În august 1712, incendiul
care a distrus Uliþa cea Mare din Cetate, ajungând ºi
la Curtea Domneascã a ars biserica Sfânta Vineri ºi o
pereche de case alãturate. Istoricul Virgil Drãghiceanu
considerã cã Sf. Vineri slujea de paraclis vechiului palat
domnesc, fiind una dintre puþinele biserici de zid din
acea vreme ridicate la Târgoviºte. Biserica a cunoscut
mai multe restaurãri, ca de exemplu, în timpul lui
Constantin ªerban (1654-1658); în 1699 când s-a reparat
atât turnul de la intrare, care servea drept clopotniþã,
cât ºi biserica paraclis, care era destinatã doamnei ºi
suitei sale; în 1731-1732 ªerban Fusea cu Negoiþã, fiul
sãu au primenit-o. Pe la anul 1803 s-au efectuat noi
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BISERICA SFÂNTUL GHEORGHE A fost construitã
de Neagoe Basarab în anul 1517 ºi este menþionatã de
cãtre Gavriil Protul ºi de Letopiseþul Cantacuzinesc, ca
una dintre realizãrile acestui domnitor. Fiind veche ºi
necãutatã de multã vreme neºtiindu-sã ctitorii sãi,
dezvelitã ºi dãrâmat(ã), Dima Stegar au pardosit-o, au
fãcut advon º-au zugrãvit ºi ºindrilit [...] biserica de
iznoavã la anul 1730. Pentru cã înveliºul era vechi
mahalagii au învelit-o cu toatã cheltuiala lor la anul 1794.
Alte renovãri au fost fãcute de Dima Lixãndroiu ºi de alþi
mahalagii la 1816 ºi 1862, 1940 ºi 1982. Din monumentul
clãdit de Neagoe Basarab se pãstreazã puþine elemente
arhitecturale în pronaos ºi altar, pridvorul (1730) ºi
absidele pronaosului, fiind adãugate cu ocazia lucrãrilor
din 1862. Pictura actualã dateazã din 1862 ºi a fost
realizatã de Hagi Avram, Pârvu ºi Ilie. (M.O.)

lucrãri conduse de egumenul mânãstirii Dealu deoarece
în primii ani ai secolului al XIX-lea biserica Sfânta Vineri
a devenit metoh al mânãstirii Dealu. Între anii 18501852 Nicolae Brãtescu a efectuat lucrãri de restaurare,
iar între anii 1967-1968 s-a efectuat o restaurare
complexã, care a pus în valoare principalele monumente
ale Curþii Domneºti de la Târgoviºte între care ºi Biserica
Sf. Vineri. Din anul 1994, prin purtarea de grijã a Î.P.S.
Dr. Vasile Costin, Biserica Sfânta Vineri din incinta Curþii
Domneºti, a fost reactivatã ca bisericã de mir pentru
deservirea cultului. (Arhiep.)
BISERICA SFÂNTUL DUMITRU BUZINCA Are
hramul Adormirea Maicii Domnului ºi Sfântul ºi Marele
Mucenic Dimitrie este situatã pe Str. Bãrãþiei nr. 34, în
nordul vechii cetãþi de scaun Târgoviºte. Monumentul a
fost zidit din temelie [...] din poruncã ºi cu cheltuiala
lui Dumitru Buzinca în anul 1639, ispravnic fiind Popa
Arsenie. Lãcaºul avea dimensiuni modeste ºi se pare
cã era destinat a fi paraclis al curþii sale din Târgoviºte.
Considerãm cã prima picturã a bisericii a fost realizatã
de echipa de zugravi ce a pictat în 1698 ºi Biserica
Domneascã, sub conducerea lui Constantin Zugravul.
Dupã o jumãtate de secol, ctitoria slujerului Buzinca a
fost reparatã ºi zugrãvitã în anul 1697, din iniþiativa lui
Constantin Brâncoveanu, fapt consemnat de Cronica
lui Radu Greceanu: S-au isprãvit ºi biserica lui Sfeti
Dimitrie den Târgoviºte, care era de tot stricatã ºi bolta
surpatã. Iar mãria sa, pe lângã alte multe ce au fãcut în
Târgoviºte, ºi aceia au pus de o au dres ºi o au grijit de
tot. Alte consolidãri ºi restaurãri s-au fãcut în anul 1808,
apoi în 1840, datã la care prin cheltuiala polcovnicului
Dumitrache Bãlãºescu se construieºte o nouã tâmplã
de zid, ºi se îmbogãþeºte patrimoniul cu sfeºnice ºi
douã tetrapoade. Potrivit unei însemnãri de la 1865,
biserica s-a zugrãvit din nou cu cheltuiala [ ] sãrdarului
Ion Fundãþeanu [ ] de Hagi Avram Zugravu ot
Târgoviºte. O nouã restaurare generalã s-a realizat în
1902, când s-au adãugat un soclu nou ºi construcþia
de mici proporþii care adãposteºte intrarea, s-au mãrit
ferestrele ºi s-a desfiinþat zidul dintre naos ºi pronaos.
A fost restauratã ºi în anul 1942. De remarcat sunt
arhitectura monumentului, icoanele pãstrate de la 1817
ºi 1865, realizate de meºterii locali care evidenþiazã
forþa ºcolii de picturã de la Târgoviºte, precum ºi epitaful
de piatrã din 1654. Forma planului dreptunghiular
mãsoarã cca 20 × 8 m, se încheie la rãsãrit cu o absidã
poligonalã în interior ºi exterior. Ca particularitãþi
arhitecturale sunt turnul clopotniþã ºi boltirea naosului,
alcãtuitã dintr-un semicilindru întãrit prin douã arce
dublouri. Pronaosul este construit dupã un plan cruciform ºi este întãrit la colþuri de patru picioare masive de
zidãrie pe care se sprijinã patru arce puternice. Biserica
a deservit neîntrerupt nevoile spirituale ale credincioºilor
din parohie. (Arhiep.)

BISERICA SFÂNTUL IONICÃ Actuala bisericã
cunoscutã sub numele de Sf. Ionicã este situatã într-o
zonã veche a cetãþii ºi se înscrie între monumentele
reprezentative ale tipului de biserici cu navã unicã,
construite în prima jumãtate a secolului al XVII-lea, fapt
care ne determinã s-o datãm în aceastã epocã deºi
despre ctitorul ºi începuturile ei nu avem informaþii precise. De abia, în secolul al XVIII-lea, când intrã sub
oblãduirea familiei Greceanu apare în documente ca
paraclis de curte feudalã cu prilejul vânzãrii unei proprietãþi
din vecinãtate în 1711. Biserica a suferit în decursul vremii
mai multe restaurãri. Spre exemplu în 1780, dupã ce
fusese pustie mai înainte, apoi în 1809, când biserica a
fost grav avariatã de cutremurul din 1802, ºi în 1860,
dupã care a fost pãrãsitã. Din vechea picturã de epocã
brâncoveneascã nu s-a mai pãstrat decât icoana de hram
aflatã în firida de deasupra intrãrii în pridvor, pe care se
mai putea citi semnãtura meºterilor zugravi Constantin
(Constantinos) ºi Ioan, aceiaºi care au pictat ºi Biserica
Domneascã din Târgoviºte ºi Biserica Mare de la Hurez,
unde grecul Constantinos a creat renumita sa ºcoalã de
picturã. De asemenea, biserica a fost repictatã de Hagi
Avram ºi Luca Iuculescu în 1860. Cu prilejul restaurãrilor
începute în 1972 ºi finisate în 1993-1994 biserica a fost
din nou împodobitã cu picturã de Anghelin Victor.
Totodatã s-a descoperit pe latura sudicã ºi o intrare
secundarã cu un ancadrament gotic de influenþã
moldoveneascã, provenit probabil de la un monument
ruinat. Dupã înfiinþarea Facultãþii de Teologie din cadrul
Universitãþii Valahia, biserica Sf. Ionicã a fost desemnatã
sã fie capela studenþilor, devenind astfel locul lor de
practicã liturgicã. (Arhiep.)
BISERICA SFÂNTUL NICOLAE GEARTOGLU
Situatã într-o zonã cu profunde conotaþii urbanistice
medievale, în imediata vecinãtate a Mãnãstirii Stelea,
de pe strada cu acelaºi nume, Biserica Sf. Nicolae
Geartoglu marcheazã o nouã etapã în evoluþia formelor
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biserica sârbilor, este cel mai probabil cã aceºti bulgari
(denumirea de sârbi a fost datã datoritã confuziei dintre
limba sârbã ºi bulgarã) aºezaþi la marginea Târgoviºtei
sã fi venit la rugãciune aici. Lãcaºul de cult a rãmas în
grija familiei ctitorului, la 1698, Nicolae Coj, fiul ctitorului,
dãruia bisericii un Minei. Puþin mai târziu, la 6 iulie 1713,
pânã la jumãtatea secolului al XVII-lea biserica mai este
cunoscutã ºi ca Sf. Nicolae biserica acea stricatã. În
anul 1800, a fost reparatã de Sima Bucºeneanu, care
o zugrãveºte, îi reface acoperiºul, clãdeºte amvonul ºi
clopotniþa, înfrumuseþând-o cu toate desãvârºit. Tot
atunci i se adaugã o nouã pisanie, situatã deasupra
celei vechi ºi un alt hram, cel al Sfinþilor Voievozi.
Monumentul a mai suferit anumite intervenþii ºi în anul
1863, la iniþiativa unei anumite Sultana Simuleasa,
probabil fata ctitorului din anul 1800, de la care provine
ºi numele adãugat hramului. Lãcaºul, de plan triconic,
alcãtuit iniþial din pridvor, pronaos, naos ºi altar. Cele
douã turle din lemn, acum îmbrãcate cu tablã, aparþin
refacerilor din anul 1863. Astãzi Biserica Sf. NicolaeSimuleasa este bisericã parohialã, servind ca lãcaº de
cult pentru credincioºii târgoviºteni din microraionul IX.
La ea se poate ajunge uºor, fie venind dinspre Bucureºti,
pe Calea Domneascã, fie venind dinspre centrul oraºului,
pe la Piaþã 1 Mai. (Arhiep.)

pe care le-au manifestat edificiile cu navã unicã din Þara
Româneascã în secolele XVI-XVII. Rareori semnalatã de
istorici, cunoscutã încã din vremea lui Matei Basarab
sub numele de biserica Sfântul Nicolae, este menþionatã
relativ târziu, într-un document din 1712, în care se
specificã: este foarte veachie, de demult, astfel cã nu
se ºtia de cine a fost fãcutã. Tot aici se consemneazã
cã vãzându-o învechitã ºi stricatã, Pascalie-vornicul s-au
apucat de o au dres, o au zugrãvit ºi o au înfrumuseþat
precum se veade, fãcând lângã bisericã ºi pivniþã de piatrã
cu case pe pivniþã. La 12 martie 1787, biserica nu mai
avea pardoselã, zugrãveala era cãzutã pe de o parte,
iar clopotniþa descoperitã de tot. La începutul secolului
al XIX-lea cãminarul Gheorghe Geanolu (Geartoglu),
cumpãrã casele ºi reparã zidurile bisericii, deschizând
lãcaºul. Conflictele cu oºtile turceºti din 1821, au afectat
grav ºi acest edificiu, care a rãmas în stare de ruinã,
pânã în 1828, când Nichita Formac, rudã apropiatã a lui
Geanolu (Geartoglu), iniþiazã o reparaþie generalã,
consemnatã în pisania din 1860, aflatã deasupra uºii de
intrare în pronaos. Între alte lucrãri, pisania menþioneazã
lucrãrile de refacere a acoperiºului ca ºi zugrãvirea: pã
din lãuntru, pã din afarã, de cãtre meºterii Hagi Avram
ºi Luca ot Târgoviºte. De plan dreptunghiular alungit,
cu dimensiunile de 16,5 × 6, compusã din pronaos ºi
naos, biserica prezintã absida altarului poligonalã, atât
la interior cât ºi la exterior ºi foarte puþin decroºatã faþã
de corpul navei. Edificiul este dominat de un turn
clopotniþã dispus spre vest având adosatã o micã
construcþie pe latura sudicã, destinatã scãrii de acces
la clopotniþã. Astãzi restauratã, aflatã în faza de refixare
a picturii decapate ºi de repictare, Biserica Sf. Nicolae
Geartoglu, alãturi de ansamblul architectural de la Stelea,
întregeºte ambientul monumental al oraºului medieval
Târgoviºte ºi aºteaptã sã fie redatã cultului. (Arhiep.)

BISERICA SFÂNTUL NICOLAE-ANDRONEªTI
Situatã în strada Pârvan Popescu, nr. 24, din Târgoviºte,
potrivit pisaniei: în zilele lui Io Radu voievod acest hram
al Sfântului Nicolai l-au fãcut jupan Manea vel vornic ºi
jupâniþa Vlãdaia la anul 7036 este ctitoria lui Manea
vel Vornic ºi a jupâniþei Vlãdaia, ridicatã prin anii 15271528 ºi închinatã Sfântul Ierarh Nicolae ºi Sfinþiilor
Împãraþi Constantin ºi Elena. Vandalizat în timpul
invaziei otomane din 1595, monumentul este reparat
puþin mai târziu de cãtre popa Goncea, care a adãugat
la pisania iniþialã menþiunea: Sã se ºtie cum au spart
biserica Sinan paºã ºi au dires popa Goncea cliseariu.
Din nou ruinatã în timpul cutremurelor din 1636 ºi 1640,
biserica este reziditã din temelie de cãtre Matei Basarab
în 1653, conform noii pisaniii: Cu vrerea Tatãlui ºi cu
ajutorul Fiului ºi cu sporul Duhului Sfântu îndemânatu-se
au creºtinul Io Mateiu Basarabu voievod, i gospodã ego
Elina de au zidit aceastã sfântã besearicã hramul
Sfântului Nicolae den temelie pânã în sfârºit ca sã le fie
pomeana în veaci. De acum, biserica este cunoscutã ºi
sub numele de Sf. Nicolae al Doamnei (Elina) sau Sf.
Nicolae Nou. Denumirea de Sf. Nicolae Androneºti apare
abia în secolul al XVIII-lea, când monumentul trece în
grija familiei boierilor Androneºti. Aceastã familie a reparat
biserica în anii 1796, 1808 ºi 1813. În anul 1813 biserica
a fost pictatã cu cheltuiala lui Dumitru Bogasieru de
meºterii Nicolae ºi Bãnicã, zugravi ot Sãteni. De la ei
s-a pãstrat ºi o icoanã a Sfântului Harambie datatã din
30 martie 1821 de unde probabil i s-a adãugat bisericii ºi

BISERICA SFÂNTUL NICOLAE SIMULEASA Are
hramul Sf. Ierarh Nicolae, dar primul hram se pare cã a
fost Sf. Arhangheli Mihail ºi Gavriil. Nu se cunoaºte
dacã actuala bisericã a fost edificatã pe alta mai veche,
nãruitã, dar probabil cã locul ales pentru aceastã
bisericã sã aibã o astfel de încãrcãturã spiritualã ºi
istoricã. Numitã ºi biserica Sârbilor, ea a fost construitã
de Mirco mare cãpitan de lefegii, în vremea domniei lui
Constantin ªerban Cârmii, fiind începutã la 10 iunie 1654
ºi terminatã la 30 noiembrie acelaºi an. Pisania bisericii
consemneazã cã biserica a fost  ridicatã de întru
temelie pânã la sfârºit [ ] de [ ] jupan Mirco vel
cãpitan za sârbi împreunã cu familia lui, formatã din
jupâniþa ego Ioana, copiii Florica; Pãunã; Nicolai, dar
ºi Nicola braþ cãpitan; Dumitru braþ cãpitãneasii, cu
toþi în serviciul militar al domniei. De aceea, i-a rãmas,
multã vreme, în conºtiinþa târgoviºtenilor, aceastã
denumire de biserica sârbilor ºi pânã la edificarea
bisericii Sf. Nifon din Târgoviºte, cunoscutã ºi ea tot ca
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Târgoviºte, pe strada Constantin Brâncoveanu nr.83,
Biserica Sfinþii Arhangheli Mihail ºi Gavriil este una din
cele mai noi bisericii construite în acest oraº. Biserica
Sfinþii Arhangheli Mihail ºi Gavriil îºi are începuturile pe
vremea arhipãstoririi Înalt Prea Sfinþitului Dr. Vasile
Târgoviºteanu, Arhiepiscopul Târgoviºtei, mai precis în
anul 1998 când P.C. Preot Safta Gheorghe a avut
iniþiativa de a ridica un Sfânt Lãcaº într-un loc viran aflat
la rãspântia de lângã nouã autogarã din Târgoviºte, cu
hramul Sfinþilor Arhangheli în cinstea celor doi copii ai
Pãrintelui mai susmenþionat. Piatra de temelie a fost
fixatã pe data de 24 februarie a anului 1998. În acest
demers, alãturi de Preotul Gheorghe Safta a venit dl.
Ing. Petrescu lon, care a contribuit în mod substanþial,
precum ºi alþi oameni de bunã credinþã care au dorit ca
în acel cartier sã se înalþe un sfânt lãcaº de rugãciune
ºi au început drumul anevoios pentru construirea noii
Biserici. Ulterior, biserica a primit ºi ai doilea hram (Sfinþii
Petru ºi Pavel) ca semn de recunoºtinþa pentru
ostenitorul Mircea Ionescu al cãrui tatã, preot, a purtat
numele Petru. Proiectul bisericii a fost realizat de d-na
arh. Corina Ogescu ºi de d-na Mariana Vlãdescu.
Zidurile bisericii au fost înãlþate de vrednicul de pomenire
dl. ing. Mircea Ionescu, cel care a ºi supravegheat atent
lucrãrile ce s-au executat. Biserica este construitã în
formã de cruce având trei turle, una pe naos ºi celelalte
douã pe pronaos cu abside la altar ºi la cele douã strane
cu pridvor deschis. Lucrãrile de la catapeteasmã au
fost executate de domnul Dobra Teodor care a dorit sã
aducã un stil nou de execuþie a lucrãrilor. Pictura bisericii
a fost realizatã de Preotul Dicu Octavian în stil fresco
cu influenþe bizantine ºi într-o cromaticã vie. Biserica a
fost târnositã de Înaltpreasfinþia Sa Dr. Nifon,
Arhiepiscopul ºi Mitropolitul Târgoviºtei în anul 2002 pe
data de 26 mai împreunã cu un numeros sobor de preoþi,
diaconi ºi credincioºi. (Arhiep.)

al treilea hram Sf. Haralambie. Bisericii i s-au mai fãcut
reparaþii în 1912 ºi în 1942 când se reface ºi turla de pe
naos ºi este pictatã de renumitul Vasile Blendea. O
restaurare remarcabilã începutã în anul 2002 la iniþiativa
parohiei a inclus biserica într-un proiect de restaurãri al
Institutului Naþional de Patrimoniu ca monument istoric
de categoria A. Planul bisericii în formã de navã este
alcãtuit dintr-un pronaos de formã pãtratã, naos
dreptunghiular, absida altarului, circularã în interior ºi un
pridvor mãrginit de opt stâlpi de zidãrie ºi boltit cu un
semicilindru dispus transversal. Lãcaºul de cult a
funcþionat permanent ca bisericã de enorie. (Arhiep.)

BISERICA SFÂNTUL NIFON Este situatã în cartierul
Matei Voievod, cunoscut cu numele de Cartierul Sârbilor,
locuit de o populaþie în majoritate de origine bulgarã.
Pisania bisericii pune vechimea acestui lãcaº de
rugãciune, cu multe secole înainte întrucât se: socoteºte
cã pe acest loc au fost clãditu în zilele Radului Voievod
un sfânt lãcaº, zidit ºi de Sfântul Nifon, de Radu Voievod
surghiunit; ear în vremi prãpãditu; din temelie ziditu ºi
hramul Sfântului Nifon pomenitu, de hristiani orãºani
Târgoveºti ºi alãturaºi strãini ajutãtori ºi cu toate odoarele
împãodobitu, ear dintru începutu au fost ºi stãruitori
dumnelor d. Sandu Dudea, d. Gheorghe Zet Lazãr, d.
Ion Berindei, Tudorache braþ Racoviceanu, Avram Zugrav,
Nitã Pârvu, d. Niculae Fusea, Petre Bãdulescu în domnea
luminatului nostru Barbu ªtirbei voievod, fiind mitropolit
d. Nifon leat 1854 decembrie 9. Pisania din anul 1854
aminteºte cã biserica a fost clãditã de Nifon, fostul patriarh
al Constantinopolului, fiind din temelie reziditã de orãºeni
la 1852-1854. A suferit refaceri între anii 1898-1903, fiind
zugrãvitã în 1903. Aceasta este atestatã în secolul al
XVIII-lea când este amintitã de banul Mihai Cantacuzino
sub numele de biserica din mahalaua sârbeascã. De
asemenea, figureazã ºi în catagrafia oraºului din 1810.
Dupã secole de degradare, biserica a fost reziditã din
temelii în anul 1854, zugrãvitã la anul 1903 ºi sfinþitã la
anul 1912, când primeºte în dar de la Episcopul Nifon al
Dunãrii de Jos, degetul arãtãtor de la mâna dreaptã a
Sfântului Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului ºi
reorganizatorul Mitropoliei Þãrii Româneºti. Acest sfânt
odor împreunã cu alte documente vechi ce dateazã de
la anul 1689, se pãstreazã ºi astãzi în Biserica Sârbilor.
Edificiul de azi este de o frumuseþe, amploare ºi
arhitecturã remarcabile. Se pãstreazã douã copii de la
începutul secolului al XX-lea ale icoanei hramului, care
descria pasaje din opera lui Gavriil Protul, privind viaþa
Sfântului Nifon ºi o icoanã de mari dimensiuni (133 × 80
cm) a sfântului Nifon, datând din a doua jumãtate a
secolului al XVIII-lea, care are în colþurile de sus pictate
douã scene din viaþa patriarhului. (Arhiep.)

BISERICA SFINÞII ÎMPÃRAÞI Cunoscutã ºi sub
numele de Biserica Sfântul Nicolae a Domnului sau
Biserica Cazacilor, are hramul Sfinþii Împãraþi
Constantin ºi Elena. În 1650 avea hramul Sfântul
Nicolae. Construcþia s-a efectuat în anul 1650 de cãtre
domnitorul Matei Basarab ºi de soþia sa Elina, având
ispravnic pe Hagi Constantin. Biserica stricându-se ºi
desvãlindu-se rãu a fost dreasã ºi ºindrilitã de Vasilache
Frumuºica în anul 1732. Dupã moartea acestuia, fiul sãu
Dragomir s-au îndemnat de au învãlit-o ºi au zugrãvit-o
ºi au fãcut tâmpla ºi amvonul afarã fãcându-se ctitori
noi. Biserica a avut de suferit în 1821, când a fost
transformatã în geamie ºi a depãºit cu greu vremurile
potrivnice. A fost învelitã în 1919 cu banii obþinuþi de
compozitorul ºi dirijorul George Enescu, în urma
concertelor susþinute la Târgoviºte. Planul bisericii este
în formã de navã ºi este compus din pronaos, naos,
altar ºi ocupã un loc important în istoria arhitecturii

BISERICA SFINÞII ARHANGHELI MIHAIL ªI
GAVRIIL Aflatã în partea de nord-vest a municipiului
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1672, 1714, 1729, 1730, 1739 ºi 1769, realizate cu
chenar ºi decor floral, icoanele din 1820 realizate de
Nicolae ºi Bãnicã zugravi ot Sãteni, cãrþile religioase
din sec. XVII-XIX, cu interesante însemnãri. Biserica s-a
aflat în imediata apropiere a casei pãrinteºti a lui Ion
Heliade Rãdulescu, rudele acestuia implicându-se în
acþiunea de îngrijire a bisericii. (M.O.)

munteneºti, influenþa arhitecturii moldoveneºti, prin
biserica Stelea, fiind evidentã. Contraforþii, ancadramentele
uºii ºi ferestrelor, bazele stelate ale turlelor etc. sunt
inspirate de meºterii moldoveni, toate însã integrate
contextului muntenesc. O scarã în formã de melc duce
la baza unei turle-clopotniþã aflatã deasupra pronaosului,
adãpostitã într-un turnuleþ adosat laturii de nord. Un brâu
median profilat separã decoraþia exterioarã în douã
registre egale, cu arcuri originale cu ciubuce. Paramentul
tencuit a fost ornamentat prin incizie ºi culoare, care
imitã cãrãmida aparentã, iar brâul este zugrãvit cu roºu,
albastru ºi alb, imitând o panglicã rãsucitã. Pictura a
fost realizatã de cãtre Matei Basarab, dar noii ctitori au
zugrãvit-o prin Popa Ioan ºi fiul sãu Gheorghe. Se
cunoaºte cã Ioan... era eromonah zugrav ot schitul
Sãteni. (M.O.)

BISERICA STOLNICUL Biserica este cunoscutã
astãzi cu numele de Stonicul a fost ridicatã de
Constantin Cantacuzino Stolnicul (1650-1716) pe
ruinele unei mai vechi biserici de lemn, construitã de
Udrea Brãtescu, care nu mai exista. Noua construcþie
a fost terminatã de Stolnic ºi soþia sa Safta în 1705.
Din vechea pisanie scrisã în chirilicã ºi încastratã în
zidul acestui lãcaº reiese cã avea hramul Adormirea
Maicii Domunului ºi cã stolnicul Constantin Cantacuzino
în cinstea fiului sãu ªtefan Cantacuzino, devenit domn
al Þãrii Româneºti (1714-1716), i-a adãugat ºi hramul
Sfântul ªtefan. Mai târziu, breasla meºteºugarilor
tãbãcari ºi cojocari din Târgoviºte a mai adãugat
lãcaºului ºi hramul Sfântului Ilie, ca patron al lor.
Biserica a suferit în decursul timpului numeroase
restaurãri. Monumentul a fost reparat în anul 1854 de
Rãducanu I. Dudãu, reprezentantul orãºenilor în divanul
ad-hoc. O nouã restaurare a fost realizatã de I.
Stematiu, care a refãcut tâmpla, a zugrãvit, ºi a pardosit
biserica [ ] a fãcut sânurile [ ] stranele ºi alte
ornamente, ºi finalizatã la 4 august 1882. Pictura
bisericii a fost restauratã în 1925 de meºterul Pavel
Ionescu. Medalioanele pictate din exterior reprezintã
resturi ale picturii din secolul al XIX-lea. Monumentul
se impune prin arhitecturã de epocã legatã de numele
Stolnicului Cantacuzino. De menþionat cã la aceastã
bisericã se mai pãstrezã încã steagul Societãþii
lucrãtorilor cizmari ºi pantofari din Târgoviºte, fondatã
la 29 mai 1889. (Arhiep.)

BISERICA SFINÞII VOIEVOZI Cunoscutã ºi sub
numele de Biserica Albã din mahalaua Zlãtari sau Sfinþii
Voievozi sau Arhangheli, are hramul Sfinþilor Îngeri ºi
Marilor Voievozi. Folosind caracteristicile deosebite din
compunerea planului trilobat, edificarea monumentului a
fost atribuitã epocii lui Petru Cercel, punct de vedere ce
corespunde ºi tradiþiei consemnatã de cele notate pe
cãrþile vechi existente în bisericã. Biserica este
menþionatã în documente în 1615, 1632, 1767. În 1767,
Bãdica logofãtul, fiul lui Negoiþã arãta cã neamul lui
purtase de grijã sfintei biserici ºi pentru cã se prãpãdise
o închina sfintei Mitropolii. În 1823, postelnicul Vasilache
Maican ºi biv vel vistier Iancu Rãdulescu au intervenit în
repararea ei, fãcându-i danie ºi moºia de peste apa
Ialomiþei. Ajunsã din nou în desãvârºitã dãrãpãnare ºi
fãrã mijloace de a sã preînnoi Avram Ioan cu feciorii sãi
[...] au învelit acest sfânt lãcaº din nou, au tencuit-o, au
ridicat turla de dinainte, au zugrãvit-o pe dinãuntru ºi pafarã. O nouã restaurare a bisericii a avut loc în 1910
sub egida Comisiei Monumentelor Istorice. Biserica este
construitã în plan trilobat, alcãtuit din pridvor, pronaos,
naos ºi absida altarului. Pridvorul este deschis, având
ºase stâlpi octogonali de zidãrie asemãnãtori cu cei de
la Biserica Domneascã, iar pronaosul alungit a servit ºi
de gropniþã. Naosul este mult mai mare spre vest decât
la alte edificii de acest tip prin retragerea cãtre pronaos
a zidului despãrþitor, în timp ce absida altarului este
poligonalã la exterior ºi circularã în interior. Spre exterior,
faþadele au fost împãrþite în registre inegale, printr-un brâu
sub formã de zimþi de ferãstrãu, decorate prin arcaturi
gemene, ce alterneazã cu firide în plin centru. Corniºa
este alcãtuitã din trei rânduri de zimþi din cãrãmidã
specialã, cu vârf. Turla este zveltã, cu zece laturi
strãpunse de ferestre înalte, puse în evidenþã printr-o
modalitate interesantã, ce sporeºte valoarea ºi
monumentalitatea bisericii. Pictura a fost realizatã, în
anul 1849, de cãtre Avram, Sache ºi Pârvu, zugravi din
Târgoviºte. De remarcat sunt pietrele de mormânt din

BISERICA TÂRGULUI Situatã pe strada Ion
Heliade Rãdulescu, nr 2, Biserica Târgului este singura
bisericã al cãrei nume aratã ca ºi numele oraºului
preocupãrile strict economice ale locuitorilor.Biserica
poartã hramul Adormirea Maicii Domnului ºi Sfântul
Prooroc Ilie Tesviteanul. Pe locul acesta, pe care se
gãseºte acum Biserica Târgului, a mai fost o bisericã
tot cu hramul  Adormirea Maicii Domnului. În timpul
domniei lui Matei Basarab, cunoscutul cãrturar Udriºte
Nãsturel-Herãscu, fiind cãmãraº ºi credincios mãriei
sale, fratele doamnei Elina, soþia domnitorului, împreunã
cu ispravnicul Radu Logofãt, vel-cãpitan, cu aprobarea
domnului, au dãrâmat zidurile vechii biserici, ºi au fãcut
din temelie aceastã bisericã. Udriºte, aflându-se cãmãraº
ºi credincios mãriei sale i-au fãcut rugãciune ºi îndemnare
sã facã aceastã bisericã, cãruia dându-i-se voie de cãtre
mãria sa, au pus ºi au sfãrâmat tot zidul acela ºi de
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din Calea Domneascã în parcul Chindiei. Biserica
Vãrzaru, fostã a curþilor armaºului Radu Vãrzaru, a fost
demolatã la începutul secolului al XX-lea, stârnind
proteste, între care ºi ale scriitorului ºi dramaturgului
Ion Luca Caragiale. Documente care sã ateste
înfãþiºarea bisericilor demolate s-au pãstrat doar despre
bisericile Roºie ºi Vãrzaru: biserici de plan dreptunghiular, cu turn clopotniþã pe pronaos, cu brâu
intermediar în dinþi de ferãstrãu combinat cu profil semicircular. Tipul s-a folosit din vechime, la biserica
Sfântului Gheorghe, la biserica Sân Nicoarã din Curtea
de Argeº ºi la alte biserici, iar în 1639, la biserica Sfântul
Dumitru din Târgoviºte. Brâul intermediar în unele cazuri
s-a utilizat, în altele, nu. (C.I.)

iznoavã s-au fãcut din temelie, dupã cum ºi pisania
d-asupra uºii aratã, însã biserica are tinda pânã la uºã
ºi nezugrãvitã, ispravnic fiind pânã la sfârºire dumnealui
Radu logofãt vel cãpitan, fiind leat 1654. Chiar dacã
biserica era nezugrãvitã, ea a fost sfinþitã de Patriarhul
Macarie al Antiohiei, aflat în acest an la Târgoviºte, ca
oaspete al lui Matei Basarab. Dupã cum aflãm din pisania
de pe peretele vestic al naosului ºi dintr-un pomelnic
datat din anul 1823, pe la sfârºitul secolului XVII ºi
începutul secolului XVIII, biserica a fost zugrãvitã cu
cheltuiala unui credincios, Constantin ce se numea între
oameni Dinu Bogasieru, tatãl Voineºtilor, împreunã cu
soþia sa Ilinca. La sfârºitul secolului XVIII, un oarecare
Dimitrie Bogasieru ºi Mira Grecu au fãcut bisericii unele
reparaþii, pictându-i amvonul ºi ºindrilindu-i tinda ºi
amvonul ºi sfintele icoane împãrãteºti ºi zugrãvindu-i-se
chipul sãu în tinda femeilor. Aceste lucrãri s-au fãcut în
anul 1787 în vremea lui Nicolae Mavrogheni. Reparaþii
s-au mai fãcut în anul 1812 de cãtre Dragnea Cojocaru
ºi Gheorghe Braºoveanu ºi în 1820 de cãtre Ianache
Postelnicu. În 1825 au mai fost fãcute reparaþii prin
contribuþia enoriaºilor. Contribuþii mai însemnate au dat
Dimitrie Braºoveanu, Manole Rachiereu ºi Ioniþã
Tãnãsescu  epitropul bisericii. Reparaþii mai uºoare
s-au fãcut în anii 1830 ºi 1875, tot cu contribuþia
enoriaºilor. La cutremurul din 1940, biserica a suferit grele
avarii, în special la turla cea mare, care a fost dãrâmatã,
în locul ei zidindu-se actuala turlã, care a fost pictatã de
Vasile Blendea. Lucrãrile au durat din anul 1941 pânã la
6 septembrie 1943. Ultima ºi cea mai ºtiinþificã restaurare
s-a executat între anii 1973-1977 de cãtre Direcþia
Patrimoniului Naþional Cultural. Planul Bisericii Târgului
este trilobat ºi se înscrie în mod novator, deschis de
constructorii Mânãstirii Dealu. Pridvorul, pronaosul,
naosul ºi absida altarului, se remarcã prin soluþiile
arhitecturale ºi impune biserica drept un important monument târgoviºtean, prin decoraþia exterioarã,
ancadramentele ferestrelor, icoanele zugrãvite de Nicolae
Zugrav (1821) ºi Tãnase Anghel (1849), pomelnicul
Bisericii Târgului etc. Biserica a fost redeschisã în folosul
cultului în ziua de 6 august 1977. (Arhiep.)

BISERICILE DE LEMN Astãzi în Târgoviºte nu mai
existã nicio bisericã de lemn. Se pãstreazã amintirea
ultimei biserici de lemn în numele bisericii Lemnului,
aflatã în spatele Primãriei, refãcutã din zid la 1842 de
vistierul Mihai Alexandrescu. La bisericile din Târgoviºte
cercetate, mai puþin catedrala arhiepiscopalã, ºi bisericile
Sf. Dumitru ºi Sf. Gheorghe, s-a descoperit câte o bisericã
de lemn din secolul al XIV-lea, arsã în incendiul declanºat
de ostaºii lui Baiazid Ilderim din 1394. E posibil sã fi fost
ºi la Sf. Dumitru ºi Sf. Gheorghe, în picioare la data
construirii celor de zid ºi, demontate, n-au lãsat nici o
urmã arheologicã. Cartierele existau, din vechime,
atestate de mãrturiile arheologice. Excepþie face biserica
Creþulescu, situatã în zona cea mai veche a oraºului
existentã în secolele I-II ºi care a fost locuitã pânã azi.
Aici, sub biserica actualã, au fost descoperite mai multe
biserici de lemn suprapuse, toate arse. Cea mai veche
se dateazã cu material ceramic dacic din secolele II-III
aflat în nivelul de construcþie, iar dispariþia ultimei, cu
material ceramic specific primei pãrþi a secolului al XV-lea
(ante Vlad Þepeº). În toate cazurile cercetate, Sfânta
Masã a bisericilor succesive se afla pe acelaºi loc. (C.I.)
BLENDEA, Vasile (5.XI.1895, Gureni, Peºtiºani, Gorj
 8.IV.1988, Bucureºti). Urmeazã cursurile ªcolii de Arte
Frumoase din Bucureºti; participã la saloanele oficiale
din Bucureºti ºi la Salon des artistes français din Paris.
Beneficiind de o bursã de studii, urmeazã ªcoala Românã
de la Fontenay-aux-Roses; face cãlãtorii de studii în
Germania, Austria ºi Elveþia. Între 1930-1952 funcþioneazã
ca profesor la Liceul Ienãchiþã Vãcãrescu. A realizat
numeroase monumente de for public închinate eroismului
soldatului român pe fronturile Primului Rãzboi Mondial,
dezvelite în multe localitãþi dâmboviþene. Restaureazã
picturi bisericeºti de ev mediu la Târgoviºte ºi Potlogi;
realizeazã o adevãratã suitã de picturi peisaj târgoviºtene. Nicolae Iorga îl trimite, cu girul Academiei Române,
în Austria, Germania ºi Elveþia ca sã copieze portretele
de voievozi români aflate în muzee ºi colecþii de artã din
aceste þãri, marele istoric ilustrându-ºi câteva din lucrãrile

BISERICI DISPÃRUTE În Târgoviºte au fost mai
multe biserici decât sunt astãzi (exceptând numãrul
celor construite recent). Se ºtie, dintr-o hotãrâre a
Consiliului Local de la mijlocul secolului al XIX-lea cã
un numãr de biserici, ale cãror parohii se pustiiserã ºi
ele se ruinaserã, cã s-a hotãrât demolarea lor. Într-o
fotografie executatã în 1867 din turnul Chindiei se vãd
câteva biserici azi dispãrute: una în faþa Stadionului,
una în zona fostei cazarme a pompierilor: Biserica Sfinþii
Apostoli, una  Biserica Roºie. Vestigii de biserici au
fost depistate  pe colþul dintre strãzile Calea
Domneascã  str. Gimnaziului, sub liceul Ienãchiþã
Vãcãrescu, una în spatele Primãriei, una în zona intrãrii
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Române pentru a cerceta ºi sancþiona neregulile ºi
purtãrile scandaloase ale misionarilor conventuali,
reclamate de iezuiþi. A activat cu precãdere în Þara
Româneascã, locuind în majoritatea timpului la
conventul franciscan din Târgoviºte. În scrisorile sale,
trateazã situaþia importantei biserici catolice de aici,
dar face ºi o serie de aprecieri asupra importanþei
oraºului: reºedinþa domnului, mãnãstire ºi reºedinþa
mea ºi a tuturor urmaºilor mei, ca provinciali ai
Transilvaniei ºi prefecþi apostolici ai sacrei Congregaþii
în amundouã þãrile române, sau capitala ºi reºedinþa
domnului; acolo este mare amestec de neamuri, adicã
unguri, veneþieni, saºi din Chiprovãþ, germani ºi poloni.
Acolo este o bisericã unde slujesc pãrinþii conventuali;
are oarecari venituri. (A.ª./M.O.)

sale cu excelente copii reprezentându-i pe Vlad Þepeº
ºi ªtefan cel Mare. Atelierul acestui mare artist plastic
este adãpostit astãzi, în urma demolãrii locuinþei în
procesul de sistematizare urbanã, în casa monument
de arhitecturã Angela Georgescu situatã pe strada
Grigore Alexandrescu din Târgoviºte (sediul Muzeului
Vasile Blendea). (G.C.)

BLOCUL PARTIDELOR DEMOCRATICE Alianþã
electoralã constituitã la Târgoviºte în mai 1946, în
perspectiva alegerilor parlamentare din 19 noiembrie 1946.
Cuprindea mai multe formaþiuni politice: P.C.R., P.S.D.,
P.N.L.  Gh. Tãtãrescu, P.N.Þ.  Anton Alexandrescu,
Frontul Plugarilor, Partidul Naþional Popular. Platforma 
program cuprindea prevederi atractive, care însã nu erau
respectate în realitate: asigurarea regimului democratic
în cadrul monarhiei constituþionale, respectarea drepturilor
ºi a libertãþilor cetãþeneºti, libertatea cuvântului, libertatea
religioasã, întãrirea proprietãþii individuale asupra
pãmântului, democratizarea aparatului justiþiei ºi a
legislaþiei etc. Dupã o campanie electoralã marcatã de
incidente ºi fraude, Blocul Partidelor Democratice obþine
majoritatea voturilor (130 265 din 158 310 voturi exprimate)
ºi ocupã opt din cele nouã locuri în Parlament: Constantin
Pârvulescu (P.C.R.), Virgil Stãnescu (Partidul Naþional
Popular), Nicolae Rizescu (P.N.L.-Tãtãrescu), Ion
Bãnulescu ºi Hugo Baranga (P.S.D.), Teodor Pãun
(P.C.R.), Lazãr ªtefãnescu (Frontul Plugarilor). Secretar
general al B.P.D. era Tãnase Borþoi. (M.C.)

BONGARS, Jacques (1554, Orléans  1612, Paris)
Trimis la ºcoli în Germania la vârsta de zece ani.
Urmeazã apoi dreptul ºi literatura greacã ºi latinã la
Marburg, Iena ºi Strassburg. A continuat studiile în
Franþa ºi la Roma. Erudit, autor de scrieri însemnate.
În cursul unei cãlãtorii mai ample, în 1585, vine ºi în
Þara Româneascã. Preocupãri istorice, arheologice,
filologice, având ca rezultat scrieri de valoare ºtiinþificã.
Trecând prin Târgoviºte, Bongars menþioneazã Curtea
Domneascã, unde Petru Cercel a fãcut un palat mic
dar frumos ºi impunãtor pentru cât poate þara. Mai spune
cã Petru Cercel a construit ºi biserica palatului, a
realizat o aducþiune de apã aducându-o de la depãrtare
de douã leghe ºi cã a fãcut o turnãtorie de tunuri, prima
ºi cea mai veche din Þara Româneascã. Deºi nu spune
unde a fãcut-o, ºtim din alte surse cã aceasta a fost la
Târgoviºte, în zona Mitropoliei. Relatarea lui îl aratã
instruit, cultivat, fin, spirit nobil ºi elegant. (C.I.)

BOLBOSE, Emil (8.VIII.1937, Câmpulung, Argeº
 26.IV.2009, Târgoviºte) Fiul lui Gheorghe Bolbose
(grefier) ºi al Mariei Bolbose. A urmat liceul din
Câmpulung ºi Facultatea de Drept din Bucureºti, iar în
1984 ºi-a luat doctoratul în drept. A fost procuror,
vicepreºedintele Tribunalului Dâmboviþa timp de 23 de
ani, apoi preºedinte. S-a remarcat prin seriozitate,
strãduindu-se sã se implice în aprofundarea cercetãrii
juridice. A publicat studii ºi articole în reviste de
specialitate. A sprijinit activitatea ºtiinþificã ºi culturalã
din Târgoviºte ºi se numãrã printre iniþiatorii edificãrii
Catedralei Eroilor din Târgoviºte, drept pentru care
biserica îl considerã unul din ctitorii ei. (M.O.)

BORDEA, Victor (1.II.1934, Viºineºti, Dâmboviþa 
?) A absolvit Facultatea de Economie a Academiei de
ªtiinþe Sociale-Politice ªtefan Gheorghiu, dar profesia
de bazã a fost de tehnician-proiectant. Membru de partid
din 1953, a fost secretar cu probleme de propagandã al
Comitetului Municipal Târgoviºte (1977-1980) ºi membru
supleant al CC al PCR între 28 noiembrie 1974  23
noiembrie 1979. A îndeplinit funcþia de primar între 19801984, dar evoluþia sa politicã a fost frântã pentru cã
ajunsese membru supleant al CC al PCR. Probabil era
considerat un pericol pentru cã avea alþi doi fraþi aflaþi în
funcþii importante. Unul ajunsese general de securitate,
iar celãlalt secretarul Consiliului Judeþean Dâmboviþa.
Devenind un personaj care ar fi acumulat prea multã
putere, i s-a reproºat cã aflat în funcþia de primar ºi-a
pregãtit din timp o casã unde urma sã locuiascã
împreunã cu familia. Datoritã acestui fapt, cariera i-a fost
frântã, casa pierdutã, mãsurile fiind extinse ºi asupra
fratelui sãu, care a pierdut casa în care locuia în favoarea
unui alt personaj înalt al nomenclaturii comuniste. (M.O.)

BOLIDUL Revistã editatã electronic: www.sarm.ro/
bolidul. Postare internet din 2010; iniþiator/director:
Valentin Grigore. Colaboratori din þarã ºi din lume.
Rubrici (preluate din revista Noi ºi Cerul): Astronomie
generalã, Evenimente astronomice naþionale ºi
internaþionale, Ghid pentru observaþii astronomice,
Personalitãþi. Continuã. (G.C.)
BONAVENTURA din Campofranco (?  ~1653)
Cãlugãr italian din ordinul minoriþilor conventuali, cãlãtor
prin Þãrile Române. În 1650-1653 a fost trimis în Þãrile
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BORIGA, Gabriel Florin (20.VI.1974, Târgoviºte)
Primar al municipiului Târgoviºte (2008  pânã în
prezent). Absolvent la Facultãþii de ªtiinþe Juridice a
Universitãþii Valahia Târgoviºte (1996), a activat ca
profesor suplinitor la ªcoala Generalã Nr. 12 din
Târgoviºte (1992-1999), redactor la radiourile locale D
ºi Minisat (1995-2006), preparator universitar la
Facultatea de ªtiinþe Juridice a Universitãþii Valahia
Târgoviºte (1998-1999), merchandeiser Philipp Morris
(1999-2001), director general al SC Biandra Trading
(2004-2008). Implicat în viaþa politicã localã, este ales
consilier municipal (2004), iar în 2008 este candidatul
PDL la primãria Târgoviºte, câºtigând detaºat (57% din
voturile exprimate). Ca primar a fãcut eforturi pentru
atragerea de fonduri europene, destinate în principal
modernizãrii oraºului, sporirii confortului locuitorilor ºi
creºterii atractivitãþii localitãþii. În anul 2010, considerat
de primar cel mai bun an din istoria secularã a oraºului
în ceea ce priveºte investiþia, s-a reuºit atragerea de
fonduri europene în valoare de 85 de milioane de euro,
98% reprezentând fonduri nerambursabile. Majoritatea
acestor fonduri (peste 34 milioane de euro) au fost alocate
Planului strategic integrat pentru dezvoltarea durabilã a
municipiului Târgoviºte, plan ce viza modernizarea a 5
cartiere (aproximativ o treime din suprafaþa municipiului),
prin înlocuirea în totalitate a reþelei de apã, a reþelei de
canalizare, a infrastructurii rutiere, refacerea întregii
peisagistici, a sistemului de iluminat public, a locurilor
de joacã pentru copii, monitorizarea traficului rutier prin
camere de luat vederi etc. Alte douã mari proiecte, în
valoare de circa 20 de milioane de euro fiecare, vizau
reabilitarea ºi modernizarea centurii rutiere a oraºului
ºi consolidarea ºi modernizarea a 9 unitãþi ºcolare. La
începutul anului 2011 au fost finalizate lucrãrile de
restaurare a Curþii Domneºti, în urma derulãrii unui
amplu proiect PHARE, iar la 26 martie 2011 a fost
semnat contractul de finanþare pentru proiectul Complex turistic de nataþie, o investiþie de peste 19 milioane
de euro, amplasatã pe structura fostei Baze de Agrement
Crizantema. Pe aceeaºi linie, a creãri unor spaþii
moderne destinate agrementului ºi activitãþilor fizice,
pe 15 iulie 2010 fusese inaugurat primul bazin acoperit
al oraºului. În vara anului 2011, Primãria Târgoviºte a
demarat un amplu program de igienizare ºi curãþare,
demolând circa 90 de construcþii ilegale ºi reuºind sã
redea spaþiului verde anumite zone de importanþã istoricã
ale oraºului, precum ªanþul Cetãþii. Sportiv pasionat
(baschetbalist legitimat la CSª Târgoviºte ºi Cimentul
Fieni, în anii 1984-1992 ºi alpinist), a fost membru
fondator ºi preºedinte al MCM Târgoviºte (2003-2008)
ºi iniþiator al Club Sportiv Municipal Târgoviºte (2008).
Echipa de baschet feminin a Clubului Sportiv Municipal
Târgoviºte a fost substanþial sprijinitã de municipalitate,
reuºind câºtigarea a patru titluri naþionale ºi ajungerea
în sferturile de finalã a FIBA Eurocup (2010)  cea mai

bunã performanþã din istoria ultimelor trei decenii a
baschetului feminin românesc. Toate acestea consacrã
perioada administraþiei Boriga drept o etapã a renaºterii
urbane. (A.ª.)

BORIGA, Neculae-Alexandru (2.XII.1944,
Bezdead, Dâmboviþa) Dupã absolvirea Institutului de
Construcþii Bucureºti  Facultatea de Construcþii Civile,
Industriale ºi Agricole, profeseazã în mai multe locuri
de muncã: I.P.B.C.A.Doiceºti  inginer stagiar, ºef
secþie, ºef serviciu (1969-1973); Consiliul Popular al
Municipiului Târgoviºte  ºef serviciu (1973-1980);
I.J.G.C.L. Dâmboviþa  inginer ºef, director (1980-1983);
I.C.M.M. (I.A.C.M.M.R; S.C.CORINT S.A.) Târgoviºte
 inspector principal, ºef serviciu, director grup ºantiere
(1983-1991); Prefectura Judeþului Dâmboviþa 
subprefect, prefect (1991-1993); S.C. CORINT S.A.
Târgoviºte  inspector principal (1993-1994); R.A.G.C.
Târgoviºte  director general, consilier, director program
B.E.R.D. (1994-2001). Se perfecþioneazã ca manager
în domeniul relaþiilor economice interne, internaþionale
ºi de legislaþie privind procesul de reformã în România
(1995) la Institutul de Management ºi Informaticã din
Bucureºti. În iulie 2005, susþine la Academia Naþionalã
de Educaþie Fizicã ºi Sport din Bucureºti teza de
doctorat cu titlul Istoria ºi evoluþia atletismului în
România, obþinând calificativul final cum laude. În
perioada 2000-2004 funcþioneazã ca lector asociat la
Universitatea Valahia Târgoviºte, calitate în care predã
cursurile Istoria educaþiei fizice ºi a sportului,
Olimpism, Construirea ºi amenajarea bazelor sportive, la specializarea Educaþie Fizicã ºi Sport din cadrul
Facultãþii de ªtiinþe Umaniste; este ºeful Catedrei de
Educaþie Fizicã ºi Sport din cadrul Facultãþii de ªtiinþe
Umaniste a Universitãþii Valahia Târgoviºte (20012002). A publicat peste 300 intervenþii sub formã de
articole, seriale, programe etc. în Sportul, Gazeta
Sporturilor, Educaþie Fizicã ºi Sport, Atletismul
Românesc, Haromszeg, Dâmboviþa, Astronautica,
Top Sport, Sport Total etc. Este autorul a 22 de volume
publicate în þarã (dintre care 15 unic autor, 4 coautor ºi
3 în colectiv), dintre care pot fi amintite: Anuarul atletic
românesc (pentru anii 1989, 1990, 2001, 2004, 2005,
2006, 2007, 2008, 2009); Atletismul românesc.
Palmares internaþional 1912-1992/ 1912-1993;
Atletismul românesc 1912-1994. Performerii; Evoluþia
recordurilor naþionale ale României la atletism (în
colaborare cu Vladimir Simionescu, 1997); Stelele
atletismului feminin mondial 1922-1984 (în colaborare
cu Ion Baicu, 1999); Campionii României la atletism
1914-1998. Seniorii (în colaborare cu Vladimir
Simionescu, 1999); Campionii României la atletism
1914-2002. Tineret, Juniori, Copii (în colaborare cu
Vladimir Simionescu, 2003); Cartea de aur a atletismului
românesc (2006, ediþia a II-a 2008), Târgoviºte. File de
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obiective social  culturale din municipiul Târgoviºte
(Stadionul, Baia Comunalã, Biblioteca / actuala Casã
a Cãsãtoriilor, ªcoala Generalã Nr. 4 / Suseni etc.);
pregãtirea ºi urmãrirea realizãrii unor capacitãþi de
producþie la Intreprinderile Octombrie Roºu / Ciocanul
(Fabrica de Sticlã de la Teiº, Atelierele macanic,
tâmplãrie, strungãrie de la sediul unitãþii / str. Nicolae
Radian) sau la Întreprinderea de Utilaj Petrolier (Fabrica
de Oxigen, Forja de Racorduri Speciale, Ultima etapã
de dezvoltare a I.U.P.); proiectarea a circa 30 de locuinþe
particulare în municipiul Târgoviºte etc. Timp de douã
decenii (1968-1988) a fost reprezentantul mirean al
judeþului Dâmboviþa în Adunarea Eparhialã a
Arhiepiscopiei Bucureºtilor. Din aceastã posturã,
coroborat cu profesia de bazã, a întocmit documentaþii
pentru lucrãri de întreþinere, reparaþii, consolidãri etc. la
câteva zeci de biserici, case parohiale, cimitire, din
Târgoviºte ºi judeþ, Mãnãstirile Viforâta ºi Cobia, Schitul
Bunea etc. precum ºi proiectul pentru execuþia noii
Biserici din Vulcana de Sus (care a înlocuit-o pe cea
distrusã de cutremurul din 6 martie 1977). Timp de peste
trei decenii (1954-1985) a activat ca expert tehnic în
cadrul Judecãtoriei/Tribunalului. Tatãl lui Neculae 
Alexandru Boriga (prefect al judeþului Dâmboviþa) ºi bunic
al lui Gabriel-Florin Boriga (primar al municipiului
Târgoviºte). (A.B.)

monografie (colectiv, capitolele industrie, investiþii, 2007);
Enciclopedia educaþiei fizice ºi sportului din România
(colectiv, capitolele atletism, personalitãþi ale sportului
românesc, 2002); Atletism 2007 (colectiv). Participã
cu diferite materiale la elaborarea unui numãr de 40 de
volume publicate în strãinãtate, respectiv în S.U.A., Marea
Britanie, Germania, Elveþia, Polonia, Iugoslavia, Monaco,
Finlanda, Spania. A fost distins cu Diploma Inspectoratului General al Apãrãrii Civile din Ministerul Apãrãrii
Naþionale (1993); Diploma de Recunoºtinþã a Societãþii
Naþionale de Cruce Roºie din România (2001); Diploma
de Merit a Universitãþii Valahia Târgoviºte (2002); Diploma de Excelenþã a Direcþiei pentru Sport Dâmboviþa
(2007); Premiul Special la Gala sportului dâmboviþean
(2009); Diploma pentru merite deosebite la Gala sportului
dâmboviþean (2010). Pentru merite în dezvoltarea
activitãþii atletice, Federaþia Românã de Atletism i-a
acordat trei diplome de excelenþã (2002, 2005, 2008),
douã diplome de onoare (1992, 1999) ºi douã plachete
Laureat al anului (2009, 2010). Din 1997, este corespondent pentru România la revista bilunarã Athletics
International, ce apare în Marea Britanie. În urma
activitãþii desfãºurate pe linia statisticii atletice cu ocazia
Congresului ce a avut loc în august 1999 la Valencia
(Spania) a devenit membru al Asociaþiei Internaþionale
a Statisticienilor de Atletism. În cei 60 de ani de când
existã organizaþia, doar 6 români au avut onoarea de a
face de parte din acest for internaþional. La data de 22
iunie 2001 devine membru al Consiliului ªtiinþei
Sporturilor din România. (V.N./M.S.)

BORÞOI, Tãnase Cizmar, important membru al
Partidului Social Democrat, candidat în alegerile
parlamentare din 1931. A contribuit la înfiinþarea la
Târgoviºte a Ligii Muncii. În anii 40 este menþionat de
documentele din arhivã ca participant la miºcarea
comunistã. În 1941 a fost arestat ºi condamnat de Curtea
Marþialã din Ploieºti la 12 ani de muncã silnicã. Eliberat
în contextul evenimentelor din 1944, a devenit liderul
Uniunii Patriotice, susþinând forþele procomuniste
grupate în Frontul Naþional Democrat. A deþinut funcþia
de secretar al FND, încurajând ascensiunea PCR spre
putere (1944-1947). (M.C.)

BORIGA, ªtefan (13.IV.1908, Porumbacu de Sus,
Porumbacu, Sibiu  30.XI.1997, Târgoviºte) Absolvent
al Liceului Radu Negru din Fãgãraº (1926); Licenþiat
al ªcolii Superioare de Arhitecturã din Bucureºti (1932).
În perioada 1932-1939 a lucrat în diferite cabinete
particulare ale unor arhitecþi bucureºteni. În primãvara
anului 1940, Ministerul Lucrãrilor Publice l-a numit ªef
al Serviciului Tehnic ºi de Arhitecturã al judeþului Trei
Scaune. Autoritãþile nou instalate la Sfântu Gheorghe
dupã Dictatul de la Viena (august 1940) l-au obligat sã
pãrãseascã în 48 de ore funcþia respectivã. În noile
condiþii Ministerul Lucrãrilor Publice i-au oferit postul
similar de la judeþul Dâmboviþa (vacant în acel moment).
Ca atare din toamna anului 1940 a devenit, prin adopþie,
târgoviºtean, posturã pe care nu o va pãrãsi decât
odatã cu moartea sa, produsã dupã aproape 60 de ani.
De-a lungul timpului a mai deþinut funcþiile de ªef
Serviciu Tehnic la Primãria Târgoviºte (ulterior, dupã
reforma administrativ  teritorialã din 1951, la Consiliul
Popular Târgoviºte), Director adjunct la Intreprinderea
Octombrie Roºu / Ciocanul Târgoviºte, Arhitect la
Serviciul Investiþii de la Intreprinderea de Utilaj Petrolier
Târgoviºte. În 1969 a ieºit la pensie. Dintre realizãrile
pe plan profesional sunt de remarcat: proiectarea unor

BOUQUET, Michel (17.X.1807, Lorient  1888)
Pictor. Breton de origine, a cãlãtorit în Orient, iar între
1840-1842 a stat în Þãrile Române. S-a remarcat prin
Albumul Moldovei, unde prezintã imagini din Iaºi,
cetatea Neamþului ºi mãnãstiri din Moldova ºi Album
Valah, tipãrit la Paris în 1843. Se întâlnesc scene din
Bucureºti, Câmpulung, Turnu-Severin (ruinele podului
lui Traian), costume valahe etc. Pentru Târgoviºte are
importanþã pentru cã a înfãþiºat pentru prima datã
Ruinele Curþii Princiare din Târgoviºte. (M.O.)
BRATU, Vasile (23.I.1964, Mãgureni, Prahova)
Este absolvent al Liceului Industrial Nr. 3 din Câmpina,
al Facultãþii de ªtiinþa ºi Ingineria Materialelor de la
Universitatea Politehnica din Bucureºti ºi al Facultãþii
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copilãriei, adolescenþei ºi tinereþii. Ca prozator,
îmbogãþeºte galeria inadaptabililor, a învinºilor din
literatura românã. În casa din Târgoviºte, unde s-a
nãscut, a fost amenajat Muzeul Scriitorilor Dâmboviþeni.
În parcul casei se aflã un bust din piatrã, operã a
sculptorului Vasile Blendea (1965), inaugurat în 1969.
O stradã ºi o ºcoalã generalã îi poartã numele. (V.P.)

de ªtiinþe Juridice Iolanda Eminescu de la Universitatea
Valahia din Târgoviºte. La aceeaºi universitate obþine
masterate în drept administrativ european ºi managementul proiectelor. Doctor în ºtiinþa ºi ingineria
materialelor la Universitatea Politehnica din Bucureºti.
Profesional a ocupat funcþia de inginer-ºef schimb la
Combinatul de Oþeluri Speciale din Târgoviºte, apoi, rând
pe rând, a fost asistent, ºef de lucrãri, conferenþiar
universitar, director ºtiinþific. În prezent este decanul
Facultãþii de Ingineria Materialelor, Mecatronicã ºi
Roboticã de la Universitatea Valahia din Târgoviºte.
Publicã lucrãri vizând modelarea ºi simularea proceselor din domeniul ºtiinþei materialelor, conducerii proceselor din domeniul ingineriei materialelor, elaborarea ºi
turnarea aliajelor ºi obþinerea feroaliajelor. (G.C.)

BRÂNCOVEANU, Constantin (1654  24.III/
4.IV.1714, Istanbul) Domn al Þãrii Româneºti (29 oct./
8 nov. 1688  24 mart./4 apr. 1714). Fiul lui Papa
Brâncoveanu ºi al Stancãi, sora lui ªerban Cantacuzino.
Între 1666-88, a ocupat însemnate dregãtorii în stat,
fiind mare agã, mare postelnic, mare spãtar ºi mare
logofãt. A ocupat tronul Þãrii Româneºti la moartea lui
ªerban Cantacuzino, cu sprijinul unchilor sãi, fraþii
fostului domn. Domnia lui, caracterizatã prin stabilitate
internã, progres economic ºi o puternicã afirmare
culturalã ºi artisticã a þãrii, înregistreazã un imens
prestigiu politic îndeosebi în lumea ortodoxã. Pe plan
extern, a întreþinut relaþii strânse cu principalele capitale
europene: Viena, Paris, Veneþia, Roma, Cracovia,
Istanbul. Relaþiile cu domnii Moldovei au fost proaste,
din cauza ostilitãþii acestora. A amânat aplicarea
tratatului cu Habsburgii, pregãtit de ªerban
Cantacuzino, fapt ce a determinat invazia forþelor
imperiale, alungate cu sprijinul turcilor ºi tãtarilor ºi
înfrânte decisiv la Zãrneºti (11/21 aug. 1690). Raporturile
cu Viena au fost reglementate în 1695, când împãratul
Leopold îi acorda domnului titlul de principe al imperiului.
A fost fidel Porþii cãreia i-a plãtit imense sume
asigurându-ºi reconfirmarea succesivã a domniei ºi
acordarea ei pe viaþã (1699). În 1703, pentru a-ºi salva
tronul ºi viaþa a acceptat o sporire masivã a tributului.
În 1698 a încercat sã stabileascã relaþii cu regele
Poloniei, dar demersurile au eºuat. În contextul afirmãrii
Rusiei, Brâncoveanu a stabilit contacte diplomatice cu
aceasta, trimiºii sãi au vizitat Moscova în anii 1697,
1702, 1705, 1706. Aceste demersuri s-au materializat
în încheierea unei convenþii secrete cu Rusia în 1709.
În timpul rãzboiului ruso-turc din 1710-1711, a adoptat
însã o politicã de expectativã, concentrându-ºi forþele
la Urlaþi de unde a urmãrit derularea evenimentelor. Fãrã
acordul sãu, cavaleria, comandatã de spãtarul Toma
Cantacuzino, a trecut de partea ruºilor participând la
cucerirea Brãilei. A sprijinit masiv toate Patriarhiile
rãsãritene dar ºi Biserica Ortodoxã din Transilvania, fãrã
a putea împiedica însã unirea ei cu Biserica Romei
(1700). Se tipãresc zeci de cãrþi bisericeºti sau de altã
naturã, acum activând mari oameni de culturã: stolnicul
Constantin Cantacuzino, mitropolitul Antim Ivireanul,
episcopul Mitrofan al Buzãului, cronicarii Radu Greceanu
ºi Radu Popescu. ªcoala superioarã, fondatã de ªerban
Cantacuzino, este mutatã într-un local nou, la mãnãstirea
Sf. Sava, alãturi de aceasta funcþionând o serie de ºcoli

BRÃTESCU-VOINESTI, Ioan Alexandru
(11.I.1868, Târgoviºte  14.XII.1946, Bucureºti) Academician, scriitor, dramaturg, publicist, politician.
Copilãreºte în casa din Târgoviºte ºi la moºia Brãteºti,
din împrejurimi. De mic copil îndrãgeºte muzica ºi
pescuitul pentru care face o adevãratã pasiune de-a
lungul anilor. ªcoala primarã în oraºul natal, apoi
gimnaziul la Bucureºti (1879-1883). Studii la Facultatea
Medicinã, pe care o abandoneazã, apoi Facultatea de
Drept, unde îºi ia licenþa, fiind numit magistrat în
Bucureºti (1894), apoi la Piteºti, Craiova, Târgoviºte,
unde din 1895 va deveni avocat. Intrã în viaþa politicã,
ca liberal, fiind deputat de Dâmboviþa ºi pânã în 1911
secretar al Camerei Deputaþilor. Între 1914-1916 este
director al Teatrului Naþional din Bucureºti. Din 1918
este membru al Academiei Române. În 1928, cu prilejul
împlinirii a 60 de ani, este omagiat de scriitori din toate
generaþiile ºi orientãrile. Din 1893 face parte din
Comitetul de conducere al revistei Convorbiri literare,
de unde demisioneazã în 1901. Debut literar în ziarul
târgoviºtean Armonia cu poezii publicate între 18911895 ºi în Convorbiri literare. Începând cu 1890, apar
la aceastã revistã nuvelele ºi povestirile sale Cea din
urmã scrisoare, Panã Trãsnea Sfântul, Microbul,
Moartea lui Castor, În lumea dreptãþii, Niculãiþã
Minciunã, Cãlãtorului îi ºade bine cu drumul. În 1915
i se reprezintã la Teatrul Naþional Bucureºti piesa
Sorana, scrisã cu A. de Herz. Împreunã cu Alexandru
Vlahuþã scoate ziarul Dacia, iar apoi revista Lamura
(1918-1928). Mai colaboreazã la Adevãrul literar ºi artistic, Universul, România modernã, România
literarã. Apare volumul de eseuri politice În slujba pãcii
(1919), cel de schiþe, povestiri ºi reflecþii politice
Rãtãcire, multe dintre ele cu profund caracter
moralizator: Mache Dumbrãveanu, Cauza speculei,
Focul purificã, Firimituri, Din pragul apusului, Cu
undiþa, Huliganism, Germanofobie. Opera sa, în ceea
ce are ea mai bun, se dovedeºte o amplã confesiune, o
evocare a vieþii trãite, cu episoade memorabile ale
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Elenei. S-a cãsãtorit, în 1674, cu marele dregãtor
Constantin, care din anul 1688 a urcat pe tron. Au avut
împreunã 11 copii: ºapte fete ºi patru bãieþi. Sprijinã
toate demersurile culturale iniþiate de cãtre soþul ei,
tipãrirea de cãrþi în limbile românã, greacã, slavã ºi chiar
arabã, turcã sau georgianã, crearea unui stil arhitectural
caracteristic epocii, care va purta numele domnitorului
ctitor, dezvoltarea artelor decorative, ctitorirea de biserici
ºi mãnãstiri (Bucureºti, Târgoviºte, Hurezi, Mogoºoaia,
Potlogi, Govora, Mamul, Filipeºtii de Pãdure, Mãgureni,
Râmnicu Sãrat), restaurarea lãcaºurilor de cult mai vechi
(Cozia, Arnota, Bistriþa, Strehaia, Sadova, Gura Motrului,
Dintr-un Lemn, Curtea de Argeº, Dealu, Snagov) ºi
împodobirea lor cu obiectele liturgice necesare. În
Transilvania au zidit o bisericã în Fãgãraº, alta în Ocna
Sibiului, precum ºi Mãnãstirea Sâmbãta de Sus, iar în
Istanbul Biserica Sf. Nicolae. Maria Brâncoveanu a
administrat foarte bine marea avere a familiei, organizând
activitatea pe moºii ºi controlând sumele de bani depuse
în bãncile din Europa. Dupã mazilirea soþului ei, a fost
închisã, din 15 mai 1714, la Istanbul, unde a fost supusã
la chinuri îndelungate pentru a spune unde sunt averile
familiei. La 15 aug. 1714 soþul ºi cei patru bãieþi sunt
executaþi. Revine la Bucureºti (oct. 1716) împreunã cu
noul domn învestit, Ioan Mavrocordat, fiind doritã de toatã
lumea ºi aºteptatã cu o afectuoasã veneraþie. Face
demersuri pentru recuperarea moºiilor, viilor, palatelor ºi
a banilor pe care-i depusese la Viena. A reuºit sã aducã
rãmãºiþele soþului ºi, probabil, pe ale fiilor sãi pe care
le-a înmormântat, la Bucureºti, în ctitoria lor, Biserica
Sf. Gheorghe cel Nou (iul. 1720), unde va fi înmormântatã
ºi ea. (A.ª./M.O.)

mai modeste, precum cea de slovenie de la Sf. Gheorghe
Vechi, sau de la Mãnãstirea Colþea. În arhitecturã se
constituie stilul brâncovenesc, în care sunt realizate
importante edificii religioase sau civile, atât în Þara
Româneascã, la Bucureºti, Hurezi, Târgoviºte,
Mogoºoaia, Potlogi, Govora, Mamul, Filipeºtii de Pãdure,
Mãgureni, cât ºi în Transilvania, la Fãgãraº, Sâmbãta
de Sus. Suspectat de turci ºi denigrat de Cantacuzini,
de care se distanþase dupã 1707, Brâncoveanu a fost
mazilit la 24 mart./4 apr. 1714 ºi încarcerat, cu întreaga
sa familie la Edikule. A fost executat la 15/26 aug. 1714
împreunã cu cei patru fii ºi cu clucerul Ianache Vãcãrescu,
dupã ce au refuzat categoric sã accepte credinþa
musulmanã. Înmormântat iniþial în mãnãstirea din insula
Chalke, rãmãºiþele pãmânteºti au fost reînhumate în
Biserica Sf. Gheorghe Nou din Bucureºti de doamna
Maria, soþia voievodului (1720). Brâncoveanu ºi fiii sãi au
fost canonizaþi de Biserica Ortodoxã Românã, care îi
prãznuieºte la 16 august. La începutul domniei,
Târgoviºtea suferã jaful oºtilor austriece ale generalului
Heissler (1689) ºi ardelene ale lui Emerik Tokoly (1691).
În 1692 Brâncoveanu stã toatã vara la Târgoviºte, pentru
a supraveghea apãrarea hotarului dinspre Ardeal,
ordonând la 18 februarie mãsuri energice pentru
reorganizarea vieþii economice a oraºului. Tot atunci
pus-au de au curãþit Casele Domneºti din Târgoviºte ºi
s-au ocupat a le drege. Anul urmãtor, el fãcea o nouã
vizitã în oraº zãbovindu-se pre la vii, plimbându-se ºi la
casele domneºti ºi la Mitropolie. Pe 15 august 1696,
Brâncoveanu a sãrbãtorit cu mult fast încheierea lucrãrilor
de refacere a Curþii Domneºti, în interiorul caselor
acesteia domnul dând un ospãþ. Pentru a adormi vigilenþa
Porþii, care nu vedea cu ochi buni mutarea reºedinþei la
Târgoviºte, Brâncoveanu a declarat casele domneºti
încã neterminate, iar necesitatea refacerii lor a atribuit-o
unor superstiþii (gãsirea printre ruine a unei ursoaice cu
pui ºi a unei inscripþii de blestem). În urma lucrãrilor
întreprinse, întregul ansamblu al curþii a fost refãcut dupã
o concepþie unitarã. Au fost reparate ºi înfrumuseþate
Biserica Sf. Dumitru (1697), Biserica de Sus (1702),
Biserica Mare Domneascã, mãnãstirile Dealu ºi Viforâta
(1713), baia domneascã, o serie de alte construcþii ºi a
fost ridicat un foiºor în faþa curþii (1698). Marea boierime
devine din nou interesatã sã cumpere proprietãþi în oraº,
fiind atestate documentar numeroase tranzacþii, unii
dintre cumpãrãtori fiind chiar fiii ºi fiicele domnului.
Domnia lui Brâncoveanu reprezintã ultima perioadã de
strãlucire a Târgoviºtei ca reºedinþã domneascã, dupã
mazilire urmând aproape un secol de decãdere ºi
stagnare. (A.ª./M.O.)

BRÂNCOVEANU, Preda (~1590  ~9.XII.1658,
Târgoviºte) Dregãtor muntean. În Sfatul Domnesc
(1610- 1620; 1627), postelnic (1624-1625), spãtar
(1629; 1633-1635), mare spãtar (1636-1644), mare clucer
(1645-1652), mare vornic (1652-1655), mare ban (1658).
Fiul postelnicului David din Brâncoveni ºi al Mariei, varã
primarã cu Matei Basarab. Cãsãtorit cu Pãuna, fiica
marelui vornic Papa Greceanu. Face parte dintre boierii
olteni care pribegesc în Ardeal din cauza exploatãrii
fiscale a lui Leon Vodã (oct. 1630). Domnul îi înfrânge pe
fugari (23 aug. 1631), iar Preda Brâncoveanu, cãzut
prizonier, este rãscumpãrat de socrul sãu. Unul dintre
cei mai apropiaþi boieri ai lui Matei Basarab, stãpânind
împreunã mai multe sate. Dupã moartea domnului îi preia
moºiile, ca ruda cea mai apropiatã, devenind cel mai
bogat boier al þãrii ºi unul dintre candidaþii la tron susþinuþi
de boierime. ªef al grupãrii boiereºti ostile politicii
antiotomane a lui Mihnea III, este acuzat de complot ºi
decapitat în casele domneºti în Târgoviºte. Ctitorul
mãnãstirilor Brâncoveni (unde este înmormântat), Gura
Motrului ºi Dintr-un Lemn. Fiul sãu, Papa, a fost tatãl
domnului Constantin Brâncoveanu. (A.ª./M.O.)

BRÂNCOVEANU, Maria (Marica) (1663 sau 1664
 XII 1729) Soþia domnului muntean Constantin
Brâncoveanu. Fiicã a postelnicului Neagoe, nepoata
domnului Þãrii Româneºti, Antonie din Popeºti, ºi a
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BRÂNDUª, Victor (2.VII.1905, Târgoviºte 
25.II.1989, Târgoviºte) Profesor, personalitate culturalã,
istoric literar, publicist. Dupã absolvirea Liceului
Ienãchiþã Vãcãrescu (1924), urmeazã Facultatea de
Litere-Filozofie ºi Drept a Universitãþii din Bucureºti. În
paralel frecventeazã ºi Conservatorul de Muzicã. La
absolvire, în 1928, este numit profesor de limba latinã
în Alexandria, apoi la Liceul Carabella din Târgoviºte.
În perioada 1929-1940, este profesor la Liceul Militar
Nicolae Filipescu de la Mânãstirea Dealu, Târgoviºte.
Dupã o perioadã petrecutã la Liceul Militar Predeal (19401948) este profesor la ºcoli ºi licee din Târgoviºte, Fieni
ºi Pucioasa. Debut literar ca elev (1924) în revista
Vlãstarul a Liceului Ienãchiþã Vãcãrescu, cu articolul
Clasicismul virgilian. În perioada 1939-1940 face parte
din Comitetul de redacþie al revistei Târgoviºtea. Publicã
în timp, la reviste ºi ziare locale sau centrale. Are
intervenþii în emisiuni de radio ºi televiziune. Recunoscut
în timp ca personalitate culturalã a Târgoviºtei. Acesteia
îi dedicã Pagini din activitatea coralã târgoviºteanã
(1974) ºi Figuri de cãrturari ºi artiºti în Târgoviºte
(1982), veritabile schiþe ale vieþii spirituale din oraº.
Debutase editorial în 1944, cu lucrarea Trei destine
tragice (Socrate, Cezar, Ovidiu), o analizã pertinentã
asupra acestor personalitãþi a lumii antice. (V.P.)

BREZEANU, Iulian (25.VII.1956, Vârfuri, Dâmboviþa)
Absolvent al Liceului Teoretic din Pucioasa ºi al Facultãþii
de Automaticã ºi Calculatoare de la Institutul Politehnic
din Bucureºti; doctorat în inginerie electricã la Universitatea
Politehnica din Bucureºti. Evoluþie profesionalã: inginer,
ºef de atelier ºi ºef de secþie la Întreprinderea de Strunguri
SARO din Târgoviºte, apoi asistent, ºef de lucrãri ºi
conferenþiar la Universitatea Valahia din aceeaºi localitate;
inspector general adjunct la Inspectoratul ªcolar al
judeþului Dâmboviþa. Domenii de competenþã în conducerea
inteligentã a proceselor industriale, arhitectura sistemelor
de calcul ºi a microprocesoarelor, ingineria sistemelor
internet ºi a aplicaþiilor WEB 2.0, e-learning ºi instruire
asistatã de calculator ºi management educaþional. Este
autor (coautor a 13 volume ºi a numeroase articole din
domeniile de competenþã ºi manager/membru în echipe
de implementare a ºase proiecte cu finanþare europeanã
PHARE-DRU ºi POSDRU. A urmat ºi absolvit cursuri pe
burse de specializare din Franþa, Italia ºi Danemarca. (G.C.)

BRD  GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE Este a
doua bancã din România dupã totalul activelor ºi are
a doua capitalizare bursierã la Bursa de Valori
Bucureºti. Urmaºã a unei instituþii de credit 
Societatea Naþionalã de Credit Industrial  creatã în
1923, a îndeplinit funcþia de bancã de investiþii a
Statului Român înainte de a primi, în 1990, licenþa
de bancã universalã. În 1999, Société Générale, unul
dintre cele mai mari grupuri de servicii financiare din
zona euro, a cumpãrat pachetul majoritar de acþiuni
ale bãncii, contribuind la transformarea BRD într-un
actor de top pe piaþa bancarã româneascã. Cu
157.000 de salariaþi în peste 80 de þãri, GSG
deserveºte peste 33 de milioane de clienþi în toatã
lumea. În România, BRD-GSG are peste 2,5 milioane
de clienþi. Activitatea sa se desfãºoarã pe trei mari
linii de business: persoane fizice ºi IMM-uri, mari
corporaþii ºi investment banking. În sectorul de retail, banca a implementat pe parcursul ultimilor ani o
politicã de dezvoltare care a determinat câºtigarea
unei cote de piaþã de aproximativ 20 % ºi o reþea de
930 de unitãþi. La nivelul judeþului Dâmboviþa, BRDGroupe Société Générale are o prezenþã semnificativã,
cu 12 unitãþi dintre care 7 în Târgoviºte ºi alte 5 în
oraºele Pucioasa, Moreni, Gãeºti, Titu ºi Rãcari. Situat
în strada Stelea nr. 1, sediul Sucursalei Dâmboviþa a
BRD, construit în 1997 ºi renovat în 2010-2011, este
unul dintre punctele de referinþã ale fostei reºedinþe
domneºti ºi capitale a Þãrii Româneºti. (V.N.)

BROSOVSZKY-BORIGA, Monika-Izabela
(12.III.1974, Arad) Baschetbalistã. A început activitatea
în 1982 cu antrenorii Anikö ªimandan ºi Constantin
Wünsch, la CSª Arad, unde a activat pânã în 1991. În
1991 s-a transferat la Constructorul Arad, debutând ca
divizionarã A la vârsta de 17 ani. Tot în 1991 a jucat
pentru prima datã în naþionala de senioare a României,
dupã ce în prealabil fusese componentã a
reprezentativelor de junioare II (1989) ºi junioare I (1990).
În perioada 1993-1998 a evoluat pentru Basket Club
ICIM Arad, dupã care a jucat pentru DKSK Miskolc,
Divizia A Ungaria (1998-2004) ºi Cajacanarias Las
Palmas, Primera Liga-Spania (2004-2005). Apoi a
revenit în campionatul românesc jucând succesiv la
Livas  Biandra Târgoviºte (2005-2006), Municipal
Târgoviºte (2006-2007), CSª  Liceul Mikeº Kelemen
Sf. Gheorghe (2007-2008), MCM Municipal Târgoviºte
(2008-2010), ICIM  Universitatea Vasile Goldiº Arad
(2010-2011). În perioada cât a evoluat la Târgoviºte a
câºtigat 3 titluri de campioanã naþionalã (2006-2007,
2008-2010), 4 Cupe ale României (2005-2007, 20082010), a jucat în echipa naþionalã (inclusiv la turneul
final al Campionatului European 2007 din Italia), a fost
distinsã cu titlurile de Maestrã emeritã a sportului
(2006) ºi de Cea mai bunã baschetbalistã românã a
ultimului deceniu (2010). A susþinut cu echipa
târgoviºteanã 22 meciuri în cupele europene (FIBA Euro
Cup). Palmaresul personal este mult mai bogat ºi include 6 titluri ºi 3 locuri II în campionatul naþional; 6

BRODARICS, ªtefan (1470, Slovenia  1539) Rol
însemnat în istoria politicã ºi culturalã a Ungariei în
prima jumãtate a secolului al XVI-lea. În 1532 e trimis
la Târgoviºte, chemat de Aloisio Gritte, comisarul
sultanului pentru Ungaria. (C.I.)

112

Enciclopedia oraºului Târgoviºte

sau în satele dâmboviþene, în cãruþe închise. În anul 1926
brutãria cocea sãptãmânal 25.365 pâini, mai mult decât
dublu, faþã de ceea ce se realiza la brutãria lui Baronide
(11.548 pâini pe sãptãmânã). (G.T./ C.V.)

Cupe ale României; 13 sezoane jucate în divizia A din
România (din care 4 pentru Târgoviºte), 6 în campionatul
Ungariei (unde a câºtigat un loc III), ºi unul în
campionatul Spaniei; 250 meciuri în echipa naþionalã
(inclusiv la 3 turnee finale ale Campionatului european);
aproape 100 meciuri în cupele europene intercluburi. În
2001 ºi 2004 a fost desemnatã Cea mai bunã
baschetbalistã românã a anului. Este, pentru perioada
1992-2011 (deci timp de douã deceni), cea mai titratã
baschetbalistã din România. (A.B.)

BUCªANU, Bârcan (1550-1611) A fost fiul lui
Dragomir logofãt din Miros. A început activitatea ca diac
(1583-1594), a ajuns mare vistier sub Mihai Viteazul
(1600), apoi mare stolnic. Când Radu Mihnea a fost
numit domn, venirã toþi boiarii ºi toþi roºii ºi toþi slujitorii,
de sã închinarã lui ºi fãcurã mare jurãmânt ca sã-i
slujeascã cu dreptate. O grupare de boieri, în frunte cu
Bârcan vel stolnic fãcurã legãturã juratã sã se ridice
de odatã asupra curþii pe vremea când boierii se duc
spre casã, sã ucidã numai pe domn ºi sã punã ca domn
pe un cãmãraº zis Mihai. Descoperirea complotului
s-a soldat cu uciderea lui Bârcan ºi a celorlalþi afarã
de Poartã. (M.O.)

BRUTARI ªI BRUTÃRII Înfiinþarea Târgul din Afarã
(sf. sec. XVIII) a contribuit la apariþia unor brutãrii, a
unor ateliere, unde pâinea era produsã de meºteri brutari.
La 1810 erau menþionate trei ateliere de brutãrie, iar la
1830 este menþionat Matache brutarul. Meºterii brutari
aveau în proprietatea lor casa, cuptorul de pâine ºi o
prãvãlie pentru desfacerea producþiei. Primul brutar
cunoscut este Ceauºu Hirstodorescu, care avea un contract încheiat cu Primãria la 1831 ºi vindea pâine de
calitatea I cu 12 parale ocaua ºi cu 10 parale pâinea de
calitatea a II-a. Magistratul oraºului a reziliat contractul
acestuia pentru cã pâinea nu era de calitate.
Moºtenitorul sãu, Ioan Hristodorescu, încheia un contract cu Primãria livrând pâine de bunã calitate. În
Perioada Regulamentarã sunt menþionate covrigãresele
care îºi desfãceau marfa în Târgul din Afarã. Numãrul
brutãriilor a crescut în perioada interbelicã ajungând la
10, majoritatea aflate în centrul oraºului: Aristide
Hagianu ºi Enache ªombola (str. Libertãþii), C.Gr.
Baronide (str. Heliade Rãdulescu), D. Fotica (str. C.A.
Rosetti), Cristache Tãnãsescu (str. Comãneanu), Petru
Panaitescu (str. Cãtuneni), Haralambie Steriu (în Obor),
Vasile Daffu (str. I.C. Brãtianu), Florea Cocu ºi Pandele
Gheorghiu (Calea Domneascã). Primãria oraºului a
intervenit permanent pentru menþinerea unui echilibru
între producãtori ºi cumpãrãtori, fiind menþinute preþuri
maximale pe parcursul întregii perioade interbelice. În
1931 numãrul brutãriilor a ajuns la 15. (G.T./ C.V.)

BUCªENEANU, Sandu (1901, Priseaca  1980)
Absolvent al ªcolii Normale din Târgoviºte, a funcþionat
ca institutor ºi director între 1924-1968 la ªcoala Nr. 1
de Bãieþi din oraº ºi a fost apreciat pentru activitatea
desfãºuratã de toþi locuitorii oraºului. Scriitorul Ilie R.
Costache a remarcat cã venea la ore îmbrãcat în hainele
sale de front, în uniforma sa de cãpitan de infanterie,
cu semnul de rãnit pe mâna dreaptã. A fost desemnat
preºedinte al Comitetului Executiv al Sfatului Popular
orãºenesc Târgoviºte în cursul anului 1953. Nu
cunoaºtem cauzele care au determinat alegerea sa în
aceastã funcþie, dar este evident cã a reuºit sã
nemulþumeascã pe cei care l-au desemnat. A avut
ºansa ca în scurta perioadã cât s-a aflat ca preºedinte
sã fie prezent la darea în folosinþã a pieþei agroalimentare 7 Noiembrie din Suseni. Înfiinþatã într-o zonã
unde cultivarea zarzavatului a reprezentat o ocupaþie
de bazã, noua piaþã nu s-a bucurat de prea mare interes
ºi n-a avut urmãri pentru îmbunãtãþirea vieþii locuitorilor
din cartier. Înfiinþarea Centrului local de radio ºi instalarea
difuzoarelor în tot oraºul, dovedea nivelul scãzut de viaþã,
majoritatea locuitorilor neputând sã cumpere aparate
de radio. Se înscria în aceastã iniþiativã ºi dorinþa de a
se face o propagandã agresivã pe linia partidului
comunist ºi de a stopa ascultarea posturilor de radio
considerate subversive. În oraº difuzorul era numit
piþigoi. (M.O.)

BRUTÃRIA VASILE DAFFU Era cea mai cunoscutã
din oraº, avea o producþie importantã, datoritã faptului
cã dispunea de materia primã, fãina, din propria moarã
ºi drojdie adusã de la Arad. Aceastã brutãrie a introdus
pentru prima oarã un nou sortiment pâinea cu cartofi
distribuitã doar aici. Brutãria a fost modernizatã, dispunea
de sãli faianþate, dotate cu cazane de aramã, coveþi din
lemn, malaxor, dulapuri speciale închise pentru crescutul
aluatului. O grijã deosebitã era aceea pentru pãstrarea
igienei la locul de muncã ºi la transportul pâinii. Muncitorii,
la intrarea ºi la ieºirea din schimbul de lucru fãceau duº,
iar în timpul lucrului purtau o costumaþie adecvatã
(pantaloni ºi bluzã din bumbac). Aceºtia locuiau în
brutãrie, la etaj. Vasile Daffu a acordat o mare atenþie
desfacerii. Pâinea era transportatã la gheretele din oraº

BUCUR, Simona (8.III.1977) Atletã. Cel care i-a
descoperit calitãþile ºi apoi a îndrumat-o pe parcursul
întregii cariere de sportiv a fost antrenorul Romi Goicea.
Legitimãri: CSª Petrolul Târgoviºte (1994), CSª
Petrolul Târgoviºte + Farul CFR-LPS Constanþa (1995),
Clubul Sportiv Târgoviºte (1996-1999). De 2 ori
selecþionatã în echipa naþionalã (1 la Cupa Europei în
aer liber, 1 la campionatele balcanice în aer liber).
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ªcolii Tehnice de Maiºtri ºi al ªcolii Populare de Artã 
clasa de actorie  din Bucureºti. Membru în formaþiile de
teatru ale casei Centrale a Armatei, Caselor de Culturã
din Gãeºti ºi Târgoviºte; actor fondator al Teatrului Popular
Tony Bulandra ºi al teatrului pentru copii al Casei de
Culturã a Sindicatelor din Târgoviºte; colaborator al
Teatrului Muzical din Braºov, al televiziunilor Române 1,
PRO TV, Prima, Kanal D, Antena 1, SC Blity Film SRL,
SC Mitra Film SRL; actor fondator angajat la Teatrului
Municipal Tony Bulandra din Târgoviºte. A jucat în
spectacole regizate de Mihai Dimiu, Ion Lucian, Octav
Enigãrescu, Ion Vasiliu, Mihai Constantin-McRanin, Dan
Micu, Dan Þopa, Lucian Sabados, Cesonia Postelnicu,
Constantin Dinulescu, Cristian Pisoschi sau Ioan Chelaru.
Pentru interpretare individualã a fost rãsplãtit, la diferite
mari festivaluri naþionale, cu 5 medalii de aur, 4 de argint
ºi 3 de bronz ºi cu douã titluri de laureat. (G.C.)

Medaliatã cu aur la campionatele balcanice de atletism
în aer liber (1996  ºtafeta 4 × 100 m). Dublu medaliatã
cu aur la campionatele balcanice de atletism în aer
liber  juniori (1995  100 m; 1995  ºtafeta 4 × 100 m).
Dublu medaliatã cu aur la campionatele naþionale de
atletism în aer liber (1995  ºtafeta 4 × 100 m; 1996 
100 m). Multiplu campioanã ºi medaliatã la
campionatele naþionale de tineret ºi juniori (aer liber;
salã), Maestrã a sportului. Recordurile personale: 100
m (11.74  1996); 200 m (24.53  1996). (A.B.)

BUGA, Marius (2.VI.1981, Târgoviºte) A absolvit
Liceul Nicolae Ciorãnescu din Târgoviºte ºi Facultatea
de Psihologie a Universitãþii Bucureºti. A intrat în presã
în 1998 la Radio D ca reporter, a funcþionat, tot ca
reporter, la Jurnal de Dâmboviþa ºi ca redactor
prezentator la televiziunea Antena 1 Târgoviºte. Din
2006 este corespondent teritorial pentru judeþul
Dâmboviþa, mai întâi la Prima TV, apoi, la Pro TV. Este
director iniþiator al sãptãmânalului de atitudine ºi anchetã
ªock dâmboviþean. (G.C.)

BUICESCU, Diicu (începutul sec.XVII  VII 1659)
Dregãtor ºi comandant militar muntean. Cupar (16351638), mare ºufar (1638), agã (1639-1644), mare spãtar
(1645-1654), fost mare spãtar (1655- 1656), mare clucer
(1656-1657, 1658-1659). Fiul lui Ioan din Buiceºti-Olt
ºi al Mariei, veriºoara mamei lui Matei Basarab. Graþie
acestei înrudiri devine cel mai de încredere boier al
domnului, favorit al acestuia la succesiune ºi comandant
al oastei muntene. Pe lângã diverse solii în Moldova (în
1645, la nunta fiicei lui Vasile Lupu) ºi Transilvania,
Diicu Buicescu primeºte misiunea secretã de a intra
cu oaste în Moldova ºi a-l impune pe tron pe Gheorghe
ªtefan (mart.  apr. 1653). Acþiunea, fãcutã fãrã ºtirea
Porþii sau a boierilor din Sfatul Domnesc, reuºeºte, dar
oºtile muntene sunt nevoite sã se retragã imediat ºi
fãrã sprijinul lor ªtefan este alungat de Vasile Lupu ºi
oastea cazacã a ginerelui sãu Timuº Hmelniþchi (30
apr. 1653). Învingãtorii pornesc apoi contra lui Matei
Basarab. Trimis în grabã cu oastea ce a putut-o strânge,
Diicu Buicescu rateazã ocazia de a-i surprinde pe
moldo-cazaci pe Milcov, dar le întârzie înaintarea pe
Teleajen, reuºind totodatã sã-ºi replieze forþele cãtre
grosul oºtirii muntene. Comandã aripa stângã în bãtãlia
de la Finta-Dâmboviþa (17 mai 1653), victorie decisivã a
lui Matei Basarab. Considerat un posibil candidat la
tron (nedorit însã de boieri pentru trufia sa), este
însemnat la nas de Constantin ªerban (cu care nu
avusese nici anterior relaþii bune), iar în timpul rãscoalei
slujitorilor fuge la Braºov (1655). Revenit în Sfatul
Domnesc, va fi ucis la un ospãþ, alãturi de alþi mari
boieri, din ordinul domnului Mihnea al III-lea ce pregãtea
o rãscoalã antiotomanã ºi se temea de opoziþia lor.
Ctitor al mãnãstirilor Clocociov (1645) ºi DrãgãneºtiTeleorman (1647, împreunã cu Matei Basarab). Cel mai
important comandant militar din epoca lui Matei
Basarab, a fost supraveghetorul lucrãrilor ordonate de
Matei Basarab pentru edificarea sistemului defensiv al

BUGETUL CASEI COMUNALE, DRUMURILOR ªI
CURÞII DOMNEªTI Apare în perioada 1888-1943. Editat
de Primãria comunei urbane Târgoviºte ºi tipãrit la
Tipografia Viitorul, Elie Angelescu. Din anul 1900 pânã
în 1919 apare cu titlul Bugetul pentru venituri ºi
cheltuielile casei ordinare ºi casei drumurilor ºi al casei
pensionarilor comunali. Între 1920-1922 se adaugã
Bugetul special al aprovizionãrii, apoi în perioada 19291932, are titlul Bugetul general al administraþiei
comunale. Între 1935-1938, apare cu titlul Bugetul
general de venituri ºi cheltuieli ale oraºului, iar apoi
(dupã 1938) Buletinul administraþiei generale ºi al
întreprinderilor comunale. (V.P.)
BUICÃ, Florentina (16.IV.1979, Târgoviºte) Autoare
dramaticã, traducãtoare, publicistã. Studii primare,
gimnaziale ºi liceale în oraºul natal. Absolventã a
Facultãþii de Limbi Moderne Aplicate a Universitãþii
Transilvania Braºov (2001), cu tema: Arta limbajului
lui Shakespeare în demersul teatral. Debut publicistic
în revista liceului absolvit Grigore Alexandrescu
(Carabella) intitulatã Ginko Biloba (1996), unde a fãcut
parte din colectivul redacþional. Din 2001, angajatã la
societãþi comerciale din Braºov. Cursuri de master în
limbi moderne aplicate, la universitatea absolvitã (2004).
Traduce din francezã ºi englezã în diferite domenii
tehnice, dar ºi beletristicã. Colaborãri sporadice la ziarele
locale pe teme culturale. Autoare a piesei într-un act:
Eleuth (1997), volum prefaþat de Valeriu Bartolomeu
Anania. (V.P.)
BUICÃ, George (21.II.1944, Giurgiu) Absolvent al
Liceului Teaoretic (azi, Vladimir Streinu) din Gãeºti, al
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BUJOR, Rodica (30.VII.1914, Voineºti, Dâmboviþa
 30.X.1995, Bucureºti) Interpretã de muzicã popularã.
Pe numele adevãrat Eugenia Nedelea-Georgescu, a
fost o interpretã de folclor muzical românesc, situându-se
în prima generaþie de mari interpreþi, alãturi de mai
des amintitele Maria Tãnase sau Maria Lãtãreþu,
recunoscutã pentru vocea ei puternicã, expresivã ºi
memorabilã, pentru dãruirea cu care interpreta
cântecele populare. A cântat pentru prima datã la
Hanul Galben din Târgoviºte. A urmat studii muzicale
la Conservatorul din Bucureºti, cu Quarto Santarelli ºi
Dumitru Mihãilescu-Toscani (canto), Nicolae Oancea
(teorie-solfegiu). A luat lecþii particulare de canto cu
Valentina Creþoiu la Bucureºti ºi cu Marcella Magno
la Roma. În urma unui concurs organizat de Societatea
Românã de Radiodifuziune timp de 3 luni, cu 800 de
candidaþi din întreaga þarã, au fost admise doar douã
voci: Eugenia Braia (Ioana Radu) ºi Eugenia Nedelea
(Rodica Bujor).Debuteazã pe 22 aprilie 1938 la Radio,
cu pseudonimul Rodica Bujor (ales de George
Enescu), într-un program de cântece populare,
acompaniatã de orchestra Vasile Julea. Repertoriul
Rodicãi Bujor este alcãtuit în special din cântece
populare din zona DâmboviþaArgeº. Cântã muzicã
uºoarã, popularã ºi romanþe în restaurantele Coºna,
Kiseleff, Cafe-Royal, Princiar din Bucureºti (19371949), apoi colaboreazã cu Orchestra Barbu Lãutaru,
ansamblurile Ciocârlia ºi Periniþa (1959-1961).
Este angajatã a Teatrului Regional Bucureºti în
perioada 1961-1970. A întreprins turnee în Ungaria,
URSS, Germania, Austria, Cehoslovacia, Iugoslavia.
A fost distinsã cu Ordinul Meritul Cultural, clasa a
IV-a (1968). (G.T./ C.V.)

Târgoviºtei, ispravnic de a zidit cetatea. Lucrãrile
cuprindeau un ºanþ adânc ºi larg de 3 m ºi un val de
pãmânt, scos din ºanþ, înalt de aproape 3 m, având
deasupra un gard de buºteni groºi. (A.ª./M.O.)

BULEI, Dumitra (24.X.1952, Bãleni Sârbi,
Dâmboviþa) Profesor, muzeograf, publicist. Studii
gimnaziale, liceale în localitatea natalã. Studii universitare
la Facultatea de Limbi ºi Literaturi Strãine a Universitãþii
din Bucureºti, secþia bulgarã-românã (1973-1977).
Specializãri în domeniul muzeografiei ºi a cãrþii vechi
româneºti (1978, 2003) Doctorand cu tema: Manuscrise
ºi cãrþi slavo-române ºi româneºti în colecþii ºi biblioteci
din Muntenia, tot la Universitatea din Bucureºti (din 2003).
De la absolvire, profesor la Reºiþa, apoi din 1978, lucreazã
în cadrul Muzeului Judeþean Dâmboviþa. Expert atestat
al Ministerului Culturii ºi Cultelor în domeniul cãrþii vechi
ºi bibliofiliei (2003). Participã la organizarea Depozitului
centralizat de carte veche româneascã ºi strãinã de la
Mãnãstirea Dealu (1982), precum ºi la depistarea,
inventarierea ºi întocmirea listei monumentelor istorice
din judeþul Dâmboviþa (în colaborare). Face parte din
colectivul redacþional al revistei Valachica. Publicã în
acest periodic dar ºi în reviste ºi anuare târgoviºtene
(Curier, Glasul cetãþii, Litere) sau la nivel naþional.
Contribuie în 2004 la editarea volumului Bibliografie
româneascã veche, I (A-C) ºi la organizarea
simpozionului Valori bibliofile din patrimoniul cultural
naþional, de la Târgoviºte. (V.P.)
BULEI, Gheorghe (3.III.1947, Comarnic, Prahova 
26.XI.2006, Târgoviºte). Profesor, etnograf, istoric,
muzeograf. Studii generale în oraºul natal, apoi cele
liceale la Sinaia. Licenþiat al Facultãþii de Istorie a
Universitãþii din Bucureºti (1970). Profesor în Pucioasa,
apoi din 1972 muzeograf, ºef al Oficiului Judeþean pentru
Patrimoniul Cultural din Dâmboviþa ºi director al Muzeului
Judeþean Dâmboviþa (1989  2006). Pune bazele colecþiei
de etnografie a muzeului, dezvoltã activitatea secþiilor,
iniþiazã unele activitãþi rezonante pe plan naþional (sesiuni
ºtiinþifice, bienale de artã plasticã: Gheorghe Petraºcu,
din 1992, Gabriel Popescu, din 2007). Continuã editarea
revistei de specialitate a muzeului Valachica,
coordoneazã alte publicaþii (cataloage, pliante, ghiduri
turistice ºi de monumente). Din 2003 a fost doctorand la
Universitatea Valahia Târgoviºte. Contribuþii majore la
reorganizarea tematicã sau înfiinþarea unor muzee ºi secþii
la Moreni, Pucioasa, Pietroºiþa, Vulcana-Pandele sau
Târgoviºte. Publicã lucrãrile Ceramica popularã din
Dâmboviþa (1977), Tradiþii ale ceramicii populare
dâmboviþene, Case ºi conace vechi boiereºti din judeþul
Dâmboviþa. Sec. XVII  început de sec. XX (colaborare).
Coautor la Dicþionarul istoric al judeþului Dâmboviþa
(1983). Autor de studii ºi articole în presa localã ºi la
nivel naþional. (V.P.)

BULANDRA, Tony (13.III.1881, Târgoviºte 
5.II.1943, Bucureºti). Fiu al unei familii de farmaciºti
târgoviºteni, urmeazã cursurile Conservatorului de
Muzicã ºi Declamaþie din Bucureºti, evoluând, apoi, pe
scena Teatrului Davila. Sub directoratul lui Alexandru
Davila dupã ce, la Paris, efectuase un stagiu de pregãtire
cu celebrii Leloir, Le Bergy ºi Silvain. Joacã peste 300
de roluri de o impresionantã varietate semnate de
Shakespeare (interpretând un remarcabil Hamlet) Vasile
Alecsandri, Wilhelm Meyer Förster, Schiller, Grillparzer,
Edmond Rostand, Kasimir Edschmitd, Croneille sau
Barbu ªtefãnescu Delavrancea. Tony Bulandra, devine
soþul altei celebritãþi actoriceºti, Lucia Sturdza Bulandra.
Nu numai ca actor, dar ºi ca regizor, îi susþine pe tinerii
dramaturgi autohtoni cum sunt Victor Eftimiu, A. de
Herz, George Mihail Zamfirescu, Alexandru Kiriþescu,
Tudor Muºatescu, Victor Ion Popa, M. ªtefãnescu, cât
ºi pe actorii la început de carierã Aura Buzescu, George
Vraca, Nicolae Bãlþãteanu sau George Calboreanu.
Joacã ºi în filmul sonor, producþie româneascã, Trenul
fantomã. (G.C.)
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BULETIN Comitetul provizoriu al judeþului
Dâmboviþa. Târgoviºte, 15 iulie 1949  30 iunie 1950.
Apare la 1 ale fiecãrei luni. Tipografia Comitetul provizoriu
al judeþului Dâmboviþa. De la nr. 1/31 ianuarie apare cu
titlul ºi subtitlul Buletinul oficial al Comitetului provizoriu
al judeþului Dâmboviþa. Apariþia era reglementatã de
aprobarea din 20 iulie 1949 a Direcþiei Generale a Presei
ºi Tipãriturilor de pe lângã Preºedinþia Consiliului de
Miniºtri a Republicii Populare Române. (V.P.)

globalã în învãþãmânt, activitatea Consiliului pedagogic
judeþean, concluzii în urma inspecþiilor din ºcolile
dâmboviþene, noutãþi editoriale, noutãþi privind miºcarea
cooperatistã, comunicãri din partea Inspectoratului
ªcolar, activitatea Asociaþiei generale a învãþãtorilor,
experienþe pozitive ºi negative etc. (M.C.)

BULETINUL OFICIAL AL PRIMÃRIEI ORAªULUI
TÂRGOVIªTE Apare în perioada 1943-1949 la 15 ale
fiecãrei luni. Redacþia ºi administraþia la Primãrie (secretariat). Tipãrit la Tipografia Viitorul Petre G. Popescu.
De la nr. 1-2 din 1948 nu se mai menþioneazã zilele de
apariþie. De la nr. 10 pânã la 15 septembrie 1944, se
tipãreºte la Noua, Maria I. Negoescu, iar de la nr. 1-2
din 1948 la Tipografia Prefecturii judeþului Dâmboviþa. În
primul numãr primarul oraºului Lazãr Petrescu îi
îndemna pe târgoviºteni sã fie slujitorii cultului iubirii
de neam ºi mai cu seamã ai cultului iubirii oraºului
nostru. (V.P.)

BULETIN DE INFORMARE ªI DOCUMENTARE A
CADRELOR DIDACTICE Editat de Inspectoratul ªcolar
Judeþean Dâmboviþa ºi Casa Corpului Didactic. Apare
cu periodicitate neprecizatã, la Târgoviºte din 1972.
Prezintã preocupãrile corpului didactic al judeþului,
propune spre generalizare unele iniþiative valoroase,
dezbate legislaþia în domeniul învãþãmântului. Articole
interesante privind tradiþiile ºcolilor noastre, istoricul lor.
Comunicã publicului larg ofertele reþelei de învãþãmânt
la un moment dat, realizãrile la zi ale acesteia. (V.P.)

BULEVARDUL CAROL I Problema construirii
bulevardului a fost pusã în 1885, când Consiliul Comunal
a hotãrât realizarea sa în linie dreaptã, din capul strãzii
Libertãþii pâna la gara Ciocârlan, având lungimea de
972 m, lãþimea de 22 m, suprafaþa totalã de 21.384 mp.
Planul bulevardului a fost întocmit de arhitectul N.
Bruneanu ºi completat de A. Condros, noul inginer al
oraºului. Proiectul a fost respins în 1888 de Consiliul
Comunal considerându-l prea costisitor. Ideea
construirii bulevardului a fost readusã în discuþie la 1894,
când Primãria solicita Direcþiei Cãilor Ferate sã delege
un inginer pentru verificarea ºi completarea proiectului
existent. În 1895, Consiliul Comunal a aprobat
expropierea a 24 de proprietãþi necesarã construirii
bulevardului evaluate la 55.000 lei. Construirea
bulevardului a început în primãvara anului 1896 ºi a durat
pânã în 1897, antreprenorul ºantierului fiind Grigore
Ghiþescu. Costul lucrãrilor a fost de 102.000 lei. Se
întindea pe o lungime 1140 m de la garã ºi pânã la
Palatul Diviziei (actualul club al SC UPET SA).
Intersecþia cu strada Poet Grigore Alexandrescu ºi
Oborul Vechi (zonã marcatã astãzi de Catredala
Arhiepiscopalã, bulevardele Mircea cel Bãtrân ºi
Libertãþii, pieþele Libertãþii ºi Independenþei ºi Casa de
Culturã a Sindicatelor). Bulevardului i s-a aliniat strada
Libertãþii de atunci, astãzi Alexandru Ioan Cuza, cu
scopul unui traiect stradal drept de la garã la Prefectura
Judeþului, aflatã pe Calea Domneascã. S-au plantat 359
de castani sãlbatici pentru flancarea aleilor pietonale,
de-a lungul trotuarelor s-a aºternut un covor de nisip.
Bordurile au fost fãcute din piatrã de Pietroºiþa cioplitã,
pe ambele pãrþi ale bulevardului au fost aºezate 25 de
bãnci ºi s-au montat pe stâlpi de fontã 60 de felinare de
tinichea. Recepþia definitivã a lucrãrii s-a fãcut la 8 aprilie
1898. (G.T./ C.V.)

BULETINUL AGRICULTORILOR DÂMBOVIÞENI
Apare lunar, la Târgoviºte, între 13 iunie 1926 ºi 1927,
sub îngrijirea unui grup de agronomi ºi agricultori
dâmboviþeni. Redacþia ºi administraþia: Consiliul agricol
Dâmboviþa. Tipografia Viitorul Târgoviºte. (V.P.)
BULETINUL CAMEREI DE COMERÞ ªI INDUSTRIE
(1928-1938). Apare o datã pe lunã la Târgoviºte. Redactor
G. Poenaru (nr. 1-9, 1928), apoi H. Mihãilescu (19291938). Tipãrit la Tipografia Petre G. Popescu. Din anul
1929 în titlu se adaugã cuvântul Oficial. Se schimbã, în
1929, tipografia: Nouã Ioan N. Negoescu. (V.P.)
BULETINUL INVALIZILOR, ORFANILOR,
VÃDUVELOR DE RÃZBOI ªI PENSIONARILOR Din
judeþul Dâmboviþa. Organ al Oficiului judeþean IOV ºi
Blocului Pensionarilor din judeþ. Apare la Târgoviºte,
între 1933-1936. Tipãrit la Tipografia Dâmboviþa. Elena
I. Gh. Pârvulescu. (V.P.)
BULETINUL OFICIAL AL INSPECTORATULUI
ªCOLAR JUDEÞEAN DÂMBOVIÞA Apare la Târgoviºte
începând cu 28 februarie 1946 ºi pânã în anul 1949.
Cuprindea patru pagini ºi avea apariþie sãptãmânalã.
Scopul sãu era sã cuprindã toate ordinele superioare
ºi locale, precum ºi diferite îndrumãri ºi informaþii.
Buletinul era trimis ºcolilor care-l plãteau cu sprijinul
Comitetului ºcolar local. În paginile sale se regãsesc
materiale ºi informaþii diverse: îndemnul lui Petre
Mironescu  secretar general în Ministerul Educaþiei
Naþionale adresat învãþãtorilor de a participa la
alfabetizarea ºi culturalizarea populaþiei ºi a fi ziditori
de lume nouã, aspecte legate de salarizarea ºi
miºcarea personalului didactic, trecerea la metoda
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BULGARU-BOB, Gh. (17.V.1907, Huºi 
31.III.1938, Bucureºti) Pictor. A urmat cursurile liceale
în Bucureºti ºi Facultatea de Litere. A debutat la
Salonul oficial în 1935 ºi a scos revista Lumea nouã
(1929). A lucrat în Târgoviºte unde a organizat în
noiembrie 1937 o expoziþie de picturã împreunã cu Aurel
Vasilescu, care a constituit un eveniment artistic de
mare audienþã prin raritatea lui [...] ºi prin înalta valoare
artisticã, în care capetele de copii [...] i-au fixat o
poziþie singularã în pictura noastrã (domniºoara Vasiliu,
Alexandru Starck º.a.). (M.O.)

a aduce un omagiu celei care a militat pentru a impune
Târgoviºtea printre principalele centre ale culturii
româneºti. (M.O.)

BUSTUL LUI IOAN ALEXANDRU BRÃTESCUVOINEªTI Realizat în piatrã de cãtre sculptorul Vasile
Blendea în anul 1965, a fost amplasat în 1969 în parcul
casei scriitorului, unde în prezent este amenajat Muzeul
Scriitorilor Târgoviºteni. Din portretul în piatrã se desprind
blândeþea ºi sensibilitatea reflectatã în multe din scrierile
marelui povestitor, membru al Academiei Române ºi
director al Teatrului Naþional din Bucureºti. (M.O.)

BUSTUL ÎN BRONZ AL LUI GRIGORE
ALEXANDRESCU Se aflã amplasat, din 1972, în scuarul
amenajat în apropierea casei marelui poet român. A
fost turnat în bronz dupã lucrarea sculptorului I.
Pavelescu-Dimo în 1914, la iniþiativa ºi cu sprijinul material al Smarandei Gheorghiu. La început, bustul a fost
amplasat în scuarul din faþa Primãriei, apoi în Parcul
Libertãþii. (M.O.)

BUSTUL LUI TUDOR VLADIMIRESCU A fost
dezvelit în anul 1956, când s-au comemorat 135 de ani
de la tragica sa moarte ce a avut loc la Târgoviºte.
Bustul este turnat în bronz dupã lucrarea lui I. Damian
ºi Gh. Coman. Este amplasat în curtea fostei Mitropolii
din Târgoviºte, locul unde se presupune cã ºi-a gãsit
sfârºitul. (M.O.)
BUSTURILE CELOR 33 DE DOMNI Sunt domnitorii
care au rezidat la Târgoviºte între 1400-1714. Busturile
sunt amplasate într-un cadru adecvat din zona centralã
a Parcului Chindia, zonã numitã simbolic Aleea celor
33 de voievozi. Busturile domnitorilor au fost turnate în
bronz, ºi reprezintã lucrãri realizate de mai mulþi sculptori
reprezentativi, dintre care amintim pe A. Pârvu, G.
Tãnase, Nicolae Popa, Olimpiu Eli Petre. (M.O.)

BUSTUL ÎN BRONZ AL LUI VASILE CÂRLOVA A
fost realizat de cãtre sculptorul Vasile Blendea în 1931,
când s-a comemorat centenarul morþii poetului. A fost
amplasat iniþial în scuarul din faþa Bisericii Târgului, pentru
ca în 1972 sã fie mutat în incinta ªcolii Generale Nr. 1,
care a primit numele marelui poet cu ocazia sãrbãtoririi
a o sutã patruzeci de ani de la înfiinþare. Astãzi aici
funcþioneazã Centrul Cultural Judeþean. Deºi nãscut la
Buzãu, Târgoviºtea ºi-l revendicã pentru cã aici a inaugurat
poezia ruinelor, a cântat gloria strãbunã ºi a fost
deschizãtor de drum în romantismul românesc. (M.O.)

BUSTURILE UNOR IMPORTANÞI DOMNI Sunt
câþiva dintre domnii Þãrii Româneºti care au rezidat la
Târgoviºte. Au fost dezvelite în ziua de 28 noiembrie
1968, acþiune care îºi propunea sã omagieze
sãrbãtorirea semicentenarului Marii Uniri. Busturile au
fost realizate în piatrã de Albeºti ºi dispuse în diferite
zone ale oraºului: Mircea cel Bãtrân, autor Ion Irimescu,
a fost amplasat în parcul Liceului Voievodul Mircea;
Dan al II-lea cel Viteaz, autor Vasile Blendea, se aflã în
faþa fostei ªcoli de Cavalerie; Vlad Þepeº, autor Petru
Balogh, e situat în apropierea Muzeului de Artã; Radu
de la Afumaþi, autor Vasile Covalschi, e amplasat în
incinta bisericii Sfântului Ionicã; Petru Cercel, autor
Octavian Ilica, e amplasat la intrarea în Curtea
Domneascã; Mihai Viteazul, autor Petre Nãstãsescu,
e amplasat în incinta Bisericii Târgului; Matei Basarab,
autor Mihai Alexandru ºi Vasile Lupu, autor Ilica Vetura,
în incinta bisericii Stelea. (M.O.)

BUSTUL ÎN BRONZ AL POETULUI IENÃCHIÞÃ
VÃCÃRESCU Este opera sculptorului Vasile Blendea
realizat dupã portretul ilustrului cãrturar aflat la biserica
Sfântul Spiridon din Bucureºti. A fost amplasat în 1938
la intrare în Liceul ce-i poartã numele în prezenþa Elenei
Vãcãrescu ºi a dr. Constantin Angelescu, ministrul
învãþãmântului. (M.O.)
BUSTUL ÎN MARMURÃ AL LUI ION HELIADE
RÃDULESCU A fost realizat de cãtre Frederic Stork în
anul 1902, cu ocazia sãrbãtoririi naºterii ºi a fost amplasat
la intersecþia dintre Bulevardul Carol I cu strada Tudor
Vladimirescu. În 1972, a fost mutat în scuarul din faþa
Primãriei. Sculptorul l-a înfãþiºat ca pe un patriarh al culturii
româneºti, pe cel care a iniþiat Societatea Literarã,
Societatea Filarmonica, Societatea Academicã ºi care
a întemeiat prima tipografie ºi editurã modernã. (M.O.)

BUSUIOC, Gabriela (5.VI.1953, Timiºoara) A
absolvit Liceul Teoretic Nr. 2 Garabet Ibrãileanu ºi
Facultatea de Biologie-Geografie a Universitãþii
Alexandru Ioan Cuza din Iaºi, unde obþine ºi doctoratul
în biologie (biochimie). ªef de laborator la Întreprinderea
de Gospodãrire Comunalã ºi Locativã din Pucioasa,

BUSTUL ÎN MARMURÃ ALBÃ AL SMARANDEI
GHEORGHIU Operã a sculptorului Mihai Onofrei, a fost
dezvelit în 1957 cu ocazia centenarului naºterii
scriitoarei. A fost amplasat în parcul Mitropoliei, pentru
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boiereºti de sec. XV. Pribeag împreunã cu fraþii sãi Stroe
ºi Preda în Transilvania (1559-1575), ajunge aprod ºi
stolnic al principelui ªtefan Bathory. Revine în 1575 în
Muntenia. Susþinãtor ºi cãpitan al lui Mihai Viteazul,
obþine victorii contra tãtarilor (1594) ºi îl reprezintã pe
domn la Sigismund Bathory ºi la împãratul Rudolf II.
Semneazã jurãmântul faþã de împãrat (1598) ºi tratatul
cu Andrei Bathory (1599). Împreunã cu banul Udrea
conduce oºtile Olteniei în campania din Ardeal ºi se
opune uciderii nobilimii maghiare. Îl va însoþi pe Mihai,
înfrânt, la Praga (1601) ºi dupã uciderea sa i-a
înmormântat capul la mãnãstirea Dealu. Conduce alãturi
de fraþii sãi, revolta contra lui Simion Movilã, asigurând
apoi locotenenþa domneascã de la Târgoviºte (a. 26
iun./6 iul.  a. 7 /17 oct. 1601). Impus domn de cei trei
fraþi Buzeºti ºi de rudele sale, Radu ªerban acceptã
atotputernicia ºi abuzurile acestora, Radu Buzescu fiind
primul în Sfat, sol la Praga (1603) ºi în Transilvania
(1604), mare ban, vlastelin ºi prim sfetnic. Ctitorul
mãnãstirilor Dobruºa, Stãneºti ºi Cãluiu  unde este
îngropat. (A.ª./M.O.)

ºeful Staþiei de apã potabilã din Târgoviºte, apoi cadru
didactic la Facultatea de ingineria Mediului ºi
Biotehnologii de la Universitatea Valahia. Aici deþine
ºi funcþiile de director al departamentului pentru relaþii
internaþionale ºi Departamentului de ingineria mediului
la Facultatea de Ingineria Mediului ºi Biotehnologii. Este
membrã a Societãþii Române de Ecologie, a Federaþiei
Societãþilor Europene de Biologia Plantelor, a Societãþii
Române de Biomateriale, a Societãþii de Chimie din
România (vicepreºedinte), a Comitetului Societãþii de
ªtiinþe Biologice (vicepreºedinte). Publicã lucrãri din
domeniul biotehnologiilor mediului înconjurãtor,
bioremedierea plantelor endemice. (G.C.)

BUTÃROIU, Ion (1901, Lucieni, Dâmboviþa  ~1970,
Târgoviºte) A absolvit ªcoala Normalã din Târgoviºte ºi
a funcþionat ca institutor la ªcoala Nr. 1 de Bãieþi între
1922-1923, iar între 1937-1950 a îndeplinit ºi funcþia de
director. S-a fãcut respectat prin seriozitatea cu care
s-a implicat în activitatea didacticã, fiind îndrumãtor ºi
exemplu multor generaþii de tineri, care i-au purtat respect. A fost autorul unui interesant manual de geografie
a judeþului Dâmboviþa, folosit în ciclul primar. (M.O.)

BUZESCU, Stroe (sec XVI, Cepturoaia, Olt 
2.X.1602, Braºov) Dregãtor, diplomat ºi comandant
militar muntean. În Sfatul Domnesc (1575, 1581, 1586,
1587), comis (1583, 1586-1587), postelnic (1591-1593),
fost mare agã (1594), mare stolnic (1594-1600), stolnic
(1601), mare stolnic (1602). Fiul marelui armaº Radul
al lui Buzea ºi al Mariei (nepoata marelui ban Mogaº ºi
veriºoarã a doamnei Stanca, soþia lui Mihai Viteazul) a
primit educaþia aleasã ºi pregãtirea militarã specificã
marii boierimi. Pribeag împreunã cu fraþii sãi Radu ºi
Preda în Transilvania (1559-1575). Legãturile de rudenie
ºi interesele îi apropie de Mihai, cãruia îi refac genealogia
considerându-l os domnesc. Dupã declanºarea
conflictului între acesta ºi domnul Alexandru cel Rãu, îl
va însoþi în Transilvania ºi la Constantinopol. Ca militar,
a condus alãturi de fraþii sãi oºtile muntene în
campaniile antiotomane victorioase din 1594, 1595 ºi
1598. Ca diplomat a pregãtit alianþa antiotomanã cu
Moldova (1594) ºi merge în Transilvania pentru a cere
ajutor înainte de lupta de la Cãlugãreni (1595). A semnat
tratatul formal de credinþã faþã de principele Ardealului
(26 iunie 1599), dar nu a reuºit încheierea unei înþelegeri
cu Polonia, ajungând dupã declanºarea rãzboiului
(sept.1600). Conduce alãturi de fraþii sãi, revolta contra
lui Simion Movilã, asigurând apoi locotenenþa domneascã
de la Târgoviºte (a. 26 iun./6 iul.  a. 7 /17 oct. 1601). A
refuzat propunerea de a ocupa tronul, susþinându-l pe
Radu ªerban, al cãrui reprezentant la curtea din Viena
va fi (1602). Moare în urma unei rãni la obraz, cãpãtate
în lupta de la Ogretin (13 sept. 1602) cu tãtarii, fiind
înmormântat la mãnãstirea Stãneºti, ctitoria familiei
sale. (A.ª./M.O.)

BUZESCU, Preda (sec. XVI, Cepturoaia, Olt 
~20.VIII.1608) Dregãtor ºi comandant militar muntean.
În Sfatul Domnesc (1575, 1581), postelnic (1583),
paharnic (1585-1587), spãtar (1588-1593), mare
postelnic (1594, 1595-1599), postelnic (nov. 1601), mare
ban (16 aug. 1602  19 mai 1608). Fiul marelui armaº
Radu al lui Buzea ºi al Mariei, fiica logofãtului Giura ºi
descendent al unei familii boiereºti de sec. XV. Pribeag
împreunã cu fraþii sãi, Radu ºi Stroe în Transilvania,
revine în 1575. Susþinãtor ºi cãpitan al lui Mihai Viteazul,
se remarcã în luptele cu turcii (salvând viaþa domnului
la Vidin în 1598). Semnatar al tratatului cu Andrei
Bathory (1599) ºi mentor al lui Marcu Cercel, a cãrui
scurtã domnie în Moldova (vara 1600) o sprijinã. Izgonit
de acolo de polonezi, luptã contra turcilor în toamna lui
1600. A condus împreunã cu fraþii sãi rãscoala contra
lui Simion Movilã, asigurând apoi locotenenþa domneascã
de la Târgoviºte (a. 26 iun./6 iul.  a. 7 /17 oct. 1601) ºi
aducerea pe tron a lui Radu ªerban. Principal boier al
lui Mihai Viteazul, vlastelin ºi prim sfetnic a lui Radu
ªerban. (A.ª./M.O.)
BUZESCU, Radu (sec. XVI, Cepturoaia, Olt 
~10.I.1610) Dregãtor ºi comandant militar muntean.
Postelnic (1575-1581), apoi mare comis (1585, 1587),
mare armaº (1588-1589, 1590-1592), mare spãtar
(1593), fost mare spãtar (1593-1594), mare clucer
(1595-1600, 1602-1610), fost mare clucer (1600-1601),
clucer 1601) Fiul marelui armaº Radu al lui Buzea ºi al
Mariei, fiica logofãtului Giura ºi descendent al unei familii
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CAFENELE ÎN PERIOADA INTERBELICÃ Sunt
amintite cafenelele: pe strada Libertãþii cafenelele
Antonescu, Iani Gheorghiu, Iamandi R., cafeneaua de
la hotelul Vulturul, cafeneaua din faþa oborului Fabrica
de Cafea Lazãr Gruia, cafeneaua restaurantului Pisica
Neagrã, Cafe-ul Chantant de pe strada Stelea,
cafeneaua Isaia Mihãlãchioiu, situatã pe strada C.A.
Rossety, nr. 8, Cafeul Central situat pe strada Regele
Carol, nr. 42, proprietari C. Iamandi ºi Herman
Schneikbery. (G.T./ C.V.)

prozã, fabulã, epigramã cu rezultate neconcludente,
multe din volume având doar un interes istorico-literar
ºi documentar. Se inspirã uneori din perioada
târgoviºteanã. (V.P.)
CALBOREANU, Ion (28.X.1909, ªoarº, Braºov 
8.IX.1964, Târgoviºte) Profesor, poet, librar,
personalitate culturalã. Dupã absolvirea claselor primare
ºi a liceului din Sighiºoara, este student al Facultãþii
de Filozofie ºi Litere a Universitãþii din Bucureºti pe
care o absolvã în 1931. Urmeazã ºi Seminarului
Pedagogic Titu Maiorescu din Bucureºti. Din 1934 se
stabileºte la Târgoviºte, unde este profesor de limba ºi
literatura românã la Liceul Ienãchiþã Vãcãrescu, la cel
industrial ºi comercial. Este proprietarul unei librãrii.
Între cele douã rãzboaie mondiale se face cunoscut în
viaþa culturalã a oraºului prin simpozioanele organizate,
întâlnirile cu scriitori reprezentativi ai epocii (Liviu
Rebreanu, Gala Galaction, Victor Eftimiu, Ion
Minulescu). Colaboreazã la reviste ºi ziare locale:
Târgoviºtea, Ancheta, Revista juridicã, Graiul
Dâmboviþei, Clerul Dâmboviþei. Face parte din colectivul
de iniþiativã în vederea construirii unui sediu pentru
Muzeul de istorie al oraºului. Debut editorial cu volumul
Lumea dintre nisip ºi stele tipãrit la Târgoviºte (1935).
Un an mai târziu dedicã oraºului volumul Târgoviºtea
în rime (1936) readucând în actualitate parfumul
incontestabil al târgului de provincie interbelic. Urmeazã
volumele Albine ºi furnici: epigrame (1940), Zãpãduþã:
poveºti pentru copii (1940), toate apãrute la Târgoviºte.
Versurile sale, fãrã relief distinct, au meritul cã
perpetueazã în timp nobila îndeletnicire a muzelor în
perimetrul Târgoviºtei. (V.P.)

CAIET METODIC Alcãtuit de Biblioteca Judeþeanã
Dâmboviþa. Apare la Târgoviºte, între 1975-1985.
Coordonator: Victor Petrescu, directorul instituþiei.
Multigrafiat. Se dorea un sprijin pentru activitatea
bibliotecilor din judeþ, generalizând experienþa înaintatã,
prin materiale-teoretice de specialitate. Se inserau ºtiri
despre aceste instituþii sau despre diversele activitãþi
culturale organizate în Târgoviºte ºi judeþ. Medalioane
ale unor scriitori importanþi de pe aceste meleaguri. Se
realiza astfel un schimb fructuos privind informaþiile de
specialitate sau cele de ordin cultural. (V.P.)
CAÏR, George (23.IX.1876, Târgoviºte  23.VI.1924,
Bucureºti) Poet, prozator, om politic. Urmeazã primii
ani de ºcoalã în oraºul natal, iar dupã obþinerea
bacalaureatului la Liceul Sf. Sava, se înscrie la
Facultatea de Drept din Bucureºti, pe care o absolvã în
1899. Este avocat la Tribunalul Dâmboviþa (1905), prefect al judeþului Dâmboviþa între 1905-1907. A luat
iniþiativa construirii în oraºul Târgoviºte a unei sãli de
spectacole Sala de arme (1906-1907), punând
veniturile obþinute din vânzarea cãrþilor la dispoziþia
acestei sãli. Debut cu versuri (1897), care vor constitui
substanþa primului sãu volum Din lumea gândurilor
(1905). Autor al unor volume de nuvele, schiþe, poezii:
Urmaºii Romei (1904), Din lumea gândurilor (1905),
Ca fulgul în vânt (1906), Farmec (1906), Spre zãri
albastre (1915), Patimi (1918), Într-un mirador (1922).
Posesor al unui talent cert, s-a manifestat în poezie,

CALCAN, ªtefan (8.V.1954, Jirlãu, Brãila)
Rachetomodelism. Legitimat la Metalul Târgoviºte (1981).
Medaliat cu argint (duratã cu streamer la clasa S6A 
individual) ºi cu bronz (rachetoplane la clasa S4C  pe
echipe), la Campionatele mondiale de rachetomodelism
(1981). Campion naþional. Maestru al sportului. (A.B.)
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CALEA CÂMPULUNGULUI Este una dintre cele mai
vechi strãzi ale oraºului, una din cele douã componente
fundamentale ale structurii urbane a Târgoviºtei: Calea
Domneascã ºi Calea Câmpulungului ºi totodatã, ale
structurii stradale a oraºului. Este segmentul final al
drumului Câmpulung-Târgoviºte, dar ºi al vechiului drum
comercial continental Europa Centralã  Transilvania 
Bran  Târgoviºte  Brãila  Orient. Numai segmentul
cuprins între strãzile Poet Grigore Alexandrescu ºi
Bãrãþiei a fãcut parte din oraºul secolului al XIV-lea.
Fragmentul dintre str. Poet Grigore Alexandrescu ºi
punctul unde înþeapã Calea Domneascã, nu se mai
numeºte aºa de sute de ani. Restul strãzii, mergând de
la str. Bãrãþiei pânã la ieºirea din oraºul actual a fost
ocupatã de oraº treptat, începând din secolul al XV-lea.
Dacã se poate socoti cã în secolul al XVII-lea se apropiase
de ªanþul Cetãþii, dupã mutarea definitivã a Capitalei la
Bucureºti, la începutul secolului al XVIII-lea ºi pânã spre
întemeierea Regatului României, în 1881, înaintarea
oraºului în lungul acestei artere se încetineºte. Totuºi,
la 1823 pe Calea Câmpulungului se construieºte biserica
Izvorul Tãmãduirii. Mobilarea a continuat dupã aceea,
pânã în anul 1968 când începe o perioadã nouã în
urbanismul târgoviºtean, aceea a urbanismului dirijat. Pe
Calea Câmpulungului, dinspre centru spre ªanþul Cetãþii,
se întâlneºte un numãr destul de însemnat de case
ridicate în perioada 1880-1910, având în general planul
tradiþional salã ºi douã, mai rar patru camere, cu o tratare
specialã a intrãrii, cu stâlpi, un pseudofoiºor, fronton
deasupra intrãrii. Aflate pe loturi în general înguste,
clãdirile sunt poziþionate cu latura scurtã spre stradã, cu
faþeta principalã spre curte, la est sau la vest, cu latura
din spate la hotar sau în apropierea lui, cu exteriorul de
facturã neoclasicã românizatã, adicã având o cãldurã
pe care neoclasicismul tipic nu o are. În general planul
se prelungeºte spre fundul curþii cu o aripã în care se
aflã încãperi de ordin secundar: bucãtãrii, cãmãri, încãperi
de locuit mai modeste. (C.I.)

armatei germane în 1917 pentru transportarea þiþeiului
la rafinãria Bãicoi. În perioada 1917-1948 a funcþionat
cu ºase staþii douã dintre ele, Ghirdoveni ºi Moreni s-au
aflat pe teritoriul judeþului Dâmboviþa. La 1 mai 1948
calea feratã a devenit normalã construindu-se o linie
nouã care lega punctul Diþeºti cu staþia I.L. Caragiale
(fost Vornicul Mãrgineanu) realizându-se astfel legãtura
cu linia feratã Ploieºti-Târgoviºte. (G.T./ C.V.)
CALEA FERATÃ I.L. CARAGIALE-MORENI (22,
6 km) A fost construitã de Direcþia Cãii Ferate Prahova
între 1946-1947 ºi a fost datã în exploatare la 17 mai
1948. (G.T./ C.V.)
CALEA FERATÃ PLOIEªTI-TÂRGOVIªTE (52 km)
Cu ramurile I.L. Caragiale-Moreni-Filipeºti de Pãdure.
A fost realizatã în perioada 1925-1946. Cale feratã
judeþeanã realizatã cu resursele judeþului Prahova prin
concesionarea lucrãrilor de la Ministerul Comunicaþiilor
ºi prin Direcþia Cãilor Ferate Ploieºti-Vãleni, aflatã în
subordinea judeþului, a fost construitã în patru etape: a)
Calea Ploieºti Nord-Rafinãria Xenia (2,5 km), inauguratã
în 29 iul.1925; b). calea feratã rafinãria Xenia-podul de
peste râul Prahova (8,5 km) terminatã la 1 martie 1930;
c) calea feratã podul Prahova-halta Brãtãºeanca (6,8
km), realizatã în perioada 1931-1938; d) calea feratã
I.L. Caragiale-Halta Teiº  punct de racord cu calea
feratã Târgoviºte- Pietroºiþa în lungime de 33,4 km,
tronson executat în perioada 1945-1946. Proiectul cãii
ferate Ploieºti-Târgoviºte a fost elaborat de inginerul
Nicolae Drogeanu, director Direcþia CFR Ploieºti-Vãleni.
În perioada 1946-1948, calea feratã s-a aflat în
administraþia Direcþiei Cãi Ferate Prahova, dupã care la
11 iun. 1948 a fost naþionalizatã. (G.T./ C.V.)
CALEA FERATÃ TÂRGOVIªTE-PIETROªIÞA
S-a realizat în perioada 1884-1912, în trei etape: a) la 1
ian. 1890, s-a inaugurat calea feratã Târgoviºte-Lãculeþe
(13,5 Km); b) la 27 mai 1894, calea feratã LãculeþePucioasa (7,4 Km) numai pentru traficul de cãlãtori ºi
începând cu 10 aug. 1894 pentru traficul de mãrfuri; c)
calea feratã Pucioasa-Pietroºiþa (13,6 km) deschisã la
1 feb. 1912. Aceste cãi ferate au fost studiate, proiectate
ºi executate de Serviciul de Studii ºi Construcþii din
Ministerul Lucrãrilor Publice Bucureºti, condus de
inginerii Petre Ene ºi Elie Radu; Costul lucrãrilor avea
o valoare de 2.768.619 lei. (G.T./ C.V.)

CALEA CEA BÃTRÂNÃ A LUI MIHAI VODÃ
Documentul din 15 mai 1629 care a transmis toponimul
Calea cea Bãtrânã a lui Mihai vodã, care vine di la
oraº, a stâruit pânã târziu în conºtiinþa locuitorilor. La
1696 se amintea drumul cel vechi al mãnãstirii
Dealului, fapt ce presupunea existenþa unui drum nou,
binecunoscut. Se contureazã ideea cã drumul era numit
al lui Mihai vodã ºi a rãmas în conºtiinþa localnicilor în
prima jumãtate a secolului al XVII-lea. Considerãm cã
documentul nu face trimitere la perioada domniei lui
Mihai Viteazul, ci la Mihail I (1418-1420), fiul lui Mircea
cel Bãtrân, referindu-se la vechiul drum prin care se
ajungea la mãnãstire, menþionatã la 1431. (M.O.)

CALEA FERATÃ TITU-TÂRGOVIªTE Realizatã de
Regimentul I Geniu Bucureºti condus de A. Berindei 
compania VII Cãi Ferate  în perioada septembrie 1882
 2 ian. 1884. Studiile de teren, proiectele ºi conducerea
tehnicã au fost asigurate de personalul Serviciului de
Lucrãri Noi condus de ing. J. Cantacuzino. Costul
lucrãrilor avea o valoare de 1.649.947 lei. (G.T./ C.V.)

CALEA FERATÃ CU ECARTAMENT ÎNGUST (760
mm) Bãicoi-Moreni (21 km) A fost construitã din iniþiativa
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CALOIANU, Victor Alexandru D. (1899, Târgoviºte
 1963, Bucureºti) Fiul lui Dumitru ºi Cleopatra Caloianu.
A îmbrãþiºat cariera militarã, urcând în carierã pânã a
ajuns sã ocupe funcþia de ªef al Statului Major al Aerului
(1 septembrie 1945). (M.O.)

În anul 2006, la puþin timp dupã ce a împlinit 23 de ani
(avea în acel moment coeficientul ELO 2272), din motive de ordin personal, s-a retras din activitatea sportivã
ºi s-a dedicat vieþii monahale. (A.B.)
CÂMPEANU, Dumitru Fruntaº al Partidului
Naþional Liberal, membru în conducerea judeþeanã. În
anii 1924-1925 a fost prefect ºi preºedinte al Comisiei
Interimare a judeþului. În 1930 a pãrãsit partidul ºi s-a
implicat în constituirea PNL-Gheorghe Brãtianu,
urmând astfel acþiunea întreprinsã la nivel naþional de
Gheorghe Brãtianu. Colaborator la presa liberalã
Viitorul liberal, Acþiunea nouã º.a. S-a numãrat
printre liderii judeþeni ai organizaþiei georgiste (PNLGheorghe Brãtianu). (M.C.)

CALOTÃ MARE BAN (din Lipov, 1545-1600) A fost
frate cu Dobromir mare ban ºi rudã cu doamna Stanca a
lui Mihai Viteazul. S-a cãsãtorit cu Calea, fiica lui Danciu
din Brâncoveni, mare vornic ºi cu Stana din Lazuri, fosta
soþie a lui Borcea Bucºanu. Era cumnat cu Matei
Basarab, rudã cu boierii Buzeºti ºi cu Mihai Viteazul.
Membru în Sfatul domnesc, a îndeplinit funcþiile de mare
sluger (1587), mare spãtar (1595), mare ban (1596-1597,
1599-1600). La Târgoviºte a fost stãpânul unor importante
proprietãþi dintre care se evidenþia o pivniþã, pentru care
dãduse ocine peste ocine. A murit la Târgoviºte în luptele
cu turcii din toamna anului 1600. (M.O.)

CÂMPIA ÎNALTÃ A TÂRGOVIªTEI Subdiviziune
a Câmpiei subcolinare (înalte), aparþinând vastului
landºaft al Câmpiei Române, se desfãºoarã în interfluviul
Dâmboviþa-Ialomiþa. Este limitatã la nord de Subcarpaþii
Ialomiþei, la est de Pintenul Mãgurii, la vest de Piemontul
Cândeºti ºi Câmpia Piciorului de Munte ºi la sud de
Câmpia de divagare. Este drenatã în zona Târgoviºtei
de pâraiele Baranga ºi Iflov. Ca formã de relief este
destul de tânãrã, neomogenã fizico-geografic,
caracterizându-se printr-o nespectacularã fragmentare
ºi o pantã interfluvialã nesemnificativã. Altitudinal,
Câmpia înaltã a Târgoviºtei scade de la 350 m., dinspre
nord-vest, la 150 m. la întâlnirea cu Câmpia de divagare,
iar datoritã acestei caracteristici localitãþile din arealul
Târgoviºtei sunt grupate pe culoarele vãilor. În aceeaºi
arealitate, pe dreapta Ialomiþei, câmpia are o deschidere
de 6-8 km., ºi este ornamentatã cu câteva lunci între
Nisipurile ºi cartierul Teiº. Geologic, câmpia este formatã
din depozite loessoide, aluvionare, eoliene ºi din
formaþiuni de molasã argilonisipoasã dulcicolã cu
cãrbuni. Un astfel de sol permite în vestul, estul ºi sudul
Târgoviºtei practicarea unei agriculturi de abundenþã,
dacã este bine organizatã, impunându-se cultura
cerealelor (grâu, porumb) ºi a legumelor, iar în nord ºi la
nord-vest a culturilor de pomi fructiferi ºi a viþei-de-vie.
Detaliind aspectul geologic mai trebuie adãugat faptul
cã aceastã câmpie se evidenþiazã printr-un variat set
litologic: depozite aluvionare datând din pleistocenul
superior pe valea Ialomiþei între Târgoviºte ºi Aninoasa;
depozite de pietriºuri, nisipuri ºi de loesside  depistabile
, datând tot din pleistocen. (G.C.)

CALOTESCU, Ana-Cristina (3.VII.1983, Târgoviºte)
ªahistã. Absolventã a ªcolii Generale Nr. 2 Târgoviºte
(1998) ºi a Liceului Ienãchiþã Vãcãrescu Târgoviºte
(2002). Licenþiatã a Facultãþii de ªtiinþe Umaniste 
Secþia Educaþie Fizicã ºi Sport la Universitatea Valahia
din Târgoviºte (2006) ºi a Facultãþii de Teologie Pastoralã
la Universitatea Valahia din Târgoviºte (2010). A fost
învãþatã sã joace ºah de mama sa, la vârsta de 5 ani.
Primul sãu antrenor a fost dr. Adela Gesticone.
Legitimãri: Oþelul Târgoviºte (1991-1994), BNR Bucureºti
(1994-2000), BNR + RAT Bucureºti (2000-2006). În
perioada în care a fost legitimatã la Oþelul Târgoviºte a
reprezentat þara noastrã la Campionatele Europene
pentru copii de 10 ani (1993, locul 6) ºi copii de 12 ani
(1994, locul 17). Tot atunci a câºtigat medalii de argint
la Campionatele Naþionale pentru copii de 10 ani (1993)
ºi copii de 12 ani (1994) ºi medalia de bronz (alãturi de
celelalte componente ale formaþiei Oþelul Târgoviºte) la
Campionatul Naþional pentru junioare I pe echipe. A fãcut
parte din reprezentativa României participantã la
Olimpiadele de ªah de la Bled în Slovenia (2002) ºi
Torino în Italia (2006) ºi la Campionatul European din
2005 (Göteborg în Suedia). În intervalul de timp 19932003 a reprezentat an de an România la toate ediþiile
campionatelor mondiale ºi europene de juniori. De trei
ori medaliatã cu argint la Campionatele Mondiale de
juniori (1999 în Spania; 2001 în Spania; 2003 în
Azerbaidjan) ºi o datã cu bronz la Campionatele
Mondiale de ºah rapid pentru juniori (1996 în Franþa).
Campioanã europeanã la ºah rapid pentru juniori (2000
în Muntenegru). De 2 ori campioanã naþionalã de
junioare la individual (2000  U 20; 2001  U 18). Mare
maestru internaþional (2005). Cel mai ridicat coeficient
ELO din carierã (2334) l-a avut în ianuarie 2003. Era
atunci a V-a între ºahistele din România all time.
Cetãþean de onoare al municipiului Târgoviºte (2003).

CAMPIONATELE NAÞIONALE DE ATLETISM În
perioada 31 mai  2 iunie 1914 a avut loc a VII-a ediþie
a Serbãrilor federale de gimnasticã, la care au
participat 1000 de gimnastici de la toate asociaþiile din
þarã. Este vorba de fapt de prima manifestare sportivã
de mare amploare, cu caracter naþional, organizatã la
Târgoviºte. În zilele de 24 ºi 25 octombrie 1915, la
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I, Gen. Moºoiu, Poet Gr. Alexandrescu ºi I.H.
Rãdulescu, apoi s-a trecut la instalarea celor douã
canale de scurgere a apei reziduale. Pentru efectuarea
acestor lucrãri, Primãria a contractat un împrumut de
3.000.000 lei ºi un altul în 1935 de 10.000 lei. În urma
lucrãrilor efectuate canalizarea a prins contur. Planul
reþelei de canalizare a oraºului a fost întocmit de ing.
prof. Ghermani (1935). (G.T./ C.V.)

Bucureºti, s-au desfãºurat campionatele naþionale ºi
cele ºcolare de atletism. Din delegaþia SSMD care a
participat la întreceri au fãcut parte, între alþii,
locotenentul Alexandru Manolescu (câºtigãtorul probei
de aruncarea suliþei, la campionatele naþionale) ºi elevul
Ilie Dumitrescu (învingãtor la aruncarea ciocanului, cu
un rezultat care a reprezentat un nou record naþional,
la campionatele ºcolare). Târgoviºtea devenea astfel al
doilea oraº al þãrii (dupã Bucureºti) care îºi înscria
numele pe listele cu campioni ºi recordmani naþionali
la atletism. Cei doi sportivi sunt primii reprezentanþi ai
unei grupãri din Târgoviºte purtãtori ai celor mai
importante distincþii pe plan naþional din domeniu
(campion, respectiv recordman). Pe 30 aprilie 1916 la
Liceul Militar Mãnãstirea Dealu a fost organizatã o
mare reuniune atleticã þinutã sub vãzul ºi în satisfacþia
tuturora ºi anume Producþia elevilor Liceului Militar
Mãnãstirea Dealu.... Producþia a dovedit în modul cel
mai magistral ce însemnãtate are mediul sportiv într-o
ºcoalã.... Programul s-a încheiat cu o alergare în teren
pe un parcurs de 5 km la capãtul cãreia (poligonul de
tragere) concurenþii au mai disputat ºi un concurs de tir.
La campionatele naþionale de atletism din 1916 (22-23
mai, Bucureºti) reprezentanþii SSMD consolideazã
poziþia Târgoviºtei drept al doilea centru atletic al þãrii
câºtigând 5 titluri de campion ºi stabilind 3 recorduri
naþionale. Eroul competiþiei a fost locotenentul Emil
Pãlãngeanu campion al României în toate cele 4 probe
clasice de aruncãri (greutate, disc, ciocan, suliþã). Niciun
alt sportiv, în istoria de 100 de ani de atletism românesc,
nu a reuºit sã îl egaleze. (A.B.)

CANOTAJ La cea de a 27-a ediþie a Jocurilor
Olimpice de varã (Sidney, 2000) ziua de 24 septembrie
va rãmâne memorabilã pentru sportul târgoviºtean.
Atunci Maria-Magdalena Dumitrache a câºtigat medalia
de aur la canotaj (schif 8 + 1) ºi a intrat în istorie ca
primul cetãþean nãscut în Târgoviºte încununat cu titlul
de campion olimpic. (A.B.)
CANTACUZINO, Constantin  postelnicul (1598
 20.XII.1663, Mãnãstirea Snagov) Dregãtor muntean
de origine greacã. Cupar (1624), mare paharnic în
Moldova (1624-1625), mare postelnic (1625-1627, 16321654), mare paharnic (1629), fost mare paharnic (1630),
fost mare postelnic (1632, 1654-1657, 1660-1663), mare
logofãt (1658). Fiul marelui vistier Andronic Cantacuzino
ºi al Irinei Ralli. Cãsãtorit cu Elina, fiica lui Radu ªerban
(c.1628). Fugit în Creta dupã arestarea tatãlui sãu
(sept.1600), studiazã în Italia ºi pe la 1620 vine la
Bucureºti, însoþindu-l pe Radu Mihnea în Moldova
(1624). Revenit în Muntenia (1625), se integreazã în
rândurile boierimii valahe prin cãsãtorie ºi pricepere în
dregãtorie. Susþine venirea la tron a lui Matei Basarab,
fiind unul din principalii boieri ºi singurul care a ocupat
aceeaºi dregãtorie vreme atât de îndelungatã (mare
postelnic, 1632-1654), exercitatã în principal la curtea
de la Târgoviºte. Tulburãrile apãrute la moartea
domnului, îl fac sã cearã azil în Transilvania, plecând
cu întreaga familie la Braºov (1655-1658), apoi la Iaºi.
Nici cu Mihnea III nu are relaþii mai bune, din cauza
intrigilor acestuia fiind acuzat de hiclenie ºi nevoit sã
se înfãþiºeze la Poartã pentru a-ºi dovedi nevinovãþia
(aug.1658). Revine în Muntenia sub Gheorghe Ghica
(nov.1659), reuºind sã înduplece hotãrârea marelui vizir
de a transforma Þara Româneascã în paºalâc din
cauza incapacitãþii de platã a haraciului (sept.1660).
Mai mult, îl susþine la domnie pe fiul acestuia Grigore,
care însã va hotãrî închiderea, apoi sugrumarea lui
Constantin Cantacuzino. pentru complot, în urma
intrigilor facþiunii rivale a Bãlenilor. Moartea lui
Constantin Cantacuzino întemeietorul puternicei
facþiuni a Cantacuzinilor munteni, deschide lupta pentru
influenþã între cele douã grupãri boiereºti, ce va marca
în mod tragic istoria þãrilor române. Înmormântat la
mãnãstirea Mãrgineni, pe care a refãcut-o. Caz unic în
istoria românilor, toþi cei 6 fii ai sãi vor ajunge mari
dregãtori. (A.ª./M.O.)

CÂMPUL DE ALERGÃRI Anul 1892 a consemnat
mutarea de la Bucureºti la Târgoviºte a ªcolii Speciale
de Cavalerie. În legãturã directã cu acest eveniment a
fost organizat primul concurs hipic pe traseul TârgoviºteBucureºti, iar în 1898 pe terenul donat ºcolii de cãtre
Primãrie a fost amenajat câmpul de alergãri (o formã
incipientã a viitorului Hipodrom, finalizat în 1908). (A.B.)
CANALIZAREA ORAªULUI În 1913 Primãria a
contractat un împrumut de 530.000 lei în vederea
începerii lucrãrilor de canalizare, dar lucrãrile s-au
prelungit pânã în 1916. Dupã rãzboi (1922) se analizeazã
vechiul plan de canalizare, stabilindu-se realizarea lui
în etape. Lucrãrile s-au tergiversat pânã în 1931, când
se întocmea un nou deviz estimativ de 490.000 lei în
vederea continuãrii lucrãrilor pe strãzile Calea
Domneascã ºi prof. Nicolae Radian. S-au achiziþionat
de la Societatea Unirea tuburi de fontã pentru
canalizare în lungime de 800 metri liniari. Lucrãrile au
continuat în cursul anilor 1933-1934, canalizându-se
strãzile Calea Domneascã, Vasilache Dumitrescu,
Stolnicul, B-dul Independenþei, Oborul de Sãptãmânã,
I.C. Brãtianu, C.A. Rosetti, Regele Carol II, B-dul Carol
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CANTACUZINO, Constantin-Stolnicul (cca. 1640,
Târgoviºte  7.VI.1716, Istanbul) Istoric, umanist, politician. Al treilea fiu al postelnicului Constantin
Cantacuzino, om de aleasã culturã, posesor de cãrþi ºi
manuscrise rare. Unul din fondatorii Schola graeca et
latina din Târgoviºte, ce atestã la 1646 existenþa unei
tradiþii umaniste în învãþãmântul românesc. Studiazã în
casa pãrinteascã cu grecul Pantelimon Ligaridis ºi
Ignatie Petridis, deprinzând cunoºtinþe de slavonã,
greacã ºi latinã. Dupã uciderea tatãlui sãu, în 1663,
face un scurt popas la Braºov ºi în Moldova, iar apoi se
îndreaptã spre Adrianopol ºi Italia (1667). Pânã în 1669
frecventeazã cursurile Universitãþii din Padova. Din
aceastã perioadã dateazã ºi marea sa pasiune,
bibliofilia, ce va culmina cu cãrþile vestitei biblioteci de
la Mãrgineni (azi I. L. Caragiale, judeþul Dâmboviþa), una
din cele mai valoroase din aceastã parte a Europei.
Desfãºoarã apoi o prodigioasã carierã politicã ºi
diplomaticã în timpul domniei fratelui sãu ªerban
Cantacuzino ºi a nepotului Constantin Brâncoveanu.
Datoritã politicii consecvente de independenþã a þãrii va
sfârºi tragic, ca ºi domnitorul Constantin Brâncoveanu,
fiind ucis de turci în 1716, împreunã cu fiul sãu ªtefan.
Este autorul hãrþii Þãrii Româneºti, tipãritã la Padova în
anul 1700. Din perioada activitãþii politice ºi diplomatice
ne-a rãmas o bogatã corespondenþã a sa cu oameni
politici, comandanþi militari, cãrturari ai epocii. Opera
de cãpãtâi Istoria Þãrii Româneºti întru care sã cuprindã
numele ei cel dintâi ºi cine au fost locuitorii ei atunci ºi
apoi cine o au mai descãlecat ºi o au stãpânit pânã în
vremurile de acum cum s-au tras ºi stã. Conceputã
vast ca o istorie a poporului român de la origini ºi pânã
în vremea lui ªerban Cantacuzino ºi Constantin
Brâncoveanu, a rãmas neterminatã. Se sfârºeºte brusc
odatã cu ºtirile referitoare la migraþia hunilor (sec. al IV-lea).
Cronica este scrisã în stil baroc, multe pagini
demonstrând vasta sa erudiþie ºi culturã, constituind o
culme a istoriografiei româneºti. O ºcoalã ºi o stradã
din Târgoviºte îi poartã azi numele. (V.P.)

Partidului Conservator. Îºi face studiile la Bucureºti ºi
apoi la Paris unde obþine doctoratul în drept (1858).
Activeazã mai mulþi ani ca magistrat la Tribunalul Ilfov
ºi la Curtea de Apel Bucureºti. Mare proprietar,
preºedinte al Partidului Conservator din România (18991907), de mai multe ori ministru, preºedinte al Consiliului
de Miniºtri (1899-1900, 1904-1907), preºedinte al
Camerei Deputaþilor (1889-1891, 1900-1901),
preºedintele Senatului (1892-1895, 1911-1913).
Proprietar al unei moºii la Bãleni, promotor al
conservatorismului în Dâmboviþa, Lângã el ºi-a început
cariera Vasile Dimitropol, viitorul lider al organizaþiei
judeþene conservatoare din Dâmboviþa. (M.C.)

CANTACUZINO, Mihai (~sec. XVII  1716,
Adrianopole) Dregãtor muntean. Postelnic (1665), fãrã
titlu (1666), mare postelnic (1672), fãrã titlu (1672), mare
spãtar (11 febr.  21 dec. 1674, 9 dec. 1679  29 nov.
1681, 23 febr. 1690  2 febr. 1706), fost mare spãtar
(1675, 1682-1689, 1707, 1713-1716). Fiul marelui
postelnic Constantin Cantacuzino ºi al Elinei, fiica lui
Radu ªerban, nepot al primului Cantacuzin stabilit în
Muntenia. Închis de Grigore Ghica (1672), fuge peste
Dunãre susþinându-l pe pretendentul Gheorghe Duca,
cãruia îi aduce ºi steagul de domnie de la Poartã. Pârât
de rivalii Bãleni ca trãdãtor, fuge la Braºov (1676). Sub
ªerban Cantacuzino devine un boier important ºi un mare
proprietar de pãmânturi. În domnia nepotului sãu,
Constantin Brâncoveanu, a avut o influenþã considerabilã,
fiind implicat în mai multe misiuni diplomatice: stabilirea
hotarului Brãilei, scutirea pentru doi ani de haraci la
Poartã etc. Intrat în conflict cu Brâncoveanu în lupta pentru
succesiunea la tron, a fost implicat în intrigile ce au dus
la moartea domnitorului. Caimacam (14-30 ian. 1716),
este prins când încerca sã fugã la venirea lui Nicolae
Mavrocordat ºi executat de turci pentru hiclenire cu
imperialii. Ctitor a numeroase mãnãstiri ºi biserici:
Sinaia, Colþea, Titireciu, Adormirea din Râmnicu Sãrat,
Fundenii Doamnei din Bucureºti, Zlãtari, Slãnic ºi
Turbaþi-Ilfov. În 1692 este numit de domnul Constantin
Brâncoveanu ispravnic al amplelor lucrãri de refacere
a caselor domneºti din Târgoviºte. La 15 august 1696
eforturile sale au fost rãsplãtite, domnul sãrbãtorind
cu fast finalizarea lucrãrilor: s-au dezbrãcat de
cabaniþa sa cea domneascã, cu care era îmbrãcat, ºi
au îmbrãcat pe Mihai Cantacuzino vel spãtar, pentru
cãci fusese ispravnic pre case di-nceput pânã s-au
isprãvit. (A.ª./M.O.)

CANTACUZINO, Gh. I. (13.IX.1937, Bucureºti  ?)
Studii secundare ºi superioare la Bucureºti (1954-1959).
A funcþionat ca muzeograf la Muzeul de Istorie Tulcea
(1959-1961), la Muzeul de Artã Popularã N. Minovici,
Bucureºti (1961-1963), arheolog la Direcþia Patrimoniului
Cultural Naþional (din 1963). A efectuat cercetãri asupra
fortificaþiilor medievale din Þara Româneascã (Cetatea
Poenari, Curtea Domneascã de la Câmpulung, Curtea
Domneascã de la Târgoviºte, Vodiþa etc.). Fortificaþiile
Curþii Domneºti ºi ale oraºului Târgoviºte, principalele
monumente ºi zona centralã au fost studiate cu atenþie
ºi au stat la baza lucrãrilor elaborate. (M.O.)

CARABELLA, N. Constantin (5.VII.1851, Târgoviºte
 X.1928, Târgoviºte) Funcþionar, primar al Târgoviºtei,
susþinãtor al ºcolii ºi culturii dâmboviþene. A fost o
personalitate a vieþii publice târgoviºtene la sfârºit de
secol XIX ºi în primele decenii ale secolului XX. A activat
în diverse funcþii: copist (1870-1874), ajutor de grefier la

CANTACUZINO, Grigore Gheorghe (22.IX.1832
 23.III.1913), magistrat, ministru, parlamentar, lider al
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solemnitatea înãlþãrii la gradul de sublocotenent a
promoþiei de ofiþeri Carol I. (M.C.)

Tribunalul Dâmboviþa (1874-1878), grefier la Tribunalele
Buzãu, Dâmboviþa ºi Ilfov în perioada 1878-1885, director al Prefecturii Dâmboviþa (1885-1886), grefier la Curtea
de Apel Bucureºti (1886-1898). Atras de viaþa politicã
ajunge ajutor de primar (1899) ºi apoi primar al Târgoviºtei
(1905-1906) în timpul guvernãrii conservatoare,
afirmându-se ca un gospodar cinstit ºi devotata urbei.
A rãmas în istoria oraºului ca un sprijinitor al ºcolilor
târgoviºtene. Pe baza donaþiilor sale a funcþionat
ªcoala Secundarã de Fete (1921-1925) ºi s-a construit
localul Liceului Constantin ºi Maria Carabella,
inaugurat pe data de 13 decembrie 1925 în prezenþa
miniºtrilor I.G. Duca, Gheorghe Mârzescu ºi
Constantin Angelescu. De asemenea, în 1958, în urma
unei donaþii rãmasã din timpul vieþii sale s-a înfiinþat
ªcoala de Muzicã cu clasele I-IV. (M.C.)

CAROL I de Hohenzollern-Sigmaringen
(8.IV.1839, Sigmaringen, Germania  27.IX.1914, Sinaia,
Prahova) Originar din Prusia, membru al familiei de
Hohenzollern-Sigmaringen, domnitor (1866-1881) ºi rege
al României (1881-1914). Cãsãtorit cu Elisabeta de
Wied. De numele sãu se leagã evenimente importante
din istoria României: adoptarea Constituþiei din 1866,
cucerirea independenþei de stat (1877-1878), proclamarea
regatului (1881), alianþa cu Puterile Centrale (1883),
modernizarea instituþionalã etc. A fost de mai multe ori
prezent în Târgoviºte, cu ocazia unor vizite (1866, 1872,
1878, 1898, 1913) sau manevre militare (1872, 1902,
1908). Dovedeºte receptivitate ºi sprijin faþã de problemele
oraºului: urmãreºte realizarea ºoselei Târgoviºte-Sinaia
ºi dã Târgoviºtei mijloace financiare pentru a se ridica o
fântânã care sã poarte numele prinþesei Elisabeta (16
iunie 1870), se îngrijeºte de ridicarea Mitropoliei, asistã
la defilarea trupelor ºi-i decoreazã pe ofiþerii merituoºi (5
octombrie 1872), acordã audienþe ºi viziteazã ºcolile ºi
închisoarea (15 mai 1878), inspecteazã ªcoala de
Cavalerie ºi Gimnaziul (19 mai 1898), inaugureazã podul
de fier Mihai Viteazul (29 septembrie 1902), însoþit de
prinþul Ferdinand ºi de principesa Maria, inspecteazã
trupele cu ocazia manevrelor militare desfãºurate la
Târgoviºte (1908), primeºte defilarea regimentelor din oraº
ºi asistã la cursele organizate de ªcoala de Cavalerie
(11 iunie 1913). (M.C.)

CARAGEA, Ioan Gheorghe (1745, Istanbul 
27.XII.1844 / 8.I.1845, Atena) A domnit în Þara
Româneascã între 12 august / 8 septembrie 1812  29
septembrie / 11 octombrie 1818. A fost fiul marelui dragoman Gheorghe Caragea ºi a ocupat funcþii importante
în administraþia otomanã (mare dragoman între 18061808 ºi în 1812). Aflat în fruntea þãrii s-a confruntat cu
epidemia de ciumã care izbucnise ºi cu jafurile
rãsculaþilor otomani de la Ada Kaleh. A impus o
fiscalitate excesivã, pentru a recupera banii plãtiþi la
obþinerea domniei. A rãmas insensibil la solicitãrile
eclesiarhului Bisericii Domneºti ºi a marelui logofãt
Istrate Slãtineanu care solicitau reparaþii la bisericile
din incinta Curþii Domneºti ºi a aprobat cererea lui Isac
Ralet, care solicita în 1813 permisiunea de a-ºi clãdi
casa pe locul fostului palat domnesc. În oraºul
Târgoviºte sânt niºte surpãturi de ziduri ce au fost
odinioarã Curte Domneascã [ ] ºi acum [ ] cu totul
netrebuincioase, rãmânând a fi numai pentru încuibarea pãsãrilor sãlbatice. Domnul þãrii aproba cererea,
cu motivaþia cã nu sânt de nicio trebuinþã, nici domniei,
nici þãrii. (M.O.)

CARTIERUL BULGÃRESC Cartierul Matei Voievod
sau Sârbi, este situat în partea de sud-est a
Târgoviºtei ºi se întinde pe prima ºi a doua terasã a
Ialomiþei, o zonã foarte fertilã, care le permite locuitorilor
de origine bulgarã sã cultive legume ºi zarzavaturi
(ocupaþie transmisã din generaþie în generaþie).
Comunitatea bulgarilor îºi etaleazã armonios trãsãturile,
particularitãþile ºi calitãþile, în contextul general local.
Încã de la începuturile colonizãrii lor, mai întâi la Bãleni,
apoi la Târgoviºte, au convieþuit cu populaþia
româneascã din zonã, având legãturi multiple ºi
asumându-ºi aceeaºi soartã în evoluþia istoricã a
colectivitãþii sociale unice. Cartierul s-a format treptat,
migraþia bulgarilor, la nord de Dunãre, producându-se
în valuri. Documentele dovedesc existenþa la Târgoviºte
a unor nuclee de populaþii vorbitoare de limbã slavã,
încã din vremea lui Radu cel Frumos (1462-1474). În
faþa presiunii otomane, fuga în Þãrile Române constituia
o soluþie pentru bulgarii de orice stare. Migraþia a atins
punctul culminant în timpul rãzboaielor ruso-turce, în
mod special datoritã celor din 1806-1812 ºi 1827-1829.
Catagrafia Judeþului Dâmboviþa la anul 1810, lucrare
întocmitã de Preot Alex. A. Popescu Runcu, la poziþia
XIX descrie Mahalaua Sârbilor. În Lista celor 7798 de

CAROL al II-lea (15.X.1893, Sinaia, Prahova 
3.IV.1953, Estoril, Portugalia) Rege al României în anii
1930-1940. Fiul mai mare al regelui Ferdinand ºi al
reginei Maria. Membru de onoare al Academiei
Române. A vizitat judeþul Dâmboviþa ºi oraºul
Târgoviºte de mai multe ori. Pe 17 iulie 1930
inaugureazã Uzina Electricã de la Dobreºti, fiind însoþit
de principele Nicolae, primul ministru Iuliu Maniu, Ion
Mihalache, Virgil Madgearu º.a.; pe 15 iunie 1933,
regele, principele Mihai, primul ministru Vaida Voevod
º.a. participã la sãrbãtorirea a 20 de ani de la înfiinþarea
Liceului Militar  Mãnãstirea Dealu; pe 1 iulie 1939,
suveranul, însoþit de primul ministru Armand Cãlinescu
ºi de miniºtrii Paul Teodorescu, Victor Slãvescu º.a.
soseºte la ªcoala de Cavalerie ºi ia parte la
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CASA ALECU ALEXANDRESCU (DB-II-m-B-17254,
Calea Domneascã, nr. 236, sec. XVIII) Casã cu plan
tradiþional, compusã din salã ºi patru camere ºi pridvor
dispus pe toatã lungimea faþadei. Este tipul de casã
înaltã ºi cu elemente de arhitecturã precum tâmplãria
ce închide pridvorul ºi peretele vitrat cãtre stâlpi cu cinci
travee adoptate pentru mediul urban. La aceasta
contribuie ºi orientarea faþadei spre stradã, mult retrasã,
fapt ce-i pãstreazã alura rusticã. Decoraþia faþadei
constã în jocul geometric al cercevelelor ºi al reflexelor
de la nivelul superior care contrasteazã cu lumina celui
inferior. Prezintã soclu ºi pivniþã înaltã. (G.T./ C.V./M.O.)

aºezãri omeneºti ale hãrþii din 1835, rânduite alfabetic
pe judeþe ºi þinuturi, apãrutã în lucrarea Principatele
Române la începutul secolului XX, la oraºul Târgoviºte,
apare menþionat: Serbii  63 de familii. Dupã Pacea de
la Adrianopol, trecerea acestor familii s-a fãcut în mod
organizat, generalul Kiseleff dând dispoziþii speciale
carantinelor de la Cãlãraºi ºi Brãila. În vara anului 1830
s-au format douã aºezãminte pentru emigranþi bulgari
lucrãtori de pãmânt, adicã þãrani. 102 familii de bulgari
veniþi din Rumelia s-au aºezat la Bãleni, pe moºia marelui
ban Grigore Bãleanu, satul numindu-se de aici înainte
Bãleni-Sârbi. În anul 1851, un numãr de 57 de familii
de bulgari din Bãlenii Sârbi, dupã ce ºi-au achitat
datoriile faþã de proprietar, rãscumpãrându-se ºi
devenind oameni liberi, s-au aºezat la Târgoviºte, pe
un loc cumpãrat de la clucerul Scarlat Geanoglu. Faptul
cã sunt numiþi sârbi verificã obiºnuinþa localnicilor de a-i
denumi astfel pe cei veniþi de la sud de Dunãre ºi care
erau vorbitori ai unei limbi slave. Bulgarii s-au aºezat în
continuarea vechii mahalale, în capãtul oraºului, pe
drumul Ploieºtilor, iar de teama repatrierii, având în
vedere cã dupã Pacea de la Adrianopol Serbia era
autonomã, au lãsat lucrurile aºa, deoarece, ca sârbi,
puteau trece mai uºor Dunãrea decât ca bulgari.
Comunitatea de bulgari din Târgoviºte se identificã prin
limba bulgarã transmisã exclusiv oral (subtipul Beala
Slatina Pleven, formã arhaicã, puternic depreciatã,
vorbitã mai mult de bãtrâni ), port tradiþional bulgãresc
(aproape de cel din Macedonia bulgãreascã ºi
greceascã, destul de variat ºi diferenþiat dupã sexe,
vârste ºi anotimpuri), obiceiuri specifice. Obiceiurile
legate de cãsãtorie au constituit în toate perioadele un
fond consistent ºi variat, complexitatea manifestãrilor
probând importanþa acestui eveniment în viaþa
colectivitãþii. De Crãciun ºi de Anul Nou colindau numai
bãieþii, iar în Sâmbãta lui Lazãr (Ajunul Floriilor), se
desfãºoarã colindul fetelor, obicei numit Lazãriþa. Cel
mai spectaculos ºi mai îndrãgit dintre obiceiurile
practicate este Tudoriþa  Sãrbãtoarea cailor sau
Paºtele cailor, care are loc de Sfântul Toader. Fiecare
gospodar se mândreºte cu animalul care-i este de ajutor
în muncã tot anul. Caii sunt prezentaþi comunitãþii, are
loc slujbã la bisericã, se fac concursuri de cãlãrie ºi
îndemânare. Ansamblul Folcloric Bosilce
(Busuiocelul), înfiinþat în 1999, reuneºte copii ºi tineri
care învaþã cântece ºi dansuri bulgãreºti, îmbracã
frumoasele costume populare din lãzile de zestre ale
bunicilor. (M.T.)

CASA ALECU BRÃTESCU (Str. Alexandru Ioan
Cuza, nr. 1, 1840) Planul construcþiei este tradiþional ºi
se compune din salã medianã cu patru camere dispuse
simetric. Prezintã beciuri boltite construite din zidãrie
mixtã, în grosimea cãrora se aflã firide. O notã aparte
de originalitate a construcþiei o imprimã absenþa
pridvorului, atât de caracteristic locuinþelor târgoviºtene
ºi element distinctiv al caselor boiereºti. Casa Alecu
Brãtescu, ca ºi cea din Calea Domneascã nr. 210, a
aparþinut paharnicului Nicolae Brãtescu ºi a revenit prin
moºtenire pitarului Alecu, tatãl scriitorului Ioan
Alexandru Brãtescu-Voineºti. Printre alþi proprietari ai
casei s-au numãrat avocatul Alecu ªtefan ºi Paul
Cristescu, tatãl Polianei Ceauºescu. În prezent aici
funcþioneazã restaurantul Eden. Placa memorialã
fixatã pe casa Mihalache Câmpeanu nr. 5, unde se
precizeazã cã acolo s-a nãscut scriitorul Ioan Al.
Brãtescu-Voineºti trebuie sã-ºi gãsescã locul firesc pe
aceastã casã, pentru a se respecta adevãrul istoric. A
fost restauratã în perioada 2005-2009. (G.T./ C.V./M.O.)
CASA ANDRONESCU (DB-II-m-B-17298, Str. Ion
Heliade Rãdulescu, nr. 22, 1880) Plan simetric dezvoltat
cu douã accese; parter înalt ºi beciuri pe toatã suprafaþa;
decoraþii cu stucaturã ºi elemente geometrice la atic;
acces principal cu plan octogonal (latura de sud) cu
fronton deasupra intrãrii; frontoane dreptunghiulare la
ferestre. S-a impus ca un monument de certã valoare
în cadrul arhitecturii târgoviºtene, iar în perioada
comunistã a servit ca loc de detenþie al securitãþii. Printre
ultimii proprietari s-a numãrat avocatul Lucaciu, în
prezent se aflã în proprietatea inginerului Virgil
Vasilescu. (G.T./ C.V./M.O.)
CASA ANGELA GEORGESCU (DB-II-m-A-17169,
Str. Poet Grigore Alexandrescu, nr. 24, 1780; 1925) A
suferit refaceri ºi restaurãri în 1925 ºi 2000. Este o casã
veche boiereascã cu douã niveluri de proporþii mari.
Nivelul inferior are aspectul unui soclu robust, cu o
înãlþime de 2,5 metri deasupra terenului, cu ziduri groase
din cãrãmidã. Se compune dintr-un parter cu douã
camere ºi bucãtãrie, situate în partea de sud a clãdirii,

CASA ALDESCU (DB-II-m-B-17167, Str. Poet
Alexandrescu Grigore, nr.16, 1870) Construitã în stilul
tradiþional românesc, are elemente extinse impuse de
prezenþa unui foiºor central ºi o prispã dezvoltatã pe
lungimea întregii faþade. Patru camere dispuse simetric
întregesc întregul ansamblu. (G.T./ C.V./M.O.)
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cu intrarea prin parterul foiºorului. Sub restul clãdirii se
aflã pivniþa cu o înãlþime impunãtoare care coboarã sub
nivelul terenului. Etajul este compus din patru camere
de locuit, distribuite de o parte ºi alta a unei sãli largi ºi
alta la capãtul etajului, având accesul pe o scarã de
lemn situatã în foiºorul mare cu geamlâc pe faþada de
vest.Primul proprietar al casei a fost Constantin Petrescu
Comnen din Bucureºti. În aceastã casã au mai locuit
scriitorul Alexandru Vlahuþã ºi dr. Zissu. În 1929 a
devenit locuinþa familiei Angela Georgescu. În prezent
funcþioneazã Muzeul Vasile Blendea. (G.T./ C.V./M.O.)

CASA AUGUSTIN IONESCU (DB-II-m-B-17174, Str.
Poet Alexandrescu Grigore, nr. 33-35, 1898) Casã
boiereascã cu plan simetric dezvoltat având ºase
camere ºi scarã dublã. Are un balcon acoperit de un
fronton masiv, ornamentaþii cu stucaturã la atic ºi
ferestre. În interiorul casei, la tavane, se gãsesc
ornamente în stucaturã ºi picturã realizate de meºteri
italieni. Casa pãstreazã sobe originale de Meissen ºi
Bavaria, vitralii ºi oglinzi de cristal. De asemenea, atât
tâmplãria cât ºi fenoreria casei sunt originale. A fost
restauratã în perioada 2007-2009. (G.T./ C.V./M.O.)

CASA ARHITECTULUI ROMAN DE SIMON (Bd.
Regele Carol I, nr. 20, cca 1925) Locuinþã conceputã
dupã planurile proprietarului în stil neoromânesc. La
construcþia casei s-au folosit elemente sculpturale
brâncoveneºti (curtea brâncoveneascã din Doiceºti).
Arhitectul a înnobilat construcþia cu toate elementele
specifice stilului neoromânesc care a impus-o ca o
construcþie aparte în arhitectura târgoviºteanã. Un aspect inedit îl constituie prezenþa unui leu sculptat, care
flancheazã intrarea ºi care, potrivit tradiþiei, a fost realizat
chiar de proprietar. În prezent funcþioneazã sediul SIF
Oltenia. (G.T./ C.V./M.O.)

CASA BALABAN (DB-II-m-B-17302, Bd. Regele
Carol I, nr. 3, 1905) Construcþie asemãnãtoare cu
imobilul Mocãnescu. Aici a funcþionat sediului
Partidului Liga Poporului ºi Jandarmeria (dupã 1989).
În prezent se aflã în proprietatea investitorului
Blanda. (G.T./ C.V./M.O.)
CASA BARON BARBU BELLU (DB-II-m-B-17245,
Calea Domneascã, nr. 201-203,1830) Casa are un plan
asemãnãtoar cu alte edificii monumentale, prezentând
un foiºor, patru încãperi ºi o salã, atât la primul nivel
cât ºi la cel superior. Surprinzãtoare pare astãzi
orientarea faþadei cãtre curte ºi nu cãtre stradã.
Explicaþia constã în faptul cã pânã la mijlocul secolului
trecut axul strãzii era situat cu cca. 20-30 metri mai la
nord spre actuala stradã a Justiþiei. Faþadele au fost
modificate la începutul secolului XX, eliminând
încãrcãturile eclectice, menþinând o simplitate
tradiþionalã a casei româneºti. A adãpostit prima
Companie de dorobanþi a regimentului care îºi avea
sediul la Târgoviºte în 1839 ºi primul Centrul Local de
Radio (1952-1980). (G.T./ C.V./M.O.)

CASA ASIGURÃRILOR SOCIALE TÂRGOVIªTE
Instituþia îºi are începuturile încã din perioada aplicãrii
Regulamentului Organic, epocã în care fiinþa în oraºul
Târgoviºte o Corporaþie de meseriaºi, având în frunte
un staroste. Dupã Unirea din 1859, au existat mai
multe tentative de instituire a unui sistem de asigurãri
pentru micii meseriaºi ºi comercianþi. În 1902 este
promulgatã Legea pentru organizarea meseriilor,
urmatã, în 1912, de Legea pentru organizarea
meseriilor, creditului ºi asigurãrilor muncitoreºti. În
virtutea Legii din 1902 a luat fiinþã Corporaþia de
Meseriaºi Sf. Gheorghe, instituþie care va deveni, în
1926, Casa Asigurãrilor Sociale Târgoviºte. În 1933,
s-a fãcut pasul hotãrâtor în privinþa caselor de asigurãri,
fiind promulgatã Legea privind unificarea asigurãrilor
sociale. Instituþia a funcþionat pânã în anul 1949, cu
excepþia celor câtorva luni din anul 1940, când a fost
transformatã în oficiu al Casei de Asigurãri Sociale
Piteºti. (G.T./ C.V.)

CASA BASARABESCU (DB-II-m-B-17282, Str.
Mihai Bravu, nr. 24, sf. sec. XIX) Construcþie în stil
neoclasic ridicatã pe un soclu înalt cu un brâu de
demarcaþie la nivelul parterului. Planul asimetric este
conferit de dispunerea celor trei încãperi în raport cu
sala care asigurã trecerea. La intrare se aflã un foiºor
deschis susþinut pe doi stâlpi de secþiune circularã din
cãrãmidã, cu balustradã ºi scarã de acces. Frontonul
este simplu de zidãrie, fãrã elemente decorative.
Faþadele sunt bogat decorate cu stucaturi specifice
sfârºitului secolului al XIX-lea. Ancadramente ºi
frontoane deasupra ferestrelor, profilaturi, capitelurile de
la coloanele foiºorului îi sporesc monumentalitatea.
Printre proprietari s-au numãrat Petculescu Dumitru ºi
ªontea Monica. (G.T./ C.V./M.O.)

CASA ATELIER GHEORGHE PETRAªCU (str.
Bãrãþiei, nr. 17, 1922) Casã memorialã, antreprenor
Rãducãnescu. Casã cu etaj, reprezintã o construcþie
originalã ca stil, având intrarea marcatã de o prispã.
Imobilul este înconjurat de un teren pe care se gãseºte
vechiul grajd de pe vremea artistului, în prezent,
reamenajat pentru atelierele artiºtilor plastici. Un
interesant balconaº împodobeºte construcþia spre vest.
În 1924 pictorul ºi-a instalat atelierul în aceastã casã ºi
a locuit împreunã cu familia sa. (G.T./ C.V./M.O.)

CASA BEªTELEI (DB-II-m-B-17236, Calea
Domneascã, nr. 178, 1893) Casã în stil neoromânesc
cu hol central ºi patru camere dispuse simetric. (G.T./
C.V./M.O.)
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CASA C. PÂRJOLESCU (DB-II-m-B-17241 Calea
Domneascã, nr.190, 1890) Cunoscutã ºi sub numele
de Condeescu Dan, locuinþa era cu plan dezvoltat,
cu specific orãºenesc cuprinde salã medianã cu patru
camere, dispuse simetric ºi beciuri pe toatã
suprafaþa. Accesul la beci se fãcea printr-un gârlici
situat în exterior pe latura de vest a casei. Zidãria
beciului este din piatrã încasetatã specific secolului
al XVIII-lea în grosimea cãreia se contureazã ocniþe
în acoladã. Vechii construcþii i s-a adãugat o structurã
exterioarã neoclasicã. Casa a aparþinut familiei
Pârjolescu. Aici a locuit în copilãrie artistul Tony
Bulandra. (G.T./ C.V./M.O.)

compartimente marcate de arcele în plin cintru sprijinite
pe un stâlp central de piatrã, cu secþiune circularã ºi
acoperitã cu bolþi în semicalote, evidenþiind o structurã
specificã epocii brâncoveneºti. Lumina pãtrunde prin
patru ferestre dispuse grupat, câte douã pe laturile de
nord ºi est. Accesul în beci se fãcea printr-un gârlici
situat pe latura de sud. Parterul înalt are o salã pe toatã
lungimea clãdirii ºi câte trei camere pe fiecare laturã.
Alte trei camere de serviciu erau dispuse pe laturile de
vest ºi sud. Accesul se fãcea printr-un foiºor. Faþadele
ºi dispoziþia planimetricã a parterului au fost modificate
în timp, rãmânând prezent sacnasiu, care era absent
la alte case mai vechi. Planul casei a fost conceput
fãrã pridvor închis sau deschis, evidenþiind astfel
caracterul boieresc al construcþiei. În prezent aici
funcþioneazã Muzeul Poliþiei Române. (G.T./ C.V./M.O.)

CASA CIOPRON (DB-II-m-B-17246, Calea
Domneascã, nr. 202, 1890; 1930) Casa prezintã un plan
simetric: hol cu patru camere (2+2) ºi pivniþe boltite de
sec. XVIII pe toatã suprafaþa iniþialã. La atic ºi la corniºã
se pãstreazã elemente decorative. (G.T./ C.V./M.O.)

CASA COLONEL VIRGIL BIANU (DB-II-m-B17317, Str. I.C. Vissarion, nr. 6, 1900) Comandantul
Regimentului II Tancuri. Construcþie în stil neoclasic,
cu planul parterului compus din hol central cu patru
camere simetrice. Este decoratã cu un fronton
dreptunghiular cu douã coloane ionice, ancadramente
la ferestre ºi tâmplãrie sculptatã. Printre alþi proprietari
s-au aflat ginerele acestuia, ofiþerul Silvestru ºi Dumitru
Dincã. (G.T./ C.V./M.O.)

CASA CIUFLEA (DB-II-m-B-17280, Str. Mihai Bravu,
nr.5, a doua jum. sec. XVIII) Construcþie aºezatã pe
pivniþã înaltã, are la faþada principalã un pridvor continuu
închis, vitrat ºi foiºor poligonal. Fragmentarea frontonului
continuu face sã i se piardã monumentalitatea caselor
fãrã foiºor ºi introduce o notã aparte în arhitectura caselor
româneºti. Planul clãdirii este tipic pentru locuinþele
dezvoltate din secolul al XVIII-lea ºi se compune din
salã medianã ºi patru camere dispuse simetric. Intrarea
în beci se fãcea printr-un gârlici în trepte, boltit, orientat
spre sud ºi se întinde pe toatã suprafaþa. Proprorþiile
armonioase ale casei, contrastul între soliditatea,
masivitatea construcþiei ºi suprafaþa aeratã a foiºorului
conferã aspect specific ºi distincþie. În 1975 pe spate
s-a adãugat o intrare închisã. Printre proprietari s-au
numãrat Ciuflea, prefectul judeþului, Gardon Maria Jana,
Iordan. (G.T./ C.V./M.O.)

CASA COLONELULUI SÃNDULESCU (Bd. Regele
Carol I, nr. 18, încep. sec. XX) Clãdirea a fost edificatã
sub forma conacelor boiereºti ºi prezintã numeroase
elemente arhitecturale specifice stilului neoromânesc.
S-a impus prin echilibrul formelor ºi armonia decoraþiei
care se încadreazã în vegetaþia care o înconjoarã.
Interesant de precizat este ºi faptul cã proprietarul a
fost asasinat în plinã stradã de comuniºti la alegerile
din 4 noiembrie 1946 pentru a intimida restul populaþiei.
Cel care a mânuit cuþitul a fost huliganul Dorobanþu din
Doiceºti, care a fãcut dupã aceea o strãlucitã carierã
în cadrul Securitãþii Statului. (G.T./ C.V./M.O.)

CASA CLAUDIA SAVU (DB-II-m-B-17261, Calea
Domneascã, nr. 370, 1910) Casã în stil neoclasic, cu
parter înalt cu fundaþie din piatrã ºi cãrãmidã. La stradã
are un balcon cu fronton triunghiular pe patru coloane.
Mai prezintã frontoane triunghiulare cu amoraºi la
ferestre, tâmplãrie sculptatã la balcon; pazie înfundatã
cu corniºã îngustatã, hol central lung cu patru camere
(2+2), iar pe spate are salã în formã de L închisã cu
bucãtãrie, anexã ºi un beci. (G.T./ C.V./M.O.)

CASA COMPAN (DB-II-m-B-17251, Calea
Domneascã, nr. 217, 1888) Casa a gãzduit sediul SC.
Compan S.A. în perioada comunistã, iar dupã 1889
birouri. În prezent aici este Centrul Medical Valeriana.
Construcþia pãstreazã beciurile originale de facturã
brâncoveneascã din zidãrie mixtã, piatrã încasetatã.
Monumentul este edificat în stil eclectic. Accesul principal este strãjuit de patru coloane (douã cilindrice ºi
douã pãtrate). Deasupra uºii, la intrare, se aflã o
emblemã heraldicã þinutã de doi grifoni, monograma (I.T)
ºi anul construcþiei MDCCCLXXXVIII. Se compune din
hol central ºi patru camere. La ferestre sunt frontoane
în arc de cerc cu amoraº la ferestre; o frizã cu elemente
florale la partea superioarã ºi frontoane bassorelief la
uºile din interior. (G.T./ C.V./M.O.)

CASA COCONILOR (DB-II-m-A-17239, Calea
Domneascã, nr. 187, 1703, transf. mijl. sec.XIX) Fosta
casã a fiilor domnitorului Constantin Brâncoveanu a fost
construitã în 1701 ºi refãcutã în stil neoclasic între anii
1867-1893, sub atenta îndrumare a inginerului topograf
Külle. Casa are un plan de formã pãtratã, cu parter
înalt ºi etaj. Beciul are un plan pãtrat, cu patru
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CASA CORNELIA ANASTASESCU (DB-II-m-B17299, Str. Ion Heliade Rãdulescu, nr. 29, 1792; transf.
1800) Arhitect Baranga. Construcþia se compune din
pivniþã ºi parter. Pivniþa este boltitã ºi se întinde numai
pe partea din spate. Planul parterului se compune
dintr-un hol central, cu patru camere dispuse simetric
ºi dependinþe. Menþionãm cã în interior se mai
pãstreazã sobele din faianþã ºi tâmplãria; în holul
principal, în stânga intrãrii, se mai pãstrazã elemente
de picturã care iniþial împodobeau interiorul întregului
edificiu. (G.T./ C.V./M.O.)

de învãþãmânt, instituþii ºi asociaþii, având ca scop
formarea continuã a cadrelor didactice ºi a personalului
didactic auxiliar. Casa Corpului Didactic Dâmboviþa a
fost partener în douã programe prioritare M.E.C.T. care
s-au derulat în judeþul nostru: Programul PHARE 2001
RO 01.04.02: Accesul la educaþie al grupurilor
dezavantajate, cu focalizare pe romi, ºi Programul
PHARE / 2003 / 005-551.01.02 Acces la educaþie pentru
grupuri dezavantajate. La nivel european, a fost
coordonator în cadrul Programului EUTIALL  European
Teachers Improving Andragogy for Lifelong Learning,
Program Sectorial Grundtvig, finanþat de Comisia
Europeanã. Programul a avut ca scop identificarea de
bune practici în educaþia adulþilor. Partenerii au fost
instituþii de educaþie a adulþilor, din Suedia  Jamtlands
Vux Bracke, din Franþa  Greta Yonne Nord Sens ºi
din Spania  Centro de Profesores de Illescas. În
perioada 2010  2013, este partener sau colaborator în
cadrul a 6 proiecte POSDRU, ale cãror beneficiari sunt:
M.E.C.T.S., Inspectoratul ªcolar Judeþean Dâmboviþa,
U.N.E.F.S. Bucureºti, S.N.S.P.A. Bucureºti. Casa
Corpului Didactic Dâmboviþa are revistã proprie  Graiul
Dâmboviþei, publicaþie a cadrelor didactice din judeþ,
care, în 2011, a ajuns la numãrul 119. (M.C.)

CASA CORPULUI DIDACTIC DÂMBOVIÞA
Instituþia îºi are începutul la 17 august 1922, când
reprezentanþii învãþãmântului dâmboviþean au fost
convocaþi de revizorul ºcolar N. Bãlulescu, pentru a
discuta întemeierea Casei Membrilor Corpului Didactic.
Totodatã, a fost ales un comitet care sã redacteze
statutul viitoarei instituþii, acesta având sã fie votat în
1923 ºi promulgat la 19 iunie 1923, prin înalt Decret
Regal nr. 3195. În 1922, la 1 octombrie, a avut loc
Congresul membrilor corpului didactic din judeþ. Istoria
instituþiei a fost influenþatã de schimbãrile în plan politic. Astfel, Casa Corpului Didactic a fost desfiinþatã în
anul 1946, ºi-a reluat activitatea în 1971-1986, fiind
reînfiinþatã în 1990. Aici ºi-au desfãºurat activitatea
personalitãþi precum Nicolae Oprea, Petre Gheorghe
Bârlea, Ion Radu, Maria Cristea, Cornel Popa, Gabriel
Mihãescu, Lucian Grigorescu, Joszef Pildner,
Haralambie Popescu, Gheorghe Dobrici, Nicolae
Mâinea, Luminiþa Preda, Dan Ticã º.a. În prezent, Casa
Corpului Didactic este o instituþie conexã a
Inspectoratului ªcolar Judeþean Dâmboviþa care are ca
principal scop formarea continuã ºi perfecþionarea
cadrelor didactice ºi a personalului didactic auxiliar din
învãþãmântul preuniversitar. Anual, aceastã instituþie
înregistreazã aproximativ 1000 de absolvenþi ai
programelor de formare continuã. Aici se organizeazã
activitãþi metodico-ºtiinþifice, simpozioane, sesiuni
ºtiinþifice, conferinþe, cercuri pedagogice, acþiuni cultural-educative. Casa Corpului Didactic Dâmboviþa are
o bazã de date privind formarea continuã a cadrelor
didactice, la nivelul judeþului ºi deþine evidenþa
persoanelor resursã folosite ca formatori locali ºi
naþionali. Colaboreazã cu numeroase instituþii:
Ministerul Educaþiei Cercetãrii Tineretului ºi Sportului,
Agenþia Românã pentru Asigurarea Calitãþii în
Învãþãmântul Preuniversitar, Institutul de ªtiinþe ale
Educaþiei, Siveco România, Oracle România,
Universitatea Valahia din Târgoviºte, Universitatea
Transilvania din Braºov, A.S.E. Bucureºti, U.N.E.F.S.
Bucureºti, Casa Francofonã Dâmboviþa, Biblioteca
Pedagogicã Naþionalã I. C. Petrescu Bucureºti,
Asociaþia Ovidiu Rom din Bacãu etc. La nivel judeþean,
instituþia a încheiat numeroase parteneriate cu unitãþi

CASA CREÞULESCU (DB-II-m-A-17273, Str.
Justiþiei, nr. 7) Pânã nu de mult a gãzduit Muzeul
Tiparului ºi Cãrþii Vechi Româneºti. Construitã probabil
spre sfârºitul secolului al XVII-lea, a fost datã de zestre
Saftei Brâncoveanu de cãtre domnitor. Se compune din
pivniþã ºi parter înalt. Pivniþa este extinsã pe toatã
clãdirea având bolþi în leagãn sprijinite pe arcuri dublou,
zidãrie din cãrãmidã ºi piatrã în casete. Mai multe
ferestre, douã pe latura de sud, douã pe cea de vest ºi
una pe latura de nord asigurã iluminatul ºi aerisirea.
Parterul are o distribuþie planimetricã, cu salã centralã
ºi patru încãperi, precedate pe faþada de vest de o prispã
largã cu un foiºor în ax, care adãposteºte intrarea. Un
gârlici, situat spre sud sub pridvor, asigurã intrarea în
pivniþã. La începutul secolului al XX-lea edificiul s-a aflat
în proprietatea omului politic Constantin Dimitriu care a
restaurat-o în stil neoromânesc, dupã planurile
arhitectului Ion Mincu. (G.T./ C.V./M.O.)
CASA VLÃDOIANU (DB-II-m-B-17279, Str. Dr.
Marinoiu, nr. 6, sec. XVIII, pe beciuri sec XVII) Tip de
plan tradiþional cu salã medianã ºi patru camere aºezate
simetric, iar pe latura lungã se întinde un pridvor deschis
cu foiºor la intrare aºezat în axul faþadei. Pridvorul este
mãrginit de stâlpi de lemn de secþiune circularã ºi este
foarte adânc, element ce atestã vechimea clãdirii ºi
constituie un element de baza al puritãþii artistice al
stilului casei. Aceeaºi impresie este subliniatã de
ºarpantã.Printre proprietari s-au numãrat familia boierilor
Creþuleºti, Guþã E. Ion, comerciant înstãrit la mij. sec.
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aici au funcþionat Teatru de Amatori Tony Bulandra,
Cenaclu literar Grigore Alexandrescu, ansamblurile
folclorice Dâmboviþa, Universitatea Popularã a
Târgoviºtei, cercuri de învãþare a unor meserii. Pe scena
acestei instituþii de culturã, cãreia i s-a atribuit, dupã
1990, numele de Ion Vasiliu, au evoluat mari actori
Grigore Vasiliu-Birlic, Radu Beligan, Marcel
Anghelescu, împreunã cu actori amatori târgoviºteni,
reputaþi scriitori ºi oameni de ºtiinþã  care au rãspuns
unor invitaþii  Victor Eftimiu, Radu Boureanu, Adrian
Pãunescu, Teodor Balº, Ana Blandiana, Grigore Hagiu,
Constantin C. Giurescu, Radu Vulpe, Aurel
Sacerdoþeanu, oamenii de artã Dumitru D. Botez, Vasile
Donose, George Sbârcea, Constantin Arvine, Maria
Tãnase, Ioana Radu, Mia Braia, Petre Brâncuºi, Vasile
Tomescu, dar ºi corurile Madrigal (dirijor, Marin
Constantin) ºi Preludiu (dirijor, Voicu Enãchescu).
Directori: Gheorghe Popescu, Ion Gavrilã, Valeriu Liþã,
Maria Petre, Ion Borcea, Nicolae Panã, Nicolae
Hristodorescu, Costel Simion, Constantin Nãstase,
Gabriel Bãdiþoiu, George Corneanu, Lucian Codreanu,
Alina Dumbravã. (G.C.)

al XIX-lea, cofetarii Petricã Oprescu, Maria ºi Nicolae
Dimitriu. În aceastã casã au locuit profesorii P. Grimm
(Liceul Ienãchiþã Vãcãrescu), Octav Onicescu (Liceul
Nicolae Filipescu). În prezent, casa se afla în
proprietatea doctorului Corvin Vlãdoianu. Interesant de
menþionat este ºi faptul cã în curtea casei s-a descoperit
un tezaur monetar dupã 1989, care dateazã din a doua
jumãtate a secolului al XVI-lea. (G.T./ C.V./M.O.)

CASA dITALIA A fost construitã dupã planurile
arhitectului Enzo Canella din Bucureºti, la iniþiativa
statului italian între 1938-1940. Construcþia se compune
din subsol, parter ºi etaj. Agenþia Consularã Italianã s-a
mutat în anul 1940 în localul construit, care a funcþionat
ºi ca un Institut de Culturã Italianã, în care copiii italieni,
dar ºi români învãþau limba ºi tradiþiile italieneºti. A
reprezentat sediul primei Agenþii Consulare Regale a
statului italian, la stãruinþa inginerului petrolist Mariano
Amico. A funcþionat ca institut de culturã italianã în
care copiii italieni, dar ºi români, învãþau limba ºi
obiceiurile italienilor ºi erau trimiºi în vacanþe în Italia
pentru a asimila limba. Zilnic veneau profesori din
Bucureºti pentru a preda obiectele de studiu de la ciclul
primar. Cu ocazia sãrbãtorilor italiene copiii primeau
pachete din partea ambasadei italiene de la Bucureºti
ºi erau prezenþi la serbãri sau carnavaluri organizate
aici. La începutul zilei de studiu copiii erau serviþi cu
micul dejun, iar cei mai sãraci, mai ales români, erau
ajutaþi cu sume de bani din partea comunitãþii romanocatolice din oraº. Dupã instaurarea regimului comunist,
clãdirea a trecut în mod abuziv în proprietatea statului,
iar comunitatea italianã a fost supusã la mari presiuni
pentru a renunþa la cetãþenia italianã. (M.O.)

CASA DE CULTURÃ A SINDICATELOR A fost
construitã între anii 1969-1974. Este datã la cheie, în
centrul vechi al Târgoviºtei, în actuala Piaþã Mihai
Viteazul, Casa de Culturã a Sindicatelor, care se
recomandã printr-o arhitecturã inspiratã ºi multiple
funcþionalitãþi; capacitatea sãlii de spectacole  597 locuri;
bibliotecã proprie (reuneºte în rafturile sale 40.000 de
titluri). Arhitect, Nicolae Vlãdescu. Directoratul asigurat
de actorul Vasile Chiriuc ºi de profesorul Mihai Constantin
Alexandru. Aceastã instituþie de culturã a gãzduit ºi
gãzduieºte mari manifestãri culturale cum este, de
exemplu, cazul festivalelor naþionale Crizantema de Aur,
Oameni ºi fapte în marea întrecere, Castigat ridendo
mores, manifestarea complexã Amfiteatrul artelor,
sesiuni de comunicãri ºtiinþifice, simpozioane,
spectacole de teatru ºi concerte. De asemenea, aici
funcþioneazã o filialã a Universitãþii Spiru Haret din
Bucureºti. (G.C./G.T./ C.V.)

CASA DE CITIRE GRIGORE ALEXANDERSCU
S-a înfiinþat din iniþiativa unui grup de profesori de la
Liceul Ienãchiþã Vãcãrescu ºi avea drept scop sã
rãspândeascã lumina ºi dragostea de adevãr ºi de
frumos la masele largi ale populaþiei rurale. ªi-a propus
sã organizeze acþiuni interesante prin conferinþe,
cinematograf, ºezãtori, turnee literare, biblioteci ºi a
funcþionat între 1926-1936. Iniþiatorul acþiunii a fost
profesorul Ovidiu ªerbãnescu. (M.O.)

CASA DUMITRU BUCUREªTEANU (DB-II-m-B17258, Calea Domneascã, nr. 300, sec. XVIII) Negustor
de vinuri. Casa a fost transformatã la sfârºitul secolului
al XIX-lea ºi restauratã dupã anul 2000 fãrã a fi pãstrate
în totalitate elementele arhitecturale care o
individualizau. Este o casã cu pridvor, construitã pe un
singur nivel cu arcaturi duble. Planul iniþial era compus
din tindã, o camerã supradimensionatã ºi o prispã, care
a fost dezvoltat ulterior prin adãugarea unei camere în
faþada principalã ºi a unei anexe gospodãreºti.
Decoraþia camerelor ºi a pridvorului a fost opera unor
meºteri români ºi consta în stucaturã barocã, fapt ce
dãdea monumentalitate camerelor joase ale acestei

CASA DE CULTURÃ A MUNICIPIULUI Ia fiinþã
dupã anul 1947, are statut de Casã de Culturã a
oraºului, din 1963 ºi pânã în 1968 de Casã de Culturã a
raionului Târgoviºte, iar din 1968 ºi pânã astãzi de Casã
de Culturã a municipiului. A funcþionat pânã în 1977 în
sediul propriu (fosta Salã de Arme), iar dupã preluarea
clãdirii de cãtre Garnizoana Târgoviºte, în fostul club al
petroliºtilor de pe Bulevardul Castanilor/ Regele Carol
I, mutându-se, apoi, în Casa Fusea. În 2010 este readusã
în clãdirea de pe bulevardul Regele Carol I, împãrþind
spaþiul cu Teatrul Municipal. De-a lungul a ºase decenii
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solului. Personalitatea construcþiei a fost modificatã în
1920 în stil neoromânesc cu viziune romanticã. Stâlpii
de lemn subþiri nedecoraþi ai foiºoarelor mari au fost
înlocuiþi cu coloane de zid, iar grinda cu arce. Scara
ascunsã în pridvor a fost mascatã în faþadã. Foiºoarele
au fost supraînãlþate, volumul unitar marcat de cele
douã foiºoare a fost fãrãmiþat, iar astuparea unei pãrþi a
pridvorului i-a întrerupt unitatea. Casa a fost proprietate
a familiei Fussea, înruditã cu scriitorii Grigore
Alexandrescu, Smara Gheorghiu ºi Ioan Alexandru
Brãtescu-Voineºti. Din anul 1831, a gãzduit pe primul
profesor al ªcolii Naþionale din Târgoviºte, Mihalache
Drãghiceanu. Cumnatul sãu, Constantin Fussea, a
lãsat în 1912 clãdirea prin testament pentru muzeul
oraºului, unde era expusã colecþia de antichitãþi Saint
Georges. În timpul Primului Rãzboi Mondial Tribunalul
care arsese a fost mutat în aceastã clãdire. Aici au
funcþionat mai multe instituþii. (G.T./ C.V./M.O.)

case. Arcele prispei erau duble, lucrate în zidãrie,
asemãnãtoare celor traforate în lemn. Casa a adãpostit
colecþia de tofee de la concursurile hipice naþionale ºi
internaþionale a colonelului Toma Tudoran (unul din
proprietarii casei). Astãzi, dupã restaurare, aici se aflã
un restaurant. (G.T./ C.V./M.O.)

CASA EUSTAÞIU (Calea Domneascã, nr. 207,
sec. XIX) Construcþia reprezintã o sintezã a tipurilor
de casã boiereascã ºi popularã cu douã niveluri.
Pivniþele boltite au ziduri foarte groase (peste 1 metru
în lãþime), la care sunt adosate camere scunde de
serviciu, puþin adâncite la demisol. Nivelul superior, a
fost destinat locuinþei ºi se compunea din camere mari,
prispã largã ºi foiºor înalt cu parapet, stâlpi ºi arce
din zid. Firidele oarbe ce decoreazã partea superioarã
a foiºorului ºi motivele cruciforme ale parapetului sunt
de influenþã bisericeascã. În perioada interbelicã, aici
a funcþionat ªcoala de Sericiculturã, unde s-a
remarcat profesoara Elena Dudãu, absolventã a
Universitãþii Como din Italia. (G.T./ C.V./M.O.)

CASA GENERAL ION SÃNÃTESCU (DB-II-m-B17316, Str. I.C. Vissarion, nr. 4,1890) Casa a fost
construitã în stil eclectic cu decoraþiuni la ferestre ºi
copertinã din fier forjat la intrare. Se remarcã ieºindurile
de la colþuri, pazia cu cãluþi ºi decoraþiile din interior ale
intrãrilor în stucaturã ºi ale plafoanelor, luminatorul cu
sticlã pictatã, vitraliile originale de la uºi. Uºile pictate
îi sporesc originalitatea ºi somptuozitatea. A aparþinut
negustorului Ion Constantinescu, care a vândut-o
familiei Stematiu. A revenit de zestre fiicei sale cãsãtoritã
cu generalul Ion Sãnãtescu (prim-ministru al guvernului
instalat la 23 august 1944). (G.T./ C.V./M.O.)

CASA FROSA ªI TOMA CÂMPEANU (DB-II-m-B17195, Str. Maior Breziºeanu Eugen, nr. 21, 1890) Plan
dezvoltat, se compune dintr-un hol central ºi ºase
camere cu parter înalt. Casa prezintã frontoane
triunghiulare la ferestre, iar intrarea este marcatã de un
fronton în arc de cerc cu frize decorate, copertinã din
sticlã în Art-Nouveau. În interior are uºi glasvand cu
sticlã Art-Nouveau.Proprietarul actual este Eugen
Vâlculescu. (G.T./ C.V./M.O.)

CASA GHEORGHE TOPLICEANU (DB-II-m-B17259, Calea Domneascã, nr. 315, mijl. sec. XVIII)
Fostã Mateescu, casa are tipul de plan al locuinþei
dezvoltate orãºeneºti, cu salã medianã ºi patru camere
dispuse simetric. Clãdirea are beciuri pe întreaga
suprafaþã, din zidãrie mixtã, cu firide practicate în
grosimea zidului. Accesul se face printr-un gârlici boltit,
prin latura de est. Specifice pentru casa Topliceanu
sunt cele douã foiºoare, unul la faþada principalã a
clãdirii, celãlalt, la stradã, pe faþada esticã. În urma
lucrãrilor de refacere din secolul al XIX-lea stâlpii de
lemn au fost înlocuiþi cu stâlpi din cãrãmidã, cu arcade.
Casa a fost sediul unei garnizoane la începutul
secolului al XX-lea. (G.T./ C.V./M.O.)

CASA FUNDÃÞEANU (DB-II-m-B-17313, Str.
Vãrzaru Radu Armaºu, nr. 2, încep. sec. XIX)
Construcþie în stil vechi românesc, cu pivniþã ºi parter
compus din douã camere independente ºi prispã pe
faþada de sud. Pivniþa cuprinde mai multe compartimente
la nivele diferite, firide în arc ºi acoladã, arhitravã retrasã
caracteristicã arhitecturii brâncoveneºti. Monumentul
are o adãugire de la începutul secolului al XVIII-lea cu
douã camere ºi o prispã în continuarea prispei iniþiale
ºi un foiºor. Beciul este realizat din piatrã încasetatã în
cãrãmidã, iar parterul din paiantã. Plafonul construcþiei
a fost realizat din grinzi aparente, ulterior tencuite.
ªarpanta din lemn a avut acoperiº din ºindrilã. Alþi
proprietari: familia preotului Ghiþã Popescu ºi
moºtenitorii sãi, Lizica Popescu. Actualul proprietar
este arhitectul Corneliu Ionescu. (G.T./ C.V./M.O.)

CASA GREFF (DB-II-m-B-17220, Str. Alexandru Ioan
Cuza, nr. 17, sf. sec. XIX) Locuinþã de tip orãºenesc, în
stil neoclasic, compusã din parter, etaj ºi dependinþe
situate în spatele clãdirii. La parter se afla farmacia, iar
etajul era destinat locuirii. Pe faþada principalã (vest)
era intrarea în farmacie, iar în stânga accesul spre
curtea interioarã. La exterior clãdirea mai pãstreazã din
ornamentaþia originalã, frontoane cu amoraºi la ferestre

CASA FUSEA-PÂRVULESCU (DB-II-m-A-17248,
Calea Domneascã, nr. 208, sec. XVII-XVIII, transf. 1919)
Tip vechi de locuinþã urbanã, cu plan tradiþional, compus
din salã cu patru camere dispuse simetric ºi o aripã cu
dependinþe, aºezate pe un parter-pivniþã, folositã pentru
depozitat vinuri ºi pentru camere de serviciu la nivelul
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înnoiri cu elemente neoclasice în spiritul epocii. Pentru
a face aceste modificãri proprietarul a vândut moara
Fusea. Efortul de înnoire a casei avea în vedere primirea
domnitorului Carol I la Târgoviºte. În prezent aici
funcþioneazã Parchetul Judeþean. (G.T./ C.V./M.O.)

ºi un mic balcon. În aceastã casã a funcþionat farmacia
Speranþa deþinutã de farmacistul Samuel Greff. A fost
restauratã în 2005. În prezent aici funcþioneazã Clubul
Aristocrat. (G.T./ C.V./M.O.)

CASA I. DOBRICÃ (Str. Ion Heliade Rãdulescu,
nr. 16, 1928) Arhitect C. Manea. Construcþie în stil
neoclasic, compusã din parter ºi demisol. Are
accesul principal pe latura de vest, unde se aflã un
ornament din stucaturã cu monograma proprietarului,
astãzi fiind dispãrutã. În partea stângã a intrãrii sunt
trei coloane care flancheazã un balcon aparent,
ornamentat cu traforuri din piatrã, iar în partea dreaptã
un balconaº sprijinit pe console ºi flancat de coloane
aparente ºi ornamente cu traforuri din piatrã.
Proprietarul I. Dobricã a încredinþat antrepriza lucrãrii
arhitectului Corstian Jacobus Klapwyk. Anterior, pe
acest teren, s-a aflat casa în care s-a nãscut ºi
copilãrit scriitorul ºi omul politic I.H. Rãdulescu,
demolatã cu ocazia construirii acestui imobil. În
prezent funcþioneazã Centrul Militar al judeþului
Dâmboviþa. (G.T./ C.V./M.O.)

CASA ILEANA DÃNESCU (DB-II-m-B-17289, Str.
Lt. Pârvan Popescu, nr. 22, sec. XIX) Constucþie cu plan
al locuinþei tradiþional micii burghezii târgoviºtene
constând în salã medianã cu patru camere dispuse
simetric. Se remarcã prin absenþa pridvorului ºi înlocuirea
lui cu foiºorul dezvoltat. La exterior prezintã ancadramente
la ferestre din stucaturã. (G.T./ C.V./M.O.)
CASA IOAN GRIGORESCU (DB-II-m-B-17165, Str.
Poet Grigore Alexandrescu, nr. 8, sf. sec. XIX  înc.
sec.XX) Construitã în stil neoclasic, întruneºte toate
elementele specifice acestui stil de la sfârºitul secolului
al XIX-lea: un hol central, cu patru camere dispuse
simetric, cãrora li s-au adãugat ulterior anexe. A gãzduit
sediul Bãncii Comerciale ºi Industriale din anul 1911.
În prezent în aceastã casã funcþioneazã Clubul Sportiv
Târgoviºte. (G.T./ C.V./M.O.)

CASA IANCU ANASTASIU (DB-II-m-B-17300, Bd.
Regele Carol I, nr. 2, încep. sec. XX) Primar al oraºului
ºi preºedinte al Asociaþiei Prunarilor. Clãdire cu demisol
(parþial), parter, etaj (parþial), mansardã. Parterul are
plan simetric format din hol cu ºase camere. Intrarea
este marcatã printr-un rezalit pronunþat, cu fronton în
arc de cerc ºi copertinã din fier ºi sticlã. Are balcoane
pe console la faþada principalã ºi pilaºtrii pe toate
faþadele care susþin o corniºã falsã (sub geamurile mici
de la etaj); golurile de la parter sunt în arc de cerc
marcate de ancadramente florale. Are acces secundar
pe spate, douã uºi glazvant în holul principal, plafoane
casetate cu brâuri de ipsos, trepte la exterior ºi interior. În prezent aici funcþioneazã Rectoratul Universitãþii
Valahia. (G.T./ C.V./M.O.)

CASA IOAN MÃINESCU (DB-II-m-B-17168, Str.
Poet Grigore Alexandrescu, nr. 21, 1838; 1850) În
1879 casa a trecut în proprietatea doctorului
Severeanu ca zestre a soþiei sale. Ultimul proprietar
este profesorul Puiu Tãnase. Are tipul de plan
dezvoltat, cu salã medianã ºi patru camere dispuse
simetric. Parterul este aºezat pe un soclu înalt din
cãrãmidã ºi piatrã încasetatã. Pe latura lungã, casa
are pridvor vitrat ºi un foiºor care mascheazã scara.
Are un beci parþial, pe grinzi de lemn, ce pãstreazã
pilonii de cãrãmidã de la fostele bolþi. Zidurile beciului
sunt din piatrã ºi cãrãmidã. Nota arhaicã a construcþiei
este subliniatã de accentuata înclinare a ºarpantei
acoperiºului. (G.T./ C.V./M.O.)
CASA ION BENONE PETRESCU (DB-II-m-B-17208,
str. Calea Câmpulung, nr. 14,1897) Casa a fost
proiectatã de arhitectul Balthasar Vignnosa Giovanni.
Planul casei este dezvoltat având o salã centralã ºi
patru camere dispuse simetric în stil neoclasic. Prezintã
un fonton masiv pe coloane cu capiteluri, atic masiv
fãrã decoraþii ºi ancandramente la ferestre. Decoraþia
interioarã este formatã din picturã ºi stucaturã. Se
pãstreazã tâmplãria originalã. (G.T./ C.V./M.O.)

CASA IAZAGIULUI (DB-II-m-B-17270, Str. Justiþiei,
nr. 1,1700; sf. sec. XIX) Condica visteriei menþioneazã
achiziþionarea unui teren pentru Casa iazagiului
(traducãtorul de limbã turcã) la sfârºitul anului 1700,
urmatã în anul urmãtor de ridicarea clãdirii în apropierea
Curþii Domneºti. Autorul proiectului pare a fi fost vel
spãtarul Mihai Cantacuzino, ispravnicul lucrãrilor de
modernizare a Curþii Domneºti de la Târgoviºte.
Construcþia se compune din douã nivele, cu partea
centralã flancatã de douã corpuri laterale simetrice,
ridicatã peste beciuri din epoca brâncoveneascã.
Beciurile din epoca brâncoveneascã au acelaºi sistem
de boltire cu calote sferice, existent la Casa Coconilor.
În secolul al XIX-lea, casa a ajuns în proprietatea lui
Nicolae Brãtescu, prefectul judeþului Dâmboviþa, care a
restaurat-o în anul 1870, adãugându-i un etaj ºi alte

CASA ION PÃDUROIU (DB-II-m-B-17296, Str. Ion
Heliade Rãdulescu, nr.13, sf. sec. XIX) Construcþie în stil
neoclasic, cu pivniþã parþialã ºi parter. Planul parterului
cuprinde salã ºi patru camere dispuse simetric; o scarã
dublã la portic cu fronton înalt pe douã coloane,
acandramente la ferestre cu medalioane realizate cu
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aºezatã în axul clãdirii, pe faþada principalã (SE).
Decoraþia exterioarã este în stil eclectic. Sistemul de
decoraþie interioarã ºi exterioarã a acestei case a fãcut
într-o oarecare mãsurã ºcoalã la Târgoviºte fiind întâlnit
ºi la alte case din oraº precum casa Murãreþ, fosta
Prefecturã, Primãria. Aceastã casã, în timpul manevrelor
regale din 1905, a gãzduit pe prinþul Ferdinand ºi prinþesa
Maria. Casa s-a aflat în proprieatea familiei Lazãr
Petrescu, familie implicatã în administraþia oraºului ºi
care a dat trei generaþii de primari care s-au remarcat
prin realizãri edilitar-gospodãreºti importante. Lazãr
Petrescu (1901-1902), Vasile Atanasie Petrescu (19141917), Lãzãricã (Matei) Petrescu (1941-1944). Actualii
proprietari ai casei sunt Petrescu Olga, Ardeleanu ºi
moºtenitorii avocatului Enache. (G.T./ C.V./M.O.)

decoraþii în stucaturã îi conferã originalitate. Casa
pãstreazã tâmplãria ºi sobele originale. (G.T./ C.V./M.O.)

CASA ION TÂMPU (DB-II-a-B-17217, Str. Alexandru
Ioan Cuza, nr. 10,1780) Planul casei se compunea
dintr-o salã medianã ºi patru camere dispuse simetric.
Interesant de precizat este faptul cã pe latura lungã
casa nu mai are pridvor, ci numai un foiºor care
protejeazã scara de acces. În felul acesta se face
trecerea de la tipul de arhitecturã rural la locuinþa de tip
urban. Silueta arhaicã a casei este subliniatã de
înclinaþia mare a pantei acoperiºului, la origine acoperit
cu ºindrilã. (G.T./ C.V./M.O.)
CASA IORGU LÃZÃRESCU (vila Zoe, str. Revoluþiei,
nr. 15, 1908) Arhitect Francesco Venchiarutti. Casa
negustoreascã specificã începutul de secol al XX-lea
prin preluarea unor elemente de arhitecturã popularã
din zona de munte a judeþului-cerdacul cu stâlpi de lemn,
elemente de trafor la arcade ºi frontonul care marcheazã
intrarea. (G.T./ C.V./M.O.)

CASA LUI PASCALIE VORNICUL Pascalie,
Vornicul cel Mare al Târgoviºtei a construit pentru familia
sa una dintre cele mai moderne case din oraº la sfârºitul
secolului al XVII-lea. Situatã în mahalaua Sfânta Vineri,
pe Uliþa cea Mare avea numeroase odãi, construite pe
trei pivniþe ºi cu vãrzãrie. Casa era dotatã cu baie,
singura casã particularã înzestratã cu aºa ceva, prãvãlie,
curte ºi grãdinã ºi a fost preþuitã la importanta sumã de
600 de taleri. (M.O.)

CASA ISAIA LERESCU (DB-II-m-B-17203, str.
Calea Câmpulung, nr. 2, sf. sec. XVIII) Grefier la Tribunal, funcþionar la Prefecturã, prefect. Tip de plan de
locuinþã dezvoltatã cu salã medianã ºi cu patru camere
dispuse simetric. Pe faþada principalã, casa are pridvor
vitrat ºi foiºor la intrare. Monotonia suprafeþei vitrate este
înlãturatã prin împãrþirea acesteia în ºapte travee ºi stâlpi
ce sprijinã pridvorul ºi panourile de lemn ale balustradei.
Accesul în casã se face pe partea stângã a faþadei. Pe
partea dreaptã a faþadei este plasatã intrarea la beciurile
ce se întind pe toatã suprafaþa clãdirii.La exterior,
impresia de monumentalitate este datã de panta înaltã
a acoperiºului ºi de soclul înalt. În aceastã casã a locuit
o perioadã prof. univ. Dumitru Severeanu, vestit chirurg
la sfârºitul secolului al XIX-lea. (G.T./ C.V./M.O.)

CASA MARIA ALEXANDRESCU (DB-II-m-B-17250,
Calea Domneascã, nr. 211, sf. sec. XIX) Casã în stil
neoclasic românesc cu hol central ºi patru camere
dispuse simetric. Accesul era asigurat de o scarã în
lungul clãdirii.Avea balcon cu arcade ºi fronton cu
decoraþii ºi ancadramente la ferestre, iar în interior o
camerã cu iluminator. Are pivniþe boltite pe o parte din
suprafaþa clãdirii. (G.T./ C.V./M.O.)
CASA MIHAIL BENDIC (DB-II-m-B-17207, str. Calea
Câmpulung, nr. 9, 1923-1926) Investitor ºi proprietar al
minelor de la ªotânga. Arhitect Romano de Simon.
Constucþia a fost realizatã în stil neoromânesc ºi este
compusã din subsol, parter ºi etaj. Se impune prin
monumentalitate, datoritã soluþiilor interesante gãsite
de arhitect, pentru a evidenþia rolul ºi importanþa
proprietarului în cadrul societãþii târgoviºtene.
Monumentalul este scos în evidenþã de numeroasele
elemente arhitecturale folosite, care-i sporesc
individualitatea. În prezent aici funcþioneazã Palatul
Copiilor. (G.T./ C.V./M.O.)

CASA LÃZÃRICÃ PETRESCU (DB-II-m-B-17284,
Str. Mircea cel Bãtrân, nr. 5, 1893) Casã în stil baroc
italian, clãditã de meºterul Badalio, dupã un plan devenit
tradiþional. Locuinþa are o salã medianã ºi camere
dispuse simetric. Cele ºase camere pãstreazã o mare
parte din decoraþia originalã, executatã de meºteri italieni
stabiliþi la Târgoviºte (Baltassare Vignossa Giovanni ºi
atelierul sãu). Tavanele sunt pictate cu motive florale,
iar sala centralã este în întregime decoratã în acelaºi
sistem. Pãstreazã, de asemenea, ºi vechile candelabre
ºi sisteme de încãlzire  sobe de faianþã de Meissen.
Uºile pictate, ancadramentele de stucaturã, coloanele
false cu capiteluri de tip corintic reliefeazã monumentalitatea întregului ansamblu. Holul pãstreazã un
luminator central cu sticlã pictatã. Casa a fost
împrejmuitã cu un gard de fier pe care îl mai are ºi
astãzi. Accesul se face printr-o scarã cu rampã dublã

CASA MIHALACHE CÂMPEANU (DB-II-m-B-17216,
Str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 5, mijl. sec. XIX) Casa a
aparþinut paharnicului Nicolae Brãtescu, bunicul
scriitorului Ioan Al. Brãtescu-Voineºti. Construcþia este
realizatã în stil baroc, care nu a fost alterat de reparaþiile
ulterioare. Se compune dintr-un hol central ºi patru
camere dispuse simetric. Accesul se face pe latura de
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stucaturã care accentueazã ancadramentele ferestrelor,
corniºele ºi intrarea. Ceea ce conferã un plus de
monumentalitate faþadei este scara cu douã laturi ce
înlocuia vechiul foiºor. În prezent, proprietar este
medicul Ion Minea  Policlinica Nr. 1. (G.T./ C.V./M.O.)

nord. Pe latura de vest se aflã dependinþele, iar pe latura
dinspre rãsãrit, spre str. Calea Domneascã, casa
prezintã un balcon intregrat care-i conferã originalitate
ºi o monumentalitate aparte. În perioada comunistã a
fost sediul Consiliului Sindical Raional, dupã care sediul
DPMOS. A fost restauratã în anii 2010-2011. În prezent
este sediul Societãþii Crucea Roºie. (G.T./ C.V./M.O.)

CASA NICOLAE BRÃTESCU (DB-II-m-A-17249,
Calea Domneascã, nr. 210; 1870) Fostul restaurant
Casa dâmboviþeanã, construitã pe beciuri din secolul
al XVIII-lea. Construcþia a aparþinut paharnicului Nicolae
Brãtescu, bunicul scriitorului Ioan Al. Brãtescu-Voineºti.
Reprezintã tipul casei boiereºti dezvoltatã cu douã
niveluri în stil baroc. A suferit unele transformãri care
nu i-au alterat strucura iniþialã la exterior unde au fost
desfiinþate cele douã foiºoare deschise, iar faþadele
simple tencuite au fost înlocuite cu o decoraþie eclecticã.
Prin structurã, casa se aseamãnã mult cu casa
Tãlãngescu, fãcând parte din aceeaºi categorie,
valoroasã,atât prin raritate cât ºi prin reuºita arhitecturalã a reºedinþelor boiereºti dezvoltate din secolul al
XVIII-lea. La parter, construcþia prezintã beci parþial pe
bolþi de zidãrie ºi camere cu destinaþie gospodãreascã
sub jumãtatea vesticã a etajului. Etajul are planul compus
din o salã medianã ºi patru camere de dimensiuni mari
dispuse simetric. În partea opusã fostului foiºor accesul
se fãcea printr-un foiºor deschis, asemãnãtor casei
Tãlãngescu. Materialul folosit la construcþia casei a fost
cãrãmida subþire. Interiorul casei avea decoraþii în
stucaturã ºi sobe din teracotã. Expresive ºi cu o valoare
artisticã deosebitã sunt coºurile de fum ale casei. În
prezent, construcþia se aflã într-o stare de degradare
avansatã. (G.T./ C.V./M.O.)

CASA MOCÃNESCU (DB-II-m-B-17303, Bd. Regele
Carol I, nr. 5, 1905) Construcþie masivã cu parter, demisol
(parþial pe spate), etaj (parþial pe spate), plan parter
relativ simetric cu rezaliduri laterale; acces parþial
marcat printr-un rezalid cu colþuri rotunde, corniºã
masivã, cupolã de tablã, medalion mare cu motive florale
deasupra intrãrii, medalioane deasupra ferestrelor;
balcoane pe console la faþada principalã cu balustrade
de fier forjat. Brâul inferior este decorat cu motive
geometrice, iar la partea superioarã cu motive florale;
corniºã masivã pe console striate.Are scarã exterioarã
ºi interioarã, trei uºi masive, glasvand în holul principal,
plafoane casetã cu picturi, medalioane, o salã mare cu
plafon în casete de lemn cu picturi. Aici a funcþionat
sediul PCR al judeþului Dâmboviþa dupã anul 1968, apoi
sediul Arhiepiscopiei dupã 1989. În prezent este Casã
de protocol a CJD. (G.T./ C.V./M.O.)
CASA MORUZI (DB-II-m-B-17206, str. Calea
Câmpulung, nr. 7, sf. sec. XIX) A aparþinut fostei familii
domnitoare Moruzi. Unul din ultimii descendenþi ai
acestei familii care a locuit aici a fost beizadea Miticã,
fost general de cavalerie. Casa a suferit în decursul
timpului importante modificãri, fapt pentru care necesitã
o cercetare atentã din partea unui specialist avizat. În
prezent funcþioneazã Cooperativa de Credit Mihai
Viteazul. (G.T./ C.V./M.O.)

CASA NICOLAE DRÃGHICEANU (sf. sec. XIX-lea)
Construcþie cu plan dezvoltat de locuinþã orãºeneascã,
în stil neoclasic. Este compusã din salã medianã cu
patru camere dispuse simetric, pivniþe ºi dependinþe
situate pe latura de vest. Accesul este marcat de douã
coloane din zidãrie, cu ancadrament din stucaturã cu
amoraºi ºi monograma proprietarului, D.N. Faþadele
sunt decorate cu frontoane cu amoraºi deasupra
ferestrelor ºi pazie înfundatã. În interior se pãstreazã
tâmplãria originalã ºi ancadramentele din stucaturã ºi
decorate cu amoraºi. (G.T./ C.V./M.O.)

CASA MURÃREÞ (DB-II-m-B-17164, Str. Poet
Grigore Alexandrescu, nr. 7, cca.1887) Cu pivniþe din
secolul al XVIII-lea, arhitect Balthasare Vignossa, casa
s-a aflat în proprietatea lui Niþã Stematiu care a vândut-o
la sfârºitul secolului al XIX-lea familiei Murãreþ, dupã
care, a revenit ca zestre fiicei sale, Lizica. Construitã
dupã tipul de plan de locuinþã dezvoltatã, casa a primit
la sfârºitul secolului al XIX-lea (1887), o bogatã
ornamentaþie în stilul neoclasic, care-i accentueazã
monumentalitatea, dar care n-a putut sã-i mascheze
structura tradiþionalã, cu salã medianã ºi patru camere
dispuse simetric. Dintre camere se remarcã cea din
dreapta intrãrii, care are pereþii în întregime decoraþi cu
picturi murale de la sfârºitul secolului al XIX-lea, precum
cele de la Primãrie ºi Prefecturã. Pe toatã suprafaþa
clãdirii se întind beciurile împãrþite în patru travee boltite,
care prezintã ocniþe cu arc în plin cintru. Accesul la
beci se face printr-n gârlici situat pe latura de vest. În
plastica exterioarã, dominante sunt ornamentele de

CASA NICOLAE OPRESCU (DB-II-m-B-17291, Str.
Lt. Pârvan Popescu, nr. 48, 1896) Plan simetric cu salã
medianã ºi patru camere înscrise într-un dreptunghi,
intrare marcatã de douã coloane adosate, streaºinã
înfundatã; tencuitã exterior. (G.T./ C.V./M.O.)
CASA NICOLAE ªTEFAN (DB-II-m-B-17275, Str.
Justiþiei, nr. 23, sf. sec. XIX) Fost sediu Romsilva, filiala
Târgoviºte. Construcþie masivã pe piatrã ºi cãrãmidã,
cu var negru, pivniþa cu boltã din zidãrie mixtã, bolovani
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CASA PREOTULUI ION VÃTÃªESCU (DB-II-m-B17193, Str. Maior Eugen Breziºeanu, nr. 11, 1880) Casã
de târgoveþi de plan simetric, cu acces la o salã cu
geamlâc, din care se accede în fiecare camerã. Casa nu
are elemente decorative arhitecturale. (G.T./ C.V./M.O.)

de râu în casete. Parterul este compus din cinci camere,
bucãtãrie ºi salã. (G.T./ C.V./M.O.)

CASA NICOLIN (DB-II-m-B-17243, Calea
Domneascã, nr. 194, 1906-1911) Monument de
arhitecturã neoromâneascã, de tip culã, concepþie a
arhitectului A. Clavel. Clãdirea are douã niveluri cu
planºeu pe grinzi masive de lemn ºi scarã interioarã
din lemn. Este construitã din zidãrie masivã având la
exterior ancradamente din piatrã de Albeºti ºi traforuri
cu motive vegetale preluate din arhitectura
brâncoveneascã. La etaj, pe faþada de est, are o
elegantã terasã sprijinitã de coloane. Iniþial a aparþinut
avocatului Porojan, primar al oraºului în anii 1918-1919,
iar între cele douã rãzboaie mondiale a fost sediul
Institutului Agricol al judeþului Dâmboviþa, preluatã, fiind
apoi, de avocatul Manolescu. În 1939 a fost cumpãratã
de familia Nicolin. (G.T./ C.V./M.O.)

CASA SACHE POROINEANU (str. Ion Heliade
Rãdulescu, nr. 9, sec. XVIII; refãcutã sec. XIX-lea)
Clãdire cu plan dezvoltat, parter ºi etaj. Planul casei se
compune din salã medianã cu patru camere dispuse
simetric. La sfârºitul secolului al XIX-lea casa a fost
refãcutã amplificându-se suprafaþa locuibilã, prilej cu
care s-au fãcut transformãri substanþiale ºi la faþada
principalã. Acum s-au înlocuit foiºorul de la intrare ºi
pridvorul cu un foiºor deschis pe stâlpi de zidãrie. În
schimb, în rezolvarea echilibrului ºi a plasticii exterioare
nu s-a recurs la elemente de decor, fiind menþinutã ca
notã aparte. Primul proprietar a fost Sache Poroineanu,
primar al oraºului, cu importante iniþiative edilitare, care
au marcat evoluþia oraºului o lungã perioadã de timp. A
primit vizita lui Gheorghe Bibescu ºi Barbu ªtirbey ºi a
obþinut sprijin material în refacerea monumentelor
târgoviºtene. Proprietari actuali: Nãstase Rodica,
Alexandrescu Smaranda, Pavel Gheorghe, Voicu
Nicolae. (G.T./ C.V./M.O.)

CASA PAROHIALÃ A BISERICII CATOLICE (DBII-m-A-17186, Str. Bãrãþiei, nr. 21, mij. sec. XVII) Casa
are un plan dreptunghiular, format din pivniþã ºi parter
înalt. Pivniþa se întinde pe toatã suprafaþa casei ºi e
construitã din bolovani ºi cãrãmidã, dispuºi în casete.
Stâlpul central sprijinã un planºeu din grinzi de lemn.
Intrarea se fãcea printr-un gârlici perpendicular pe
stradã. Parterul respectã planul devenit tradiþional al
arhitecturii târgoviºtene, adicã o salã centralã ºi patru
încãperi. Un foiºor din lemn vitrat, proporþionat altfel decât
cel obiºnuit, adosat laturii sudice, conferã casei un aer
ce o deosebeºte de toate celelalte case dezvoltate din
epocã. Faþada simplã, nedecoratã, scoate în evidenþã
tencuiala vibratã a pereþilor, iar formele, ritmurile,
volumul, evidenþiazã faptul cã se înscriu celui mai profund
spirit autohton, chiar dacã a aparþinut cultului catolic.
(G.T./ C.V./M.O.)

CASA SACHELARIE (DB-II-m-B-17304, Bd. Regele
Carol I, nr. 7, 1900) Locuinþã în stil românesc, joasã cu
prispã în faþã, stâlpiºori de lemn, parapet ºi corniºã din
lemn decoratã cu elemente florale. Are un plan simplu,
compus din hol ºi douã camere stânga-dreapta ºi anexe
pe spate. Fosta locuinþã a directorului Fabricii de Ciment
Dâmboviþa S.A. din Fieni. (G.T./ C.V./M.O.)
CASA SÃVULESCU (DB-II-m-B-17281, Str. Mihai
Bravu, nr. 16, sf. sec. XIX) Construcþia preia
elementele specifice arhitecturii þãrãneºti tradiþionale
ºi pãstreazã planul cu douã camere inegal
proporþionate. Ulterior, s-au adaugat noi spaþii
funcþionale. Se remarcã prezenþa pridvorului vitrat
situat pe latura vesticã. Are pivniþã parþialã de
dimensiuni reduse din zidãrie simplã ºi ºarpantã puþin
înclinatã. Monumentul face legãtura între arhitectura
popularã ºi cea orãºeneascã. Printre proprietari s-a
numãrat Sãvulescu Nicolae. (G.T./ C.V./M.O.)

CASA PAVEL GUZA (DB-II-m-B-17181, Str. Cpt.
Ion Andreescu, nr. 8, 1840) Casã de târgoveþi, cu
parter înalt, soclu decroºat, faþadã de elevaþie la cca.
un metru de nivelul solului. Beciul din cãrãmidã ºi
paiantã încasetate, împãrþit în douã compartimente
cu o intrare pe partea dinspre nord, iar o altã intrare
dinspre sud, se pare adãugatã ulterior. Prispa se
întinde pe întreaga faþadã, acum închisã ºi sprijinitã
pe stâlpi de cãrãmidã subþire cu secþiune hexagonalã.
În prispã se pãtrunde printr-o scarã de piatrã acoperitã
cu lemn situatã pe latura dinspre est. Planul parterului
este compus din douã camere ºi prispã. Camerele
se sprijinã pe o podea de grinzi transversale de stejar
cu secþiune pãtratã cu latura de 0,40 cm ºi o grindã
transversalã care le cuprinde pe celelalte. Acoperiºul
este înalt în patru ape, acoperit acum cu tablã. Din
relatãriile unor bãtrâni casa ar fi aparþinut unor
tãbãcari. (G.T./ C.V./M.O.)

CASA SCRIITORULUI IOAN AL. BRÃTESCUVOINEªTI (str. Justiþiei, nr. 7, 1897-1898) Este tipul
de conac boieresc tradiþional, cu salã medianã ºi patru
camere dispuse simetric. Pe faþada nordicã casa
prezintã o terasã din lemn, inspiratã de prispele caselor
þãrãneºti. Clãdirea a fost vândutã în 1926-1927 doctorului
Victor Oprescu, care a efectuat importante modificãri,
adãugându-i utilitãþi moderne, fãrã sã-i afecteze structura
iniþialã. Casa se aflã într-un parc dendrologic, cu esenþe
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jumãtate din suprafaþa clãdirii, unde accesul se face
printr-un gârlici boltit ºi mãrginit de ocniþe. Pãstreazã
uºi foarte frumoase din stejar masiv, cu feronerie
originalã. (G.T./ C.V./M.O.)

rare. Aici scriitorul a primit vizitele lui Titu Maiorescu,
I.L. Caragiale, Emil Gârleanu, Garabet Ibrãileanu ºi a
prof. univ. I.H. Rãdulescu-Pogoneanu. În prezent, în
imobil, funcþioneazã Muzeul Scriitorilor Dâmboviþeni.
(G.T./ C.V./M.O.)

CASA TRAIAN ANDOR (DB-II-m-B-17305, Bd.
Regele Carol I, nr. 13-13A, 1900) Casã cu parter ºi
demisol parþial în stil neoclasic de plan simetric
nemodificat. Pentru a obþine douã apartamente s-au
efectuat adãugiri în spate. Prezintã decoraþiuni sub
streaºinã, ancadramente la ferestre, frontoane ºi un
medalion în basorelief. În interior, deasupra uºilor, sunt
basoreliefuri, picturi la plafon, medalion la plafonierã ºi
sobe originale din faianþã. (G.T./ C.V./M.O.)

CASA SLAVU (DB-II-m-B-17242, Calea
Domneascã, nr. 191-193, sec. XVIII, ref. sec. XIX)
Clãdirea a fost cumpãratã de familia Slavu de la
moºtenitorii scriitorului George Caïr. Este construitã în
stil baroc, accesul principal fiind realizat printr-o intrare
încadratã de douã coloane care sprijineau un fronton
decorat. Planul este dezvoltat cu un hol central ºi patru
camere dispuse simetric având ºi o scarã interioarã.
Prezintã decoraþii la ferestre, un balcon fãrã uºi,
luminator ºi coloane ionice în hol, sobe originale,
frontoane sculptate la uºile interioare, pivniþã boltitã
parþial (pe spate). Pe faþada de vest a casei se aflã o
placã memorialã care menþioneazã cã în clãdire a trãit
poetul George Caïr (1874-1924). În prezent, casa este
proprietate privatã. (G.T./ C.V./M.O.)

CASA TUDOR MOLDOVEANU (DB-II-m-B-17170,
Str. Poet Grigore Alexandrescu, nr. 24 A, 1833) Tip de
plan tradiþional cu salã medianã ºi patru camere
simetrice. Parterul este aºezat pe un soclu înalt,
subliniat la exterior printr-un decroº. Este o construcþie
care face trecerea de la planul mai vechi, popular, cu
pridvor, la planul mai evoluat, care are numai un foiºor
cu rol de a adãposti intrarea. (G.T./ C.V./M.O.)

CASA ªCOALELOR Apare, într-un singur numãr, în
iulie 1996; editori: filiala Dâmboviþa a Fundaþiei Casa
ªcoalelor ºi Casa Corpului Didactic Dâmboviþa.
Redactori: Lucian Grigorescu, József Pildner, Constantin
Bãnescu. Sunt inserate în paginile revistei articole de
metodicã ºi de istorie ºcolarã dâmboviþeanã. (G.C.)

CASA VIRGIL TOMESCU (DB-II-m-B-17264, Str.
Nicolae Radian, nr. 6, la intersecþia cu str. Nicolae
Filipescu, 1840) Casã de târgoveþi, compusã din beci,
parter ºi etaj. La parter se întinde un beci parþial, cu
intrarea printr-un gârlici situat în axul faþadei sub foiºor.
Beciul este compus din douã încãperi, acoperite cu
plafon din lemn ºi grinzi groase din stejar. Pereþii beciului
sunt prevãzuþi cu ocniþe. Parterul prezintã planul simetric
tradiþional, cu salã centralã ºi camere dispuse simetric.
La faþada principalã, monumentul are un pridvor cu foiºor
vitrat, faþade tencuite, nedecorate. Nivelul inferior
foloseºte ca material de construcþie cãrãmidã subþire
cu piatrã de râu încasetatã, iar nivelul superior este din
paiantã. Proprietarii actuali sunt Victoria ºi Virgil
Tomescu. (G.T./ C.V./M.O.)

CASA ªERBAN RADIAN (DB-II-m-B-17295, Str. Ion
Heliade Rãdulescu, nr. 10, 1897) Casa se compune
din beci parþial, parter, etaj ºi mansardã falsã. Planul
parterului cuprinde hol central ºi patru camere înalte.
Clãdirea mai pãstreazã sobele originale. A aparþinut
doctorului Irescu, iar în prezent proprietar este Patriciu
Sabin. (G.T./ C.V./M.O.)
CASA ªTIINÞEI ªI TEHNICII PENTRU TINERET
Este datã la cheie în 22 noiembrie 1974 clãdirea Casei
de Culturã a Tineretului, denumirea schimbându-i-se
ulterior în Casa ªtiinþei ºi Tehnicii pentru Tineret ºi care,
dupã 1990, este integratã în Fundaþia Judeþeanã pentru
Tineret Dâmboviþa. Aici au funcþionat o formaþie de teatru,
formaþia muzicalã Folk T, Cenaclul de literaturã SF
Cronos, cercuri pentru cultivarea unor pasiuni.
Directori: Teodor Vasiliu, Ion Toma, Viorel Dincã. (G.C.)

CASA VLÃDESCU (DB-II-m-B-17233, Calea
Domneascã, nr.167-169, sec. XVIII-XIX) Monument de
arhitecturã menþionat la 1879 ca proprietate a generalului
Vlãdescu. Plan de formã alungitã, pe douã nivele, cu
patru odãi sus, douã sãli, o sãliþã, cuhnie, cãmarã,
pivniþã ºi trei beciuri, cu o curte bine împrejmuitã. În
anul 1912, nucleul vechii clãdiri, a fost transformat în
stil neoromânesc cu multe elemente specifice la interior. Exteriorul este împãrþit în douã registre. Registrul
inferior este nedecorat, iar cel superior este împodobit
cu arcaturi cu dublu contur. Colþurile casei sunt sprijinite
de contraforþi. Vechiul foiºor al casei a fost transformat
într-o terasa mãrginitã de coloane de piatrã. Echilibrul
ºi eleganþa edificiului au fost remarcate de personalitãþi
ale culturii româneºti (Nicolae Iorga). (G.T./ C.V./M.O.)

CASA TEODORA BRÃNIªTEANU (DB-II-m-B17231, Calea Domneascã, nr.161, 1870) Casã de locuit
orãºeneascã cu un singur nivel, care are tipul de plan,
cu salã centralã ºi patru camere dispuse simetric.
Meºterii au renunþat la pridvor ºi l-au înlocuit cu un simplu
foiºor închis, aºezat în axul cãdirii, cu rolul de a proteja
intrarea, elemente care evidenþia trecerea la arhitectura
urbanã. Casa este prevãzutã cu beci care se întinde pe
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CASÃ CREDITUL MINIER (DB-II-m-B-17306, Bd.
Regele Carol I, nr. 37, sf. sec. XIX  înc. sec.XX) Casa
se compune din pivniþã, parter, etaj ºi mansardã.
Accesul se face pe sub un balcon în logie; planul
cuprinde zece camere, douã grupuri sanitare ºi balcon
neoromânesc cu coloane. În interior plafoanele sunt din
lemn. Se pãstreazã sobele originale din faianþã. Fost
sediu al Societãþii Creditul Minier. Dupã 1989 aici a
funcþionat sediul Societãþii Valahia S.A. În prezent
aparþine lui Constantin Constantin. (G.T./ C.V./M.O.)

Dâmboviþa (1984-1988), inspector ºcolar general adjunct
(1988-1989), inspector ºcolar general (1989-1990, 19931997, 2001-2005), inspector general în Ministerul
Educaþiei Naþionale (1991), director în cadrul Universitãþii
Spiru Haret (2005-prezent). Publicã, în calitate de autor
sau coautor numeroase lucrãri de specialitate ºi
metodice vizând o paletã largã de aspecte: formarea
reprezentãrilor matematice la preºcolari ºi a conceptului
de numãr natural în învãþãmântul primar, probleme de
matematicã pentru cercurile de elevi, metode de
rezolvare a problemelor, aritmetica ºi teoria numerelor,
analizã matematicã, culegeri de probleme rezolvate
(algebrã  clasele a X-a ºi a XII-a, geometrie ºi
trigonometrie  clasa a IX-a), metodica predãrii analizei
matematice, matematicã pentru institutori, buletine
matematice, specificul predãrii matematicii în
învãþãmântul preuniversitar. Pentru activitatea
desfãºuratã a primit de-a lungul anilor diplome, medalii,
distincþii acordate de diverse instituþii: Medalia Muncii
(1983), Ordinul ºi Medalia Meritul pentru Învãþãmânt în
grad de Mare Ofiþer  conferite de Preºedintele
României (2004) º.a. (M.C.)

CASE DE COMERÞ MEDIEVALE Menþionate în a
doua jumãtate a sec. al XVIII-lea, casele de comerþ
erau asocieri între doi parteneri de afaceri comerciale
aliºveriºuri. Activitatea comercialã era înregistratã într-un
catastih, registru de intrare ºi ieºire a mãrfurilor
comercializate. Documentele menþioneazã asocierea
dintre ªerban Fusea ºi ginerele sãu, Cîrsticã Voinescu,
în perioada 1759-1761, parteneriat de afaceri care
aducea importante beneficii aºa cum reiese din averea
mobilã ºi imobilã lãsatã de ªerban Fusea moºtenitorilor.
Dupã moartea lui ªerban Fusea (1761), Casa de Comerþ
ºi-a continuat activitatea prin Cîrsticã Voinescu, care
devenea un negustor de frunte, cumpãrându-ºi titlul de
tretilogofãt. Ca urmare a situaþiei materiale ºi sociale
dobândite a sprijinit numirea în funcþie a noului egumen
al Mãnãstirii Stelea. În perioada 1771-1774 a funcþionat
o altã tovãrãºie de comerþ a unor locuitori din Braºov
Petcu ºãtrar ºi Tudor Ciurcu. Aceºtia au colaborat cu
Casa de comerþ a lui Cîrsticã Voinescu cãruia i se
aducea marfã cerutã pe piaþa târgoviºteanã, iar afacerile
au fost fructuoase de ambele pãrþi. O altã asociere
menþionatã în perioada 1778-1782 este cea dintre
Negoiþã Fusea ºi Cîrsticã Voinescu, casã de negoþ
condusã de Negoiþã Fusea, cãsãtorit cu Ilinca, fata
starostelui Mãrgãrit din Bucureºti, cunoscut pentru
relaþiile comerciale fructuoase cu Braºovul. (G.T./ C.V.)

CAZACIO, Daniel (2.VII.1952, Târgoviºte)
Modelism, Aeromodelism, Rachetomodelism. Absolvent
al Liceului Nr. 2 Târgoviºte (1971) ºi al ªcolii Postliceale
de Contabilitate de pe lângã Liceul Economic Târgoviºte
(1974). A început activitatea sportivã ca aeromodelist
la Casa Pionierilor Târgoviºte când era elev în ºcoala
generalã. S-a dedicat rachetomodelismului în timpul
liceului fiind legitimat la Astronautica Târgoviºte (19681971). În august 1970, la Deva, în premierã pentru un
rachetomodelist român, stabileºte un record mondial
(rachetoplane 5 Ns, clasa S4B, 5 minute 26 secunde).
Este primul sportiv legitimat la un club din judeþul
Dâmboviþa care devine recordman mondial. Multiplu
medaliat la campionatele naþionale. Multiplu recordman
naþional. Maestru al sportului (1973). Federaþia de
specialitate l-a desemnat, în 1970, ca fiind al doilea
modelist român al anului. (A.B.)

CATANÃ Aurelia (11.V.1944, Poseºti, Prahova)
Profesor, inspector ºcolar de specialitate, inspector
ºcolar general, inspector general în Ministerul Educaþiei
Naþionale, lector universitar, director la Universitatea
Spiru Haret Bucureºti. Absolventã a Facultãþii de
Matematicã din cadrul Universitãþii Bucureºti. A
funcþionat ca profesor de matematicã în mai multe unitãþi
de învãþãmânt: ªcoala Generalã Tãtãrani (judeþul
Prahova), ªcoala Nr. 14 Ploieºti, Liceul Buºteni, ªcolile
Nr. 3 ºi Nr. 8 din Târgoviºte (1964-1973), Liceul Ienãchiþã
Vãcãrescu (1973-1997). Din 1997 îºi desfãºoarã
activitatea în învãþãmântul universitar ca lector la
Universitatea Valahia din Târgoviºte (pânã în 2005) ºi
apoi la Universitatea Spiru Haret  Centrul Teritorial
pentru acces la platforma de e-learning Blackboard
Târgoviºte. Îndeplineºte importante funcþii de conducere:
inspector de specialitate la Inspectoratul ªcolar Judeþean

CAZINOUL Apare la Târgoviºte, în perioada iulie 
decembrie 1934. Redacþie ºi administraþie Cazinoul
ofiþerilor Reg. III Dâmboviþa, nr. 22. Comitetul Cazinoului.
Tipografia Viitorul Petre G. Popescu din oraº. (V.P.)
CAZINOUL OFIÞERILOR REGIMENTULUI III
DÂMBOVIÞA NR. 22 (DB-II-m-B-17163, Str. Nicolae
Bãlcescu, Cartier Teiº) Construit în 1905-1906, din
iniþiativa ofiþerilor regimentului, sub conducerea
locotenent-colonelului Aurel Dumitrescu. La edificarea
acestuia, Ministerul de Rãzboi a donat suma de 4000
lei. Clãdirea a fost inauguratã la 10 mai 1906 cu prilejul
sãrbãtorii a 40 de ani de domnie a regelui Carol I, în
prezenþa moºtenitorului tronului, principele Ferdinand,
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cãi principale de comunicaþie aveau fiecare câte douã
drumuri paralele: Drumul cel Mare ºi Drumul Mocanilor
(al Oii). Acestea se intersectau la Târgoviºte, de unde
se ramificau spre porturile Dunãrii. O cale urma pe valea
Ialomiþei spre vãrsare, prin Gherghiþa pânã la Târgul de
Floci, cu o ramificaþie spre est, pe malul stâng al
Ialomiþei, trecând vadul la Târgoviºte spre Brãila prin
Târgºor ºi Buzãu. Cea de a doua cale urma râul
Dâmboviþa prin Bucureºti spre Giurgiu, Zimnicea, Turnu.
Aceste douã cãi au fost descrise în 1595 de cãtre Filippo
Pigafetta. Partea de sud-vest a judeþului era traversatã
de drumul care urma valea Argeºului, pe malul drept,
de la Argeº prin Piteºti-Ciupa-Vedea spre Dunãre,
localitãþi menþionate în Intinerariul de la Bruges din
anii 1380-1390. Odatã cu dezvoltarea economicã ºi
politicã a oraºului ºi judeþului apar noi drumuri speciale
ca drumul sãrii de la Ocniþa sau Ocna Micã de lângã
Târgoviºte prin Adânca- Bucºani spre Bucureºti ºi
Dunãre. În epoca medievalã, pe aceste drumuri de negoþ
s-au perindat caravanele braºovenilor cu diverse mãrfuri
(meºteºugãreºti, mirodenii, vinuri) pe drumul Branului
prin Târgoviºte spre Brãila, iar de aici spre Orient. ªi
tot pe aceste drumuri, se transportau mãrfuri autohtone
(animale, miere, cearã, brânzeturi, peºte, blãnuri) spre
Transilvania ºi Orient. Drumurile de negoþ au fost pentru
Târgoviºte un izvor de venituri ºi prosperitate, au
contribuit la dezvoltarea aºezãrii ºi la ridicarea de la
rangul de târg la cel de oraº. (G.T./ C.V.)

comandantul Corpului II Armatã, ministrului de rãzboi,
generalul Manu Gheorghe, prefectului judeþului, George
Caïr ºi a primarului Pârvulescu George. Are planul
simetric, cu parter în formã de rezalituri pronunþate, cu
acces printr-un arc sprijinit pe patru coloane ºi contraforþi
la colþuri. Pereþii sunt la exterior din cãrãmidã vãruitã, o
corniºã înaltã, înfundatã. Frontonul este în semicerc în
dreapta intrãrii. Cu ocazia inaugurãrii, comandantul
onorific al regimentului Wilhelm de Hohenzollern a oferit
tacâmuri de argint cu monograma familiei regale.
Mobilierul format din mese ºi scaune, biliard, mese
pentru ºah, salã de bibliotecã, dulapuri pentru bibliotecã,
fotolii a fost lucrat de fabrica Lessing din Bucureºti ºi la
unitate. S-a amenajat o planºã de scrimã dotatã cu
florete, sãbii, mãºti, pieptare. Construcþia a fost
încredinþatã spre administrare sublocotenentului Ion
Nicolin. Ulterior, a fost transformat în Popota unitãþii
militare Teiº. (G.T./ C.V./M.O.)

CÃI DE CIRCULAÞIE RUTIERÃ ACTUALE 1.
ªoseaua Bucureºti-Rãcari-Ulmi-Târgoviºte-Fieni-Sinaia,
care însoþeºte râul Dâmboviþa pânã la Cuza-Vodã de
unde strãbate intrefluviul Dâmboviþa-Ialomiþa ºi ajunge
la Târgoviºte, apoi se continuã pânã în zona montanã;
2. ªoseaua Târgoviºte-Câmpulung care porneºte din
Târgoviºte de-a lungul Dâmboviþei spre Voineºti, Malu
cu Flori de unde trece în judeþul Argeº spre oraºul
Câmpulung; 3. ªoseaua Târgoviºte-Dobra-BilciureºtiBuftea-Bucureºti; 4. ªoseaua Târgoviºte-Gãeºti; 5.
ªoseaua Târgoviºte-Rãzvad-Ploieºti. Traverseazã
judeþul spre est ajungând la Rãzvad de unde se ramificã
spre Moreni ºi Dãrmãneºti, continuându-se în judeþul
Prahova, spre municipiul Ploieºti. (G.T./ C.V.)

CÃLCIOIU, Ion (1920-2000) Inginer, preºedinte al
Comitetului Executiv al Sfatului Popular Orãºenesc
Târgoviºte între 1966-1968, când a reuºit sã continue
activitatea de modernizare a oraºului. Astfel a fost
prelungit Bulevardul Independenþei pânã în microraionul
IX, soluþie criticatã de fostul primar, Lazãr Petrescu,
care demonstra cã în felul acesta se renunþa la o intrare
modernã în oraº dinspre Bucureºti. Au continuat
lucrãrile de canalizare pe Calea Câmpulung, Bulevardul
Carol I, strada Tudor Vladimirescu. S-a terminat
construcþia ªcolii Nr. 8 Mihai Viteazul care numãra
16 sãli de clasã ºi construcþia cãminului cultural din
cartierul Matei Voievod. Toate aceste iniþiative,
evidenþiazã o nouã orientare, de apropiere faþã de nevoile
locuitorilor. Inaugurarea Muzeului Tiparului ºi Cãrþii Vechi
Româneºti, a Complexului Muzeal Curtea
Domneascã, în prezenþa conducerii þãrii, subliniazã un
interes sporit pentru istoria locului. Dupã o întrerupere
de 15 ani se reînfiinþa Liceul Economic. (M.O.)

CÃI DE COMUNICAÞIE DIN EPOCA MODERNÃ
Planul oraºului al lui D.P. Condurãþeanu evidenþiazã
reþeaua de drumuri a judeþului Dâmboviþa: 1. Calea
Naþionalã Târgoviºte Fundata prin Ulmii, Brãteºti, Mircea
Vodã, la Fundata întâlnindu-se cu Calea Naþionalã
Bucureºti-Piteºti; 2. Calea Naþionalã TârgoviºteTransilvania: a) Calea judeþeanã Târgoviºte-Butimanu
prin Lazuri, Comiºani, Bãleni, Bilciureºti, Bujoreanca;
b) Calea judeþeanã Târgoviºte-Ploieºti; c) TârgoviºteVlaºca prin Gãeºti; d) Târgoviºte-Câmpulung; 3). ªosele
comunale: Târgoviºte-Brãneºti, Târgoviºte-NisipuriSãcuieni, Târgoviºte-Izvoare-Pietrari. (G.T./ C.V.)
CÃI DE COMUNICAÞIE MEDIEVALE Oraºul
Târgoviºte, centru economic ºi comercial, era situat pe
unul din marile drumuri comerciale care lega centrul
Europei cu porturile de la Dunãrea de Jos ºi Marea
Neagrã. La începutul secolului al XV-lea, negustorii
foloseau douã cãi de comunicaþie importante pentru
desfacerea mãrfurilor. Existente din vechime, una pe
valea Dâmboviþei ºi alta pe cea a Ialomiþei, cele douã

CÂRCIUMARU, Marin (26.X.1941, Gura Padinii,
Olt) Liceul în Corabia-Olt, apoi Facultatea de GeologieGeografie a Universitãþii Bucureºti (1962-1967); doctor
în geografie (1979), conducãtor de doctorat în istoriearheologie din 1999 la Universitatea Valahia din
Târgoviºte. Autor a 24 de cãrþi, 195 articole ºi studii
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Al., iar pe strada Libertãþii era cârciuma lui Florea
Pârvulescu. Cârciumile lui Gh. Constantinescu-Burghilã
ºi Constantin Aeriniþoaia, situate în Obor, erau renumite
în perioada interbelicã. Foarte apreciatã era cârciuma
La Calul Bãlan situatã pe aleea Mãnãstirii Dealu, mai
ales pentru grãdina amenajatã în stil rustic. Renumitã
era cârciuma Iliuþã Avanu, despre care ziaristul N.
Dallocrin a scris un catren La Iliuþã Avanu/ gãseºti toate
cu toptamul/ gãseºti bere neagrã, blondã/ servitã la
sondã. Cârciumarii erau mult mai numeroºi în aceastã
perioadã, oameni care prin aceastã afacere îºi asigurau
un venit mediu: Moisicã Ionescu, I. Mocanu, Ionel
Constantinescu, R. Lupescu, Gh. Bucurescu, Gh. I.
Chivescu, Gr. ªtefãnescu, Fl. Chiriþescu, ªtrul Bercovici,
Petre Sterescu, Ghiþã Gh. Ionescu, Gh. Iorgopol etc. În
perioada interbelicã, unele cârciumi erau înregistrate ºi
la birturi, cum era în cazul proprietarilor Florea
Pârvulescu, Miticã Pârvulescu, berãria lui Iorgu
Lãzãrescu, Filip Tomescu ºi Miþã Voinescu. (G.T./ C.V.)

ºtiinþifice, precum ºi a 155 de comunicãri ºtiinþifice. A
primit numeroase premii precum Premiul Vasile Pârvan
al Academiei Române (1981) pentru Mediul geografic
în pleistocenul superior ºi culturile paleolitice din
România; ordinul Meritul pentru învãþãmânt în grad de
Comandor (2004). Este doctor Honoris Causa al
Universitãþi de Vest Timiºoara (2009) ºi a fost declarat
profesorul anului în 2009 la Gala Premiilor în Educaþie.
Este membru al mai multor organizaþii internaþionale
dintre care trebuie amintite International Société
Préhistorique Ariège-Pyrénées (Franþa), The American
Bigraphical Institut (2001), International Geological
Correlation Programme  Paleohydrological change in
the last 15.000 years, al Uniunii Internaþionale de Studiu
a Cuaternarului. A condus numeroase granturi ºi
contracte de cercetare internaþionale. Membru în comisii
de doctorat ºi de acordarea titlurilor de conferenþiar,
profesor sau cercetãtor ºtiinþific gradele I-III: Institutul
de Arheologie Vasile Pârvan al Academiei Române,
Institutul de Arheologie din Iaºi al Academiei Române,
universitãþi din Craiova, Sibiu ºi Iaºi, Muzeul Naþional
de Istorie a României din Bucureºti, Complexul Muzeal
Curtea Domeascã din Târgoviºte. Membru al colegiilor
de redacþie ale unor reviste ºtiinþifice: Thraco-Dacica
(Academia Române); Acta terrae Septemcastrensis
(Universitatea Lucian Blaga Sibiu); Annals Valahia
University of Târgoviºte, Geographical Series; Analele
Universitãþii Valahia din Târgoviºte, Seria Istoriearheologie; Cercetãri doctorale (Valahia, Târgoviºte),
Analele Universitãþii Spiru Haret, Seria Geografie. Evaluator CNCSIS (1999-2006), ARACIS (2006). A organizat
diverse manifestãri ºtiinþifice naþionale ºi internaþionale.
O importantã contribuþie în dezvoltarea ºi progresul
învãþãmântului universitar târgoviºtean. (M.S.)

CÂRLOVA, Vasile (4.II.1809, Buzãu  18.XI.1831,
Craiova) Tatãl se trãgea dintr-o familie de boiernaºi
buzoieni, iar mama era olteancã, descendentã din
familia Lãcustenilor. Poetul copilãreºte, dupã moartea
timpurie a pãrinþilor, la Târgoviºte, în casele stolnicului
Nicolae Hiotu, soþia acestuia fiind sorã cu mama
poetului. În familia acestuia învaþã alãturi de Grigore
Alexandrescu, de la un dascãl de familie, franþuzeºte
ºi greceºte. Se înscrie ca ofiþer (1830) în miliþiile
pãmântene, recent înfiinþate. Caz rar, rãmâne în
literatura noastrã ca autor a doar cinci poezii pãstrate:
Pãstorul întristat, Ruinurile Târgoviºtei, Înserare,
Rugãciune, Marºul / oºtirii române, toate publicate
în Curierul românesc de Ion Heliade Rãdulescu.
Ruinurile Târgoviºtei, poezie romanticã ºi patrioticã,
deschide drumul unei poezii noi. Este inspiratã de
mãreþia ruinelor vechii cetãþi de scaun a Þãrii
Româneºti, în viziunea poetului, simbol al unei înalte
glorii ºi strãluciri. În final aduce acestora un cald
omagiu: Deci, primiþi ruinuri, cât voi vedea pãmânt /
Sã viu spre mângâiere, sã plâng p-acest mormânt /
Unde tiranul încã un pas n-a cutezat / Cãci la vederea
voastrã se simte spãimântat. Cu prilejul comemorãrii
centenaturului morþii (1931) se dezveleºte un bust al
poetului, opera lui Vasile Blendea. (V.P.)

CÂRCIUMI ÎN PERIOADA INTERBELICÃ
Cârciumile erau situate în toate zonele oraºului, iar
recesãmântul din 1928 înregistra 107 cârciumi ºi
restaurante, mai numeroase fiind cârciumile. În zona
centralã, în apropierea oborului, se întâlneau cârciumile
Constantinescu C. Ivancea, Stãnescu Barbu, Nicolescu
Miticã. Cârciuma Ivancea a avut o existenþã îndelungatã
pânã în anii 1970 ºi a rãmas în amintirea orãºenilor,
datoritã grãdinii decorate cu iederã ºi viþã-de-vie, cadru
adecvat negocierii unor afaceri. Pe strada Brãtianu, în
apropierea Oborului, se aflau cârciumile lui Vasile
Popescu, ªtefan Pârvulescu ºi Iorgu Lãzãrescu, a cãrei
grãdinã rivaliza cu cea a lui Ivancea. Pe strada Gr.
Alexandrescu se aflau cârciumile lui Nae Burghilã, T.
Nicolescu, M. Borcea. Cele mai multe cârciumi erau
situate pe Calea Domneascã, proprietari fiind N.
Grigorescu, D. Ionescu, Ghiþã Petrescu, Ilie Ploeºteanu,
Ghiþã Puºcaºiu, Stelicã Vãtãmanu. Pe bulevardul Carol
I se aflau cârciumile lui Miticã Pârvulescu ºi C.D.
Grancea, pe strada C. Comãneanu cârcima lui Borþea

CÂRSTEA (sec XVI  ~20.IV.1618) Dregãtor
muntean. Postelnic II sub Mihai Viteazul, mare spãtar
(1611-1613), mare vornic (1616-1617). De origine
modestã, se cãsãtoreºte cu Maria Corbeanu ºi are o
serie de conflicte cu boierii Buzeºti, care revendicau
averea soþiei. În iulie 1602 l-a însoþit pe Simion Movilã
în Moldova. Revine în Muntenia în 1610. Locotenent
domnesc la Târgoviºte (13/23 iul.  6/16 sept. 1616),
se face urât de popor prin abuzurile comise împreunã
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de Tenis a nominalizat-o ca fiind prima în ierarhia internã
femininã anualã din 2008 ºi 2009. A fost desemnatã de
3 ori Cel mai bun sportiv al judeþului Dâmboviþa (2007,
2008, 2009). Cetãþean de onoare al municipiului
Târgoviºte (2009). (A.B.)

cu marele logofãt Nica generând o miºcare popularã
(sept. 1616) împotriva boierimii greceºti, cei doi
scãpându-ºi cu greu viaþa. Participant la complotul
antigrecesc al boierilor munteni (1617), este executat
de domnul Alexandru Iliaº, interesat ºi de averea
celui mai de frunte ºi mai bogat boier (aºa cum îl
considera Gabriel Bethlen). Ctitor al mãnãstirii
Pârvuleºti. (A.ª./M.O.)

CEAUªESCU, Nicolae (26.I.1918, Scorniceºti, Olt
 25.XII.1989, Târgoviºte) Om politic ce a deþinut în
regimul comunist funcþii echivalente cu cea de ºef al
statului: preºedinte al Consiliului de Stat (9 dec.1967 
22 dec.1989), preºedinte al Republicii Socialiste
România (28 mart.1974  22 dec.1989), prim-secretar
al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român
(22 mart.  24 iul.1965), secretar general al Comitetului
Central al Partidului Comunist Român (24 iul.1965  12
aug.1969), secretar general al Partidului Comunist
Român (12 aug.1969  22 dec.1989). Nãscut într-o
familie de þãrani sãraci ºi analfabeþi, Andruþa ºi
Alexandra, care trãiau greu din puþinii bani câºtigaþi prin
exploatarea micii lor suprafeþe de teren. În 1928, la doar
zece ani, este nevoit sã pãrãseascã ºcoala ºi sã se
angajeze, pãrinþii nemaiputând întreþine cei zece copii.
Angajat ca ucenic pantofar, este atras de patronul sãu
în activitãþile ilegale ale Partidului Comunist din România
(membru din 1936). Considerat de autoritãþi un agitator comunist periculos, este arestat în mai multe rânduri
(1933, 1934, 1936, 1940), fãcând detenþie (1936-1938,
1940-1944). În închisoare devine protejatul lui Gheorghe
Gheorghiu-Dej, care-l apreciazã pentru îndrãzneala ºi
setea sa de cunoaºtere politicã. Eliberat dupã 23 august
1944, cunoaºte o evoluþie fulminantã în eºalonul secund al partidului: membru ºi membru supleant al
Comitetului Central al Partidului Muncitoresc/ Comunist
Român (1948-1989), membru supleant ºi membru al
Biroului Politic al Partidului Muncitoresc Român (19541965), deputat al Adunãrii Deputaþilor/ Marea Adunare
Naþionalã (1946-1989). În plan guvernamental este
secretar general (1948-1949) ºi adjunct al ministrului
Agriculturii (1949-1950), adjunct al ministrului Forþelor
Armate ºi ºef al Direcþiei Superioare Politice a Armatei
(1950-1954), cu gradul de general-locotenent (din 1950).
Este ales succesor al lui Gheorghiu-Dej de cãtre
adjuncþii acestuia, care îl considerau incapabil ºi uºor
de controlat (1965). În scurt timp însã, N. Ceauºescu
se dovedeºte un politician abil ºi dominant, membrii
vechii echipe Dej fiind pe rând trecuþi în umbrã ºi înlocuiþi
cu fidelii noului lider. Pe plan intern, regimul sãu
debuteazã cu iniþiative simbolice: revenirea la vechea
denumire a partidului (Partidului Comunist Român) ºi
adoptarea noii denumirii a statului: Republica Socialistã
România. Este lansat un amplu program de reforme ºi
de modernizare economicã (cu sprijin occidental) 
nivelul de trai al populaþiei crescând considerabil la
sfârºitul anilor 1960  în paralel cu o relaxare ideologicã,
slãbire a cenzurii ºi reactivarea unei vieþi culturale

CÂRSTEA, Sorana-Mihaela (7.IV.1990,
Târgoviºte) Tenismanã. Absolventã a Grupului ªcolar
Constantin Brâncoveanu Târgoviºte (2009). A început
sã joace tenis la vârsta de 4 ani sub îndrumarea tatãlui
sãu. La 5 ani era inclusã într-o grupã de iniþiere la CSª
Târgoviºte (primii sãi antrenori fiind Sorin Erlic ºi Florin
Râpeanu), iar de la 6 ani a lucrat cu antrenor personal.
Legitimatã la Metalul Târgoviºte (1999-2001), Tenis Club
Herãstrãu Bucureºti (2002-2004), Tenis Club Sorana
Târgoviºte (2005-2006), Clubul Sportiv Târgoviºte (20072010). În anul 2000 obþine primul sãu succes important
din carierã, titlul de campioanã naþionalã la copii (8-10
ani) performanþã reeditatã doi ani mai târziu la categoria
de vârstã 11-12 ani. În 2003, la Campionatele naþionale
de juniori 2 (15-16 ani) a câºtigat titlul la echipe ºi douã
medalii de argint la simplu ºi dublu. În acelaºi an la
Campionatele europene pentru cadeþi (14 ani) a intrat
în posesia a douã medalii de argint, la simplu ºi la
echipe, în timp ce la Campionatele Europei de Est
pentru cadeþi (14 ani) a câºtigat titlul la dublu ºi locul 2
la simplu. Tot în 2003 a câºtigat Orange Bowl competiþie
disputatã în SUA ºi consideratã în lumea tenisului drept
campionat mondial neoficial pentru categoria de vârstã
13 ani. La Campionatele europene din 2004 pentru
cadeþi (14 ani) a obþinut medalia de bronz, la simplu. În
2006 a câºtigat turneul internaþional din Portugalia
pentru junioare ºi a fost semifinalistã, la dublu, în turneele
de junioare de la Roland Garros ºi Wimblendon. În
acelaºi an a devenit jucãtoare profesionistã. În 2007, în
premierã pentru ea, joacã o finalã de simplu într-un
turneu WTA (Budapesta) ºi câºtigã o finalã de simplu
în circuitul ITF (Bucureºti). În 2008 a participat la turneul
de tenis din cadrul Jocurilor Olimpice de la Beijing ºi a
câºtigat, la simplu, primul sãu turneu WTA (Taºkent).
În 2008 ºi 2009 a evoluat în echipa naþionalã a României
participantã la Fed Cup (Cupa Federaþiei Internaþionale
de Tenis) pentru reprezentative feminine, iar în 2010 la
Cupa Hopman (cele mai bune 8 echipe mixte din lume).
În carierã (care la momentul redactãrii lucrãrii este
departe de a se încheia) a câºtigat 1 turneu de simplu
ºi 3 de dublu în WTA Tour, respectiv 4 de simplu ºi 9
de dublu în ITF Circuit. În clasamentele pe puncte
întocmite de WTA la sfârºitul fiecãrui an a obþinut
urmãtoarele poziþii: 823 (2004); 711 (2005); 348 (2006);
106 (2007); 37 (2008); 46 (2009); 95 (2010). Cel mai
bun loc a fost 23 (17 august 2009). Federaþia Românã
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preºedintele Republicii Franceze (1968) ºi Todor Jivkov,
preºedintele Consiliului de Stat al Republicii Populare
Bulgare (1982). Vizita lui Nicolae Ceauºescu din 22
iulie 1969 constituie momentul decisiv în transformarea
oraºului în centru industrial. Sunt vizitate locurile unde
se vor construi marile obiective destinate platformei
industriale. În anul urmãtor încep lucrãrile de construcþie
la Întreprinderea de Strunguri SARO, Întreprinderea
de Becuri ºi Surse de Iluminat Romlux (ambele intrând
în funcþiune în iulie 1972) ºi la Combinatul de Oþeluri
Speciale (COS). Echipate cu tehnicã modernã ºi
înghiþind cele mai mari sume investite vreodatã în
economia Târgoviºtei, cele trei întreprinderi erau furnizori
de talie naþionalã, considerate capabile sã concureze
cu giganþii occidentali la nivelul calitãþii produselor.
Combinatul de Oþeluri Speciale a fost inaugurat de
Ceauºescu la 14 decembrie 1973, devenind principala
unitate economicã a oraºului ºi unul din cele 10 astfel
de combinate existente în lume, proiectat sã producã
peste un milion de tone de oþeluri aliate ºi înalt aliate
pe an. Edificarea platformei industriale va forþa rapida
dezvoltare a localitãþii pe toate planurile. Din punct de
vedere demografic ea va însemna o triplare a numãrului
locuitorilor faþã de perioada anterioarã regimului
Ceauºescu, în 1989 fiind înregistraþi peste 100.000 de
mii de locuitori. Dupã devastatorul cutremur din 4 martie
1977, Târgoviºtea, puþin afectatã ºi consideratã de cãtre
specialiºti ca protejatã prin poziþia ei, intrã din nou în
vizorul lui Ceauºescu. Cu ocazia vizitei din 24
septembrie 1986, el anunþa cã oraºul va deveni a doua
capitalã ºi cã se vor lua mãsuri pentru demararea
lucrãrilor necesare. Cãderea la scurt timp a regimului,
ca ºi criza economicã prin care trecea þara au împiedicat
lansarea acestor lucrãri, ultima mare realizarea
arhitectonicã fiind complexul comercial din apropierea
Gãrii de Sud (numit în anii 1990 Pavcom). (A.ª./M.O.)

autentice. În deceniul urmãtor însã, toate aceste
realizãri încep sã fie estompate de promovarea unui
cult al conducãtorului aberant (având ca model cele
vãzute în 1971 în China ºi Coreea de Nord), puternica
politizare a tuturor domeniilor ºi concentrarea întregii
puteri în stat în mâna lui Ceauºescu (din 1974
preºedinte al Republicii, preluând cele mai importante
atribuþii ale Consiliului de Stat). Criza economicã
internaþionalã, decizia de a achita integral ºi rapid
întreaga datorie externã de 10 miliarde de dolari (reuºitã
în 1989), demararea unor construcþii megalomane
(Casa Poporului, Centrul Civic, Canalul DunãreBucureºti) ºi investiþiile uriaºe într-o industrie neproductivã (fãcute din dorinþa de a reduce dependenþa þãrii de
comerþul extern) au dus la secãtuirea economiei ºi
impunerea unui regim de viaþa inuman pentru populaþie.
Pe plan extern, a fost continuatorul politicii lui Dej de
deschidere cãtre Occident, promovând un discurs
antisovietic ºi naþionalist, cu mare prizã, atât în
strãinãtate (unde poziþia sa este vãzutã ca o breºã în
blocul comunist), cât ºi în þarã (unde câºtigã chiar ºi
încrederea disidenþilor). Prestigiul statului creºte enorm
pe plan internaþional, înregistrându-se momente
istorice: primirea de cãtre România a preºedinþiei
Adunãrii Generale a Organizaþiei Naþiunilor Unite (19671968), condamnarea intervenþiei trupelor Tratatului de
la Varºovia în Cehoslovacia (1968), asumarea unui rol
de mediator între SUA ºi China (1969), prima vizitã a
unui preºedinte american în România (Richard Nixon
în 1969), acordarea Clauzei naþiunii celei mai favorizate
pentru România (1975) etc. Rolul internaþional a lui
Ceauºescu se diminueazã brusc dupã venirea la putere
în URSS a lui Mihail Gorbaciov, în care Occidentul va
gãsi un interlocutor valabil, începând sã fie perceput ºi
peste graniþe drept un dictator comunist conservator.
Antisovietismul sãu apare acum drept o încercare de a
bloca reformarea blocului comunist, propusã de
Gorbaciov, iar discursul naþionalist (la Congresul al XIV-lea
din nov.1989 a denunþat Pactul Ribbentropp-Molotov ºi
a cerut anularea consecinþelor acestuia  aluzie la
retrocedarea Basarabiei ºi a Bucovinei de Nord) nu mai
are prizã la o populaþie înfometatã ºi înfriguratã. Izolat
pe plan extern ºi rupt de realitatea poporului al cãrui
cel mai iubit fiu se considera, este rãsturnat de o amplã
revoltã popularã (dec.1989)  miºcare în care eºalonul
doi al partidului a jucat un rol important  arestat ºi
executat la Târgoviºte, dupã un simulacru de proces.
Nicolae Ceauºescu a fost ºeful de stat care a influenþat
cel mai mult dezvoltarea oraºului Târgoviºte. În urma
primei sale vizite aici (11 mai 1967), sunt inaugurate
Complexul Muzeal de la Curtea Domneascã ºi Muzeul
Tiparului ºi al Cãrþii Vechi româneºti  instituþiile de
culturã cele mai vizitate din oraº de cãtre turiºti pânã în
ziua de azi. Alte douã vizite la Târgoviºte vor fi iniþiate
alãturi de importanþi ºefi de stat: Charles de Gaulle,

CEC Încã de la înfiinþare, în anul 1864, CEC a
intrat în conºtiinþa generaþiilor de români ca fiind o
instituþie sigurã, stabilã ºi onestã, aproape de casã,
cu produse ºi servicii adresate în special persoanelor
fizice. Anul 2008 a fost un moment cheie, fiind
momentul în care vechea Casa de Economii ºi
Consemnaþiuni a cãpãtat o nouã identitate ºi un nou
nume: CEC Bank. Noua denumire, CEC Bank, îmbinã
tradiþia ºi aspiraþiile instituþiei care se doreºte a fi un
jucãtor de marcã în peisajul bancar românesc. Frunza
de stejar din sigla CEC Bank, plasatã pe un scut
sugereazã continuitate ºi tradiþie, autenticitate ºi
putere, dar ºi siguranþã ºi protecþie. Stejarul este un
simbol naþional. Iar CEC Bank este o bancã puternicã,
un simbol pentru românii de pretutindeni. CEC Bank
este o bancã universalã care oferã clienþilor produse
ºi servicii diverse ºi de calitate, urmãrind cu precãdere
finanþarea IMM-urilor, agriculturii, administraþiilor
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CENACLUL DE ANTICIPAÞIE CRONOS Ia fiinþã
în toamna anului 1975 la Casa ªtiinþei ºi Tehnicii pentru
Tineret din Târgoviºte. Fondatori: George Tudose
(preºedinte), Mihaela Constantinescu, Iulian Baltasiu,
Andrei Scãrlãtescu, Ionel Marcu. În 1978 organizeazã
cea de-a VIII-a ediþie a Consfãtuirii naþionale a
cenaclurilor de science-fiction la care au participat, ca
invitaþi de onoare Ion Hobana, Vladimir Colin, Alexandru
Mironov, Adrian Rogoz, Mircea Horia Simionescu,
Laurenþiu Ulici, Dinu Sãraru, Valeriu Râpeanu, Augustin
Z.N. Pop. Cu acest prilej a fost editat primul fanzin
dâmboviþean Timpul viitor, realizat de George Coandã.
La simpozionul organizat de cenaclu în 1980 a avut
loc, pentru prima oarã în România, un spectacol de
teatru science-fiction cu dramatizarea romanului
Fântânile de Romulus Bãrbulescu ºi George Anania.
În 1982 cenaclul îºi înceteazã activitatea. (G.C.)

publice locale, precum ºi a acelor proiecte bancabile
care, prin natura lor, contribuie la dezvoltarea
economicã, crearea ºi menþinerea locurilor de muncã.
Portofoliul sãu acoperã tot spectrul de servicii pe care
îl are o bancã modernã. Clienþii CEC Bank au acces
la gama extinsã de credite, pentru persoane fizice ºi
juridice, la depozite, scrisori de garanþie bancarã,
produse de trezorerie, programe de finanþare speciale,
cu fonduri BERD ºi UE, sau internet banking.
Portofoliul bancar al CEC Bank este unul dintre cele
mai variate de pe piaþa internã, fãcând faþã cu succes
ºi ofertei competiþionale din spaþiul comunitar
european. Clienþii se pot adresa celor de 23 de agenþii
CEC Bank din judeþul Dâmboviþa. Totodatã, cei ce
doresc sã acceseze fonduri europene, pot beneficia
de consiliere în cadrul Biroului de Fonduri Europene
deschis în cadrul sucursalei Târgoviºte, din Bulevardul
Mircea cel Bãtrân, Nr. 3A. (V.N.)

CENACLUL LITERAR CICERONE THEODORESCU
În toamna anului 1975, la Casa de Culturã a Sindicatelor
din Târgoviºte ia fiinþã Cenaclul literar Cicerone
Theodorescu. Fondatori: Grigore Grigore (primul
preºedinte), George Geacãr (al doilea preºedinte),
Theodor Nicolin, Gandy-Romulus Georgescu, Aurel
Ganea, Anton Gagiu, Mihai Constantin Alexandru,
Iolanda Vrabie, Carmen ªetraru, Elena Dumitru, Marian
Bodea. Printre alþi membri care s-au afirmat pânã la
dispariþia cenaclului, în 1995: Alexandrina Dinu,
Constantin Voicu, Ion Iancu-Vale, Ioana Dana Nicolae,
Radu Luca, Marius Bãdiþescu, Erich Kotzbacher. (G.C.)

CEGA, Draga Zoica (17.XII.1940, Tulcea)
Profesoarã, prozatoare, publicistã. Studii primare ºi
gimnaziale la Piteºti ºi Târgoviºte, unde absolvã ºi liceul.
Urmeazã Institutul Pedagogic Bucureºti (1963) ºi
Facultatea de Biologie a Universitãþii din Bucureºti
(1979). Profesoarã de biologie la Dragomireºti (19631969) ºi Târgoviºte (1969-1980), apoi biolog la Spitalul
Judeþean Târgoviºte (1980-1996). Debut publicistic în
revista Formula AS, cu povestiri pentru copii.
Colaboreazã ºi la revistele Univers Paranormal,
Fenomene paranormale. Autoare a volumelor:
Întâmplãri, paranormale trãite de persoane obiºnuite
ºi de celebritãþi (2000), Întâmplãri adevãrate pentru
toate vârstele (2002), Ile cel voinic (2003). (V.P.)

CENACLUL LITERAR GRIGORE ALEXANDERSCU
În 1951, toamna, pe lângã Biblioteca Orãºeneascã ia
fiinþã primul ºi cel mai important cenaclu literar
târgoviºtean de dupã al Doilea Rãzboi Mondial, care,
pentru scurt timp, a purtat denumirea Alexandru Sahia,
schimbatã la puþin timp în Grigore Alexandrescu.
Fondatori: un grup de elevi de la Liceul Ienãchiþã
Vãcãrescu ºi Constantin Carabella: George Coandã,
Gheorghe Tomozei, Daniel Drãgan, Gheorghe
Izbãºescu, Vasilica Miriþoiu, Constantin Neguþ,
Constantin Ionescu-Târgoviºte, Dumitru Þicoº ºi
profesorii: Victor Brânduº, Toma Pãtru, Ion Ene ºi
bibliotecara ºefã Elena Nicoarã. Cenaclul funcþioneazã
pe lângã Biblioteca Orãºeneascã pânã în 1955, apoi la
Casa de Culturã Raionalã (1955-1968) ºi la Casa de
Culturã a Municipiului între 1968-1985. Preºedinþi, în
ordine, au fost: Victor Brânduº, Elena Mãtase, George
Coandã, Valeriu Liþã-Cosmin. Unii dintre cenacliºti au
devenit membri ai Uniunii Scriitorilor din România,
Uniunii Ziariºtilor Profesioniºti din România ºi laureaþi
ai unor concursuri ºi festivaluri naþionale. Acest cenaclu
a contribuit la întemeierea festivalurilor literare
Primãvara albastrã (1964, Pucioasa) ºi Moºtenirea
Vãcãreºtilor (1969, Târgoviºte). (G.C.)

CENACLUL ARTIªTILOR PLASTICI DÂMBOVIÞA
Ia fiinþã în vara anului 1970 cu membrii din acel moment
al Uniunii Artiºtilor Plastici din România  UAP: Marin
Petre Constantin (pictor), Tanþi Iliescu-Mihãilescu
(pictor), Cornel Marinescu (sculptor). Cenaclul 
subfilialã a Uniunii Artiºtilor Plastici din România  a
organizat numeroase expoziþii de grup în Târgoviºte ºi
în þarã. Cu câteva excepþii, majoritatea membrilor au
devenit membri ai UAP. Secretari: Cornel Marinescu ºi
Gheorghe Simion (pictor). Îºi înceteazã activitatea în
anul 1980. (G.C.)
CENACLUL ARTIªTILOR PLASTICI DÂMBOVIÞENI
(amatori) Este înfiinþat în 22 mai 1974, pe lângã Centrul
Judeþean de Îndrumare a Creaþiei Populare ºi Miºcãrii
Artistice de Amatori. Scopul: stimularea ºi punerea în
valoare a pictorilor, graficienilor, sculptorilor amatori.
Fondatori: Ion Crãciun, Marin Manea, Vasile ºi Gheorghe
Alexandrov, Constantin Canache, Corneliu Bobeicã,
Adrian Alessiu. (G.C.)
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CENACLUL LITERAR VALAHIA Ia fiinþã la Casa
ªtiinþei ºi Tehnicii pentru Tineret din Târgoviºte, cu
participarea cenaclurilor literare Cicerone Theodorescu
ºi Alexandru Vlahuþã din Târgoviºte ºi Dimitrie Stelaru
din Ploieºti. Au susþinut microrecitaluri Grupul Folk T
ºi Teatrul Eveniment din Bucureºti. ªi-a încetat
activitatea în ultimul deceniu al sec. XX. (G.C.)

(coordonator proiect ºi info officer), Carmen Vãdan
(coordonator evenimente externe), Cezar Stanciu
(coordonator editare materiale tipãrite), Doiniþa Ciurezu
(consilier economic) ºi Alexandra Oprescu, ªtefania
Enache (info officer). (M.S.)
CENTRUL JUDEÞEAN DE CULTURÃ DÂMBOVIÞA
Este înfiinþat la 1 iunie 2010 în subordinea Consiliului
Judeþean Dâmboviþa. Scopurile ºi obiectivele acestuia
sunt: promovarea valorilor culturale dâmboviþene;
prezervarea patrimoniului cultural, istoric ºi tradiþional;
sprijinirea creaþiei în context regional ºi naþional;
stimularea creativitãþii ºi talentului; organizarea educaþiei
permanente ºi formarea continuã în interes comunitar.
Centrul este organizat pe departamente: conservarea
ºi promovarea culturii tradiþionale; educaþional (ªcoala
Popularã de Arte ºi Meserii Octav Enigãrescu), muzical
(Orchestra Simfonicã Muntenia, Ansamblul Folcloric
Chindia); strategii, monitorizare, informare culturalã,
asistenþã în teritoriu. Directori: Mircea Niþã, Alexandru
Radu; director adjunct: George Corneanu. (G.C.)

CENACLUL TINERETULUI La 15 martie 1984, la
Casa ªtiinþei ºi Tehnicii pentru Tineret din Târgoviºte,
din iniþiativa directorului acesteia, Teodor Vasiliu, ia fiinþã
Cenaclul tineretului; scopul fiind încurajarea talentelor
autentice muzicale, literare ºi teatrale. Debutul a fost
marcat de spectacolul susþinut de formaþiile Sonor,
Chindia S XX, Folk T, Filigran, Reflex de muzicã
tânãrã, de grupul satiric Vis ºi de un grup de dans
modern. Îºi înceteazã activitatea pe la jumãtatea
ultimului deceniu al sec. XX. (G.C.)
CENTENARUL MORÞII POETULUI VASILE
CÂRLOVA Comemorarea a avut loc pe 15 noiembrie
1931 la Târgoviºte, fiind organizatã de un comitet de
intelectuali sub preºedinþia prefectului Nicu Ciornei. În
prima parte a zilei s-a oficiat serviciul religios la Biserica
de la Curtea Domneascã, apoi mulþimea, în frunte cu
muzica Regimentului 22 infanterie a strãbãtut strãzile
oraºului pânã la Sala de arme. Aici s-au desfãºurat
manifestãri emoþionante: s-a cântat Imnul Regal de cãtre
muzica militarã ºi corul Cântarea României dirijat de
Gheorghe Rusu, au urmat conferinþe susþinute de
profesorii Ion Negoescu ºi Gheorghe Guþã ºi de colonelul
Virgil Bianu. Programul desfãºurat la Sala de arme a
cuprins în continuare recitãri din poeziile lui Vasile
Cârlova ºi cântece interpretate de corul Cântarea
României. La final, profesorul Ion Negoescu de la
ªcoala Normalã a prezentat volumul omagial cu poeziile
lui Vasile Cârlova, tipãrit cu acest prilej. (M.C.)

CENTRUL JUDEÞEAN PENRU CONSERVAREA
ªI PROMOVAREA CULTURII TRADIÞIONALE
DÂMBOVIÞA Este înfiinþat în februarie 1968 cu
denumirea Casa Judeþeanã a Creaþiei Populare,
schimbatã apoi în Centrul Judeþean de Îndrumare a
Creaþiei Populare ºi a Miºcãrii Artistice de Amatori ºi
în Centrul Judeþean pentru Conservarea ºi Promovarea
Culturii Tradiþionale; directori, de-a lungul a peste 40 de
ani: Paul Bãnicã, Cuza Drãghici, Ion Coca, Constantin
Manolescu, Nicolae Savu Cristescu, Vasile Chiriuc,
George Corneanu. Sub auspiciile acestei instituþii de
culturã au fost editate lucrãri de valorificare a tradiþiilor
etnofolclorice dâmboviþene, monografii ale unor localitãþi
rurale, antologii ale cenaclurilor literare. De asemenea,
au fost realizate producþii cinematografice despre
obiceiuri populare ºi au fost organizate manifestãri
ºtiinþifice (simpozioane, sesiuni de comunicãri) pe teme
de tradiþii dâmboviþene. În 2010 devine departament al
Centrului de Culturã al judeþului Dâmboviþa. (G.C.)

CENTRUL EUROPE DIRECT TÂRGOVIªTE A luat
fiinþã odatã cu aderarea României la Uniunea Europeanã.
Este un serviciu local care funcþioneazã în cadrul
Bibliotecii Judeþene Ion Heliade Rãdulescu Dâmboviþa
ºi este destinat comunitãþii judeþului Dâmboviþa. Oferã
accesul la informaþii, consultanþã, asistenþã ºi rãspunsuri
la întrebãri privind legislaþia, politicile, programele ºi
posibilitãþile de finanþare ale Uniunii Europene,
oportunitatea cetãþenilor de a comunica instituþiilor U.E.
Reacþiile lor sub forma unor întrebãri, opinii ºi sugestii,
permite Comisiei Europene sã îmbunãtãþeascã
transmiterea de informaþii exacte ºi adaptate
necesitãþilor locale. Un alt obiectiv este colaborarea cu
instituþii ºi organizaþii, pentru a participa la acþiuni,
dezbateri, seminarii, conferinþe destinate aducerii
informaþiei europene mai aproape de cetãþeni. Din
conducerea centrului fac parte: Vlãduþ Andreescu

CENTRUL LOCAL DE RADIO TÂRGOVIªTE
(radioficare) Intrã, tehnic, în undã, în anul 1952, având
10.000 de aparate de recepþie, retransmiþând, cu
excepþia emisiunii locale, programele postului central
de radio. În octombrie 1953 este organizatã redacþia
centrului pentru transmiterea zilnicã, dupã-amiaza, a
emisiunilor locale; primul colectiv redacþional/fondator
este format din Petre Popescu, redactor responsabil,
George Coandã, crainic-reporter, Maria Oþelea,
Gheorghe Popa, Dumitru Þicoº, Steliana Iorga, crainici;
tehnicieni: Jeanina Matei, Ion Gavriluþã, Eugen Dinescu.
Redactori responsabili din 1954 pânã la ieºirea din
undã în toamna lui 1989: Ion Neagu, George Coandã,
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începutul celui de-al XX-lea, iar unele, chiar în perioada
1930-1940. Axa zonei o constituie strada General I.
Eremia Grigorescu, pornind din sudul Curþii Domneºti
ºi debuºând în piaþa Mitropoliei. Caracteristica
urbanistic-arhitecturalã de bazã a axei respective o
constituie o lãþime micã la stradã a frontului proprietãþii
ºi adâncimea mare. Aceasta a condus la o zonare a
parcelei prin segmentarea lui transversalã, în faþã
aflându-se construcþia care, aºa cum sunt cele
moºtenite de noi, avea parter, etaj ºi pivniþã, la parter
gãsindu-se prãvãlie, la etaj locuinþa negustorului ºi în
spate, pe zona doi a lotului sau a proprietãþii, se afla o
construcþie de locuit care putea fi cazare pentru personal, pentru strãini sau spaþii de producþie. Aceastã
zonã a proprietãþii avea construcþiile tot cu P+1, cel
puþin cele pãstrate pânã la noi. Construcþia de la stradã
ocupa toatã lãþimea lotului, formând în lungul strãzii un
front continuu, iar cea din spate ocupa numai o parte a
lãþimii lotului, organizatã pe simplu tract, cu o prispã în
faþã. Între cele douã secþiuni ale clãdirii se afla o scarã
de lemn, de regulã în douã rampe, care deservea ambele
sectoare ale clãdirii. În fundul lotului se aflau anexe
sanitare. Iluminarea naturalã a pãrþii din faþã a
construcþiei se fãcea prin faþada de la stradã ºi pe cea
posterioarã, iar iluminarea pãrþii din spate a construcþiei
se fãcea pe latura lungã dinspre mijlocul lotului. Întrucât
cele douã secþiuni ale construcþiei aveau rosturi ºi
funcþiuni sensibil diferite, iar din punct de vedere structural ºi constructiv nu alcãtuiau o unitate propriu-zisã,
înlocuirea fiecãreia dintre ele se putea face separat de
cealaltã. Astfel se întâlnesc frecvente situaþii în care
cele douã componente au date de construcþie diferite.
De regulã partea de la stradã, de care era legat prestigiul
proprietarului ºi nivelul cifrei de afaceri, se înnoise mai
des, aºa cum se poate observa cu uºurinþã din
exemplele care se pãstreazã. (C.I.)

Valeriu Liþã, Andrei Petricã, Violeta Mînea, Nicoleta
Nica. Studioul Centrului s-a impus ca un adevãrat
amfiteatru de culturã în care au fost prezente, la
microfon, personalitãþi ale vieþii culturale româneºti ºi
locale, dintre care îi amintim pe Radu Beligan, Grigore
Vasiliu-Birlic, Horia ªerbãnescu, Radu Zaharescu, Maria
Tãnase, Ileana Sãrãroiu, Ion Dolãnescu, Dan Cojocaru,
Ovidiu Schumacher, Ion Vasiliu. Dintre emisiuni s-au
impus Atelier de creaþie (revistã literarã radio),
Ancheta zilei, Interviu, Cântec ºi dans pe plai
târgoviºtean. (G.C.)

CENTRUL VECHI (str. Alexandru Ioan Cuza)
Zona a început sã fie populatã spre sfârºitul secolului
al XV-lea. Observaþiile arheologice efectuate în zonã
vreme de peste douãzeci de ani nu au surprins straturi
arheologice mai vechi de aceastã perioadã. Oraºul
vremurilor anterioare se oprea pe linia Primãrie  Biserica
Târgului. Extinderea oraºului în aceastã zonã, ºi mai
departe spre Mitropolie, spre actuala zonã a Casei de
Culturã a Sindicatelor a fost provocatã spre sfârºitul
secolului al XV-lea de începerea lucrãrilor la ansamblul
Mitropoliei vechi a Þãrii Româneºti. Dupã darea în
funcþiune a acestui ansamblu, centrul comercial al
oraºului, situat anterior preponderent în zona Cãii
Domneºti, între actuala piaþã Doi Brazi  Casa dItalia
ºi intersecþia dintre actuala stradã a Libertãþii ºi Calea
Domneascã, având la jumãtatea acestei lungimi
ansamblul Curþii Domneºti. Apariþia ansamblului
Mitropoliei a provocat deplasarea acestui centru ca
urmare a naturii ei de centru de interes. Dupã anul 1500
ºi mai ales dupã anul 1520, se intensificã prezenþa
umanã, activitãþile ºi vieþuirea în zonã, astfel încât la
mijlocul veacului al XVII-lea, ca urmare a consolidãrii în
aceastã zonã a centrului comercial cu întreaga pulsaþie
a vieþii ºi activitãþii negustoreºti, se construieºte în
apropiere biserica Târgului, adicã a zonei comerciale.
La sfârºitul secolului al XV-lea ºi începutul celui de al
XV-lea s-a fãcut parcelarea zonei. Nu existã documente
pentru a putea cunoaºte cu exactitate toate resorturile
acestui proces, dar, este de presupus cã s-a fãcut
supravegheat de administraþia oraºului care a impus
un sistem de reguli în dimensionarea ºi ocuparea
terenurilor. Centrul comercial a continuat sã funcþioneze
aici pânã în deceniul opt al secolului nostru când a fost
grav perturbat ºi golit în cea mai mare parte de substanþã,
ºi în cea mai mare parte, demolat. În timp, aceastã
zonã a cãpãtat numele de Târgul din Lãuntru, nume
pãstrat pânã prin anul 1930, când a dispãrut odatã cu
ultima generaþie care a apucat încã viu acest nume. Ca
zonã cu o puternicã dinamicã economicã ºi financiarã,
ºi-a schimbat periodic aproape fizionomia adicã cea
mai mare parte a construcþiilor componente au fost
înlocuite treptat cu altele. Astãzi, majoritatea edificiilor
componente sunt construite în veacul al XIX-lea ºi la

CERCEL, Tiberiu (31.VII.1939, Arad) Pictor, eseist,
poet, publicist. Studii gimnaziale ºi liceale la Arad,
urmate de Facultatea de Arte Plastice a Universitãþii
din Timiºoara (1968). Profesor de desen la ºcoli din
Galaþi ºi Târgoviºte. Din 1971 muzeograf la Muzeul
Judeþean Dâmboviþa, iar apoi, pânã în 1989, creator de
modele la Cooperativa Arta Popularã Târgoviºte. În
paralel, din 1985, profesor de picturã la ªcoala de Arte
Octav Enigãrescu din Târgoviºte. Talentat, cu
numeroase expoziþii personale de picturã, graficã ºi
artã decorativã, obþine premii naþionale, lucrãrile sale
aflându-se în colecþii de stat sau particulare din
România, Franþa, Anglia, Olanda, Germania, Rusia,
SUA. Diplomã de excelenþã a Primãriei Târgoviºte
(2011) pentru contribuþia adusã culturii târgoviºtene.
Debut publicistic cu poeme, dar ºi graficã în 1980, la
Familia (1980). Colaboreazã cu panseuri, poeme,
aforisme, dialoguri culturale la Dâmboviþa, Glasul
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terapeutica sifilisului sistemului nervos. Potrivit
statutului, scopul cercului era de a dezbate, în cadrul
unor ºedinþe, cazuri medicale interesante, survenite la
consultaþii, iar cele care prezentau un interes deosebit
erau publicate în reviste medicale. Sesiunea de
comunicãri din 9 dec.1936 s-a desfãºurat la Dispensarul
Târgoviºte, sub conducerea dr. N. Cruceanu, medicul
ºef al Casei de Asigurãri Sociale Târgoviºte.
Comunicãrile prezentate de doctorii Oscar Florin, I.
ªtefãnescu, N. Cruceanu Condurãþeanu, I. Dicu, E.
Solomonescu au fost publicate în buletinul medicalfarmaceutic ºi veterinar Dâmboviþa medicalã. Noua
publicaþie, cu sediul la Serviciul sanitar al judeþului
Dâmboviþa, avea un comitet de direcþie format din dr.
I.C. Apostolescu, medic primar al judeþului, medicul
colonel dr. V. Marinidi, medicul veterinar Gh. Diaconu
ºi farmacistul N. Voronca. În comitetul de redacþie se
aflau dr. I.C. Apostolescu, dr. Filip Bãrbulescu, maior
dr. Gh. Condeescu, medicul veterinar C. Eustaþiu, dr.
Benone Georgescu, farmacistul Lazãr Ganze ºi dr. C.
Ranetti. Secretari de redacþie au fost medicul locotenent
I. Turai ºi dr. I. ªtefãnescu. În paginile acesteia, debutau
ºtiinþific medicii Ion Turai, Benone Georgescu, Eugen
Strãjescu ºi alþii care s-au afirmat ulterior ca mari
specialiºti. Chirurgul Benone Georgescu publicã dupã
1944 tratatul Traumatismele cranico-cerebrale, studiul
Anestezia intravenoasã fiind utilizat în serviciile
chirurgicale moderne. Progresul realizat în medicinã a
determinat autoritãþile sã înfiinþeze un laborator judeþean
de analize medicale în 1936. (G.T./ C.V.)

Cetãþii, Realitatea dâmboviþeanã, Legea lui Þepeº,
Jurnal de Dâmboviþa. Realizeazã emisiuni de culturã
la posturile de radio Antena 1 ºi Minisat din Târgoviºte.
Debut editorial cu volumul de panseuri, aforisme
Decantãri spirituale (2000), urmat de Cugetãri
existenþiale (2001), Profeþii ale neliniºtii de a fi (2004),
Înþelepciune pe cont propriu (2004), Jurnal de idei.
Revelaþiile subiectivitãþii subiective (2006), Iubirea, întâiul
ºi ultimul þãrm (2010), Viaþa ca un vis (2011). (V.P.)

CERCETAREA ªTIINÞIFICÃ MEDICALÃ
DÂMBOVIÞEANÃ (1830-1944) Începuturile acesteia
dateazã din epoca Regulamentarã, odatã cu
organizarea serviciului sanitar modern prin contribuþia
medicului Johannes Trangot von Schõbel (1796-1876).
Doctor în medicinã la Viena, von Schõbel este unul
dintre primii cercetãtori ai apelor minerale de la Pucioasa
ºi Vulcana (1921-1928). A desfãºurat o activitate de
pionierat pentru impunerea unor criteriii stiinþifice în
practicarea medicinii, verificând ºi dând avizul practicãrii
meseriei bãrbierilor, care în acea vreme constituiau
cadrele medicale medii. Cariera profesionalã ºi-o
sfârºeºte în 1848 culminând cu distingerea sa în
acþiunea împotriva epidemiei de holerã din acel an.
Doctorul Dimitrie Ioviþiu (1836-1901), personalitate în
medicina târgoviºteanã, elev al ºcolii româneºti de
medicinã, cu studii de specialitate în Franþa, în perioada
1869-1870. Din anul 1872 a profesat la Târgoviºte având
o bogatã activitate în plan medical militând pentru
realizarea reformei sanitare din 1885 ºi în plan social în
cadrul societãþii culturale Progresul. Printre cei care ºi-au
adus contribuþii la începuturile medicinii târgoviºtene se
pot enumera: Albert Brinner (1846-1848), Ion Popovici
(1850-1851), George Scharmm (1854-1858), C. Ziegler
(1856), Ignat Freidenthal (1861-1862), George Daraghy,
Constantin Penescu (1861-1862), Ion Alinescu (18621873), Constantin Burileanu (1863-1866), Isidor Altschul
(1873), Constantin Beºtelei (1873-1875), Gr. Cristescu
(1899-1900). ªcoala medicalã de la Bucureºti a avut
printre reprezentanþii sãi, pe medicii târgoviºteni ªerban
Georgescu, autor al primului tratat românesc de
medicinã legalã ºi pe Constantin A. Pastia, absolvent
al ºcolii lui Davilla, medic chirurg la Târgoviºte (18611862), doctor în medicinã la Paris (1896) ºi secretar al
primei Societãþi Medicale Româneºti. În perioada
interbelicã, Colegiul medical era condus de medicul I.
C. Apostolescu. În 1936 acesta a organizat un seminar în sala Cercului Militar, unde s-a prezentat
comunicarea Diagnosticul clinic al ulcerului gastric ºi
duodenal. În acelaºi an, s-a înfiinþat Cercul de
prezentãri de cazuri ºi comunicãri al medicilor ºi
farmaciºtilor din Asigurãrile Sociale Târgoviºte, cerc
cu activitate sãptãmânalã. În ºedinþa de deschidere,
prezidatã de dr. I.C. Apostolescu, a fost invitat dr.
Paulian care a conferenþiat despre Problemele noi în

CERCETÃªIA A reprezentat o formã de organizare
a tineretului ºcolar dupã terminarea Primului Rãzboi
Mondial. La Târgoviºte s-a constituit Cohorta locotenent
aviator Negel, care îºi propunea sã reprezinte o ºcoalã
de jocuri ºi învãþãturi practice pentru tineret. La 9 iunie
1923, Asociaþia Cercetaºii României depunea
legãmântul cercetãºesc într-o adunare la Sala de Arme,
de unde întregul cortegiu a plecat la catedralã, unde s-a
desfãºurat depunerea legãmântului. Trecerea în revistã
a cercetaºilor, defilarea ºi vizitarea oraºului de cãtre
invitaþi, au reprezentat momente de referinþã. În 1932
cohorta fãcea eforturi pentru a strânge bani pentru a
participa la Jamboreia de la Budapesta. Cohorta
locotenent aviator Negel primea în 1936 trei loturi de
casã, în câmpul oraºului, la sud de cimitirul Suseni,
pentru a-ºi desfãºura activitatea. (M.O.)
CERCUL COMERCIAL ªI INDUSTRIAL DIN
TÂRGOVIªTE A fost înfiinþat în perioada antebelicã,
fiind o formã de organizaþie a negustorilor ºi industriaºilor
din oraº care acþionau pentru dezvoltarea vieþii economice
a oraºului. Printre preºedinþii acestui cerc s-au numãrat
industriaºul Ioan Grigorescu ºi omul politic Tache
Atanasiu. În 1928 Ion I. Grigorescu, fiul industriaºului
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postbelicã a funcþionat sub denumirea de Casa Armatei
ºi Clubul Gloria ºi a fost gãzduit în clãdirea fostului
Comandament al Diviziei a III-a, clãdire cedatã din 1977
Întreprinderii de Utilaj Petrolier, cu destinaþia club
muncitoresc. Din acel an funcþioneazã în clãdirea fostei
Case de Culturã a Municipiului Târgoviºte. Prin Ordinul
General al Ministrului Apãrãrii Naþionale nr. 13, la 1
ianuarie 1991 este reînfiinþat Cercul Militar al Garnizoanei
Târgoviºte, aproape douã decenii fiindu-i ºef col.(r) EmilCornel Petrescu. Pânã la revoluþia din decembrie 1989,
ºefi ai acestei instituþii militare au fost coloneii Dan
Barbu, Gheorghe ªerban, Gheorghe Alexe, locotenentcolonelul Ion Marinescu ºi Ionel Stoica. Remarcabilã,
dupã revoluþie, activitatea Cercului Militar a fost ilustratã
de spectacolele formaþiei de teatru Replica (regizori:
Nicolae Constantinescu, Emil-Cornel Petrescu), care
ºi-a adjudecat numeroase premii la mari festivaluri
militare ºi civile, de existenþa Cenaclului literar Vasile
Cârlova (preºedinte: George Coandã), de organizarea
 în premierã naþionalã  sub auspiciile Ministerului
Apãrãrii Naþionale ºi Garnizoanei Târgoviºte a sesiunii
de comunicãri ºtiinþifice Orizont militar românesc la
Târgoviºte (iniþiatori: George Coandã, Emil-Cornel
Petrescu) sau de gãzduirea câtorva secþiuni ale celui
de-al XXII-lea Congres Internaþional al Academiei
Americano-Române de Arte ºi ªtiinþe din SUA. În Cercul
Militar îºi au sediile filialele dâmboviþene ale Uniunii
Naþionale a Veteranilor de Rãzboi, Asociaþiei Naþionale
a Cadrelor Militare în Rezervã ºi Retragere ºi Asociaþiei
Naþionale Cultul Eroilor. (G.C.)

Ioan Grigorescu, în calitatea de preºedinte al Cercului,
a intervenit sã salveze economia oraºului, scãzând
scontul Bãncii Comerciale ºi Industriale Târgoviºte, la
16 %, fãrã comision. De asemenea, Tache Atanasiu a
protestat împotriva mutãrii Târgului de Sãptãmânã, ceea
ce a dus la diminuarea membriilor societãþii. (G.T./ C.V.)
CERCUL DE LECTURÃ A fost constituit de
Mihalache Drãghiceanu, primul institutor public în
Târgoviºte. Cercul ºi-a þinut întâlnirile timp de un
deceniu (1855-1865) în casa acestuia. Se organizau
seri literare la care participau fraþii Ion, Costicã ºi
Cristache Fusea precum ºi fraþii Nae ºi Niþã
Alexandrescu. Se citea din istoricii greci, dar ºi din
romancierii francezi, menþinându-se astfel viu interesul
pentru literaturã ºi istorie. (V.P.)
CERCUL DIDACTIC Reuniunea institutorilor din
oraºul Târgoviºte, Cercul didactic s-a înfiinþat la 1
februarie 1901 ºi rãspundea necesitãþilor de pregãtire
profesionalã ºi întrajutorare, s-a ocupat ºi cu
strângerea de fonduri pentru organizarea cantinelor
ºcolare ºi înfiinþarea de Societãþi cooperative de credit
ºi economie în ºcoli. Coordonat de institutorul D.P.
Condurãþeanu, a organizat ºedinþe unde s-au discutat
teme cu problematicã majorã orientatã spre noile
direcþii ale învãþãmântului românesc. În activitatea sa,
cercul a cãutat permanent soluþii pentru ca sã fie
eficient, iar dupã 1906 s-au introdus ºi lecþii practice.
Anul 1908 a adus o schimbare importantã, la
conferinþele cercului puteau participa ºi alte persoane,
fãrã legãturã cu ºcoala, astfel cercul cãpãta caracter
de cãmin cultural. (M.O.)

CERNICA, mare vornic (1575  a. august 1645) A
fost cãsãtorit cu Chiajna din Sãruleºti. A fost alãturi de
Mihai Viteazul ºi Radu ªerban, în timpul cãruia a ocupat
funcþia de mare vornic (1602-1610) ºi mare logofãt
(1611). La Târgoviºte stãpânea un loc de casã ºi o
pivniþã echivalatã la 80 de galbeni. (M.O.)

CERCUL MESERIAªILOR. UNIUNEA MICILOR
INDUSTRIAªI ªI MESERIAªI DIN ORAªUL
TÂRGOVIªTE (1930) Începutul acestei societãþi îºi are
originile în societãþile Internaþionala ºi Cercul
meseriaºilor dâmboviþeni reorganizate în 1919, al cãror
preºedinte era Costicã Cernat. În 1921 Societatea
protesta împotriva legii impozitelor care apãsa pe micii
industriaºi, patroni ºi lucrãtori. Printre protestatari apar
Jorj A. Herman, Ion Stãnescu, I. Romanescu, N.
Constantinescu Burghilã, Alexandru Georgescu. Printre
obiectivele societãþii se numãrau lupta împotriva
concurenþei, eliminarea muncii clandestine, interzicerea
efectuãrii de lucrãri particulare de cãtre ºcolile de
meserii. De asemenea, societatea milita ºi pentru
reprezentarea ei în consiliul de administraþie al Casei
de Asigurãri Târgoviºte. (G.T./ C.V.)

CETATEA POPªA S-a aflat situatã pe malul stâng al
Ialomiþei, în imediata apropiere a Târgoviºtei. A fost
construitã de armata cruciatã condusã de Sigismund
Bathory, în vederea asedierii reºedinþei domneºti, aici
depozitându-se muniþia necesarã tunurilor de asediu (s-au
descoperit 150 de ghiulele confecþionate din fier). (M.O.)
CETÃÞENI DE ONOARE 1994: Victor Isãceanu
(general); 1996: Alexandru Ciorãnescu (scriitor, istoric
literar), Ion Crãciun (pictor, veteran de rãzboi), Mircea
Georgescu (profesor emerit), Florea Oprea (profesor
universitar doctor; rectorul Universitãþii Valahia),
Costache Olãreanu (scriitor), Dragoº Nicolae Oprea
(cetãþean al Târgoviºtei), Ion Palade (general), Toma
Panþu (inginer), Nicolae Alexandru Scarlat (colonel;
veteran de rãzboi), Theodor Stolojan (profesor universitar
doctor; fost prim-ministru al României); 1997: Gicã

CERCUL MILITAR Instituþie de culturã ºi de
educaþie a Garnizoanei Târgoviºte. Înainte de al Doilea
Rãzboi Mondial a fost precedat de Cercul Militar al
Ofiþerilor ºi Cercul Militar al Subofiþerilor. În perioada
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post mortem), Constantin Tãnase (general); 2009:
Sorana Mihaela Cârstea (tenismenã), Gheorghe
Silvestru Dimancea (profesor), Sorin Sãileanu
(profesor); 2010: Ileanã Sãrãroiu (cântãreaþã, post
mortem), Constantin Stroe (inginer); 2011: Elena Udrea
(ministru), Gheorghe Popescu (sportiv), Sorin Bãilã
(medic). (M.S./G.C.)

Petrescu (artist liric); 2000: Ion Antonescu (mareºal al
României, post mortem), Vasile Blendea (artist plastic, post mortem), Tony Bulandra (actor, post mortem),
Ion Chiose (inginer, post mortem), Guy Commagnac
(cetãþean francez, post mortem), Magdalena Dumitrache
(sportivã), Ionel Fernic (compozitor, post mortem),
Alexandru George (scriitor), Benone Georgescu (medic,
post mortem), Ionel Heruvim (general, post mortem),
Ilie Ilaºcu (economist, Republica Moldova), Ion Iliescu
(preºedinte al României), Cezar Ivãnescu (profesor, post
mortem), Constantin Manolescu (profesor, post
mortem), Corvin Parnia (preot paroh, post mortem),
Gheorghe Pãtraºcu (pictor, post mortem), Radu
Petrescu (scriitor, post mortem), Mihai Popescu (actor, post mortem), Ioan N. Radu (profesor, maestru al
sportului), Andreea Rãducanu (sportivã), Ileana Sãrãroiu
(interpretã de muzicã popularã, post mortem), Cezar
Spineanu (profesor; om politic, post mortem),
Constantin Tzitzeclis (inginer, post mortem), Ion Vasiliu
(publicist ºi regizor, post mortem); 2001: Adrian
Nãstase (profesor universitar doctor; prim-ministru al
României), Corneliu Popescu (jurist, publicist, scriitor);
2002: Dr. Jean-Claude Attuel (profesor universitar doctor, decan, Franþa), Valeria Bãnulescu (profesor), George
Coandã (jurnalist, scriitor, istoric), Aurel Codreanu
(inginer), Valeriu Dumitrescu (profesor ºi dirijor, post
mortem), Voicu Enãchescu (muzicolog), Ion DincãHobaia (profesor ºi scriitor), Î.P.S. Dr. Nifon Mihãiþã
(Arhiepiscop al Târgoviºtei), Mihai Gabriel Popescu
(istoric ºi publicist), Ion Poºchinã (inginer, post mortem),
Dumitru Sanda (director, post mortem), Constantin
Tãnãsie (acþionar); 2003: Arh. Pedro De Sousa Barreiro
(primar al comunei Corbetta, Italia), Joseph Parpaillon
(primar al oraºului Orvault, Franþa), Gheorghe Petre
Bârlea (profesor universitar doctor), Marin-Petre
Constantin (artist plastic), Cristina Calotescu (ºahistã),
Stanciu Cãrpenaru (profesor universitar doctor), André
Louisy (fost primar al oraºului Orvault, Franþa); 2005:
Constantin Constantin (medic, post mortem), Yolanda
Eminescu (profesor universitar doctor, post mortem),
Alexandru Marinescu (medic), Vito Mastrovito (primarul
localitãþii Gioia de Cole, Italia), AS Radu Principe de
Hohenzollern-Veringen, Pavel Stoicescu (profesor),
Eugen Strãjescu (medic, post mortem), Constantin
Ionescu-Tîrgoviºte (profesor universitar doctor, membru
corespondent al Academiei Române), Iulian Tudose
(inginer, post mortem); 2006: Laura Stoica (interpret
de muzicã uºoarã, post mortem); 2007: Laura Vasiliu
(actriþã), Lazãr Matei V. Petrescu (post mortem), Miºu
Avanu (jurist, post mortem), Constantin Motoroiu (primar,
post mortem), Ion Frãþilã (primar), Ion Dobândã (medic),
Victor Petrescu (istoric, bibliolog, ziarist); 2008: Bãdica
Stan (general), Ion Diaconu, Ioan Romanciuc, Iulian
Furcoiu (primar), Pildner Jozsef (ziarist, post mortem),
Gheorghe Zamfir (muzician), Ricã Ungureanu (primar,

CHEMAREA Organ al Frontului Naþional Democratic
din judeþul Dâmboviþa, Târgoviºte, 19 noiembrie 1944 
mai 1949, cu apariþie sãptãmânalã. Director G. Popescu
(nr. 4) apoi George Pãun (de la nr. 67 din 23 februarie
1947). Redactor responsabil Gogu Popescu (nr. 5-6).
D. Rãdulescu (nr. 20-60). Numerele 16-19 menþioneazã
apariþia sub îngrijirea unui comitet. De la nr. 20 ºi pânã
la nr. 66 apare cu subtitlul Organ popular de luptã
democratã. Ediþiile speciale nr. 23 din septembrie 1945
ºi nr. 59 din 24 noiembrie 1946. Se mai menþioneazã
ca prim redactor Simion Staicu (nr. 67 din 23 februarie
1947). Având orientare de stânga publicã articole, ºtiri
referitoare la reforma agrarã, mobilizarea pentru rãzboi,
ºtiri despre trupele sovietice ºi cele româneºti,
transformãrile economice ºi sociale ce se produceau
în acele vremi. Numãrul 10 din 11-18 martie 1944 dedicã
un articol eroului dâmboviþean cãzut la datorie: Eroul
maior pandur Popescu Eremia a cãzut la datorie. (V.P.)
CHIARO, Antonio-Maria del (mijl. sec. XVII,
Florenþa, Italia  ~1718) Secretar (1709-1716) al
domnilor Þãrii Româneºti, Constantin Brâncoveanu (în
timpul cãruia a rezidat la Târgoviºte), ªtefan
Cantacuzino ºi Nicolae Mavrocordat. Autorul lucrãrii
Istoria delle moderne rivoluzioni della Vallachia con
la descrizione del paese, natura, costumi, riti e
religione degli abitanti (tipãritã la Veneþia în 1918),
lucrare cu caracter istorico-geografic în care sunt
prezentate aspecte interesante cu privire la bogãþiile,
religia ºi habitatul locuitorilor Þãrii Româneºti, la legãturile
comerciale ale statului muntean, precum ºi la vecinii
acestuia. Opera sa are pentru Þara Româneascã aceeaºi
însemnãtate pe care o are Descriptio Moldaviae a lui
Dimitrie Cantemir pentru Moldova. În cadrul ei autorul
susþine originea latinã a românilor. Prieten apropiat al
stolnicului Constantin Cantacuzino, va publica harta
acestuia, sub numele Indice Topografico del Principato
di Valachia. (A.ª./M.O.)
CHINDIA Sãptãmânal independent care apare la
Târgoviºte între 26 iulie 1934 ºi 13 octombrie acelaºi
an (în total 12 numere). Director Diac C. AndreescuColanu. Continuã ziarul Kindia (1878-1879), condus
de G. Garbiniu. În paginile sale s-au publicat poezii de
I. D. Pietrari; articole ºi comentarii Gheorghe Mateescu,
Preda Iamandi, Nedea Nicolae, Victor Brânduº precum
ºi alte nume din rândul preoþilor, inginerilor ºi avocaþilor.
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Sebastian, I.C. Vissarion). Se citeau versuri, se
comenta literaturã ºi artã, se organizau expoziþii. (V.P.)

În numãrul din 2 august, prin articolul Rãboj se ia
atitudine împotriva nazismului care era în ascensiune
în Germania, ceea ce periclita de fapt asupra liniºtii
întregii Europe. (V.P.)

CHIRIÞÃ, Adrian (6.V.1957, Târgoviºte) Medic
militar, epigramist, animator cultural. Absolvent al ªcolii
Sanitare Postliceale (1976-1977) ºi al Facultãþii de
Medicinã Militarã Bucureºti (1983). Medic stagiar la
Spitalul Militar Piteºti (1983-1986), apoi la Drobeta
Turnu-Severin, Vânju Mare, Caracal. Din 1989 a lucrat
la Dispensarul Policlinicii Militare din Târgoviºte.
Competenþã în homeopatie. În 1975 absolvã ªcoala
Popularã de Artã Târgoviºte. Debut publicistic cu poezie
în revista Liceului Ienãchiþã Vãcãrescu Târgoviºte
(1973). Colaboreazã cu articole de specialitate, dar ºi
cu poezie, epigrame la Medici militari, Viaþa
medicalã, almanahuri. Membru al Societãþii Medicilor
Scriitori ºi Publiciºtilor din România, din 1992. Autor al
volumului de poezii Vis-a-vis de vis ºi a unuia de
epigrame: Bârfe neuronilor. (V.P.)

CHIOSE, Ion (1948, Dor Mãrunt, Cãlãraºi  2000,
Târgoviºte) Absolvent al Liceului din Lehliu (1966).
Licenþiat al Facultãþii de Metalurgie din cadrul Institutului
Politehnic Bucureºti (1971). Intreaga sa activitate
profesionalã este legatã de Combinatul de Oþeluri
Speciale Târgoviºte. A lucrat aici ca Inginer stagiar
(1971-1974), ªef schimb Secþia OE 1 (1974-1976), ªef
Secþie OE 1 (1976-1979), Director Uzina 1 (1979-1986),
Director tehnic COST (1986-1990), Director general
COST (1990 -1996), Director comercial COST (19962000). A cunoscut evoluþia unitãþii de la stadiul de prime
investiþii fãcute aducându-ºi contribuþia (în funcþie de
postura în care s-a aflat pe scara ierarhicã) pânã la
momentul de apogeu al Combinatului (din punct de
vedere al volumului de producþie ºi al numãrului de
salariaþi). În perioada în care a fost Director general a
deþinut ºi funcþia de Preºedinte de onoare al Clubului
Sportiv Muncitoresc Oþelul Târgoviºte. Consiliul Local
al Municipiului Târgoviºte i-a decernat, în anul 2000,
titlul de Cetãþean de onoare  post mortem. (A.B.)

CHIRIÞÃ, Elena (30.XI.1917, Suseni, Bilciureºti,
Dâmboviþa  8.III.1945, Arad) Eroinã în al Doilea Rãzboi
Mondial. Nãscutã într-o familie de þãrani sãraci, este
nevoitã sã lucreze de la vârsta de 12 ani, ca slugã, apoi
ca ucenic într-un atelier de croitorie. În 1941 a fost
angajatã ca îngrijitoare la spitalul militar din Târgoviºte,
apoi la spitale din Bucureºti ºi Lipova. În sept.1944
solicitã trimiterea pe front ca sanitar. Încadratã în
Regimentul 96 Infanterie, luptã în linia întâi la Pãuliº,
primind gradul de caporal ºi supranumele fata de la
Dâmboviþa. Participã la Bãtãlia Tisei ºi la luptele din
estul Ungariei, fiind avansatã sergent. La 1 ian.1945, la
Forrasmajor (lângã Budapesta), un proiectil îi fractureazã
ambele picioare ºi este internatã la un spital din Arad,
unde se va stinge dupã douã luni de suferinþã. A fost
decoratã post mortem cu Ordinul Apãrarea Patriei ºi
înmormântatã în Cimitirul Eroilor din Radna. (A.ª./M.O.)

CHIRAN, Alexandru (8.VII.1959, Glodeni,
Dâmboviþa) Atlet. Legitimat la Clubul Sportiv Târgoviºte
(1976-1978), selecþionat de 3 ori în echipa naþionalã de
juniori, medaliat cu aur ºi argint la campionatele balcanice
de juniori. Campion naþional de juniori. Ulterior plecãrii
de la CS Târgoviºte a fost legitimat la Steaua Bucureºti
ºi Rapid Bucureºti, perioadã (1979-1990) în care a fost
selecþionat de 8 ori în echipa naþionalã de seniori,
câºtigând 3 medalii de aur, 1 de argint, 1 de bronz la
campionatele balcanice precum ºi 13 titluri de campion
naþional de seniori. Recordurile personale: 1500 m (3.50.2,
1980); 5000 m (13.51.91, 1981); 10000 m (28.55.8, 1983);
maraton (2.17.05, 1986). (A.B.)

CHIRIÞÃ, Iulian (2.II.1967, Târgoviºte) Fotbalist.
Primul care i-a intuit calitãþile de fotbalist ºi l-a îndrumat
la început de carierã a fost antrenorul Eugen Popescu,
în 1981. Legitimãri: Clubul Sportiv Târgoviºte (19811988), Flacãra Moreni (1988-1990, Divizia A), FC
Braºov (1990-1992, Divizia A, Liga 1), Rapid Bucureºti
(1992-1996, Liga 1), FC Braºov (1996, Liga 1), Dinamo
Bucureºti (1996-1998, Liga 1), FC Argeº Piteºti (1998,
Liga 1), Chindia Târgoviºte (1998-1999, Liga 2). A evoluat
10 sezoane (262 meciuri, 57 goluri) în Divizia A  Liga
1, pentru 5 formaþii diferite. A jucat într-o finalã (pierdutã)
de Cupã a României (1994-1995, Rapid Bucureºti) ºi a
obþinut douã locuri 3 în campionat (1995-1996, cu Rapid
Bucureºti; 1996-1997, cu Dinamo Bucureºti). Într-un
singur an calendaristic (1996) a jucat la 3 formaþii diferite
de Liga 1 (Rapid Bucureºti, FC Braºov, Dinamo
Bucureºti). În echipa naþionalã a României a debutat

CHIRIAªII LUI VASILE LUPU Numeºte prin
aceastã metaforã, datoratã publicistului I. G. Vasiliu,
cercul literar-artistic constituit în deceniul patru al
secolului trecut la clopotniþa Mânãstirii Stelea, unde se
afla atelierul pictorului ºi sculptorului Vasile Blendea.
Chiriaºii lui Vasile Lupu erau poeþii: Matei
Alexandrescu, Ion Calboreanu, Iosif Dumitrescu-Pietrari,
istoricul literar Ion Negoescu, publicistul I. G. Vasiliu,
pictorii Vasile Blendea, Aurel Vasilescu, Eduard
Sãulescu, Bob Bulgaru. Se organizau ºezãtori literare
la Sala de arme ºi în judeþ, unde erau invitaþi scriitori
contemporani reprezentativi (printre aceºtia Liviu
Rebreanu, Gala Galaction, Victor Eftimiu, Cezar
Petrescu, Victor Ion Popa, Ion Minulescu, Geo Bogza,
Al. Philippide, Ionel Teodoreanu, Adrian Maniu, Mihail
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Târgoviºte au funcþionat un cimitir catolic ºi unul mozaic,
folosite de cele douã comunitãþi. (G.T./ C.V.)

pe 20 aprilie 1994 (3-0, cu Bolivia). Are 3 selecþii în
prima reprezentativã a þãrii. A fãcut parte din lotul
naþional participant la turneul final al Campionatului
Mondial din 1994, SUA. A jucat 15 meciuri ºi a înscris
3 goluri în cupele europene intercluburi. Pentru Târgoviºte
a evoluat numai în Divizia B (4 sezoane, 33 meciuri, 4
goluri). În ediþia 1998-1999 a Ligii 2 a îndeplinit, pentru
scurt timp (9 etape), funcþia de antrenor principal al
echipei Chindia Târgoviºte. (A.B.)

CIMITIRUL CENTRAL Problema înfiinþãrii unui
cimitir la marginea oraºului s-a pus cu mai multã
stãruinþã de-abia în 1885, deºi legea interzicea
îngroparea morþilor în curþile bisericilor fusese votatã încã
din în 1869. Municipalitatea a organizat actualul cimitir
central dar populaþia a opus rezistenþã în privinþa
înhumãrii morþilor în noul loc de veci. De aceea, în 1887
s-a iniþiat construirea unei sãli de aºteptare, o camerã
mortuarã, alte douã camere pentru diriginte ºi
conservarea actelor. S-au luat mãsuri pentru plantarea
unor arbori ornamentali. Aici se pãstreazã monumentul
funerar al istoricului Virgil Drãghiceanu (1879-1971),
fost secretar al Comisiunii Monumentelor Istorice, precum
ºi mormântul criticului literar Raicu Ionescu-Rion
(1872-1895). (G.T./ C.V.)

CHIRIUC, Vasile (13.X.1939, Solca-Rãdãuþi,
Suceava) Absolvent al Institutului de Artã Teatralã ºi
Cinematograficã din Bucureºti ºi al cursurilor
postuniversitare de la acelaºi institut. Se stabileºte în
Târgoviºte ocupând în sistemul culturii de masã funcþiile
de: inspector la Comitetul Judeþean de Culturã ºi
Educaþie Socialistã, apoi, dupã 1990, consilier la
Inspectoratul Judeþean pentru Culturã Dâmboviþa, ºef
al Secþiei culturale a Consiliului Judeþean al Sindicatelor
Dâmboviþa, director al Casei de Culturã a Sindicatelor
ºi profesor la ªcoala Popularã de Artã din Târgoviºte.
Se numãrã printre fondatorii Festivalului Naþional de
literaturã Moºtenirea Vãcãreºtilor, Festivalului concurs
de romanþe Crizantema de aur ºi iniþiator al Festivalului
de umor Castigat ridendo mores. Este premiant la
creaþie al Festivalului Crizantema de aur; a fost decorat
cu Ordinul Meritul Cultural în grad de cavaler ºi i s-au
acordat diplome de merit ºi de excelenþã. A interpretat
numeroase roluri pe scena Teatrului Popular Tony
Bulandra din Târgoviºte; componistic a creat pe versuri
proprii, romanþe lansate pe scena Festivalului
Crizantema de aur. (G.C.)

CIMITIRUL EROILOR Situat pe partea dreaptã în
cartierului haltei CFR Teiº, cuprinde mormintele eroilor
dâmboviþeni ºi un monument închinat celor cãzuþi în
rãzboiul antihitlerist. (G.T./ C.V.)
CINCÃ, Dumitru Este preºedinte al Comitetului
Executiv al Sfatului Popular Târgoviºte între 1951-1952.
S-a remarcat prin comandarea unui studiu de
sistematizare care analiza în mod estimativ dezvoltarea
oraºului pânã în anii 1965-1970. Potrivit estimãrilor
preconizate, Târgoviºtea urma sã numere 60.000 de
locuitori, iar spaþiul intravilan urma sã aibã o suprafaþã
de 600 ha. Parcurile ºi spaþiile verzi urmau sã aibã 60 de
ha, iar dotãrile social-culturale se întindeau pe 60 ha.
Numãrul apartamentelor ajungea la 20.000 apartamente,
2
iar densitatea medie era de 160 locuitori pe km , estimãri
care s-au dovedit în general realiste. A participat la
inaugurarea unui pavilion care s-a construit la Spitalul
Unificat ºi a unui dispensar în cartierul Matei Voievod.
Nu putem trece cu vederea prezenþa sa la darea în
folosinþã a primului grup electrogen de 60 MW de la
Doiceºti (10 august 1952). (M.O.)

CHISAR, mare vornic (1545-1596) A fost membru
în Sfatul domnesc, unde a îndeplinit funcþia de mare
logofãt (1585-1586, 1589-1594, 1595-1596), mare vornic
(1586-1589). A fost ucis de cãtre Mihai Viteazul în 1594.
În Târgoviºte a avut case, care erau reprezentative,
menþionate în 1587. (M.O.)
CICÂRLAN, Costache (1815-1875) Sub administraþia Guvernului Provizoriu de la 1848 a fost pus administrator al judeþului Dâmboviþa de cãtre Heliade
Rãdulescu, drept rãsplatã pentru gãzduire, deºi ºtia cã
era un carierist lipsit de orice scrupule. (M.O.)

CINEMATOGRAFUL A fost introdus încã din 1910
la iniþiativa lui Iorgu Lãzãrescu în berãria sa din centrul
oraºului. Dupã terminarea rãzboiului a devenit o prezenþã
permanentã, cu o nouã organizare. În iulie 1919
vizionarea filmelor se desfãºura la Cinema Central în
zilele de sâmbãtã ºi duminicã, iniþiativa acestei
reorganizãri aparþinând lui Simon Marcus. La reuºita
spectacolului contribuia ºi orchestra militarã. În 1920
Primãria avea în evidenþã douã sãli de cinema, Elisée,
care funcþiona în sala Lãzãrescu, aflat sub direcþia lui
Dem. Ionescu-Scodra ºi cinema Sala de Arme, iniþiator
Simon Marcus. În anul urmãtor (1921), din iniþiativa lui
Florea Pârvulescu se mai înfiinþa un cinematograf la

CIMITIRELE ORAªULUI În cuprinsul oraºului existau
patru cimitire ortodoxe, dintre care trei erau întreþinute
de primãrie. Cele trei cimitire existau încã din perioada
anterioarã ºi se aflau în trei zone diferite ale oraºului:
cimitirul Simuleasa spre sud, cimitirul Central spre
vest ºi cimitirul Suseni spre nord-vest. Mahalaua
sârbeascã avea un cimitir propriu în jurul bisericii Sfântul
Nifon, care era administrat de preot ºi de Consiliul
eparhial al bisericii. În afara acestor patru cimitire, în
148

Enciclopedia oraºului Târgoviºte

de la un izvor aflat la o departare de 4 mile de oraº,
adusã prin tuburi din brad. Fântâna din dreptul
Mitropoliei era menþionatã în vremea domniei lui Radu
Leon (1664-1669). În 1713 este menþionatã refacerea
fântânii vechi aflate pe râul Ialomiþa, care avea un izvor
mare ºi bun de apã. Fântâna din apropierea oraºului
a fost reparatã de Grigore Greceanu vel ban în 1774. În
epoca Regulamentarã, în Târgul din Afarã a existat o
ciºmea fãcutã dupã modelul celei de la Mitropolie
constând în protejarea olanelor cu o boltã de cãrãmidã.
În 1847 s-au construit trei ciºmele în oraº, utilizându-se
10500 lei daþi de vistiernicul Scarlat Protopopescu, la
care mitropolitul a mai adãugat 4500 lei. Cu aceastã
ocazie s-a încheiat un contract cu postelnicul Gheorghe
Sturza, care prevedea reconstruirea ciºmelei vechi din
Târgul din Afarã, o ciºmea nouã la biserica Lemnului, a
treia la Mitropolie pe locul celei vechi, iar a patra fântânã
era reconstruitã în apropierea bisericii Târgului, în faþa
uliþei. Aceste ciºmele erau alimentate cu apã din Teiº,
adusã prin olane de lut ars protejate de o boltã de
cãrãmidã. La fiecare ciºmea se prevedea aºezarea
unor jgheaburi de piatrã pentru scurgerea apei, care
era condusã apoi pe canale din scânduri groase de
brad pentru evacuarea apei ºi a nu face potmol în
faþa ciºmelelor. În anul 1849 ciºmelele construite nu
mai funcþionau fiindcã se stricaserã multe olane din
conducta de alimentare, punându-se problema refacerii
acestora în 1851. Aceste ciºmele au dispãrut cu
timpul. (G.T./ C.V.)

Café Chantant, situat în strada Stelea. Reprezentând
o iniþiativã profitabilã, s-au cãutat permanent soluþii
pentru a se îmbunãtãþi condiþiile din sãlile de spectacol.
Fãrã ca numãrul sãlilor sã creascã, numele lor s-a
schimbat permanent (sala Lãzãrescu, Minerul  la Sala
de Arme) ºi grãdina de varã administratã de Simon
Marcus. Cele douã cinematografe au devenit puncte
importante de interes ºi recreere, folosite de o întreagã
generaþie. La 1935 funcþionau tot douã cinematografe,
numite Trianon, administrator Miºu Gheller ºi Scala
(fost Florida) situat pe strada Bãrtianu nr. 15. (M.O.)

CINEMATOGRAFUL VICTORIA (str. Revoluþiei, nr.
13, 1908) Arhitect Francesco Venchiarutti. Construcþie
în stil neoromânesc, cu accesul principal pe strada
Revoluþiei (modificat) ºi o altã ieºire situatã pe partea
de vest care pãstreazã ornamentele iniþiale, cele douã
coloane ºi frontonul de deasupra uºii cu medalionul care
conþine anul construcþiei (1908). În interior mai pãstreazã
decoraþia tavanului realizatã în stil baroc cu motive
vegetale. În 1912, în aceastã casã, proprietarul Iorgu
Th. Lãzãrescu a deschis un cinematograf care prezenta
filme ale celor mai renumite case de producþie din Paris.
Regele Carol I ºi prinþul Ferdinand veniþi la manevrele
militare din 1909, însoþiþi de comandantul Diviziei,
generalul Cico ºi primarul Vasilache Dumitrescu au fost
primiþi de proprietar în aceastã casã, unde pe atunci
exista o berãrie. Tot aici a mai funcþionat ºi o salã de
spectacole. În prezent funcþioneazã Aula Universitãþii
Valahia. (G.T./ C.V./M.O.)

CIOROGÂRLEANU, Ghioca (1625-1675) S-a
ocupat cu negustoria în timpul domniei lui Matei
Basarab, pentru ca sã ajungã în sfatul domnesc mare
ºetrar (1652-1656). La Târgoviºte a avut o casã cu pivniþã
de piatrã ºi curtea îngrãditã cu bolovani. (M.O.)

CIUGLEA, Gheorghe Profesor ºi om politic. Eminent profesor la Liceul Militar Mãnãstirea Dealu. La
începutul secolului al XX-lea este atras de ideile þãrãniste
ºi devine un susþinãtor activ al acestora. Este prezent
pe 13 decembrie 1918 la Târgoviºte, alãturi de preotul
Alexandru Dolinescu ºi Cezar Spineanu la constituirea
Partidului Þãrãnesc din judeþul Dâmboviþa. Despre acest
eveniment, Calendarul Partidului Þãrãnesc dâmboviþean
scria: Aceºti cetãþeni minunaþi, mai luminaþi decât noi,
cu toate cã nu erau din judeþ, au primit ideea Partidului
Þãrãnesc ca o sfântã împãrtãºanie. ªi-au pornit lupta
fãrã condiþii. Strãbate judeþul, rãspândeºte obiectivele
noului partid ºi atrage aderenþi, devenind un nume
cunoscut ºi respectat. În anul 1919 este ales în
conducerea centralã a Partidului Þãrãnesc alãturi de
Cezar Spineanu ºi ªtefan Cercel. Participã la
dezbaterile din Consiliul general privind organizarea
primelor alegeri parlamentare din România pe baza
votului universal. Are merite în afirmarea ºi consolidarea
pe scena politicã a Partidului Þãrãnesc. (M.C.)

CIªMELELE ORAªULUI
ÎN PERIOADA
MEDIEVALÃ Prima fântânã cunoscutã a fost construitã
la Curtea Domneascã, în faþa porþii Palatului Domnesc,
de cãtre Petru Cercel. Aceasta era alimentatã cu apã

CIULEI, Tomiþã/Tibi (4.VII.1969, Târgoviºte)
Urmeazã Liceul (azi, Colegiu) Ion Ghica din Târgoviºte
ºi îºi ia licenþa la Facultatea de Filozofie de la
Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaºi, tot aici

CIORNEI, Nicu Avocat, publicist ºi om politic, nume
reprezentativ pentru Partidul Naþionalist Democrat (N.
Iorga), membru în conducerea judeþeanã ºi apoi lider al
partidului în judeþul Dâmboviþa. În timpul guvernului Iorga
(1931-1932) a deþinut funcþia de prefect al judeþului ºi
preºedinte al Comisiei interimare judeþene. A colaborat
cu articole interesante la presa localã: Dâmboviþa
(1922-1923), Dâmboviþa nouã (1931-1936). Prefectul
Nicu Ciornei, cu sprijinul parlamentarilor de Dâmboviþa
s-a implicat în rezolvarea unor probleme sociale presante
(salarii, pensii etc.). Membru în Consiliul de Colaborare
al Prefecturii (1941-1944), ca reprezentant al
intelectualitãþii dâmboviþene. (M.C.)
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de la Lapoº; arta mobiliarã paleoliticã; cronostratigrafia
paleoliticului superior; Atlasul istoric al oraºelor din
România º.a. I s-a conferit Premiul Emil Condurachi
(2006) de cãtre Ministerul Culturii ºi Cultelor pentru
proiectul Omul pietrei cioplite. Aspecte ale evoluþiei
umane. (G.C.)

obþinând ºi titlul de doctor în ºtiinþe umaniste (filosofie);
studii postuniversitare de jurnalism ºi academice în
ºtiinþele comunicãrii la Universitatea Bucureºti. Profesor
la Colegiul Ion Ghica ºi cadru didactic (asistent, lector, conferenþiar, ºef de catedrã, secretar ºtiinþific) la
Facultatea de ªtiinþe Juridice, Sociale ºi Politice,
preºedinte de comisie în Senatul Universitãþii Valahia
din Târgoviºte. Intrã în domeniul presei în 1996 la Radio
Contact din Iaºi (realizator emisiuni), apoi în
Târgoviºte la Radio D (director de program), Radio
Puls FM (fondator; director general), Radio Minisat
(director general), Televiziunea Târgoviºte/ TTV
(realizator; director). Publicã lucrãri (volume, studii,
articole) de filosofie pe teme de comunicare. (G.C.)

CLAS BRORSSON RALAMB (1622-1698) Apreciat
ºi sprijinit de cancelarul Suediei, Axel Oxenstierna,
tânãrul suedez a activat de timpuriu în diplomaþie, a
scris o valoroasã lucrare juridicã, a fost fãcut baron,
membru al Parlamentului Suediei ºi a ocupat funcþii
înalte. În 1657, regele Suediei, Carol al X-lea, Gustav, l-a
trimis într-o misiune la Constantinopol. În 1679 îºi publicã
însemnãrile de cãlãtorie, în care fac referiri la Þara
Româneascã ºi la Târgoviºte, unde, mãrturiseºte cã a
ajuns la 26 aprilie 1657. În relatarea sa este fãcutã unica
menþiune cunoscutã despre interioarele palatului
domnesc. Încãperile principale aveau pereþii tapisaþi cu
stofe sau mãtãsuri de Damasc ºi geamuri de sticlã,
spre deosebire de celelalte prin care trecuse, opt sau
nouã la numãr care nu aveau astfel de tapiserii ºi la
ferestre aveau hârtie. Ralamb spune cã a fost primit în
audienþã de domn cu pompã deosebitã. La audienþã se
afla lume multã, mai toþi boierii, unii îmbrãcaþi în blãnuri
de jder ºi de râs!. Referindu-se la Curtea Domneascã
vorbeºte despre grãdinile domneºti, unde domnul
organizeazã o recepþie în cinstea oaspetelui, a doua zi
dupã audienþã. Grãdinile aveau o poartã dinspre stradã,
alta decât poarta prin care se intra în ele din Curtea
Domneascã, aflatã pe latura de est a incintei, existentã
ºi azi. Pânã la aceastã poartã invitatul a venit cu
trãsura. Evident cã grãdinile domneºti aveau o
împrejmuire, de vreme ce aveau o poartã. Lipsa
cercetãrilor face ca singurele date în aceastã privinþã
sã fie cele furnizate de Ralamb. Al doilea element din
secþiunea despre grãdinile domneºti este chioºcul, sau
foiºorul, unde s-a desfãºurat recepþia ºi despre care
autorul însemnãrii nu dã alte date. Acesta este altul
decât cel construit de cãtre Constantin Brâncoveanu.
Este posibil ca acest chioºc sau foiºor sã fie cel zidit
de ctitorul grãdinilor, domnitorul Petru Cercel, dar, ºi
de Matei Basarab. (C.I.)

CIUPITU, Petrea (18.V.1939, ªuteºti, Brãila)
Profesor, eseist, publicist. Studii gimnaziale în comuna
natalã, apoi cele liceale la Brãila (1956). Licenþiat al
Facultãþii de Filologie a Universitãþii din Bucureºti (1963).
De la absolvire, profesor de limba ºi literatura românã
în comuna natalã apoi la Pietroºiþa, Dragomireºti
(Decindeni), Rãzvad (Gorgota), Fieni, Târgoviºte, din
judeþul Dâmboviþa. Inspector ºcolar de specialitate la
Inspectoratul ªcolar al judeþului Dâmboviþa (1966-1996).
A îndrumat revistele ºcolare: Mãrgãritãrele
(Dragomireºti-Decindeni), Dor cãlãtor (Rãzvad-Gorgota),
Univers duios (Fieni). Între 1999-2001 face parte din
redacþia ziarului Realitatea dâmboviþeanã pentru pagina
de culturã-învãþãmânt. Colaboreazã la revista Opinii
pedagogice ºi la Impact cu o serie de articole despre
Mihai Eminescu, orientate spre valorizarea spiritualã
religioasã a operei sale în versuri ºi prozã. Tot aici articole,
opinii, recenzii, versuri. Debut editorial cu Reverberaþii
eminesciene (2007) urmat de Remedii creºtine pentru
lumea de azi (2008), Ne cheamã cerul (versuri, 2008),
Calea cea strâmtã (2008, eseuri despre întemeierea
hristocentricã a fiinþei umane), Cercul  Aflarea centrului
sãu (vol. I, II, 2010). (V.P.)
CÎRSTINA, Ovidiu (9.IX.1973, Morteni, Dâmboviþa)
Absolvent al Liceului Teoretic Vladimir Streinu din
Gãeºti ºi al Facultãþii de ªtiinþe Umaniste  specializarea
istorie-arheologie  a Universitãþii Valahia din
Târgoviºte, tot aici urmând studii de masterat ºi obþinând
doctoratul în istorie. Urmeazã stagii de pregãtire la
Universitatea din Liège (Belgia) ºi Maison de Culture
du Monde (Franþa). Este atestat arheolog specialist,
expert în arheologie ºi în muzeologie generalã de cãtre
Ministerul Culturii ºi Patrimoniului Naþional. În prezent
este directorul Complexului Naþional Muzeal Curtea
Domneascã din Târgoviºte ºi cadru didactic asociat la
Facultatea de ªtiinþe ºi Arte a Universitãþii Valahia.
Unic autor ºi coautor a numeroase lucrãri vizând
paleomediul; repertoriul arheologic al judeþului
Dâmboviþa; tehnotipologiile preliminare din situl paleolic

CLASÃ CU PROFIL EDUCAÞIE FIZICÃ La 15
septembrie 1951 în cadrul ªcolii Pedagogice de Fete
Târgoviºte a fost înfiinþatã o clasã cu profil educaþie
fizicã. Este prima de acest gen din istoria învãþãmântului
dâmboviþean (ºi a doua din þarã). În cei 6 ani cât a
funcþionat aici s-au pregãtit pentru viitoarea lor carierã
4 promoþii de profesoare de educaþie fizicã care mai
apoi, în marea lor majoritate, au instruit cu abnegaþie,
profesionalism ºi bune rezultate în domeniul sportului
mii de elevi din ºcolile târgoviºtene sau din zonele
apropiate arealului dâmboviþean. (A.B.)
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CLERUL DÂMBOVIÞEI Apare lunar ca organ al
Asociaþiei preoþilor din judeþul Dâmboviþa, în perioadele
1921-1934 ºi 1936-1943. Are redacþia la Glodeni, apoi
la Târgoviºte. Sub redacþia unui comitet director, redactor responsabil, preot N. Popescu din Glodeni. Este
tipãritã la Tipografia Viitorul Petre C. Popescu din
Târgoviºte (pentru intervalul de timp 9 octombrie 1921 
15 aprilie 1925). În perioada rãzboiului apare sporadic.
Întâlnim articole ca Atenþie la ostaºii care vin, Rãzboiul
sfânt (sept. 1941), Rãzboiul sfânt (nr. 2), Flori de pe
front, închinate faptelor de arme ale târgoviºtenilor pe
frontul de Rãsãrit. Într-unul din numere (15 octombrie
1927) se aratã cã dorinþa preoþimii era sã devinã un
corp viu, activ, pãtruns de un fenomen nou, aceasta
fiind menirea ei în viaþa târgoviºteanã. (V.P.)

umezeala relativã a aerului a fost înregistratã cu valori
mai ridicate în lunile de iarnã (media 86%) ºi mai
coborâte în cele de primãvarã (media fiind de 76%).
Mediile anuale ale deficitului de saturaþie depãºesc 4,1
mb. În anul 1987, datoritã unei secete prelungite pe
parcursul verii, la Târgoviºte s-a înregistrat un deficit de
11,0 mb. Nebulozitatea totalã lunarã înregistratã maximum în martie-aprilie  6,6 zecimi, ºi minim în lunile de
varã  3,8 zecimi. Maximul nebulozitãþii inferioare se
înregistreazã în luna decembrie (4,6 zecimi), iar minimul
în septembrie (2,3 zecimi). Numãrul zilelor senine este
în medie de 110-120/an, iar al celor acoperite de
120-140/an. Durata anualã medie de strãlucire a Soarelui
este de 1984 ore/an. În anii 1968 ºi 1974, suma insolaþiei
a fost de 2217 ore, respectiv 2200 ore/an, iar în 1976 ºi
1984, s-a consumat 1905 ore, respectiv 1963 ore/an.
În sezonul cald suma insolaþiei este de 1401 ore, iar în
cel rece de 584 ore. Suma anualã a radiaþiei solare
directe este de 824 kwh/mp, pe suprafeþe cu înclinaþie
de 25°, respectiv de 835 kwh/mp pe o pantã de 35°.
Suma anualã a radiaþiei difuze orizontale înregistreazã
valoarea de 636 kwh/mp, iar în plan înclinat de 620kwh/
mp. Maximul radiaþiei difuze se realizeazã în luna mai,
iar valoarea minimã lunarã în luna decembrie. Valorile
medii cele mai scãzute ale radiaþiei absorbite, de
1,6-2,1 kcal/cmp, se înregistreazã în lunile decembrieianuarie, iar începând cu februarie-martie acestea cresc
progresiv, maximul mediu fiind înregistrat în lunile iunieiulie, aprox. 12,1-13,8 kcal/cmp, dupã care aceste valori
scad treptat pânã în perioada solstiþiului, imprimând
Târgoviºtei un regim caloric cu caracter local, factor
generator de microclimat modificator. Cedãrile radiaþiei
terestre de 40-50% au loc în timpul iernii, atingând valorile
cele mai mari, iar vara, în lunile iulie-august, se
înregistreazã valorile cele mai mari ale radiaþiei efective
(sub 20%), când din septembrie pânã în decembrie are
loc o creºtere progresivã. Anual, radiaþia terestrã
însumeazã 48 kcal/cmp. Advecþia maselor de aer
generate de diferenþierile barometrice create în urma
transformãrii energiei solare în energie termicã,
influenþeazã suprafaþa activã de contact, astfel cã
dealurile înconjurãtoare Târgoviºtei formeazã un scut
de protecþie în calea maselor de aer rece, polar, continental, fapt pentru care temperatura medie a aerului
este mai ridicatã, respectiv 2°C, necoborând, în general,
nici în perioada rece a anului. Aflatã la contactul cu
dealurile carpatice, arealul târgoviºtean beneficiazã de
o cantitate medie de precipitaþii de 600 mm/an, din care
30-60 mm se înregistreazã în partea a doua a iernii
(ianuarie-februarie) 50-150 mm în lunile mai-iunie ºi 390
mm în perioada iunie-august (maximul pluviometric). În
anul ploios 1979, suma precipitaþiilor a fost de 1015
mm/mp, iar în 1992, considerat an secetos, valoarea
precipitaþiilor a fost cu puþin peste jumãtatea sumei
multianuale (53%, cazul a 11 ani secetoºi). Precipitaþiile

CLIMA TÂRGOVIªTEI Aºezarea Târgoviºtei este
caracterizatã de un microclimat specific urban, cu ierni
blânde, uneori prea blânde, ºi veri aproximativ
rãcoroase, temperatura medie anualã fiind de +9,9°C,
chiar ºi cu excepþia unor ierni mai geroase ºi veri mai
cãlduroase în ultimii ani, izoterma de +10°C traversând
Câmpia Înaltã a Târgoviºtei de la vest spre est. În sezonul
rece, temperatura medie este de -2 ÷ -3°C, iar în sezonul
cald media se ridicã la +21 ÷ +22°C. În ultimele douã
decenii s-a manifestat o curioasã tendinþã de încãlzire
a atmosferei cu o valoare de 0,7°C, pe fondul încãlzirii
globale a planetei, datoritã circulaþiei slabe a aerului,
frecvent se produc inversiuni de temperaturã. În iernile
anilor 1936 ºi 1996, temperaturile medii ale lunii ianuarie
au înregistrat valori de 3,5°C, respectiv 4,9°C (abateri
majore pozitive), ceea ce, în condiþii normale,
temperatura medie a lunii ianuarie oscileazã în jurul
valorii de -2,5°C. O abatere majorã negativã a fost
înregistratã în iarna anului 1942, când media lunii
ianuarie a fost de -9,1°C. ªi în lunile de varã au fost
înregistrare abateri termice mai mari cu 2-3°C (cazul
lunii iulie a anilor 1936, 1946, 1953, 1966, 1985, 1996,
2000) sau cu 2-3°C mai mici, când în luna iulie au cãzut
ploi frecvente (cazul perioadelor 1969-1973 ºi 19861996). Aerul cald, de origine tropicalã, a generat zile
tropicale cu valori cuprinse între 35-40°C, astfel cã în
ziua de 5 iulie 2000, la ora 16,30 s-a înregistrat maximum de temperaturã în aer (39,1°C), iar a solului de
60,6°C. Valoarea amplitudinalã termicã de 20,8°C este
caracteristica unui climat moderat, fãrã valori termice
excesive. Datoritã influenþei circulaþiei generale a
atmosferei, dar ºi a factorilor fizico-geografici locali,
temperatura depãºeºte sau coboarã anumite praguri în
funcþie de care are loc fenomenul de îngheþ (cel mai
timpuriu îngheþ poate avea loc în a doua decadã a lunii
septembrie, iar cel mai târziu în prima decadã a lunii
mai, ambele având efecte de calamitate). Numãrul mediu
al zilelor cu îngheþ este de aproximativ 180 pe an. La
staþia meteo din Târgoviºte, în intervalul 1976-1996,
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CLIMATE LITERARE Publicaþie mensualã de
culturã, apare în decembrie 2007 ºi este subtitratã
astfel: Revista apare la Târgoviºte ºi o citesc toþi
românii; de la nr. 14 subtitrajul este schimbat în Foaie
pentru minte ºi inimã, oablã ºi neatârnatã, iar de la 24
octombrie 2009 în Revistã literarã ºi de culturã
româneascã. Iniþiatorul/director: Ion Iancu Vale. Grup
fondator (alãturi de iniþiator): Mircea Cotârþã, Sebastian
Drãgan. Caseta redacþionalã este frecvent modificatã.
În diferite perioade: redactori-ºefi Mircea Cotârþã, Grigore
Grigore; redactori-ºefi-adjuncþi Florea Turiac, Romulus
Gandy Georgescu, Gheorghe Palel; seniori editori
George Coandã, Tudor Cristea, Mihai Stan, Victor
Petrescu, Victor Sterom, Florian Copcea, Al. Florin
Þenea, Florin Smarandache (SUA), Vasile Barbu
(Serbia). A apãrut sub câteva egide: Societatea
Scriitorilor Târgoviºteni, Uniunea Ziariºtilor Profesioniºti
din România, Consiliul Judeþean Dâmboviþa. Sponsori:
SC Maco ProdImpex SRL din Bucureºti ºi Claudiu
Duicã. Rubrici nepermanente: Poezia noastrã cea de
toate zilele, Academia poeþilor, Medalion literar,
Cronicã literarã. (G.C.)

care ating sau depãºesc pragul de 30 mm/mp (pragul
ce garanteazã rezerve substanþiale în sol), produce viituri
pe Ialomiþa, datoritã scurgerii accentuate pe versanþii
dealurilor învecinate, unde defriºarea nemiloasã a
pãdurilor permite declanºarea fenomenului respectiv.
Ploile de cea mai mare intensitate cad în perioade de
varã când se dezvoltã brusc nori convectori sub formã
de averse, iar ploile de intensitate redusã cad mai în tot
anul în mod continuu. Din luna mai, cantitãþile masive
de precipitaþii în 24 ore înregistreazã valori foarte mari,
având ca efect colateral inundaþiile (cazul anilor: 1979,
luna iunie, 119 mm/mp; 1924, luna august 96 mm/mp;
1924, 1 octombrie, 156 mm/mp  consideratã maximãºoc; 1981, 10 iunie, 108 mm/mp, când a plouat 3,2
ore). Datoritã nucleelor de condensare aflate în
suspensie ºi o umiditate a aerului mai micã de 100%,
numãrul zilelor cu ceaþã de advecþie este de 50-55 zile,
frecvenþa mai mare evidenþiindu-se în perioada octombrie
 februarie. În dimineþilor cu cer senin, datoritã poluãrii
industriale a oraºului, apar ºi ceþurile de radiaþii. Numãrul
zilelor cu polei este în medie de 4-5 zile, cu excepþia
anului 1963, când 12 zile au suportat acest fenomen
climatic. În cazul advecþiei aerului umed, în condiþiile
rãcirilor radiative nocturne, pe timp ceþos ºi vântos, iarna
apare chiciura, în medie 2-3 zile, cu excepþia anilor 1942,
1954 ºi 1963, când numãrul zilelor cu chiciurã a ajuns
la 20. Pe fondul temperaturilor negative (-2, -3°C), a
umezelii relative apropiatã de saturaþie, miºcãrii
turbulente a aerului, a cauzelor fizico-geografice locale,
în timpul nopþilor senine, calme ºi reci, pe obiectele din
jur ºi pe sol se depun cristale fire de gheaþã albicioasã,
sub forma unor solzi, o adevãratã splendoare argintiustrãlucitoare, brumele de toamnã, dar mai ales cele de
primãvarã cu efecte distrugãtoare, pãguboase pentru
culturile legumicole ºi pentru livezile cu pomi fructiferi.
Hidrometeorul numit grindinã, considerat un fenomen
de risc, se formeazã în perioada caldã a anului, influenþat
de insolaþie, prin accentuarea fenomenului de
convecþie, fiind însoþit de averse, oraje ºi vijelii. Acest
hidrometeor se manifestã în intervalul mai-august,
maximul fiind înregistrat în luna iunie cu 0,3 cazuri
din totalul anual de 0,8 cazuri. Târgoviºtea deþine
recordul pe þarã când, în luna iunie a anului 1962, s-au
înregistrat 20,4 ore cu fenomene de oraje într-o singurã
zi, de 8 ore mai mult faþã de durata medie în ore/zi
cu oraje. Numãrul maxim de oraje de 58, s-a
înregistrat în anul 1954, iar cel mai mic numãr de
cazuri, de 17 în anul 1942. Fenomenul de rouã se
înregistreazã anual în peste 43 de nopþi, din februariemartie ºi pânã în noiembrie, cu evoluþia maximã în
lunile iunie-octombrie, când atmosfera este calmã,
cerul senin în cursul nopþii, temperatura solului mai
mare de 1°C, pe fondul evaporaþiei ºi a nebulozitãþii
nocturne mici, beneficã pentru vegetaþie în perioadele
cu umezealã deficitarã. (V.C.)

CLUBUL SPORTIV / CS Este un club sportiv de
utilitate publicã aflat în subordinea Autoritãþii Naþionale
pentru Sport ºi Tineret. A fost înfiinþat pe 12 iulie 1972
în cadrul unui ceremonial la care au participat Anghel
Alexe  preºedintele Consiliului Naþional pentru Educaþie
Fizicã ºi Sport, Nicolae Tãbârcã  prim secretar al
Comitetului Judeþean PCR Dâmboviþa, Constantin
Motoroiu  prim secretar al Comitetului Municipal PCR
Târgoviºte. Ca preºedinte al Clubului Sportiv Târgoviºte
a fost numit Nicolae Dincã (concomitent deþinea ºi
funcþia de vicepreºedinte al Consiliului Judeþean pentru
Educaþie Fizicã ºi Sport Dâmboviþa), iar ca preºedinte
de onoare Constantin Motoroiu. Activitatea clubului s-a
derulat în 4 secþii (atletism, fotbal, lupte, volei). Au fost
practic preluate infrastructura, sportivii, antrenorii de la
Metalul Târgoviºte pentru secþiile fotbal (în acel moment echipa activa în divizia B) ºi lupte (echipa participa
la întrecerile diviziei A), similar procedându-se cu
secþia volei (formaþia femininã Sãnãtatea Târgoviºte
care juca în divizia B). În decursul celor aproape 4
decenii de activitate au avut loc modificãri în structura
sportivã a clubului, fiind înfiinþate ºi alte secþii sportive:
tenis de masã (1983), box (1997), baschet (2007), tenis
de câmp (2007), arte marþiale (2008). În prezent
funcþioneazã 6 secþii (arte marþiale, atletism, baschet,
box, lupte, tenis de câmp). În ceea ce priveºte
infrastructura clubului aceasta este foarte sãracã. În
patrimoniul sãu se aflã pista de atletism ºi un vestiar
de 40 mp la Stadionul Eugen Popescu, un ring de
box ºi aparaturã pentru atletica grea (box, lupte) montate
în spaþii închiriate la Sala Polivalentã. La acestea s-ar
putea adãuga terenul ºi sala de lupte situate pe strada
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balcanic ºi naþional de juniori. Venirea ca antrenori în
cadrul clubului a profesorilor Eugen Rãducãnescu (a
activat aici în perioada 1976-1986), Sandu Marin (peste
20 de ani în slujba acestui club, din care 11 a îndeplinit
ºi funcþia de director) ºi Romi Goicea (cu jumãtate de
normã) a condus la obþinerea a numeroase succese
concretizate în titluri ºi medalii la campionatele
balcanice de seniori ºi juniori, campionatele naþionale
de seniori, tineret, juniori, recorduri naþionale de tineret
ºi juniori, selecþii în echipa naþionalã, titluri de maestru
al sportului etc. În acest context pot fi nominalizaþi
sportivii Simona Bucur (campioanã balcanicã de seniori
la ºtafeta 4 × 100 m ºi campioanã naþionalã de seniori
la 100 m, ambele titluri fiind obþinute în 1996), Georgeta
Nazarie-Tutunaru (medaliatã cu argint la campionatele
balcanice de seniori), Diana-Mihaela Tudorache (triplu
medaliatã cu argint la campionatele balcanice de
seniori, multiplu medaliatã la campionatele naþionale
de seniori, de 2 ori campioanã naþionalã de tineret),
Alina Proca (medaliatã cu argint la campionatele
balcanice de tineret ºi juniori, multiplu medaliatã la
campionatele naþionale de seniori, campioanã naþionalã
de tineret, recordmanã naþionalã de tineret), Cristina
Vlãsceanu, Luminiþa Koch-Pintiliciuc, Adriana Zbanþ,
ªtefania Oproiu (campioane balcanice de juniori).
Tutunaru, Tudorache, Cr.Vlãsceanu ºi Maria Vlãsceanu
au evoluat de mai multe ori sub tricoul primei
reprezentative a României, iar surorile Vlãsceanu, Koch,
Zbanþ, Oproiu deþin clasificarea de maestre ale sportului.
ªi dupã intrarea în mileniul trei s-a continuat cu succes
politica dublelor legitimãri (cu CSª Târgoviºte ºi
Telecom-Petrom Slãnic-Prahova), în cadrul cãrora
antrenorii Nicolae Guþoiu ºi Gheorghe Muºat au activat
cu jumãtate de normã la CS ºi au contribuit, prin
succesele sportivilor pe care i-au pregãtit la sporirea
zestrei de medalii a secþiei de atletism. Nominalizãm
aici pe Marina-Cãtãlina Oprea (alergãtoare pe distanþe
medii) campioanã europeanã de junioare (2003, 2000
m obstacole; 2004, cros echipe), campioanã balcanicã
de junioare, multiplu medaliatã la campionatele
naþionale de seniori, tineret, juniori, recordmanã
naþionalã de juniori) ºi pe George-Daniel Preda, alergãtor
de semifond (medaliat cu argint la campionatele
balcanice de juniori; de 10 ori campion naþional  2 la
seniori, 2 la tineret, 6 la juniori; recordman naþional de
juniori; de 5 ori selecþionat în prima reprezentativã a
României). Actualmente destinele secþiei de atletism
ale CS Târgoviºte sunt conduse de antrenoarea
Desdemona Banu (sprijinitã, cu jumãtate de normã de
N. Guþoiu ºi Gh. Muºat). George-Daniel Preda este
omul momentului iar speranþele de viitor sunt
întruchipate de Georgiana-Nicoleta Peneº (medaliatã
cu argint la campionatele balcanice de juniori II) ºi Sorina
Dãnãilã-Bobeicã (componentã a lotului României care
v-a participa la campionatele mondiale de juniori II).

Dr. Marinoiu (dacã va fi câºtigat litigiul aflat pe rolul
instanþelor judecãtoreºti). De-a lungul timpului destinele
clubului au fost conduse de foarte multe persoane. Este,
probabil, din acest punct de vedere gruparea sportivã
târgoviºteanã cu cel mai mare numãr de conducãtori.
În postura de preºedinþi sau directori (generali, executivi,
interimari, delegaþi etc.) s-au aflat Nicolae Dincã (1972),
Gheorghe Rãdulescu (1972-1983), Constantin Chiriþã
(1983), Decebal Neagu (1984), Ion Grigore (1985), Ion
Grecu (1986), Nicolae Dincã (1986), Constantin Ionescu
(1987), Nicolae Toma (1987), Decebal Neagu (1988),
Constantin Chiriþã (1988-1989), Ion Tãnase (1989), Marin
Olteanu (1990), Marcel Bãnicã (1990-1991), Constantin
Tãnase (1992-1993), Horia Focºeneanu (1994), Sandu
Marin (1994-2005), Laurenþiu Popescu (2005-2010),
Cornel Cornea (2010), Cornel Cornea jr. (2010), Ciprian
Prisãcaru (2010  în prezent). În cadrul clubul activeazã
mai multe secþii.
Secþia Arte marþiale  karate Cea mai tânãrã
secþie a clubului, înfiinþatã în anul 2008. Antrenorul Ion
Munteanu are în pregãtire 30 de sportivi. Rezultatele
obþinute de aceºtia în 3 ani de activitate sunt
impresionante (câteva zeci de medalii la campionatele
naþionale de seniori, tineret, juniori, între care 11 titluri
de campioni naþionali de seniori). Fãrã a diminua cu
ceva din meritele antrenorului ºi sportivilor trebuie
precizat cã aceastã disciplinã sportivã beneficiazã de
o conjuncturã care permite obþinerea într-un singur sezon
a unui numãr foarte mare de trofee la campionatele
naþionale. Ca atare ºi cifrele de mai sus trebuie privite
cu moderaþie. Principalii artizani ai acestor succese
sunt Cristian Mihãeº, Adrian Munteanu, Bogdan Þifra,
Andrei Ionescu, Andrei Ispas, Neculai Macovei, Daniel
Dincã, Cosmin ªuhan, Gheorghe Totea, Octavian
Pomârleanu, Flavius Vlãdescu, Ionuþ Ciucã º.a. în
întrecerile masculine, respectiv Lavinia Olteanu,
Ruxandra Bica, Alexandra Popoiag, Diana Dumitrescu,
Bianca Pantazi º.a. în cele feminine, toþi aceºtia fiind
multiplu medaliaþi la campionatele naþionale de seniori,
tineret, juniori. Pe plan internaþional, la Campionatele
Mondiale din 2008, a fost câºtigatã medalia de bronz
la echipe (Mihãeº, Munteanu, Þifra), un titlu de campion european de tineret (2010, Þifra), 3 medalii de argint
la campionatele mondiale de juniori (2008, Olteanu,
Þifra, Ispas), o medalie de argint la campionatele
europene de juniori (2010, Vlãdescu), 2 titluri (Olteanu,
Ispas), o medalie de argint (Olteanu) ºi una de bronz
(Ispas) la Campionatele Europene de Cadeþi din 2008.
ªi în aceste cazuri aprecierile pozitive trebuie sã fie
însoþite de aceeaºi dozã de moderaþie.
Secþia Atletism A fost (alãturi de lupte) secþia care
a existat permanent în organigrama CS-ului de la
momentul înfiinþãrii clubului ºi pânã în prezent. Primul
sportiv important din istoria acestei secþii a fost
Alexandru Chiran (alergãtor pe distanþe lungi), campion
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Secþia Baschet A început sã funcþioneze în anul
2007 având ca antrenor pe Valerian Ioan. În acelaºi
moment a intrat în vigoare un parteneriat cu Baschet
Club Târgoviºte (echipã masculinã care promovase în
divizia A) ºi cu CSª Târgoviºte (formaþia masculinã
de juniori I care participa la campionatul naþional al
juniorilor ºi ºcolarilor). BC-CS-Gresiloft Târgoviºte (la
care au activat ca antrenori Tudor Costescu ºi Cãtãlin
Tãnase ºi în rândurile cãreia au evoluat jucãtori sârbi,
americani, bulgari etc. dar ºi localnici precum Marius
Dobã, Dragoº Panã, Dragoº Andrei, Alexandru Mihuþi
º.a.) a evoluat mulþumitor timp de douã sezoane (20072009) pe prima scenã a baschetului masculin românesc
nefiind în postura de a retrograda. Cu toate acestea în
vara anului 2009, din motive de ordin financiar, a renunþat
sã mai participe la întrecerile diviziei A cedând locul
sãu unei alte formaþii. În iunie 2009 doi componenþi ai
echipei târgoviºtene (D. Andrei ºi Al. Mihuþi) au fãcut
parte din reprezentativa României participantã la Jocurile
Mondiale Universitare de la Belgrad. Începând cu sezonul
2009-2010 echipa CSª-CS (antrenor Valerian Ioan)
joacã în divizia B.
Secþia Box Apare în cadrul clubului în 1997,
funcþionând ca atare ºi în prezent. Principalele succese
se datoreazã sportivilor Ion Muºat (medaliat cu bronz
la campionatele naþionale de seniori), Vasile Purice,
Ion Muºat, Florin Udrea (medaliaþi la campionatele
naþionale de tineret), Valentin Neacºu (campion naþional
de juniori, participant la campionatele mondiale de
juniori), precum ºi celui care i-a pregãtit, antrenorul
Gheorghe Radu.
Secþia Lupte A funcþionat la CS încã din
momentul înfiinþãrii acestuia. Zestrea cu care s-a pornit
(sportivi, antrenori ºi bazã materialã)  preluatã de la
Metalul Târgoviºte  a fost consistentã. Antrenorul
Seidamed Azizi a reuºit sã menþinã echipa de lupte
libere an de an între primele 6 formaþii de divizia A
(medalie de bronz la campionatele naþionale pe echipe
din 1973), iar în plan individual sã asigure plasarea unor
sportivi între medaliaþii campionatelor naþionale de seniori
sau juniori ºi, uneori, chiar la campionatele balcanice.
În aceastã posturã s-au aflat, între alþii, campionii
naþionali de seniori Florin Neicev (1973, categ. 68 kg.)
ºi Gheorghe Ioana (1982, categ. 74 kg.), medaliaþii la
campionatele naþionale de seniori (Ion Iatagan, Teodor
Pãtraºcu, ªtefan Grigoraº, Petre Tarbã, Ionel Baciu,
Constantin Damaschin, Mirel Olteanu, Aurel Panait).
La nivelul juniorilor (unde antrenorul S. Azizi avea ca
secunzi pe I. Iatagan, P. Tarbã, ªt. Grigoraº) succesele
au fost mai consistente. Constantin Ciucioiu, Marcel
Truºcã, Ionel Baciu au fost medaliaþi la campionatele
balcanice, în timp ce la campionatele naþionale Anton
Þârlea, Ion Anghel, Aurel Panait, Marian Bãrgãoanu,
Vasile Moraru, Ionel Baciu, Marcel Truºcã au intrat în
posesia titlului, iar Constantin Damaschin, Constantin

Ciucioiu, Vasile Bungete, Florin Badea, Marian Grebluº
º.a. au fost medaliaþi cu argint sau bronz. Dupã
decembrie 1989, antrenorul Azizi (cel care introdusese
luptele în perimetrul sportului târgoviºtean în urmã cu
aproape 3 decenii) s-a pensionat dar activitatea secþiei
a continuat la aceleaºi cote prin munca (din postura de
antrenori) a foºtilor sãi elevi ªtefan Grigoraº, Marian
Grebluº, Cornel Cornea care au introdus în circuitul
naþional al acestui sport nume importante precum
Alexandru Ötvöº sau Codruþ Bostan, iar Gheorghiþã
ªtefan (categ. 74 kg.) în 2007 având dublã legitimare
Rapid Bucureºti + CS Târgoviºte s-a situat pe locul
5 la campionatele mondiale de seniori ºi pe 3 la
campionatele naþionale de seniori. Începând cu anul
2000 s-a dat o mare atenþie pe plan local luptelor feminine ºi în contextul colaborãrii excelente care a existat
de-a lungul anilor între cluburile târgoviºtene CSª ºi
CS, sub îndrumarea antrenorului Cornel Cornea s-au
obþinut rezultate de prestigiu (inclusiv pe plan
internaþional). Georgiana-Narcisa Paic a obþinut medalia
de argint la campionatele europene de seniori (2011,
categ. 59 kg.), Mihaela Sadoveanu-Panait ºi Ana-Maria
Paic-Ötvöº (ambele având pe perioada junioratului dublã
legitimare CSª+ CS dupã care o datã cu trecerea la
seniorat sunt legitimate numai la CS  lucru valabil ºi
în cazul G. Paic) au fost medaliate la campionatele
mondiale ºi campionatele europene de juniori. Cele 3
sportive au colecþionat pe plan intern o multitudine de
trofee la campionatele naþionale (au împreunã, numai
la seniori, 16 titluri). Au mai fost medaliate la
campionatele naþionale de seniori ºi/sau juniori Maria
Popescu, Adina Popescu, Larisa Grigore º.a.
Secþia Fotbal A existat în cadrul CS-ului în
perioada 1972-1994. La momentul înfiinþãrii clubului a
fost preluatã echipa Metalul Târgoviºte care activa în
divizia B. S-a menþinut în acest eºalon pânã în vara
anului 1977 când a promovat în divizia A. Ca antrenor
era atunci Nicolae Proca iar din lotul care a reuºit
promovarea au fãcut parte, între alþii, portarul Mircea
Stan ºi jucãtorii de câmp Dumitru Gheorghe, Ioan Ene,
Florea Alexandru, Ion Pitaru, Constantin Tãnase, Adrian
Furnicã, Decebal Neagu, Gheorghe Tãtaru (II), Nicolae
Kallo (II), Claudiu Sava º.a. Cu acelaºi antrenor ºi câteva
implanturi în lot (portarii Narcis Coman, Gheorghe
Voinea, Constantin Miia ºi jucãtorii de câmp Gheorghe
Greaca, Nelu Isaia, Petre Marinescu, Nicolae Enache,
Florin Grigore, Ioan ªtefãnescu, Silviu Dumitrescu, Ilie
Niculescu, Gheorghe Filipescu º.a.) echipa a avut douã
ediþii reuºite în divizia A concretizate într-un loc 9 ºi
un loc 7 (cea mai bunã clasare a unei formaþii
târgoviºtene pe prima scenã fotbalisticã a þãrii, în
sezonul 1978-79). În noiembrie ºi decembrie 1978 Narcis
Coman, respectiv Florin Grigore, din postura de echipieri
ai CS-ului au jucat în prima reprezentativã a României.
Au fost primii fotbaliºti legitimaþi la momentul respectiv
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Secþia Tenis de masã A existat în cadrul CS-ului
în perioada 1983-2003. În spiritul fair-play-ului trebuie
precizat cã întreaga activitate s-a derulat în oraºul Titu,
într-un parteneriat ce a funcþionat între Întreprinderea
de Aparataj Electric (ulterior înlocuitã de Întreprinderea
de Electrozi Siderurgici) ºi Clubul Sportiv Târgoviºte.
Prin strãdaniile antrenoarei Georgeta Radu timp de douã
decenii sute de copii au deprins aici tainele acestui
sport, dintre care unii au ajuns la performanþe apreciabile
pe plan naþional. Vârfurile au fost Cristina Mardare ºi
Carmen Gãgeatu care în anii de început ai ultimului
deceniu ai secolului XX au câºtigat medalii la
campionatele naþionale de seniori ºi titluri la
campionatele naþionale de juniori. În aceiaºi perioadã
de timp echipele de junioare 1, 2 ºi 3 s-au situat permanent între primele 8 formaþii din þarã la campionatele
naþionale pentru categoriile de vârstã respective.
Secþia Volei A fost secþia cu cel mai redus stagiu
de activitate în cadrul CS-ului. La momentul înfiinþãrii
clubului a fost preluatã de cãtre acesta formaþia femininã
Sãnãtatea Târgoviºte (care activa în divizia B). În
componenþa acesteia s-au aflat câteva dintre gloriile
voleiului târgoviºtean, între care Elena Grigoroiu-Matei,
Ecaterina Stolojan  Rusen, Elena Alexandru-Dumitriu,
Dolorica Niculescu-Popescu (toate cu stagii îndelungate
de participare la campionatele diviziilor A sau B)
precum ºi câteva talentate tinere jucãtoare provenite
de la ªcoala Sportivã Târgoviºte (Daniela Ologeanu,
Marinela Moise º.a.). Din pãcate antrenorul (Constantin
Costea) nu a avut tactul necesar pentru a face sudura
între generaþii, motiv pentru care la scurtã vreme de la
începerea competiþiei jucãtoarele vârstnice (în fapt
titularele) s-au retras in corpore. În asemenea condiþii
majoritatea campionatului a fost dus cu o formaþie de
junioare care a fost depãºitã net de celelalte
competitoare, deznodãmântul neputând fi decât unul
singur, retrogradarea. Mai mult decât atât echipa a fost
imediat desfiinþatã ºi ca atare activitatea secþiei de volei
în cadrul CS-ului se limiteazã la un singur sezon
competiþional (1972-1973). (A.B.)

la un club târgoviºtean care au evoluat în echipa
naþionalã. N. Coman a fost desemnat în 1978 Cel mai
bun fotbalist roman al anului distincþie rãmasã pânã în
prezent unicat în istoria fotbalului târgoviºtean. În 1979
Fl. Grigore a fãcut parte din reprezentativa studenþeascã
a României medaliatã cu bronz la Jocurile Mondiale
Universitare din Mexic. Plecarea antrenorului Proca în
vara anului 1979 s-a resimþit ºi la finele anului
competiþional urmãtor CS-ul a retrogradat în divizia
B. A revenit însã imediat în A având acum ca antrenor
pe ªtefan Coidum ºi beneficiind  în mare  de acelaºi
nucleu de jucãtori (Voinea, Miia, Ene, Niculescu, Pitaru,
S.Dumitrescu, Alexandru, Enache, Gheorghe,
Filipescu, Greaca, Sava) cãrora li s-au adãugat Dumitru
Economu, Nicolae Dobrin, Iordan Eftimie, Mihai
Margelatu, Viorel Radu, Octavian Popescu. Cu toate
cã au fost dese schimbãri pe banca antrenorilor
principali (Emerich Jenei, Gheorghe Ene, Constantin
Rãdulescu) s-a reuºit menþinerea echipei în divizia A
douã sezoane fãrã a avea emoþii prea mari în privinþa
retrogradãrii. Deznodãmântul nefericit s-a produs în vara
anului 1984 atunci când, pe fondul rotirii a trei antrenori
principali într-un an competiþional, formaþia târgoviºteanã
a coborât în cel de al doilea eºalon valoric al fotbalului
românesc. Au urmat 8 sezoane cenuºii în divizia B
dupã care în 1992 s-a mai coborât o treaptã,
retrogradarea în C (acum rebotezatã Liga 3). A evoluat
aici încã douã sezoane apoi, pe fondul modificãrilor
structurale petrecute ºi în sport dupã decembrie 1989,
echipa de fotbal a CS-ului a fost preluatã de Oþelul
Universitatea Târgoviºte. Începând cu toamna anului
1994 (dupã 6 sezoane în care a evoluat în divizia A,
14 în B ºi 2 în C) nu a mai existat secþie de fotbal în
cadrul Clubului Sportiv Târgoviºte.
Secþia Tenis de câmp A fost înfiinþatã în anul 2007
prin preluarea de la Metalul UPET Târgoviºte a
întregului efectiv uman care activase aici (antrenorul
Sorin Erlic ºi sportivii legitimaþi). În perioada care a trecut
de atunci pânã în prezent principalele succese în plan
intern se datoreazã sportivilor Laurenþiu Erlic (multiplu
medaliat cu argint ºi bronz la campionatele naþionale
de seniori), Sebastian Pãdure (medaliat cu bronz la
campionatele naþionale de juniori I), Ioana Poºircã,
Alexandra Voicu ºi Luana Dãuº (toate trei medaliate la
campionatele naþionale de juniori III). În ceea ce priveºte
succesele în plan internaþional ºi pe plan de imagine
sportivul numãrul 1 al clubului este Sorana Cârstea. A
participat la Jocurile Olimpice de la Beijing (2008), a
fost componentã a echipei României la întrecerile din
Fed Cup (formaþii naþionale feminine) ºi Cupa Hopman
(echipe naþionale mixte) ºi a ajuns la un moment dat
(august 2009) pe locul 23 în ierarhia WTA. Din pãcate
lipsa ei de la competiþiile interne face ca CS-ul sã
rãmânã cu beneficii numai la capitolul notorietate. Este
totuºi prea puþin.

CLUBUL SPORTIV MUNCITORESC OÞELUL/
CSM OÞELUL A fost înfiinþat la 1 ianuarie 1984 fiind
în fapt continuatorul Asociaþiei Sportive Oþelul
Târgoviºte care a existat în perioada 1973-1983. În plus
în structura noului creat club au fost incluse  din postura
de unitãþi aparþinând Ministerului Industriei Metalurgice
(la fel ca ºi COST.)  asociaþiile sportive Oþelinox
Târgoviºte ºi CSª Metalurgic Târgoviºte. Acestea au
avut însã, pânã în 1990, un grad de independenþã destul
de larg. În perioada 1984-1990 CSM Oþelul a funcþionat
pe lângã Comitetul de Sindicat al Combinatului de Oþeluri
Speciale Târgoviºte cu 4 secþii de performanþã (judo,
nivel olimpic; box, nivel internaþional; baschet ºi volei,
nivel naþional) ºi 7 secþii sport de masã (atletism, fotbal,
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s-a realizat obiectivul propus (menþinerea în primul
eºalon valoric al baschetului feminin românesc) în ediþia
urmãtoare echipa joacã sub titulatura Oþelul Târgoviºte.
Locul de mijloc ocupat la sfârºitul campionatului nu a
mulþumit conducerea clubului care a luat mãsuri energice
de revigorare. Au fost aduºi lângã echipã doi sponsori
puternici (Doru Nedelcu ºi Universitatea Valahia) iar
ca antrenor a fost numit binecunoscutul Alexandru
Moise (care se afla ºi la conducerea tehnicã a echipei
naþionale). Lotul a fost completat cu unele dintre cele
mai bune jucãtoare române ale momentului (Magdalena
Moise, Gabriela ªchiopu, Marilena Stocheci, Antoaneta
Toma, surorile Maria ºi Simona Mãrgãrit componente
ale echipei naþionale) ºi a fost înregimentatã ºi prima
jucãtoare strãinã (Iulia Râjova, Moldova). În asemenea
condiþii douã sezoane consecutive (1994-1996) titlul de
campioanã a României la baschet feminin a fost câºtigat
de Oþelul Universitatea Târgoviºte. Au fost primele titluri
din istoria sportului, la nivel de seniori, obþinute de o
formaþie din Târgoviºte. Din aceastã posturã echipa a
jucat în Cupa Campionilor Europeni ºi aceasta fiind o
premierã pentru sportul târgoviºtean. Din pãcate, din
motive de ordin economic, cei doi sponsori s-au retras,
ºtacheta nu a mai putu fi menþinutã la acest nivel
ridicat, iar antrenorul ºi jucãtoarele exponenþiale au
plecat. În asemenea condiþii deºi au apãrut noi sponsori
(firmele Livas din Târgoviºte ºi Metaco din Bucureºti)
echipa, sub noua denumire Oþelul Livas Metaco
Târgoviºte a avut douã ediþii de campionat (1996-1998)
mai slabe încheiate pe locurile 7, respectiv 3. În vara
anului 1998 Oþelul s-a retras din aceastã asociere,
formaþia fiind preluatã în totalitate de sponsorul cipriot
Ioanou Yannakis.
Secþia Box A fost cea mai longevivã dintre cele
care au activat în cadrul CSM Oþelul. Este de fapt
singura secþie care ºi-a desfãºurat activitatea pe întrega
perioadã de existenþã au clubului (1984-2009, în ultimii
4 ani numindu-se însã Mechel). La momentul zero (1
ianuarie 1984) au fost preluate baza materialã, sportivii
ºi antrenorii (Gheorghe Badiu, Nicu Tamaº) secþiei de
box care exista, cu rezultate notabile, la fosta asociaþie
sportivã Oþelul Târgoviºte. Performanþele s-au menþinut
la un nivel ridicat datoritã prestaþiilor unor sportivi valoroºi
precum Marin Viºan, Constantin Radu, Cezar Robu,
Adrian Luca, Marian Badea (medaliaþi la campionatele
naþionale de seniori), Gheorghe Stan, Gheorghe
Pãtulea, Cornel Florea, Marius Pârvu, Vasile Tãnase,
Alexandru Stan, Cãtãlin Cristea º.a. (medaliaþi la
campionatele naþionale de juniori ºi/sau tineret). ªefii
de promoþie ai boxerilor care au activat la CSM Oþelul
au fost Marin Viºan, antrenor Gheorghe Badiu (de 5 ori
medaliat cu argint sau bronz la campionatele naþionale
de seniori, selecþionat în echipa naþionalã participantã
la campionatul balcanic de seniori) ºi, mai ales, Adrian
Luca, antrenor Nicu Tamaº. Luca este un adevãrat

handbal, oinã, orientare turisticã, tenis de câmp, tenis
de masã). Dupã 1990 a activat ca organizaþiei
independentã sub egida SC Oþelul SA ºi s-a axat
exclusiv pe sportul de performanþã, având secþii de
baschet, box, fotbal, judo, volei. Timp de peste 11 ani
(1984-1995), perioada cea mai bogatã în succese a
CSM Oþelul Târgoviºte, funcþia de preºedinte a fost
deþinutã de Ilie Crãciunescu. Realizãrile clubului s-au
datorat în mare mãsurã ºi sprijinului concret acordat
de unii dintre directorii generali ai Combinatului de
Oþeluri Speciale Târgoviºte (Victor Mihu, Mihail
Curcubãtã, Ion Chiose), directorii adjuncþi sau directorii
de uzine (Alexe Bondoc, Criºan Panait, Nicolae Irimia),
liderul de sindicat Florin Alexandrescu º.a.
Secþia Atletism Antrenorul ªtefan Nae a reuºit sã
impunã pe plan naþional câteva nume precum alergãtorul
de semifond Vasile Aldica ºi maratonistul Gheorghe
Grigorescu. Echipa de maraton  bãrbaþi a intrat în
posesia medaliei de argint la campionatele naþionale
de tineret din 1988.
Secþia Baschet A fost reprezentat în cadrul clubului
la momentul înfiinþãrii acestuia de Oþelinox Târgoviºte
cu o echipã masculinã care juca în divizia B. Cinci
ediþii de campionat a activat la acest nivel având ca
antrenori pe Cornel Marinescu, Valerian Ioan, Dan
Chircã, Dan Braºoveanu iar ca jucãtori, între alþii, pe
Cornel Popescu, Radu Mirãuþã, Cornel Simescu, Stelian
Pãduraru, Mihai Banu, Valentin Oanã, Sorin Niþã º.a.
A reuºit promovarea în divizia A în vara anului 1989 cu
Valerian Ioan (principal) ºi Virgil ªtefan (secund) pe
banca tehnicã, iar ca jucãtori cu Horia Pãun, Lãzãricã
Viºan, Nelu Lefter, Emil Jerebie, Vasile Zdrenghea, Radu
Armaziu, Cornel Tronaru, Iulian Necºeanu, Cornel
Ciochinã, Alexandru Anica, Dragoº Nãstase, Alexandru
Coroliu. A activat 2 ediþii de campionat în divizia A
având ca antrenor pe V.Ioan iar lotul de jucãtori a fost
completat cu Lucian Vasilicã, Dragoº Gherasim,
Bogdan Rãdulescu, Cornel Alecu, Vasile Tace, Marin
Marinache º.a. O serie de componenþi ai echipei au
fost selecþionaþi ºi au jucat în naþionalele României de
seniori (Pãun, Lefter) sau de tineret (Pãun, Gherasim,
Alecu). În intervalul de timp în care a evoluat în diviziile
B ºi A problemele de ordin administrativ ale echipei
masculine Oþelinox Târgoviºte au fost rezolvate de
Eugen Sanda ºi Romi Stãnciulescu, coordonaþi de Radu
Lazãr (directorul intreprinderii) ºi Adrian Glãvan
(preºedintele secþiei). Dupã retrogradarea din divizia A
(1991) echipa masculinã de baschet a fost desfiinþatã.
Concomitent Oþelinox Târgoviºte a preluat formaþia
femininã Luceafãrul Romlux Târgoviºte care activa în
divizia B. La sfârºitul sezonului 1991-1992 s-a reuºit
promovarea în divizia A echipa având ca antrenor pe
Decebal Pãun iar în lot au fost, între altele, Dana
Pantilin, Ana-Maria Ioniþã, Cristina Florescu º.a. Dupã
o primã participare în divizia A (1992-1993) în care
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Oþelul (încheiaþi cu douã promovãri succesive, în B
ºi A, caz unic în fotbalul târgoviºtean) aceastã
echipã ºi-a schimbat acþionariatul în vara anului 1996.
De aici a început ºi cãderea ei dar aceasta intrã în
palmaresul altora.
Secþia Handbal A activat în cadrul clubului prin
intermediul echipei masculine CSª Metalurgic
(antrenor Gabriel Nicolin). Formaþia a participat mai
multe ediþii în divizia naþionalã a juniorilor ºi ºcolarilor.
Secþia Judo A funcþionat începând cu anul 1984.
A preluat de la fosta asociaþie sportivã Oþelul activul ºi
pasivul existente aici (antrenorii Constantin Sauciuc ºi
Wilson Grecu, instructorii sportivi Vasile Gorghescu ºi
Ilie Torcicã; baza materialã; 70 sportivi legitimaþi, dintre
care 2 de clasã internaþionalã). La acel moment (lucru
continuat pânã în 1990) a existat o colaborare cu
Federaþia Românã de Judo ºi Comitetul Olimpic Român
materializatã în existenþa în cadrul clubului a unui Centru
Olimpic Naþional de pregãtire a speranþelor acestui sport
din întreaga þarã, ceea ce a permis existenþa multor
duble legitimãri. În perioada 1984-1990 (cu o singurã
excepþie, în 1988) echipa de seniori a activat în divizia
A. La campionatele naþionale pe echipe din 1984
formaþia de tineret s-a clasat pe locul II iar cea de juniori
a intrat în posesia titlului de campioanã naþionalã. În
întrecerile individuale cu rang de campionate naþionale
de seniori Constantin Coman ºi Mihai Anghelescu au
fost medaliaþi cu aur, iar Adrian Szekely, Nicolae Mihu,
ªtefan Ghinescu, Radu Ivan au intrat în posesia
medaliilor de argint sau bronz. La campionatele
naþionale de tineret ºi/sau juniori au fost medaliaþi Mihu,
Szekely, Ghinescu, Ivan, precum ºi Richard Pârvu,
Andrei Gorghescu, Florin Niþã º.a.
Secþia Oinã Timp de 4 ani consecutivi (1985-1988)
a reuºit sã se claseze pe locul II la campionatele
naþionale de juniori.
Secþia Volei La momentul înfiinþãrii sale CSM
Oþelul a preluat locul din divizia B femei de la CSª
Târgoviºte dupã care la finalul sezonului 1987-1988
reuºeºte promovarea în divizia A. Acest lucru s-a
datorat antrenorilor Ion-Vladimir Stãnescu (pe parcursul
campionatului), George Simulescu  principal ºi
Roxana Miron  secund (la turneul de la Buzãu pentru
promovare în A) ºi jucãtoarelor Maria Mititelu, Ioana
Nistor, Ecaterina Stana, Florica Vasile, Ilona IonescuTodea, Cristina Lakatoº, Marina-Cristina Zamfir, Elze
Gheorghe-Sultãnescu, Gica Podoiu, Ileana Oprea
(ultimele 5 fiind localnice). Timp de 9 ediþii de campionat
(1988-1997) CSM Oþelul Târgoviºte a evoluat în
compania celor mai bune formaþii din voleiul feminin
românesc. A avut în acest timp ca antrenori pe
Constantin Wesselly, Nicolae Groza, Adrian Cotoranu
º.a., iar ca jucãtoare, între altele (în afara celor menþionate
cu ocazia promovãrii) pe Dumitra Dima, Adriana Colceriu,
Corina Olteanu-Malaxia, Maria Chitic-Vasilicã, Doina

fenomen în boxul românesc. În cei 22 de ani de carierã
sportivã (1988-2009) a activat în cadrul unui singur club,
a avut acelaºi antrenor, s-a menþinut în limitele
categoriilor de greutate 51-54 kg., a fost medaliat la
toate categoriile de vârstã pentru care în þara noastrã
se organizeazã campionate naþionale. Rarisimã în boxul
românesc este performanþa sa ca timp de 13 ani
consecutivi (1997-2009) sã obþinã medalii la
campionatele naþionale de seniori (2 de aur, 2 de argint,
9 de bronz). A fost nevoit sã se retragã din activitate la
sfârºitul anului 2009 deoarece, pentru protecþia
sportivilor, dupã împlinirea vârstei de 34 de ani
Regulamentul Federaþiei Române de Box interzice
acestora practicarea sportului de performanþã. Incepând
cu a doua jumãtate a primului deceniu din mileniul III
sunt de remarcat ºi rezultatele sportivelor care practicã
boxul sub îndrumarea antrenorului Nicu Tamaº. Dintre
acestea sunt de menþionat Gabriela Bold (medaliatã
cu bronz la campionatele europene de juniori, multiplã
campioanã naþionalã de seniori, tineret, juniori),
Loredana Negoescu, Andreea-Mihaela Mihai, Carmen
Neagoe (medaliate la campionatele naþionale de seniori
ºi/sau tineret).
Secþia Fotbal A existat ca secþie încadratã la
categoria sport de masã de la momentul înfiinþãrii CSM
Oþelul, în primii 10 ani de activitate nedepãºind stadiul
campionatului judeþean. La 1 august 1994 a fuzionat
cu FC Târgoviºte (fostul CS Târgoviºte), care la acel
moment activa în divizia C, a fost atrasã ca sponsor
Universitatea Valahia, iar noua echipã a primit numele
de Oþelul Universitatea Târgoviºte. Ca antrenor principal a fost numit Silviu Dumitrescu, iar ca secunzi Vasile
Szilagyi (preparator fizic) ºi Gheorghe Pãsãricã (portari).
Lotul de jucãtori era alcãtuit în marea lui majoritate din
tineri târgoviºteni sau proveniþi din localitãþi dâmboviþene.
Între aceºtia s-au aflat, între alþii, portarul Cristian Igescu
ºi jucãtorii de câmp Cosmin Becheanu, Remus
Gâlmencea, Cristian Þermure, Dan Mieluºicã, Sorin
Rãdoi, Bogdan Liþã, Vasile Bârdeº, Cristian Bãlaºa,
Septimiu Burtescu, Marius Pietraru, Laurenþiu
Reghenkampf º.a. Dupã un parcurs foarte bun echipa
târgoviºteanã a câºtigat seria din care a fãcut parte ºi
a promovat, în vara anului 1995, în divizia B. Având
aceeaºi conducere tehnicã ºi, în cea mai mare parte
acelaºi lot de jucãtori, la finalul sezonului urmãtor (19951996) formaþia târgoviºteanã a promovat în divizia A.
Principalii nou veniþi au fost portarul Cosmin Lunescu,
jucãtorii de câmp Adrian Bogoi, Rãzvan Toboºaru,
Romicã Zamfir (ºi aceºtia tot dâmboviþeni), Cãtãlin
Hâldan ºi Cezar Dinu (împrumutaþi de la Dinamo
Bucureºti) dar ultimii doi au fost folosiþi numai în tur
dupã care au fost rechemaþi la echipa-mamã. Având
o evoluþie impecabilã formaþia târgoviºteanã a
promovat în Divizia Naþionalã (noua denumire a diviziei
A). Dupã numai doi ani petrecuþi sub patronajul CSM
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radio orientare au obþinut fraþii Iustina-Mihaela ºi
Alexandru-Pavel Babeu pregãtiþi ºi coordonaþi din
postura de oficial sportiv de Maestrul Internaþional al
Sportului Pavel Babeu (tatãl lor). Au mai obþinut titluri
sau medalii la Campionatele naþionale de seniori
componenþii secþiilor box (Gabriela Bold, Cãtãlin Cristea,
Mihaela-Andreea Mihai, Carmen-Raluca Neagoe,
Veronica Mitrofan; antrenor Nicu Tamaº) ºi judo
(Alexandru Nedelcu; antrenor Romel Muºa), în timp ce
secþiile de atletism (Nicoleta-Mãdãlina Anghelescu, AnaMaria Mihai; antrenor Cornel Pãtrãºcan) ºi tenis (IuliaMaria Ivaºcu) au adus titluri la Campionatele naþionale
de juniori. Secþia volei (antrenor Dragoº Bizdrigheanu)
activeazã cu o formaþie femininã în Divizia A 2 (al doilea
eºalon valoric al voleiului feminin românesc), iar secþia
fotbal a avut echipã în Liga 3 (ediþia de campionat 20092010). CSM Târgoviºte are primite în administrare douã
dintre cele mai importante baze sportive aflate în
patrimoniul municipiului, respectiv Stadionul Eugen
Popescu ºi Bazinul Acoperit de Inot din micro III. De la
înfiinþare ºi pânã în prezent activitatea CSM Târgoviºte
a fost condusã, din postura de Preºedinte, de profesorul
Ciprian-George Iugulescu. (A.B.)

Radu, Corina Bratu, Claudia Oprea, Mihaela Miricã
(ultimele 3 fiind târgoviºtence get-beget). Cele mai bune
performanþe ale echipei au fost douã locuri 6 ºi un loc
7. În 1995 a jucat finala Cupei României, meci pierdut
(cu Rapid Bucureºti  campioana þãrii) dar postura în
care a ajuns i-a permis ca în lunile ianuarie-februarie
1996 sã susþinã 7 meciuri într-o competiþie europeanã.
Este vorba de Cupa Cupelor- manºa I în cadrul cãreia
la Sala Sporturilor din Târgoviºte au jucat formaþii de
mare renume ca Anthesis Modena, Italia (deþinãtoarea
en titre a trofeului) sau ÞSKA Moscova, Rusia (fostã
câºtigãtoare a Cupei Campionilor Europeni). Cum la
noi o minune nu þine prea mult în ediþia urmãtoare de
campionat CSM Oþelul s-a situat pe ultimul loc în divizia
A retrogradând în eºalonul secund. Alunecarea pe
tobogan nu s-a oprit aici ºi pe fondul problemelor legate
de privatizarea COST (sponsorul principal al echipei),
formaþia nu a mai fost înscrisã în ediþia 1997-1998 a
diviziei B. Practic echipa ºi secþia s-au desfiinþat. (A.B.)

CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL / CSM A fost
înfiinþat prin Hotãrârea Nr. 273 din 16 iulie 2008 a
Consiliului Local al Municipiului Târgoviºte, ca persoanã
juridicã de drept public. În perioada de început a activitãþii
au fost organizate ºi afiliate la Federaþiile de specialitate
6 secþii (atletism, baschet, box, judo, tenis, volei). La
începutul anului 2011 numãrul lor a ajuns la 8, ca urmare
a înfiinþãrii secþiilor de fotbal ºi radioamatorism. În primii
sãi trei ani de activitate CSM a obþinut o serie de
importante succese pentru sportul târgoviºtean. Echipa
femininã de baschet a câºtigat 2 titluri de campioanã
naþionalã, 2 Cupe ale României ºi a avut parcursuri
excelente în FIBA Euro Cup (a doua competiþie, din
punct de vedere valoric, din Europa) concretizate în
calificãri pentru faza ºaisprezecimilor de finalã (ediþia
2008-2009), respectiv sferturilor de finalã (ediþia 20092010, cea mai bunã performanþã obþinutã de o formaþie
femininã de club din România în ultimele trei decenii).
Aceste importante succese s-au datorat talentului ºi
muncii unor sportive precum Monika-Izabela
Brosovszky-Boriga, Gabriela-Larisa Toma (Maestre
Emerite ale Sportului), Anne-Marie Parãu (Maestrã a
Sportului), Taisia Lungu, Luminiþa Manta, Raluca Alecu
(provenite din pepiniera baschetului târgoviºtean,
componente ale loturilor naþionale de tineret ºi/sau
junioare), precum ºi a aportului adus  în unele perioade
de timp  de o serie de jucãtoare strãine cu cãrþi de
vizitã impresionante, precum Tina Thompson, Nike
Anosike, Chrissy Givens (SUA), Linda Fröhlich
(Germania), Shay Doron (Israel) º.a. Acestea, alãturi
de celelalte componente ale echipei, au fost pregãtite
ºi conduse cãtre respectivele succese de antrenorii
Cãtãlin Tânase ºi Marius Dobã. Importante realizãri,
concretizate în titluri ºi medalii la Campionatele
balcanice ºi Campionatele naþionale de radioamatorism/

CLUBUL SPORTIV ªCOLAR / CSª Este
continuatorul ªcolii Sportive de Elevi Târgoviºte (a
existat în perioada 1958-1970) ºi al ªcolii Sportive
Târgoviºte (1970-1978) care nu au avut personalitate
juridicã, funcþionând pe lângã diferite licee sau ºcoli
generale din municipiu. A fost înfiinþat în 1978 ca unitate
de învãþãmânt de sine stãtãtoare, independentã. O lungã
perioadã de timp a purtat denumirea CSª Dâmboviþa
Târgoviºte. Numele actual CSª Târgoviºte îl are
începând cu anul 2001. La momentul înfiinþãrii clubului
activitatea s-a desfãºurat în 5 secþii (atletism, baschet,
fotbal, lupte, volei). Gama disciplinelor sportive s-a mãrit
treptat cu tenis de câmp (1980), handbal (1982),
gimnasticã (1989), judo (1995). În prezent (2011) în
cadrul clubului funcþioneazã 7 secþii (cele enumerate,
mai puþin gimnastica ºi tenisul de câmp). De-a lungul
celor peste trei decenii de existenþã aici au fost iniþiaþi
în tainele sportului, pregãtiþi ºi lansaþi în circuit peste
10.000 de tineri elevi. Dintre aceºtia unii au atins culmile
înaltei performanþe (medalii la campionatele mondiale
ºi/sau europene de seniori sau juniori) încã din perioada
când activau în cadrul clubului (atleta Marina-Cãtãlina
Oprea sau luptãtoarele Mihaela Sadoveanu ºi Ana-Maria
Paic), alþii au atins acest deziderat dupã încheierea
junioratului, odatã cu transferul lor cãtre diferite alte
cluburi din þarã. La aceasta au contribuit profesorii care
au activat în cadrul clubului ºi care au reuºit cu mult
profesionalism sã îi pregãteascã ºi sã îi lanseze cãtre
înalta performanþã. Meritã evidenþiaþi, în acest context,
profesorii Nicolae Guþoiu  antrenor emerit (atletism),
Cornel Cornea (lupte), Gheorghe-Teofil Tzitzeclis (fotbal)
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N. Guþoiu el a reuºit ca în perioada 2008-2010 sã aducã
clubului o medalie de argint la campionatele balcanice
de juniori ºi 10 victorii la campionatele naþionale (2 la
seniori, 2 la tineret, 6 la juniori). A fost selecþionat în
echipele naþionale de juniori, tineret, seniori ºi este
recordman naþional de juniori. În cei 21 de ani cât a
activat în cadrul secþiei (1990-2011) Nicolae Guþoiu a
mai antrenat ºi alte nume importante pentru atletismul
târgoviºtean precum Nicoleta Scârtoaje, Alina
Alexandru, Ionuþ David, Georgiana-Nicoleta Peneº º.a.
Au mai activat cu rezultate bune în cadrul secþiei ºi
profesorii Sandu Marin (a pregãtit pe Doina Drãgan 
aruncãtoare de greutate, medaliatã cu bronz la
campionatele balcanice de juniori, de 2 ori campioanã
naþionalã de juniori), Constantin Stanciu, Ion Grecu,
Romi Goicea (a pregãtit pe Simona Bucur, campioanã
balcanicã ºi naþionalã de juniore, la 100 m).
Secþia Baschet Este în istoria clubului sportul de
echipã la care au fost înregistrate cele mai multe ºi
mai mari succese. La aceasta au contribuit în foarte
mare mãsurã modul în care a fost conceputã strategia
secþiei, profesionaismul ºi continuitatea în activitate a
antrenorilor care au activat aici. S-a început cu Cornel
Marinescu ºi Valerian Ioan, au intrat ulterior în colectiv
Gabriel Ionescu ºi Gabriela Trandafirescu (toþi aceºtia
acumulând mai mult de 20 de ani de activitate în cadrul
secþiei) iar în ultimul deceniu li s-au alãturat mai tinerii
Andra Pãun-Adiohos ºi Cãtãlin Tãnase care le calcã
hotãrât pe urme în privinþa reeditãrii performanþelor.
Specificul activitãþii din CSª-uri (încheierea activitãþii o
datã cu terminarea junioratului) nu a permis existenþa
unor echipe cu rezultate spectaculoase la nivel de
seniori. În schimb la juniori (I, II sau III) au fost câºtigate
6 titluri de campioni naþionali precum ºi alte 10 locuri II
sau III, cãrora trebuie adãugate 12 prezenþe pe podium
(dintre care 5 pe prima treaptã) la campionatele
naþionale de minibaschet. Acest bilanþ cu totul
remarcabil pentru un sport de echipã a fost realizat prin
aportul unor sportivi care au adus faimã baschetului
târgoviºtean, precum Horia Pãun (selecþionat în echipa
naþionalã de seniori), Valentin Stãnescu, Dragoº
Gherasim, Cornel Alecu, Marius Dobã, Cãtãlin Tãnase,
Dragoº Panã, Alexandru Mihuþi (componenþi ai
naþionalelor de juniori). Dintre aceºtia Alecu ºi Dobã
ulterior terminãrii perioadei de la CSª Târgoviºte au jucat
ºi în naþionala de seniori a României, iar ceilalþi în
reprezentativa de tineret. Baschetul feminin a fost inclus
mai târziu (începând cu mileniul III) în sfera de activitate
a secþiei de la CSª. Sub conducerea antrenorului Cãtãlin
Tãnase echipa de junioare I a intrat în posesia titlului
de campioanã naþionalã în 2008; s-au mai obþinut medalii
de argint sau bronz la campionatele naþionale de junioare
III, II, I ºi tineret în perioada 2005-2009. Din rândurile
acestei generaþii de excepþie s-au evidenþiat Taisia Lungu,
Raluca Alecu, Luminiþa Manta, Ana Mavrodineanu care

ºi grupul celor care au activat în cadrul Catedrei de
baschet (Cornel Marinescu, Valerian Ioan, Gabriel
Ionescu, Gabriela Trandafirescu). Este important de
semnalat cã fiecare dintre aceºtia a lucrat efectiv în
cadrul clubului peste 20 de ani. Pasiunea, continuitatea,
valoarea au contribuit la obþinerea numeroaselor succese
de sportivii pe care i-au pregãtit. Mulþi dintre tinerii care
timp de câþiva ani, în perioada studiilor ºcolare, au fãcut
sport de performanþã în cadrul CSª Târgoviºte sunt ºi
exponenþi palpabili ai celebrului dicton latin Mens sana
in corpore sano. Personalitãþi care ulterior au deþinut
funcþii de conducere pe plan local în domeniul
economico-administrativ, medici, ingineri, economiºti,
juriºti, profesori etc. se mândresc cã în CV-ul personal
sunt trecute ºi titluri sau medalii câºtigate la diferite
competiþii sportive cu caracter naþional. Succesele au
fost obþinute ºi datoritã modului în care cei care au
condus destinele CSª Târgoviºte de-a lungul anilor ºi-au
fãcut datoria. În cei peste 30 de ani de funcþionare la
conducerea unitãþii au fost ca directori Corneliu
Marinescu (1978-1990), Gheorghe-Teofil Tzitzeclis
(1990-2010), Andreea Adiohos (2010  în prezent), iar
ca directori adjuncþi, dupã 1990, Iulian Cristea (19901991), Valerian Ioan (1991-2010), Emilia Ghiþã (2010 
în prezent). Ei au reuºit sã asigure clubului o
infrastructurã invidiatã de multe unitãþi ºcolare similare.
Între altele aceasta conþine o salã de jocuri (baschet,
handbal, volei) omologatã pentru meciuri de divizia A
cu tribune capabile sã primeascã 300 de spectatori,
salã pentru lupte ºi judo, salã de forþã, saunã, vestiare,
grupuri sanitare, salã de ºedinþe, birouri etc. Clubul
deþine în aceeaºi incintã terenuri în aer liber de
minifotbal, baschet, handbal, tenis, volei. La o altã locaþie
(în zona centralã a municipiului) are un minihotel cu
spaþii de cazare pentru 30 de persoane ºi spaþii pentru
pregãtirea ºi servirea mesei, iar în localiatea Nucet teren
de fotbal, vestiare, magazii etc. precum ºi capacitãþi
de cazare ºi servirea mesei pentru 40 de persoane.
Secþia Atletism A adus clubului peste 200 medalii
la competiþii internaþionale (campionate mondiale,
europene, balcanice, pentru juniori) ºi naþionale (la toate
categoriile de vârstã, de la copii la seniori). Numãrul 1
din istoria secþiei este Marina-Cãtãlina Oprea.
Alergãtoare de semifond, obstacole ºi cros, îndrumatã
(în perioada 1998-2006) de Nicolae Guþoiu (distins cu
titlul de antrenor emerit pentru performanþele sportivei),
a fost medaliatã cu bronz la campionatele mondiale de
juniori, a câºtigat 3 titluri de campioanã europeanã de
juniori, a fost medaliatã cu bronz la campionatele
balcanice de seniori ºi a câºtigat 2 titluri de campioanã
balcanicã de tineret ºi 5 de juniori. Pe plan intern a fost
multiplu medaliatã la campionatele naþionale de seniori,
tineret, juniori, recordmanã naþionalã de juniori. Un alt
component de valoare al secþiei a fost George-Daniel
Preda (alergãtor de semifond ºi cros). Pregãtit de acelaºi
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3 de bronz, iar în Cupa României echipa s-a calificat o
datã în finalã ºi de 4 ori în semifinale. În ceea ce priveºte
echipa de junioare aceasta a câºtigat, în acelaºi interval de timp, un titlu de campioanã naþionalã (2008), 2
locuri II ºi 2 locuri III. Aceste performanþe nu ar fi fost
posibile fãrã existenþa unor sportive de valoare: Daniela
Pufulete, Lena Pop, Sorina Amza, Iulia Cosma, Denisa
Comãnoiu, Roxana Oprea, Olivia Oprea, Georgiana
Pop, Ana-Maria Stanciu, Alina Bârþoiu, Monica Varga,
Roxana Cioacãtã º.a.
Secþia Handbal A existat în organigrama clubului
începând cu anul 1982. De atunci ºi pânã în prezent
activitatea a fost axatã numai pa varianta femininã a
acestui sport. În perioada 1982-1990 au funcþionat ca
antrenori Gabriel Nicolin ºi Nicolae Niculãescu.
Rezultatele, la nivel de echipe, nu au fost de excepþie,
dar în plan individual au existat valori precum Cornelia
Ciucardel (selecþionatã în naþionalã de junioare ºi
promovatã la o echipã de divizia A) sau Alina Mihai ºi
Roxana Tomescu (promovate la echipe de divizia B).
La jumãtatea anilor 90 sub îndrumarea aceluiaºi G.
Nicolin a existat o generaþie competitivã (la nivel de
junioare II) care a constituit ulterior osatura echipei de
divizia B Victoria Târgoviºte. O a treia generaþie
valoroasã din istoria clubului a atins apogeul în 1999
atunci când echipa de junioare III (pregãtitã de Gabriela
Condrea ºi Marius Costache) a câºtigat titlul de
campioanã naþionalã la aceastã categorie de vârstã.
Este singurul titlu din istoria secþiei ºi obþinerea lui a
fost posibilã prin aportul consistent al unor jucãtoare
precum Liliana Tâmplaru, Valentina Eparu, Florica Ion,
Larisa Gogu, Iulia Dumitrescu º.a. care au ºi fost
angrenate în trialuri ale selecþionatelor de junioare III
sau II ale României. În ultimii ani activitatea secþiei a
devenit din ce în ce mai puþin productivã. Instabilitatea
antrenorilor a fost una din cauze, dar în mod cert nu
singura. Se încearcã revigorarea activitãþii pornindu-se
de la 0, respectiv de la cel mai tânãr eºalon de viitori
sportivi, copiii. Aceasta presupune în afarã de multã
muncã, rãbdare ºi capacitatea de a putea sã aºtepþi,
lucruri destul de puþin agreate de factorii de decizie din
domeniul sportului din zilele noastre.
Secþia Judo Este sportul apãrut cel mai târziu
(1995) în programul de activitate al CSª Târgoviºte. Sub
îndrumarea antrenorilor Alexandru Brebeanu ºi apoi
Romel Muºa aici s-au pregãtit o serie de sportivi valoroºi
precum Alexandru Nedelcu (medaliat cu bronz la
campionatele naþionale de seniori, campion naþional de
tineret ºi juniori), Andrei Vãcaru, Bogdan Neacºu, Ilie
Wiessmann, Marius Popescu, Cosmin Talaz, Cristian
Nedelcu º.a. (medaliaþi la campionatele naþionale de
copii, cadeþi sau juniori).
Secþia Lupte Este, alãturi de atletism, secþia din
club cu cele mai bune rezultate în plan internaþional cât
ºi în plan intern. Sportivii ºi sportivele de la CSª

au fost ºi componente ale naþionalelor de junioare
medaliate cu argint ºi bronz la campionatele balcanice
precum ºi ale echipei de senioare Municipal MCM
Târgoviºte, posturã din care au intrat în posesia unor
titluri de campioane naþionale ºi de câºtigãtoare ale
Cupei României.
Secþia Fotbal Este un alt sport de echipã cu
rezultate remarcabile în istoria grupãrii. În ceea ce
priveºte fotbalul masculin acesta s-a aflat în sfera de
activitate a clubului pe toatã perioada de existenþã a
acestuia. De-a lungul timpului aici au condus procesul
de antrenament al sportivilor profesorii Gheorghe
Ungureanu, Gheorghe-Teofil Tzitzeclis, Marin Olteanu,
Mircea Nicolae, Nicu Croitoru º.a. care au reuºit sã
propulseze în fotbalul românesc nume importante
precum Gheorghe Dumitraºcu, Daniel Vãtafu (viitori
componenþi ai primei reprezentative a României),
Octavian Popescu, Iulian Mihãescu, Victor Glãvan (viitori
componenþi ai naþionalei de tineret) precum ºi pe Cornel
Turcu, Cosmin Lunescu, Sorin Gânju, Bogdan Bucuricã
(care au evoluat în tricoul naþionalei de juniori a României
pe vremea când încã mai erau legitimaþi la CSª
Târgoviºte). Acestora li se adaugã ºi cei peste 100 de
sportivi care au fost promovaþi la echipe din eºaloane
superioare (Liga 1, 2 sau 3). Din acest punct de vedere
fotbalul masculin este secþia cea mai prolificã din cadrul
clubului. Principalele succese în plan sportiv (la nivel
de echipe) sunt titlul de campioanã naþionalã de juniori
I câºtigat în 1999 de formaþia pregãtitã de cuplul Mircea
Nicolae ºi Nicu Croitoru care a avut în componenþã,
între alþii, pe portarul Marius Dumitrescu ºi jucãtorii de
câmp Rãzvan Furcoiu, Irinel Preda, Ciprian Dinu, Emil
Pãtraºcu, Gheorghe Pârvu, Ovidiu Iacov, Daniel Gae,
Bogdan Cotolan, Marius Constantin, Ion Vlada, Corvin
Constantin º.a., precum ºi locul I la campionatul republican al CSª-urilor pentru juniori III (1986). La
acestea trebuie adãugate cele 10 prezenþe la turnee
semifinale ºi/sau finale de juniori III, II, I o performanþã
de asemenea notabliã ºi din ce în ce mai greu de atins
în ultimii ani. În ceea ce priveºte fotbalul feminin acesta
a fost inclus în sfera de avtivitate a CSª Târgoviºte în
anul 2003, la iniþiativa profesorului Gheorghe-Teofil
Tzitzeclis. Acesta, în paralel cu funcþia pe care o deþinea
(director al clubului) a preluat, în perioada 2003-2008,
ºi sarcina de antrenor a echipei feminine de fotbal.
Ulterior multitudinea activitãþilor în care era angrenat
l-a fãcut sã renunþe la antrenorat veghind asupra
procesului de instruire al echipei din postura de director tehnic. Atribuþiile de antrenor au fost preluate succesiv
de profesorii Ciprian Prisãcaru, Gheorghe Dumitraºcu,
Mihãiþã Tãtãranu. A existat o perioadã de 5 ani (20042009) deosebit de fastã pentru fotbalul feminin local,
Târgoviºtea fiind consideratã pe atunci al doilea centru
al þãrii. În acea jumãtate de deceniu CSª a câºtigat la
campionatul naþional de senioare o medalie de argint ºi
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au fost consemnate ºi o serie de acþiuni în plan
organizatoric, cele mai importante fiind în 1981 (preluarea
de cãtre secþia de la CSª a claselor cu program de
tenis de câmp de la ªcoala Generalã Nr. 6 ºi Liceul
Ienãchiþã Vãcãrescu), 1984 ºi 1992 (efectuarea fuziunii
dintre secþiile de la Metalul ºi CSª, respectiv ruperea
acestei fuziuni). Dintre succesele mai importante în plan
sportiv ale secþiei de tenis de câmp de la CSª
menþionãm: participarea unor sportivi (Robert Niþã,
Cosmin Corneanu) la campionatele europene (pentru
categoriile de vârstã corespunzãtoare); titluri de
campioni naþionali la diferite categorii de vârstã (Victoriþa
Neacºu, Robert Niþã) sau medalii de argint ºi/sau bronz
la aceleaºi competiþii (Mariana Colþoiu, Claudia Neacºu,
Sorana Corneanu, Severicã Pantilin, Cosmin Corneanu,
Anca Pantilin); echipa de junioare II  medaliatã cu
argint la campionatele naþionale din 1985; echipa
(combinata Metalul + CSª) a participat la întrecerile a
7 ediþii ale campionatelor naþionale de senioare, obþinând
douã medalii de bronz (1987, 1992).
Secþia Volei Echipa femininã a fost, alãturi de
baschetul masculin, sportul de echipã care la momentul
înfiinþãrii CSª Târgoviºte a preluat de la fosta ªcoalã
Sportivã o foarte bunã bazã tehnico-organizatoricã ºi
umanã. Este vorba atât de colectivul de antrenori
(Roxana Miron-Roºca, Elena Alexandru-DumitriuCovrig, Constanþa Glãvan, Florin Panã) cât ºi de grupele
de jucãtoare care aveau o pregãtire sportivã prealabilã
de câþiva ani inclusiv participarea la campionatul naþional
al juniorilor ºi ºcolarilor sau al campionatului republican de juniori II. În asemenea condiþii formaþia de junioare
I a evoluat pânã în 1990 la divizia ºcolarã oferind voleiului
local ºi naþional numeroase elemente valoroase. S-a
încercat în mai multe rânduri ºi promovarea în divizia
B, lucru realizat pânã la urmã în 1983 de echipa
condusã de Roxana Miron ºi care avea în componenþã
pe Elena Oprea, Gica Podoiu, Cristina Nistor, Alice
Stoicescu, Valentina Rãdulescu, Marilena Bucur,
Camelia Chiºavu, Elze Gheorghe, Luminiþa Ropotan º.a.
Imediat dupã promovare, CSª a intrat într-o relaþie de
colaborare cu Oþelul Târgoviºte echipa activând în divizia
B sub titulatura CSª Oþelul. În paralel cu aceasta au
continuat sã existe echipe în campionatul naþional al
juniorilor ºi ºcolarilor calificate, în mai multe rânduri, la
turneul final al competiþiei ºi în campionatul republican
de juniori II. Colaborarea excelentã dintre CSª ºi CSM
Oþelul a continuat ºi în vara anului 1988 echipa (având
ca antrenor secund pe Roxana Miron-Roºca ºi în
componenþa lotului jumãtate dintre jucãtoare provenite
de la CSª  Cristina Lakatoº, Marina-Cristina Zamfir,
Elze Gheorghe-Sultãnescu, Gica Podoiu, Ileana Oprea)
a promovat în divizia A. De aici înainte datele problemei
s-au schimbat, legãtura oficialã dintre cel douã cluburi
s-a intrerupt, dar CSª a continuat sã fie principalul
furnizor de jucãtoare în toatã perioada cât formaþia de

Târgoviºte au reprezentat România la campionate
mondiale, europene, balcanice de seniori ºi juniori. În
primele douã decenii ºi jumãtate de existenþã a secþiei
(1978-2002) activitatea s-a axat în exclusivitate pe stilul
lupte libere, pentru bãrbaþi. Sub îndrumarea antrenorilor
Constantin Mocãnescu, Iulian Cristea ºi Cornel Cornea
s-au obþinut succese la campionatele naþionale de cadeþi
ºi juniori materializate în titluri ºi medalii obþinute de
Constantin Damaschin, Vasile Bungete, Sorin Baciu,
Emilian Eftimie, Marcel Târcã, Cristian Pãtulea, Cornel
Dumitru, Mirel Olteanu, Gheorghe Olteanu, Adrian
Baciu, Sorin Cojocaru, Marian Vasile, Cornel Cornea
jr., Irinel Ghenciulescu º.a. Pânã în 1990 a existat ºi o
excelentã colaborare în plan local între secþiile de lupte
de la CSª ºi Clubul Sportiv, acesta din urmã preluând
la terminarea junioratului sportivii cei mai talentaþi pentru
a-i lansa pe orbita marii performanþe. În aceastã situaþie
s-au aflat Damaschin, Bungete, S.Baciu, Târcã,
M.Olteanu, Cojocaru º.a. care au obþinut ulterior (din
postura de sportivi legitimaþi la CS) titluri ºi medalii la
campionatele naþionale de seniori sau, unii dintre ei, la
campionatele balcanice. Dupã anul 2000, rãmas singurul
antrenor în cadrul secþiei, Cornel Cornea a reorientat
activitatea acordând prioritate luptelor feminine. În acest
context au apãrut sportive care au reuºit sã se impunã
pe plan intern ºi internaþional. Dintre acestea sunt de
menþionat Mihaela Sadoveanu-Panait (medaliatã cu
bronz la campionatele mondiale de juniori, campionatele
europene de seniori, campionatele europene de juniori,
multiplã campioanã naþionalã de juniori ºi seniori), AnaMaria Paic (medaliatã cu bronz la campionatele
europene de seniori ºi juniori, multiplã campioanã
naþionalã de juniori ºi seniori), Georgiana-Narcisa Paic
(multiplã campioanã naþionalã de juniori ºi seniori),
Mihaela Rãdoi (medaliatã cu argint la campionatele
europene de cadeþi, campioanã naþionalã de juniori ºi
seniori), Maria Popescu (medaliatã la campionatele
naþionale de juniori ºi seniori), Larisa Grigore (medaliatã
la campionatele naþionale de seniori, campioanã
naþionalã de juniori) º.a. S-a pãstrat buna tradiþie a
colaborãrii dintre CSª ºi CS de care am vorbit mai sus
în cazul luptelor masculine ºi sportivele dupã ce terminã
perioada junioratului sunt dirijate cãtre CS În acest fel
sportul târgoviºtean a continuat sã beneficieze de
importante realizãri prin aportul ulterior terminãrii
activitãþii de la CSª a sportivelor menþionale.
Secþia Tenis de câmp Acest sport a avut un interval mult mai lung de desfãºurare a activitãþii (19801999) perioadã în care s-au înregistrat succese în
beneficiul clubului. La momentul înfiinþãrii secþiei au fost
încadraþi ca profesori Constantin Cazacu, Victor Pantilin
ºi Pompiliu Nedelcu. Acest trio a funcþionat pânã în
1984, an în care Cazacu s-a retras, acelaºi lucru
fãcându-l ºi Nedelcu în 1990, Pantilin continuând sã
activeze pânã la desfiinþarea secþiei. În decursul timpului
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alei ºi spaþii verzi, amplasare de lozinci cu caracter
sportive, reclame comerciale etc. În meciul de fotbal
Spania-România (Valencia, 15 noiembrie 1978) poarta
reprezentativei noastre a fost apãratã de Narcis Coman
(CS Târgoviºte) El a fost astfel primul fotbalist legitimat
în acel moment la un club din Târgoviºte care a evoluat
sub culorile tricolorului românesc. Reprezentanþii presei
sportive din þarã l-au desemnat pe Narcis Coman (CS
Târgoviºte) drept Cel mai bun fotbalistul român al anului
1978. (A.B.)

senioare a existat. În aceastã situaþie CSM Oþelul a
jucat în 1996 în Cupa Cupelor având în componenþã ºi
alte jucãtoare provenite de la CSª (Corina Bratu,
Claudia Oprea, Mihaela Miricã). Desfiinþarea formaþiei
de senioare CSM Oþelul în 1997 a produs, indirect, un
recul major resimþit timp de aproape un deceniu în
activitatea secþiei de la CSª. Aceasta s-a vãzut pusã
în situaþia de a nu mai putea oferi jucãtoarelor valoroase
stimulentul promovãrii lor la o formaþie competitivã din
campionatul românesc. Dupã 2006, prin efortul unor
antrenori ca Oana Dobã sau Ion Atanasiu se încearcã
redresarea situaþiei, pornindu-se de la activitatea cu
copiii. Trebuie insã aºteptat mult. Inainte de a încheia
rândurile dedicate voleiului feminin de la CSª este util
de menþionat cã au mai existat ºi alte jucãtoare
valoroase provenite de aici care au fost cooptate în
loturile de cadete sau junioare ale României, participante
le campionate mondiale, europene sau balcanice,
precum Loredana Cursaru, Andreea Costandache, Anca
Petrescu, Mihaela Ocneanu º.a. O perioadã scurtã de
timp, la sfârºitul deceniului nouã, a existat în cadrul
secþiei de volei de la CSª ºi grupe de bãieþi. Sub
îndrumarea profesorului Enache Tudose a fost formatã
o echipã competitivã care a participat la întrecerile
campionatului naþional al juniorilor ºi ºcolarilor în care
jucau, între alþii, ªtefan ªtefurã, Robert Vlãdoianu, Alin
Gherman (concomitent ºi componenþi ai naþionalei de
juniori), Sinel Dulamã, Liviu Sãndulache, Marius Dincã,
Florin Safta, Silviu Mãntescu º.a. Ulterior, ca seniori,
ªtefurã a jucat în reprezentativa României iar Vlãdoianu
a fost campion naþional din postura de echipier al
formaþiei Dinamo Bucureºti. (A.B.)

CLUBUL TÂRGOVIªTEAN DE PRESÃ La 16
septembrie 1992, din iniþiativa societãþii Ruvacom, ia
fiinþã primul club al oamenilor de presã din Târgoviºte,
cu sediul la Casa de Culturã a Municipiului. Preºedinþi:
Paul Bãnicã, Lucian Grigorescu. Membri ai clubului sunt
redactorii de la mijloacele de comunicare existente în
acel moment: cotidianul Dâmboviþa, sãptãmânalele
Glasul Cetãþii, Jurnalul de Târgoviºte; bilunarele
Poliþia dâmboviþeanã, Þeapa; revista de culturã
Târgoviºtea ºi televiziunea privatã Ruvacom. (G.C.)
COANDÃ, George (12.X.1937, ªimian, Bihor)
Profesor, scriitor, jurnalist, istoric, istoric al culturii ºi
civilizaþiei, geopolitician. Absolvent de cursuri primare
ºi gimnaziale la ªcoala de Bãieþi Nr. 1 (azi, Vasile
Cârlova) ºi liceale la Liceul (azi, Colegiul Naþional)
Ienãchiþã Vãcãrescu în Târgoviºte (1954). De
asemenea, absolvent de studii superioare pedagogice/
istorie-geografie (1962), apoi al Facultãþii de Istorie a
Universitãþii Bucureºti (1971). Curs postuniversitar la
Facultatea de Ziaristicã din Capitalã (1974). Doctor, cum
laude, în geografie (geopoliticã) al Universitãþii Bucureºti
cu teza Carpaþii, spaþiu de conservare ºi continuitate a
vetrei etnice româneºti (2002). A funcþionat în calitate
de crainic-reporter radiofonic ºi responsabil al Centrului
Local de Radio Târgoviºte (1953-1956), profesor (19621964), inspector cultural (1964-1968), ziarist, ºef de
departamente la cotidianele Dâmboviþa (1968-1997)
ºi Jurnal de Dâmboviþa (2000-2010), telejurnalist:
realizator de emisiuni, în Târgoviºte, la Antena 1 /
ARTPRESS (2000-2010), freelancer editorialist la
Adevãrul (2011-2012) . În 1981 îºi ia atestatul de ziarist
profesionist; în 2006, American Biographical Institute îl
certificã internaþional Expert in Journalism  Writing;
în 2007, Senatul Universitãþii Valahia din Târgoviºte îi
conferã titlul academic de Professor Honorificus. Din
1998 redactor-ºef ºi fondator al revistei Eroica. Cadru
didactic la Universitatea Valahia Târgoviºte (din 1994)
unde predã cursuri de istorie a culturii ºi civilizaþie, ºi
jurnalism. În prezent purtãtor de cuvânt al instituþiei de
învãþãmânt superior târgoviºtene. Membru al numeroase
academii, uniuni, asociaþii, societãþi: Academia
Americano-Românã de Arte ºi ªtiinþe din SUA, Academa
Internaþionale Mihai Eminescu/ India-România, Uniunea

CLUBUL SPORTIV TÂRGOVIªTE În ziua de 12
iulie 1972 a avut loc ºedinþa de constituire a Clubul
Sportiv Târgoviºte (C.S). Succesele obþinute ulterior
situeazã aceastã grupare între cele mai importante care
au activat de-a lungul timpului în Târgoviºte. Cu ocazia
campionatelor naþionale de lupte libere (Iaºi, 27-29 iulie
1973) Florin Neicev (CS Târgoviºte) s-a situat pe primul
loc la categoria 68 kg. A fost primul titlu de campion
naþional obþinut de un sportiv legitimat la un club din
Târgoviºte, la lupte. În vara anului 1977 Clubul Sportiv
(având ca antrenor pe Nicolae Proca) readucea
Târgoviºtea pe prima scenã fotbalisticã a þãrii. Imediat
dupã promovare, sub coordonarea directã a primului
secretar Constantin Motoroiu, pe baza documentaþiei
întocmite de ing. Cristian Sora, au fost executate lucrãri
importante de modernizare la stadion. S-a mãrit
capacitatea tribunelor cu 4.800 locuri, ceea ce a condus
ca numãrul total al acestora sã ajungã la 15.000, iar
gradenele de lemn au fost înlocuite integral. Terenul de
joc a fost regazonat, s-au construit o nouã tabelã de
marcaj ºi cabine pentru crainicii radio-TV. S-a îmbunãtãþit
estetica stadionului prin curãþenie, vopsitorie, amenajare
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Valahia. Istoria unei universitãþi (2002), O istorie
geopoliticã ºi a geocivilizaþiei românilor (2006), Istoria
Nucetului/ Dâmboviþa (2011). Figureazã în dicþionare
ºi enciclopedii internaþionale ºi din þarã de personalitãþi
ºi în lucrãri monografice ºi memorialistice. Este creator
al ºtiinþei umaniste geocivilizaþia ºi al unor noi specii
lirice: cosmopoezia, poemul-comentariu ºi liriruna. (V.P.)

Scriitorilor din România, Uniunea Scriitorilor din
Republica Moldova, Uniunea Ziariºtilor Profesioniºti din
România (unde este vicepreºedinte), Federaþia
Internaþionalã a Jurnaliºtilor, Societatea de ªtiinþe
Istorice, Asociaþia Naþionalã Cultul Eroilor (primvicepreºedinte fondator al filialei judeþene Dâmboviþa),
Asociaþia Culturalã Româno-Indiene, Societatea
Scriitorilor Târgoviºteni (vice-preºedinte, fondator). Senior editor al unor publicaþii naþionale ºi târgoviºtene.
Este prezent de-a lungul a peste cinci decenii în viaþa
culturalã ºi literarã a Târgoviºtei ºi a judeþului Dâmboviþa.
Fondator al cenaclurilor literare Grigore Alexandrescu
(1951) ºi Vasile Cârlova (1995) din Târgoviºte,
Luceafãrul ºi Luceafãrul de Pucioasa (1964), a celui
ce-i poartã numele din Potlogi (2000-2009), ºi al
Asociaþiei Argonaut pentru culturã SF, de anticipaþie
ºi literaturã fantasticã. Unul din iniþiatorii festivalurilor
naþionale de literaturã Primãvara albastrã (1964,
Pucioasa), Moºtenirea Vãcãreºtilor (1969), al
Festivalului naþional al filmului documentar de scurt
metraj românesc Contemporania (1977) ºi al
Festivalului internaþional de cosmopoezie (1996). De
asemenea, este unul dintre fondatorii Universitãþii
Valahia (1992) ºi al specializãrii Jurnalism de la
aceeaºi universitate. Pentru activitatea sa publicisticã
ºi literarã, dar ºi pentru cea civicã este recompensat
cu numeroase premii ºi distincþii: Ordinul Ziariºtilor,
clasa I Aur (2000, 2006), Ordinul Meritul Cultural în
grad de Cavaler, pentru literaturã (2002), Cetãþean de
onoare al Târgoviºtei (2002), Gãeºtiului ºi Nucetului/
Dâmboviþa (2011), Distincþia ortodoxã Crucea Valahã
(2009), titlul internaþional (proclamat) The Man of the
Year/ Omul anului  2005 (American Biographical
Institute). Debut literar cu poezie, local, în Uzina ºi
Ogorul (1957) ºi, naþional, Gazeta literarã (1962).
Colaboreazã în timp la numeroase publicaþii ºi reviste
literare, din þarã ºi strãinãtate, ºi la majoritatea celor
târgoviºtene, cu articole de criticã, istorie literarã, istorie
ºi istoria culturii dâmboviþene. Publicã în antologiile
literare, apãrute la Ploieºti, Târgoviºte ºi Bucureºti între
1962-2011. Debut editorial cu poezie: Univers liber
(1974), urmat de alte volume de versuri, dintre care:
Secunda în plus (1998), Eternele columne (1989),
O mie nouãsute nouãzeci ºi ºapte dupã Hristos (1997),
Oarecum Sine-ami (2003), Cosmopoetica (2005),
Holografiile (2007), Dacoursitele (2009), 101 poeme
(2010). Totodatã, volume de prozã ºi literaturã ºtiinþificã,
de introspecþie în spaþiului istoric ºi spiritual românesc
(peste 30 de titluri): Spaþii de suflet (1985), O cetate,
o patrie (1996), Cabinetul cu stampe (1998), Clipa ºi
istoria (2000), Spaþiu istoric românesc. Imagini
geopolitice ºi de geocivilizaþie (2002), Geocivilizaþie
româneascã (2002), Carpaþii  spaþiu de conservare
ºi continuitate a vetrei etnice româneºti (2003). Istoria
Târgoviºtei. Cronologie enciclopedicã (2005, 2007),

COANDÃ, Henri-George (21.III.1969, Târgoviºte)
Urmeazã cursurile primare ºi gimnaziale la ªcoala Nr.
8 Mihai Viteazul ºi pe cele liceale la Liceul (azi, Colegiu
Naþional) Ienãchiþã Vãcãrescu din Târgoviºte. Inginer
licenþiat al Facultãþii de Electronicã ºi Telecomunicaþii
de la Universitatea Politehnicã din Bucureºti; doctor în
automaticã la aceeaºi universitate. Cadru didactic
fondator al Facultãþii de Inginerie Electricã de la
Universitatea Valahia, ºef de catedrã, secretar ºtiinþific
ºi decan al aceleaºi facultãþi. Bursier de mobilitate
TEMPUS ºi SOCRATES ºi profesor visiting la
universitãþile Paris XII, Besançon, Savoie-Annecy ºi
Grenoble din Franþa. Întreprinde activitate ºtiinþificã pe
numeroase programe de cercetare, partener la cercetãri
aplicate în tehnici de comunicaþii multimedia: coordonator
de colecþie la Editura Bibliotheca din Târgoviºte. În
cadrul Facultãþii de Inginerie Electricã introduce studiile
doctorale, iar facultatea a reorganizat-o didactico-ºtiinþific
la înaltele standarde europene ale învãþãmântului superior de domeniu, fiind, la aceastã orã, una dintre cele
mai performante din România. Publicã lucrãri (cãrþi,
studii, articole) din domeniul electronicii ºi telecomunicaþiilor: reþele IP multimedia ºi reþele ATM ºi locale.
Este unul dintre teoreticienii, în România, al noilor
generaþii de reþele de telecomunicaþii (NGN = Next Generation Network) care folosesc ca suport de bazã reþeaua
axatã pe comunicaþie de pachete IP, completatã cu
tehnologii capabile cã controleze ºi sã ofere QoS (Quality of Services) pentru integrarea serviciilor de date, voce,
video, multimedia, impunând cerinþe QoS diferite reþelei
IP; este astfel un promotor al mecanismelor MPL (MultiProtocol Label Switching) ºi TE (Traffic Engineering)
introduse în noile reþele NGN în vederea optimizãrii
utilizãrii de telecomunicaþii. Este membru al Institute
of Electrical and Electronics Engineering  IEEE
(SUA), Chapter Brodcast Technology Society
(responsabil IEEE pentru România), al Societãþii
Române de Automaticã ºi Informaticã Aplicatã, al
Societãþii de Roboticã din România; este, totodatã,
evaluator al ARACIS (G.C.)
COANDÃ, Margareta (n. 9.IX.1913, Nuºfalãu, Sãlaj
 28.V.1996, Târgoviºte) Urmeazã cursurile primare în
comuna natalã ºi absolvã celebra ªcoalã Normalã
Domniþa Ileana din ªimleul Silvaniei, devenind
învãþãtoare. În urma cedãrii Transilvaniei de Nord
Ungariei horthyste este nevoitã sã se refugieze,
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Petre cojocarul cel Mic, Eftimie, Toader, Andrei, Dumitru
zet Andrei, Sima, Costea, meºteºugari, cojocari, stãpâni
de prãvãlii. Statistica de la 1890 menþioneazã existenþa
a 18 cojocãrii, 13 cizmãrii ºi 3 pantofãrii. (G.T./ C.V.)

împreunã cu familia, în judeþul soþului sãu, Dâmboviþa,
la Gãeºti. Dupã ultimul rãzboi mondial al sec. XX se va
stabili definitiv la Târgoviºte. A fost directoarea celor
mai importante grãdiniþe de copii din Gãeºti ºi Târgoviºte
ºi inspector pentru preºcolari la Inspectoratul ªcolar al
judeþului Dâmboviþa. A contribuit la reorganizarea
învãþãmântului preºcolar în judeþul Dâmboviþa, ºi,
practicând concepþiile marelui pedagog italian Maria
Montessori, a iniþiat o serie de acþiuni metodice la nivelul
de pregãtire a educatoarelor pentru activitãþi de educaþie
liberã vizând stimularea imaginaþiei creatoare la copii.
A colaborat la publicaþiile ºcolare ale vremii. (G.C.)

COLEGIUL ECONOMIC ION GHICA Înfiinþat în
anul 1923, ca ªcoalã Elementarã de Comerþ pentru
Bãieþi ºi este situat în centrul municipiului Târgoviºte.
De-a lungul anilor s-au înregistrat diverse transformãri
în organizarea ºcolii (denumire, structurã, niveluri de
pregãtire): 1923  ªcoalã Elementarã de Comerþ pentru
Bãieþi, 1924  ªcoalã Superioarã de Comerþ pentru
Bãieþi,1925  ªcoalã Superioarã, Elementarã ºi Practicã
de Comerþ, 1929-1930 ªcoalã Superioarã Comercialã
pentru Fete, 1933  ªcoalã Superioarã Comercialã ºi
ªcoalã Practicã de Ucenici Comerciali, 1947  ªcoalã
Tehnicã Superioarã de Comerþ, 1948  Liceu Comercial
ºi ªcoalã Tehnicã de Administraþie Economicã, 1966 
Liceul Economic din Târgoviºte, 1987-2000  Grup
ªcolar Economic Administrativ ºi de Servicii, din 2000
 Colegiul Economic Ion Ghica Târgoviºte. De la data
înfiinþãrii ºi pânã în prezent, ºcoala a realizat numai
învãþãmânt profesional ºi tehnic, a creat o tradiþie a
învãþãmântului economic dâmboviþean, fiind singura
unitate ºcolarã cu acest profil din judeþul Dâmboviþa. În
prezent, domeniul prioritar al formãrii profesionale din
ºcoalã este domeniul Servicii. Populaþia ºcolarã
cuprinde în medie 1300 de elevi/an, repartizaþi pe douã
niveluri educaþionale (liceu tehnologic ºi ºcoalã
postlicealã). Actualmente, personalul ºcolii este format
din 77 profesori, 19 personal administrativ. Ca resurse
materiale, ºcoala dispune de trei corpuri de clãdire,
echipamente IT ºi biroticã, echipamente didactice
pentru pregãtirea profesionalã de bazã ºi de specialitate.
Colegiul Economic Ion Ghica este unitate
reprezentativã, fapt atestat prin multe realizãri: ªcoalã
europeanã la trei ediþii consecutive -2004,2007,2010;
Centru de resurse în cadrul Proiectului Phare TVET RO
2001-2003; Furnizor de formare profesionalã continuã
 12 calificãri din domeniul Servicii,2 calificãri din
domeniul Industrie alimentarã ºi 2 calificãri din domeniul
construcþii ºi lucrãri publice; Centrul de testare ECDL
acreditat; Centrul suport pentru educaþie la distanþã;
Firme de exerciþiu; Beneficiar al finanþãrilor multianuale
PHARE TVET; Beneficiar al unui numãr însemnat de
proiecte cu finanþare europeanã: LEONARDO,
COMENIUS, PHARE  Dezvoltarea Resurselor Umane,
GRUNTWIG, POS-DRU, Restaurant ªcoalã JUNIOR.
ªcoala s-a remarcat prin numeroase premii obþinute de
elevi la concursuri ºcolare internaþionale, naþionale ºi
judeþene (târgurile firmelor de exerciþiu, discipline
tehnologice, discipline de culturã generalã) precum ºi
prin interesante activitãþi extracurriculare: teatru în limba
românã ºi limba francezã, ºcoalã de dans sportiv,
ansamblu folcloric, participãri la diverse concursuri.

CODRU-DRÃGUªANU, Ion (9.XI.1818, Drãguº,
Fãgãraº  26.X.1884, Sibiu) Scriitor, publicist. A absolvit
gimnaziul la Braºov, apoi a trecut în Þara Româneascã,
unde a poposit la Câmpulung, Bucureºti ºi Târgoviºte,
dupã care a cãlãtorit prin Franþa, Germania, Anglia,
Elveþia ºi Rusia. A scris lucrarea Peregrinul transilvan,
unde aminteºte despre peripeþiile petrecute în Târgoviºte,
unde a fost profesor al copiilor boierului Sache
Poroineanu, primarul oraºului, pe care i-a învãþat limba
germana. La Târgoviºte a învãþat franceza ºi a fãcut
notaþii interesante despre istoria oraºului, situat pe malul
Ialomiþei, într-un loc delicios. (M.O.)
COFETÃRII ÎN PERIOADA INTERBELICÃ În
cofetãria lui Mircea Diaconescu, situatã pe strada Carol
al II-lea, se vindeau îngheþatã, biscuiþi, piºcoturi,
cozonaci, bomboane fine parfumate, torturi ºi prãjituri
delicioase. În perioada interbelicã au mai existat
cofetãriile Dumitrescu Tache, pe str. C.A. Rosetti,
Dumitru Niculae ºi Ionescu Gh. Carmen Sylva pe str.
Libertãþii. (G.T./ C.V.)
COJOCARII ªI BLÃNARII ÎN PERIOADA
MEDIEVALÃ Confecþionau cojoace, cãciuli, piese de
vestimentaþie, indinspensabile garderobei popuaþiei.
Majoritatea cojocarilor sunt amintiþi în documente printre
martori: 11 mai 1601  Vlad cojocarul ºi Vlad cojocarul
domnesc. În secolul al XVII-lea sunt amintiþi alþi cojocari:
Nica pentru confecþionarea cojoacelor de samur,
Dumitru cojocaru ºi Ghinea cojocar care îºi cumpãra
din veniturile obþinute proprietãþi; iar cojocarii Mihu,
Necula, Stan sunt amintiþi ca martori. La 1660 sunt
menþionaþi cojocarii Pavel, Deftu, Lazarco ºi Mihu care
reprezentau o nouã generaþie situatã în apropierea Curþii
Domneºti. În secolul al XVIII-lea documentele
menþioneazã sporadic aceºti meºteri, fiind amintiþi
cojocarii Tudor, Iorga, Dragnea ºi Nicolae cu ocazia
reparãrii Bisericii Târgului. Numãrul cojocarilor a crescut,
astfel cã, la 1831 statisticele menþioneazã ºapte cojocari
subþiri ºi 17 cojocari groºi. Cãtre mijlocului al XIX-lea,
cojocarii se organizeazã în breasla cojocãreascã care
numãra printre membrii ei pe Petre cojocarul cel Mare,
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construissons un quotidien europeen coordonat de
doamna profesoarã Stoicescu Carmen, Unity through
Diversity, Lets Make Our School Green, Journalism
Advocates. Active,Democratic Citizenship, Cross Perspectives on Exile coordonate de doamna profesoarã
Gabriela Tache. Acest lucru a determinat consiliul
profesoral sã înainteze un memoriu ministrului
învãþãmântului, solicitând acordarea titlului de Colegiu
Naþional. Din 2006 pânã în prezent, director al ºcolii
este domnul profesor Gheorghe Matei. O realizare
importantã a acestei perioade este reabilitarea ºi
mansardarea corpului C al ºcolii în anul 2008. Acesta
este ºi anul în care Colegiul a primit titlul de ªcoalã
Europeanã, reînnoit în 2011. Între 2010-2011 au fost
reabilitate ºi corpurile A ºi B, în cadrul unui proiect de
2.350.000 de euro. De asemenea, ºcoala a fost dotatã
cu 60 de calculatoare, 5 multifuncþionale, 5 laptop-uri
ºi 5 videoproiectoare. Tradiþiile ºcolii au fost consolidate de elevii care au devenit prezenþe constante la
olimpiadele ºi concursurile ºcolare, ajungând la
performanþe naþionale ºi internaþionale. Fostul elev al
liceului ºi absolvent al universitãþii Harvard, Dragoº
Nicolae Oprea a obþinut medalia de bronz la Olimpiada
Internaþionalã de Matematicã de la Istanbul (1993),
medalia de argint la Olimpiada din Hong Kong (1994),
medalia de aur la Olimpiada de la Toronto (1995),
premiul I la Balcaniadele de Matematicã de la Bacãu ºi
din Iugoslavia, premiul I la Concursul Internaþional de
Matematicã UNESCO-50. Un alt elev al liceului, Iulian
Alecu, absolvent al INSA Lyon, a obþinut medalia de
bronz la Olimpiada Internaþionalã de Fizica din Canada
(1997). O altã elevã de excepþie a fost Cristina Popa,
premiatã de douã ori la Olimpiada Internaþionalã de Fizicã
cu medalia de bronz. La etapele naþionale ale
olimpiadelor ºcolare s-au remarcat atât elevii cât ºi
profesorii coordonatori. Printre aceºtia amintim pe
Corneliu Stoicescu, Nicolae Florescu, Niculina
Simionescu, Otilia Dinu, Eugenia Ionescu, Ileana
Manole, Luminiþa Toma, Roxana Popa, Claudia Rusu,
Adelaida Petrescu, Mihaela Anton, Gheorghe Rãduicã,
Angela Fanache, Violeta Leanca, Emilia Lixandru, Ion
Moraru. Theodor Stolojan, prim-ministru în perioada
postdecembristã ºi Adrian Atanasiu, profesor la
Facultatea de Matematicã a Universitãþii Bucureºti sunt
doar douã dintre numele mari care au absolvit cursurile
acestei ºcoli. În liceu îºi desfãºoarã activitatea
Societatea Tehnico-ªtiinþificã a Elevilor Astronautica.
Aceasta editeazã revista ºcolarã cu acelaºi nume, unicã
de acest gen din þara noastrã, premiatã la nivel naþional.
Printre realizãrile de excepþie ale Societãþii se numãrã
ºi editarea Dicþionarului de Astronauticã, precum ºi
Culegerea de întrebãri ºi probleme de astronauticã
coordonatã de domnul profesor Ioan N. Radu, fost campion mondial la rachetomodelism. Mulþi dintre dascãlii
ºcolii sunt recunoscuþi pe plan judeþean ºi naþional ca

Succesele ºcolii se leagã de prestaþia unor directori
deosebiþi: Ion Pavelescu  primul director al ªcolii
elementare de comerþ (1923), Pletea Marcel (19711975), Zamfira Predescu (1975-1979), Elena Teodorescu
(1990-1999), Zamfir Vasile (1999-2001), Suzana Ilie
(2001-prezent). Prestigiul instituþiei a crescut ºi s-a
consolidat prin contribuþia ºi rezultatele unor dascãli
cu vocaþie precumVasile Popescu (1941-1949),
Gh.Nicolescu (1923-1928), Florin Popescu (1967-1991),
Popescu Minodora (1968-1995), Moþoc Honorius (19772011), Anca Dorinel (1991-2011),Vasilescu Florina
(1979-2011), Georgescu Roxana (1992-2011), Toader
Iuliana (1997-2011), Tanislav Cristina (19992011),Tamaº Letiþia (2001-2011), Muºoiu Gabriela
(2001-2011), Blidãrescu Spiridon(1995-2011). (M.C.)

COLEGIUL NAÞIONAL CONSTANTIN
CARABELLA Unitate reprezentativã a învãþãmântului
dâmboviþean ºi a ºcolii româneºti contemporane. Între
anii 1921-1925 a funcþionat ca ªcoalã Secundarã de
Fete, într-un spaþiu modest, pus la dispoziþie de
Constantin I. Carabella, funcþionar superior în Ministerul
de Finanþe. Inaugurarea noii clãdiri a avut loc la 13
decembrie 1925 în prezenþa miniºtrilor, I.G. Duca,
Gheoghe Mârzescu ºi dr. C. Angelescu  ministrul
Instrucþiunii Publice. Colegiul Naþional Constantin
Carabella funcþioneazã fãrã întrerupere din 1925 ºi pânã
astãzi, schimbându-ºi doar denumirea. De-a lungul
timpului acesta s-a numit Liceul Constantin ºi Maria
Carabella (1925-1948), ªcoala Medie Nr. 1 (1948-1968),
Liceul Teoretic Nr. 1 (1968-1977), Liceul Industrial
Grigore Alexandrescu (1977-1990), Liceul Teoretic
Grigore Alexandrescu (1990-1997), Liceul Teoretic
Constantin Carabella (1997-1999). Din 1999, prin Ordin
al Ministrului Educaþiei Naþionale, a devenit Colegiul
Naþional Constantin Carabella. De-a lungul existenþei
sale, funcþia de conducere a fost deþinutã de o serie de
personalitãþi marcante ale culturii dâmboviþene. Primul
director a fost Lucreþia Rãdescu. Au urmat alte nume
mari, ca de exemplu: Elena Ionescu Grideanu (19231926, 1935-1942), Viorica Stupcanu (1945-1948, 19551956), Valeria Bãnulescu (1960-1969), Ioan N. Radu
(1984-1990). Revenirea la democraþie, realizatã în
decembrie 1989, a declanºat o serie de transformãri în
evoluþia ºcolii. Astfel, în anii 1990, în timpul directoratului
domnului profesor Stoicescu Pavel, se reintroduce
uniforma ºcolarã, iar liceul industrial devine teoretic. În
timpul domnului director Stoicescu Corneliu, prestigiul
ºcolii a crescut foarte mult, graþie rezultatelor obþinute
de elevi ºi datoritã demarãrii unor proiecte de cooperare
europeanã cu ºcoli din Franþa, Germania ºi Portugalia.
Ulterior s-au derulat proiecte ºi cu Italia, Olanda, Cehia
ºi Turcia. Printre acestea se numãrã Adventure in
Languageland coordonat de Mihaela Radu, Riches de
notre memoire et de notre heritage cultural,
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Iulian Mincu, Radu Urziceanu º.a. În anul ºcolar 19441945, cursurile s-au desfãºurat în localurile ªcolii
Primare Nr. 1 Fete ºi ªcolii Primare Nr. 2 Bãieþi, întrucât
în clãdirea liceului funcþiona un spital, care ºi-a încetat
activitatea la 12 iulie 1945. Dupã rãzboi, denumirea
liceului este înlocuitã cu Liceul de Bãieþi Nicolae
Bãlcescu Nr. 3. Liceul a funcþionat ca ºcoalã medie
de 11 ani între 1948-1953, iar între 1953-1957 ca ºcoalã
medie de 10 ani. În 1970 se revine la vechea denumire:
Liceul Ienãchiþã Vãcãrescu. La 25 mai 1973, bustul
poetului patron spiritual al liceului, realizat de sculptorul
Vasile Blendea a fost reaºezat pe soclul din faþa ºcolii.
Cutremurul de pãmânt din 4 martie 1977 a afectat în
mod foarte serios clãdirea principalã a liceului. Ca
urmare, pânã la finalizarea reparaþiilor, cursurile ºcolare
s-au desfãºurat, parþial, în alte ºcoli apropiate liceului.
În 1978 este terminatã noua construcþie a viitorului
internat de bãieþi, transformat ulterior în sãli de clasã.
Tot în aceastã perioadã este construitã noua salã de
sport, cu terenuri pentru volei, tenis, baschet, handbal.
În anul ºcolar 1983-1984 ia fiinþã prima clasã a IX-a ca
filialã a ªcolii Pedagogice  Ploieºti, pentru judeþul
Dâmboviþa, gãzduitã de Liceul Ienãchiþã Vãcãrescu.
De fapt, aceste clase de început au constituit nucleul
pentru înfiinþarea Liceului Pedagogic, ca unitate ºcolarã
de sine stãtãtoare, pentru care s-a construit o clãdire
nouã. 1998-1999 este anul ºcolar când se aprobã
înfiinþarea primei clase gimnaziale  a V-a. În anul 1999,
prin Hotãrâre a Ministerului Educaþiei ºi Cercetãrii, Liceul
Teoretic Ienãchiþã Vãcãrescu se transformã în Colegiul
Naþional Ienãchiþã Vãcãrescu cu sediul în municipiul
Târgoviºte, Calea Domneascã, nr. 275. În anul 2004
are loc aniversarea a 130 de ani de atestare
documentarã, eveniment întâmpinat cu bucurie de cei
70 de profesori ºi cei peste 1000 de elevi ªcoala îmbracã
o hainã nouã în anul 2005 prin inaugurarea clãdirii
principale, dupã lucrãrile de renovare ºi reabilitare
realizate cu fondurile Bãncii Mondiale. Pe 8 mai 2006,
aceastã instituþie de renume primeºte diploma de ªcoalã
Europeanã. Lucrãrile de modernizare au continuat, astfel
cã în mai 2010 are loc inaugurarea amfiteatrului liceului,
renovat din fonduri extrabugetare, iar în aprilie 2011 se
finalizeazã lucrãrile de reabilitare ºi extindere efectuate
la sala de sport, cu fonduri de la Ministerul Dezvoltãrii
ºi Consiliul Local Târgoviºte. Din miile de absolvenþi ai
colegiului care au fãcut cinste acestei instituþii, îi amintim
pe câþiva, sursa fiind monografia liceului, scrisã de
profesorul pensionar Constantin Drãghici. Scriitori:
George Coandã, Constantin Condrea, Lucian
Grigorescu, Mircea Constantinescu, Sandu David,
Grigore Diculescu, Constantin Manolescu, Gheorghe
Tomozei, Mircea Horia Simionescu, Radu Petrescu,
Costache Olãreanu, Daniel Drãgan, ªtefan Peca,
Constantin Bãnescu, Lavinia Parnia, Silvia Popescu
(Anna Kalimar). Culturã, artã: Ovidiu Schumacher,

autori de manuale, culegeri de probleme, dar ºi pentru
contribuþiile lor de ordin metodic ºi ºtiinþific. Din vechea
gardã fac parte nume mari, ca de exemplu Cezar
Ivãnescu, Mircea Georgescu, Alexandru Dumitrache,
Gheorghe Popescu, Ion Solomon, Cãlin Burduºel. Din
generaþia prezentã îi amintim pe Corneliu Stoicescu,
Nicolae Florescu, Matei Gheorghe, Eugenia Ionescu,
Victoria Vîrtopeanu, Adelaida Petrescu. Activitatea
culturalã este bine reprezentatã. În ultimii ani, domnul
profesor Ionuþ Cristache a organizat numeroase întâlniri
între elevi ºi actorii teatrului municipal ºi a lansat trei
cãrþi foarte bine primite de cititorii dâmboviþeni. Colegiul
Naþional Constantin Carabella are o participare
constantã la diverse activitãþi extraºcolare, atât în plan
judeþean cât ºi naþional. (G.T./ C.V./ M.O./ M.C.)

COLEGIUL NAÞIONAL IENÃCHIÞÃ VÃCÃRESCU
La 3 octombrie 1874 este înfiinþat gimnaziul de bãieþi
din Târgoviºte (actualmente ªcoala Popularã de Artã),
acesta funcþionând în diverse locaþii pânã în anul 1892
când se mutã în localul propriu. În timpul Primului
Rãzboi Mondial, localul gimnaziului a fost o perioadã
de timp spital al Crucii Roºii Române, devenit apoi
spital german pânã la sfârºitul rãzboiului. În evoluþia
ºcolii existã mai multe etape. În 1915-1916  s-a aprobat
funcþionarea clasei a V-a pentru cursul superior cu 49
elevi înscriºi iar în 1918-1919 se menþioneazã împãrþirea
pe secþii  realã ºi modernã, începând cu clasa a V-a.
Tot acum apare pentru prima oarã denumirea de Liceul
Ienãchiþã Vãcãrescu. În 1919 apare primul numãr al
revistei ºcolare Vlãstarul, cu editare bilunarã; sub
conducerea unui comitet în frunte cu Ion Diaconescu.
La începutul perioadei interbelice, localul ºcolii a
cunoscut importante modificãri în sensul cã s-au fãcut
reparaþii ºi s-au construit noi sãli de clasã. În anii 19221923 s-a construit aripa din stânga a etajului, care a
servit ca internat pânã în anul 1925 când a fost gata
localul propriu-zis. Aceastã construcþie, începutã din
anul 1923 pe un teren cumpãrat lângã ºcoalã cu o
suprafaþã de 2300 m2 de la coloneii ªendrea ºi Eustaþiu,
s-a terminat în anul 1925, fiind inauguratã în prezenþa
ministrului I.G. Duca, a doctorului Angelescu ºi a
directorului liceului, Ion Diaconescu. Finisarea definitivã
cu tencuialã la exterior s-a fãcut în 1929. Dintre profesorii
gimnaziului s-au remarcat: Vasile Vizante, Nicolae
Bruneanu, ªtefan D. Popescu, Alexandru Vlahuþã,
Constantin I. Nicolescu, Marin Radian, ªtefan Vasilescu,
Raicu Ionescu-Rion, Ion Negoescu, Bazil Anastasescu,
N. Pãscolescu, compozitorii Franchetti, Vasile
Popovici, Ion Stroescu, Nicolae Tãnãsescu (pseudonim
Radu Cosmin), pictorul Vasile Blendea, Constantin
Constantinescu. Dintre foºtii elevi din perioada
interbelicã amintim pe: Cicerone Theodorescu, Traian
Lalescu, Matei Alexandrescu, Alexandru Al. Vasilescu,
Vasile Florescu, Silviu Stãnculescu, Sergiu Dermengi,
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consilier ºi fost primar la Caracas (Venezuela), ªtefan
Niculescu  doctor în matematicã, cercetãtor principal
la Institutul de Toxicologie din Burlington  Canada,
Gelu Rusescu  director Camera de Comerþ, Valentin
Brãnescu  director Electrica Muntenia, Gabriel Savu
 comisar-ºef direcþia paºapoarte, Radu Vasilescu 
director compania de apã, George Coandã  director
adjunct/ºef de serviciu la Direcþia Silvicã Hunedoara, Dana
Gheorghiu  manager de sistem Nokia  Finlanda. Dintre
profesorii de prestigiu care au îndrumat colectivele de
elevi de-a lungul anilor amintim: Limba ºi literatura
românã: M.G. Garbiniu, Alexandru Vlahuþã, T.H.
Zamfirescu, C.I. Nãdejde, A. Bârsan, Victor Popp, Ilie
Angelescu, P. Grimm, Radu Cosmin Tãnãsescu, Al.
Stamatiad, Al. Lefteriu, Al. Tomescu, Ion Calboreanu,
Toma Pãtru, I. Andronescu, I. Dumitru, Lazãr Dinescu,
Brânduºa ªtefan, Ion Gavrilã, Gheorghiþa Ghimpu,
ªtefania Negrotã, Valeria Bandol, Virginia Ghiþã, Viorica
Drãghici, Iosefina Tulai, Vrezgo Alina, Necula-Lupea
Gabriela, Dinu Camelia, Neagu Marin. Matematicã: G.I.
Pietraru, ªtefan Popescu, I. Nicolescu, Leon
Grigorescu, Constantin Brãdãþeanu, Cezar Spineanu,
I. Cristescu, Paul Ionescu, I. Leuco, Elvira Antonescu,
Ion Ionasek, Virgil Atanasiu, Scarlat Popescu, Dumitru
Bavarache, Cornel Andreescu, Dumitru Cãnuþescu, Ioan
Dincã-Hobaia, Aurelia Catanã, Sorin Sãileanu, Florea
Constantinescu, Ion Brãguþã, Victor Ivaºcu, Georgiana
Ivaºcu, Liviu Petre, Ion Seltea, Daniela Catanã, Gabriela
Nãduh, Ioana Constantin, Alin Catanã. Fizicã, chimie,
biologie, geografie: Gheorghe Gheorghiu, C. Lãcriþeanu,
C. ªerbãnescu, Victor Kyriazide, Constanþa Dragostin,
I. Perieþeanu, Aurelian Cernescu, D. Bratu, Vasile
Stãnescu, Rodica Popescu, Elvira Marin, Pompilius
Dumitrescu, Alexandru Dunu, Eugenia Dunu, Rodica
Iliescu, Edith Konigsberg, Ana Nãduh, Marcela
Popescu, Carmen Trandafir, Gabriel State, Doru Badiu,
Marga Proca, Ecaterina Ibric, Ion Florescu, Elena
Teodorescu, Ileana Marin, Ilinca Radu, Aurelia Miricã,
Ofelia Tãnase, Marilena Belu, Emilia Dinu, Dumitru
Iarca, Albiniþa Costescu. Religie, arte, canto,
gimnasticã, istorie, ºtiinþe sociale, limbi moderne: P.
Condurãþeanu, B. Secãreanu, S. Mihãescu, B.
Franchetti, Paul Mann, Isidor Augenstreich, H.
Sanielevici, I. Manolescu, D. Logigan, I. Diaconescu,
Florea Radulian, Scarlat Lambrino, Adrian Ciocârdia,
Paul Ionescu, Emil Berlescu, E. Galenzowsky, A.
Popescu-Hãbeni. Dem Savoiu, Emilia SãvulescuBlendea, Corvin Parnia, Vasile Blendea, V. Bellea,
Constantin Constantinescu, Victor Brânduº, Radu
Geoglovan, Eugen Fruchter, Victor Popa, Valeriu
Dumitrescu, Vasile Torje, Cecilia Baronide, Valeria
Bãnulescu, Ana Minea, Paul Bãnicã, Virginia
Calboreanu, Gheorghe Catanã, Ion Dumitrescu, Valeriu
Dumitrescu, Florica Deftu, Elena Dimancea, Florica
Fucs, Erhard Klein, Maria Limburg, Carolina Marlo,

Adrian Vãncicã  actori, Tiberiu Vãtãºescu  cineast,
Mihaela Dumitrescu  mediafax, Adrian Posteucã 
operator imagine Kanal D, Sebastian Niþã  ziarist ,
Sebastian Dan Neculãescu  secretar II Ambasada
României la Viena, Mihai Constantin McRanin  regizor,
Ion Dolãnescu, Dana Sãvuicã. Medici: Iulian Mincu,
Nicolae V. Abramescu, Adrian N. ªtefan  Spitalul
Judeþean, Cãlin Dunu, Raluca Matei, Gabi Murgoi 
spitalul Oncologie Fundeni, Oana Mogoº, Ciprian
Marica , Sebastian Voicu  medic primar (Paris),
Constantin Mazilu  spitalul Militar, Cristi Andronic 
medic (SUA), Maura Andronic  medic (Franþa), Flavia
Andronic  medic (SUA), Georgeta Miloiu  medic
geriatrie (Philadelphia, SUA). Educaþie-ºtiinþã: profesori,
cadre universitare: Constantin Niculescu, Radu
Miculescu  Universitatea Bucureºti  matematicã,
Constantin Ionescu-Târgoviºte  membru corespondent
al Academiei Române, Fabiola Hossu  Universitatea
Bucureºti; la Universitatea Valahia din Târgoviºte:
Florin Popescu, Laura Gorghiu  prodecan, HenriGeorge Coandã  decan, Mihail-Florin Stan  prodecan,
Cristinel Mortici  decan, Claudia Stihi  director adjunct departamentul ºtiinþe, ªtefania Iordache  decan,
Alina Paraschiva, Ioana Gãvãnescu; Adriana Cutieru,
Mirel Caibãr  Universitatea Ohio (SUA)  matematicã,
Ionuþ Popescu  doctor DUKE Universitatea Carolina
de Nord (SUA), director al ºcolii post-doctorale, Simona
Bivolaru  fizician (Germania), Mihai Olteanu  profesor
(Germania), Popescu Andrei  clinicã universitarã
(SUA), Dan Cruceanã  expert IT, Georgiana Andreoiu
 Universitatea Berna  matematician, Camelia Bejan
 matematician (Spania), Bogdan Suceavã 
matematician, Adriana Metz  cercetãtor Bruxelles.
Sportivi: Cornel Dinu, Constantin Danilescu (fotbal,
Steaua Bucureºti), Horia Pãun (baschet, Steaua
Bucureºti). Economiºti/justiþie/ºtiinþã ºi tehnicã: Ioan
ªipoteanu, Florin Gh. Nicoarã  procurori, Cãtãlin
Bucura  manager Murfatlar, Ion Cremenescu  manager
Elmiplant, Constantin Stroe  manager Dacia Automobile Colibaºi, Andrei Þâncu (Ministerul Transporturilor,
departament aviaþie civilã), Andrei Vlãdeanu  manager
Editura Coresi, Valeriu Chiose  fost director al COS
Târgoviºte, Renato Iliescu, Gabriel Florin Boriga 
primar, Manuela Hussek  judecãtor, Oana ªipoteanu
 procuror, Dumitru Barbu  arhitect ºef Târgoviºte,
Florin Ristache  Raiffeissen Bank, Radu Rãuþã  BRD
Bucureºti, Augustin Grigorescu  IT manager,
Haralambie Neculescu  avocat barou Bucureºti, Irina
Cotenescu  manager Sivicrom, Silviu Tãnase  fost
viceprimar al municipiului, Mãdãlina Marinescu  manager BT, Gabriel Soare  manager MBA, Maria
Diculescu  manager SC Turnir, Victor Sanda  deputat
ºi fost prefect, Dumitru-Alexandru Anghelescu, Ion
Stoica  director SUTPI Braºov, Liana Dunu  consultant financiar (Londra), Ion Popescu  om de afaceri,
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de grup ºi personale; ºi-a adjudecat premii pentru
gravurã la diferite concursuri locale ºi naþionale. A
realizat o galerie unicã de portrete ale scriitorilor
târgoviºteni. (G.C.)

Maria Matcovski, Ferucio Olivotto, Elena Manolescu,
Veronica Popa, Ecaterina Tolea, Camelia Barbu,
Mãdãlina Marcu-Popescu, Vanda Ursache, Valeria
Bandol, Emilia Rãdulescu, Constantin Dincã, Gheorghe
Dondorici, Emil Poamã, Maria Cristea, Daniela
Neculãescu, Ion Þîncu. Directori de prestigiu: I. Gh.
Pietraru, Mircea Garbiniu  primii directori în perioada
1875-1878. D. Nedea Popescu, Constantin Drãgulescu,
Cezar Ivãnescu, Traian Marineanu, Ioan Tomescu, Ioan
Seltea, Victor Ivaºcu, Ilinca Radu, Gheorghe Catanã,
Vasile Stãnescu, Ion Gavrilã, Marcel Popescu. (M.C.)

COMAN, Narcis-Rãduþ (5.XI.1946, Giurgiu)
Fotbalist. Legitimat la Olimpia Giurgiu (1961), Victoria
Giurgiu (1961-1964), ªantierul Naval Olteniþa (19641965, divizia B), Uzinele Textile Arad (1965-1966,
divizia A), FC Argeº Piteºti (1966-1970, divizia A),
Dinamo Bucureºti (1970, divizia A), Dunãrea Giurgiu
(1970-1971, divizia B), Steaua Bucureºti (1971-1975,
divizia A), Sport Club Bacãu (1975-1976, divizia A),
Clubul Sportiv Târgoviºte (1976-1977, divizia B; 19771980, divizia A). La echipa târgoviºteanã a jucat un
sezon în divizia B ºi 3 sezoane în divizia A (unde a
evoluat în 69 partide). În acea perioadã de timp a jucat
3 meciuri în prima reprezentativã a României (cu Spania
în preliminariile Campionatului European, Grecia ºi Israel,
toate în anul 1978). Primul fotbalist legitimat la o formaþie
din Târgoviºte care a evoluat în echipa naþionalã. A fost
desemnat de reprezentanþii presei sportive din România
drept Fotbalistul anului în 1978. Cartea sa de vizitã
include 214 jocuri în divizia A, 12 în echipa naþionalã,
12 în competiþii europene intercluburi, precum ºi alte
numeroase partide în naþionale de juniori ºi tineret.
Maestru al sportului. (A.B.)

COLEGIUL UNIVERSITAR TEHNIC ªI ECONOMIC
MIHAI VITEAZUL Este înfiinþat în anul 1990, din
iniþiativa universitarilor dâmboviþeni Emilian Banu ºi
Constantin Ghiþã, fiind o filialã a Universitãþii Dunãrea
de Jos din Galaþi. Este prima formã de învãþãmânt superior de stat din Târgoviºte. Director: conf.univ.dr.
Emilian Banu; secretar: Viorica Iurcu; bibliotecar, ing.
Doina Voicu; cadre didactice: Lazãr Vlãsceanu, Ion
Cucui, Constantin Ghiþã, Cornel Marin, Teodor Simion,
Danil Matei, ªtefania Rujan. Colegiul a funcþionat pânã
în 1992 la Casa ªtiinþei ºi Tehnicii pentru Tineret când
este creatã Universitatea Valahia. (G.C.)
COLUMNA TV Sub sigla Columna Wyll ºi sub
patronatul Columna Film, începe sã transmitã în
noiembrie 2006; director: Florin Lupu; redactor-ºef: Silvia
Ghercã. Sunt de reþinut emisiunile Intersecþii, Clubul
victorioºilor, Revista presei, de folclor dâmboviþean ºi
politice; realizatori: Anda ªtefan, Lucian Grigorescu,
Victor Mihalache, Vali Niþu. Preluat de tânãrul om de
afaceri, ca unic acþionar care-i este ºi director, Dan
Ciobanu, postul târgoviºtean de televiziune, emite sub
sigla Columna TV din 2004, 24 din 24 de ore; redactor-ºef: Anda ªtefan; director administrativ: Silvia Ghercã
Ciobanu; director de programe: Marius Dumitrache.
Emisiuni de vizibilitate: Agenda culturalã, Pe ordinea
de zi, Politica pe toate feþele, Clubul victorioºilor,
Noi ºi cerul, ªi sã fii tânãr, Viaþã ºi sãnãtate,
Teleºanþ, Pe un picior de plai, Faþã în faþã, Sport
show, Telezodiac; realizatori: Anda ªtefan, Marius
Dumitrache, Victor Mihalache, Valentin Grigore, Ilie Ilie,
Puiu Nedelcu, Ani Crãciun, Gabriela Apostol, Costin
Mihai, eleva Vanessa Toma. (G.C.)

COMANDAMENTUL ETAPEI NR. 226 Aparþinea
trupelor germane de ocupaþie instalate la Târgoviºte, ºi
a funcþionat între noiembrie 1916  noiembrie 1918. Se
afla sub comanda maiorului Dietrich. A luat mãsuri pentru
încartiruirea soldaþilor germani în cele mai bune case,
supraveghea ordinea, a iniþiat exploatarea bogãþiilor
naturale ºi a forþei de muncã, s-a strãduit sã repunã în
funcþie sondele, instalaþiile ºi rafinãriile ºi celelalte
întreprinderi distruse în timpul retragerii. A rechiziþionat
vitele, furajele, alimentele, lemnele de foc, a confiscat
întreaga recoltã de fructe, þuicã. A efectuat evidenþa
nucilor ºi frasinilor, exploataþi fãrã milã pentru a se
confecþiona paturi de puºcã. Mari cantitãþi de petrol au
luat calea Germaniei, toþi porcii, obiectele de plumb,
aramã, alamã, cimentul etc. Pe lângã Comandamentul
Etapei a funcþionat Tribunalul Militar care avea sediul în
Palatul Prefecturii, iar anchetele preliminare erau fãcute
de un judecãtor german, care avea cabinetul de instrucþie
în Casa Câmpeanu de pe Calea Domneascã. (M.O.)

COMAN, Alexandru (6 III 1953, Voineºti, Izvoare,
Dâmboviþa) Absolvent al Liceului de Arte Plastice din
Ploieºti ºi al Facultãþilor de ªtiinþe Umaniste,
specializarea istorie-arheologie, ºi de ªtiinþe ºi Arte,
specializarea conservare-restaurare, de la Universitatea
Valahia din Târgoviºte. Creator la Cooperativa Arta
Popularã ºi pictor decorator la Întreprinderea
Comercialã de Stat din Târgoviºte; profesor la ºcoli
gimnaziale ºi licee din Târgoviºte. A expus în expoziþii

COMÃNESCU, Ion (11.VI.1923, Morãreºti, Argeº
 20.VIII.2008, Târgoviºte) Seminarul Teologic RâmnicuVâlcea (1943); Facultatea de Medicinã Generalã Cluj,
continuatã la Sibiu ºi absolvent la Bucureºti, unde a
fost intern la catedra de anatomie (1950). În 1951, pentru
cã era apreciat cu atitudine duºmãnoasã faþã de
instaurarea comunismului a fost trimis disciplinar la
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reeducare în mediul muncitoresc din Hunedoara. Medic
secundar obstetricã ginecologie (1953-1955), medic
specialist ginecologie obstetricã din 1956 la Târgoviºte,
medic ºef la secþia obstetricã ginecologic dupã
examenul de primariat din 1962 pânã în 1998, când a
fost pensionat. În perioada 1992-1998, inspector al
Direcþiei Sanitare, judeþul Dâmboviþa, inspector cu
problemele mamei ºi copilului. A publicat în reviste de
specialitate. Prezenþã apreciatã la congresele de
obstetricã ginecologie. A condus mulþi ani secþia de
obstetricã ginecologie a Spitalului Târgoviºte, de unde
a influenþat în bine evoluþia demograficã a oraºului ºi a
judeþului. (N.V.)

COMITETELE CETÃÞENEªTI Aceste comitete se
constituie la Târgoviºte la începutul anului 1945 din
necesitatea imperioasã a combaterii ºi înfrânãrii
speculei. Echipa de conducere la nivelul oraºului era
formatã din: avocat I. Micu  preºedinte, Grigore
Crinescu  secretar, avocat G. Chirilã, cãpitan D.
Rãcuciu ºi C. Lazan. Comitetele, alcãtuite din
consumatori interesaþi în respectarea legii, aveau ca
scop sesizarea autoritãþilor în legãturã cu cazurile de
necinste. Pentru intervenþia operativã împotriva
speculanþilor, s-au format Gãrzile cetãþeneºti compuse
din cetãþeni inimoºi, plini de dorinþa de a face bine pentru
popor, care însoþeau patrulele de poliþie. (M.C.)

COMBINATUL DE OÞELURI SPECIALE (COS)
Lucrãrile de construcþie la Combinatul de Oþeluri
Speciale au început la 3 august 1970, obiectiv important al Platformei industriale Târgoviºte Nord. A fost
inaugurat la 14 decembrie 1973 în prezenþa secretarului
general al PCR Nicolae Ceauºescu, fiind o importantã
unitate a industriei metalurgice. La inaugurare au fost
puse în funcþiune primele cuptoare de 10 ºi 50 tone de
la cele douã oþelãrii electrice. Odatã cu primele ºarje
de oþel la Târgoviºte apãrea ºi se dezvolta în economia
judeþului metalurgia feroasã care într-un sigur an (1975)
realiza 23% din întreaga producþie globalã industrialã
dâmboviþeanã. În anul 1973 au intrat în funcþiune primele
capacitãþi de producþie de 70 mii tone de oþel pe an, de
11,5 mii tone pe an blocuri ºi bare, pentru ca în anul
1974 aceste capacitãþi sã fie completate cu încã de
140 mii tone pe an oþel. În 1975 intra în funcþiune secþia
laminorului de profile mijlocii ºi uºoare care avea o capacitate de 250 mii tone pe an. Secþia de tablã
electrotehnicã este inauguratã în 1976, având o capacitate de 38 mii tone pe an. Intrarea în funcþiune a
Combinatului de Oþeluri Speciale contribuia la
dezvoltarea industrialã a judeþului, a metalurgiei feroase,
deþinând 18,8% din totalul producþiei industriale a
judeþului. În anii 1980, pe platforma metalurgicã
târgoviºteanã se realiza 3, 6% din producþia de oþel a
þãrii ºi 2,7% din producþia de laminate pline de oþel.
Dinamica mãririi producþiei de oþel ilustra un salt
cantitativ, iar mãrcile produse aici, un salt calitativ.
Producþia de oþel s-a dezvoltat an de an, astfel cã în
1979 crescuse de 19 ori faþã de producþia anualã 1968,
din producþia anului 1979, 48% o reprezentau oþelul aliat
ºi aliat superior. În 13-15 decembrie 1984 la Combinatul
de Oþeluri Speciale a avut loc simpozionul Internaþional
Dezvoltãri ºi perspective în domeniul oþelurilor cu
conþinut scãzut de aliere în colaborare cu Union Caraibe
Corporation din SUA. Au susþiut comunicãri 100 de
specialiºti din Austria, Bulgaria, Cehoslovacia, Marea
Britanie, Republica Federalã Germania, România, SUA
ºi Suedia. Dupã 1989 Combinatul a fost privatizat,
devenind societatea MECHEL. (G.T./ C.V.)

COMISIA JUDEÞEANÃ Pentru eliberarea rebelilor
a funcþionat la Târgoviºte dupã 26 iunie 1848. Pentru a
evita aglomerarea Capitalei, s-a hotãrât organizarea
unor comisii judeþene, care au primit bilete de eliberare
în instrucþiuni pentru evidenþa lucrãrilor. În cadrul comisiei
au activat propotopul Mihai ºi preotul Ioan de la Biserica
Domneascã, care au întocmit bilete de slobozenie. La
29 septembrie 1848, protopopul Mihai era arestat pentru
fapte revoluþionare ºi invitarea norodului la tulburare.
Orãºenii au declarat cã nu a fãcut nicio supãrare
nimãnui ºi n-a atacat cinstea cuiva, fapt pentru care
comisia anchetatoare a hotãrât eliberarea sa (15 martie
1849). (M.O.)
COMITETUL DE COORDONARE A MUNCII
CULTURALE S-a constituit la Târgoviºte pe 15
Decembrie 1947, avându-l ca preºedinte pe prefectul
Gheorghe Popescu. Comitetul avea un scop
preponderent politic vizând, o colaborare strânsã a
tuturor factorilor culturali pentru ca opera guvernului sã
fie dusã la capãt, limpezind astfel drumul spre bunãstare
ºi culturã a celor ce muncesc pentru o societate
socialistã. Din Comitet fãceau parte Ion Rãdulescu 
primarul oraºului, Ion Dedu  preºedintele Consiliului
judeþean, Tãnase Borþoi din partea Federalei, Valeriu
Bucur-preºedintele Sindicatului învãþãtorilor, inspectori
ºcolari, reprezentanþi ai Cãminelor culturale, ai Bisericii,
ai Legiunii de jandarmi, ai instituþiilor pentru ocrotirea
sãnãtãþii, directori de ºcoli. În fiecare comunã se formau
comitete locale de coordonare a muncii culturale. O
cerinþã imediatã era lichidarea analfabetismului ºi de
aceea, în fiecare sat ºi cãtun urma sã se constituie o
ªcoalã de carte. (M.C.)
COMITETUL DE CULTURÃ ªI ARTÃ În luna iulie
1962 sunt constituite Comitetele de Culturã ºi Artã ale
raionului ºi oraºului Târgoviºte. La Comitetul de Culturã
ºi Artã al raionului vor funcþiona profesorii: Ion David,
Constantin Stematiu ºi Ion Gavrilã, secretari; George
Coandã, Constantin Drãghici ºi Cuza Drãghici,
inspectori; prof. Dumitru Anghelescu ºi medic Petre
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Bãleanu, preºedinþi obºteºti. La Comitetul de Culturã
ºi Artã al oraºului Târgoviºte funcþiile au fost ocupate
de profesorii: Constanþa Alexandrescu ºi Paul Bãnicã,
prof. Radu Gioglovan, fiind preºedinte obºtesc. Dupã
reorganizarea teritorial-administrativã a þãrii, în februarie
1968, îºi schimbã statutul în Comitet de Culturã ºi Artã,
apoi de Comitet de Culturã ºi de Educaþie Socialistã
dupã 1970, ale judeþului Dâmboviþa ºi municipiului
Târgoviºte. Preºedinþi la judeþ pânã în 1989, profesorii:
Ion Gavrilã, Niculina Costescu, Ana Stoica; vicepreºedinþi: profesorii Gabriel Mihãescu, Cuza Drãghici,
Ion Coca, Paul Bãnicã, Corneliu Voicu; inspector ºef:
profesor Mihai Gabriel Popescu; inspectori: profesorii
Constantin Manolescu, Victor Petrescu, Haralambie
Popescu, Gheorghe Cruceru, Nicolae Popescu, Ion
Borcea, actorul Vasile Chiriuc. La municipiul Târgoviºte
va funcþiona pe baze obºteºti neavând un aparat
salarizat; preºedinþi fiind profesorii Ion Borcea ºi Ion
Gavrilã. În cooperare, cele douã comitete vor fi
organizatoare ale câtorva mari manifestãri: festivalurile
naþionale Crizantema de Aur, de literaturã Moºtenirea
Vãcãreºtilor, de film documentar Contemporania, de
teatru istoric, al brigãzilor artistice Oameni ºi fapte în
marea întrecere, al acþiunilor complexe Mesaje
dâmboviþene în timp, Mesaje târgoviºtene în timp. Sub
egida Comitetului de Culturã ºi Artã al raionului
Târgoviºte au fost organizate sãrbãtoarea Fiilor satului,
ºi primele cercuri folclorice dâmboviþene ºi a fost lansatã
ediþia a doua a revistei de culturã Armonia; a editat ºi
douã caiete de literaturã (iniþiator: George Coandã),
reunind lucrãri ale membrilor cenaclurilor literare
Grigore Alexandrescu (Târgoviºte) ºi Luceafãrul
(Pucioasa). Comitetele de culturã ºi artã ºi-au încetat
activitatea la începutul anului 1990. (G.C.)

care a stipulat transformarea Regiei Autonome de
Gospodãrie Comunalã / RAGC Târgoviºte în societate
comercialã pe acþiuni. La acel moment noua unitatea
avea 300 salariaþi, acþionar unic era Consiliul Local
Târgoviºte, iar obiectul ei de activitate îl constituia
captarea, tratarea, distribuþia apei potabile, precum ºi
colectarea, tratarea ºi epurarea apelor uzate, din
municipiu ºi din 7 comune (beneficiare deja ale acestor
servicii). Prin H.C.L. Nr. 114 / 2008 s-a actualizat actul
constitutiv al unitãþii fiind acceptaþi ca acþionari Consiliul
Judeþean Dâmboviþa ºi unele consilii locale din judeþ.
Ca urmare a fost preluatã ºi operarea sistemelor de
apã canal din celelalte 6 localitãþi urbane ale judeþului
ºi din alte 27 comune. La acest moment structura
acþionariatului este de 94,4 % Consiliul Local Târgoviºte
ºi 5,6 % Consiliul Judeþean Dâmboviþa (inclusiv alte
consilii locale din judeþ), iar numãrul salariaþilor este de
570. Principalul moment din scurta (deocamdatã !)
istorie a unitãþii a fost consemnat pe 29 septembrie
2011 la sediul Bãncii Europene de Reconstrucþie ºi
Dezvoltare / BERD de la Londra unde a fost semnat
contractul de creditare ºi contractul de asistenþã în
vederea asigurãrii cofinanþãrii Extinderii ºi reabilitãrii
infrastructurii de apã ºi apã uzatã. Este o investiþie în
valoare de peste 140 milioane euro (cea mai mare din
istoria postdecembristã a judeþului) ºi constã în lucrãri
la sursele de apã, reabilitarea ºi extinderea reþelelor de
apã ºi canalizare, reabilitarea ºi extinderea staþiilor de
epurare etc. De aceastã investiþie va beneficia o treime
din populaþia judeþului, respectiv toate localitãþile arondate
Companiei de Apã Târgoviºte. Pe parcursul existenþei
sale la conducerea unitãþii, în postura de directori
generali, au fost dr.ing. Dorin Staicu (2007-2009) ºi ing.
Radu Vasilescu (2009  în prezent). (A.B.)

COMITETUL
PENTRU
AJUTORAREA
REGIUNILOR SECETOASE / CARS (1946-1947) A fost
înfiinþat în octombrie 1946 la Târgoviºte, având ca obiectiv
ajutorarea regiunilor din Moldova, lovite de secetã.
Comitetul de conducere era format din: Gheorghe
Popescu  prefectul judeþului, general Stere ªtefãnescu
 comandantul Garnizoanei, Ion Rãdulescu  primarul
Târgoviºtei, colonel Augustin Ionescu  secretar CARS
 Dâmboviþa, dr. C. Dumitrescu  responsabil Secþia
Asistenþã. S-au strâns bani, bunuri ºi alimente care au
fost trimise judeþului Roman. Ca urmare, în judeþul
Roman s-au înfiinþat 31 de cantine care hrãneau 4.200
de persoane, în majoritate copii. De asemenea, începând
cu 3 martie 1947 au fost primiþi la Târgoviºte copii aduºi
din zonele lovite de secetã, aceºtia fiind cazaþi ºi hrãniþi
în oraº ºi în judeþ. (M.C.)

COMPANIA NAÞIONALÃ DE AUTOSTRÃZI ªI
DRUMURI NAÞIONALE DIN ROMÂNIA S.A.  Secþia
Drumuri Naþionale Târgoviºte Sediul central, str.
Nicolae Fillipescu, nr. 1. Administreazã drumurile de
interes naþional, respectiv drumuri naþionale din judeþul
Dâmboviþa. Profilul activitãþii: întreþinere ºi reparaþii
drumuri ºi poduri din administrare. Subunitãþi din
administrarea SDN Târgoviºte: District Ulmi, District
Teiº, District Gãeºti, District Titu, District Gemenea,
District Moroieni. Secþia a fost înfiinþatã în anul 1969,
având urmãtorii ºefi de secþie: ing. Elefterescu Mihai,
ing Caloianu Costel, ing. Proca ªtefan, ing. Grigoroiu
Constantin (1981-1985), ing. Leca Mircea (1985-1997),
ing. Cãpãþânã Iulian (1997-2008), ing. Paraschiv Dragoº
(2008-2009), ing. Popescu Relu Ionescu din 2009 pânã
în prezent. (G.T./ C.V.)

COMPANIA DE APÃ Continuã sub aceastã
denumire activitatea RAGC din 2007. A fost înfiinþatã
prin Hotãrârea Consiliului Local Târgoviºte Nr. 190 / 2007

COMPLEXUL HOTELIER DÂMBOVIÞA Construit
în perioada 1969-1973, de categoria I, aparþinea Oficiului
Judeþean de Turism, cu sediul în fosta Agenþie ONT
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Dâmboviþeni (1967), adãpostit de casa scriitorului Ioan
Alexandru Brãtescu-Voineºti; Muzeul Tiparului ºi al Cãrþii
Româneºti Vechi (1967). Dupã numai un an, în 1968,
este înfiinþatã expoziþia permanentã I.L. Caragiale, în
1972 ia fiinþã Casa-atelier Gheorghe Petraºcu, Casa
gravor Gabriel Popescu din Vulcana Pandele, Muzeul
Petrolului (orãºenesc) din Moreni. Ulterior, în 1974, sunt
înfiinþate muzee care conservã tradiþii ale culturii ºi
dezvoltãrii economice locale precum Muzeul Etnografic
Dumitru Ulieru Pietroºiþa ºi Muzeul Etnografic al Vãii
Ialomiþei de la Pucioasa. Eforturile valorificãrii bogatei
moºteniri patrimoniale a judeþului Dâmboviþa nu s-au
oprit aici, generaþiile urmãtoare aducându-ºi contribuþia
la continuarea dezvoltãrii reþelei muzeale prin înfiinþarea
Muzeului de Istorie (1986), Muzeului de Artã (1991) ºi
a Muzeului Vasile Blendea (2002). Galeriile Stelea
sunt situate, în clãdirea fostului Muzeu Orãºenesc
Târgoviºte, inaugurat în 1944 ºi care a funcþionat ca
Muzeu de Arheologie pânã în 1986. Muzeul Tiparului ºi
al Cãrþii Româneºti Vechi, aflat pânã în 2011, într-o
clãdire impunãtoare, monument arhitectonic pe care
meºterii domnitorului Constantin Brâncoveanu au
ridicat-o pe beciuri preexistente la începutul secolului
al XVII-lea. Reorganizat din ianuarie 2011 în Casa
Aramã de la Curtea Domneascã, este structurat pe un
discurs expoziþional care prezintã activitatea tipograficã,
atât târgoviºteanã, încã de la începuturi (sec. al XVI-lea),
cât ºi a celorlalte centre tipografice apãrute ulterior în
Moldova ºi Transilvania (secolele XVII, XVIII) ºi
culmineazã cu editarea primelor ziare cu apariþie
regulatã. Muzeul Scriitorilor Dâmboviþeni, este structurat
în trei mari secþiuni: o primã secþiune reprezentând Evul
Mediu, când Târgoviºtea era ea însãºi primul centru de
culturã al þãrii, exercitând influenþe în spaþiul larg
românesc; o a doua, cea a poeþilor redeºteptãrii
naþionale, ºi cea de-a treia, a scriitorilor nãscuþi fie sub
semnul ei, fie aduºi de viaþã, la Târgoviºte. Casa
Memorialã Ion Luca Caragiale, prezintã vizitatorului
mãrturii documentare, cãrþi în ediþii princeps, fotografii,
afiºe, mobilier de epocã, obiecte personale, toate
creionând o parte din spiritul marelui dramaturg român.
Casa Atelier Gheorghe Petraºcu, graþie donaþiei fiicei
artistului, Mariana Rigler Petraºcu, casa devine muzeu
ºi adãposteºte un impresionant patrimoniu reprezentat
de picturã, graficã, studii în creion, ºevaletul maestrului,
obiecte personale etc. Sunt expuse piese reprezentative
ale creaþiei sale. Casa Gravorului Gabriel Popescu,
construitã în anul 1905, lângã casa pãrinteascã, dupã
planurile arhitectului Alexandru Clavel, care a folosit
schiþele artistului, a fost donatã muzeului de cãtre Eliza
Popescu, nepoata artistului, împreunã cu mobilierul,
biblioteca, obiectele personale, acte de familie,
instrumente de lucru, gravuri ºi plãci de gravurã, cãrþi
etc., care au contribuit la reconstituirea atmosferei casei
în care s-a nãscut ºi a trãit gravorul Gabriel Popescu.

Carpaþi. Avea o capacitate de 204 locuri, asigura condiþii
optime de cazare ºi masã, fiind dotat cu un restaurant,
bar de zi, cramã ºi bufet expres. (G.T./ C.V.)

COMPLEXUL MEªTEªUGÃRESC PRESTAREA
(METEX dupã 1989) A fost înfiinþat în perioada 19691974, pentru a asigura bunuri materiale ºi servicii, oferite
în unitãþi specializate ale Cooperaþiei Meºteºugãreºti,
în general prin unitãþi prestatoare de servicii cu caracter
productiv (Arta popularã, Constructorul, Progresul,
Sârguinþa). Gama serviciilor oferite orãºenilor s-a
diversificat, a crescut valoarea prestãrilor de servicii
industriale, astfel cã în 1968 acestea au crescut de
peste 12 ori faþã de 1950. Aceastã unitate economicã
era pãstrãtoare a tradiþiei în domeniul meºteºugurilor,
astfel cã prin unitãþile sale se perpetuau vechile
meºteºuguri: þesutul covoarelor, a textilelor de interior
ºi de port popular, prelucrarea pieilor de animale,
croitoria, cojocãria, încãlþãminte la comandã ºi reparaþii,
ceramicã popularã, dogãrie etc. (G.T./ C.V.)
COMPLEXUL NAÞIONAL MUZEAL CURTEA
DOMNEASCÃ Constituirea muzeului, prin Decretul
Regal din 3 octombrie 1937, consfinþeºte instituþional
preocupãrile târgoviºtenilor pentru trecutul istoric ºi
zestrea spiritualã atât de bogatã pe care au moºtenit-o.
Activitatea expoziþionalã intensã, de la începutul
secolului al XX-lea, va prinde contur în anul 1912, în
casa boierului Fusea, donatã de acesta în scopul
înfiinþãri muzeului istoric al oraºului, prin deschiderea
unei expoziþii de antichitãþi: monede, icoane, documente
epigrafice, toate aparþinând colecþionarului SaintGeorgesc. Ulterior, în 1928, într-o clãdire a Mitropoliei
Târgoviºte, situatã în parcul cu acelaºi nume, se
organizeazã un lapidarium care întruchipa ideea lui
Dimitrie Papazoglu, devenitã preocupare pe la 1874,
de a se aduna acele pietre cu inscripþii istorice ce se
vãd o mulþime trântite în preajma mai multor biserici
ruinate ºi prin rãspântii. Însã, prima clãdire construitã,
prin contribuþie publicã, pentru adãpostirea unor colecþii
istorice se ridicã între anii 1937-1938, graþie senatorului
Constantin Dimitriu, profesorului Virgil Drãghiceanu ºi
localnicilor, cu sprijinul Comisiunii Monumentelor
Istorice ºi al Casei Regale, proiectant fiind arhitectul
Nicolae Ghika-Budeºti. Astfel, în 1944 este inaugurat
primul muzeu târgoviºtean, astãzi Galeriile Stelea. Pânã
în 1968, muzeul târgoviºtean a funcþionat în structura
de la înfiinþare, având o tematicã mixtã: arheologie,
istorie, artã, etnografie. În acelaºi an, muzeul capãtã
importanþã judeþeanã, pentru ca, mai apoi, în 1992, sã
devinã Complexul Naþional Muzeal, datoritã strãdaniei
cu care au fost îmbogãþite colecþiile ºi, mai ales, prin
înfiinþarea unor noi muzee. Rând pe rând s-au deschis
publicului secþiile muzeale: Ansamblul Monumental
Curtea Domneascã (1967); Muzeul Scriitorilor
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cu deosebire în vremea lui Constantin Brâncoveanu, un
prim val a adus meºteri italieni pentru construirea unor
case boiereºti ºi la organizarea unor grãdini all
italiana. Astfel, se stabilesc în Târgoviºte, unde exista
ºi o bisericã romano-catolicã, numeroºi meseriaºi
italieni care îºi întemeiazã familii aici ºi construiesc
clãdiri inspirate din arhitectura din Peninsulã. A doua
etapã s-a produs la sfârºitul sec. XIX când, ca urmare a
politicii imigraþioniste italice a guvernelor regale
româneºti (aducerea unor meseriaºi ºi specialiºti în
construcþii) un grup numeros s-a aºezat în Târgoviºte,
zonele de emigrare fiind regiunile Udine-Veneþia ºi
romanã. Datoritã acestor italici au fost construite la
Târgoviºte clãdiri oficiale în stilul palatelor (palazzo) din
nordul Italiei: Prefectura judeþului, Primãria, Casa
dItalia. Dar ºi numeroase case pe bulevardul Regele
Carol I, în centrul vechi, în Cartierul Suseni dar ºi barajul
de pe Ialomiþa din apropierea podului feroviar ºi rutier
din acelaºi cartier, operã a inginerului Filippo Fugali. Unii
specialiºti italieni de la Târgoviºte au fost implicaþi ºi în
construcþia cãii ferate Pucioasa-Sinaia, însã tronsonul
de la Pietroºiþa la Sinaia nu a mai putut fi finalizat din
cauza izbucnirii Primului Rãzboi Mondial. S-au impus
prin opera lor arhitecturalã ºi constructivã: arh. Romano
de Simon, inginerii Mario Rascali, Paolo Furlani,
antreprenorii Enrico Cosani, Riccardo Facco, Ermengildo
Zaccarelli sau constructorul Angelo Pola. (G.C.)

Muzeul Etnografic Dumitru Ulieru Pietroºiþa, înfiinþat
de prof. Dumitru Ulieru, reuneºte valoroase piese de
etnografie: costume, covoare, obiecte de port popular, unelte pentru prelucrarea lemnului, obiecte de uz
casnic sau gospodãresc etc. Muzeul Vãii Ialomiþei
Pucioasa este adãpostit în casa Mihalache Dobrescu,
monument de arhitecturã popularã de la începutul
secolului al XIX-lea. Printre exponatele cele mai
valoroase amintim un cric de lemn ºi o masã de tras
doage, provenite din zona Pietroºiþa ºi având gravate
iniþiale G.G. ºi anul 1859. Muzeul de Istorie,
funcþioneazã într-o clãdire monument de arhitecturã,
datând din 1902, cu spaþii generoase, care acoperã
necesitãþile expoziþionale ale unui muzeu în care se
reflectã istoria spaþiului românesc, în general, ºi a
judeþului Dâmboviþa, în special, începând din preistorie
pânã în epoca modernã. Muzeul de Artã, este gãzduit
de o clãdire, monument de arhitecturã, realizatã de
meºteri italieni, la sfârºitul sec. al XIX-lea, ºi deþine
colecþii de picturã religioasã, frescã ºi icoane, mobilier
de epocã, obiecte de podoabã, precum ºi þesãturi
româneºti sau orientale. Sunt prezenþi artiºti moderni
ºi contemporani, precum Nicolae Grigorescu, Gheorghe
Petraºcu, Schweitzer Cumpãna, Gabriel Popescu, Tanþi
Iliescu Mihãilescu, Bob Bulgaru. Colecþia Vasile
Blendea este adãpostitã în Casa Angela Georgescu
(azi Muzeul Vasile Blendea), o locuinþã veche, monument de arhitecturã româneascã de la sfârºitul secolului
al XVIII-lea. Sunt expuse o parte din lucrãrile de
sculpturã, picturã sau desen, care vin sã defineascã
personalitatea artistului. Directori de la înfiinþare ºi pânã
astãzi: prof. Alexandru Vasilescu, Ioan T. Ciora, Vasile
Toboºaru, prof. Gabriel Mihãescu, prof. Cleopatra
Ionescu, prof. Radu Gioglovan, dr. Mihai Oproiu, prof.
Constantin Nãstase, prof. Constantin Lãzãrescu, prof.
Gheorghe Bulei, dr. Ovidiu Cîrstina. (G.C.)

COMUNITATEA SAªILOR Refugiaþi din regatul
Ungariei în prima parte a sec. XIV, nemaisuportând
fiscalitatea împovãrare a ultimilor regi din dinastia
Aspadianã, Ladislau IV ºi Andrei III, ºi a primilor regi din
dinastiile mixte, Vencel, Otto de Wittelsbach ºi Karoly I
(Carol) Robert de Anjou, domnitori în Þara Româneascã
fiind Negru Vodã, Tihomir, Basarab I ºi Nicolae
Alexandru, meseriaºi ºi negustori germani (saºi) din sudul
Transilvaniei se stabilesc ºi în Târgoviºte în zona
actualului cartier Suseni (Bazarul de Sus, sau Târgul de
Sus). Astfel, este consemnat faptul cã aceºti saºi au
aºezat temeiul organizãrii urbanistice europene a
oraºului. În aceastã zonã au înãlþat primul locaº de cult
romano-catolic din oraº, Biserica Santa Maria Gratiarum
la 1300, documentele localizându-o ad rivum, adicã
lângã râul Ialomiþa, în timpul domniei lui Negru Vodã. De
asemenea, saºii stabiliþi în colonie la Târgoviºte au
impulsionat nu numai organizarea urbanã a oraºului, ci
au contribuit ºi la crearea pieþei agricole, comerciale ºi
meºteºugãreºti; au apãrut acum numeroase prãvãlii cu
profil diversificat. Populaþia a înregistrat o creºtere
remarcabilã. Târgoviºtea îºi adjudecã statul de oraº, cel
mai dezvoltat al Þãrii Româneºti. (G.C.)

COMªA, Petre (8.10.1955, Dâmboviþa) Preot,
conferenþiar. A absolvit Liceul Ienãchiþã Vãcãrescu
Târgoviºte, promoþia 1973, licenþiat al Facultãþii de
Chimie, Universitatea Bucureºti în 1979 ºi al Facultãþii
de Teologie Ortodoxã Bucureºti, promoþia 1994, doctor în teologie la Facultatea de Teologie Bucureºti în
2002. Preparator titular al Facultãþii de Teologie din
Târgoviºte (1996-1998), asistent (1998-2000), lector
(2000-2009), conferenþiar din anul 2009. Autor al unor
volume, articole ºi studii de specialitate, participant la
conferinþe ºi simpozioane naþionale ºi conferinþe
internaþionale. (Arhiep.)
COMUNITATEA ITALIANÃ I s-a mai spus ºi
colonia italianã, mai ales datoritã faptului cã populaþia
târgoviºteanã de origine italianã se aºezase compact
în cartierul Suseni. Comunitatea apãrutã în Târgoviºte
s-a constituit în etape. În perioada Renaºterii româneºti,

CONCERTELE LUI GEORGE ENESCU LA
TÂRGOVIªTE Între 15 ºi 18 noiembrie 1915, George
Enescu susþine primul sãu concert în Târgoviºte la Sala
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lucrãri care privesc aspecte ale vieþii politice ºi socialeconomice ale Târgoviºtei ºi judeþului Dâmboviþa, în
perioada interbelicã. Contribuie la unele lucrãri colective
Dicþionar istoric al judeþului Dâmboviþa (1983) sau în
calitate de coordonator la Monografia Arhivelor Statului,
Judeþul Dâmboviþa (1983), Din tezaurul arhivistic
dâmboviþean (1993), Centenar  Primãria oraºului
Târgoviºte (1997), Arhivele judeþului Dâmboviþa la
Semicentenar (2003). (V.P.)

de Arme, fiind acompaniat de Th. Fuchs. Apoi, în
perioada interbelicã mai concerteazã în aceeaºi Salã
de Arme, unde, la un moment dat, audiazã ºi celebra
coralã târgoviºteanã Cântarea României, felicitându-l
pe dirijorul acesteia, Gheorghe Rusu. (G.C.)

CONCURENÞA Revistã de Studii, cercetãri ºi
analize privind protecþia concurenþei economice  aºa
cum se precizeazã în subtitlu  editatã de Consiliul
Concurenþei din România. Apare din anul 2006. Este
un proiect comun al acestui Consiliu cu Universitatea
Valahia din Târgoviºte. Are douã sedii editoriale, la
Târgoviºte ºi în Bucureºti. Colegiul de redacþie:
Gheorghe Rãdulescu, Ovidiu Felecan, Daniel Dumitru
Stan  redactor responsabil , Claudiu Mosesshom (din
partea Consiliului Concurenþei), Ion Stegãroiu, Dan Þop
(din partea Universitãþii Valahia). Continuã. (G.C.)

CONDREA, ªtefania (8.I.1906, Zalesczyky,
Polonia  25.VII.1998, Târgoviºte) A absolvit ªcoala
Normalã de Învãþãtori, ªcoala Comercialã Superioarã
Particularã din Cernãuþi ºi Institutul Maxim Gorki din
Bucureºti. A fost profesoarã la ºcoli din judeþele Bãlþi
ºi Hotin, Mehedinþi (Orºova), la Râmnicu Sãrat ºi la
ªcolile Nr. 1 ºi Nr. 2 din Târgoviºte. Se face cunoscutã
ca pictoriþã de-a lungul a peste o jumãtate de secol,
lucrãrile sale fiind expuse pe simezele unor expoziþii
personale (Cernãuþi, Hotin, Constanþa, Orºova,
Târgoviºte) ºi colective (Salonul oficial de toamnã de
desen, gravurã ºi afiº din Bucureºti, Bienalele de artã
plasticã de la Ploieºti, Muzeul Naþional al României,
la Târgoviºte ºi Buzãu). A realizat, în manierã clasicã,
peisaje, naturi moarte, portrete în ulei, creion ºi
cãrbune. Are lucrãri în colecþii particulare din SUA,
Germania, Franþa, Suedia, Republica Moldova. S-a
bucurat de aprecieri elogioase din partea lui Vasile
Blendea. (G.C.)

CONCURS DE DARE LA SEMN La mijlocul sec.
XIX sunt consemnate la Târgoviºte organizarea în locuri
publice a unor manifestãri de gimnasticã (sub formã de
acrobaþii cu tentã comicã), precum cele din 2 iulie 1866
sau 24 august 1867. Tot în luna august 1867, pe baza
regulamentului aprobat prin decret de domnitorul
Alexandru Ioan Cuza, a fost organizat un concurs de
dare la semn (tir) câºtigãtorul participând apoi la faza
finalã a întrecerii, la Bucureºti. (A.B.)
CONCURSUL HIPIC NAÞIONAL Hipodromul din
Târgoviºte a gãzduit, în iulie 1946, Concursul hipic
naþional. Au asistat la întreceri primul ministru, 6 miniºtri,
locþiitorul Comisiei aliate de control, reprezentanþi
sovietici, americani ºi britanici din Comisia Aliatã de
Control, 19 generali. Din punct de vedere al nivelului de
reprezentare atunci s-a înregistrat cel mai înalt grad de
protocol la o competiþie sportivã organizatã de-a lungul
timpului la Târgoviºte. (A.B.)

CONDURÃÞEANU, D.P. (1848, Baba Ana, Buzãu
 1908, Târgoviºte) Institutor, pasionat cercetãtor al
geografiei judeþului. A fost elev la Seminarul de pe lângã
Episcopia Buzãului. A funcþionat ca învãþãtor la Vãleni
de Munte, iar între 1874-1885 la ªcoala Primarã Nr. 1
din Târgoviºte, perioadã în care a funcþionat ºi la
gimnaziul din localitate. Între 1885-1889 a fost director
la ªcoala Generalã Nr. 2 din Târgoviºte. A fost
considerat a fi un dascãl merituos ºi respectat,
membru al Societãþii Regale de Geografie, autorul unui
manual de geografie (1887) ºi al Dicþionarului geografic
al judeþului Dâmboviþa (1890), lucrare premiatã de
Societatea Geograficã Românã cu premiul General
George Manu. A îndeplinit, între 1889-1896, funcþia de
revizor ºcolar al judeþelor Dâmboviþa ºi Muscel. În 1901
iese la pensie. (M.O.)

CONDREA, Constantin (4.VIII.1941, Iaºi) Istoric,
istoric al culturii, publicist. Studii primare ºi gimnaziale
la Orºova ºi Târgoviºte, unde se stabileºte cu familia în
1954. Liceul Ienãchiþã Vãcãrescu, din vechea Cetate
de Scaun, absolvit în 1960. Licenþiat al Facultãþii de
Istorie a Universitãþii Babeº-Bolyai din Cluj (1966). În
perioada 1966-1969 îndrumãtor ºi muzeograf la Muzeul
Judeþean Dâmboviþa, apoi lector pentru presa localã
(1969-1977). Din 1977 ºi pânã la pensionare (2007)
conduce Direcþia Judeþeanã Dâmboviþa a Arhivelor
Naþionale. Debut publicistic în 1968 la Dâmboviþa, cu
un articol pe teme istorice. Colaboreazã apoi cu articole
ºi studii de istorie, arhivisticã, istoria culturii la: Revista
Arhivelor, Opinii pedagogice, Valachica, Dâmboviþa,
Curier. Între 1979-1985 în Consiliul de conducere al
Revistei arhivelor. Debut editorial în 1979 cu o
Culegere de documente, urmatã de o alta, în 1984,

CONDURÃÞEANU-POPESCU, Constantin (1863,
Baba Ana, Buzãu  1925, Bucureºti) Institutor, revizor
ºcolar. A urmat ªcoala Normalã de Institutori din
Bucureºti. Dupã absolvire funcþioneazã ca institutor la
ªcoala de Bãieþi Nr. 1 (1881-1912), director (1912) ºi
revizor ºcolar. S-a remarcat printr-o bunã pregãtire
didacticã ºi seriozitate, calitãþi prin care s-a impus în
faþa comunitãþii oraºului. (M.O.)
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CONGRESUL INTERNAÞIONAL AL ACADEMIEI
AMERICANO-ROMÂNE DE ARTE ªI ªTIINÞE (ARA)
Între 26-29 iunie 1997 are loc la Târgoviºte, gãzduit de
Universitatea Valahia, cel de-al XII-lea Congres
Internaþional al Academiei Americano-Române de Arte
ºi ªtiinþe (ARA) din SUA, congres ce se constituie
într-un mare forum al spiritualitãþii româneºti de
pretutindeni. Printre personalitãþile de prestigiu academic internaþional se numãrã Maria Manea-Manoliu
ºi Constantin Corduneanu, preºedinte de onoare ºi,
respectiv, preºedinte executiv al ARA, Dionisie
Ghermani, directorul Institutului de Cercetãri RomânoGermane de la München, Augustin Buzura, preºedintele
Fundaþiei Cultural Române, Radu Enescu, istoric de
artã (Madrid), Angela Comnène ºi Cornelia Bodea,
istorici, Ladis D.K. Kristof (Oregon University) ºi
Claudiu Matasã (Illinois University) din SUA, Berujean
(Academia de ªtiinþe a Republicii Moldova), Ion
Paraschivoiu (Universitatea Montreal) ºi Cezar Vasiliu
(Universitatea Sherbrooke) din Canada sau Dan
Rãdulescu, vicepreºedinte al Academiei Române. În
secþiunile ºi mesele rotunde ale Congresului, care
vizeazã o paletã multidisciplinarã (comunicatorii,
aparþinând majoritãþii mediului academic, sosiþi la
Târgoviºte din America pânã în Australia) se relevã cu
pregnanþã necesitatea imperioasã de a se face mult
mai mult ºi cu mai multã convingere pentru cunoaºterea
valorilor româneºti ºi pentru afirmarea, în lume, cu
demnitate, a României ºi românismului. Preºedintele
ARA, Constantin Corduneanu a opinat: Lucrãrile
Congresului au relevat o participare competentã, la nivel
academic. ªi ne facem datoria de a-i felicita pe
organizatorii de la Târgoviºte, care au depus un efort
substanþial pentru reuºita acestui eveniment, unul dintre
cele mai bune ale ARA.... (G.C.)

victimele bombardamentelor aeriene, organizarea unor
cantine ºcolare, procurarea unor resurse bãneºti ºi
materiale prin caritatea publicã, asigurarea instrucþiei
ºi educaþiei pentru orfanii de rãzboi º.a. Consiliul
colabora cu primãriile ºi comandamentele militare ale
garnizoanelor pentru realizarea obiectivelor sociale.
Fondurile necesare proveneau în cea mai mare mãsurã
de la buget. La nivel judeþean, conducerea era
reprezentatã de prefectul Gheorghe Demetrescu 
preºedinte, colonelul Dumitru Captaru (comandantul
Garnizoanei)  vicepreºedinte, Lazãr Petrescu 
primarul Târgoviºtei, Grigore Mãrgulescu  inspector
ºcolar, Gheorghe Dolejan  medicul primar al judeþului,
precum ºi de preºedinþii asociaþiilor de asistenþã socialã
 membri. Consiliul era considerat la acea vreme ca
reprezentând o operã naþionalã de importanþã capitalã
pentru funcþiile sociale ale statului. (M.C.)
CONSILIUL DE LA TÂRGOVIªTE A fost Condus
de Antim Ivireanu (noiembrie 1716). Izbucnirea
conflictului dintre austrieci ºi turci în aprilie 1716 a
readus oraºul în vâltoarea evenimentelor. Cãpitanul
ªtefan Dettine a înaintat prin surprindere pânã la
Bucureºti ºi a luat prizonier, în noiembrie 1716, pe
domnul þãrii, Nicolae Mavrocordat. Când Dettine s-a
retras spre Târgoviºte a fost însoþit de reprezentanþii
marii boierimi ºi de mitropolit, care au þinut un consiliu
(27 noiembrie) care avea în frunte pe Antim Ivireanu.
Aici s-au hotãrât principalele mãsuri ce trebuiau luate
pentru întãrirea þãrii. Pe primul plan se afla ruperea
legãturilor cu Poarta [ ] punerea sub protecþia
Austriei, cu toþii dorind mai bine sã-ºi sacrifice averea
ºi sângele lor pentru Imperiul German, decât sã mai
caute protecþia sultanului. Intervenþia turcilor ºi tãtarilor
a determinat retragerea trupelor austriece ºi intenþia
realizãrii unui post militar la Târgoviºte a fost repede
abandonatã. (M.O.)

CONGRESUL ÎNVÃÞÃTORILOR În anul 1911 s-a
desfãºurat la Târgoviºte Congresul Învãþãtorilor în zilele
de 20-23 august. Au participat peste douã mii de
învãþãtori din toatã þara, ºi cãrora li s-a asigurat cazare
gratuitã în internate ºi cazãrmi. La Congres s-a discutat
despre completarea lefilor învãþãtoreºti, precum ºi altele
legate de nevoile ºcolii, discuþiile fiind dominate de o
puternicã atitudine patrioticã ce s-a desprins din cuvântul
participanþilor. Cu acest prilej s-a inaugurat Crucea
închinatã eroului redeºteptãrii naþionale, Tudor
Vladimirescu, iar pentru participanþi, preotul Al. Gh.
Aramã a întocmit primul ghid al oraºului. (M.O.)

CONSTANTIN, Constantin (21.IX.1929, Bãicoi,
Prahova  6.II.1997, Târgoviºte) Liceul la Iaºi. Facultatea
de Medicinã Generalã Iaºi (1958). Activitatea medicalã:
medic, circa sanitarã Gãgeºti, regiunea Galaþi (19581960). Examen concurs de secundariat în 1960. Medic
secundar ginecologie obstetricã la Spitalul
Cantacuzino Bucureºti (1960-1963). Medic specialist
ginecolog obstetricã la Pãtârlagele. La constituirea
judeþului Dâmboviþa, este promovat medic ºef al judeþului
ºi concomitent cu funcþia de organizator de sãnãtate
publicã lucreazã ºi în secþia de ginecologie obstetricã
a Spitalului Târgoviºte. Din 1978 pânã în 1992, la Spitalul
Pucioasa. Deputat din partea judeþului Dâmboviþa în
primul Parlament ales dupã Revoluþia din decembrie
1989. În 1996, pensionat. De numele lui sunt legate
multe ºi frumoase realizãri în Târgoviºte ºi judeþul
Dâmboviþa, Cea mai importantã fiind noul Spital

CONSILIUL DE PATRONAJ AL OPERELOR
SOCIALE  DÂMBOVIÞA Consiliul se formeazã în
aprilie 1941, având atribuþii diverse: evidenþa ºi
coordonarea asociaþiilor de asistenþã socialã, ajutorarea
familiilor mobilizaþilor pe front ºi a copiilor orfani de
rãzboi, organizarea centrelor de asistenþã pentru
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din 15 iunie 1936 îi aducea cuvinte de laudã: Pentru
judeþul sãu natal a desfãºurat toatã munca tinereascã
de care era capabil, cu un spirit de conºtiinciozitate
fãrã precedent, însoþit de un spirit de jertfã. (M.C.)

Judeþean; cetãþenii oraºului Târgoviºte îi poartã
recunoºtinþã ºi respect. (N.V.)

CONSTANTIN, Marin Petre (13.IX.1925, Brãteºti,
Vãcãreºti, Dâmboviþa) ªcoala primarã ºi gimnazialã în
Brãteºti ºi sutdii liceale la Liceul Economic din
Târgoviºte. Îºi ia licenþa la Institutul de Arte Plastice
Nicolae Grigorescu din Bucureºti, fiind îndrumat în arta
picturii de maeºtri Nicolae Dãrãscu, Cornel Medrea,
Jean Al. Steriadi ºi Ion Marºic. Profesor, pânã la
pensionare, la ªcoala Popularã de Artã din Târgoviºte.
Este membru al Uniunii Artiºtilor Plastici din România
ºi al Societãþii Scriitorilor Târgoviºteni. Participã la
numeroase expoziþii personale ºi de grup. Are lucrãri
reþinute la Muzeul de Artã al României ºi în diverse
colecþii particulare din þarã ºi strãinãtate. A realizat o
remarcabilã cronicã pictatã a Târgoviºtei. Este,
totodatã, ºi un cronicar al vieþii satului ca prozator în
volumele Prepeleacul (2007) ºi Târgul (2008). (G.C.)

CONSTANTINESCU, Constantin, (1903, Pucioasa
 1981, Târgoviºte) Fiul preotului Serghie Constantinescu
ºi al Floarei, fiica preotului Popescu din Gura Vulcãnii.
Dupã strãlucite studii în þarã, a fãcut studii ºi la Sorbona,
unde a reuºit sã-ºi formeze o bogatã culturã ºi sã-ºi
însuºeascã metodele de predare modernã. A fost
profesor de limba francezã la Liceul Ienãchiþã Vãcãrescu
din Târgoviºte între anii 1929-1965 ºi director între anii
1939-1940 ºi 1941-1946, refuzând sã mai fi director în
perioada legionarã. A pregãtit numeroase generaþii care
i-au acordat cu respect ºi consideraþie cognomenul de
Francezul, pentru pasiunea ºi seriozitatea pe care o
punea în predarea limbii franceze. A întocmit lucrarea
Conjugarea verbelor în limba francezã, care s-a bucurat
de mult succes. (M.O.)

CONSTANTIN, Mihai/McRanin (17.VIII.1962,
Târgoviºte). Absolvent al Liceului (azi, Colegiu Naþional)
Ienãchiþã Vãcãrescu din Târgoviºte. Îºi ia licenþa în
arta regiei la Institutul de Artã Teatralã ºi
Cinematograficã din Bucureºti. Pleacã la Paris unde
obþine masteratul în arte la Sorbona, Institutul de Studii
Teatrale. Doctor în arte al Universitãþii de Artã Teatralã
ºi Film din Bucureºti. Urmeazã o specializare la
Disneyland în SUA. Un timp, jurnalist la Radio France
Internationale, apoi cadru didactic la Universitatea
Lucian Blaga ºi regizor la Teatrul de Stat din Sibiu.
Între 2002 ºi 2010, director al Teatrului Municipal Tony
Bulandra din Târgoviºte. A regizat numeroase
spectacole ºi filme documentare ºi a lansat, în premierã
în România, spectacolul pe apã cu Purgatoriul din
Divina Comedie de Dante Aligheri. La Teatrul Municipal Tony Bulandra a manageriat unele montãri
nonconformiste. Actualmente, directorul Teatrului de
Artã din Deva. (G.C.)

CONSTANTINESCU, Grigore (1905-1970)
Avocat, a fost liderul social-democraþiei locale ºi a
editat revista Târgoviºtea, apreciatã în epocã. A fost
primar între 17 mai 1941  6 noiembrie 1941. În
aceastã calitate a participat la manifestãrile dedicate
victoriilor obþinute de armata românã care reuºise sã
elibereze teritoriile anexate de Rusia Sovieticã ºi a
primit sãrbãtoreºte unitãþile militare care-ºi aveau
sediul în oraº. A reorganizat serviciile ºi birourile
primãriei pentru timp de rãzboi (2 iunie 1941) ºi
Consiliul primãriei (5 iunie 1941), care era compus
din toþi conducãtorii instituþiilor ºi care se întrunea
sãptãmânal. A acordat atenþie îngrijirii soldaþilor rãniþi
aflaþi la spitalele din oraº ºi le-a asigurat raþia de carne
zilnicã. Au impresionat mãsurile de organizare a
apãrãrii pasive (instalare de sirene, organizare de
adãposturi, cantine pentru sãraci), fãrã a renunþa la
lucrãrile de modernizare a oraºului (canalizare,
aliniere ºi pavare de strãzi, amenajarea cimitirului
Suseni, întocmirea planului cadastral al oraºului  6
iunie 1941 etc.). La 24 septembrie 1941 a cedat un
teren pentru construcþia Cercului Militar Mircea cel
Bãtrân ºi a dispus arborarea alãturi de drapelele
româneºti, a celor germane ºi italiene. A luat mãsuri
pentru ca unitãþile germane sã fie încartiruite în raza
oraºului ºi a sprijinit amenajarea spitalelor militare
care-ºi aveau sediile la Liceele Ienãchiþã Vãcãrescu
ºi Constantin Carabella. În timpul cât s-a aflat în
fruntea primãriei s-a înfiinþat lagãrul de la Teiº unde
s-au aflat concentraþi evreii din zona Iaºilor ºi din cea
petrolierã, legionarii ºi comuniºtii, cu scopul de a
asigura secretul militar, în condiþiile când se pregãtea
declanºarea rãzboiului împotriva Rusiei Sovietice
(mai-septembrie 1941). (M.O.)

CONSTANTINESCU, Achil (august 1870,
Târgoviºte  iunie 1936, Târgoviºte) Medic veterinar,
inspector general. Absolvent al ªcolii veterinare, se
afirmã ca unul din cei mai buni specialiºti în domeniu.
Activeazã aproape patru decenii, îndeplinind
responsabilitãþi importante în calitate de medic ºef ºi
inspector general zootehnic clasa I (cel mai înalt grad
în specialitate), preºedinte al Comisiei agricole. Are
preocupãri deosebite, care-l impun ca pe un profesionist
adevãrat: aduce îmbunãtãþiri raselor de cai din judeþ, îi
ajutã pe sãteni sã primeascã sãmânþã de bunã calitate
pentru culturile agricole, se implicã în organizarea
expoziþiei agricole din anul 1932. Pe plan politic, în 1930
devine membru de frunte al Partidului Naþional Þãrãnesc,
fiind ales în Delegaþia permanentã. Ziarul Vremea nouã
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CONSTANTINESCU, Mihai I. (1888, Târgoviºte 
1973) Tatãl sãu a fost preotul Ion Constantinescu de la
Biserica Sfânta Vineri, personalitate cunoscutã în oraº.
A fost elev la Liceul Ienãchiþã Vãcãrescu, dupã care a
urmat ªcoala Specialã de Desenatori ºi Gravori din
cadrul Institutului Geografic al Armatei pe care a absolvit-o
în 1909. Între 1911-1916 ºi-a desfãºurat activitatea în
cadrul Serviciului Geografic condus de generalul Ion
Pavelescu. Din 1914 a profesat ca inginer hotarnic ºi a
efectuat importante lucrãri topografice pentru Ministerul
Domeniilor ºi Casa Pãdurilor, dintre care s-au evidenþiat
cele referitoare la bazinul râului Ialomiþa ºi Proiectul
Gemenea. A întocmit o interesantã lucrare cu caracter
memorialistic Amintiri. Comori uitate, care a stârnit
interes în rândul cercetãtorilor. (M.O.)

Spre Târgoviºte s-au îndreptat familiile Zanissi, Fugalli,
Zamollo, Mandolini, Magrini, Facco, Zaccarelli, Listuzzi,
Del Basso, pentru cã în oraº exista o bisericã catolicã.
Aºa cum preciza cercetãtoarea Radu Gloria multe edificii
au fost ridicate de meºterii italieni la sf. sec. XIX  încep.
sec. XX. Aveau ca specific elemente de arhitecturã ºi
decoraþii neoclasice de influenþã italianã, uneori
intersectate cu motive decorative autohtone. Tipicã pentru
aceste case este intrarea flancatã de coloane susþinând
frontonul, cu monograma proprietarului ºi anul construcþiei.
De o parte ºi alta a intrãrii centrale erau scãrile (peronul),
a cãror curburã invita sã se parcurgã eleganþa arhitecturii.
Suprafaþa exterioarã este deseori modulatã de registre
dreptunghiulare, constituind trecerea de la plinul
arhitecturii, la ferestrele cu ancadrament bogat ornat,
marcat central cu un cap de îngeraº (putti). În partea
superioarã, sub acoperiº, un ºir de corniºe încheia
paginaþia exterioarã a clãdirii. Planul, de obicei acelaºi,
cuprindea un vestibul spaþios la intrare, cu încãperi
dispuse de ambele pãrþi. Vestibulul era pictat în ulei,
inclusiv plafonul, ca de altfel ºi celelalte încãperi, unde
o atenþie deosebitã se acorda pictãrii pereþilor ºi
plafonierei, cu motive care sugera rozeta, pentru a
capta privirea spre punctul central, unde se plasa
candelabrul, element decorativ aparte. Uºile ºi ele
decorate, erau elemente importante în ambianþa locuinþei,
îmbinându-se inspirat cu frontonul bogat decorat în
stucaturã ºi picturã. În aceastã activitate s-au remarcat
Baldassar Vignossa Giovani, Francesco Venchiarutti,
Giovanni Battista Del-Basso, Eraclio Zinelli, Giuseppe
Piussi, VIrgilia Peternelli etc. (M.O.)

CONSTANTINESCU, N. (1891-1985) A funcþionat
ca profesor la Liceul Ienãchiþã Vãcãrescu ºi la ªcoala
Normalã între 1922-1935. A fost preocupat de sculpturã
ºi este autorul bustului lui N. Bruneanu, ºeful Serviciului
tehnic, realizat în 1931. Iniþial a fost aºezat în faþa
Serviciului Tehnic, situat pe Bulevardul Carol I, iar în
prezent pe holul Liceului Ienãchiþã Vãcãrescu. Bustul
evidenþiazã forþa interioarã a unui om energic, care a
muncit fãrã preget la modernizarea oraºului. (M.O.)
CONSTANTINESCU, Nicolae I. (28.I.1929,
Nãpãdeni, Republica Moldova) Studii secundare la Roman, Chiºinãu ºi Bucureºti, iar Universitatea la Bucureºti
(1953). Doctor în istorie (1970), cercetãtor ºtiinþific
(1953-1965) ºi cercetãtor ºtiinþific principal la Institutul
de Arheologie Bucureºti (din 1965). S-a remarcat prin
studierea fortificaþiilor medievale în contextul evoluþiei
statului medieval românesc. Ansamblurile monumentale
voievodale de la Curtea de Argeº ºi Târgoviºte s-au aflat
în centrul atenþiei. (M.O.)

CONVINGEREA Ziar independent. Apare regulat la
Târgoviºte în perioada 25 decembrie 1928  15 martie
1929, sub deviza Muncã, cinste, dreptate. Director
proprietar: Alexandru Ghencea. Director politic: Stelian
Mircea Ionescu (pânã la nr. 5). (V.P.)

CONSTANTINOS (1658-1720) S-a remarcat prin
zugrãvirea unui numãr mare de biserici, executate de
cele mai multe ori la comanda domnului Constantin
Brâncoveanu. În lunga sa activitate a colaborat cu mai
mulþi zugravi, dar cel mai apropiat a fost de Ioan, de
care a fost strâns legat printr-o omogenitate stilisticã,
ce apare încã din 1683, când au pictat împreunã Biserica
Doamnei. Colaborarea a þinut pânã dupã anul 1710, la
Târgoviºte împodobind Biserica Curþii Domneºti (1698),
Biserica Stelea (1705-1706), Mitropolia (1709) ºi Biserica
Sfântul Ionicã. În funcþie de amploarea lucrãrilor a mai
colaborat cu Ioachim ºi Stan (la Biserica Curþii
Domneºti), cu Preda, Lambru ºi Nicolae la Mitropolie
(1707) ºi la Mãnãstirea Dealu (1713). (M.O.)

COOPERATIVA AGRICOLÃ DE PRODUCÞIE
DRUMUL BELªUGULUI Situatã în cartierul Matei
Voievod, a fost înfiinþatã în anul 1960 ºi era profilatã pe
culturi ceraliere, legumiculturã (avea 500 ha culturã
irigatã) ºi pe creºterea animalelor (Matei Voievod).
Folosea irigaþiile la întreaga suprafaþã cultivatã cu legume. Paralel s-a extins sistemul de cultivare forþatã în
sere ºi solarii depãºindu-se caracterul sezonier al
legumiculturii. În 1968 de pe un ha cultivat în serã s-au
obþinut 80 mii kg legume. (G.T./ C.V.)
COOPERATIVA VIITORUL SUSENILOR DIN
TÂRGOVIªTE (1.IV.1907  1948) Cu duratã nelimitatã,
societate cooperativã pentru operaþiuni de credit ºi
economie, cu un capital vãrsat de 2.118.588 lei. Consiliul
de Administraþie: preºedinte pr. Constantin Niþescu,
vicepreºedinte I. Barbu. (G.T./ C.V.)

CONSTRUCTORII ITALIENI Au venit în România la
sfârºitul secolului al XIX-lea (1880-1890) la invitaþia regelui
Carol I pentru a reconstitui principalele oraºe româneºti.
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COOPERATIVA FORESTIERÃ DIN TÂRGOVIªTE
(1931-1948) Era o societate cooperativã pentru
exploatarea de pãduri, cu duratã nelimitatã, cu un capital vãrsat de 348.499 lei. Consiliul de Administraþie:
preºedinte V.Gh. Alexe. (G.T./ C.V.)

originile familiei sale s-au emis diferite ipoteze (þinutul
Buzãului) sau localitatea Cucuteni (azi Moþãieni), judeþul
Dâmboviþa. El îºi afirma cu mândrie originea ot
Târgoviºte în Triodul-penticostar, tipãrit la Târgoviºte
ºi terminat la 30 iunie 1558, în timpul domniei lui Mircea
Ciobanul, aºa cum reiese din epilog. Fusese ucenic al
tipografului Oprea Logofãtul. Numele sãu este legat ºi
de apariþia Octoihului mic slavonesc (1557). Datoritã
înþelegerii dintre comunitatea româneascã din Scheii
Braºovului ºi domnitorul Pãtraºcu cel Bun, el pãrãseºte
Cetatea de Scaun a Târgoviºtei, stabilindu-se la Braºov,
dupã data de iunie 1556. În primii ani (1568), dar ºi mai
târziu (1574-1579) se va afla din nou în capitala valahã
unde îi vor fi comandate diverse cãrþi. La Braºov s-au
tipãrit cãrþi româneºti pentru propagarea doctrinei
luterane (1560-1581) sau a celei calvine (1566-1570)
cu susþinerea comunitãþii româneºti din Schei.
Tipãriturile coresiene, întreaga activitate a tipografului
au jucat un rol decisiv în pãstrarea ºi dezvoltarea vieþii
ºi unitãþii spirituale a românilor, în realizarea unitãþii limbii
române. O ºcoalã ºi o stradã din oraºul nostru îi poartã
numele. (V.P.)

CORALA CÂNTAREA ROMÂNIEI Celebrã
formaþie muzicalã a cadrelor didactice din Târgoviºte, de
fapt a oraºului, ia fiinþã în 1873 din iniþiativa muzicologului
I.D. Petrescu, care-i va fi ºi primul dirijor. Din coralã fac
parte nume binecunoscute ale urbei: Ioan P. Anghelescu,
Costicã Gheorghe, Elena ºi Dimitrie Condurãþeanu,
Rãducanu ºi Stelicã Dudãu ºi fiii, B. Secãreanu, S.
Mihãescu, I. Abramescu ºi alþii. Dupã al Doilea Rãzboi
Mondial, corala va funcþiona sub egida Sindicatului
Învãþãmânt din Târgoviºte, în timpul preºedinþiei
profesorului Victor Oprescu obþinând remarcabile
succese în þarã ºi peste hotare. Prestigioase au fost
contribuþiile dirijorale ale profesorilor Valeriu Dumitrescu,
Constantin Soare, Gheorghe Dimancea. În 1974, la 27
aprilie, la sãrbãtorirea unui veac de existenþã se constituie
Asociaþia coralã Cântarea României; preºedinte de
onoare, compozitorul Dumitru B. Botez; preºedinte activ,
profesorul Constantin Soare. În acelaºi an, corala îºi
adjudecã marele premiu Patrium Carmen la Concursul
naþional coral Cântare Patriei. (G.C.)

CORNÃÞEANU, Socol (1595-1656) Fiul lui Drãghici
vornicul din Cornãþeni ºi al Irinei, rudã prin alianþã a
Bunea Grãdiºteanu ºi cu Gh. Bãleanu; nepotul lui Radu
Florescu, mare clucer ºi logofãt, rudã cu Elina, soþia lui
Matei Basarab. A îndeplinit funcþii de paharnic (16161631), clucer (1633-1638), apoi membru în Sfatul
domnesc: mare stolnic (1639-1641), mare clucer (16411644; 1645-1650), mare sluger (1653). A fost ucis de
rãsculaþi la 1656. A avut casã la Târgoviºte ºi a fost
ctitorul bisericilor din Rãzvad ºi din Cornãþeni. (M.O.)

CORAVU L. Ion (?  13.VII.1917) Cãpitan al Regimentului III Dâmboviþa Nr. 22, ofiþer erudit mort în luptele
din Dealul Teiului-Mãrãºeºti 11-13 iulie 1917, comandând
douã companii 9 ºi 10 ale Batalionul III. (G.T./ C.V.)
CORBEANU, Vintilã (1550-1630) A fost fiul lui Stan,
mare spãtar din Corpi, ºi a fost cãsãtorit cu Stanca,
fiica lui Teodosie banul din Periº. A îndeplinit funcþia de
postelnic în Sfatul domnesc între 1579-1585, fiind
pribeag în domnia lui Mihai Viteazul. A revenit în domnia
lui Radu ªerban, când este prezent în Sfatul domnesc
ca mare clucer (1605), mare vornic (1611-1613, 16181619) ºi mare logofãt (1614-1616). S-a numãrat printre
boierii care au locuit în Târgoviºte, unde avea case
înainte de a fi pribeag, pe care le-a reluat când a venit
în þarã, apoi a construit altele mai mari. (M.O.)

CORNEA, Cornel (14.II.1950, Târgoviºte) Antretor,
lupte libere. Absolvent al Liceului Ienãchiþã Vãcãrescu
Târgoviºte, apoi al Institutului de Educaþie Fizicã ºi Sport
din Bucureºti (1979); completare studii ºi licenþã la IEFS
Bucureºti, specializarea lupte (1985). Profesor la CSª
Oneºti (1979-1983), CSª Târgoviºte (1983-2011). A
început sã practice luptele libere în anul 1967 cu
antrenorul Seidamed Azizi. Legitimãri Metalul Târgoviºte
(1967-1972), Clubul Sportiv Târgoviºte (1972-1974).
Medaliat cu bronz la campionatele naþionale de juniori;
component al echipelor târgoviºtene Metalul ºi Clubul
Sportiv participante la întrecerile Diviziei A. Ca antrenor
a debutat la CSª Oneºti apoi a revenit pe meleagurile
natale activând timp de aproape trei decenii la CSª
Târgoviºte. Munca sa de aici este încununatã cu o
medalie de bronz la campionatele mondiale de juniori,
2 medalii de argint ºi una de bronz la campionatele
europene de seniori, o medalie de argint ºi 2 de bronz
la campionatele europene de juniori obþinute prin cele 3
mari sportive târgoviºtene (Georgiana-Narcisa Paic,
Mihaela Sadoveanu-Panait, Ana-Maria Paic-Ötvöº) pe

CORESI Revistã a ªcolii Nr. 5 Coresi din
Târgoviºte, apare din iunie 1997. Este de tip
caleidoscop. Primul colectiv de redacþie a fost îndrumat
de prof. Mihai Stan, apoi de înv. Maria Tudose ºi
profesorii Liliana Grosu, Mariana Cosma, Valeria Ioniþã
Apare de douã ori într-un an ºcolar. Rubrici: Pagina
piticilor, Atelier literar Coresi; Club Europe, Din viaþa
ºcolii. Îºi continuã activitate. (G.C.)
CORESI, Diaconul (începutul secolului al XVI-lea
 ~1583, probabil Braºov) Tipograf ºi editor. Despre
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Englezã a Facultãþii de Limbi ºi Literaturi Strãine a
Universitãþii Bucureºti (asistent, lector). Membrã a
Centrului de Cercetare Fundamentele Modernitãþii
Europene (2002) ºi Asociaþiei de Literaturã Generalã
ºi Comparatã din România (2003). Stagii, cãlãtorii de
studii în SUA, Marea Britanie, Franþa, Suedia. Colaborãri
în revistele: 22, Dilema, Master, Secolul XX,
Observator cultural, Litere. Traduce din opera lui
Timothy Miller, Iosif Hertea, Sorin Mitu (2001), Anthony
Burgess, Irina Nicolau (2002), Meg F. Schneider, Pavel
Câmpeanu, C.S. Lewis, J.L. Austin (2003). (V.P.)

care le-a descoperit, cizelat ºi îndrumat spre înalta
performanþã. Acestea sunt (împreunã) în posesia a 16
titluri de campioane ale României, titluri obþinute ºi de
alþi sportivi pregãtiþi de el, precum Ilie Durlã sau
Alexandru Ötvöº. Medalii la campionatele naþionale de
seniori au fost câºtigate ºi de alþi elevi ai sãi, precum
Georgiana-Mihaela Rãdoi, Maria Popescu, LarisaIuliana Grigore, Adina Popescu, Codruþ Bostan etc.
Titlurile ºi medaliile la campionatele naþionale de juniori
ºi cadeþi obþinute de sportivii pe care i-a pregãtit acestea
sunt numeroase: Viorel Andraº ºi Ion Matei (din
perioada de la CSª Oneºti), apoi Cornel Cornea jr. (fiul
sãu), Gheorghe Floroiu, Gheorghe Târcã, Paul Oanã,
Irinel Ghenciulescu, Ionel Stoica, Mãdãlina Saru,
Mariana Samoilã etc. A fost desemnat de 3 ori Cel
mai bun antrenor al anului din judeþul Dâmboviþa (2006,
2007, 2010). Director al Clubului Sportiv Târgoviºte
(2010). În activitatea de antrenor a mai activat la CSM
Craiova, Dinamo Bucureºti ºi Clubul Sportiv Târgoviºte.
Antrenor al lotului naþional feminin de lupte libere, junioare
ºi senioare (2003-2005) ºi al lotului olimpic feminin de
lupte libere (2006-2007). Arbitru de categorie
republicanã. (A.B.)

CORNECI, Cristian-Virgil (7.VI.1962, Cetãþeni,
Argeº) A absolvit Liceul Spiru C. Haret din Tulcea ºi
Facultatea de Medicinã Generalã a Universitãþii de
Medicinã ºi Farmacie Grigore T. Popa din Iaºi. Devine
medic secundar-rezident dupã susþinerea examenuluiconcurs naþional la Clinica de Urologie a Spitalului
Clinic Fundeni, apoi medic specialist urolog ºi medic
primar urolog. Profeseazã din 1989 la Spitalul Judeþean
de Urgenþã din Târgoviºte. Competenþã de
ultrasonografie. Este membru activ al Asociaþiei
Române de Urologie ºi al Societãþii Europene de
Urologie. Publicã ºi susþine lucrãri la manifestãri
medicale din þarã ºi din strãinãtate din domeniul
urologiei, ginecologiei ºi chirurgiei generale. (G.C.)

CORNEANU, George (25.XI.1945, Oradea)
Urmeazã cursurile primare ºi gimnaziale la Oradea, iar
pe cele liceale la Liceul Ion Heliade Rãdulescu din
Târgoviºte; îºi ia licenþa în actorie la Universitatea
Naþionalã de Artã Teatralã ºi Cinematograficã din
Bucureºti. Este, rând pe rând, redactor în presa
radiofonicã, metodist ºi director al casei de Culturã a
Municipiului Târgoviºte, director ºi profesor al ªcolii
Populare de Artã Octav Enigãrescu din acelaºi oraº,
director al Centrului pentru Conservarea ºi Promovarea
Culturii Tradiþionale al judeþului Dâmboviþa. Cofondator
al Teatrului Municipal Tony Bulandra din Târgoviºte.
În 1969 îºi adjudecã Premiul de interpretare
actoriceascã la faza pe þarã a Festivalului bienal de
teatru I.L. Caragiale. Interpreteazã roluri diverse în
spectacole pe scenele târgoviºtene ºi în producþii
cinematografice. Iniþiator al mai multor proiecte de
reabilitare a unor biserici de lemn din Dâmboviþa ºi de
valorificare a tradiþiilor populare; creeazã modernul cabinet de documentare ºi arhiva multimedia a fenomenului
cultural popular din judeþ. (G.C.)

CORNESCU C. Ioan (26.II.1820  1890, Bucureºti)
Om politic ºi general de cavalerie. Fiul marelui logofãt
Costache S. Cornescu ºi nepotul marelui vonic Mihail
S. Cornescu. Primul român care a fãcut studii militare
la ªcoala de Ofiþeri de Cavalerie de la Saumur, Franþa.
Revenit în þarã se stabileºte în Moldova unde activeazã
ca ofiþer de cavalerie, urcând în ierarhia militarã, întâi
colonel apoi general. Ministrul Apãrãrii Naþionale (16
aug.  27 nov.1859). În 1874 se retrage din activitate
dedicându-ºi timpul vânãtorii, picturii ºi studiului
tehnicilor militare. Autorul tratatului Cele Trei arme
întrunite sau tactica divisionarã (1885). Este
înmormântat la Târgoviºte în cripta familiei de lângã
Mãnãstirea Dealu. (A.ª./M.O.)
CORNESCU, I. Mihail (Miºu) (25.IV.1876,
Bucureºti  29.IX.1954, Târgoviºte) Avocat, om politic,
publicist. Fiul generalului Ioan Cornescu. Licenþiat în
drept la Sorbona, Paris, Franþa (1897). Numit judecãtor
la Gãeºti, este ales primar al oraºului (1904-1907).
Participã la Primul Rãzboi Mondial ca ofiþer de rezervã,
fiind comandant militar al gãrilor Buºteni ºi Iaºi. Este
decorat de cãtre þarul Nicolae II al Rusiei cu medalia
Sfântul Stanislas III. Avocat ºi membru activ al
Partidului Conservator Democrat, este numit prefect al
judeþului Dâmboviþa (1921-1922). Dupã dizolvarea
partidului se înscrie în Partidul Þãrãnesc condus de Ion
Mihalache. Este ales senator de Dâmboviþa (1928-1931,

CORNEANU, Sorana (18.X.1974, Târgoviºte)
Profesoarã, traducãtoare, publicistã. Cursuri primare,
gimnaziale ºi liceale în Târgoviºte (1993). Licenþiatã a
Facultãþii de Limbi ºi Literaturi Strãine, specialitatea
englezã-francezã a Universitãþii din Bucureºti (1997).
Master în Studii Culturale Britanice (1998) la aceeaºi
facultate. Doctorat (2008) cu teza: Identitatea personalã
între teorie filosoficã ºi discurs cultural în secolul al
XVIII-lea englez. Din 1999 cadru didactic la Catedra de
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1931-1932), se implicã în miºcarea pentru aducerea
pe tron a prinþului Carol (viitorul rege Carol al II-lea). În
1929 este exclus din P.N.Þ. din cauza simpatiilor sale
pentru prinþul Carol ºi se înscrie în Partidul Naþionalist
Democrat (N. Iorga). Colaboreazã cu articole interesante
la ziarul iorghist Dâmboviþa nouã (1931-1936). În timpul
regimului comunist este pensionat, i se confiscã o mare
parte din bunuri ºi este arestat în 1950 sub pretextul
deþinerii de muniþie pentru arme de vânãtoare. Fondator
al Uniunii Generale a Vânãtorilor. Autor al lucrãrii
Potopul lui Noe (1933), epistolã cãtre Alexandru VaidaVoevod în care face o analizã a vieþii politice din
România. E înmormântat în Cimitirul Central din
Târgoviºte. (A.ª./ M.O./ M.C.)

de Gh. Rusu. Era compus din funcþionari, doamne ºi
domniºoare din mica burghezie ºi a impus o atmosferã
pioasã ºi de reculegere pentru toþi cei care participau la
slujbele religioase. Pentru cã biserica a reprezentat în
cursul deceniului al treilea catedrala oraºului, corul a fost
sprijinit financiar ºi de primãrie. (M.O.)

CORNESCU S. Mihail (Mihalache) (1783 
17.III.1863, Târgoviºte) Dregãtor al Þãrii Româneºti. Cel
mai important reprezentant al familiei boierilor Corneºti,
ramurã a boierilor Greceni. Printre primii români licenþiaþi
în drept în Franþa. La revenirea în þarã urmeazã o
strãlucitã carierã în administraþie, ajungând deputat
(1836-1839), ministru bisericesc (1837) ºi ministru al
dreptãþii (mare vornic, 1842). În 1847 primeºte diploma
de boierie de la domnitorul Gheorghe Bibescu. Ctitorul
bisericii din Cojasca-Dâmboviþa (1820). Mormântul sãu,
situat lângã Mãnãstirea Dealu, avea piatrã funerarã cu
epitaf compus de I.H. Rãdulescu, care-i lãuda erudiþia,
activitatea politicã ºi administrativã. (A.ª./M.O.)

CORUL FUNCÞIONARILOR DIN FINANÞE A fost
înfiinþat în 1872, dar pentru cã participa un numãr redus
de coriºti s-a confruntat cu mari greutãþi. Mai mulþi iubitori
de muzicã, printre care s-au numãrat I. Aldescu, M.
Protopopescu, Miticã Voinescu, I. ªtefãnescu, Gh.
Rusu, S. Negoescu, Scarlat Iordanide, Al. Dudea au
reuºit sã convingã primarul oraºului pentru a sprijini
funcþionarea corului. Dirijorul acestui cor a fost C.
Ghipeþeanu. (M.O.)

CORUL BISERICII SF. NIFON Reunit cu cel al
Casei Naþionale Virgil Bianum era format din enoriaºii
bisericii. Preotul-paroh îndeplinea ºi funcþia de preºedinte
al aºezãmântului. Primãria i-a acordat subvenþii, pentru
a încuraja pe coriºti, care s-au impus, I. Cucudel
angajându-se sã studieze posibilitatea de a cânta la
radio. (M.O.)

CORUL MITROPOLIEI S-a înfiinþat din iniþiativa
diaconului Clement Popescu, absolvent al
Conservatorului, pentru cã dupã sfinþirea Mitropoliei
(noiembrie 1933), aceasta devenea catedrala oraºului.
Repertoriul corului cuprindea piesele: Corurile spun
de Davidoff, Hristos din morþi a înviat de Chiriac, Pre
tine te lãudãm de T. Georgescu, Îngerul a strigat de
Macarov, Tatãl nostru de Hieder Mayor ºi se dorea ca
prin arma versului cântat sã ducã lupta de îndreptare
a ascultãtorilor sãi. De mare succes s-a bucurat
Colinda lui G. Cucu ºi Veniþi sã ne bucurãm de Ioana
Ghica-Comãneºti. Printre cei mai apreciaþi soliºti s-au
numãrat Margareta Vasilescu-Dejana, avocatul V.
Popescu-Bãleni, Scarlat Popescu-Bãrbuleþ, Parba
Velicu. (M.O.)

CORNESCU, Rãducanu (1790-1850, Târgoviºte)
A fost judecãtor ºi preºedinte al tribunalului din
Târgoviºte, ctitor al bisericii din Dragomireºti, bun
cunoscãtor al limbii franceze. S-a remarcat prin faptul
cã a sesizat pe maghistratul oraºului în 1832 când a
vãzut sãpându-se dinaintea porþii Curþii Domneºti [ ]
lucru cu totul împotriva bunei orânduieli. Intervenþia sa
a oprit construcþia proiectatei binale, fapt ce demonstra
cã se formase deja conºtiinþa valorii vestigiilor naþionale.
Faptul se înscrie în procesul de regenerare naþionalã
susþinutã de romantismul românesc, care a adus în
literaturã tema ruinelor, impusã de Volney. (M.O.)

COSMIN, Radu (6.XII.1875, Craiova, Dolj 
26.II.1959, Pucioasa, Dâmboviþa) Profesor, poet,
prozator, memorialist, publicist. Numele la naºtere
Nicolae Tãnãsescu. Dupã studii primare ºi liceale la
Craiova, urmeazã Facultatea de Litere din Bucureºti
(1904). Profesor suplinitor de limba românã ºi francezã
în Bucureºti, Brãila, Constanþa, Iaºi, Vaslui. Se
titularizeazã la Liceul din Slatina, dupã care se transferã
la Liceul Ienãchiþã Vãcãrescu din Târgoviºte, unde între
1913-1921 va preda româna, franceza ºi latina, apoi
pânã la pensionare la Liceul Ion Luca Caragiale din
Ploieºti. Întreprinde multe cãlãtorii în strãinãtate: Rusia
(1917), Germania, Italia, Elveþia, Franþa. În 1928 moartea
singurei sale fiice Ileana, la Târgoviºte, într-un stupid

CORNESCU, Mihail Prefect ºi preºedinte al
Comisiei interimare a judeþului Dâmboviþa (1921-1922).
Publicist ºi om politic. În plan politic s-a remarcat în
structurile de conducere ale Partidului Þãrãnesc ºi ale
PNÞ, fiind ales senator în perioada 1928-1931, 19311932. În 1929 a fost exclus din PNÞ din cauza simpatiilor
sale pentru prinþul Carol (viitorul rege Carol al II-lea) ºi
s-a înscris în Partidul Naþionalist Democrat (N. Iorga).
A colaborat cu articole interesante la ziarul iorghist
Dâmboviþa nouã (1931-1936). (M.C.)
CORUL BISERICII CURÞII DOMNEªTI A fost înfiinþat
în 1920 din iniþiativa preotului G. Brãniºteanu ºi era dirijat
179

Enciclopedia oraºului Târgoviºte

Sibiu susþinând licenþa în teologie cu teza Profesori
ardeleni la ºcolile de învãþãmânt religios din Þãrile
Române. Între anii 1963-1966 a urmat cursurile de
doctorat la Institutul Teologic Ortodox din Bucureºti, la
secþia Teologie-Practicã, specialitatea Liturgicã, unde
a obþinut rezultate de excepþie. În perioada 1967-1972
a studiat în strãinãtate ca bursier al Consiliului
Ecumenic al Bisericilor la Facultatea de Teologie a
Universitãþii din Atena ºi la Institutul de Arheologie Coptã
din Cairo. La finalul studiilor prilejuite de aceastã bursã
susþine în luna martie 1972 la Atena teza de doctorat în
teologie cu titlul: Cultul Bisericii Copte în comparaþie
cu cultul Bisericii Ortodoxe. Acest doctorat i-a fost
confirmat la Facultatea de Teologie din Bucureºti în
ziua de 21 martie 1974. Dupã întoarcerea în þarã a
funcþionat ca secretar eparhial al Episcopiei Oradiei
(1972) ºi apoi ca vicar administrativ al aceleiaºi Episcopii
(1973), fiind hirotonit diacon ºi apoi preot celib. În aceastã
episcopie Înaltpreasfinþitul Vasile Costin a trãit
dimensiunea credinþei în Dumnezeu ºi dragostei de þarã,
care de altfel nu l-a pãrãsit niciodatã. Aici la graniþa de
vest a þãrii s-a închinat la hotarul patriei ca la un altar.
La solicitarea sa, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române a aprobat tunderea în monahism, sãvârºitã în
anul 1974, la Mânãstirea Izbuc din Ardeal, ca apoi, în
scurtã vreme sã primeascã rangul de Arhimandrit
(1974), la recomandarea Preasfinþitului Episcop Vasile
Coman al Oradiei. Începând cu anul 1975, Patriarhia
Românã i-a încredinþat postul de preot ºi superior al
Aºezãmintelor Mânãstireºti de la Ierusalim ºi de
reprezentant al Patriarhiei Române pe lângã Ierusalim.
Pe lângã bunele relaþii pe care le-a statornicit aici,
Înaltpreasfinþitul Vasile Costin s-a dovedit ºi un bun
gospodar al Aºezãmintelor Româneºti, remarcându-se
deopotrivã ºi prin strãdaniile pe care le-a depus pentru
editarea publicaþiei româneºti Învierea. A fost numit
Secretar General al Comitetului Central al Consiliul
Mondial al Bisericilor ºi numit membru în comisia
teologicã a Consiliului Mondial al Bisericilor. În anul
1980 la 20 ianuarie este hirotonit Episcopvicar
Patriarhal, fiind numit secretar al Sfântului Sinod ºi
preºedinte al Comisiei de Picturã a Bisericii Ortodoxe
Române, apoi rector al Institutului Teologic din Bucureºti
ºi responsabil cu editura Institutului Biblic ºi de Misiune
al Bisericii Ortodoxe Române. Începând cu anul 1991
a fost ales Arhiepiscop al Târgoviºtei unde a dat dovadã
de iniþiativã ºi spirit organizatoric. A pus bazele
Seminarului Ortodox Sfântul Ioan Gurã de Aur,
Facultãþii de Teologie din cadrul Universitãþii Valahia
Târgoviºte devenind decanul Facultãþii de Teologie, cu
trei specializãri: Pastoralã, Litere, Asistenþã socialã,
ªcolii de cântãreþi bisericeºti, precum ºi revistei Lumina
pentru suflet. A refãcut mânãstirile existente ºi a
înfiinþat altele noi, a stat în continuã legãturã cu preoþii
ºi cu credincioºii, organizând în Arhiepiscopie toate

accident, îl marcheazã profund. Din 1949, pânã la
sfârºitul vieþii se retrage la Pucioasa. Perioada
târgoviºteanã este deosebit de rodnicã, apãrându-i
volumele: Satire (1916), Prin Ardeal (1919), Pagini
de pribegie. Exodul (1919), Românii la Budapesta
(1920), Babylon (roman, vol I, II, 1921). (V.P.)

COSTACHE, Ioan (22.VIII.1912, Pietrari, Dâmboviþa
 ?) Învãþãtor, inspector ºcolar, secretar general al
Partidului Social Democrat din judeþul Dâmboviþa.
Absolvent al ªcolii Normale. Intrã în viaþa politicã ºi
devine membru al Partidului Naþional Liberal pânã în
anul 1938. Dupã 23 august 1944 se orienteazã spre
miºcarea de stânga ºi în octombrie 1944 se înscrie în
Partidul Social Democrat. Apreciat pentru calitãþile sale
organizatorice avanseazã rapid în ierarhia partidului,
deþinând funcþia de secretar general în perioada ianuarieiulie 1945. Colaboreazã la ziarul Chemarea în care
susþine noul regim. Este membru în Comitetul de
conducere al Sindicatului învãþãtorilor din judeþ,
preºedinte al Comisiei interimare a Asociaþiei învãþãtorilor
(1945). În anul 1946 face parte din Comitetul electoral
judeþean al Blocului Partidelor Democratice ca
reprezentant al P.S.D., contribuind la pregãtirea ºi
desfãºurarea alegerilor parlamentare din 19 noiembrie
1946. Este ales în Consiliul de administraþie al Federalei
Dâmboviþa (1946). În anul 1947, ca rãsplatã pentru
activitatea desfãºuratã este numit inspector ºcolar
judeþean ºi devine membru în Comitetul Executiv al
Partidului Social Democrat din judeþul Dâmboviþa. (M.C.)
COSTEA, Aurel (1931) Liceul ºi Facultatea de
Medicinã Generalã în Cluj-Napoca (1955). Din 1956,
medic anestezist reanimator la Sanatoriul Moroieni unde
a înfiinþat secþia de terapie intensivã ºi a fãcut parte
dintr-o echipã chirurgicalã foarte valoroasã. Din 1976,
s-a transferat la secþia de terapie intensivã a Spitalului
Judeþean din Târgoviºte pânã în 1994. Timp de 17 ani a
fost ºeful secþiei de anestezie la Târgoviºte. A publicat
articole în reviste de specialitate. Preºedinte al
Colegiului Medicilor din Dâmboviþa în perioada 19942000. Cu o pregãtire profesionalã de excepþie, educat,
disciplinat, cu o mare putere de muncã a dat strãlucire
activitãþii medicale din Târgoviºte. (N.V.)
COSTIN, Vasile (7.VII. 1938, Nou de Sus 
29.X.1999). Arhiepiscop al Târgoviºtei. S-a nãscut în
familia Mariei ºi a lui Nicolae Costin, familie nobilã care
a dat Bisericii ºi neamului ºi alþi câþiva stâlpi ai societãþii
româneºti. În satul natal urmeazã ºcoala elementarã
ºi ºcoala generalã, arãtând deosebitã râvnã pentru
studiul cãrþilor. Datoritã acestui spirit în care a fost
crescut ºi educat între anii 1954-1959 urmeazã cursurile
Seminarului Teologic Ortodox din Cluj, apoi îºi continuã
studiile între anii 1959-1963 la Institutul Teologic din
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Jurnalul de Dâmboviþa (secretar de redacþie);
Realitatea dâmboviþeanã (redactor-ºef); Vocea
Chindiei (secretar general de redacþie; redactor-ºef).
Fondator al sãptãmânalului Oglinda de Dâmboviþa ºi
al revistei Climate literare (redactor-ºef). Este, de
asemenea, unul din fondatorii primului fanzin târgoviºtean
 Pronitron ºi al Asociaþiei Argonaut pentru culturã
SF, de anticipaþie ºi literaturã fantasticã. Traducãtor
din limba francezã ºi creator de literaturã SF. (G.C.)

sectoarele ºi trebuinþele pentru cler ºi credincioºi, slujind
cu râvnã ºi smerenie, fãcându-se toate pentru toþi. Spre
sfârºitul vieþii sale pãmânteºti Dumnezeu l-a încercat
cu suferinþa trupeascã pe care a biruit-o cu credinþa ºi
bãrbãþie, dându-ºi sfârºitul obºtesc pe data de 29
octombrie 1999, fiind înmormântat în catedrala
arhiepiscopalã în partea stângã. (Arhiep.)

COªOVEANU, Marian (18.II.1952, Bucureºti)
Modelism, Aeromodelism, Rachetomodelism Absolvent
al secþiei de subingineri din cadrul Facultãþii de
Metalurgie a Institutului Politehnic Bucureºti. Legitimat
la ªtiinþa Gãeºti (1968-1971), Institutul Politehnic
Bucureºti (1972-1974), Metalul Târgoviºte (1975-1986).
A început practicarea modelismului pe când era elev
de liceu la Gãeºti, sub îndrumarea antrenorului Dumitru
Leu. Iniþial s-a preocupat de aeromodelism, în 1970
devenind campion judeþean de juniori la zbor captiv 
acrobaþie. În perioada în care era student a câºtigat
primul sãu titlu de campion naþional de seniori la
rachetomodelism (1972). Dupã absolvirea facultãþii a
fost repartizat la Întreprinderea de Utilaj Petrolier
Târgoviºte ºi aici, activând în cadrul asociaþiei sportive
Metalul, a obþinut cele mai mari succese din carierã. A
stabilit 2 recorduri mondiale la rachetomodelism (1978,
clasa S6C  duratã cu streamer, 4 min. 6 sec.; 1979,
clasa S5A  machete de altitudine, 279 m). Câºtigãtor
a 2 medalii de bronz la Campionatele mondiale de
rachetomodelism din 1981 (clasa S4C  rachetoplane,
pe echipe; clasa S3A  duratã cu paraºuta, pe echipe).
La Campionatele europene de rachetomodelism din
1984 a obþinut o medalie de aur (clasa S5C, machete
de altitudine pe echipe) ºi 2 de argint (clasa S5C, machete de altitudine, individual; clasa S6A  duratã cu
streamer, pe echipe). Medaliat cu bronz, în 1980, la
Cupa Europei (echipe). Multiplu campion ºi recordman
naþional la rachetomodelism. Maestru al sportului (1976).
Maestru emerit al sportului. A activat ca antrenor în
cadrul secþiei de modelism de la Metalul Târgoviºte.
Între sportivii pe care i-a îndrumat s-a aflat ºi Petre
Nicolae, campion mondial, maestru emerit al sportului.
Realizator de minimotoare reactive pentru toate clasele
de modele spaþiale. În 1986 a pãrãsit România
stabilindu-se în RF Germania. (A.B.)

COVALI-POPESCU, Lucreþia (9.VI.1932,
Târgoviºte) Absolventã a Liceului Constantin Carabella
din Târgoviºte, a Institutului Maxim Gorki ºi a
Conservatorului Ciprian Porumbescu din Bucureºti la
clasa Artei Florescu. Îºi începe cariera cântând în
corurile ansamblurilor Periniþa, în cel al Tineretului din
Capitalã ºi în capela coralã Gheorghe Cucu de sub
bagheta dirijorului Marin Constantin. Evolueazã, apoi,
pe scena Teatrului Liric din Constanþa ºi pe cele ale
Operei Române din Bucureºti ºi ale Operelor din
Nürnberg ºi Aachen din Germania. Este invitatã sã
cânte la Bratislava, Minsk, Moscova ºi Samarkand.
S-a bucurat de aprecieri elogioase pentru interpretarea
rolurilor principale feminine din Tosca ºi Madame
Butterfly de Giacomo Puccini, Otello de Giuseppe
Verdi, Paiaþe de Ruggiero Leoncavallo, Voievodul
þiganilor ºi Sânge vienez de Johann Strauss, Bal la
Savoy de Paul Abraham, Dragoste de þigan de Franz
Lehár sau Nãpasta de Sabin Drãgoi. În 1997, împreunã
cu fratele ºi trei surori, doneazã oraºului Târgoviºte
Biserica Geartoglu, monument istoric, care fusese
proprietate a familiilor Teodor Pitiº, Constantin C.
Popescu. (G.C.)
CRÃCIUNESCU, Ilie (26.II.1946, Târgoviºte)
Absolvent al ªcolii Medii Nr. 1 Târgoviºte (1963).
Absolvent al Institutului de Educaþie Fizicã ºi Sport din
Bucureºti (1970). Profesor la ªcoala Generalã ªotânga
(1970-1979) ºi la Grupul ªcolar Metalurgic Târgoviºte
(1979-1983). Preºedinte al Clubului Sportiv Muncitoresc
/ CSM Oþelul Târgoviºte (1984-1990). Director-administrator la SC Oþelul SA Târgoviºte (1990-1995). A
practicat handbalul la ªcoala Medie Nr. 1 Târgoviºte
(1961-1963), Metalul Târgoviºte (1964-1966), IEFS
Bucureºti (1967-1970), Metalul Târgoviºte (1970-1974)
ºi rugbiul la CSU Arhitectura Bucureºti (1968-1970,
divizia B). A activat ca antrenor de handbal la echipa
de bãieþi a CSª Metalurgic Târgoviºte (1979-1983,
divizia naþionalã a juniorilor ºi ºcolarilor). Preºedinte al
CSM Oþelul Târgoviºte de la momentul înfiinþãrii clubului
(1 ianuarie 1984) pânã la 31 mai 1995 (în perioada 19901995 denumirea funcþiei ºi numele clubului au fost
schimbate în Director-administrator, respectiv SC Oþelul
SA Târgoviºte). În cei peste 11 ani în care a condus
activitatea de aici aceasta s-a desfãºurat în cadrul a 12

COTÂRÞÃ, Alexandru-Mircea (1.XI.1955,
Târgoviºte) Cursurile primare ºi gimnaziale la ªcoala
Nr. 1 Vasile Cârlova ºi cele liceale la Liceul (azi, Colegiu
Naþional) Ienãchiþã Vãcãrescu din Târgoviºte; licenþiat
al Facultãþii de Limbi Strãine (secþia francezã-românã)
de la Universitatea Bucureºti. Profesor la ºcoli ºi licee
din Târgoviºte ºi judeþul Dâmboviþa; o vreme cadru didactic la Universitatea Valahia din Târgoviºte. Din 1990
îºi începe activitatea de presã la urmãtoarele ziare
târgoviºtene: Dâmboviþa (colaborator; redactor-ºef);
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cu volumul de poezie Vreascuri de suflet, chintesenþã
a intenselor sale trãiri. Din 1996, cetãþean de onoare
al Târgoviºtei. (V.P.)

secþii, dintre care 4 de înaltã performanþã (judo  nivel
olimpic; box, baschet, volei  nivel internaþional). La
judo ºi box s-au obþinut medalii la campionatele
balcanice, titluri ºi medalii la campionatele naþionale.
Echipa de volei fete a promovat în 1988 în divizia A ºi
s-a menþinut în acest eºalon în toatã perioada când el
a condus clubul. Echipa de baschet femei a promovat
în anul 1992 în divizia A, iar la sfârºitul anului
competiþional 1994-1995 a intrat în posesia titlului de
campioanã naþionalã, primul din istoria sportului
târgoviºtean la seniori, într-un sport de echipã care face
parte din programul olimpic. Echipa de baschet bãrbaþi
a promovat în anul 1989 în divizia A. (A.B.)

CRED Publicaþie editatã trimestrial de Liga
Tineretului Ortodox Dâmboviþa, Târgoviºte, An I, nr. 1,
martie 1994 pânã în 1995 (5 numere). Colectiv
redacþional: Ionuþ Vulpescu, Marian Puiescu, Cãtãlin
Cotargea, Clementina Dragnea, Robert Vâlu. În articolul
Darurile începuturilor se afirmã: Cred, e deci,
chemarea care ne uneºte ºi care ne ajutã sã creºtem,
în profunzime ºi în calitate, pânã când aspiraþiile
noastre, îºi vor gãsi sensul cel mai potrivit. Gãsim
articole semnate de academician Virgil Cândea,
pãrintele Galeriu, Alexandru Duþu, Gheorghe Calciu,
Alexandru Horia, alãturi de cele ale lui ªtefan Ion
Ghilimescu, George Coandã, Grigore Grigore, Manina
Angheloiu, Mihaela Ciocodeicã, Bogdan Stãnel, Ana
Maria Truicã. (V.P.)

CRAIOVESCU, Pârvu (~1450  3.VI.1512) Dregãtor
muntean. Mare vornic (1482, 1486-1493, 149515011507-1509), fost vornic (1493, 1502-1507, 1510),
fãrã titlu 1494,1494-1495, 1510-1512) Fiul lui Neagoe
de la Craiova, boierit de Vladislav II, ºi al Stanei.
Cãsãtorit cu Neaga din Hotãrani. Înãlþat în prima
dregãtorie a þãrii (al doilea în Sfat, dupã mitropolit) graþie
relaþiei intime dintre soþia sa ºi Basarab cel Tânãr (în
urma cãreia se va naºte viitorul domn Neagoe Basarab),
a fost vlastelin sub mai mulþi domni (Vlad Cãlugãrul,
Radu cel Mare, Vlad cel Tânãr). Înlocuit de Mihnea cel
Rãu, pribegeºte la sud de Dunãre, împreunã cu rudele
sale (sept.1508). Revenit cu sprijin turcesc, îl impune
ca domn la Târgoviºte pe Vlad cel Tânãr (1510), pentru
care luptã la Gherghiþa (1511). Deºi noul domn redase
Craioveºtilor întâietatea în Sfat, pierderea marii vornicii,
deþinute de 23 de ani de cãtre el, provoacã conflictul în
urma cãruia Neagoe Basarab, devine domn (1512).
Înmormântat la Mãnãstirea Snagov. (A.ª./M.O.)

CREDINÞA Organ al Partidului Conservator din
Dâmboviþa. Apare la Târgoviºte în perioada 3 februarie
 29 iunie 1908, în fiecare duminicã. Scos la Tipografia
Viitorul, Elie Angelescu. O altã serie, cu aceleaºi
coordonate editoriale ºi tipografice este datatã 12
ianuarie  2 februarie 1914. Numerotarea este însã nouã
(an I, nr. 1). (V.P.)
CREDINÞA Foaie pentru bisericã, ºcoalã ºi neam.
Apare la Târgoviºte între 16 oct. 1933 ºi sept. 1937.
Organ al Asociaþiei Clerul Dâmboviþei. Redacþia ºi
administraþia sediul Asociaþiei, Biserica Curtea
Domneascã. Tipãrit la Tipografia Noua Ioan N.
Negoescu  Târgoviºte. În chiar primul numãr se
considera cã preoþimea trebuie sã fie ca niºte strãjeri
ai neamului, o razã de luminã a satului românesc,
trebuind sã facã din apostolatul lor pârghia de rezistenþã
ºi susþinere a românismului. Într-un alt numãr din 16
octombrie 1933, se afirma cã în actualele frãmântãri,
o grea rãspundere apasã pe umerii reprezentanþilor
bisericii ºi ºcoalei. Ei trebuie sã facã din apostolatul
lor în bisericã ºi ºcoalã, pârghia de rezistenþã ºi
susþinerea românismului. (V.P.)

CRÃCIUN, Ion (21.VIII.1915, Tecuci, Galaþi 
3.III.2001, Târgoviºte) Pictor, poet, militar. Cursuri
primare, apoi ªcoala Comercialã Elementarã în oraºul
natal. Absolvã ªcoala Militarã de Pilotaj din Tecuci
(1937). Se perfecþioneazã la ªcoala de Bombardament
Constanþa ºi ªcoala de Instructori de Zbor BobocuBuzãu. Instructor de zbor la Centrul Militar de Aviaþie
Bobocu-Buzãu, devenit Institutul de Aviaþie Aurel
Vlaicu. Îºi continuã cursurile la Liceul Mihai
Eminescu din Buzãu. Din 1938 pilot aviator la Flotila
I de Aviaþie Iaºi, unde va frecventa ºi ªcoala de Belle
Arte, fiind pasionat de picturã. Participã la a doua
conflagraþie mondialã în luptele din Ardeal. Exclus din
armatã, în 1946, se angajeazã ca muncitor necalificat
într-o minã de cãrbuni din Buzãu, transferându-se la
Exploatarea Minierã ªotânga din judeþul Dâmboviþa.
Se stabileºte definitiv la Târgoviºte (1962). Talentat
artist plastic peisagist participã la numeroase expoziþii
de grup sau individuale integrându-se spaþiului cultural
târgoviºtean al vremii. Publicã poezie în Vatra, Glasul
Tecuciului, Flacãra, Dâmboviþa. În 2001, debut editorial

CREDIT EUROPE BANK ROMÂNIA Membrã a
grupului financiar olandez Credit Europe Bank NV, este
o bancã activã pe piaþa româneascã din primul trimestru
al anului 2000. Credit Europe Bank (România) S.A.
beneficiazã, prin intermediul acþionarului sãu principal
CEB NV, de un capital important de cunoºtinþe ºi
experienþã în ceea ce priveºte evoluþia economiilor de
piaþã la nivel internaþional. Credit Europe Bank (România)
S.A abordeazã în mod inovator ºi flexibil identificarea
de soluþii bancare pentru segmentele de retail, comercial
ºi corporate. Portofoliul bãncii include o gama largã de
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director al ªcolii Dragomireºti  Dâmboviþa (1980-1991).
Începând cu anul 1991 ºi pânã în prezent este profesor
la Colegiul Naþional Ienãchiþã Vãcãrescu din
Târgoviºte. A îndeplinit importante responsabilitãþi: inspector de specialitate (psihologie-pedagogie Case de
copii) între anii 1991-1995, director al Casei Corpului
Didactic Dâmboviþa (1997-2001), inspector ºcolar general
al Inspectoratului ªcolar Judeþean Dâmboviþa (20072009). Este evaluator în Comisia Naþionalã pentru
Evaluarea manualelor (psihologie-logicã), profesor
asociat la ªcoala Normalã ºi la Seminarul Teologic Sf.
Ioan Gurã de Aur din Târgoviºte. În calitate de inspector ºcolar general a coordonat ºi a participat la activitãþile
din cadrul mai multor proiecte: Educaþia pentru drepturile
omului ºi mediul rural din judeþul Dâmboviþa (Phare
2006, în parteneriat cu Asociaþia Târgoviºte spre Europa),
Young guardians of the Dâmboviþa River (Matra Kap,
în parteneriat cu Instituþia Prefectului), Phare TVET,
proiectul Comenius Week, proiecte în cadrul POSDRU
 Prevenirea ºi corectarea pãrãsirii timpurii a ºcolii în
zone rurale ale judeþului Dâmboviþa, regiunea Sud 
Muntenia. În colaborare cu diverse ONG-uri (Tineri
pentru tineri, Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii, Open
Minds, Ovidiu Rom, Salvaþi copiii) s-a implicat în
derularea unor proiecte educaþionale. (M.C.)

produse ºi servicii. Credit Europe Bank (România) S.A.
pune la dispoziþia clienþilor sãi 78 de sucursale, agenþii
ºi puncte de prezentare din toatã þara; o reþea de peste
170 de bancomate; o relaþie de parteneriat cu peste
9.500 comercianþi. (V.N.)

CREÞULESCU, Radu (sec. XVII  ~1680) Dregãtor
muntean. Logofãt (1646, 1650-1656, 1656, 1656-1657,
1658-1662), postelnic (1658), mare logofãt (1662-1663,
1665-1672, 1679-1680), caimacam (a.24 ian./3 febr. 
p.23 mart./2 apr. 1672), mare vornic (1674-1675), fost
mare vornic (1676-1678) ºi ispravnic al Scaunului
Domnesc (30 iun.  28 iul. 1674, 11 mai  9 sept. 1675,
9 aug. 1679). Fiul logofãtului Stan din Creþuleºti ºi al
Stancãi, sora marelui vornic Papa Greceanu. Cãsãtorit
cu Marica, fiica marelui postelnic Constantin
Cantacuzino, este implicat în lupta politicã dintre
Cantacuzini ºi Bãleni, împãrtãºind soarta celor dintâi.
Foarte influent sub Antonie vodã din Popeºti, acuzã
nefondat gruparea rivalã de complot, în încercarea, fãrã
succes, de a o suprima. Închis de Grigore Ghica imediat
dupã preluarea domniei (martie 1672), este apoi
surghiunit de turci în insula Creta (vara 1673). Readus
la putere de Gheorghe Duca este bãnuit de complot ºi
din nou închis (1676). Profitând de absenþa domnului,
el fuge în Ardeal (1678), revenind sub ªerban
Cantacuzino. Ctitor al bisericilor din Bãrbuleþu, Creþuleºti
 Mãnãstirea ºi Creþulescu din Târgoviºte. (A.ª./M.O.)

CRISTESCU, Andrei (10.X.1908, Piteºti  1980)
Maior (cavalerie). Dupã terminarea Liceului Carol I din
Craiova, urmeazã un an cursurile Facultãþii de Drept
din Bucureºti ºi în anul 1929 susþine examenul de
admitere la ªcoala de Ofiþeri de Cavalerie Ferdinand I.
Terminã ºcoala militarã printre primii în promoþia 1931
ºi este repartizat la Regimentul 4 Roºiori, patronat de
M.S. Regina Maria. Între anii 1933-1934 urmeazã
cursurile ªcolii Speciale de Cavalerie de la Sibiu, apoi
este aghiotantul col. Sturza Constantin, comandantul
Regimentului 12 Cãlãraºi din Roman. În anul 1937 este
mutat în ªcoala de Ofiþeri de Cavalerie Ferdinand I, ca
instructor la elevii cu termen redus (T.R), viitori ofiþeri de
rezervã. În vara anului 1940 este mutat la Regimentul
13 Cãlãraºi din Lugoj, dislocat pe zonã, în raionul
localitãþilor Gottlob-Lovrin din Banat. Încadrat comandant
de ecadron în Regimentul 13 Cãlãraºi din Brigada 9
Cavalerie, transformatã ulterior în Divizia 9 Cavalerie, ia
parte la luptele din regiunea Odessa. La 28 august 1941,
în fruntea a douã plutoane, a executat o recunoaºtere
prin luptã ºi a cucerit colhozul Alexandrovka, faptã
pentru care a fost decorat de M.S. Regele Mihai cu
ordinul Coroana României, cu spade ºi panglicã de
Virtute Militarã, clasa 5-a, în grad de cavaler. Între 1942
luna mai ºi 1943 a fost încadrat ºeful Biroului 1
organizare ºi ºef al serviciului armament din
comandamentul Diviziei 9 Cavalerie. Începând cu luna
iunie 1943, este comandantul Escadronului 6 Pionieri
al aceleiaºi divizii, participând la luptele din Caucaz.

CRISTACHE, Ionuþ (22.VII.1955, Târgoviºte)
Profesor, prozator, eseist. Studii primare, gimnaziale
ºi Liceul Ienãchiþã Vãcãrescu din oraºul natal (1973).
Urmeazã Facultatea de Filozofie a Universitãþii
Bucureºti (1979). De la absolvire profesor la Colegiul
Naþional Constantin Carabella Târgoviºte ºi în prezent.
Primele proze în volumul Debuturi (1976) la Editura
Minerva din Bucureºti. Colaboreazã cu proze ºi eseuri
la revistele Transilvania, Tribuna, Luceafãrul,
Litere, Suplimentul literar-artistic al Scânteii
tineretului. În 1972 obþine premiul pentru prozã la
Concursul Naþional de Literaturã Tinere condeie.
Editorial debuteazã cu romanul Calendarul cu patimi
(2002), urmat de romanele Gândul lui ca o rugãciune
(2005), Ingrid târfa (2007), Emo-Kids ºi efectul de
lac în America (2011). (V.P.)
CRISTEA, Maria (25.XII.1952, Bãicoi, Prahova),
profesor, director, inspector de specialitate, inspector
ºcolar general, om politic. Urmeazã studiile gimnaziale
ºi liceale în Bãicoi. Absolventã a Facultãþii de Filosofie
a Universitãþii Bucureºti (1976). În anul 2009 îºi susþine
masteratul la Universitatea Valahia cu tema Politici
ºi management educaþional. A funcþionat ca profesor
defectolog la ªcoala Specialã de Fete  ªuþaDragodana, Dâmboviþa (1976-1980), profesor ºi apoi
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prime doamne, este numitã rapid secretar al CC al UTC
(1982-1989) ºi cãsãtoritã cu Nicu Ceauºescu (10 dec.
1983). Obiºnuit cu alt gen de femei, acesta renunþã la
cãsãtoria impusã de mama sa, demarând divorþul (pe
motivul unor firi temperamentale diferite) la 22 mart.
1985. Ea va rãmâne o apropiatã a Elenei Ceauºescu
pânã în decembrie 1989, vizitând-o des ºi bucurându-se
de poziþii importante: preºedinte al Consiliului Naþional
al Organizaþiei Pionierilor (1983-1989) ºi membrã în
birourile executive ale Ministerului Educaþiei ºi
Învãþãmântului (1987-1989), Consiliului Naþional al
Femeilor (1987), Consiliului Naþional al ªtiinþei ºi
Învãþãmântului (1985-1989). Arestatã, pentru scurt timp,
dupã Revoluþia din 1989, s-a retras din viaþa publicã,
asigurându-ºi traiul ca partener la o firmã de consultanþã
în domeniul afacerilor, din grupul milionarilor Pãunescu,
familie de care o leagã o veche prietenie. (A.ª./M.O.)

La 25 sept. 1943 Divizia 9 Cavalerie apãrã capul de pod
din Kuban pentru a permite retragerea trupelor românogermane în Peninsula Crimeia. În zona localitãþii
Blagovecenskaia, adversarul a iniþiat un desant maritim,
la care se rãspunde cu un cotraatac, executat de douã
companii de tancuri, însoþite de unitãþi de cavalerie. În
aceastã luptã, cpt. Andrei Cristescu este rãnit de un
glonþ ºi evacuat în þarã. Pentru bravura în luptã este
decorat cu Coroana României, cu spade ºi panglicã de
Virtute Militarã, clasa 4-a în grad de ofiþer ºi cu Crucea
de Fier clasa 2-a de cãtre comandamentul Armatei a
17-a Germanã. Revine în ªcoala de Ofiþeri de Cavalerie
de la Târgoviºte, unde îndeplineºte succesiv funcþiile
de comandant de escadron, de divizion ºi de ajutor
administrativ al comandantului ºcolii pânã în 1948.
Pentru o perioadã este dataºat la Regimentul 4 Roºiori,
dislocat la Ploieºti, apoi este încadrat ºeful Biroului
Organizare-Mobilizare de la Brigada 2 Cavalerie de la
Târgoviºte, de unde, în mai 1952, maiorul Andrei
Cristescu este trecut în rezervã. (G.T./ C.V.)

CRONICA DOMNIEI LUI MIHAI VITEAZUL Scrisã
între 1602-1608, se referã la istoria Þãrii Româneºti din
timpul lui Mihai Viteazul. A fost inclusã în Letopiseþul
Cantacuzinesc din secolul al XVII-lea. Asupra autorului
necunoscut s-au purtat numeroase controverse,
emiþându-se mai multe ipoteze. Cea mai credibilã, pe
baza analizei variantelor cronicii, este aceea a apropierii
de cronica oficialã a lui Teodosie Rudeanu. Pare a fi
scrisã de un sfetnic intim al domnitorului, poate chiar
de Teodosie Rudeanu. Înfãþiºeazã evenimentele istorice
din perioada sept. 1593  sept. 1600, de la urcarea pe
tron a domnitorului, pânã la retragerea lui la Prejmer,
lângã Braºov, dupã bãtãlia de la Mirãslãu. Ultima ºtire
este cea a pãtrunderii polonezilor în Þara Româneascã.
Se trece apoi la evenimentele legate de asasinarea lui
Mihai Viteazul în august 1601. Este cea dintâi cronicã
originalã scrisã în limba românã ce ni s-a pãstrat. (V.P.)

CRISTESCU, Laurian (1930, Vãcãreºti, Dâmboviþa)
Tir. Absolvent al Liceului Ienãchiþã Vãcãrescu din
Târgoviºte (1949). Primele noþiuni în domeniul sportului
le-a primit pe când era elev în ultimele clase de liceu de
la profesorul de educaþie fizicã Vasile Torje. Ca sportiv
legitimat a activat la cluburile ªtiinþa Bucureºti, Metalul
Bucureºti, Steagul Roºu Braºov, Steaua Bucureºti. A
fost selecþionat în lotul naþional de tir reprezentând
România la diferite competiþii internaþionale. A câºtigat
65 titluri de campion naþional (15 în probe individuale,
50 la echipe) ºi a stabilit 40 recorduri naþionale (9 în
probe individuale, 31 la echipe), la puºcã calibru mic,
puºcã calibru mare ºi armã militarã. Maestru al sportului
(1957). A activat, o perioadã de timp concomitent cu
cariera de sportiv, ca instructor ºi antrenor în taberele
de tir organizate pentru iniþierea juniorilor (1952-1954),
apoi ca antrenor la Metalul Bucureºti (1955-1958),
Steagul Roºu Braºov (1959-1961), Steaua Bucureºti
(1962-1971), Petrolul Ploieºti (1972-1978), loturile
naþionale de juniori ºi seniori (1972-1997). În paralel, în
perioadele 1963-1972 ºi 1991-1992, a pregãtit sportivii
din lotul naþional de biatlon pentru proba de tir. Antrenor
emerit (1991). Arbitru internaþional. (A.B.)

CRUCEA ROªIE  filiala Dâmboviþa În România
Crucea Roºie s-a constituit în anul 1876, iar în 1906 s-a
înfiinþat Societatea Crucea Roºie a Doamnelor. Aceste
instituþii se unificã în 1907, formându-se Societatea de
Cruce Roºie a României. Scopul urmãrit era pregãtirea
personalului ºi procurarea materialului necesar îngrijirii
bolnavilor ºi rãniþilor de rãzboi, ajutorarea populaþiei în
caz de epidemii ºi calamitãþi naturale, prevenirea ºi
alinarea suferinþei umane. La Târgoviºte s-a înfiinþat un
Comitet local al Crucii Roºii în deceniul opt al secolului
al XIX-lea, care s-a transformat apoi în filialã judeþeanã.
Comitetul s-a implicat în acþiuni de solidaritate cu efortul
de rãzboi al þãrii ºi în rezolvarea diferitelor probleme
sociale cauzate de calamitãþi naturale, foamete, secetã,
epidemii. În timpul rãzboiului pentru cucerirea
independenþei de stat a României (1877-1878), a
acþionat pentru sprijinirea frontului cu ofrande ºi a
contribuit la îngrijirea militarilor rãniþi aduºi în spitalul
de la Târgoviºte. De asemenea, a adus o razã de ajutor

CRISTESCU, Poliana Daniela Luminiþa
(26.X.1954, Târgoviºte) Membru supleant al CC al PCR
(18 dec. 1982  22 nov. 1984), membru al CC al PCR
(22 nov. 1984  22 nov. 1989), deputat în Marea Adunare
Naþionalã (1985-1989). Membru al PCR (1974) ºi
absolventã a Facultãþii de Filozofie din cadrul Universitãþii
Bucureºti (1977), este membru al CC al UTC (19811989), la momentul în care este remarcatã de Elena
Ceauºescu, în urma unei vizite la Târgoviºte. Consideratã
de aceasta ca având calitãþile necesare unei viitoare
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CUCU, Vasile S. (7.VI.1927, Igiroasa, Mehedinþi)
Licenþiat al Facultãþii de Geografie a Universitãþii din
Ekaterinburg, Rusia; doctor în geografie al Universitãþii
Alexandru Ioan Cuza din Iaºi. Este un timp redactor-ºef
adjunct al revistei Natura (mai târziu îºi va schimba titlul
în Terra când îi devine redactor-ºef) a Societãþii de
Geografie din România; apoi conferenþiar, profesor, ºef de
catedrã ºi prodecan al Facultãþii de Geografie ºi prorector
al Universitãþii Bucureºti; ºef de catedrã, în prezent, la
Facultatea de Istorie-Geografie a Universitãþii Hyperion
din Bucureºti. Este unul din fondatorii Universitãþii Valahia
din Târgoviºte, care i-a acordat ºi titlul de Doctor Honoris
Causa; creator ºi decan al Facultãþii de ªtiinþe Umaniste
de la aceeaºi universitate, unde înfiinþeazã ºi Centrul
ªtiinþific de Excelenþã Geografia habitatului rural ºi urban
în contextul dezvoltãrii durabile. Conduce doctorate la
Universitatea Bucureºti. Membru corespondent al Uniunii
Internaþionale de Geografie, vicepreºedinte al Societãþii
de Geografie din România, preºedinte al Asociaþiei
Geografilor Umaniºti. Iniþiator al colocviului naþional de
geografie a populaþiei ºi aºezãrilor umane. Iniþiazã ºi
fundamenteazã, în metodologia geograficã din þara
noastrã, conceptele de geografie umanã, geografie
umanã regionalã ºi funcþionalitatea aºezãrilor umane.
Colaboreazã la reviste de specialitate din þarã ºi
strãinãtate. Publicã peste 160 de lucrãri fundamentale:
tratate, cursuri, atlase. Pentru prima oarã în þarã publicã
volume monografice privind oraºele României ºi geografia
populaþiei ºi aºezãrilor umane. A reabilitat, dupã 1989,
geopolitica în spaþiul ºtiinþific românesc. (G.C.)

prizonierilor turci internaþi în lagãrul de la Mãnãstirea
Dealu. În anii participãrii României la Primul Rãzboi
Mondial (1916-1918) ºi în perioada interbelicã, Crucea
Roºie  filiala Dâmboviþa, sub conducerea Elenei
Stematiu ajutã la dotarea armatei române ºi se implicã
în acþiuni de îngrijire a rãniþilor, a mutilaþilor, a vãduvelor
ºi a orfanilor de rãzboi. Pentru strângerea de fonduri
organizeazã la Sala de Arme serbãri ºi baluri. De
asemenea, îºi aduce contribuþia la rezolvarea unor
dificile probleme sociale generate de evenimente
dureroase: foametea din Basarabia ºi nordul Moldovei
(1935), refugierea în România a populaþiei din teritoriile
ocupate în anul 1940. În anii participãrii þãrii la cel de
al Doilea Rãzboi Mondial (1941-1945) susþine prin
colete ºi ofrande efortul militar al armatei române. În
anii regimului comunist (1945-1989), Crucea Roºie se
reorganizeazã ºi cu toate presiunile ideologice ale
sistemului, îºi menþine preocuparea pentru
problematica socialã: ajutã regiunile din Moldova lovite
de secetã (1946-1947), organizeazã cursuri sanitare
pentru diverse categorii sociale, iniþiazã concursuri
ºcolare ºi se implicã în includerea orelor de educaþie
sanitarã în programa ºcolarã, participã în Târgoviºte
ºi în judeþ la acþiuni de deszãpezire ºi ajutorarea celor
loviþi de inundaþii sau viscole etc. Dupã 1990, filiala
judeþeanã Dâmboviþa, sub conducerea lui Gheorghe
Popescu are o prezenþã activã în acþiunile de solidaritate
umanã: colecteazã ajutoare pentru persoanele din
zonele calamitate, contribuie la ameliorarea stãrii de
sãnãtate ºi la ajutorarea persoanelor cu situaþie
materialã precarã, colaboreazã cu autoritãþile centrale,
judeþene ºi locale, cu societãþi cu capital de stat ºi
privat în scopul implementãrii unor programe sociale,
organizeazã cursuri de formare a voluntarilor, participã
la schimburi internaþionale cu parteneri din Europa
ºi Asia. În colaborare cu Inspectoratul ªcolar pune
accent pe acþiuni de educare a elevilor în scopul apãrãrii
sãnãtãþii, un loc important ocupându-l concursul
Sanitarii pricepuþi. Crucea Roºie  filiala Dâmboviþa
este o instituþie cu mulþi prieteni ºi voluntari, apreciatã
în judeþ ºi în þarã, gata sã ofere sprijin celor cu probleme
sociale deosebite ºi sã intervinã în caz de dezastre
naturale. (M.C.)

CUCUI, Ion (5.V.1950, Ocniþa, Dâmboviþa) Îºi ia
licenþa la Facultatea de Economie Agrarã a Academiei
de ªtiinþe Economice din Bucureºti, unde obþine ºi titlul
de doctor în economie: urmeazã cursuri postuniversitare
în þarã ºi stagii de formare managerialã la Paris ºi
Bruxelles, Economist, expert contabil, director economic în mai multe întreprinderi; director economic la o
societate agricolã din Brazzaville ºi expert în probleme
de contabilitate pe lângã Ministerul dezvoltãrii Rurale
din Republica Congo. Urcã, apoi, toate treptele ierarhiei
didactice universitare, devenind prorector ºi rector al
Universitãþii Valahia din Târgoviºte, director al unor
proiecte de programe naþionale ºi internaþionale de
cercetare ºtiinþificã ºi formare profesionalã ºi al Filialei
Române a Centre des Etudes des Développement
Internationaux des Mouvements Economiques et
Socaux; membru în asociaþii profesionale economice
naþionale ºi internaþionale. Coordonator de programe
TEMPUS  PHARE, Leonardo da Vinci ºi Socrates.
Publicã numeroase lucrãri în þarã ºi strãinãtate pe teme
de marketing, evaluarea patrimoniului în contabilitate,
contabilitate de gestiune ºi evaluarea întreprinderii.
Actualmente, preºedintele Senatului Universitãþii
Valahia. Este Cetãþean de Onoare al Târgoviºtei. (G.C.)

CRUCEANU, Mihail (13.XII.1887, Iaºi  7.VII.1988,
Bucureºti) Poet, prozator, eseist, publicist. Studii în
Ploieºti, continuate la Piteºti ºi Sf. Sava din
Bucureºti. Absolvent de drept ºi litere la Bucureºti.
Practicã pentru o scurtã vreme avocatura, fiind apoi
profesor de limba românã la Târgoviºte, Craiova,
Bucureºti. În 1911-1912 este profesor la Gimnaziul
Ienãchiþã Vãcãrescu ºi la ªcoala de Ofiþeri de
Cavalerie din Târgoviºte. În aceastã perioadã debuteazã
cu placheta de versuri: Spre cetatea zorilor, apãrutã
la Târgoviºte în 1912. (V.P.)
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CULTUL ADVENTIST DE ZIUA A ªAPTEA Primii
adventiºti sunt atestaþi în oraºul Târgoviºte în jurul anului
1910, când o micã grupã de adventiºti se adunau într-o
casã pe strada Berzei. Prin anul 1926, un anume Ene
Ion, plutonier-major în armatã în Regimentul 22 Infanterie,
soþul unei adventiste, doneazã terenul din str. N.
Filipescu nr. 40 (astãzi str. Rodnei nr. 40). Aici a fost
construitã o clãdire de cãtre Ene Ion, cu fonduri proprii,
iar în anul 1929 credincioºii adventiºti s-au mutat în
noua construcþie în numãr de 25 credincioºi, pastor
deservent fiind Nicolae Voinea. În 1957 clãdirea a fost
reamenajatã pentru buna funcþionare ca salã de cult. În
1976 s-au fãcut alte demersuri pentru extindere.
Numãrul de credincioºi a crescut de la 25 în 1929 la
200 în 1989, apoi la 500 în prezent. Dupã 1989, din
Biserica de pe str. Rodnei s-au format mai multe biserici
mai mici în împrejurimile Târgoviºtei. În 1991 s-au
demarat demersurile pentru ridicarea celui de-al doilea
lãcaº de cult adventist în Târgoviºte. Locaþia aleasã a
fost pe str. Mihai Bravu nr. 1, unde au demarat lucrãrile.
În anul 1995 s-a inaugurat cea de-a doua Bisericã
Adventistã din Târgoviºte. Deservenþi cultici: Nicolae
Voinea (1929-1937), Ioan ªolea (1937-1940), Popa
Scarlat (1940-1947), Victor Georgescu (1947-1949),
Anghel Opriºan (1949-1955), D. Ghiorgoiaº (1955-1962),
Damian Zamfir (1962-1974), Gheorghe Ciovicã (19741984), Gheorghe Burtescu ºi Vasile Cojea (1984-1986),
Viorel Dan (1986-1990), Leon Roman (1990-1992), Titi
Pârvan (1992-1995), Titus Nãftãinlã (1995-1999), Adi
Zaharia (1999-2005, Speranþa), Cornel Popa (19992005, Betania), Cãtãlin Strâmbu (2005  prezent,
Betania), Robert Mandache (2005-2009, Speranþa),
Laurenþiu Matei (2009  prezent, Speranþa). Biserica
Adventistã are o librãrie proprie în Târgoviºte pe str.
Radian, Bl O1, numitã Sola Scriptura, care comercializeazã materiale tipãrite de Biserica adventistã. De
asemenea, în cadrul Bisericii Adventiste Speranþa
funcþioneazã un cabinet medical. Tot aici, din anul 2005,
funcþioneazã centrul de zi cu program de grãdiniþã 
Raze de soare  Speranþa. (G.C.)

executat în 1917 de trupele de ocupaþie germane pentru
cã a ajutat unii prizonieri români sã evadeze din lagãrul
de la Arsenalul Armatei. În timpul celui de-al Doilea
Rãzboi Mondial este ridicat aici Monumentul Sãpunului,
din România, în memoria evreilor uciºi în lagãrele de
exterminare naziste, printre puþinele de la Auschwitz ºi
Dachau ºi din trupurile cãrora SS a fabricat sãpun. Pe
monument se pãstreazã inscripþia Aici sunt îngropate
victimele barbariei naziste, omorâte ºi prefãcute în
sãpun. Rugaþi-vã pentru dânºi. (G.C.)
CULTURA CEREALELOR ªI CREªTEREA
VITELOR Sunt îndeletniciri practicate de orãºenii din
vechime ceea ce a conferit oraºului un pronunþat
caracter agrar, menþinut ºi în perioada contemporanã.
Moºia oraºului oferea condiþii necesare practicãrii
acestor ocupaþii ºi de aceeea orãºenii, de-a lungul
timpului, s-au strãduit sã-ºi conserve drepturile de
folosinþã asupra moºiei, apãrându-le în diferite procese
cu unele instituþii (domnie, biserici, proprietari de
pãmânt). Statistica din 1928 dovedeºte caracterul agrar
al oraºului când se înregistrau 208 arendaºi ºi
proprietari, 682 cai, 352 boi, 252 de vaci, 30 de berbeci
ºi 1310 oi, 669 porci, 50 de bivoli. Multe gospodãrii
erau recenzate ca având grajduri, coteþe, pãtule.
Expoziþiile agricole ºi concursurile anuale pentru
desemnarea celor mai frumoase vite, organizate de-a
lungul timpului demonstreazã caracterul agricol al
oraºului pentru acea perioadã. (G.T./ C.V.)
CULTURA POPORULUI Gazetã politicoeconomicã ºi literarã. Apare la Târgoviºte, în perioada
octombrie 1926  mai 1927, la 1 ºi 15 ale fiecãrei luni.
Redactori: Stere ªoiculescu ºi Gheorghe Bucuricã.
Apare la Tipografia Viitorul Petre G. Popescu. Dintre
diversele ºtiri reþin atenþie: prezenþa în judeþ a
predicatorului Sfintei Patriarhii, preotul Gala Galaction
(septembrie, la Ghergani), sãrbãtorirea zilei de 24
ianuarie (1927), la Sala de Arme, ziua fiind deosebitã
în care se sãrbãtorea unirea fraþilor ºi gloria neamului
întreg. De asemenea, la acþiunea care a marcat tratatul
cu Basarabia, au luat cuvântul Vasile Voiculescu, N.G.
Aramã, prefectul judeþului Iancu Anastasescu. (V.P.)

CULTUL MOZAIC Începând din a doua jumãtate a
sec. XIX ºi pânã la sfârºitul anilor 50 ai sec. XX, în
Târgoviºte a existat o comunitate de cult mozaic
(evreiascã) care a oscilat între 400-500 de deservenþi.
Aceastã comunitate ºi-a edificat în 1905, prin contribuþie
bãneascã, o reprezentativã (arhitectural) sinagogã pe
str. Poet Grigore Alexandrescu (astãzi, intratã în
proprietatea Universitãþii Valahia, care a restaurat-o,
devenind un centru cultural universitar important, unde
instituþia de învãþãmânt superior târgoviºteanã
organizeazã în colaborare cu Federaþia Comunitãþilor
Evreieºti din România evenimente ºtiinþifice ºi de artã).
Existã ºi un cimitir mozaic în care este înmormântat
eroul evreu târgoviºtean Solomon Herman Kornhauzer,

CURCUBÃTÃ, Mihail-Dan (6.X.1937, Hunedoara)
Absolvent al ªcolii Medii Tehnice Siderurgice Hunedoara
(1955), licenþiat al Facultãþii de Metalurgie din cadrul
Institutului Politehnic Bucureºti (1962). Inginer, inginer
ºef schimb, adjunct ºef secþie la Combinatul Siderurgic
Hunedoara (1962-1971), ºef serviciu, director laminoare
la Combinatul de Oþeluri Speciale Târgoviºte / COST
(1971-1984). A fost director general la Întreprinderea
Oþel Inox Târgoviºte (1984-1986), director general la
COST (1986-1990) ºi adjunct al ministrului Industriei
Metalurgice (1990-1991). Pensionat în 1991.
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Principalele repere ale activitãþii profesionale desfãºurate
în perioada când a lucrat în Târgoviºte sunt: la Oþel
Inox aducerea întreprinderii la atingerea parametrilor
proiectaþi (100.000 t./an); la COST darea în folosinþã a
trei laminoare (profile mici, profile mijlocii ºi uºoare,
degrosisor), a Fabricii de Dolomitã ºi a extrinderilor de
la trãgãtoria de bare ºi forja de blocuri ºi bare. Tot atunci
a fost atinsã capacitatea proiectatã la oþelãrii (800.000
t./an) iar unitatea a avut cel mai mare numãr de salariaþi
din întreaga sa istorie (peste 12.000). Ca director general
la COST a susþinut miºcarea sportivã la Clubul Sportiv
Muncitoresc Oþelul. (A.B.)

(2009), Istoria românilor (manual cls. a XII-a, 1999 ºi
2000), Istoria universalã (manual, cls. a IX-a 2004, cls.
a X-a 2005, cls. a XI-a 2006), Istoria românilor. Epoca
contemporanã (manual, cls. a XII-a, 2001, 2006).
Pentru activitatea desfãºuratã a fost rãsplãtit cu titlul
de profesor evidenþiat (1982), Diploma de excelenþã
acordatã de Inspectoratul pentru culturã Dâmboviþa
(1996), diplome de merit oferite de diverse instituþii
judeþene, Diploma de excelenþã din partea Ministerului
Educaþiei ºi Cercetãrii (2004), Ordinul Meritul pentru
Învãþãmânt în grad de ofiþer (2004), Distincþia Gheorghe
Lazãr  clasa I (2007). (V P.)

CURCULESCU, Marian (18.VIII.1951, Arþari,
Cãlãraºi), profesor, istoric, inspector ºcolar, publicist.
Studii gimnaziale în Braºov, apoi liceale la Predeal.
Absolvent al Facultãþii de Istorie a Universitãþii Bucureºti
(1976). Profesor la diferite ºcoli dâmboviþene. Inspector
la Inspectoratul ªcolar Judeþean Dâmboviþa (1991-2010).
Doctor în ºtiinþe istorice al Universitãþii Bucureºti (1999)
cu teza Evoluþia mentalitãþii colective în România
interbelicã. Din anul 2000 este membru în Comisia
Naþionalã de Educaþie a Ministerului Educaþiei ºi
Cercetãrii, participând la diferite programe ºi stagii de
formare ºi perfecþionare, sesiuni de comunicãri ºtiinþifice
la nivel judeþean ºi naþional. Metodist, mentor, formator
naþional ºi judeþean, organizator a numeroase simpozioane, concursuri ºi festivaluri judeþene ºi naþionale,
participant la programe ºi proiecte internaþionale.
Contribuie la elaborarea ºi implementare opþionalului
Educaþie pentru sãnãtate în ºcoala româneascã (20012009) ºi la reorganizarea ºi eficientizarea activitãþii educative. Membru în diverse colective de conducere:
Asociaþia Cultul eroilor, Societatea Crucea Roºie,
Societatea de Istorie  filiala Dâmboviþa. Face parte din
Consiliul de coordonare al revistei Eroica. Obþine cu
elevii premii judeþene ºi naþionale la olimpiada de istorie
ºi la alte concursuri. Autor sau coautor la elaborarea
unor manuale ºcolare. Publicã studii, articole, note la
Jurnal de Târgoviºte, Realitatea dâmboviþeanã,
Târgoviºtea, Graiul Dâmboviþei, Gazeta Gãeºtilor,
Eroica, Buletinul Primãriei municipiului Târgoviºte,
Studii ºi articole de istorie, Valahica Armonia. Autor
sau coautor a unor lucrãri de istorie, istorie culturalã a
acestor meleaguri: Politicã ºi istorie în Dâmboviþa
interbelicã (1996), Gãeºti. Cinci secole de istorie
(1498-1998) (1998), Dâmboviþa  localitãþi ºi
monumente (2006), Istoria Partidului Naþional Þãrãnesc
în judeþul Dâmboviþa (2007). De asemenea, este autor
sau coautor la diverse lucrãri de istorie: Sinteze pentru
istoria românilor (1998), Sinteze ºi teste de istorie
pentru examenul de capacitate (2001), Sinteze ºi teste
pentru testarea naþionalã (2007), Teste de istorie pentru
examenul de bacalaureat (2005, 2006), Enunþuri ºi
rezolvãri de subiecte pentru examenul de bacalaureat

CURIER ARTISTIC Ziar de propagandã culturalã
ºi artisticã. Apare sãptãmânal la Târgoviºte, între 23
iulie ºi 23 septembrie 1928. În programul ziarului se
spune: Vom þine la curent pe cetãþenii noºtri cu tot
ce se va produce în oraº sub raport cultural. Apar
articole, materiale de informaþii semnate de N.
Bãrbulescu ºi poezii de Artur Enãºescu ºi Eugen
Constantinescu. (V.P.)
CURIER Revistã de culturã ºi bibliologie, editatã
de Biblioteca Judeþeanã Ion Heliade Rãdulescu
Dâmboviþa. Primul numãr, intitulat Buletin biblioteconomic apare în octombrie 1994, la Târgoviºte. Cu
apariþie semestrialã timp de 15 ani, continuã. Colegiul
redacþional: Victor Petrescu (redactor-ºef), Florin
Dragomir, Serghie Paraschiva, Cornel Albuleþ, Minodora
Gulie. Din 2008 se schimbã componenþa acestuia:
Carmen Vãdan, Vlãduþ Andreescu, Loredana Spînu,
Cornel Albuleþ, Alexandru ªtefãnescu. S-au
permanentizat rubrici ca: Târgoviºte  continuitate
culturalã în timp, Patrimonium Din viaþa bibliotecilor,
Activitatea editorialã târgoviºteanã, Dicþionar literar
dâmboviþean, Tableta de scriitor (cu eseuri referitoare
la Târgoviºte), dezvãluind gândurile unor scriitori legaþi
sentimental de vechea Cetate de Scaun, ce a însemnat
aceasta în spiritualitatea naþionalã, semnate printre alþii
de: Mircea Horia Simionescu, Gheorghe Tomozei, Mihai
Cimpoi, Alexandru Mircescu, Mircea Anghelescu, de
scriitori târgoviºteni contemporani: George Coandã,
Tudor Cristea, ªtefan Ion Ghilimescu, Theodor Nicolin,
Grigore Grigore, Alexandrina Dinu Paraschiva, Costache
Olãreanu, Marin Ioniþã, Nicolae Neagu. Sunt evidenþiate,
de asemenea, prin studii, articole, note contribuþia unor
domnitori, scriitori, alþi oameni de culturã, la dezvoltarea
ºi îmbogãþirea patrimoniului nostru spiritual, semnate
de Dan Zamfirescu, Ion Haineº, Gheorghe Bârlea, Mihai
Oproiu, Constantin Condrea, Gabriel Mihãescu, Pârvan
Dobrin, Maria Georgescu, Mihai Stan, Mihai Gabriel
Popescu, Victor Petrescu, Agnes Erich, Gabriela
Niþulescu, Gheorghe Buluþã, Emil Vasilescu, ªtefania
Rujan, Alexandru Nicolescu ºi mulþi alþii. Prin calitatea
articolelor, diversitatea acestora prin aria geograficã de
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început activitatea la 1 sept. 1868, fiind întocmite ºi
liste cu locuitorii apþi a fi juraþi. Asemenea liste au
început a fi întocmite periodic, având în vedere faptul cã
mandatul juraþilor era de trei ani. Curtea de juraþi era
prezidatã de un judecãtor desemnat de primul
preºedinte al Curþii de Apel Bucureºti. Prin Regulamentul
din 25 iul. 1875 a fost delegat acelaºi judecãtor pentru
judeþele Argeº, Muscel ºi Dâmboviþa. În judeþul
Dâmboviþa, Curtea îºi þinea ºedinþele între 1 ºi 10 ale
lunii a doua a fiecãrui trimestru. Prin Legea pentru
modificarea unor dispoziþii din legile de organizare a
justiþiei, din 24 iunie 1909, curþile de juraþi erau formate
dintr-un consilier de la Curtea de Apel Bucureºti, care
îndeplinea funcþia de preºedinte, doi judecãtori de la
Tribunalul Dâmboviþa ºi o comisie formatã din 12 juraþi.
Prin eficientizarea activitãþii lor, prin legea din 20 mai
1925, curþile de juraþi au devenit instanþe permanente
care funcþionau pe lângã fiecare tribunal judeþean, având
în competenþã judecarea pricinilor criminale, delictele
politice ºi de presã. Curtea de juraþi Dâmboviþa a
funcþionat pânã în anul 1938, când s-a procedat la o
nouã organizare a justiþiei. (G.T./ C.V.)

cercetare, revista s-a impus în rândul publicaþiilor de
profil la nivel naþional. (V.P.)

CURIERUL ECONOMIC AL JUDEÞULUI
DÂMBOVIÞA Ziar politic, economic. Apare de douã ori
pe lunã, la Târgoviºte, între 1 septembrie 1924 ºi ianuarie
1938. Sub îngrijirea unui comitet. Director ºi proprietar
Petre G. Popescu. Tipografia ºi legãtoria de cãrþi
Viitorul Petre G. Popescu, din oraº. Începând cu nr. 1
din 10 februarie 1933 apare cu subtitlul Organ de
informaþii comerciale ºi industriale pentru judeþul
Dâmboviþei. (V.P.)
CURIERUL GENERAL Ziar de informaþie, apãrut în
perioada august-noiembrie 1906, având redacþia ºi
administraþia în Târgoviºte, strada I.H. Rãdulescu, nr.
19. Scopul principal îl reprezintã publicitatea, fãcând
anunþuri dupã învoialã care sã aducã foloase judeþului.
Ca urmare, în paginile sale se întâlnesc: anunþuri,
comentarii ºi informaþii, sfaturi pe probleme diverse
precum agriculturã, zootehnie, comerþ, alimentaþie,
medicinã popularã, reþete medicale sau alimentare, opinii
despre maºini agricole, adrese de fabrici ºi depozite,
informaþii despre Casa Ruralã ºi despre agricultura din
alte þãri. Ziarul face pledoarie pentru constituirea unei
asociaþii a comercianþilor ºi industriaºilor din judeþele
Dâmboviþa, Vlaºca ºi Muscel care sã elimine
intermediarii în drumul mãrfii de la producãtor la vânzãtor.
Astfel, Curierul general scria cã fiind consecvent
misiunii sale de a aduce foloase comerþului acestor trei
judeþe, îndeamnã pe toþi negustorii de la sate ºi oraºe a
trimite aderarea lor la aceastã asociaþiune, care le va
aduce servicii imense ºi-i va scãpa de multe neajunsuri
ce le suferã azi. În acest context, numãrul celor care
publicã articole este redus: Ion Th. Florescu, B.
Ghermani. Ziarul publicã ºi poezii scrise de Radu
Rosetti. (M.C.)

CURTEA DOMNEASCÃ DIN TÂRGOVIªTE.
(FAZEOLOGIE) Istoria arhitecturii de la Curtea
Domneascã din Târgoviºte cuprinde douã grupe de faze.
Grupa I este formatã din primele douã faze: faza 1 
Mircea cel Bãtrân (~1400) ºi faza 2  Vlad Dracul (14301440). Grupa II cuprinde trei faze: faza 2  Petru Cercel
(1584), faza 4  Matei Basarab, faza 5  Constantin
Brâncoveanu. Cele douã faze ale grupei 1 sunt ale
Curþilor fortificate, corespunzãtoare perioadei când
domnia Þãrii Româneºti se pregãtea pentru a face faþã
unor confruntãri cu puterea turceascã în ascensiune.
Grupa a II-a, cu fazele 3, 4 ºi 5, este a timpurilor când
Poarta Otomanã controla deja Þãrile Române, în care
introdusese interdicþia de a se construi ºi utiliza fortificaþii,
mai ales dupã bãtãlia de la Mohács din 1526 ºi
transformarea Ungariei în paºalâc ºi dupã invazia lui
Soliman Magnificul în Moldova în anul 1538. De aceea
tipologia fortificaþiilor Curþii s-a blocat la stadiul în care
se afla la sf. sec, al XV-lea  faza 2. În Curtea fazelor 3,
4 ºi 5 domneºte în principal ideea aulicã. Tot ce
constituia element militar treptat se demodeazã, este
depãºit din ce în ce mai evident ºi chiar se distruge
(cazul ºanþului mare de apãrare, astupat în 1584, curtea
de jos (prima curte dinspre intrare)  desfundatã tot
atunci, turnul de intrare din faza 1  demolat. Probabil
tot atunci se renunþã ºi la centura de fortificaþii C1
împreunã cu turnul din colþul de sud-vest al ei. Turnul
Chindiei, din principalul turn de apãrare devine un turn
al ceasului. Locul elementelor militare este luat de
foiºoare, scãri, rampe, fântâni, esplanadã. Construirea
casei 3 în prelungirea casei 2 ºi bordarea acestora spre
sud cu o nouã bisericã creeazã o desfãºurare de front

CURIERUL TERGU-VESTEI (septembrie 1881 
mai 1883) Apare de douã ori pe sãptãmânã. Tipografia
Theodor Michãescu. Este menþionat de G. Ionescu în
lucrarea Tipograful Carol Göbl. Afirma cã, în tipografia
acestuia s-a tipãrit Curierul Târgoviºtei, în 1880 de C.
Fusea. Este neconfirmat anul. Probabil cã s-a tipãrit
numai în 1881. La 14 ianuarie ºi 1 mai 1883 se menþiona
ca an de apariþie, anul III. Se cunosc ca numere 3 ºi 18
care au titlul de mai sus. (V.P.)
CURTEA DE JURAÞI DÂMBOVIÞA Curþile de juraþi
au luat fiinþã în virtutea Legii pentru formarea curþilor de
juraþi din 16 iulie 1868, deºi instituþia juraþilor este
menþionatã în Codul de procedurã penalã promulgat la
2 dec. 1864. În conformitate cu legea din 1868, s-a
format ºi la Târgoviºte o curte de juraþi, care a funcþionat,
pentru început, în sediul primãriei oraºului. Instituþia ºi-a
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XIX-lea. El a fost consemnat de institutorul I.D. Petrescu
într-o lucrare din anul 1889 în care citeazã mãrturia unui
locuitor care declara cã stând în stradã cu faþa spre
Curtea Domneascã, în stânga erau Drãculeºtii ºi în
dreapta  adicã la Sfânta Vineri  Dãneºtii. Situaþia s-a
modificat în decursul timpului cãci la 1517 biserica
Sfânta Vineri era reparatã de clucerul Manea Perºanu
ºi jupâneasa lui Vlãdaia, iar în 1656 doamna Bãlaºa,
soþia domnitorului Constantin ªerban ridicã actuala
casa Bãlaºa pentru a servi de adãpost celor ajunºi în
nevoie. Biserica este amplasatã aproape de malul sud
al ºanþului de apãrare, spre oraº, poziþie care o punea
în valoare în cadrul oraºului. Curtea Domneascã utiliza
principiul întâlnit încã din secolul XII-XIII la Curtea de
Argeº, principiu ce poate fi denumit: Argeº: casa ºi
biserica stau faþã în faþã, casa la sud, faþã de bisericã,
cu faþa la ea, adicã la nord, pentru a vedea faþada însoritã
a bisericii. Evident, condiþii privind apãrarea au
determinat la Târgoviºte înscrierea în suprafaþa minimã
necesarã de teren, însemnând front mai scurt de apãrat
ºi necesar mai mic de apãrãtori, condiþii care la
momentul Argeº nu se puneau. Aceleaºi considerente
au determinat la Curtea Domneascã adoptarea schemei
de organizare a castelului. În cadrul ansamblului se
gãsea ºi un turn principal, donjon pentru ultimul refugiu
al stãpânului, în caz de atac. Se cãuta ca apãrarea sã
fie asiguratã prin elemente naturale. În pãrþile unde
acestea lipseau sau erau neînsemnate, incinta se
înconjura cu o a doua curte numitã curtea de jos sau
curtea exterioarã, în raport cu aceea unde se afla
reºedinþa, care se numea curtea de sus, curtea
interioarã sau curtea castelului. Curtea exterioarã avea
un însemnat rol defensiv. În curtea exterioarã se gãseau
locuinþele slujitorilor, ateliere, magazii, depozite, grajduri.
Faza 2 (1430-1440, Vlad Dracul) Curtea acestei
faze este gânditã ºi croitã corespunzãtor primejdiei
otomane în miºcare tot mai ameninþãtoare. Schema ei
este de castel. Element natural de apãrare era numai
pe latura de est  corniºa dintre cele douã terase
succesive ale Ialomiþei. La nord, vest ºi sud era nevoie
de elemente suplimentare de apãrare. Vlad Dracul, în
Germania, Ungaria ºi în Bizanþ, avusese prilejul sã
cunoascã bine reguli ºi principii de alcãtuire, organizare
ºi funcþionare a ansamblurilor aulice ºi sã se punã la
punct cu problemele de organizare a apãrãrii, de alcãtuire
a fortificaþiilor construcþiilor ºi metodelor de apãrare.
Stadiul ameninþãrii turceºti impunea cunoaºterea celor
mai noi ºi mai eficiente sisteme, soluþii, procedee ºi
reguli de organizare ºi realizare a apãrãrii. Este ceea
ce a fãcut Vlad Dracul. El concepe noua Curte
Domneascã dupã schema castelului pentru a face faþã
ameninþãrii turcilor. Vlad Vodã realizeazã nucleul
domnesc  centrul puterii ºi locuinþa lui ºi a familiei ca
o cetãþuie, formatã din cele trei construcþii standard ale
programului: clãdirea administraþie-locuinþã, biserica ºi

arhitectural ºi volume majestuoase, impunãtoare,
impresionante. Prin strãjuirea clãdirilor civile cu cele douã
biserici, ºi având în extrema stângã turnul Chindiei, se
compune un complex arhitectural de înaltã þinutã, sobru,
bine ritmat, elegant, având un evident aer oficial. Toate
cele cinci faze constituie momente ºi etape fundamentale
ale istoriei arhitecturii din Þara Româneascã.
Faza 1 (~1400, Mircea cel Bãtrân). Ansamblul
acestei faze a fost conceput ºi realizat pentru a
funcþiona împreunã cu Curtea de la Argeº, capitala
înaintaºilor lui Mircea cel Bãtrân. Curtea a fost alcãtuitã
din Casa Domneascã 1, biserica 1 (numitã azi ºi
biserica-paraclis), clãdirea aflatã la vest de turnul Chindiei,
puþul de apã o incintã fortificatã alcãtuitã dintr-un ºanþ, un
turn de poartã pe acest ºanþ, mai multe turnuri de
apãrare bordând ºanþul, o incintã interioarã mãrginitã
de ºanþ ºi turnuri (ºanþul nu a fost interceptat). Prezenþa
lui este semnalatã pe latura de est, în terasa inferioarã
a Ialomiþei ºi este anunþatã de turnul amintit ºi de lipsa
oricãror alte urme de zidãrie în lungul incintei. Sãpãtura
din faza 2 a ºanþului mare de apãrare a înghiþit acest
ºanþ cu totul. Toate acestea s-au aflat într-o curte 
curtea interioarã sau curtea de sus. Curtea aceasta
a fost înconjuratã pe trei laturi de o altã curte, numitã
curtea de jos, curtea exterioarã, înconjuratã tot cu
un ºanþ, un complex de poartã aflat în zona actualului
turn de intrare, din care se pãstreazã unele vestigii, un
atelier metalurgic ºi unele construcþii obiºnuite, aflate
în zona sudicã. Pentru construirea fazei 1 se
procedeazã la o operaþiune urbanisticã: strada Calea
Domneascã a timpului, ale cãror fronturi de pe ambele
pãrþi fuseserã arse în incendiul Baiazid din 1394, a fost
mutatã mai la vest pe porþiunea în care urma sã se
ridice noua Curte Domneascã pentru mãrirea lãþimii
terenului necesar acesteia, iar locuitorii care avuseserã
proprietãþile pe partea unde s-a construit Curtea au fost
expropriaþi. Totodatã a fost desfiinþat tronsonul din uliþa
ce pornea din aceastã stradã spre est ºi cotea pe
actuala stradã Cpt. Andreescu, tronson ce þinea pânã
la actuala stradã a Coconilor, ºi locuitorii  expropriaþi.
Zona Sfânta Vineri În aceastã fazã 1 se ridicã ºi
un al doilea complex feudal, în extrema sud a teritoriului
format dintr-o casã (vestigiile ei se aflã sub actuala casa
Bãlaºa), biserica Sfânta Vineri, un ºanþ de apãrare ºi o
porþiune de zid de incintã pe latura de sud. Acest complex nu a fost realizat drept un alt ansamblu domnesc,
o altã Curtea domneascã. El a fost, evident, legat de
familia domnitoare, care, de la un moment dat în cursul
secolului al XV-lea are douã ramuri concurente: Dãneºtii
ºi Drãculeºtii. Cele douã complexe (Curþi) ar trebui sã
corespundã acestei structuri a familiei. Întrucât Mircea
cel Bãtrân, autorul primei Curþi Domneºti a fost un
Drãculescu, ar urma ca ansamblul Sfânta Vineri sã fi
fost al Dãneºtilor. Ecoul acestei structuri a fost transmis
de tradiþie, încã vie în a doua jumãtate a secolului al
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vecinãtatea pãtrunderii acesteia în Calea Domneascã.
Un numãr de zece obstacole defensive, care împreunã
cu cele cinci împletite în carnea nucleului domnesc
formeazã un complex de cincisprezece obstacole în
calea agresorului. La ele se adaugã obstacolele
depãrtate care apãrau oraºul dar ºi Curtea Domneascã:
ºanþul ºi valul cetãþii, cu Iazul Morilor, Poarta Seimenilor
 pe str. Pârvan Popescu (aceasta era în oraº, apãra
numai Curtea Domneascã), priseaca din zona satului
Priseaca, ºi, poate ºi altele necunoscute azi. Planul
general al curþii de jos poate fi apreciat doar în mare.
Toate complexele arheologice depistate la sud de ºanþul
mare de apãrare indicã pe acel teritoriu o folosinþã densã
ºi activã, destinatã activitãþilor secundare ale Curþii,
specifice curþii de jos. Curtea Domneascã a fazei 2,
prin soluþiile ºi mãsurile de fortificare, cuprinzând ºi zona
Sfânta Vineri ºi alcãtuitã din casa fortificatã, biserica
fortificatã, turnuri interioare, perimetrale ºi exterioare,
ziduri, ºanþuri, palisade, ateliere de producþie, desigur,
de multe profiluri necesare pentru timp de pace ºi de
rãzboi, sursã ºi depozit de apã, moarã, râºniþe, brutãrie,
sursã ºi depozit de alimente, constituia o fortãreaþã de
mare securitate, de maximã capacitate defensivã, dar
ºi primejdioasã pentru un inamic, prin însuºi potenþialul
ei ofensiv ridicat  putea adãposti un numãr de patrucinci mii de militari, apreciazã raportul din 1679-1688.
Ea putea face faþã unui asalt brutal, cât ºi unui asediu
în care nimeni nu intrã, nimeni nu iese ºi într-o
atmosferã încremenitã, fiecare aºteaptã cedarea
celuilalt. În aceastã fazã, chiar la începutul ei, curtea
micã feudalã constituind zona Sfânta Vineri  formatã
din casã, bisericã, zid, ºanþ  (o curte a Dãneºtilor?!),
trebuia în mod necesar înglobatã în Curtea Domneascã.
Separatã, ea era ocupatã de un inamic ºi transformatã
într-o primejdie pentru Curtea Domneascã. Inserarea ei
în Curtea Domneascã într-un moment mai târziu nu-ºi
mai avea raþiuni imperioase, determinante. N-ar fi fost
decât un fapt întâmplãtor, secundar, de împlinire a unor
pofte teritoriale. Momentul constituirii Curþii Domneºti
din Târgoviºte într-un sistem defensiv coerent, raþional,
riguros, la nivelul avangardei gândirii militare, pandant
al situaþiei internaþionale de o asprime neegalatã pânã
atunci, generatã de fenomenul nou al amplificãrii fãrã
precedent a puterii ºi agresiunii otomane, era momentul
Vlad Dracul.
Faza 3 (Petru Cercel, 1584, pânã la Matei
Basarab) Ansamblul din faza 2 este completat cu o
casã domneascã ºi o bisericã nouã, precum ºi cu alte
elemente. Deºi cea mai mare parte a fortificaþiilor din
faza anterioarã se pãstreazã, ansamblul îºi dilueazã
aspectul de fortãreaþã, îmbogãþindu-se treptat cu o serie
de elemente de confort, destindere ºi reprezentare. În
aceastã fazã este pãrãsit definitiv ºanþul mare de
apãrare. Acest fapt modificã radical înfãþiºarea Curþii,
deºi restul componentelor de bazã rãmân. A doua

clãdirea ce constituia ultimul refugiu în caz de atac 
donjonul, turnul principal, care este turnul Chindiei, totul
strâns într-o centurã de piatrã de aproape 2 m grosime
ºi 5-6 m înãlþime. La partea superioarã se afla pe partea
de nord a bisericii, un drum de strajã. Turnul, ridicat
peste pridvorul bisericii, era de secþiune circularã, ceea
ce îi asigura o rezistenþã sporitã la tirul inamic ºi
împiedica urcarea focului de la bazã spre vârf. Din patru
turnuleþe aflate deasupra celor patru muchii ale
poliedrului de bazã se asigura apãrarea bazei turnului,
iar pe latura de nord mai puþin apãratã, o micã încãpere
ieºitã în consolã, numitã bréteche asigura apãrarea
eficientã a laturii de nord a bazei. Toate cele trei clãdiri
comunicau între ele. Beciul casei, mare cât toatã
suprafaþa planului ei putea primi cantitãþi însemnate de
alimente, putea adãposti inventar ºi echipament militar.
Tot acest grup: casã, turn, bisericã, centura C1 de
fortificaþii, înaltã de 5-6 m, forma în sine o cetãþuie izolatã,
prin tãierea legãturilor cu exteriorul, ea funcþionând în
continuare. Pânã la înãlþimea de 5 m cele douã ziduri
perimetrale, zidul exterior al nivelului inferior al casei ºi
centura C1 aflate la distanþã foarte micã între ele,
mãsurau împreunã cca. 4 m grosime. Acest centru al
puterii ce conþinea în el mai multe obstacole defensive
(centura C1; drumul de strajã; înãlþimea mare a
parapetelor ferestrelor; elementele defensive, azi
dispãrute, legate de intrarea în Casa 2; 1. Turnul
Chindiei era înconjurat de un sistem de alte obstacole
defensive, constituind un set de inele rezistente. De la
interior spre exterior, acestea erau: ºanþul mare de
apãrare; 2. spaþiul dintre acesta ºi stradã, împreunã cu
spaþiile de la nord ºi de la sud de el, alcãtuind Curtea
exterioarã sau curtea de jos; 3. zidul de incintã dinspre
interior (documentat de cercetarea arheologicã a fi
construit acum ºi nu dupã 1574 cum s-ar putea crede
dupã relatãrile, cu confuzii, greºeli, falsuri, invenþii ale
lui Francesco della Valle ºi Pierre Lescalopier, care au
indus pe mulþi în eroare); 4. eventualã palisadã; 5. un
ºanþ de apãrare surprins între Calea Domneascã ºi în
terasa inferioarã de la est; 6. turnul din faza 1 aflat la
colþul de sud-vest al ºanþului mare ºi turnurile din faza 1
aflate unul la sud de casa 2, unul în zona colþului de
sud-est al acesteia ºi unul la nord de biserica 1; 7.
ºicana din zona turnului intrãrii, prin care atacatorii erau
obligaºi sã vinã spre poartã din stânga, având apãrãtorii
pe dreapta. Dreapta atacatorului era întotdeauna
descoperitã cãci acesta þinea mâna dreaptã în sus, cu
spada; 8. obligarea atacatorului pãtruns în curtea
exterioarã de a veni spre locul de traversare a ºanþului
mare, tot din stânga, având apãrãtorii pe dreapta, dincolo
de ºanþ, repetându-se situaþia de la turnul porþii; 9. douã
turnuri exterioare, în Calea Domneascã ºi unul alipit
zidului de incintã de la aceastã stradã, în punctul unde
zidul îºi frânge direcþia, prin care se asigura un tir în
lungul zidului; 10. un turn în strada Pârvan Popescu în
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se întinde de la actuala stradã a Coconilor, la sud, pânã
la gospodãriile de orãºeni, la nord, pe o lungime maximã
de 305 m. Planul general al ansamblului este compus
din douã zone: zona construcþiilor oficiale, aulicã prin
excelenþã, aflatã în faþa intrãrii, în dreapta axului acesteia
ºi la oarecare distanþã de poartã; zona Sfânta Vineri,
având un aer de ansamblu civil. Intrarea s-a fãcut ºi se
face pe sub turnul din partea de sud, dispus într-o ºicanã
a zidurilor de incintã, în aºa fel ca eventualul agresor
venind spre poartã, sã parcurgã aceastã distanþã în
lungul zidului, expus tirului apãrãtorilor. Au mai fost douã
turnuri: unul pe latura vest unde zidul se frânge uºor ºi
unul pe latura de sud. O poartã este practicatã în zidul
de sud în dreptul bisericii Sfânta Vineri, o alta, în cel de
est legând Curtea de grãdinile domneºti, executatã de
Petru Cercel în 1584 ºi a treia, în zidul de sud, executatã
de Constantin Brâncoveanu pentru accesul simplu la
casa Coconilor domneºti aflatã la sud de Curte. Cele
douã zone structurale menþionate au între ele o
suprafaþã însemnatã, pe care în timpul domniilor lui Matei
Basarab ºi Constantin Brâncoveanu s-au ridicat douã
clãdiri destinate unor activitãþi deservind Curtea
Domneascã. Dupã gravul cutremur din 1803, când s-au
prãbuºit clãdirile mãnãstirii Dealu, personalul mãnãstirii
s-a evacuat la Curtea Domneascã, ocazie cu care au
fost construite casa zisã Dionisie Lupu ºi câteva clãdiri
ºi ziduri auxiliare, din care se pãstreazã resturi (casa
Dionisie Lupu în ultima vreme a fost refãcutã într-o
arhitecturã de interpretare a celei originale). Zona
caselor ºi bisericilor domneºti constituie cea mai mare
ºi mai importantã concentrare de mase construite din
întreaga Curte Domneascã, precum ºi o concentrare ºi
complexitate de axe de compoziþie. Sub raportul
alcãtuirii generale, pe toatã desfãºurarea planului
general al Curþii, construcþiile au o dispunere ce urmeazã
în mare linia corniºei, pãrãsitã în zona caselor domneºti. În ordine, apar biserica domneascã ridicatã de
Petru Cercel, casa domneascã fãcutã de acelaºi, casa
domneascã 2, biserica domneascã din timpul lui Mircea
cel Bãtrân: biserica-paraclis, sau biserica Doamnei,
(cum aflãm de la Pavel Kiselef). Peste pridvorul acesteia
se gãseºte turnul Chindiei. Toatã aceastã grupare
alcãtuieºte o desfãºurare amplã orientatã cãtre
strada principalã spre care priveºte. Alcãtuirea
planului general este rezultatul unor procese istorice,
care au determinat schema, principiile de compunere,
procedeele compoziþionale, traseele ºi perspectivele,
soluþiile sistemelor defensive, zonificarea ansamblului
ºi ponderea diferitelor zone în cadrul lui, selecþionarea
ºi reconsiderarea diferitelor elemente componente în
vederea utilizãrii lor în continuare în decursul timpului,
precum ºi îmbogãþirea ansamblului cu elemente noi, în
acord cu evoluþia necesitãþilor funcþionale, a ideilor,
gustului, culturii ºi preferinþelor artistice ale diferitelor
epoci istorice pe care le-a traversat Curtea Domneascã,

operaþiune radicalã este lichidarea grupului construcþiilor
ºi amenajãrilor secundare, auxiliare, care mobilau zona
de sud a Curþii (curtea exterioarã sau curtea de jos).
Prin aceste douã operaþiuni ºi construirea noii case
domneºti (casa 3) ºi a bisericii mari domneºti, structura
de tip castel a Curþii primeºte lovitura de graþie. De
acum încolo Curtea dobândeºte trãsãturi noi, locul principal deþinându-l tema reprezentãrii, a fastului, a luxului,
a afirmãrii autoritãþii, prestigiului ºi puterii domneºti,
exprimatã prin mijloacele arhitecturii. Un semnal al
acestei noi atitudini îl constituie, între altele, prezenþa
cafasului în biserica nou construitã de domnitor.
Aceastã nouã concepþie, hrãnitã de cultura ºi de
mentalitãþile occidentale (la noua casã domneascã de
pildã, pe faþada principalã, spre curte ºi spre fântâna
de care vorbeºte Franco Sivori, apar douã turnuleþe, ca
la castelele regale franþuzeºti, pentru apãrarea intrãrii),
se vãdeºte ºi prin amenajarea unor grãdini domneºti
(un parc) ºi a unei grãdini zoologice, pe terenurile din
lunca Ialomiþei, în spatele Curþii Domneºti.
Faza 4 (Matei Basarab) Aceastã fazã nu produce
modificãri structurale. Se reparã Curtea în urma
stricãciunilor anterioare ºi se fac la est de casele
domneºti mici completãri ºi modificãri, se dubleazã
zidurile la casa Petru Cercel, pentru asigurarea rezemãrii
unor noi planºee, e posibil sã se fi fãcut baia
domneascã. Unii cercetãtori susþin cã zidul de incintã
exterior aparþine acestei faze. Se ridicã o clãdire în
partea de sud a Curþii.
Faza 5 (Constantin Brâncoveanu) Este o fazã
de reparaþii ºi înfrumuseþãri. Se aduc completãri în zona
de est, se face un acces nou la beciurile din faza
anterioarã. Se extinde clãdirea dinspre biserica Sfânta
Vineri ridicatã în faza anterioarã ºi se construieºte zidul
din spatele bisericii mari domneºti prin care incinta a
fost segmentatã. Fazele Matei Basarab ºi Constantin
Brâncoveanu, în care se fac completãri ºi prelucrãri ale
ansamblului moºtenit, sunt importante pentru forþa,
complexitatea ºi expresivitatea arhitectural-artisticã
nouã, pe care o imprimã ansamblului intervenþiile respective de volum mic dar majore pentru înfãþiºarea
Curþii. Amprenta croielii iniþiale se pãstreazã.
Planul general Astãzi ansamblul Curþii Domneºti
din Târgoviºte se prezintã sub forma unei incinte de
plan poligonal neregulat, cu o serie de schimbãri ale
direcþiei zidurilor împrejmuitoare, cu ºicane în traseul
acestora, cu câteva turnuri. Pe direcþia est-vest, teritoriul
ei cu lãþimea maximã de 125 m se gãseºte între o linie
aflatã în terasa inferioarã a Ialomiþei, la o oarecare
distanþã de corniºa ce delimiteazã cele douã terase,
iar în partea opusã  delimitatã de actuala stradã Calea
Domneascã  în zona Curþii aflatã pe poziþia în care a
plasat-o domnitorul Mircea cel Bãtrân când a împins-o
spre vest la momentul trasãrii primului ansamblu aulic
de la Târgoviºte, cãtre anul 1400. Pe direcþia nord-sud
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uºor dreptunghiular, având laturile de vest teºite ºi cu
câte o ferestruicã în ax (2,50 m) ºi cel de sud (2,70 m)
perpendicular pe faþadã ºi în lungul faþadei (3,00 m). Pe
latura de sud, paralel cu biserica, se gãsesc cinci baze
pãtrate de zidãrie de cãrãmidã. Acestea alcãtuiesc
bazele stâlpilor pe care se reazemã podul acoperit de
care vorbeºte Sivori ºi care ducea la uºa aflatã în peretele
de nord al bisericii, în zona cafasului. Pe latura de vest
se mai aflã bazele a trei stâlpi de zidãrie de cãrãmidã,
doi la sud ºi unul la nord de cele douã turnuleþe. În
spatele faþadei de est, la distanþa de doi metri de faþada
clãdirii, se gãsesc douã latrine, una cu trei, alta cu
douã cabine despãrþite de palat cu un coridor lat de doi
metri. Grupul dinspre sud se prelungeºte spre vale cu
un canal de zidãrie boltit, care duce la o hazna
îngropatã. Cele douã grupuri având fiecare 6×6 m
mãsuraþi de la faþada corpului principal dau un relief
faþadei de est. Mai spre est de acestea se gãsesc un
foiºor ºi infrastructura unor scãri. Etajul este aproape
identic cu parterul, cu deosebirea cã încãperea de la
sud cuprinde toatã lãþimea clãdirii aºa cum a fost iniþial
ºi la parter. Din faþa acestora pornea galeria pe stâlpi
de zid ce ducea la bisericã. Etajul se pãstreazã pe
jumãtatea de rãsãrit a clãdirii. La parter nu existã urma
niciunei scãri de acces la etaj. A existat ori o scarã de
lemn, dispãrutã fãrã urmã, ori o scarã exterioarã
dispãrutã ºi aceasta. Beciul este amplasat în axul transversal al clãdirii. Este de plan pãtrat împãrþit în patru
compartimente printr-un stâlp central în cruce ºi patru
stâlpi pãtraþi adosaþi zidurilor ºi ocupã toatã lãþimea
clãdirii. Dimensiunile fiecãrui compartiment pãtrat sunt
în jur de 5,50×5,50 m aproximativ cât camerele de
deasupra. Este acoperit cu patru bolþi semicilindrice
de zidãrie de cãrãmidã. Pereþii perimetrali ºi stâlpul
central precum ºi cei adosaþi sunt de piatrã. Înãlþimea
la cheie a bolþilor este de 6,00 m. Beciul are trei accese,
care au fost construite ºi au funcþionat succesiv.
Accesul actual, aflat la est, pe direcþia nord-sud, cu
trepte de cãrãmidã, a fost practicat mai târziu, deoarece
deasupra golului prin care se intrã din gârlici în el se
aflã o fereastrã astupatã cu ocazia executãrii gârliciului.
Un gârlici, tot pe direcþia nord-sud, dar pornind de la
nord cãtre sud, spre deosebire de cel menþionat, care
porneºte de la sud la nord, de la exterior la interior, ºi
ajunge în colþul exterior de sud-vest al beciului, a fost
practicat dupã o perioadã de funcþionare a beciului, cãci
el nu pãtrunde direct în beci, ci în capãtul de la sosirea
jos a unui alt gârlici, primul executat la acest beci.
Celelalte douã, târzii, sunt mai scurte având trepte;
primul are panta micã, planul în L ºi n-a avut trepte.
Casa 3 constituind ºi o extindere a vechilor case
domneºti, asigura la Curtea Domneascã din Târgoviºte
spaþii noi, corespunzãtoare sub aspect arhitectural noilor
timpuri. Casele vechi, construite cu cca. 150 de ani
mai devreme corespundeau timpurilor în care fuseserã

de la întemeierea ei în preajma anului 1400 ºi pânã la
pãrãsirea ºi dezafectarea ei în anul 1714. Examinarea
ansamblului Curþii Domneºti din Târgoviºte pune în
evidenþã mãreþia acestei opere a vechilor domnitori ai
Þãrii Româneºti, oameni ai timpului lor, la curent cu
ideile epocii lor, evident informaþi asupra culturii ºi artei
contemporane, produse în diferitele zone ale lumii în
mijlocul cãreia se afla Þara Româneascã. Rezultatul a
fost un ansamblu, conþinând o densitate apreciabilã de
idei arhitectural-artistice, reunite într-o sintezã supusã
conºtiinþei cultural-artistice integratoare locale. O
caracteristicã de bazã a ansamblului Curþii Domneºti
din Târgoviºte este aceea cã el a fost un ansamblu
aulic fortificat. Atunci când au fost interzise fortificaþiile,
el ºi-a pãstrat sistemul defensiv construit anterior. A
doua caracteristicã de bazã este cã, de la început,
ansamblul, inclusiv zona Sfânta Vineri, a avut aceeaºi
formã ºi întindere pe care o vedem astãzi. A treia
caracteristicã importantã este aceea cã ansamblul Curþii
Domneºti din Târgoviºte este un unicat sub raport
arhitectural. Unicitatea lui provine din modul iscusit în
care, pe un teren dat, conþinând servituþi topourbanistice, au fost concepute ºi realizate succesiv
complexe arhitecturale din care, fiecare a constituit o
sintezã creatoare a unor idei, programe ºi forme
arhitectural-artistice nãscute în mai multe teritorii
culturale care s-au întâlnit aici, servind precis scopurilor
în care a fost realizat, ºi reprezentând capacitatea
creatoare a neamului care l-a servit. Complexul
arhitectural al Curþii Domneºti din Târgoviºte este deci
ºi o oglindã a circulaþiei ideilor, din diferitele zone ºi
teritorii, o expresie a prezenþei vii ºi active a domnitorilor Þãrii Româneºti, a artiºtilor ºi a meºterilor lor.
Casa 3 Alipitã feþei sud a zidului a fortificaþiei C1,
se gãseºte casa ridicatã de Petru Cercel, clãdire de
plan dreptunghiular, de 32,50 m pe direcþia nord-sud de
15,50 m, pe direcþia est-vest formatã dintr-un beci de
plan pãtrat, un parter ºi un etaj. În spate, spre est, are
douã prelungiri unde s-au aflat anexe sanitare. Parterul,
în capãtul de nord, are trei încãperi de plan pãtrat, de
dimensiuni apropiate. În capãtul de sud are douã încãperi
neegale, obþinute prin împãrþirea cu un zid a sãlii iniþiale.
Între acestea se gãsesc ºase încãperi de dimensiuni
aproximativ egale, dispuse în douã ºiruri despãrþite
printr-un zid longitudinal axial. În capãtul de nord
încãperea medianã are o uºã ce dã spre casa 2. Cele
ºase încãperi simetrice au în pereþii transversali câte o
uºã, dispusã o datã spre faþadã, iar în peretele opus,
spre axul clãdirii. Cele trei încãperi de la nord comunicã
ºi între ele. Cele douã de la sud, de asemenea; peretele
de vest, se pãstreazã pe înãlþimea de câþiva zeci de
cm, dar peretele de est, pãstrat mai bine, are la fiecare
camerã câte douã ferestre acoperite cu arc în mâner
de coº. În axul faþadei de vest se aflã, la o distanþã între
ele de 3,60 m douã turnuleþe adosate faþadei, de plan
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traversare a ºanþului. Segmentele sunt racordate între
ele prin curbe. Suprafaþa secþiunii transversale: cca. 90
3
m. Volum = cca. 19 sau 20 mii m . ªanþul este o
construcþie militarã cu totul impozantã, prin deschiderea
ºi adâncimea lui, prin soluþia de împiedicare a ieºirii din
ºanþ în Curte (versantul dinspre Curte are o pantã foarte
mare). Marea deschidere reducea simþitor posibilitãþile
de utilizare de cãtre inamic a unui pod mobil pentru
traversare, obligându-l sã intre în ºanþ ºi sã poarte lupta
în condiþii dificile, contra apãrãtorilor aflaþi cu aproape 6
m mai sus, pe malul interior al ºanþului. Aceastã
construcþie a fost conceputã ºi realizatã având în vedere
un agresor deosebit de periculos, aºa cum era puterea
otomanã, în creºtere la acea datã. Soluþii constructive:
întrucât lãþimea la partea superioarã este de aproape
cinci ori mai mare decât adâncimea, iar pereþii lui trebuia
sã fie cât mai abrupþi, fundul ºanþului este o fâºie
aproape platã de cca. 14 m lãþime, prevãzutã cu o
uºoarã pantã transversalã. Versanþii sunt îmbrãcaþi în
trunchiuri de lemn înfipþi în fundul ºanþului, având
înãlþimea corespunzãtoare stratului de balast aluvionar
secþionat de ºanþ. Aceastã îmbrãcãminte a avut menirea
de a sprijini ºi a evita curgerea balastului natural, material total necoeziv, în condiþiile unei pante a versantului,
mult mai mare decât panta taluzului natural. Aceºti pereþi
sunt pereþi de sprijin, prin care se asigurã stabilitatea
versantului. Desigur cã acest perete-palplanºã avea
legãturi transversale în planul lui, cel puþin douã pe
înãlþimea secþiunii (pe lungimea trunchiului) ºi, eventual ºi diagonale. El trebuia sã realizeze o suprafaþã
relativ continuã ºi netedã, chiar dacã, dintr-un material
combustibil. ªanþul conþine în sine ºi problema
traversãrii lui pentru intrarea în Curtea Domneascã 
nucleul domnesc, sau Curtea interioarã, Curtea de
sus. În legãturã cu aceasta s-au pãstrat douã elemente:
primul este amenajarea pentru care, pe latura de vest,
aproximativ în faþa intrãrii în casa 2, s-a fãcut o sãpãturã
puþin adâncã, constituind pe direcþia perpendicularã pe
ºanþ, o treaptã. Întrucât cercetarea arheologicã a arãtat
cã aceastã treaptã face parte organicã din elementul
ºanþ, ºi nu se întâlneºte decât aici, ea trebuie legatã
de traversarea ºanþului. Ea putea fi amenajarea
pregãtitoare pentru un eºafodaj de lemn construit aici,
în vederea rezemãrii unui pod ridicãtor, construit din
lemn. Podul trebuia sã fie comandat, evident de pe malul
interior al ºanþului ºi sã aibã ºi o zonã fixã, în ºanþ,
având în vedere marea lãþime a ºanþului. O asemenea
soluþie este în concordanþã cu douã realitãþi. Una: poziþia
în teren este într-un punct bine apãrat din exteriorul ei:
pe de o parte  turnul Chindiei, aflat la distanþa de 55 m
spre est ºi turnul din faza 1, refolosit în faza 2 ºi aflat în
punctul unde ºanþul face cotul spre est, situat la 40 m
distanþã spre sud. A doua: inamicul pãtruns în incintã
prin poarta aflatã la sud, venea spre aceastã traversare
având ºanþul, deci apãrãtorii, în dreapta. Partea dreaptã

ridicate ele ºi aveau un aer care nu convenea întru totul
domnului trãitor la 1583. Este de presupus cã Petru
Cercel a intervenit ºi la acele case. Starea de ruinã în
care se aflã ele exclude posibilitatea oricãrei cunoaºteri
în aceastã privinþã; nu se poate ºti azi nici arhitectura
casei ridicate de cãtre Petru Cercel. Câteva observaþii
sunt însã posibile. Casa este distanþatã la 4 m de latura
sud a caselor vechi. Aceastã distanþã rezultã din faptul
cã autorul a amplasat-o dincolo de centura 1 de
fortificaþii având grosimea de 2 m ºi aflatã; la 2 m de
casa veche care o înconjoarã. Acest procedeu practic,
prin care se scuteau lucrãri de spargere de ziduri ºi
fundaþii solide, avea ºi avantajul cã se eliminau în bunã
mãsurã dificultãþile provenite din alipirea a douã
arhitecturi, mult diferite între ele. Ar mai putea fi ºi un
considerent de pioºenie faþã de înaintaºii sãi iluºtri ºi
faþã de opera lor. Petru Cercel ºi-a conceput opera cu
nobleþe, eleganþã ºi fineþe a spiritului. Prin ridicarea casei
ºi bisericii domneºti celei mari însã, se produceau ºi
modificãrile radicale din sectorul de sud al Curþii, cãci,
sectorul gospodãresc ºi al funcþiunilor secundare, de
deservire, aflat odinioarã în aceastã zonã a teritoriului,
era reconsiderat ºi reamplasat. Vechea temã a fortificãrii
era abandonatã, ºanþul mare de apãrare era desfiinþat
ºi suprafaþa era reorganizatã, cu esplanade, fântâni ºi
alte amenajãri posibile. Trei categorii de modele trebuie
avute în vedere. Prima a fost, desigur, ceea ce constituia
fondul autohton local. A doua trebuie socotitã cea a
modelului bizantin, autoritatea filonului imperial bizantin.
A treia, a fost modelul occidental pe care îl percepea
domnitorul, umblat. Nu numai diferitele amenajãri, ce
constituiau o premierã la Curtea Domneascã, sunt
expresii ale acestui model, ci chiar în arhitectura casei
3 apare perechea de turnuleþe de pe faþada de vest.
Motivul turnurilor în mijlocul faþadei cu intrarea, se
gãseºte la castelele regale franþuzeºti. Abia Constantin
Brâncoveanu leagã între ele casele 2 ºi 3, formând un
singur corp. La etajul casei 3, capãtul dinspre biserica
domneascã mare se afla camera de consiliu a
domnului, care era ºi salã de protocol, de primire a
oaspeþilor strãini.
ªanþul mare de apãrare
Construcþia
impresionantã exprimã forþã ºi este o oglindã a timpului
în care a fost ridicatã. Împreunã cu nucleul domnesc
alcãtuit din casa 2, biserica veche, turnul Chindiei ºi
centura C1 de fortificaþii, formeazã complexul curþii
principale (curþii interioare, curþii de sus). Elementele
geometrice: adâncimea de 4,70 m de la nivelul de
sãpare, deschiderea la gurã de 20-24 m, lãþimea la fund
cca. 4 m, lungimea de cca. 220 m, traseul într-un fel de
potcoavã ºi cu segmentele extreme perpendiculare pe
corniºa terasei, iar segmentul median, paralel cu strada
existentã la data sãpãrii lui ºi, în acelaºi timp, paralel
cu faþada casei 2. La mijloc prezintã o gâtuiturã, unde,
probabil, s-a aflat o amenajare legatã de punctul de
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mai executat camere, iar la 1802 o asemenea
prelungire s-a executat ºi spre nord. Dedesubtul casei
se aflã infrastructura unei case mai vechi, probabil cea
de la începutul secolului al XV-lea care, împreunã cu
biserica Sfânta Vineri, alcãtuia curtea feudalã alipitã
Curþii Domneºti.
Biserica 1 (biserica de la Curtea lui Mircea cel
Bãtrân) Este o bisericã de plan triconic, alcãtuitã din
altar, naos, pronaos, despãrþit de naos printr-un zid cu
o uºã în ax ºi douã firide în dreapta ºi în stânga uºii,
precum ºi un pridvor având câte un gol pe cele trei laturi:
nord, vest ºi sud ºi doi stâlpi la colþurile de nord-vest ºi
sud-vest. Golurile uºilor de intrare din pridvor în pronaos
ºi din pronaos în naos au pe contur câte o retragere
executatã pentru montarea acolo a unor ancadramente
de piatrã, din care trei fragmente, de facturã armeanogeorgianã ºi bizantinã, au fost descoperite. Absida
altarului amplã, este o linie poligonalã cu ºapte laturi la
exterior ºi curbã la interior. Retragerile planului la linia
de îmbinare între naos ºi altar sunt foarte mici ºi dau
impresia cã laturile altarului sunt în continuarea celor
ale naosului. Absidele laterale sunt curbe la interior ºi
poligonale cu cinci laturi la exterior. Pronaosul este
dreptunghiular, cu lãþimea de peste douã ori mai mare
ca adâncimea în lungul axei bisericii. În naos se aflã
patru pilaºtri de zidãrie, care formeazã ceea ce este
cunoscut în istoria arhitecturii din Þara Româneascã
drept naosul de tip Cozia, dupã exemplul cel mai vechi
al acestei soluþionãri. Din naos, pe latura sud, o uºã se
deschidea spre Casa Domneascã. Aceastã bisericã,
împreunã cu cea a mãnãstirii Viºina din Gorj, constituie
cele mai vechi prelucrãri ale tipului de la Cozia. Zidul
de vest al pronaosului este mult mai gros decât restul
zidurilor bisericii, iar cei doi stâlpi de la colþurile de vest
ale pridvoarelor sunt ºi mai groºi, exprimând existenþa
iniþialã a unui turn deasupra pãrþii de vest a bisericii 
pridvorul, acoperit cu o boltã semicilindricã aplatizatã.
Turnul acesta este o apariþie nouã în arhitectura Þãrii
Româneºti ºi se leagã de turnurile de la biserici din
Serbia ºi din Bulgaria, fãcute în secolele XII-XIV. Pãrþile
pãstrate din bisericã, pânã la cca. 2 m înãlþime, fac sã
nu se cunoascã boltirea. Aceasta a fost apropiatã,
desigur, de tipul de boltire de la Cozia, având în vedere
similitudinile de plan. Plastica faþadelor este realizatã
dintr-o succesiune de panouri delimitate de nervuri de
zidãrie, terminate la partea superioarã cu arce ale cãror
arhivolte au fost subliniate cu mici discuri (ciupercuþe)
smãlþuite în cafeniu, galben ºi verde, obiºnuite în aria
bizantino-balcanicã.
Casa Domneascã 1 Descoperitã în 1986, din casã
se mai pãstreazã beciul ºi gârliciul de acces la el, fãcute
din zidãrie din bolovani, dimensiuni la exterior 15,90 x
7,50 m. În ipoteza cã nivelul parterului avea suprafaþa ºi
dimensiunile mai mari ca ale beciului, ceea ce este cu
totul posibil ºi justificat, în primul rând de suprafaþa micã

a atacatorului este întotdeauna descoperitã, cãci el þine
în mâna dreaptã, ridicatã, spada. Stânga este apãratã
de scut, þinut pe lângã corp. Aceasta este o strategie
comunã utilizatã în vechile fortificaþii: obligarea
atacatorului sã vinã spre intrare dinspre stânga ºi sã
meargã o bucatã de traseu în lungul fortificaþiei aflate pe
dreapta, expuºi tirului apãrãtorilor. În punctul de racordare
la terasa inferioarã secþiunea ºanþului era închisã cu ziduri
dispuse perpendicular pe axul acestuia.
Baia domneascã Se gãseºte pe terenul din spatele
Casei 3, cãtre zidul de incintã de la est. Se pãstreazã
nivelul inferior  cel tehnologic: focarul, instalaþia de
încãlzit, apoi canalele de circulaþie a agentului încãlzitor
al parterului ºi parterul pe o înãlþime de un metru ºi
ceva. Este o construcþie de plan dreptunghiular, cu axa
lungã pe direcþia nord-sud, cu dimensiunile de 14,0×5,0
m, din zidãrie de cãrãmidã. Are douã nivele: în nivelul
superior se aflã sãlile de baie ºi una sau douã încãperi
de serviciu (acest nivel cuprinde patru încãperi). Din
exterior se intrã în prima dinspre nord, din care se intrã
apoi în a doua; se mai intrã din exterior. Peretele dintre
aceastã salã ºi urmãtoarea are o îngroºare pe o mare
parte din lungimea lui. Sub acest nivel se aflã un altul
cu planul de acelaºi perimetru cu al nivelului superior,
are douã încãperi identice cu cele douã corespunzãtoare
de sus, cu o intrare din exterior pe sud ºi o comunicare
între ele. Cea de-a doua încãpere este împãrþitã în douã
compartimente cu un zid în capãtul ei de est, rezultând
un mic compartiment având o legãturã cu exteriorul, în
compartimentul mai mare se aflã o infrastructurã circularã
de zidãrie, legatã de instalaþia de preparare a apei calde
ºi a aburului. Sub celelalte douã încãperi se aflã o reþea
de canale boltite, din zidãrie, prin care circula fumul,
încãlzind pardoseala. În pereþi se aflã canale verticale
circulare, de olane, prin care circula aburul, care, ieºea
în sala de baie  camerã fãrã acces din exterior, prin
guri circulare, de asemenea din olane. Nivelul superior
are pardoseala din dale de piatrã, în rosturi  mortar de
var. Construcþia se pãstreazã pânã la înãlþimea de cca.
1,60 m de la pardoseala nivelului de sus. Numitã ºi
baia domneascã ºi baia turceascã, se întâlneºte în
arhitectura din aria civilizaþiei bizantine, inclusiv la
mãnãstiri din Grecia, precum ºi în lumea orientalã.
Casa doamnei Bãlaºa Ridicatã, potrivit pisaniei
sãpate în piatrã, în 1656 de doamna Bãlaºa  soþia
domnitorului Constantin ªerban. Cu funcþiune de
binefacere pentru cei aflaþi în nevoie, este alcãtuitã din
douã unitãþi formate din tindã ºi douã camere. E posibil
sã fi avut o prispã pe faþada posterioarã. Camerele sunt
acoperite cu bolþi compuse numite cu muchii ieºite,
iar tindele (sãlile), cu bolþi semicilindrice. Camerele au
câte o pereche de mici ferestre acoperite cu arc semicircular cu arhivolta retrasã  procedeu utilizat în veacul
al XVII-lea. Este o clãdire bine proporþionatã. În
prelungirea capãtului sud, la un moment târziu, s-au
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scara are o platformã pãtratã ce stã pe bolþi ºi un zid
ce delimiteazã în beci douã cãmãruþe întunecoase ºi
umede, denumite de tradiþie camera cãlãului. Nu se
pãstreazã nicio urmã a scãrii ce ducea la parterul casei
ºi nici a intrãrii, care putea sã fie aceeaºi cu a beciului,
aflatã pe latura de vest a clãdirii. Zidurile ºi stâlpii beciului
sunt de piatrã, iar bolþile, de cãrãmidã. Parterul se
pãstreazã în stare fragmentarã, patru încãperi ºi o salã,
în partea de sud precum ºi un mic fragment în colþul de
sud-vest. Zidãria parterului e din cãrãmidã, de grosime
1,20 m, pereþii exteriori ºi de 60 pânã la 1 m, cei interiori.
Parterul a fost acoperit cu planºeu drept cu grinzi de
lemn; locaºurile capetelor acestora se vãd în ziduri.
Casa 2 trebuie sã mai fi avut un etaj parþial sau cel
puþin un turn spre nord-nord-vest, pentru a se putea
face legãtura printr-un pod cu turnul Chindiei, pe uºa
aflatã în turn cãtre casã. S-a mai stabilit cã în faza
brâncoveneascã peste partea de sud a casei 2 s-a
ridicat un etaj. Un zid al acestui etaj, având douã ferestre
de tip brâncovenesc s-a pãstrat pânã la cutremurul din
1940, când s-a prãbuºit. Pãmântul de la sãparea pivniþei
împreunã cu cel scos din ºanþul cel mare de apãrare a
fost împrãºtiat în curte, formând un strat gros între 30
ºi 50 cm, prin care nivelul terenului în curte s-a înãlþat.
La construcþia beciului s-a folosit o cantitate de cca.
2050 mc de piatrã, lespezi naturale de piatrã de râu. La
colþuri au fost folosite ºi blocuri cioplite, care, în locurile
unde grosimea zidului se modifica au un anumit profil.
De asemenea, la construcþia beciului Casei 2 a fost
utilizatã o cantitate de cca. 600 mc de var. ªirul de
stâlpi mai subþiri ºi în numãr mai mic dinspre estul
beciului ºi lãþimile mai mici ale celor douã culoare pe
care le delimiteazã sugereazã cã la nivelul de deasupra
se afla o salã mare, eventual ocupând toatã lungimea
de 32 m a clãdirii. Era sala tronului ºi sala de consiliu a
domnului asemenea palatelor imperiale ºi regale care
aveau astfel de sãli, dovadã cã Vlad Dracul cunoscuse
bine ºi Bizanþul ºi Apusul Europei. (C.I.)

a beciului apoi, socotind cã este vorba de o casã
domneascã, toate vestigiile acestuia au fost evacuate
în procesul de sãpare a Casei 2. Spre varianta unui
parter mai mare ne orienteazã ºi lungimea mare, de 8
m, a gârliciului. Astfel, parterul ar fi putut avea cca.
15×15 m, sau chiar mai mare pe direcþia est-vest. Atrage
atenþia calitatea ireproºabilã a fundaþiei ºi implicit ºi a
sãpãturii pentru fundaþii. Faþa lateralã a fundaþiei este
foarte netedã, perfect planã, executatã din bolovani
parcã aleºi, de aceleaºi dimensiuni, bine amestecaþi cu
mortar între ei. Colþurile sunt rotunjite, raza rotunjitã este
de 10 cm. Planeitatea perfectã a feþei fundaþiei ºi rotunjirea
aproape perfectã a colþului exprimã o sãpãturã executatã
foarte atent ºi îngrijit ºi executarea zidãriei fundaþiei
imediat dupã sãpare, înainte ca talazul sãpãturii sã se
deterioreze. Totodatã acestea exprimã ºi atenþia, grija
ºi priceperea în executarea detaliilor, stãpânirea meseriei,
simþ tehnic, disciplinã ºi rigoare tehnicã. Ridicatã cãtre
anul 1400, cu o existenþã scurtã, Casa Domneascã 1 a
funcþionat pânã la data construirii de cãtre Vlad Dracul a
ansamblului faza 2, în anii 1430-1440.
Casa Domneascã 2 Aparþine fazei 2 a Curþii (Vlad
Dracul, 1430-1440) ºi se aflatã la sud de biserica lui
Mircea cel Bãtrân, la distanþã foarte micã de aceasta.
În vederea obþinerii unei suprafeþe minime de apãrat ºi
cu cât mai puþine locuri vulnerabile în cazul unui atac,
Casa 2 formeazã cu biserica un grup ce a fost încins
cu o centurã de fortificaþie  un zid de piatrã gros de 2
m. Astfel, cele trei construcþii distincte se îmbinau întrun tot formând o cetãþuie, în care era realizat un circuit
fluent al apãrãtorilor (un drum de strajã se vede la partea
superioarã a zidurilor bisericii în desenul lui M. Bouquet din 1840). Se creau condiþii optime pentru apãrare,
în care elementele acestei cetãþui se sprijineau unul pe
altul. De la nivelul din 1430 al terenului Curþii, pânã la
partea de jos a ferestrelor casei erau cca. 5-6 m, o
înãlþimea convenabilã pentru apãrare. Casa 2 a fost
conceputã ca o cetate. De plan aproape pãtrat, cu
dimensiunile de 31,45 m pe direcþia nord-sud ºi 29,05
m pe direcþia est-vest, se mai pãstreazã beciurile, o
parte din boltele acestora, scara de acces la beciuri; în
partea de sud  o micã parte din zidurile parterului.
Beciurile, ocupând toatã suprafaþa planului, au trei ºiruri
de stâlpi interiori, împãrþind latura de 29,05 m în douã
culoare mai late spre vest ºi douã mai înguste spre
est. Stâlpii ce le despart pe acestea din urmã sunt mai
subþiri ºi sunt numai trei, în vreme ce pe celelalte douã
ºiruri sunt câte patru. Bolþile ce acoperã culoarele de
est ºi vest au pornirile de pe zidurile exterioare mai sus
ºi cele dinspre ºirurile de stâlpi, mai jos, formând un fel
de bolþi în sfert de cerc. Cele douã culoare centrale au
bolþi semicilindrice. Înãlþimea maximã a bolþilor este 6,15
m de la pardoseala beciului. Scara de acces de afarã
este foarte largã, este de piatrã ºi se pãstreazã aproape
intactã. Înainte de a începe sã coboare, lângã intrare,

CURTEA LITERAR-ARTISTICÃ A LUI MIHAI
VITEAZUL Mai compozitã decât cea a lui Petru Cercel,
a fiinþat în cei mai stabili ani ai domniei lui Mihai
Viteazul (1595-1597), ani de rezidenþã la Târgoviºte.
Curtea era reprezentatã de logofãtul Teodosie
Rudeanu, autorul cronicii pierdute a voievodului,
Stavrinos-vistierul, autorul cunoscutului poem în
greceºte dedicat acestuia ºi de silezianul Balthazar
Walther care a scris în latineºte Cronica adunatã
întocmai la curtea lui din Târgoviºte (a lui Mihai
Viteazul n.a). El va citi în latineºte în faþa aceleiaºi
curþi o Epigramã la portretul voievodului, scrisã ºi
închipuitã de autor la Târgoviºte, ºi Elegie dedicatã
fiului lui Mihai Viteazu, în ziua de 29 iunie 1597. Mai
este confirmatã ºi prezenþa unui pictor de curte,
probabil zugravul de subþire Minea ot Târgoviºte.
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ºi prozã de Maria Cunþan, I. L. Caragiale, Artur Gorovei,
Elena Farago, George Coºbuc, ªt. O. Iosif, Dimitrie
Anghel, precum ºi poezii semnate de localnicii Em.
Pârâianu ºi Dumitru Bãdescu. (V.P.)

De asemenea, cancelaria domneascã, scoate, un fel
de buletin oficial care relata evenimentele ºi faptele
de arme ale primului înfãptuitor al Unirii. Se poate
spune cã este prima încercare de a avea o gazetã
pe teritoriul românesc. (V.P.)

CUVÂNTUL NOSTRU Publicaþie tipãritã sub
auspiciile Cercului Studenþesc Dâmboviþean la
Târgoviºte. Sãptãmânal de la 18 februarie ºi pânã la 7
octombrie 1923. Girant responsabil Em. Solomonescu.
Sunt publicate articole semnate de Al. Bãdãuþã, D.
Negulescu, Sextil Puºcariu, precum ºi poezii de
Alexandru Vlahuþã ºi Mircea Georgescu. (V.P.)

CURTEA LITERAR-ARTISTICÃ A LUI PETRU
CERCEL Constituitã, între 1583-1585, sub influenþa
umanismului, de Francesco Pugiella, poet toscan, de
un grup de arhitecþi, care concep lãrgirea cu noi
construcþii civile ºi ecleziastice a Curþii Domneºti,
precum ºi dintr-un pictor francez cãruia domnul valah îi
va poza. Portretul realizat la Târgoviºte, a fost trimis lui
Germigny, ambasadorul Franþei la Poartã. Faptul cã
dupã exemplul domnitorului, a fervoarei constructive
impuse de el ºi boierii încep sã-ºi construiascã case
din piatrã, este o formã de manifestare a sufletului
umanismului de esenþã sud-est europeanã. Alungarea
de la tron îl opreºte pe Petru Cercel sã trimitã la studii
în Italia un grup de fii de boieri, ceea ce ar fi reprezentat
o deschidere necesarã spre cultura apuseanã. E de
reliefat faptul cã grãmãticul Radu de la Mãniceºti
caligrafiazã un Evangheliar, adevãratã operã de artã,
pãstrat în colecþiile de la British Museum. (V.P.)

CUVÂNTUL PENSIONARILOR ªI IOV DIN
JUDEÞUL DÂMBOVIÞA Organ comunicativ al
pensionarilor publici ºi IOV Târgoviºte. Apare lunar în
perioada iulie 1933  iunie 1941 la Tipografia Unirea
Târgoviºte. Din anul 1934 apare cu titlul Buletinul
pensionarilor ºi IOV din judeþul Dâmboviþa. Între numãrul
7-11 din 1934 apare cu subtitlul Organ comunicativ al
pensionarilor lunari ºi trimestriali. Numãrul 12 din
decembrie 1934 este rezervat numai pentru Oficiul IOV
Dâmboviþa. De la numãrul 5 din mai 1935 are titlul
Buletinul pensionarilor lunari ºi trimestriali din judeþul
Dâmboviþa. De la nr. 6 din iunie 1938 are subtitlul Organ
al Blocului pensionarilor de toate categoriile ºi al
Oficiului Judeþean IOV Dâmboviþa. De la nr. 7-8 (iulieaugust) 1939 apare cu subtitlul: Proprietatea Blocului
pensionarilor de toate categoriile din judeþul Dâmboviþa.
Nu apare în perioada: 1 iulie 1938  30 iunie 1939 ºi 1
ianuarie  31 martie 1941. (V.P.)

CUVÂNTUL LIBER Gazetã a Partidului Naþional
Liberal din judeþul Dâmboviþa. Apare la Târgoviºte din
martie pânã în mai 1920 (nr. 1-8), sub conducerea unui
comitet. În afara articolelor politice ºi de informare,
semnate de Ion C. Alessandrescu, Grigore Tolea, Ion
El. Angelescu, Constantin Dãnescu, se publicã poezie
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D

DALLES, Elena (1849-1.IX.1921) A fost fiica lui
Hagiane Anastasescu, negustor din Bucureºti, ctitorul
bisericii din Hãbeni (1822). S-a cãsãtorit cu Ioan G.
Dalles, angrosist de cereale, care a cumpãrat în 1862
de la prinþesa Cleopatra Ghica, cãsãtoritã Trubetzkoi,
moºia Bucºani. Testamentul întocmit la 1 mai 1918
preciza cã lãsa suma de 100.000 lei pentru ca Ministerul
sã construiascã, în termen de doi ani de la moartea ei,
un internat de bãieþi pe lângã Gimnaziul din Târgoviºte.
Internatul urma sã fie înzestrat cu tot confortul necesar,
însã modest, în care urma sã fie primiþi 20 de elevi din
cei mai silitori, însã lipsiþi de mijloace [ ] câte 5 din
fiecare clasã, cãrora sã li se asigure locuinþã, hranã,
îmbrãcãminte ºi cãrþi, precum ºi îngrijirea ºi
educaþiunea necesarã, foarte serioasã, fãrã nicio platã
în tot cursul celor patru clase de studiu. Înscrierea în
internat urma sã se facã prin concurs, iar internatul
urma sã poarte numele Ioan I. Dalles. (M.O.)

marcheazã revenirea Þãrii Româneºti în frontul
antiotoman. Împreunã cu Filippo Scolari, comitele de
Timiºoara, Dan II ocupã Silistra ºi obþine o mare victorie
26 febr. 1423, turcii pierzând circa 36.000 de oameni.
Atacat de Radu II, Dan II se refugiazã în Transilvania,
recunoscând suzeranitatea lui Sigismund de Luxemburg. În toamnã, revine pe tron ºi împreunã cu Scolari
întreprinde o acþiune la sud de Dunãre. Atacat din nou
de Radu II, îºi pierde temporar domnia, pe care o
recâºtigã cu sprijinul Ungariei. În 1425-1426, împreunã
cu Scolari, întreprinde o mare campanie la sud de
Dunãre, vizând restaurarea Þaratului Bulgar. Dupã o
primã victorie la Vidin, planul este abandonat în faþa
concentrãri forþelor otomane. În 1426-1427, din nou
atacat, Dan II îl eliminã definitiv pe Radu II. În 1428 îl
însoþeºte pe Sigismund de Luxemburg în Serbia, dar
acesta este înfrânt la Golubac (3 iun. 1428). Politica
nesigurã a regelui, care îi luase Branul (1427), ºi întãrirea
partidei filoturce din interior, îl determinã sã accepte
pacea cu turcii (1428) ºi plata tributului în schimbul
recunoaºterii sale ºi a autonomiei þãrii. Domnia lui Dan
II se încheie în condiþii obscure. Domniile sale coincid
cu o perioadã tumultoasã din punct de vedere politic, în
care Târgoviºtea a fost centrul puterii muntene. Primul
sãu document (28 ian. 1423) este dat din oraºul de
scaun Târgoviºte ºi confirma calitatea oraºului ca punct
de vamã. Tot aici a fost reînnoit ºi tratatul de pace cu
Murad II (1424). Sunt cunoscute ºi alte importante
hrisoave date de Dan II la Târgoviºte, majoritatea vizând
privilegii pentru negustorii braºoveni. De altfel, aici vor fi
emise 12 documente pe tot parcursul domniilor sale. În
hrisovul din 10 nov. 1424, oraºul apare ca sediu al
moentãriei þãrii (haraghia de bani), unde urmau sã se
batã fileri ºi dinari mici. Locuitorii sãi sunt scutiþi de
vamã prin toatã þara domniei mele...sã nu daþi nicãieri,
numai la Târgoviºte. Târgoviºtea este singurul oraº
muntean care a beneficiat de un astfel de privilegiu,
Dan II urmãrind încurajarea dezvoltãrii economice a
oraºului, dar ºi câºtigarea bunãvoinþei locuitorilor în
contextul luptelor pentru putere. Oraºul avea în funte

DALLOCRIN, N.O. (9.IV.1877, Vulcana-Pandele,
Dâmboviþa  4.VII.1943, Vulcana-Pandele, Dâmboviþa)
Poet, ziarist. Pseudonimul lui Nicolae Oprea Dinu. Dupã
o tinereþe zbuciumatã petrecutã ca actor mediocru, devine
una din cele mai pitoreºti figuri ale boemei târgoviºtene.
El colindã satele dâmboviþene ºi grãdinile de varã ale
Târgoviºtei, susþinând recitaluri de poezie. Între 19281930 ºi 1932-1934, conduce în Cetatea de Scaun o
gazetã cu titlu incitant Legea lui Þepeº, scrisã de el în
cvasitotalitate. Publicã sub diverse pseudonime: Teofan
de la Mistra, Zoologul Mon, Pictorul Bastiliei. Prin volumul
de debut Inginerul Tinca (1914) este considerat unul
din pionierii suprarealismului românesc. Revine la factura
clasicã în volumele Imnuri japoneze (1914), Psalmii
de foc (1919), Patria rondã (1935). (V.P.)
DAN II (~23.IX.1386  ~iun. 1431) Domn al Þãrii
Româneºti (1420 -1421?; oct. 1422  sfârºitul lui 1426;
a. apr. 1427  a. iun. 1431). Fiul domnului Dan I. Prima
domnie este incertã, dar în oct. 1422 Dan II îl
îndepãrteazã pe Radu II ºi reocupã tronul. Domnia sa
197

Enciclopedia oraºului Târgoviºte

cronicã a rãzboiului ruso-turc, unde se întâlneºte o
interesantã descriere a Târgoviºtei, în care ieºea în
evidenþã prea frumoasã ºi marea curte care era cu totul
pustie, iar grãdina plinã de spini ºi mãrãcini. (M.O.)

un sudeþ, funcþionar distinct de ceilalþi slujitori
domneºti. Terminarea Iazului Morilor, în timpul domniei
lui Mihai I, a permis lui Dan II sã continue, sau sã iniþieze
o amplã lucrare de fortificare, oraºul fiind încercuit cu
val de pãmânt ºi ºanþ. În hrisovul din 28 febr. 1424 apare
obligaþia de posadã, termenul fãcând referire la efortul
de fortificare. (A.ª./M.O.)

DARE DE SEAMÃ ASUPRA ADMINISTRAÞIEI
COMUNALE Apare la Târgoviºte (1896-1903) la
Tipografia Viitorul Elie Angelescu (1897-1903), apoi
în Giurgiu la Tipografia G. Brãtãnescu (1896-1897). Pe
anul 1896-1898 este menþionat în subtitlul Prezentatã
Consiliului comunal în sesiunea din iunie 1897 de I.
Stematiu, primarul oraºului ºi în sesiunea din ianuarie
1899 de D. Athanasiu, primarul oraºului. (V.P.)

DANIELEVICI, Constantin (7.V.1945, Vatra Dornei,
Suceava) A absolvit ªcoala Medie Mixtã din VatraDornei ºi Facultatea de Industrie Alimentarã ºi Tehnica
Pescuitului de la Institutul Politehnic din Galaþi; doctorat
la Universitatea Dunãrea de Jos din Galaþi. Inginer
tehnolog la Industria Cãrnii din Suceava ºi inginer ºef la
Întreprinderea Judeþeanã de Industrializare a Cãrnii
Dâmboviþa, apoi, lector universitar, ºef de catedrã,
conferenþiar universitar ºi director de program master la
Universitatea Valahia din Târgoviºte. Publicã lucrãri
(cãrþi, studii, articole) vizând controlul cãrnii ºi
produselor de carne, controlul conservelor vegetale,
asigurarea protecþiei consumatorilor, tehnologia
procesãrii fructelor ºi legumelor, managementul calitãþii
produselor alimentare. (G.C.)

DAVID, Sandu (23.XII.1923, Târgoviºte  30.VI.2003,
Israel) Poet, prozator, traducãtor. Numele de naºtere
Davidson. Studii liceale la Ienãchiþã Vãcãrescu din
Târgoviºte ºi Bucureºti, unde va urma studii universitare
de filosofie, istoria artelor la Colegiul pentru Studenþii Evrei
M. Onescu. Deportat în 1942 în lagãrul de la Vapniarka
(Transnistria). Mai târziu, dupã multe peripeþii se
stabileºte în Israel. Scrie versuri în românã ºi ebraicã.
Primele creaþii publicate (1946) în revista Itim (Vremuri).
Contribuie la editarea de cãtre Asociaþia Scriitorilor de
Limba Românã din Israel, a revistei Izvoare. O perioadã,
preºedinte de onoare al Uniunii Asociaþiilor de Scriitori
din Israel ºi preºedintele Pen-Clubului din aceastã þarã.
Debut editorial cu versuri Lumina nopþilor (1949),urmat
de volumele: Nopþile la paralela 32 (1994), Dacã poezia
mea  (1996), Timp fãrã trup (2003). Din unele creaþii
rãzbate o uºoarã melancolie dupã Târgoviºtea copilãriei
sale, cu castanii înfloriþi, crâºmele, cântecele þigãneºti,
livezile ce înconjurau oraºul. (V.P.)

DANIIL  MITROPOLIT (l566-1568) Este pomenit
într-un hrisov domnesc dat de Petru cel Tânãr prin care
se întãrea sfintei ºi dumnezeieºtii Mitropolii din
Târgoviºte [ ] ºi preacinstitului pãrinte, arhimandrit chir
vlãdicã Daniil stãpânirea peste satul Aninoasa cu
dealul ºi cu vinãriciul. Se pare cã, odatã cu începutul
domniei lui Petru al Chiajnei, pãstoria sa a încetat. Se
aflã trecut în pomelnicul Sfintei Mitropolii. (Arhiep.)
DANIIL ANDREAN, Panonianul (sec. al. XVII-lea)
Poet, traducãtor, monah. Una din personalitãþile
culturale ale epocii lui Matei Basarab. Monah de sorginte
transilvãneanã. Graviteazã în jurul Schola graeca et
latina din Târgoviºte, numãrându-se printre primii
dãltuitori în scris ai cuvântului valah. În prefaþa la
Îndreptarea legii aduce un elogiu principiului umanist
dupã care omul trebuie apreciat nu în funcþie de poziþia
socialã, ci dupã faptele sale. O serie de cercetãtori îi
atribuie ºi alte traduceri din epoca lui Matei Basarab.
De asemenea, este autorul unor versuri de curte în
care face apologia tipãririi de cãrþi româneºti, precum
ºi pe a celui care oblãduia tiparul în acea vreme. Ajunge
mai târziu mitropolit. (V.P.)

DÃNCUª, ªtefan Doru (4.VIII.1968, Ieud,
Maramureº) Scriitor, jurnalist, editor. Absolvent al cursurilor
primare ºi gimnaziale în comuna natalã ºi al Liceului Nr. 2
din Baia-Mare; studii superioare de jurnalism la
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu ºi de arhivisticã la
Universitatea Bucureºti. Este referent la Arhivele Statului
(Sibiu), redactor-ºef, director editorial al unor publicaþii de
informaþie din Bucureºti, Baia Mare ºi Sibiu, director al
agenþiei de presã Delta Press, muncitor în construcþii în
Capitalã. De la stabilirea în Târgoviºte a creat  fiindu-i
director  Grupul Media Singur, care cuprinde Agenþia
de publicitate Mãdãlina, Editura Singur, revista de
literaturã Singur ºi site-ul www.revistasingur.ro; realizeazã
antologiile Singur; organizeazã manifestãri literare în
colaborare cu diferite instituþii culturale târgoviºtene. Este
autorul unor volume iconoclaste de poezie ºi prozã apãrute
între 1996 ºi 2010. (G.C.)

DAPONTE, Chezarie (1713, Skopelos  1784,
Muntele Athos) Cãlugãr grec, cu o prestigioasã activitate
culturalã ºi politicã. A studiat la Istanbul ºi Bucureºti la
Academia Domneascã ºi a fost prezent la curtea domnilor
Ioan Mavrocordat ºi Constantin Brâncoveanu. S-a
cãlugãrit în 1757 ºi a scris lucrarea Ephémérides daces
ou Chronique de la guerre de quatre ans (1736-1739),

DÃNESCU, Constantin Avocat, gazetar, membru
de frunte al Partidului Naþional Liberal, prefect al judeþului
ºi preºedinte al Comisiei interimare judeþene (1934).
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scrise de o serie de oameni de culturã ai Târgoviºtei
privind aspecte ale trecutului istoric ºi cultural al vechii
Cetãþi de Scaun. Sunt semnalate apariþia pe scena
publicisticii a unor reviste cu profil literar, cultural:
Armonia, Astronautica, Cerc, Curier, Litere
Eroica, Opinii pedagogice, Vlãstarul, Valachica,
Info-Club. Prin tot ce a apãrut în paginile sale, de-a
lungul timpului, ziarul se constituie într-o memorie vie a
acestei vetre spirituale. În perioada 1968-1976 apar 10
numere editate de ziar, intitulate Dâmboviþa 
Supliment. Revista este conceputã cu un spectru larg
vizând viaþa politicã, economicã ºi socialã. Insereazã
în paginile sale articole, note privind tradiþiile culturale
ºi literare. Se evidenþiazã rubrici ca: Târgoviºtea
contemporanã, Tradiþii, tradiþii, Dâmboviþa pitoreascã,
Memoria strãzilor, Ateneu literar. Sunt publicate creaþii
semnate de: Constantin Manolescu, Dorin Eliescu
(Theodor Nicolin), Aurel Iordache, Gheorghe Tomozei,
Nicolae Bogdan, Daniel Drãgan, Ecaterina Antonescu,
Vivi Anghel, Ion Alexandru Durac, Dumitru Stanciu º.a.
Printre colaboratorii revistei se numãrã: Ion Stãvãruº,
Victor Kernbach, Nicuþã Tãnase, Gabriel Mihãescu,
Constantin Manolescu, Nicolae Constantinescu, Ion
Vasiliu, Victor Petrescu, Mircea Alexandrescu.
Contribuie, alãturi de ziarul Dâmboviþa, la întregirea
imaginii, continuitãþii culturale a acestui strãvechi perimetru
de istorie ºi civilizaþie care este Târgoviºtea. Dupã 1994,
se impun tehnoredactorii: Ion Stãnescu, Atena Gabriela
Stoichiþã, Alice Lazãr, Viorel Grigore, Florin Mocanu,
Andreea Grecu, Alina Nicoleta Polina. (V.P.)

A fãcut parte din comitetul de coordonare al ziarului
liberal Viitorul Dâmboviþei (1930-1937), alãturi de
Christache Georgescu, Ion C. Nicolaescu. În 1937 a fost
exclus din PNL din cauzã cã ºi-a prezentat candidatura
în alegerile parlamentare fãrã a avea aprobarea
conducerii centrale. Revine în PNL ºi participã la efortul
de refacere a partidului în 1944, dupã înlãturarea regimului
antonescian, fiind membru în Delegaþia permanentã. În
1945 a pãrãsit partidul, numãrându-se printre întemeietorii
PNL-Tãtãrãscu. În martie 1945, a semnat, alãturi de
Irimescu-Cândeºti ºi Polizu Dragomirescu, aderarea la
Frontul Naþional Democrat, alãturându-se astfel forþelor
procomuniste. (M.C.)

DÂMBOVIÞA Publicaþie ce apare la Târgoviºte în
mai multe serii. Seria întâi, între 24 mai-18 noiembrie
1879, sãptãmânal. Urmeazã seria de la 11 septembrie
1881  5 ianuarie 1884. Organ de publicaþie al lucrãtorilor
Consiliului general ºi Comitetului permanent Târgoviºte.
Sãptãmânal. Editor, Petrache Ioan (pânã la 13 noiembrie
1883). În 1905 apar, între martie-aprilie 2 numere. Mai
este semnalatã o ediþie între 1922-1923, ca Foaie de
publicaþie naþionalistã. Din 20 februarie 1968, reapare
zilnic ca Organ al Comitetului Judeþean Dâmboviþa al
PCR ºi al Consiliului Popular Judeþean, apoi sãptãmânal,
de la 11 mai 1974, cu format schimbat pânã în
decembrie 1989. Între 22 decembrie 1989 ºi august
1991 poartã denumirea de Dâmboviþa liberã, revenind
apoi la denumirea consacratã. Din 1990 redevine
cotidian, ca ziar independent, schimbându-ºi din nou
formatul din august 1991, iar apoi din 1992 ºi pânã în
2001, ziarul este condus de Alexandru Ilie. În toate
seriile se publicã articole, note despre viaþa politicã,
economico-socialã, culturalã a judeþului. Dacã
preocupãrile de oglindire a vieþii culturale ºi literare erau
sporadice pânã în 1968, odatã cu ultima împãrþire
administrativ-teritorialã, prin care s-a reînfiinþat judeþul
Dâmboviþa, acestea capãtã de-a lungul anilor noi
dimensiuni. În timp ziarul a fost condus de redactorii
ºefi: Nicolae Cucui, Gheorghe Radel, Constantin Soci,
Florea Radu, Alexandru Ilie, Gheorghe Manea, Rareº
Þurloiu, Mircea-Alexandru Cotârþã. Au semnat ca
redactori: George Coandã, Cornel Popa, Lucian
Grigorescu, Valeriu Liþã, Paul Tutungiu, Alexandru
Dumitrache, Toma George Veseliu, Costel Simion,
Petre Staicu, Tache Apostol, Constantin Grigorescu,
Nicolae Tecºan, Ion Neagu, Ion Bãlãºescu, Aurel Preda,
Marin Stoica, Gheorghe Safta. Au mai fost redactori în
ultimele decenii: Mircea Niþã, Gabriel Pãunescu, József
Pildner, Gabriel Mihãescu, Gabriela Stan, Constantin
Nãstase, Alexandru Gegiu, Sorin Popescu, Mirel Lazãr,
George Geacãr, Alexandrina Panþu, Mihai Roºoiu,
Bogdan Bucãloiu, Mircea-Alexandru Cotârþã, Alin
Zaharia, Elena Oprescu, Adrian Nãstase, ªtefania
Enache, Alexandru Istrate. Se evidenþiazã ºi articolele

DÂMBOVIÞA Ziar iorghist, cu subtitlul Foaie de
publicaþie naþionalistã. Apare de douã ori pe lunã în
perioada 15 septembrie 1922  8 aprilie 1923, la început
sub conducerea unui Comitet, iar din 15 decembrie 1922
sub conducerea unui Comitet de redacþie  director Aurel
Cãlinescu. Redacþia ºi administraþia se aflau mai întâi
pe Bulevardul Carol I, nr. 5, iar din decembrie 1922 la
domnul avocat Theodor Pârjolescu din Târgoviºte. Ziarul
îºi propunea sã rãspândeascã în rândul dâmboviþenilor
ideile ºi acþiunile partidului condus de Nicolae Iorga:
De azi înainte vom face sã pãtrundã în lumea celor
mulþi adevãrurile mari ºi luminoase în care existã ideea
politicã ce cãlãuzeºte partidul nostru. Chiar în primul
numãr din 15 septembrie 1922 era publicat apelul Cãtre
sãteni scris de N. Iorga în care se fãceau aprecieri
mobilizatoare:  Avem însã siguranþa cã putem da douã
lucruri: munca noastrã ºi dreptatea noastrã. ªi cã
pregãtim vremea când veþi cârmui voi prin voi. ªi tot în
acelaºi numãr, avocatul târgoviºtean Theodor Pârjolescu
în articolul  Rostul nostru sublinia: credincioºi steagului
scumpei ºi în veci binecuvântatei noastre þãri, dorim
înflorirea ºi propãºirea ei. Scriu articole interesante
Nicolae Iorga, avocaþii Nicu Ciornei, G. Rãdulescu ºi
Theodor Pârjolescu, preotul Alexandru Dolinescu,
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N. Cosãcescu, Alex Cusin, colonelul Gheorghe
Popescu, Aurel Cãlinescu. Subiectele abordate sunt
preponderent politice: Constituþia din anul 1923, guvernul
oligarhic liberal, problema naþionalizãrii subsolului,
modul de gospodãrire a oraºului Târgoviºte, principii ºi
partide politice, împroprietãrirea þãranilor, prezenþa lui
Nicolae Iorga la Târgoviºte (4 martie 1923), Congresul
Partidului Naþionalist Democrat  Dâmboviþa din 11
ianuarie 1923. O frumoasã prezentare a rolului oraºului
Târgoviºte în istoria politicã ºi culturalã a þãrii o face N.
Iorga în articolul Se trezeºte sufletul ºi în Dâmboviþa,
în numãrul din 15 octombrie 1922: Oraºele care au
avut onoarea de a fi capitala unei þãri, pãstreazã ºi dupã
strãmutarea reºedinþei în altã parte un caracter de
nobleþe care la deosebeºte de cine ºtie ce obiºnuit
centru urban ºi le înalþã faþã de îngrãmãdirile omeneºti
ce au la începutul lor numai gândul de câºtig ºi de trai
bun. De aceea nu m-am putut mira îndeajuns cã
Târgoviºtea, cu bisericile ei vestite, cu mormintele
domneºti, cu aerul de trecut glorios, care se resuflã în
liniºtitul ei cuprins, dacã a putut da un scriitor, un poet
ca domnul Brãtescu-Voineºti, nu e în stare sã adauge
ceva la forþele, în creºtere ale efortului refacerii României
prin cultivarea ºi curãþirea sufletului ei. (M.C.)

Romulus-Gandy Georgescu, Lucian Grigorescu, József
Pildner, Lucian Penescu, Dumitru Mitrescu. Este
subtitrat pânã la numãrul 3-4 Ediþie specialã a
Consiliului Judeþean Dâmboviþa al Frontului Salvãrii
Naþionale. Primul numãr primeºte la ora 23,45 Bunul
de tipar dat de responsabilul de numãr George Coandã.
În Declaraþia colectivului de redacþie al ziarului
«Dâmboviþa literarã» se relevã: Declarãm cã suntem
un ziar al poporului român ºi vom sluji cu sacrã datorie
poporul român, cã vom spune adevãrul ºi numai
adevãrul, cã vom face totul pentru a informa cu probitate
cetãþenii judeþului. De la numãrul 3-4 anul I, 27
decembrie 1989, este subtitrat Gazetã a tuturor forþelor
patriotice ºi democratice din judeþul Dâmboviþa, iar de la
numãrul 22, anul II, 1 martie 1990 Cotidian independent. Între sfârºitul lunii decembrie 1989 ºi pânã la
încetarea apariþiei în luna mai 1991, redacþia este formatã
din: Alexandru Ilie, redactor-ºef, Ion Neagu, Constantin
Nãstase, Gheorghe Manea, secretari de redacþie, George
Coandã, Sorin Popescu, ºefi de rubricã, Radu Florea,
director economic, Marin Stoica, Mircea Niþã, Petre
Staicu, Gabriela Stan, Vasile-Ivan Ivanoff, József Pildner,
Mirel Lazãr, George Geacãr, Gavriel Pãunescu, Liliana
Hoaghe, Alexandra Panþu, redactori. (G.C.)

DÂMBOVIÞA CONSTRUCÞII Înfiinþatã la 3 aprilie
1991 prin transformarea Grupului de ªantiere Construcþii
Târgoviºte (pe baza prevederilor H.G.R. nr. 81/1991) în
societate comercialã pe acþiuni. Avea la acel moment
cca. 1200 salariaþi angrenaþi în activitatea de construcþii
 montaj ºi producþia industrialã specificã (balastiere,
fabrici de betoane, ateliere de prefabricate ºi construcþii
metalice). În anul 1994 S.C. Dâmboviþa Construcþii S.A.
s-a privatizat prin metoda MEBO (vânzarea acþiunilor
cãtre angajaþii societãþii). Principalele lucrãri date în
folosinþã de unitate în municipiul Târgoviºte sunt: Banca
Agricolã, Complexul Comercial PAVCOM, Palatul de
Justiþie / Tribunalul Judeþean, Campusul Universitar,
Pasajul rutier de pe D.N. 71, Extindere ºi modernizare
alimentãrii cu apã, Locuinþele tip vilã în cartierul
SAGRICOM etc. Concomitent a realizat ºi importante
lucrãri în judeþul Dâmboviþa, precum Sediul B.C.R.
Gãeºti, Sediul B.C.R. Titu, Alimentare cu apã Cobia
(35 km. reþele), Podul peste Ialomiþa de la Nisipuri /
Ulmi, 113 locuinþe tip A.N.L. la Titu etc. Actualmente
S.C. Dâmboviþa Construcþii S.A. Târgoviºte lucreazã cu
230 salariaþi. De-a lungul celor peste douã decenii de
existenþã la conducerea societãþii s-au aflat, în postura
de Director General, arh. Iulian Tudose (1991-2004) ºi
ing. Irineu Popescu (2004  în prezent). (A.B.)

DÂMBOVIÞA MEDICALÃ Buletin lunar medical,
farmaceutic ºi veterinar. Apare la Târgoviºte în perioada
martie 1936  iunie 1937. Redacþia ºi administraþia la
serviciul sanitar al judeþului Dâmboviþa. Este tipãrit la
Tipografia Viitorul Petre G. Popescu. Comitetul de
direcþie era format din: dr. I.C. Apostolescu, col.dr. V.
Marinidi, farmacistul N. Voronca. Din comitetul de
redacþie, pe lângã cei enumeraþi mai sus, mai fãceau
parte: dr. Benone Georgescu, dr. C. Ranetti, medic
veterinar C. Eustatiu. Ca secretari de redacþie I. Turai
ºi I. ªtefãnescu, medici. (V.P.)
DÂMBOVIÞA NOUÃ Gazeta Partidului Naþionalist
Democrat din judeþul Dâmboviþa. Apare la Târgoviºte în
perioada 10 octombrie 1931  18 ianuarie 1936, la
Tipografia Noua, Ioan N. Negoescu, director Nicu M.
Ciornei. La nr. 10 din 21 februarie 1932 se adaugã la
subtitlu Ziar de publicaþiuni particulare ºi judecãtoreºti.
De la nr. 11 din 1 iunie 1934 apare cu subtitlul Ziarul
Partidului Naþional Democrat din Dâmboviþa. Organ de
informaþie ºi publicitate. Se consemnau evenimente
mondene, asemenea celui al deschiderii de cãtre Cercul
sindicatului proprietarilor urbani  filiala Târgoviºte, a unui
spaþiu pentru jocuri de cãrþi ºi o ruletã, care era vehement contestatã, susþinându-se cã într-un orãºel de
provincie [ ] jucãtorii nu pot fi decât liber-profesioniºti,
militari, funcþionari ºi comercianþi. Într-o altã informaþie
se vorbea despre strângerea unor importante fonduri de
cãtre Filiala localã a Crucii Roºii pentru ajutorarea celor
loviþi de calamitãþile naturale. (V.P.)

DÂMBOVIÞA LIBERÃ Primul ziar/cotidian al
revoluþiei din judeþul Dâmboviþa, apare în 22 decembrie
1989 din iniþiativa unui grup format din George Coandã
(responsabil de numãr), Henri-George Coandã,
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DÂMBOVIÞA/ DB TV Intrã în emisie în luna iunie
2007; licenþã obþinutã de SC Universul dâmboviþean SRL
Transmisie prin cablu. Redactori-ºefi: Gheorghe Manea
(Jojo), Horia Marin, Crina Zamfirescu. Emisiuni de
audienþã: buletinele de ºtiri, Omul de lângã tine, Cu
ochii-n patru, Dâmboviþa în sãrbãtoare. Redactori
realizatori: Lavinia Oprescu, Cornelia Dumitru, Sergiu
Dumitru, Marius Mihãlcioiu. Continuã. (G.C.)

executate dupã planurile sale se remarcau prin
acurateþea compoziþiei ºi ingeniozitatea formelor
arhitecturale, ce par decupate de pe strãzile Florenþei,
transportate într-alt loc, pe care-l înnobileazã ºi-i conferã
un aer aparte în peisajul urbanistic în care se
încadreazã (Gloria Radu). Printre casele care au avut
planurile întocmite de el s-au numãrat: IrimescuCândeºti, Irina Zãtovireanu, Mihai Bendie, Nachimias
Ghidale, Balaban, De Simon, Banca Albina, Gh.
Tomescu, avocat Poenaru, Iulian Grideanu, prof.
Claboreanu, dr. Boni Georgescu, Gh. Corbescu
(Doiceºti), Maican ºi multe altele. S-a remarcat în
conceperea unor monumentale biserici (ªotânga, Gura
Ocniþei) ºi a unor monumente închinate eroilor morþi în
Rãzboiul de Reîntregire (Dealu, Podu Rizii). În 1956 a
obþinut prin concurs o catedrã la Institutul de Arhitecturã
Ion Mincu ºi s-a mutat în Bucureºti. (M.O.)

DÂMBOVIÞEANUL Sãptãmânal de informaþie editat
de Organizaþia Judeþeanã Dâmboviþa a PSD; apare la
22 decembrie 2008. Redactor-ºef: Gheorghe Manea,
secretar general de redacþie: Mircea Niþã; redactori:
Simona Constantinescu, Adrian Nanciu, Diana Neacºu,
Viorel Niþã, Ionuþ ªerbãnescu, Anda ªtefan. Trateazã,
din punct de vedere partinic, viaþa de organizaþie ºi
problemele complexe cu care se confruntã judeþul
Dâmboviþa. Apariþiile continuã aleatoriu. (G.C.)

DEALURILE TÂRGOVIªTEI (MÃNÃSTIRII/
VOIEVOZILOR) Cunoscut sub toate aceste denumiri,
dealul, tutelat de eleganta arhitecturã a Mãnãstirii Sf.
Nicolae / a Dealului este puternic vãlurit pe direcþia
est-vest. Relieful sãu, latitudinal, se arcuieºte calm,
terminalele fiind Mãgura Bucºanilor, la sud, ºi la vest
Dealul Sasului. Dealul Târgoviºtei (Mãnãstirii/
Voievozilor) strãjuieºte Târgoviºtea la est ºi atinge cota
de 425 m. ºi face parte din complexul Subcarpaþilor
Curburii, subdiviziunea Subcarpaþii Munteniei Centrale,
segmentul Subcarpaþii Ialomiþei, care face trecerea de
la culmile împãdurite ale Bucegilor la Câmpia Înaltã a
Târgoviºtei. Geologic, dealul s-a format în procesul complex de elevare epirogeneticã a Carpaþilor, mai ales în
cuaternar, ca urmare a fenomenului de eroziune,
structurându-se în arhitectura sa actualã. Sunt
evidenþiate depozite piemontane fluvio-lacustre,
monoclinale ori slab cutate. (G.C.)

DÂMBOVIÞEANUL.COM Cotidian on-line. Prima
postare la 1 decembrie 2010. Iniþiator/redactor-ºef:
Gheorghe Manea (Jojo). Colaboratori: Adrian Nãstase,
Gabriel Bengea. Rubrici de vizibilitate: Actualitatea
judeþeanã (informaþii, editoriale, anchete), Gura târgului
(pamflete). Continuã. (G.C.)
DE LA MOTRAYE, Aubry (1674-1743) Cãlãtor
francez celebru, a locuit mai mult în Anglia, dar ºi în
Suedia, unde a primit misiuni din partea regelui Carol
al XII-lea. În Þãrile Române a venit în repetate rânduri.
ªi-a publicat observaþiile din cãlãtorii la Londra în anul
1723 în limba englezã. Cartea, tradusã în limba
francezã, e publicatã la Haga în 1727, iar în 1783, în
limba germanã, la Berlin ºi Stettin. În 1732 a mai
publicat o lucrare la Londra. A fost la Târgoviºte între
1714-1715. ªi-a dat seama cã oraºul este foarte vechi,
ºi urmele de ziduri vizibile îi aratã cã pe vremuri fusese
ºi mai întins ca la acea datã. Nu apreciazã arhitectura
Curþii Domneºti, în afarã de lucrãrile fãcute de Constantin
Brâncoveanu ºi de Biserica Domneascã, precum ºi
pictura din aceastã bisericã. Numeºte Curtea
Domneascã castel. De la Motraye observã diversitatea
stilisticã a complexului Curþii, rod al unui ºir de epoci
din istoria arhitecturii Þãrii Româneºti. (C.I.)

DEFTU, Florica (24.IV.1932, Glodeni, Dâmboviþa)
Profesoarã, istoric al culturii, publicistã. Dupã studii
primare în comuna natalã, urmeazã Liceul Industrial de
Fete I.C. Fusea din Târgoviºte, transformat în ªcoala
Pedagogicã, pe care o absolvã în 1951. Licenþiatã a
Facultãþii de Filozofie a Universitãþii din Bucureºti (1958).
Profesoarã de liceu în Bãicoi (Prahova), apoi la Liceul
Teoretic Nr. 2 ºi Liceul Carabella din Târgoviºte, pânã
la pensionare. Scrie articole pe teme sociale despre
învãþãmântul târgoviºtean în ziare ºi reviste de
specialitate: Uzina ºi Ogorul (1951), Dâmboviþa,
Graiul Dâmboviþei, Jurnal de Dâmboviþa, Valachica.
Dedicã pagini unor personalitãþi ale culturii ºi artei
dâmboviþene: I.D. Pietrari, Mihalache Drãghiceanu,
Tony Bulandra, Ionel Fernic, Gheorghe Petraºcu, Ion
Ciorãnescu, I.C. Vissarion. Studiazã aprofundat istoria
învãþãmântului dâmboviþean. Autoare a lucrãrilor:
Folosirea documentelor de arhivã ºcolarã în lecþiile de

DE SIMON, Romano (21.I.1900, Târgoviºte 
26.V.1981, Bucureºti) Arhitect. Era fiul lui Virgilio de
Simon ºi al Domnicãi Pezetta, italieni stabiliþi la
Târgoviºte. A urmat cursurile ºcolii primare ºi secundare
în Târgoviºte, pentru a-ºi completa studiile în Italia
(Academia di Belle Arti din Parma), absolvitã în 1923.
S-a cãsãtorit la Târgoviºte (1924). A predat desenul ºi
limba italianã la Liceul Comercial din Târgoviºte,
perioadã în care a întocmit numeroase proiecte de
arhitecturã civilã, religioasã ºi sculpturã. Casele
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Bãrbulescu Spirea (str. Independenþei); Bãrbulescu Spirea
(str. Libertãþii); Andronescu Dumitru (str. Independenþei);
Aldulescu Gheorghe (str. Nicolae Radian). (G.T./ C.V.)

ºtiinþe sociale (1975), Învãþãmântul dâmboviþean în
rapoartele inspectorilor ºcolari de la începuturi ºi pânã
în 1920, vol. 1 (1998), ªcolile dâmboviþene (19201948), vol. II (1999), Învãþãmântul târgoviºtean (19482003, vol. III (2003), Interviuri ºi amintiri. ªcoala-115
ani, vol. IV (2004). Este ºi autoarea volumului Metode
de tratamente practice, un mic îndreptar de medicinã
neconvenþionalã. (V.P.)

DEPOZITE DE FIERÃRIE ÎN PERIOADA
INTERBELICÃ Bârlici Dumitru (str. Independenþei nr.
5); Georgescu Ghiþã (str. Obor-Libertãþii, nr. 5);
Mateescu Ioan (str. Libertãþii); Huþuleac Leocordie (str.
Obor-Libertãþii); Radela Radu (str. I.C. Brãtianu); Fraþii
Brãnescu (str. Obor). (G.T./ C.V.)

DEFTU, Octavian (27.II.1953, Glodeni, Dâmboviþa)
Liceul Nr. 2 Târgoviºte (1972); Facultatea de Medicinã
Generalã (1978). Dupã terminarea facultãþii este medic
la Exploatarea Minierã ªotânga (1981-1982). În 1982,
medic secundar în specialitatea recuperare la
Bucureºti. Din 1984 este ºeful secþiei de recuperare la
Spitalul Târgoviºte. Membru în Consiliul Colegiului
Medicilor din judeþul Dâmboviþa (1991-1995). Director
ªcoalã de Cruce Roºie (1988-1999). Între anii 20032011 a fost director general al Spitalului Judeþean
Târgoviºte. Sub conducerea sa, Spitalul a fost bine
gospodãrit, activitatea medicalã s-a dovedit foarte bunã
ºi s-a reuºit reabilitarea pavilionului de ortopedie. Prin
activitatea sa profesionalã ºi cetãþeneascã, oraºul a
avut mult de câºtigat. (N.V.)

DESPINA, Miliþa (sf. sec. XV, Serbia  1554) Fiica
despotului sârb Iovan Brancovici, refugiatã împreunã cu
unchiul sãu (viitorul mitropolit Maxim Brancovici) la nord
de Dunãre, în 1504. La scurt timp se cãsãtoreºte cu
postelnicul Neagoe, viitorul domn Neagoe Basarab. Au
ctitorit împreunã bisericile Sf. Gheorghe ºi pe cea a
Mitropoliei din Târgoviºte, Schitul Ostrov din Cãlimãneºti,
au sprijinit zugrãvirea sau refacerea mãnãstirilor Dealu
ºi Glavacioc, Biserica Mare din Snagov ºi a celei din
Tismana, înzestrându-le cu frumoase ºi costisitoare
obiecte de cult. Cea mai importantã ctitorie a fost biserica
Mãnãstirii de la Curtea de Argeº, pentru construcþia cãreia
ºi-a vândut bijuteriile aduse din Serbia. Dupã moartea
soþului ei (15 sept. 1521), îºi tuteleazã fiul, Teodosie, în
vârstã de doar 16 ani, ales domn de cãtre boieri, în
reºedinþa de la Târgoviºte. Moartea acestuia (1522), o
obligã sã cearã protecþia regelui Ungariei. S-a cãlugãrit
la Schitul Ostrov, ca maica Platonida. Înmormântatã în
biserica Mãnãstirii Curtea de Argeº. (A.ª./M.O.)

DELEANU, Constantin (?  1935) Om politic liberal,
prefect al judeþului ºi preºedinte al Comisiei interimare
(1923-1924), senator în anii 1933-1935. A contribuit la
adoptarea ºi aplicarea legislaþiei liberale, remarcându-se
îndeosebi în privinþa Legii de conversiune a datoriilor
agricole. Pentru scurt timp a fost primar al Târgoviºtei
(noiembrie-decembrie 1933), funcþie din care a
demisionat. A fãcut parte din Consiliul comunal al
Târgoviºtei (1934-1935). (M.C.)

DESROBIREA Revistã politicã aflatã sub direcþia
avocatului liberal Ion Irimescu-Cândeºti. Apare în martie
1921, redacþia ºi administraþia aflându-se pe strada C.C.
Comãnescu, nr. 48. În primul numãr, în articolul
Precuvântare sunt precizate obiectivele urmãrite de
aceastã publicaþie:  lupta împotriva tiraniei politice de
ieri ºi a robiei politice de tristã amintire. Ne socotim
îndreptãþiþi a ne arãta în faþa lumii întregi, cu fruntea
sus, cu tãria de a înfrunta orice priviri. Revista dorea
sã se plaseze pe o linie de echilibru, susþinând procesul
de democratizare a vieþii de partid ºi fãcând analize
critice ale scenei politice dâmboviþene. Apariþia sa a
fost meteoricã, fapt anticipat chiar de Irimescu-Cândeºti
care scria: ªi dacã vreodatã «Desrobirea», dupã ce-ºi
va fi împlinit rostul se va coborî în sertarele uitãrii, o
singurã mulþumire va dãrui celui care scrie aceste
rânduri: cã a lãsat pe cerul turburat de lucruri mãrunte
al acestui orãºel blestemat de Nifon ºi ilustru prin ruine,
licãrirea stelei ce alunecã din împãrãþia cerului spre
dunga pierdutã în întuneric. (M.C.)

DELLA VALLE, Padovanul Francesco (?  dupã
1545) Puþine date biografice. Se declara din Padova.
Se afla în 1531 la Constantinopol în slujba unui influent
om de afaceri, Aloisio. Îl va însoþi pe acesta în cãlãtorie
prin Þara Româneascã spre Ungaria (1532). Dupã
aproximativ 10 ani, la iniþiativa procuratorului Republicii
Veneþiene descrie, cu numeroase inexactitãþi,
evenimentele petrecute, în Þara Româneascã ºi
Transilvania. Descrie Târgoviºtea care este un oraº nu
prea mare, aºezat în ºes ºi înconjurat de ziduri. Castelul
din acel [oraº], în care locuieºte domnul þãrii, e
împrejmuit cu pari de stejar foarte groºi. Locuitorii trãiesc
dupã legea ortodoxã ºi se îmbracã cu haine lungi,
purtând pe cap cãciuli asemenea celor croate. (V.P.)
DEPOZITE DE CHERESTEA ÎN PERIOADA
INTERBELICÃ Vasilescu Ioan-Ticã (str. Independenþei,
nr. 1); Bârloi Dumitru (str. Independenþei nr. 9); Bârloi
Dumitru (str. Vãrniceri, nr. 25); Andronescu Ioan (str.
Independenþei); Vasilescu Iosif (str. Independenþei);

DEªLIU, Mihai (?  3.IV.1924) Important om politic,
preºedinte din 1908 al Organizaþiei judeþene a Partidului
Conservator, membru apoi în Partidul Conservator
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100.000 (numerar), ing. I. Macri, 100.000 (numerar),
ing. N. Alessianu, 100.000 (numerar), ing. Tudor
Tãnãsescu, 100.000 (numerar). La 29 aprilie 1933,
împuterniciþii Societãþii Dezbenzinarea, inginerul I.
Grigoroiu ºi S.O. Schapira se adresau Camerei de
Comerþ ºi Industrie Târgoviºte, pentru înmatricularea
firmei sociale Dezbenzinarea. Aceºtia vor obþine un
certificat de înmatriculare a firmei cu nr. 65 din 31 mai
1933, necesar importului de maºini din Germania. De-a
lungul timpului Societatea Dezbenzinarea ºi-a schimbat
acþionarii, astfel cã în anul 1942, avea un capital de
20.000.000 lei împãrþit în 20.000 acþiuni. Pe lângã acest
capital financiar, firma avea un patrimoniu mobil ºi imobil
în valoare de 25.620.325 lei. Dezbenzinarea ºi-a deschis
un birou comercial în Bucureºti (1942). Societatea
Dezbenzinarea, în 1948, a cerut Camerei de Comerþ ºi
Industrie Târgoviºte modificarea statutelor ºi înscrierea
unei noi valori a capitalului de 9.725.000 lei. În urma
actului de naþionalizare de la 11 iunie 1948, întreprinderea a devenit de stat. Primul director al
întreprinderii naþionalizate a fost Dumitru Cãlin, iar staþia
de dezbenzinare de la Gura Ocniþei era condusã de
directorul I. Brejban. (G.T./ C.V.)

Democrat condus de Take Ionescu. Pânã în anul 1918
s-a afirmat ca prefect al Poliþiei Capitalei, prefect al
judeþului Dâmboviþa, deputat ºi vicepreºedinte al Adunãrii
Deputaþilor, secretar general la Ministerul de Interne (în
guvernul Lascãr Catargiu). Dupã 1918 a pãrãsit Partidul
Conservator Democrat ºi a format la Târgoviºte, în
octombrie 1919, gruparea þãranilor adevãraþi. În 1923
a optat pentru Partidul Naþional Român, fiind ales
preºedinte de onoare. Mihai Deºliu a pledat pe lângã
Nicolae Filipescu pentru înfiinþarea Liceului Militar de la
Mãnãstirea Dealu. (M.C.)

DEªTEPTAREA Organ de presã al Ligii Apãrãrii
Naþional Creºtine de sub preºedinþia lui A.C. Cuza,
secþia Dâmboviþa. Apare în perioada 15 mai  1 iulie
1927, fãrã a se face referire la Comitetul director.
Redacþia ºi administraþia ziarului se aflau în Târgoviºte,
strada Stelea, nr. 21. Aici scriu articole politicieni ºi
oameni de culturã precum preotul Vasile Alexe,
învãþãtorii Constantin Rãdulescu ºi Costicã Dumitra,
studenþii N. Ivãnescu-Bilciureºti ºi Mihail Pârvulescu,
Andrei Stan, I. Cãnuþescu-Aninoasa. Articolele se referã
la teme variate: rolul preotului în comunitate, interferenþa
dintre istorie ºi literaturã, festivalurile studenþeºti,
evenimente majore ale istoriei, Ziua eroilor, evenimente
religioase. Ziarul promoveazã atitudini ºi opinii
naþionaliste ºi antisemite. (M.C.)

DIACONESCU, Ion (1925-1990) Preºedinte al
Comitetului Provizoriu între 28 noiembrie-18 decembrie
1950, s-a fãcut remarcat prin acþiunile extremiste pe
care le-a iniþiat în zona petrolierã, Moreni ºi Gura
Ocniþei. Iniþiativele dure îndreptate împotriva unor
nevinovaþi l-au propulsat în cea mai importantã funcþie
din administraþia oraºului. Fãrã sã aibã vreo iniþiativã,
s-a împãunat cu faptul cã în mandatul sãu s-au finalizat
lucrãrile la ªcoala Nr. 4 (1 aprilie 1950), serele oraºului,
barajul pentru irigaþii, conceput a avea ºase stãvilare
pe râul Ialomiþa la punctul Suseni ºi Baia comunalã.
Edificarea acestor obiective s-a bucurat de o bunã
popularizare în presa comunistã, de altfel singura care
mai apãrea, fãrã ca sã se mai aminteascã adevãraþii
iniþiatori. Pentru faptul cã în administraþia oraºului nu s-a
fãcut remarcat prin nimic, nimeni nu-ºi mai aduce aminte
despre persoana sa, care nu avea nicio legãturã cu
tradiþiile istorice ºi cultura oraºului Târgoviºte. (M.O.)

DEªTEPTAREA DÂMBOVIÞEI Revista Cercului de
studii ºi de propagandã a PNL Dâmboviþa. Apare lunar
la Târgoviºte, între septembrie 1929 ºi martie 1931, sub
direcþiunea comitetului Cercului la Tipografia Lupta N.
Stroilã, Bucureºti. Apariþie regulatã pânã în iunie 1930.
Reapare neregulat din ianuarie 1931. (V.P.)
DEZBENZINAREA S.A. GURA OCNIÞEI (19331948) Dezbenzinarea S.A, societate pe acþiuni, a fost
înfiinþatã în 1933, cu sediul în Gura Ocniþei. Actul
constitutiv al acestei societãþi prevedea ca obiect de
activitate urmãtoarele: instalarea unei uzine pentru
dezbenzinarea gazelor emanate de sondele din regiunile
petrolifere ale judeþului Dâmboviþa, cât ºi comercializarea
produselor (sediul societãþii era în comuna Gura Ocniþei),
aceasta putea înfiinþa ºi alte uzine de acest gen;
capitalul societãþii era de 2.500.000 lei, împãrþit în
2.500.000 acþiuni a câte 1.000 de lei fiecare, acþiuni la
purtãtor. La constituirea societãþii s-au depus 1.500.000
de lei în numerar din capitalul social, iar restul de
1.000.000 era constituit din materiale ºi maºini. Capitalul
social a fost subscris de ing. I. ªtefãnescu-Radu,
300.000 (numerar), ing. D. Russu-Abrudeanu, 200.000
(numerear), ing. I. Grigoroiu, 1.500.000 (în materiale),
ing. S. Olchenitzchi-Schaphira, 200.000 (numerar), ing.
Alfred Rosler, 200.000 (numerar), avocat P.
Costantinescu, 100.000 (numerar), Luca I. Niculescu,

DIACONESCU, Mircea (30.I.1926, Târgoviºte)
Absolvent al Liceului (azi Colegiu Naþional) Ienãchiþã
Vãcãrescu din Târgoviºte ºi al Institutului Medico-Militar
din Bucureºti. Rând pe rând este medic de unitate de
reparaþii tancuri ºi autotunuri, medic secundar la
spitalele militare din Timiºoara ºi Braºov, ºef de serviciu
la Spitalul Militar din Piteºti, medic specialist la
Policlinica Ministerului Forþelor Armate, apoi medic
primar, ºef de secþie ºi locþiitor al ºefului aceleiaºi
policlinici, director în Ministerul Afacerilor Interne ºi ºef
al Direcþiei Medicale din ministerul Apãrãrii Naþionale
cu gradul de general de brigadã. Îºi adjudecã titlul de
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DIMANCEA, Gheorghe (25.VIII.1941, Sibiu  august
2009, Târgoviºte) Profesor, dirijor. Studiile
preuniversitare le face la Turnu-Mãgurele, cele
universitare (Conservatorul de Muzicã) la Bucureºti. A
funcþionat ca profesor la ªcoala de Muzicã ºi Arte
Plastice, apoi la ªcoala Nr. 2 din Târgoviºte. S-a fãcut
cunoscut ca dirijor al unor formaþii corale dâmboviþene,
în special al corului Cântarea României al Sindicatului
Învãþãmântului Târgoviºte cu care a participat la
spectacole ºi concursuri, obþinând distincþii ºi premii.
Amintim în acest sens: Festivalul concurs interjudeþean
Ion Vidu (Lugoj, 1982) marele trofeu; Centenarul
compozitorului Ciprian Porumbescu (Bucureºti ºi
Suceava, 1983)  locul I etc. Din 1990, sub bagheta
dirijorului Gheorghe Dimancea, corul Cântarea
României devine corala mai restânsã Pro Muzica cu
care se continuã seria de succese interpretative,
naþionale ºi internaþionale. (G.T./ C.V.)

doctor în boli interne. Este autor a numeroase lucrãri
(monografii, studii ºi articole) din domeniul bolilor interne ºi al pregãtirii medicilor militari. (G.C.)

DIACONESCU, N. Profesor de gimnasticã la Liceul
Ienãchiþã Vãcãrescu din Târgoviºte (1878-1882, 18921905). Iniþiatorul înfiinþãrii Societãþii Nãluca (1892), prima
grupare sportivã care a activat în Târgoviºte. (A.B.)
DIACONESCU, Stavri (?  1935) Avocat ºi gazetar,
important om politic al perioadei interbelice. A fãcut
parte din mai multe partide politice, ocupând funcþii de
conducere în structurile judeþene: Partidul Poporului
(1918-1920, 1926-1930), Partidul Naþionalist Democrat
(1923-1926), Partidul Naþional Þãrãnesc în anii 30. A
fost primar al oraºului Târgoviºte în 1920 ºi consilier la
primãrie în anii 1930-1931 ºi 1934-1937. A colaborat la
presa averescanã care apãrea în Dâmboviþa: Steaua
Dâmboviþei (1919-1921), Gazeta poporului (19221927). De asemenea, a contribuit la apariþia ziarelor
iorghiste. (M.C.)

DIMITRIADIS, Hristudor Pentru cã Sache
Poroianu, refuza sã aducã la îndeplinire mãsurile
guvernului provizoriu, Ministerul a hotãrât sã-l
îndepãrteze. Pe 31 august 1848, prezident al
municipalitãþii a fost ales Hristodor Dimitriadis,
arendaºul moºiei ªuþa Seacã, care a intrat în funcþie
între 1-15 septembrie 1848, în timp ce Sache Poroianu
rãmânea în completul judecãtoresc, ºi a iscãlit în
aceastã calitate acte, soluþii ºi hotãrâri. (M.O.)

DIALOG TÂRGOVIªTEAN Revistã a ªcolii Tudor
Vladimirescu din Târgoviºte, apare în decembrie 1998
de douã ori într-un an ºcolar. Este de tip caleidoscop.
Colectivul de redacþie a variat de la un numãr la altul,
funcþie de absolvirea ºcolii de cãtre elevii redactori.
Fondator: prof. George Badea, director al ºcolii.
Îndrumãtori: profesorii Paulina Matei, Elena Samoilã,
Silvia Vrãbiescu. Rubrici: Micii artiºti, ªtiaþi cã ,
Atelier jurnal, Din istoria cuvintelor, Pasiunea mea,
matematica, pagini de creaþie literarã a elevilor.
Premiatã la fazele naþionale ºi judeþene ale concursului
revistelor ºcolare. Este editatã de Editura Transversal. Continuã. (G.C.)

DIMITRIU, Constantin (9.XII.1872, Târgoviºte 
27.X.1945, Bucureºti) Avocat, lider de partid, ministru,
parlamentar, preºedinte al Senatului., nume de prestigiu
al Partidului Naþional Liberal. Licenþiat în Drept (1894),
în Litere ºi Filosofie (1895) la Universitatea din
Bucureºti. Dupã terminarea facultãþii practicã avocatura
în Târgoviºte. Devine preºedinte al Societãþii Vulturul
creatã la Târgoviºte în 1885 pentru nevoile micilor
negustori ºi meseriaºi. La începutul secolului XX se
afirmã în viaþa politicã dâmboviþeanã ca membru al
Partidului Naþional Liberal. În 1907 este prefect al
judeþului, remarcându-se prin iniþiative deosebite, menite
sã punã în luminã istoria ºi gloria vechii capitale a Þãrii
Româneºti: a finanþat realizarea albumului de fotografii
privind monumentele târgoviºtene, a înfiinþat Societatea
Muzicalã Hora Dâmboviþei, a iniþiat proiectul de
înfiinþare a Muzeului de Istorie, a dorit crearea unui cor
permanent la Biserica Curþii Domneºti. A urcat rapid
treptele ierarhiei politice, devenind liderul organizaþiei
judeþene ºi membru în conducerea centralã a P.N.L.
Colaborator apropiat a lui Ionel ºi Vintilã Brãtianu., senator în anii 1922-1926 ºi deputat în toate legislaturile din
perioada interbelicã. A fãcut parte din mai multe guverne
liberale: ministru al Comunicaþiilor ºi interimar la Lucrãri
Publice în guvernul Barbu ªtirbey (4-21 iunie 1927),
ministru al Comunicaþiilor în guvernul Ionel Brãtianu

DICULESCU, Grigore (19.XII.1927, Întorsura
Buzãului, Braºov  2.II.1989, Târgoviºte) Prozator, poet,
publicist. ªcoala primarã ºi liceul la Ienãchiþã
Vãcãrescu în Târgoviºte. Dupã o perioadã în care
munceºte pe ºantierul de la Salva-Viºeu, urmeazã
ªcoala de Ofiþeri Pompieri din Bucureºti. Ofiþer, apoi
redactor la Revista pompierilor. Diverse alte meserii,
dupã care este bibliotecar ºi instructor artistic la
Pucioasa ºi Târgoviºte. Are perioade de viaþã în care
se confruntã cu numeroase probleme, în special de ordin
material. Publicã poezie ºi prozã scurtã la Flamura
Prahovei, Dâmboviþa. Debut editorial în 1955 cu
placheta Povestea focului ºi Poveþele bunicului cãtre
Niculãeº. Sunt poveþe pentru copii, privitoare la
consecinþele grave ale jocului cu focul. Povestirile
urmãtorului volum, apãrut postum, (Risipind viaþa, 1998)
sunt scurte radiografii în cotidian fãcute de un fin analist.
Talent incontestabil, ce s-a risipit într-o viaþã, care i-a
fost deseori potrivnicã. (V.P.)
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(1927-1928), ministru secretar de stat în Departamentul
Muncii, Sãnãtãþii ºi Ocrotirilor Sociale în guvernul Duca
(noiembrie-decembrie 1933) ºi în guvernul Tãtãrescu
(1933-1937). Coordonator al comisiei care a elaborat
Legea de unificare administrativã, adoptatã de parlament
în 1925, preºedinte al comisiei de anchetã în afacerea
Skoda, preºedinte al Senatului (1935-1936). A
încurajat înfiinþarea la Târgoviºte a Cercului liberal de
studii pentru propagandã electoralã (1929). C. Dimitriu
nu a uitat locurile natale ºi, în funcþiile pe care le-a
îndeplinit, a cãutat sã sprijine dezvoltarea ºi
modernizarea oraºului ºi a judeþului. Cu contribuþia sa
s-au refãcut ºcoli, biserici, dispensare, s-au realizat
lucrãri de infrastructurã, au venit în judeþ personalitãþi
politice de prim-plan (miniºtrii, lideri ai P.N.L.). În plan
internaþional s-a afirmat ca un apãrãtor al pãcii. Astfel,
în calitate de membru al Delegaþiei României la
Conferinþa Interparlamentarã de la Paris (septembrie
1937), a solicitat sprijinul democraþiilor occidentale
pentru prevenirea rãzboiului. Dupã 23 august 1944, C.
Dimitriu s-a implicat în refacerea P.N.L., refuzând
colaborarea cu forþele procomuniste. A lãsat prin testament dorinþa de a se face la Târgoviºte o Fântânã a
sufletului. (M.C.)

al ªcolii Viiºoara (1978-1979), director adjunct cu munca
educativã la Colegiul Naþional Ienãchiþã Vãcãrescu
(1980-1989), inspector ºcolar de specialitate (istorieºtiinþe socio-umane) în anii 1995-2010. Este membru
în Comisia Naþionalã de Istorie din cadrul Ministerul
Educaþiei Cercetãrii Tineretului ºi Sportului, membru în
Comisia Naþionalã de Evaluare  olimpiada de istorie,
preºedinte ºi vicepreºedinte al Colegiului de disciplinã
al Inspectoratului ªcolar Judeþean Dâmboviþa (19962000, 2005-2010), preºedinte al Filialei Dâmboviþa a
Societãþii de ªtiinþe Istorice din România (1995-în
prezent) formator  Programul Naþional de Dezvoltare a
Competenþelor de Evaluare ale cadrelor didactice.
Experienþa didacticã a fost valorificatã în elaborarea unor
manuale de istorie pentru învãþãmântul liceal, de la clasa
a IX-a pânã la clasa a XII-a (1999-2007), sub coordonarea
reputatului istoric, profesor universitar doctor Ioan Scurtu.
De asemenea, este coautor la manualul Istoria
românilor. Epoca contemporanã apãrut la Editura
Asociaþia Istoricilor din Republica Moldova, destinat
elevilor din clasa a XII-a din aceastã þarã. Împreunã cu
mai mulþi colegi din judeþul Dâmboviþa a publicat culegeri
de teste ºi sinteze pentru examenele naþionale (capacitate/ testare naþionalã ºi bacalaureat). (M.C.)

DIMITRIU, Ion Membru de frunte al Partidului
Naþional Liberal, prefect al judeþului în anii 1925-1926,
1927-1928. A fãcut parte din structurile de conducere
la nivel judeþean. În anul 1944, dupã înlãturarea regimului
antonescian a acþionat pentru refacerea partidului, fiind
membru în Delegaþia permanentã. Era fratele liderului
judeþean Costicã Dimitriu. (M.C.)

DINCÃ, Ion (14.IX.1915, Hobaia, Grãdinari, Ilfov 
16.V.2007, Târgoviºte) Profesor, poet, prozator, publicist. Numele sub care semneazã creaþiile literare: DincãHobaia Ion. Dupã studii în satul natal, urmeazã cursuri
la Liceul ªincai din Bucureºti (1928-1936). Din 1937 ºi
pânã în 1941 student al Facultãþii de ªtiinþe din Bucureºti,
specializarea matematicã, pe care o absolvã în 1942.
Pânã la pensionare profesor de matematicã la Pucioasa
(1945-1948), apoi la diverse ºcoli din Târgoviºte, dintre
care mulþi ani la Liceul Ienãchiþã Vãcãrescu. Scrie
articole cu caracter didactic la ziarele locale (Uzina ºi
ogorul, Dâmboviþa), poezie în revista Vlãstarul. Editorial debuteazã târziu (1995) cu volumul Orizonturi
galactice, urmat de Zâmbet ºi popas, Ufologie poeticã
(1996) ºi Antiparalele poetice (1997), Bazaconii poetice
(1998). Relevant este volumul memorialistic Douã palme
ºi un director (1999), amintiri ale unui dascãl la un liceu
de prestigiu târgoviºtean, pornit pe panta degradãrii
actului educativ, în ultimele decenii (de fapt întâmplãri
personale). În volumele de eseuri abordeazã teme majore
ale existenþei umane: Prolegomene la viitorul religiei
(2002), Prolegomene la viitorul omenirii (2003). Demonii
progresului (2003), Progres ºi sãrãcie (2004). (V.P.)

DIMITROPOL, Vasile Personalitate marcantã a
vieþii politice în epoca modernã,gazetar ºi lider de
partid. Întemeietor, în 1882 al Partidului Conservator
în judeþul Dâmboviþa, colaborator al liderului conservator Gheorghe Grigore Cantacuzino. În anul 1888 a luat
parte la campania de rãsturnare de la putere a guvernului
liberal condus de Ion C. Brãtianu. În 1908 a pus bazele
Partidului Conservator-Democrat în Dâmboviþa ºi a
acþionat pentru apariþia ziarului Democratul Conservator (1908-1909). (M.C.)
DINCÃ, Constantin (2.VI.1950, Conþeºti,
Dâmboviþa) Profesor, director, inspector ºcolar, cadru
didactic universitar. Este absolvent al Facultãþii de istorie
 Universitatea Bucureºti (1974), doctor în istorie (2011).
A funcþionat în diverse instituþii de învãþãmânt: ªcoala
Valea Lungã Cricov (1974-1976), ªcoala Conþeºti (19761978), ªcoala Viiºoara (1978-1979), Colegiul Naþional
Ienãchiþã Vãcãrescu (1979-în prezent). Din anul 1995
este lector, cadru didactic asociat al Universitãþii
Valahia Târgoviºte, Facultatea de ªtiinþe Umaniste.
A îndeplinit funcþii importante în sfera educaþiei: director

DINCÃ, Marin (25.VII.1942, Brãteºti, Vãcãreºti,
Dâmboviþa  8.X.2002, Târgoviºte) Cursurile primare ºi
gimnaziale la ªcoala Generalã din comuna Nucet;
absolvent al Liceului Voievodul Mircea din Târgoviºte
ºi al Academiei Militare (actualmente, Universitatea
Militarã Regele Carol I) din Bucureºti. Urmeazã cursuri
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de Drept din cadrul Universitãþii Bucureºti. În 1963 a
fost legitimat ca fotbalist la Metalul Târgoviºte, unde
a jucat pânã în 1966. În aceastã perioadã a evoluat
douã sezoane în divizia B (în anii competiþionali 19641965, 1965-1966) ºi a jucat 6 meciuri în naþionala de
juniori a României. În 1966 s-a transferat la Dinamo
Bucureºti unde a evoluat pânã la retragerea din
activitatea competiþionalã (1983). Are în palmares, ca
jucãtor, 6 titluri de campion naþional (1971, 1973, 1975,
1977, 1982, 1983), 2 Cupe ale României (1968, 1982),
454 de jocuri, 53 goluri în divizia A, 75 selecþii ºi 7
goluri în prima reprezentativã, 33 meciuri ºi 3 goluri în
cupele europene intercluburi. A fost desemnat de 3 ori
de cãtre reprezentanþii presei sportive naþionale drept
Fotbalistul român al anului (1970, 1972, 1974).
Maestru emerit al sportului. Dupã ce a renunþat la
activitatea de jucãtor a fost desemnat antrenor secund
la echipa unde s-a consacrat, reuºind în sezonul 19831984 cu Dinamo Bucureºti, câºtigarea titlului, a Cupei
României ºi calificarea în semifinalele Cupei Campionilor
Europeni. A activat apoi, ca antrenor principal, la Clubul
Sportiv Târgoviºte (1985-1986, loc 3 în divizia B),
Metalul Bucureºti, ASA Tg. Mureº, Oþelul Galaþi,
Universitatea Cluj-Napoca, FC Olt Scorniceºti, FC
Naþional Bucureºti, Dinamo Bucureºti (cu care a
câºtigat Campionatul ºi Cupa, în sezonul 1999-2000).
În 1992 a fost numit antrenorul echipei naþionale, cu
care a reuºit obþinerea a 9 puncte (60% din totalul care
ne-a adus calificarea) în campania pentru Campionatul
mondial din 1994. Accidentul Kosice (2-5, cu Cehia
ºi Slovacia, pe 2 iunie 1993) a condus însã la demiterea
sa, iar laurii celui mai mare succes la nivel de primã
reprezentativã din istoria fotbalului românesc (locurile
5-8 la Mondialul din 1994, SUA) au fost culeºi de alþii.
În 1989-1990 a fost adjunct al ministrului sportului, iar
în 1990-1991 a fost secretar de stat pentru sport, la
Ministerul Tineretului ºi Sportului. Preºedinte al Clubului
sportiv Dinamo Bucureºti (1996-2000). Preºedinte,
director tehnic, manager general, la Fotbal Club
Dinamo Bucureºti. Autor al romanului autobiografic
Zâmbind din iarbã (2007). (A.B.)

postuniversitare de specialitate în domeniul cercetãri
penale la Universitatea din Bucureºti. Ofiþer de miliþie ºi
de poliþie în cadrul Ministerului de Interne / Ministerului
Administraþiei ºi Internelor, la Miliþia / Poliþia judeþului
Dâmboviþa, unde a ocupat funcþiile de ºef serviciu economic ºi de consilier. A urcat toate gradele militare de
la cel de locotenent la colonel (r). În perioada anilor
2000-2002 a organizat, în premierã româneascã, Muzeul
Naþional al Poliþiei Române din Târgoviºte, al cãrui prim
director a fost pânã în anul decesului. (G.C.)

DINESCU, Lazãr (9.III.1925, Bãleni, Dâmboviþa 
19.VI.1991, Târgoviºte) Profesor, publicist. Cursurile
ºcolii primare în comuna natalã, apoi ªcoala Normalã
la Târgoviºte ºi Bucureºti (1944). Licenþiat al Facultãþii
de Filologie a Universitãþii din Bucureºti (1949). Profesor
de limba ºi literatura românã la Bãleni-Români, Blaj ºi
Târgoviºte. Apoi director adjunct la licee din oraº. Redactor la Gazeta învãþãmântului între 1952-1953. O
scurtã perioadã este inspector-ºef la Inspectoratul
ªcolar Târgoviºte, iar apoi secretar ºi preºedinte al
Societãþii de ªtiinþe Filologice, filiala Târgoviºte (19611985). A fãcut parte din colectivul de redacþie a
monografiei oraºului Târgoviºte (1977). (V.P.)
DINU, Alexandrina (14.VIII.1941, Câmpina,
Prahova) Profesoarã, poetã, prozatoare, publicistã.
Dupã cursurile primare ºi liceale, încheiate în Bucureºti,
urmeazã Facultatea de Biologie a Universitãþii din
Bucureºti (1969). Funcþioneazã ca profesor de biologie
la ªcoala Generalã Starchiojd (judeþul Prahova), apoi la
ºcoli generale ºi licee din Târgoviºte pânã la pensionare.
Atrasã de literaturã conduce din 1992 timp de peste un
deceniu Cenaclul literar Elena Vãcãrescu de la Palatul
Copiilor din Târgoviºte, cu care cunoaºte numeroase
satisfacþii, prin lansarea unor tinere condeie în contextul
literar local ºi naþional. Debut literar cu poezie în revista
Delta din Tulcea. Colaboreazã cu poezii, reportaje, prozã
la Convorbiri literare, Tomis, Delta, Îndrumãtorul
cultural, Talk Show, precum ºi la publicaþiile locale
Dâmboviþa, Glasul cetãþii, Târgoviºtea, Realitatea
dâmboviþeanã, Jurnal de Dâmboviþa, Þeapa, Curier,
Litere. Obþine distincþii la concursurile de poezie de la
Tulcea (1975), Iaºi (1996), Odessa (2001). Debut editorial cu volumul de prozã Casa din vrãbii (1996), urmat
de Plânsul dintre nuferi (versuri, 1997), Aur ºi cenuºã
(versuri, 1999), Întoarceri în necunoscut (2000),
Cãrãrile timpului (2002), Vitralii indiscrete (2003),
Timp incandescent (2004), Martor indiscret (2008),
De-a râsu-plânsu (2008), Rãzbunarea (2009),
Thessalonia (2009). (V.P.)

DIRECÞIA DE SALUBRITATE TÂRGOVIªTE
Sediul central, str. Justiþiei nr. 7A. Înainte de anul 1990,
activitatea de salubrizare a funcþionat în municipiul
Târgoviºte în cadrul Exploatãrii de Gospodãrie Comunalã
ºi Locativã condusã de d-nul ing. Ghiþã Ion ºi aflatã în
subordinea Întreprinderii Judeþene de Gospodãrie
Comunalã ºi Locativã Dâmboviþa, condusã de ing. Mereu
Ion. În cadrul E.G.C.L. Târgoviºte a funcþionat sectorul
de salubritate cu sediul pe str. Justiþiei, condus de
Badea Ion. Prin reorganizare, dupã anul 1990 a luat
fiinþã Întreprinderea de Administrare a Domeniului
Public condusã de ing. Þuþuianu Ion. În anul 1994, o altã
reorganizare a schimbat denumirea unitãþii în Regia

DINU, Corneliu Cornel (2.VIII.1948, Târgoviºte)
Jurist, fotbalist, antrenor, conducãtor. Absolvent al
Liceului Nr. 3 Târgoviºte (1966). Licenþiat al Facultãþii
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Ghilimescu; consilieri: Ionelia Maria Orbeci, Steluþa
Cosac; inspectori: Alexandru Radu, Iulian Dan Olteanu.
Obiective: salvgardarea ºi sporirea patrimoniului cultural
naþional; susþinerea moºtenirii ºi diversitãþii culturale ºi
conservarea identitãþii culturale; creºterea gradului de
acces ºi de participare a publicului la culturã; promovarea
valorilor culturii; susþinerea creaþiei artistice, stimularea
sectorului industriilor culturale, circulaþia valorilor de
patrimoniu, promovarea dialogului intercultural;
susþinerea ºi promovarea cercetãrii ºtiinþifice; promovarea
multiculturalismului. (G.C.)

Autonomã de Gospodãrie Comunalã Târgoviºte, unitate
condusã de ing. Boriga Alexandru, urmat de ing. Olaru
Mihai. În anul 1996, activitatea de salubrizare a fost
transferatã la Primãria Municipiului Târgoviºte în cadrul
Direcþiei de Grãdini Publice condusã de ing. Biculescu
Nicolae. În anul 2005, a luat fiinþã S.C. ECO-SAL 2005
S.A. TGV., societate cu capital de stat, având ca obiect
strict de activitate salubrizarea stradalã. Unitatea a fost
condusã pânã în anul 2008 de ing. Vasilescu Virgil.
Din anul 2008 conducerea a fost preluatã de jr. Badea
Dãnuþ pânã în anul 2009, când societãþii S.C. ECOSAL 2005 S.A. i s-a schimbat domeniul de activitate,
din salubrizare în întreþinere ºi amenajare spaþii verzi,
iar la conducere a fost numit inginerul Panã Cãtãlin.
Tot în anul 2009 a luat fiinþã Direcþia de Salubritate care
avea ca obiect de activitate: salubrizarea stradalã, spaþii
verzi, marcaj rutier, animale fãrã stãpân, cimitire, sere
flori ºi baza de agrement. La conducerea Direcþiei de
Salubritate, de la înfiinþare ºi pânã în prezent, s-a aflat
jr. Badea Dãnuþ.(G.T./ C.V.)

DIRECÞIA SILVICÃ În 1930 este promulgatã Legea
pentru administrarea pãdurilor statului, prin care luau
fiinþã în plan teritorial ocoalele judeþene ale regimului
silvic, subordonate Direcþiei Regimului Silvic din cadrul
Casei Autonome a Pãdurilor Statului. Instituþia nou
înfiinþatã avea ca scop respectarea prevederilor Codului
Silvic referitoare la regimul silvic, atât de cãtre CAPS
cât ºi de cãtre particulari. În perioada care a urmat,
Ocolul Regimului Silvic Dâmboviþa a suferit atât schimbãri
ale denumirii, cât ºi unele restrângeri sau lãrgiri ale
atribuþiilor sale. În 1940, ocolul îºi schimbã denumirea
în Serviciul Silvic al Judeþului Dâmboviþa, iar în perioada
1 sept. 1948-31 mart. 1949 în Direcþia Silvicã Judeþeanã
Dâmboviþa. În apr. 1949, odatã cu înfiinþarea Comitetului
Provizoriu al Judeþului Dâmboviþa, instituþia devine Secþia
Silvicã a acestuia. În cadrul secþiei funcþiona Gospodãria
Silvicã de Stat Dâmboviþa, care se ocupa cu exploatarea
pãdurilor ºi prelucrarea masei lemnoase. Instituþia a fost
desfiinþatã în septembrie 1950, prin modificarea împãrþirii
administrative a þãrii în raioane ºi regiuni. (G.T./ C.V.)

DIRECÞIA JUDEÞEANÃ DÂMBOVIÞA A ARHIVELOR
NAÞIONALE Primele preocupãri de constituire ºi pãstrare
a actelor, dateazã din secolul al XIV-lea, de pe vremea lui
Mircea cel Bãtrân. Apoi în cancelariile domneºti de la
Târgoviºte s-au emis ºi pãstrat documente cu mare valoare
istoricã ºi documentarã. Importante au fost ºi cele cu
valoare ecleziasticã date din scaunul metropolitan, pânã
la mutarea acestuia la Bucureºti. Din secolul al XIX-lea,
se arhiveazã ºi documente ale administraþiei publice locale. Instituþional se înfiinþeazã în septembrie 1953, ca
filialã a Arhivelor Statului Prahova, cu sediul la Ploieºti.
Dupã reforma administrativ teritorialã din 1968 s-a înfiinþat
Filiala Dâmboviþa a Arhivelor Statului, cu sediul în
Târgoviºte, actualul fiind din 1967 ºi extins cu alte spaþii în
1981. Cuprinde peste 900 de fonduri ºi colecþii arhivistice
unele de mare valoare, dispunând ºi de un personal de
specialitate corespunzãtor. Dintre conducãtorii instituþiei,
amintim pe Georgeta Zmeu (1953-1954), Cleopatra
Ionescu (1954-1959), Ion Burtoiu (1959-1963), Gabriel
Mihãescu (1964-1967), Mircea Vodã Alexandrescu (19671977), Constantin Condrea (1977-2007), Pârvan Dobrin
(din 2007). (V.P.)

DISPENSARUL ªI CÃMINUL DE UCENICI Edificiu
modern, situat în strada Nicolae Filipescu, a fost
construit în 1930 de antreprenorii de lucrãri I. Pârvulescu
ºi Nichita dupã planurile lui I. Nicoliþã ºi patronat de
Corporaþia de meseriaºi. Primãria ºi Prefectura au
contribuit cu suma 100.000 lei pentru a realiza
canalizarea edificiului. (G.T./ C.V.)
DIÞESCU, Stan (1885-1917) Avocat, membru al
baroului târgoviºtean, mort eroic pe câmpul de luptã.
Licenþiat în Drept la Bucureºti, a intrat în scurtã vreme în
magistraturã pe care o pãrãseºte pentru a opta pentru
avocaturã (1912). Mobilizat în Regimentul 62 Infanterie, a
refuzat sã rãmânã la serviciul auxiliar, preferând sã meargã
în primele rânduri ale luptãtorilor. A cãzut, dupã cum
mãrturisea C.S. Ionescu într-un articol în ziarul Legea
Nouã, în luptele de la Dunãre [ ] rupt de un obuz, cu
convingerea cã cea mai înaltã datorie a fiecãruia dintre
noi este sã-ºi apere cu viaþa moºia strãmoºeascã. (M.O.)

DIRECÞIA PENTRU CULTURÃ ªI PATROMONIU
CULTURAL NAÞIONAL Ia fiinþã în februarie 1990 sub
denumirea de Inspectoratul pentru Culturã al judeþului
Dâmboviþa, consilieri teritoriali ºi ºefi fiind Viorica Arghir,
Nicolae Savu Cristescu ºi inspectori Nicolae Popescu,
Vasile Chiriuc ºi ªtefan Ion Ghilimescu. În 2003 i se
schimbã titulatura în Direcþia pentru Culturã Culte ºi
Patrimoniu Cultural Naþional a Judeþului Dâmboviþa, iar
din 2010 devine Direcþia Judeþeanã pentru Culturã ºi
Patrimoniu Naþional; directori executiv: Viorica Arghir,
consilieri teritoriali: Nicolae Popescu, ªtefan C. Ion

DOBÃ, Mihai-Marius (8.IV.1973, Târgoviºte)
Baschetbalist, antrenor. Absolvent al Liceului Industrial
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Române de Chirurgie ºi în colectivul de redacþie al
revistei Chirugia. (G.C.)

Nr. 2 Târgoviºte (1991) ºi al Universitãþii Valahia
Târgoviºte  Facultatea de ªtiinþe Umaniste, Secþia
Educaþie Fizicã ºi Sport (2008). A început sã practice
acest sport la vârsta de 10 ani, sub îndrumarea
profesorului Cornel Marinescu, la ªcoala Generalã Nr.
5 Târgoviºte. Legitimãri: CSª Târgoviºte (1987-1989),
CSª + Oþel Inox Târgoviºte (1989-1991), Steaua
Bucureºti (1991-1996), Erbaºu Bucureºti (1996-1997),
Steaua + Erbaºu Bucureºti (1997-1998), BRD Ploieºti
(1998-1999), Galtour Galaþi (1999), Föerbach Stuttgart,
Germania (2000), Rapid Bucureºti (2001), Cimentul
Fieni (2001), BC Argeº Piteºti (2002-2004), BC
Târgoviºte (2005-2008). În perioadele în care a fost
legitimat la echipe târgoviºtene e evoluat 3 sezoane în
divizia A, 2 în divizia B ºi 4 în campionatul naþional al
juniorilor ºi ºcolarilor. În 1989 (pe când avea numai 16
ani) a debutat în divizia A ºi în naþionala de juniori a
României (pentru care a jucat 15 meciuri, în preliminariile
campionatului european de juniori, campionatul balcanic
ºi meciuri inter þãri). A câºtigat o medalie de argint ºi
una de bronz la campionatele naþionale ale juniorilor ºi
ºcolarilor. Ca jucãtor, în perioadele în care nu a evoluat
pentru echipe din Târgoviºte, are în palmares 12 sezoane
jucate în divizia A din România ºi un sezon în Liga 2
din Germania. A evoluat de 37 de ori în echipa naþionalã
(debut în 1991, într-un meci cu Bulgaria din preliminariile
campionatului european). În 1995 a fost declarat Cel
mai bun baschetbalist român al anului. A început
cariera de antrenor în 2001 când a pregãtit timp de un
sezon echipa femininã de junioare MCM Târgoviºte.
Dupã 2 ani de întrerupere a revenit în 2004 la MCM,
unde în paralel cu activitatea de aici a fost antrenor
secund la echipa de senioare, divizia A a Târgoviºtei
(Livas Biandra  2005-2006, Municipal  2006-2007,
Municipal MCM  2008-2010). Din aceastã posturã a
contribuit la câºtigarea a trei titluri ºi a unei medalii de
argint la campionatele naþionale ºi a 4 Cupe ale
României. Din 2010 este antrenor secund al echipei
masculine de divizia B CSª Târgoviºte. (A.B.)

DOBRE, Ion (17.VIII.1956, Bilciureºti, Dâmboviþa)
Voleibalist. Absolvent al Grupului ªcolar 23 August
Bucureºti (1974), Liceului Industrial Nr. 2 Petrol Mine
Geologie Târgoviºte (1983) ºi al ªcolii tehnice
postliceale de electronicã industrialã Bucureºti (1986).
A început practicarea voleiului în anul 1971 la Grupul
ªcolar 23 August Bucureºti, cu profesorul Jean
Sãvulescu. Legitimãri: Grupul ªcolar 23 August
Bucureºti (1971-1975, campionat republican juniori ºi
ºcolari), SARO Târgoviºte (1974-1975, divizia B),
Steaua Bucureºti (1975-1977, divizia A), SARO
Târgoviºte (1977-1982, divizia B), Calculatorul IIRUC
Bucureºti (1982-1984, divizia A), Metalul Târgoviºte
(1984-1990, divizia B). Pentru echipele târgoviºtene
SARO ºi Metalul a evoluat 12 sezoane competiþionale
în divizia B (inclusiv, de 2 ori, la baraje de promovare
în divizia A). A debutat în echipa naþionalã de seniori
într-un meci disputat în 1978, la un turneu din Bulgaria,
în compania reprezentativei similare a Belgiei. În
perioada sa târgoviºteanã a jucat de 9 ori în naþionala
României, prilej cu care a câºtigat o medalie de argint
la Campionatele Balcanice din 1978. Cu Steaua
Bucureºti a câºtigat o Cupã a României (1976) ºi 2
medalii de argint la campionatele naþionale (1975-1976,
1976-1977), iar pe când evolua la Grupul ªcolar 23
August Bucureºti (1973) a jucat de douã ori în echipa
naþionalã de juniori. Privind activitatea sa de conducãtor
sunt de menþionat: director sportiv pentru secþia de volei
a clubului Cimentul Fieni (1999-2001, divizia B; 20012003, divizia A); preºedinte Municipal Club Volei / MCV
Târgoviºte (cu echipe de bãrbaþi ºi femei în eºalonul
secund al voleiului românesc, în perioada 2007-2009);
oficial sportiv al CSM Târgoviºte (divizia A 2 femei, din
2009 pânã în prezent). În anul 1985 a absolvit ªcoala
de Arbitri din cadrul Federaþiei Române de Volei, iar în
1989 a obþinut categoria I ceea ce i-a permis sã conducã
meciuri de divizia B. A îndeplinit cu intermitenþe funcþia
de antrenor-instructor la formaþiile târgoviºtene Metalul
(bãrbaþi, divizia B), Grup ªcolar Voievodul Mircea
(femei, divizia juniori) ºi MCV (femei, divizia A 2). (A.B.)

DOBÎNDÃ, Ion (28.I.1939, Gheboieni, Dâmboviþa)
Absolvent al Liceului (azi, Colegiu Naþional) Ienãchiþã
Vãcãrescu din Târgoviºte ºi al Facultãþii de Medicinã
Generalã de la Institutul de Medicinã ºi Farmacie din
Bucureºti; doctor în chirurgie ºi medic primar. Director
general al Spitalului din Cetate, Dolj, director general
adjunct al Direcþiei Judeþene Sanitare Dâmboviþa, ºef al
secþiei chirurgie a Spitalului Judeþean de Urgenþã din
Târgoviºte. De asemenea, om politic ºi fost consilier în
Consiliul Local al municipiului Târgoviºte. În practica
medicilor chirurgi a introdus pentru prima oarã în
Dâmboviþa laparostomia pancreatitei acute sau
coledocoduodenoanastoma. A fost distins cu Ordinul
Meritul Sanitar, clasa a III-a ºi cu titlul de Cetãþean de
Onoare al Târgoviºtei. Este membru al Societãþii

DOBRESCU, Cãlin (1810-1870) Cizmar, starostele
meseriaºilor, deputat de mahala al Sfatului Orãºenesc,
a militat pentru punerea în aplicare a hotãrârilor
Guvernului Provizoriu de la 1848. (M.O.)
DOBRIN, Pârvan (2.VI.1949, Cândeºti, Dâmboviþa)
Istoric, publicist, istoric al culturii. Studii primare în
comuna natalã, urmate de cele liceale la Ion Heliade
Rãdulescu din Târgoviºte (1967). Licenþiat al Facultãþii
de Istorie a Universitãþii Bucureºti (1973). De la absolvire
arhivist, apoi consilier superior la Direcþia Judeþeanã
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Botoro  Tergovisco (1575), Baltazar Walther  Tervis
ºi Terviza (1599). (M.O.)

Dâmboviþa a Arhivelor Naþionale. Din 2008 conduce
aceastã instituþie. Între 1994-2004, cadru didactic
asociat al Universitãþii Valahia Târgoviºte, unde îºi ia
doctoratul în 2008, cu lucrarea Viaþa economicã a
regiunii Ialomiþei Superioare. Debut publicistic în
Valachica (1974), urmat de colaborãri cu articole de
istorie, istorie a culturii la Museum, Revista arhivelor,
Valachica, Dâmboviþa, Curier. Participã cu studii
ºi comunicãri la sesiuni organizate în Târgoviºte,
Bucureºti, Piteºti, Ploieºti. Autor sau coautor al unor
lucrãri de istorie Culegere de documente privind
Rãzboiul de Independenþã din 1877 (1977), Culegere
de documente privind rãscoala þãranilor din 1907 în
judeþul Dâmboviþa (1977), Paleografia chirilicã (note
de curs) (2001). În colaborare publicã ºi studiul
monografic Târgoviºte, vol. II (2001), Arhivele judeþului
Dâmboviþa la Semicentenar (2003), O istorie a
Consiliului Judeþean Dâmboviþa (2008). Coordoneazã
apariþia unui Îndrumãtor arhivistic (2007). (V.P.)

DOLÃNESCU, Ion (25.I.1944, Perºinari, Dâmboviþa
 19.III.2009, Bucureºti) A absolvit Liceul Ienãchiþã
Vãcãrescu din Târgoviºte (1966), timp în care a urmat
ªcoala Popularã de Artã. A debutat la vârsta de 18 ani
pe scena Casei de Culturã din Târgoviºte, unde a întâlnito pe Maria Tãnase, care l-a încurajat ºi i-a cãlãuzit
primii paºi. În 1966 a fost angajat la ansamblul
Ciocârlia. S-a impus prin vocea sa caldã, frumoasã ºi
de mare mãiestrie artisticã, care izvora din sensibilitatea
fiinþei sale. A înregistrat 50 de discuri pe vinil ºi CD-uri.
A colaborat cu Maria Tãnase, Maria Ciobanu, Ionela
Prodan ºi Elena Meriºoreanu. (M.O.)
DOLINESCU, Alexandru Preot, profesor, om politic, publicist. Îºi desfãºoarã activitatea la Liceul Militar,
Mãnãstirea Dealu, afirmându-se ca om de culturã ºi
politician la începutul secolului al XX-lea. Îmbrãþiºeazã
ideile þãrãniste ºi participã la Târgoviºte pe 13 decembrie
1918 la constituirea Partidului Þãrãnesc. Scrie articole
în ziarul Þãranul  ziar þãrãnist care apãrea la
Târgoviºte  în care le cere preoþilor sã fie alãturi de
sãteni pentru a aºeza în þarã cinstea ºi dreptatea.
Prin articolele ºi discursurile sale, preotul Dolinescu
aratã preocupare nu numai pentru scena politicã internã,
ci ºi pentru contextul extern. Astfel, în anii 1919-1920
pledeazã pentru recunoaºterea internaþionalã a Marii
Uniri ºi pentru apãrarea integritãþii ºi suveranitãþii
României. La începutul deceniului al treilea al secolului
al XX-lea se înscrie în Partidul Naþionalist Iorga, fiind
ales în anul 1923 vicepreºedinte al Comitetului Judeþean
ºi membru în Comitetul de direcþie. Colaboreazã la
ziarul iorghist Dâmboviþa nouã unde abordeazã teme
diverse: istorie, moralã, politicã º.a. Se afirmã ca un
important politician. Atras de ideile lui Nicolae Iorga,
scria în 1923: Naþional-democraþii se sprijinã pe cugetul
cinstit ºi luminat al mulþimii, ei cheamã pe toþi la lucru,
ei îºi pun puterile în susþinerea adevãratelor interese
ale mulþimii. (M.C.)

DOBROMIR OT TÂRGOVIªTE BÃTRÂNUL A fost
zugravul ce a coordonat echipa formatã din Jitian i
Stanciu, care au jugrãvit [...] mãnãstirea (Dealu) întâi
la leat 7023 (1514-1515), folosind vãpsele ºi aur.
Formaþi fiind în jurul Mitropoliei de la Târgoviºte, aceºti
pictori ºi-au desãvârºit mãiestria, zugrãvind în 1519
fresca de la biserica mãnãstirii Bistriþa, apoi au zugrãvit
Biserica Mitropoliei din Târgoviºte. Lucrãrile realizate,
sublinia Vasile Drãguþ, demonstrau cã, la nivelul întregii
þãri se realizase o anumitã unitate de concepþie ºi de
ambianþã sensibilã, ceea ce dovedeºte existenþa unui
mediu artistic cu relativã stabilitate. (M.O.)
DOBROMIR OT TÂRGOVIªTE CEL TÂNÃR A trãit
în a doua jumãtate a secolului al XVI-lea ºi a executat
pictura bisericii Tismana. Prin desenul sãu sprinten ºi
nervos, cu o rarã putere de sintetizare ºi o gamã
cromaticã interesantã, cu o excepþionalã inventivitate,
a reuºit sã realizeze compoziþii de amplã respiraþie
(Vasile Drãguþ). (M.O.)
DOCUMENTE CARTOGRAFICE Istorici strãini din
secolul al XVI-lea consemneazã Târgoviºtea în mod
diferit. Printre ei amintim: Marco Beneventano  Trigofora
(1508), Ioan Honterus  Tervisz (1532), Tergovistio
(1541), Sebastian Münster  Tervis (1545) ºi Tarwis
(1550) la Cappo Castaldo  Târgoviºte (1548), Girolamo
Ruscelli  Tergovista (1561), Ioanes Sambucus 
Tergoviscia (1566), Antonio Laferi- Tergovista (1560),
Abraham Ortelius  Targos (1570), Gerardus de Jode 
Targovisco, Tergovista (1578), Abraham Ortelius 
Tergovisco, Targos, Tergovischo (1579), Jacques
Bongars  Tervisch (1585), Domninico Custodis 
Tergoviscia (1596), Filippo-Pigafetta  Tergovista (1598),
Giovanni Antonio Marini  Ternovizza (1598), Giovanni

DRAGOMIR din Plãviceni (p. 6.III.1652) Era
nepotul lui Dobromir mare ban, cãsãtorit cu Elena, fiica
lui Radu clucer din Brâncoveni, rudã cu Matei Basarab.
În Sfatul domnesc a îndeplinit funcþiile de mare armaº
(1633-1639), mare clucer (1630-1641), mare ban (16411643, 1644-1652). Dregãtor credincios al lui Matei
Basarab pe care l-a slujit prin þãri strãine ºi la Þaringrad
ºi în tot locul ºi cu vãrsare de sânge. De la Târgoviºte
scria judelui Braºovului Mihai Goldschmied pentru a-l
ruga sã aibã grijã de pãmântul ce se aflã în olatul
cetãþii necesar pentru sticlãria lui vodã. Matei Basarab
i-a dãruit casele cu locul lor din sus de Curtea
Domneascã, aproape de râu, iar peste câþiva ani îi întãrea
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Petrescu  secretar general al organizaþiei judeþene ºi
Aristide Chiriþescu  Pucioasa, preotul N. Popescu 
Glodeni, þãranul Ion Brezeanu  Glodeni, inginerul C.
Ivãnceanu, S. Ghimpeþeanu. Articolele erau impregnate cu naþionalism ºi antisemitism, fiind abordate
subiecte variate: critici la adresa P.N.Þ., discursurile lui
Vaida-Voevod, probleme electorale, minoritãþile din
România º.a. (M.C.)

mori [ ] din josul oraºului, cu grãdini ºi vii [ ] cu loc
de arãturã ºi cu livezi de fân. (M.O.)

DRAGOMIR, Ilie Florin (20.IV.1940, Beleþi,
Negreºti, Argeº  20.XI.2009, Târgoviºte) Profesor,
bibliolog, publicist. Dupã studii elementare în comuna
Priboieni (Argeº), urmeazã cele de la ªcoala Normalã
Câmpulung, absolvite în 1957. Din 1974 licenþiat al
Facultãþii de Filozofie a Universitãþii Bucureºti. Învãþãtor
la ºcoli din judeþul Olt. Lucreazã apoi în administraþia
publicã din Târgoviºte. Începând cu 1990 ºi pânã la
pensionare (2004), metodist la Biblioteca Judeþeanã Ion
Heliade Rãdulescu Dâmboviþa. Debut publicistic cu
Tradiþii de lecturã în judeþul Dâmboviþa (1993).
Colaboreazã la: Dâmboviþa, Biblioteca, Curier, din
al cãrui colectiv de redacþie face parte, precum ºi la
alte publicaþii ale bibliotecilor din þarã. Autor, în colaborare
cu Victor Petrescu, al Ghidului bibliotecilor din judeþul
Dâmboviþa (1993), precum ºi al monografiei Lectura
publicã târgoviºteanã (1998). Cunoscãtor al tradiþiilor
culturale, precum ºi al celor de lecturã ale Târgoviºtei,
este autorul unor articole de specialitate. (V.P.)

DRAPELUL DOROBANÞILOR JUDEÞULUI
DÂMBOVIÞA (1852-1863) Este cel mai vechi drapel al
unui corp de armatã cunoscut: tricolorul dispus orizontal
latura 900 mm, hampa (2620 mm) cu o acvilã în vârf
(200 mm înãlþime). Pe fâºia galbenã (central) era pictatã
o acvilã cu zborul în jos, cruciatã ºi încoronatã princiar
cu aur, aºezatã pe un scut albastru pe care se aflã
stema judeþului: o caprã neagrã / þap privind spre dreapta
aºezatã pe o stâncã. În vârful hampei era o acvilã cu
aripile adunate, cruciatã, coronatã princiarã þinând în
gheare fulgere. Iniþial în cele patru colþuri ale drapelului
se afla cifra domnitorului Barbu ªtirbei, iar în perioada
cãimãcãmiei 1856-1859 cifrele domnitorilor au fost
înlocuite cu acvila Þãrii Româneºti. (G.T./ C.V.)

DRAGOMIRESCU, Polizu Avocat, gazetar,
vicepreºedinte al Partidului Naþional Liberal-Dâmboviþa
ºi membru în conducerea centralã. Deputat în anii 19221926, 1933-1937 ºi senator în anii 1927-1928. A fost
primar al Târgoviºtei în 1918 ºi prefect al judeþului în
anii 1918 ºi 1936-1937.A fãcut parte din comitetul de
coordonare al ziarului Viitorul Dâmboviþei (1921-1935),
alãturi de Grigore Tollea, Irimescu-Cândeºti º.a. Ca
parlamentar a apãrat interesele judeþului, implicându-se
în mod deosebit în acþiunile pentru adoptarea Legii de
conversiune a datoriilor agricole. În 1945 a pãrãsit PNL,
punând bazele PNL-Tãtãrãscu. În martie 1945 a semnat
aderarea la platforma Frontului Naþional Democrat care
grupa forþele procomuniste. (M.C.)

DRAPELUL GUARDIEI ORÃªENEªTI DIN
TÂRGOVIªTE (1867) Era asemenea celui al armatei,
avea în locul armelor þãrii însemnele oraºului ºi numãrul
legiunii. Tricolorul era dispus vertical: cu albastru lângã
hampã ºi cu roºu fluturând liber; fiecare culoare avea
380 mm lãþime ºi 90 mm lungime. În mijlocul drapelului,
era pictatã pe un ecuson/ scut stema oraºului Târgoviºte,
iar în colþuri în cifre romane brodat în aur numãrul legiunii
I încojurat de o coroanã din frunze de stejar, scut timbrat
cu o coroanã muralã de aur, tripartit în benzi: sus
albastru, mijloc galben, iar jos roºu; broºat peste tot o
cãprioarã/ þap  emblema judeþului Dâmboviþa. Sub scut,
pe o panglicã albastrã tivitã cu roºu, este înscrisã deviza
gãrzilor civice: Patria ºi dreptul meu. De jur împrejurul
drapelului se aflã franjuri de aur. Pânza drapelului are
1140 mm lungime ºi 950 mm lãþime. În vârful hampei
este o acvilã din lemn de 200 mm înãlþime, cu zborul în
jos, coronatã princiar, poartã în gheara dextrã un sceptru,
iar în senestra o sabie din aur. Pe pieptul acvilei un scut
tãiat având în primul cartier acvila, iar în al doilea un cap
de bour. Acvila stã pe un cartel rectangular, iar o panglicã
ce trece peste sceptru ºi sabie poartã deviza armatei
Honor si patria. (G.T./ C.V.)

DRAPELUL Apãrut în perioada 1 iulie  15 octombrie
1936 cu subtitlul Organ de luptã al Frontului Românesc
din judeþul Dâmboviþa. Director ºi proprietar era C.S.
Ionescu, iar redacþia ºi administraþia se aflau pe strada
I.C. Brãtianu, nr. 2. Scopul ziarului era promovarea
concepþiei naþionaliste a lui Vaida-Voevod  preºedintele
Frontului Românesc la nivel de þarã cu sloganul România
a românilor. Chiar în primul numãr, în articolul Chemare
se sublinia cã ziarul va acþiona pentru apãrarea
patrimoniului românesc ºi pentru a duce acest neam la
strãlucirea la care-i dã dreptul zbuciumatul sãu destin.
Publicã articole nume binecunoscute pe scena politicã
dâmboviþeanã: avocaþii I.Gr. Perieþeanu  fost ministru,
preºedintele Uniunii Avocaþilor din România ºi liderul
organizaþiei judeþene Frontul Românesc, Constantin S.
Ionescu  vicepreºedinte al organizaþiei judeþene ºi
decanul Baroului Dâmboviþa, Gheorghe Trifu, Lazãr

DRAPELUL REGIMENTULUI 22 DE DOROBANÞI
Regimentul de dorobanþi a fost înfiinþat în 1880 cu
reºedinþa la Târgoviºte, iar drapelul l-a primit la 28
noiembrie în acelaºi an (model 1874). Regimentul III
Dâmboviþa Nr. 22 cu reºedinþa la Târgoviºte s-a format
din amalgamarea Regimentului III de Infanterie de Linie
cu Regimentul 22 Dorobanþi în anul 1891. Noul corp
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de aur. În gheara dreaptã þine un sceptru de aur iar în
cea stângã o sabie cu mânerul de aur; de jur împrejurul
acvilei o ghirlandã de frunze de laur ºi stejar; în colþurile
pânzei câte o acvilã de aur asemãnãtoare cu cea din
mijlocul ei; hampa este îmbrãcatã în viºiniu 3200 mm
ºi are în vârf o acvilã în zbor încoronatã princiar ºi
cruciatã, aºezatã pe un glob-ambele din aur. Acest
drapel a fost în serviciul regimentului pânã în anul 1863
când Al. Ioan Cuza a înmânat un nou drapel cu ocazia
manevrelor militare de la Cotroceni. Noul drapel era
asemãnãtor celui dinainte având dimensiunile: lungime
110 mm ºi lãþime 900 mm. Ceea ce îl deosebea era
scutul de pe pieptul acvilei tãiat în douã cartiere printr-o
linie verticalã; în primul cartier se afla stema Munteniei,
o acvilã cu zborul în jos cruciatã ºi încoronatã princiar,
iar în al doilea cartier se afla stema Moldovei cu un cap
de bour. Cealaltã faþã a drapelului era identicã cu cea
descrisã mai sus, singura deosebire fiind datã de
schimbarea ordinei stemelor în cartiere în scopul de a
demonstra egalitatea celor douã principate. În colþurile
libere ale tricolorului se afla cifra domnitorului
înconjuratã de o ghirlandã din ramuri de mãslin din aur.
Drapelul a fost în serviciu pânã în martie 1866.
Regimentul a primit cel de al treilea drapel în 1866 de
la Locotenenþa Domneascã, fiind în serviciul
regimentului pânã în 1874. Modelul drapelului 1866 era
confecþionat din mãtase tricolorã având culorile dispuse
orizontal cu dimensiunile 1600 mm lungime ºi 900 mm
lãþime. Pe ambele feþe se aflau înscrisuri identice: pe
fâºia roºie România, pe cea galbenã  al III regiment;
pe cea albastrã  linie; la cele patru colþuri ºi înconjurat
cu lauri se afla numãrul Corpului III. În vârful hampei o
acvilã cruciatã aºezatã pe un cartel cu deviza Honor
et patrie. Cel de-al cincilea drapel al regimentului a
fost înmânat de domnitorul Carol I în 1874 la Bãneasa
dupã încheirea manevrelor de toamnã. Drapelul este
din mãtase, tricolor dispus vertical cu albastru lângã
lance ºi cu roºu liber în aer. Stema þãrii este pictatã pe
roºu închis în mijlocul fâºiei galbene. Drapelul este pãtrat
cu latura de 1550 mm; hampa de 3.000 mm, iar în vârf
are o acvilã cruciatã stând pe un cartel pe care se aflã
inscripþia Onoare ºi patrie, 3-lea regimentul de linie.
Pe hampã se aflã o brãþarã metalicã cu inscripþia al 3-lea
regiment linie. În mijlocul tricolorului apare o acvilã de
nisip (neagrã) cu zborul în jos, cruciatã de argint ºi
coronatã princiar de aur, þinând în gheara dextrã o spadã
de argint, iar în senestra un sceptru din acelaºi metal,
privind un soare de aur care reprezintã Þara
Româneascã. În al doilea cartier un bour de nisip cu
coarnele de argint având între coarne o stea de aur cu
ºase raze, o lunã nouã, reprezintã Moldova. În al treilea
cartier, figureazã un leu de aur cu o coroanã de mare
ban privind o stea de aur cu ºase raze care reprezintã
Banatul Craiovei. În al patrulea cartier figureazã doi
delfini de argint afrontaþi, care reprezintã þãrmurile mãrii.

primea drapelul cel mai vechi ºi tradiþia acestuia:
regimentul III de Infanterie de Linie. Drapelul acestui
regiment a rãmas în serviciul regimentului pânã în 10
mai 1902, când a primit un nou drapel cu ocazia
sãrbãtoririi a 25 de ani de la Rãzboiului de Independenþã.
Drapelul era din mãtase tricolorã: albastru la hampã,
urmând culorile galben ºi roºu dispuse vertical. În
mijlocul tricolorului, pe fâºia galbenã, era pictatã stema
României (1872) ºi cu modificãrile aduse în 1881: scut
împãrþit în patru cartiere în care sunt reprezentate Þara
Româneascã (acvila), Modova (capul de bour), Oltenia
(un leu de aur), þãrmurile Mãrii Negre (doi delfini afrontaþi);
peste tot stema Casei de Hohenzollern având de jur
împrejur un cadru de aur; scut timbrat cu o coroanã
regalã pe o eºarfã cu litere de aur este înscrisã deviza
Casei Regale Nihil sine deo. Scutul este susþinut de
doi lei; câmpul blazonului este înconjurat de o ghirlandã
din frunze de laur ºi frunze de stejar; în cele patru colþuri
cifra lui Carol I, încoronatã ºi înconjuratã cu ghirlande
de laur pictate. Cealaltã faþã a drapelului este identicã;
pânza are forma pãtratã cu latura de 1260 mm (fiecare
culoare-fâºie are 420 mm lãþime); hampa de 2900 mm
lungime vopsitã în negru, în vârful hampei o acvilã
cruciatã ºi coronatã (lungime 200 mm) aºezatã pe un
cartel având pe faþã deviza Onoare ºi patrie, iar pe
spate Regimentul 22 Infanterie. Pe hampã se aflã o
brãþarã metalicã cu deviza Regimentul 22 Infanterie.
În 1929, Regimentul a primit un nou drapel cu
dimensiunile de 1090 mm pe 800 mm, în mijlocul pânzei
pe culoarea galbenã era cusutã stema României Mari
model 1921. În 1938 pe acest drapel au fost brodate
denumirile localitaþilor unde regimentul a dat marile
lupte: pe fâºia roºie Câmpulung-Mãrãºti, iar pe fâºia
albastrã Plevna-Ardeal-Bratocea. Avea aceleaºi
accesorii ca ºi precedentele sale ºi a fost în serviciul
regimentului pânã în 1945. Drapelul a fost decorat cu
medalii: Crucea Trecerii Dunãrii (1878), Medalia
Jubiliarã 40 de ani de domnie a regelui Carol I, Medalia
Avântul Þãrii (1913), Ordinul Militar Mihai Viteazul cls.
a III-a (1917), Medalia Crucea Comemorativã a
Rãzboiului 1916-1918 cu baretele Carpaþi, Mãrãºti,
Mãrãºeºti, 1918, Virutea Militarã de Rãzboi cls. I
(1918), Medalia Victoria (1921), Medalia de Onoare a
Armatei Italiene (1920), Medalia 50 de ani de la
Proclamarea Independenþei (1927). (G.T./ C.V.)

DRAPELUL REGIMENTULUI III DE INFANTERIE
DE LINIE A fost primul steag tricolor înmânat în 1834
de domnitorul Al. Dimitrie Ghica în baza hatiºerifului III
al sultanului Mahmud II. Era confecþionat din trei fâºii
de mãtase (roºu, galben, albastru dispuse orizontal)
având dispuse deasupra roºu, galbenul la mijloc ºi
albastru jos. De jur împrejurul pânzei erau franjuri de
aur, în mijlocul câmpului pânzei pe un scut alb se aflã
o acvilã cu zborul în jos, încoronatã princiar ºi cruciatã
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Bucureºti (1998). A fost ziarist la Jurnal de Dâmboviþa
(1993-2000) ºi redactor-ºef adjunct la Antena 1 ºi
Radio D. Din 2000 avocat în Baroul Dâmboviþa. Consilier
în Consiliul Local Târgoviºte în perioada 2004-2008.
Colaboreazã cu articole, poezie la Oglinda
dâmboviþeanã, Climate literare, Litere. În ultima
perioadã se dedicã activitãþii profesionale. Autor al
volumului de versuri De 7 ori 7 pãcate (2005). (V.P.)

Peste tot scartelat de Lunã ºi Saturn, care reprezintã
Casa de Hohenzollern. Scutul este trimbat de o coroanã
regalã al cãrei glob este de azur. Susþinãtorii sunt doi
lei de aur, deviza casei de Hohenzollern este înscrisã
pe o eºarfã de argint cu litere de aur Nihil sine deo.
Câmpul blazonului este înconjurat cu o ghirlandã de
frunze de aur ºi argint, în cele patru colþuri ºi înconjuratã
cu ramuri de aur se aflã cifra domnitorului Carol I. Partea
opusã a drapelului este identicã cu cea de mai sus.
Drapelul are ca accesorii: o cravatã tricolorã, un port
drapel, un pahar pentru purtarea hampei, o învelitoare
(husã) care servea ca protecþie pentru acvilã, o trusã
pentru þintuire compusã din ciocãnel metalic ºi þinte
aurite sau din argint. (G.T./ C.V.)

DRÃGHICEANU, Virgil (V.1879, Târgoviºte  dec.
1964, Bucureºti) A urmat ºcoala primarã din Târgoviºte,
a fost licenþiat în litere ºi filosofie. A fost bibliotecar al
Casei Bisericii, secretar al Comisiei Monumentelor
Istorice, unde s-a dovedit un harnic cercetãtor al
monumentelor istorice. A acordat o atenþie deosebitã
monumentelor istorice din Târgoviºte ºi judeþul
Dâmboviþa ºi a coordonat sãpãturile arheologice din
Curtea de Argeº, Câmpulung ºi Târgoviºte (1934-1938).
În lucrãrile sale, Târgoviºtea a ocupat un loc deosebit:
În amintirea lui Constantin Brâncoveanu, 1714-1914,
Raport asupra cercetãrilor fãcute cu privire la
monumentele istorice din judeþul Dâmboviþa (1907),
Monumentele noastre istorice (1912), Mitropolia
Târgoviºtei. Note istorice ºi arheologice (1933), multe
studii, comunicãri, inscripþii despre Târgoviºte ºi
împrejurimi. Interesante sunt ºi lucrãrile Mathei
Drãghiceanu. O viaþã închinatã binelui public ºi 707
zile sub cultura pumnului german. (M.O.)

DRÃGAN din Meriºani-Bucºani (sec. XV  1530)
Dregãtor muntean. Mare postelnic (11 iul. 1523  19
apr. 1525), postelnic (1525, 1528, 1529). Cãsãtorit cu
Stana, nepoata domnului Vlad Cãlugãrul, era ºi rudã
prin alianþã cu Radu de la Afumaþi, pe care l-a slujit.
Conduce alãturi de cumnatul sãu, Neagoe din Periº,
facþiunea boierilor munteni Drãculeºti, filoturci,
responsabili de uciderea domnului Radu de la Afumaþi
ºi punerea pe tron a lui Basarab VI, fãcând apoi parte
din locotenenþa domneascã la Târgoviºte (a.5 febr. 
a.27 mart. 1529). Noul domn, Moise, îi trimite pe cei
doi complotiºti cu oºtile în Transilvania (1529), la cererea
sultanului. Dupã eºecul turcilor la Viena ºi apropierea
sa de Craioveºti, Moise îl va executa. (A.ª./M.O.)
DRÃGAN, Corneliu I. (3.III.1956, Bucureºti)
Absolvent al unui liceu de muzicã ºi arte plastice ºi al
Facultãþii de Instalaþii de la Institutul Politehnic din
Bucureºti. Urmeazã, apoi, cursuri de picturã în ateliere
ale unor maeºtri din Franþa ºi Germania. Iniþierea în
picturã s-a fãcut în atelierul marelui pictor Dumitru
Gheaþã. Publicã numeroase caricaturi în revistele
Flacãra, Albina ºi Urzica ºi benzi desenate în
Cutezãtorii. A creat scenografia ºi decorurile la
spectacolul cu Înºirã-te Mãrgãrite de Victor Eftimiu, o
premierã a oamenilor în alb de la Spitalul Judeþean
Nr. 2 de la Mãnãstirea Dealu. A realizat pictura
bisericeascã în judeþele Bihor ºi Dâmboviþa. Este unul
din preferaþii galeriºtilor din Franþa ºi Germania. A fost
unul dintre fondatorii ziarului târgoviºtean Glasul
Cetãþii. În cele câteva decenii de când este locuitor al
Târgoviºtei a creat o operã picturalã (picturã de ºevalet,
acuarelã) de tip impresionist, surprinzând peisagistic
numeroase colþuri ale cetãþii. A fost încununat cu
Premiul I la Concursul de picturã marinã Dimitrie
ªtiubei, organizat de Liga Navalã Românã. (G.C.)

DRÃGHICI, Constantin (3.III.1936, Crãciunei, Olt)
Profesor, istoric al culturii, publicist. Studii liceale la
Caracal. Absolvent al Facultãþii de Filologie a Universitãþii
Bucureºti, cu specializarea rusã-românã (1960). Profesor
la ªotânga ºi la diferite licee din Târgoviºte, în special la
Ienãchiþã Vãcãrescu (1975-1998). A fost pentru perioade
scurte de timp inspector la Comitetul pentru Culturã ºi
Artã al oraºului Târgoviºte (1962-1963) ºi inspector ºcolar
de specialitate la Inspectoratul ªcolar Dâmboviþa (19751977). În 1977 efectueazã un stagiu de perfecþionare la
Universitatea Lomonosov din Moscova. Ca membru al
formaþiei corale Pro-Muzica din Târgoviºte, întreprinde
numeroase turnee în þarã ºi strãinãtate (Austria, Franþa,
Spania, Italia, Republica Moldova). Debut publicistic cu
reportaje la Scânteia tineretului (1960), urmat de
colaborãri la Uzina ºi Ogorul, Dâmboviþa. Autor al
lucrãrii Agenda automobilistului amator (1977), urmatã
de monografiile: Asociaþia Coralã «Pro-Muzica» 19732003 (2003) ºi Colegiul Naþional «Ienãchiþã Vãcãrescu»
1974-2004 (în colaborare, 2004), care continuã
monografia acestei unitãþi ºcolare de elitã a Târgoviºtei,
întocmitã în 1974 cu prilejul centenarului. (V.P.)

DRÃGAN, Sebastian Dragoº (22.I.1970, Moreni,
Dâmboviþa) Avocat, ziarist, poet. ªcoala generalã ºi
liceul la Moreni. Facultatea de Drept a Universitãþii

DRÃGUÞOIU, Petre (11.X.1949, Valea Voievozilor,
Rãzvad, Dâmboviþa) Profesor, ziarist, eseist, poet. Studii
primare ºi gimnaziale în satul natal, apoi Liceul
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paginã diverse îndemnuri sau poveþe din învãþãtura
bisericeascã. Spre exemplu, accentuând scopul ziarului,
se scria, invocând Glasul Domnului: Sã nu socotiþi cã
am venit sã stric legea sau prorocii, n-am venit sã stric,
ci sã împlinesc. (Matei, V, 17). (M.C.)

Ienãchiþã Vãcãrescu din Târgoviºte. Absolvent al
Facultãþii de Istorie-Geografie a Universitãþii din Craiova
(1973) ºi a Facultãþii de Istorie-Filozofie a Universitãþii
Al. I. Cuza din Iaºi (1978). Profesor de istorie-geografie
în judeþul Botoºani (1973-1975), apoi muzeograf la
Muzeul Judeþean Dâmboviþa (1975-1991). Din 1991
profesor la diferite ºcoli din Târgoviºte sau judeþ. A
participat la evenimentele din decembrie 1989. Activitate
jurnalisticã: redactor la Jurnalul de Dâmboviþa (19961998), redactor-coordonator la Dâmboviþa (2001-2005),
în colegiul redacþional la Târgoviºtea, Þeapa,
Obiectiv, Obiectiv-Muntenia. Colaborator la
Academia Caþavencu, Realitatea dâmboviþeanã,
Cotidianul. A fãcut parte din colegiul de redacþie al
revistei Valachica a Muzeului Judeþean Dâmboviþa
(1975-1991). Colaboreazã la Ramuri, Luceafãrul,
Flacãra cu poezie. Premiat la Festivalul Naþional de
Literaturã Moºtenirea Vãcãreºtilor de la Târgoviºte
(1982, 1983). Publicã studii ºi articole de istorie ºi istorie
a culturii dâmboviþene în Valachica ºi revistele ºi ziarele
la care a colaborat. Autor al lucrãrii Nichita Stãnescu,
de la o geanã de copil la nemurire (2003). (V.P.)

DRUMUL OII sau DRUMUL MOCANILOR Cobora
spre Târgoviºte, pe cele douã vãi, Ialomiþa ºi Dâmboviþa
ºi se uneau dupã ce se trecea de Târgoviºte la marginile
satelor Ulmi, Lazuri ºi Comiºani. A fost atestat prima
datã la 20 august 1789, dar era mult mai vechi. S-a
pãstrat ca toponim în tot cursul secolului al XIX-lea ºi
indica traseul drumului de transhumanþã, în pendularea
dintre munte ºi baltã. (M.O.)
DUCA, G. Ion (20.XII.1879, Bucureºti  29.XII.1933,
Sinaia, Prahova) Judecãtor, publicist, ministru,
preºedinte al P.N.L., personalitate a vieþii politice
interbelice. Îºi face studiile liceale la Liceul Sfântul Sava
din Bucureºti, apoi studiazã dreptul, luându-ºi doctoratul
la Paris (1902). Activeazã ca magistrat. Se înscrie în
Partidul Naþional Liberal, devenind deputat ºi apoi
ministru în mai multe guverne (1914-1919, 1922-1926,
1927-1928). Este preºedinte al P.N.L. în anii 1930-1933.
Viziteazã de mai multe ori Târgoviºtea ºi judeþul
Dâmboviþa, fiind prezent la diverse acþiuni ale organizaþiei
liberale. De asemenea, participã în anul 1925, alãturi
de Gheorghe Mârzescu  ministrul justiþiei, Constantin
Angelescu  ministrul Educaþiei ºi N.N.Sãveanu 
ministrul sãnãtãþii la inaugurarea noilor localuri destinate
unor instituþii publice: Liceul Constantin ºi Maria
Carabella, Tribunalul Judeþean, Spitalul Judeþean,
ªcoala Comercialã, ªcoala de Meserii, Internatul
Liceului Ienãchiþã Vãcãrescu, ªcoala Normalã din
Târgoviºte. (M.C.)

DREPTARUL Apare cu subtitlul izvor monografic
ºi religios  gânduri bune, în perioada 1 martie  20
mai 1928, sub direcþia preotului C. Niþescu. Redacþia ºi
administraþia se aflau în Târgoviºte, strada Bãrãþiei nr.
15. Scopul ziarului era de a reda Târgoviºtei strãlucirea
de altãdatã: Ca una dintre cele mai bãtrâne cetãþi
voievodale, Târgoviºtea, azi un oraº în urma multora,
pãstreazã în cuprinsul sãu rãmãºiþe istorice, semne
vederate ale unor vremuri de adâncã evlavie, strãjeri
gârbovi care au stat de veghe secole de-a rândul,
povestindu-ne tainic din trecutul nostru zbuciumat ºi
vijelios. Dând la o parte molozul de pe ele, multe fiind
ruinã, luând vãlul uitãrii, în care sunt îmbrãcate, vom cãuta
a le repune, pentru cititori, în strãlucirea lor de altãdatã.
Scriu articole interesante ºi de mare sensibilitate preoþii
C. Niþescu ºi Stelian Petrescu, profesorii Ioan Valescu,
R. Scheibler ºi Eduard Sãulescu de la Liceul Militar
Mãnãstirea Dealu, Elena Stematiu  preºedintele
Asociaþie Femeilor Române Solidaritatea, institutorii
Gheorghe Ionescu ºi I. Barbu, învãþãtorul Gheorghe
Bucuricã, profesorii I. Pavelescu ºi I. Diaconescu.
Temele abordate sunt variate, în ton cu specificul
ziarului: mila creºtinã, istoricul Mitropoliei din Târgoviºte,
morala ºi solidaritatea umanã, rolul bisericii ortodoxe,
superstiþiile antichitãþii în lumina credinþelor moderne,
pledoarie pentru un muzeu al Târgoviºtei, Ziua eroilor,
interferenþele artei bizantine cu arta româneascã,
însemnãrile lui Paul de Alep despre Târgoviºte, acþiuni
ale Casei Naþionale în sprijinul construirii unei Bãi
populare în cartierul Sârbi, apeluri cãtre preoþi ºi învãþãtori
pentru luminarea cetãþenilor º.a. Pentru a avea un
impact deosebit asupra cititorilor, ziarul publica pe prima

DUDÃU-DUMITRESCU, Elena (1884, Târgoviºte 
1956, Târgoviºte) Nepoata de sorã a scriitoarei
Smarandei Gheorghiu. Studii de sericiculturã la Padova
ºi de tehnica þesãtoriei la Como, Italia. Directoarea ªcolii
de Þesãtorie din Târgoviºte (1910-1940). (A.ª./M.O.)
DULÃMEA, ªtefan (25.VIII.1941, Câmpulung
Moldovenesc) A absolvit Colegiul Nicolae Bãlcescu
(actualmente, Carol I) din Craiova ºi Facultatea de
Medicinã Generalã de la Institutul de Medicinã ºi
Farmacie din Bucureºti; doctor în neurologie la Institutul
de Neurologie al Academiei Române; medic primar
neurolog. Medic la Spitalul de Cronici Mintali din
Deveselu, Olt, apoi la Policlinica din Pucioasa; ºeful
secþiei neurologie de la Spitalul Judeþean Nr. 2 de la
Mãnãstirea Dealu. Pentru prima oarã, la nivel mondial,
lanseazã o lucrare  experimentul fiind fãcut pe un mare
lot de pacienþi cu prelucrare statisticã, la Târgoviºte 
care evidenþiazã, atât calitativ, cât ºi cantitativ, clinic,
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Legitimãri: CSª Târgoviºte (1981-1985, Campionatul republican de juniori), Clubul Sportiv Târgoviºte (1985-1986,
Divizia B), Universitatea Craiova (1986-1987, Divizia A),
Dinamo Bucureºti (1987-1988, Divizia A), Flacãra
Moreni (1988-1989, Divizia A), Rapid Bucureºti (19891993, Divizia A, Liga 1), Oþelul Galaþi (1993-1994, Liga
1), Sportul Studenþesc Bucureºti (1994-1995, Liga 1),
FC Györ Eto (1995-1996, divizia A Ungaria), Chindia
Târgoviºte (1996-1997, Liga 1), Construction Henan
(1997-1998, divizia A China), Chindia Târgoviºte (19981999, Liga 2). A evoluat timp de 11 sezoane pentru 8
echipe de Divizia A, Liga 1 din România, îmbrãcând
tricourile acestora în 171 meciuri din primul eºalon
fotbalistic al þãrii ºi înscriind 14 goluri. Pentru Târgoviºte
a jucat un sezon în Liga 1 (16 meciuri, 2 goluri) ºi 2
sezoane în Divizia B. În perioada 1985-1986 a evoluat
de mai multe ori în naþionala de juniori a României. În
decembrie 1991 a jucat 2 meciuri în prima reprezentativã
a þãrii, iar în septembrie 1987 în Cupa UEFA. În anul
2000 a terminat ªcoala de Antrenori din cadrul FRF ºi a
fost angajat ca atare la CSª Dâmboviþa unde a continuat
din 2004 ca profesor pânã în 2009. A activat aici ca
antrenor secund la formaþia femininã de fotbal, posturã
din care în sezonul competiþional 2007-2008 a reuºit sã
claseze echipa târgoviºteanã pe locul 2 în Divizia A, sã
o promoveze în semifinalele Cupei României, iar junioarele
sã câºtige titlul de campioanã naþionalã. (A.B.)

dar ºi ca aspect fiziopatologic, modificãrile la bolnavii
de apraxis constructiv. Aceastã nouã metodã de
investigare neurologicã a fost validatã la o serie de
congrese internaþionale (Barcelona, Bucureºti, Verona)
ºi de publicaþii medicale internaþionale. (G.C.)

DUMITRACHE, Maria-Magdalena (3.V.1977,
Târgoviºte) Canotoare. Absolventã a ªcolii Generale Nr.
9 Târgoviºte (1990), Liceului din Orºova (1995), Facultãþii
de Educaþie Fizicã ºi Sport din cadrul Universitãþii Bacãu
(2001). Masterat în Managementul sportiv. A început
practicare sportului (iniþial volei ºi apoi handbal) când
era elevã la ºcoala generalã. În anul 1990 cu prilejul
unei acþiuni iniþiate de Federaþia Românã de Canotaj
i-au fost remarcate calitãþile fizice deosebite (talia,
anvergura braþelor etc.) ºi a fost îndrumatã sã se dedice
acestui sport. A practicat canotajul la Centrul Olimpic
CSª Marina Orºova (1990-1996) ºi Steaua Bucureºti
(1997-2000). Campioanã olimpicã la Sidney (2000), în
cadrul echipajului de schif 8+1. De 2 ori campioanã
mondialã (1998. 1999), la schif 8+1. A mai obþinut 2
medalii la campionatele mondiale de tineret (1 de aur,
1 de argint) ºi 6 la campionatele mondiale de juniori
(1 de aur, 5 de argint). Medaliatã la campionatele
europene în probele de dublu vâsle, 4 fãrã cârmaci, schif
8+1. Multiplu medaliatã la campionatele naþionale de
seniori ºi juniori. Maestrã emeritã a sportului. Director
al Direcþiei Judeþene de Tineret ºi Sport Galaþi (20102011). Distinsã cu Ordinul naþional Pentru Merit în grad
de comandor (2000). Cetãþean de onoare al municipiului
Târgoviºte (2000). Primul (ºi unicul, pânã în prezent)
sportiv nãscut la Târgoviºte care a reuºit sã intre în
posesia aurului olimpic. Cãsãtoritã cu Alin Irincu,
medaliat la campionatele mondiale de canotaj. (A.B.)

DUMITRESCU, Gheorghe (12.III.1930, Lucieni,
Dâmboviþa) Liceul Ienãchiþã Vãcãrescu (1950);
Facultatea de Medicinã Generalã Bucureºti (1956).
Dupã terminarea facultãþii este repartizat la Circa
Sanitarã Vârfuri (1956-1957). Funcþioneazã la Circa
Sanitarã Râu Alb (1957-1959). În 1959 promoveazã
concursul de secundariat. În perioada 1960-1995 este
medic la Spitalul Târgoviºte, secþia pediatrie. Între anii
1972-1995, este medic primar, ºef secþie la Spitalul
Târgoviºte. Director adjunct la Direcþia Sanitarã, judeþul
Dâmboviþa, cu responsabilitãþi în ocrotirea mamei ºi
copilului, domeniu în care obþinut rezultate, indicatori
de sãnãtate dintre cei mai buni din România. A publicat
în reviste medicale din þarã ºi a participat la congrese
de specialitate. Membru în Consiliul Municipal
Târgoviºte (1976-1978). Toatã viaþa a trãit ºi creat ca
medic ºi cetãþean în Târgoviºte. (N.V.)

DUMITRACHE, Marius (5.IX.1968, Bucureºti)
Cursuri primare ºi gimnaziale la ªcoala Nr. 5 Coresi,
liceale la Liceul (azi Colegiu Naþional) Ienãchiþã
Vãcãrescu; a urmat studii superioare de jurnalism ºi
istorie la Universitatea Valahia din Târgoviºte. A fãcut
parte din echipele fondatoare ale Radio Dâmboviþa 
D (prezentator ºtiri), televiziunii Antena 1 Târgoviºte
(redactor-ºef), periodicului Sportis (redactor-ºef). În
prezent director de programe la televiziunea Columna
din Târgoviºte. Realizator al unor emisiuni de vizibilitate:
Pragul de sus (Antena 1), Faþã în faþã ºi Revista
presei (Columna). A fost ºi corespondent judeþean al
gazetei naþionale Pro Sport. (G.C.)

DUMITRESCU, Ilie Atlet. Absolvent al Liceului
Militar Mãnãstirea Dealu (1916). Primul recordman al
României în proba de aruncarea ciocanului (19.25 m,
1915). Primul târgoviºtean recordman naþional. Primul
recordman al României la atletism legitimat la un club
din afara Bucureºtiului. (A.B.)

DUMITRAªCU, Gheorghe-Iulian (28.XI.1967,
Bilciureºti, Dâmboviþa) Fotbalist. Licenþiat al Universitãþii
Valahia din Târgoviºte  Facultatea de ªtiinþe Umaniste,
Secþia Educaþie Fizicã ºi Sport (2004). Primul care i-a
intuit calitãþile de fotbalist ºi l-a îndrumat la început de
carierã a fost antrenorul Gheorghe Teofil Tzitzeclis (1981).

DUMITRESCU, Silviu (4.II.1953, Gura Ocniþei,
Dâmboviþa) Fotbalist, antrenor. Absolvent al Liceului
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rezultate remarcabile ca dirijor al celebrei formaþii corale
Cântarea României a cadrelor didactice din Târgoviºte.
S-a remarcat ºi componistic cu opera simfonicã Patria.
Fire sensibilã, de o vastã culturã cu rezultate
remarcabile ca dascãl ºi dirijor, târgoviºtenii l-au preþuit
situându-l pe primele locuri ale slujitorilor artei muzicale.
(G.C./G.T./C.V.)

Ienãchiþã Vãcãrescu Târgoviºte (1971). Licenþiat al
Facultãþii de Mecanicã, Secþia Autovehicole Rutiere din
cadrul Institutului Politehnic Braºov (1978). Absolvent
al ªcolii de Antrenori, Specializarea Fotbal din cadrul
Institutului de Educaþie Fizicã ºi Sport din Bucureºti
(1988). A practicat fotbalul fiind legitimat la Recolta
Sãcuieni (1967-1971, Campionat raional, Campionat
judeþean), Dinamo Slatina (1971-1973, Divizia C), CSU
Braºov (1973-1977, Diviziile B ºi C), Steagul Roºu
Braºov (1977-1978, Divizia B), Clubul Sportiv Târgoviºte
(1978-1988, Diviziile A ºi B). Pentru echipa din
Târgoviºte a evoluat 5 sezoane pe prima scenã
fotbalisticã a þãrii jucând 127 meciuri în care a înscris 3
goluri ºi alte 5 ediþii de campionat în Divizia B. A activat
ca antrenor la Gloria Pãstârnacu (1988-1989,
Campionat judeþean), Cimentul Fieni (1989-1993, Liga
3), COST-LBE Vãcãreºti (1993-1994, Campionat
judeþean), Oþelul Universitatea Târgoviºte (1994-1995,
Liga 3  promovare; 1995-1995, Liga 2  promovare),
Chindia Târgoviºte (1996-1997, Divizia A), FC Argeº
Piteºti (1997-1998, Liga 1), ROCAR Bucureºti (19981999, Liga 2  promovare, 1999, Liga 1), Midia Nãvodari
(2000, Liga 2), Gaz Metan Mediaº (2001-2004, Liga 1,
Liga 2), CONPET Ploieºti (2004-2005, Liga 3), Appolonia
Fier (2006-2007, Liga 1 Albania), Besakavaia (20072008, Liga 1 Albania), CONPET Ploieºti (2008-2011).
Ca antrenor al echipei Oþelul Universitatea Târgoviºte a
reuºit douã promovãri consecutive (1995, Liga 2; 1996,
Liga 1) ceea ce reprezintã un caz unic în istoria fotbalului
local. A condus Chindia Târgoviºte în calitate de antrenor
principal în 31 de meciuri în prima Ligã, asigurându-i
prin punctajul obþinut menþinerea ºi în sezonul urmãtor
pe prima scenã fotbalisticã a þãrii. Palmaresul sãu de
antrenor include: douã promovãri în Liga 1 (Oþelul
Universitatea Târgoviºte, 1996 ºi ROCAR Bucureºti,
1999); conducerea tehnicã a 4 formaþii de Liga 1 din
România ºi 2 din Albania; 10 meciuri în Cupele europene
(6 cu FC Argeº Piteºti, 4 cu Besakavaia  Albania).
Deþine ca antrenor categoria I ºi Licenþa UEFA A.
Pentru succesele obþinute ca antrenor la FC Argeº
Consiliul Local Piteºti l-a distins cu Diploma de
Excelenþã (1998). (A.B.)

DUMITRU, Elena (6.I.1961) Licenþiatã a Facultãþii
de Fizicã din cadrul Universitãþii Bucureºti (1984).
Fizician la laboratorul de spectroscopie de la Combinatul
de Oþeluri Speciale Târgoviºte (1984-1990). Parlamentar
de Dâmboviþa în Camera Deputaþilor (1990-1992), expert parlamentar, consilier parlamentar în Camera
Deputaþilor (1993-2002). A fost secretar de stat, ºef al
Departamentului de Politici Sociale din cadrul Guvernului
(2002-2003), ministrul al Muncii Protecþiei Sociale ºi
Familiei (2003-2004). Din punct de vedere politic, dupã
1989, a fost membrã a Frontului Salvãrii Naþionale (19901992), a Partidului Democrat (1993-2002) ºi a Partidului
Social Democrat (din 2002). (A.B.)
DUNU, Alexandru (13.XII.1940, Romoº, Hunedoara
 3.V.1998, Târgoviºte) Profesor, inspector ºcolar general.
Urmeazã cursurile Liceului Teoretic din Orãºtie (19551959). Absolvent al Facultãþii de Fizicã din cadrul
Universitãþii Babeº-Bolyai din Cluj (1964). Este încadrat
ca profesor de fizicã la Liceul Nr. 2 din Târgoviºte (19641975) ºi la Liceul Ienãchiþã Vãcãrescu (1975-1996).
În perioada 1976-1979 predã fizica teoreticã ºi chimia
în cadrul Liceului Ibn Abdoune din Khouribga, Maroc.
În anii 1996-1998 îndeplineºte funcþia de inspector ºcolar
general. Se afirmã ca un profesor pasionat ºi riguros.
În anul 2011 i s-a acordat postum titlul de  Cetãþean de
Onoare al Municipiului Târgoviºte. (M.C.)
DURAC, Ioan Alexandru (22.XI.1924, Bucureºti 
12.VI.1998, Târgoviºte) Economist, poet, publicist. Studii
liceale în Capitalã, apoi urmeazã Facultatea de Mecanicã
din cadrul Institutului Politehnic ºi ªcoala Juridicã a
Ministerului Justiþiei, absolvitã în 1956. A profesat ca
maistru la Atelierele CFR Bucureºti-Triaj. Între 1956-1959
îndeplineºte funcþia de judecãtor la Tribunalul Târgoviºte.
Dupã 1959 ºi pânã la pensionare (1984) este contabil
ºef la Asociaþia Vânãtorilor ºi Pescarilor Dâmboviþa. Debut
cu poezii în Tânãrul muncitor (1945). Colaboreazã la:
Familia, Astra, Tribuna, Tomis, Argeº,
Îndrumãtorul cultural, Flamura Prahovei, Dâmboviþa.
Din creaþia sa poeticã face o selecþie a poeziilor în volumul
Trepte restituite (1972). (V.P.)

DUMITRESCU, Valeriu (18.V.1921, Târgoviºte 
24.I.1997. Târgoviºte) Cursurile primare, gimnaziale ºi
liceale le urmeazã în Târgoviºte; absolvã Conservatorul
de Muzicã din Bucureºti. Ocupã, o vreme, diferite funcþii
în administraþia publicã localã, dar cea mai mare parte
a biografiei sale profesionale o va petrece ca profesor
de muzicã la diferite licee ºi ºcoli din Târgoviºte. Obþine
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E

ECOUL Revistã literarã ºi ºtiinþificã a Liceului Grigore
Alexandrescu (Carabella) din Târgoviºte. Apare în perioada
1975-1976 (3 numere multigrafiate) sub îndrumarea
profesorilor Virginia Ghiþã, Vasile Soare ºi Lazãr Dinescu.
Publicã poezii ale elevilor, încercãri de prozã, eseuri, istorie
literarã, precum ºi colaborãri ale lui Ion Dincã, Lazãr
Dinescu, Mircea Georgescu ºi alþii. (V.P.)

are tipografie proprie. Cu o echipã profesionistã (ing.
Ion Anghel, ing. Ioan Alexandru Muscalu, ing. Andrei
Chiorniþã, Veronica Gurãu  librar, Violeta Toma 
contabil), Editura Bibliotheca se impune rapid în lumea
potenþialilor sãi beneficiari  mai ales scriitori dâmboviþeni.
Depãºindu-se spaþiul regional, la Bibliotheca au fost
editaþi autori din întreaga þarã dar ºi din Republica
Moldova, Anglia, Elveþia, Belgia, Italia, India, Venezuela,
SUA. Calitatea deosebitã a lucrãrilor  unele reprezentând rezultate notabile ale cercetãrii ºtiinþifice  e atestatã
ºi de faptul cã multe dintre acestea au fost editate cu
sprijinul Agenþiei Naþionale pentru Cercetare ªtiinþificã,
Ministerului Culturii ºi Cultelor (începând cu 2006
Administraþia Fondului Cultural Naþional) a subvenþionat
cãrþi semnate de cunoscuþii scriitori Mircea Horia
Simionescu, Barbu Cioculescu, Alexandru George,
Henri Zalis, Sultana Craia, Emil Vasilescu, Gheorghe
Buluþã, Victor Petrescu, Florentin Popescu, George
Coandã º.a. Editura Bibliotheca a devenit o prezenþã
apreciatã la Târgul Internaþional Gaudeamus  Carte
de învãþãturã în cadrul cãruia au fost lansate cãrþi de
referinþã. Editeazã revistele: Litere. Revistã lunarã de
culturã a Societãþii Scriitorilor Târgoviºteni; Armonia;
Curier; Eroica; The Scientific Bulletin of Electrical
Engineering Faculty, The Scientific Bulletin of Valahia
University Materials and Mechanics, Journal of Science
and Arts, Les Annales de LUniversité Valahia de
Targoviste Section Sciences Economique, Université
Valahia Targoviste. Les Annales de la Faculté de
Sciences Juridique, Competition Survey. Studies and
Researches Relating to Economic Competition,
Revue Européenne du Droit Social, Astronautica,
Coresi; Educatorul Dâmboviþean º.a. Prin donaþii
anuale de carte româneascã (peste 8000 de exemplare),
Editura Bibliotheca a contribuit la dotarea bibliotecii
Târgoviºte din Chiºinãu, Republica Moldova, bibliotecã
patronatã de Biblioteca Judeþeanã I.H. Rãdulescu din
Târgoviºte. Editura, recunoscutã cu avizul nr. 1142 din
30 iunie 2003 de CNCSIS (reconfirmatã în 2006 ºi 2009,
2010), editeazã carte universitarã selectatã prin

ECOUL DÂMBOVIÞEI Organ politic, cultural, social al Cercului I.G. Duca. Apare în perioada 1936  9
iulie 1937 sub direcþia lui Ioan D. Niþã, secretar general
al Prefecturii. Redacþia ºi administraþia se gãseau pe
strada Maior Alexandrescu, nr. 38, apoi pe Bulevardul
Carol I, nr. 22 din Târgoviºte. Scopul ziarului era propaganda liberalã prin Cercul I.G. Duca. Scriu articole
avocaþii I. Costãchescu  Gãeºti, Mihail Nicolescu 
secretar general al P.N.L.  Dâmboviþa, Nicolae
Dobreanu  ajutor de primar la Primãria Târgoviºte,
învãþãtorul Iosif Dumitrescu, Ioan Niþã º.a. Teme
abordate: rolul Cercului I.G. Duca, tineretul ºi politica,
rolul justiþiei în stat, înfiinþarea în judeþ a unor Case de
Sfat ale P.N.L., împroprietãrirea demobilizaþilor, figuri
ilustre ale liberalismului, curente politice, înfãptuiri
liberale, aspecte ale învãþãmântului, critici la adresa
celorlalte partide, probleme electorale, cronici culturale,
poezii cu subiect politic, problematica vieþii
internaþionale, abuzuri ale P.N.Þ. etc. (M.C.)
EDITURA BIBLIOTHECA La 27 mai 1997,
Ministerul Culturii (ºi Cultelor), prin avizele 4363, 4364
autoriza funcþionarea Editurii Bibliotheca ºi a Librãriei
Gaudeamus. Profesorul Mihai Stan este atestat
consilier editorial (4364/27.05.1997) iar conf. univ. dr.
ing. Mihail Florin Stan primea atestatul în profilul
difuzarea tipãriturilor (4364/27.05.1997). A urmat
înfiinþarea SC Bibliotheca SRL având ca asociaþi pe cei
doi de mai sus, obiectul de activitate fiind 2211 (editarea
cãrþilor, broºurilor ºi a altor publicaþii, carte ºcolarã ºi
conexã, bibliografie ºcolarã), 5247 (librãrie) ºi 7222
(consultanþã ºi furnizare de produse software); din 2007
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George Toma Veseliu, Ivan Vasile Ivanoff, Viorica Pop,
Marin Petre Constantin, Dumitru Radu Luca, Ion Viºan,
Flavia Stoica, Vali Niþu, Alin Vrãbiescu, Carmen
Duvalma, Costel Agachi-Ram º.a. (V.P.)

constituirea unui corp de recenzori abilitaþi: conf. univ.
dr. Valeriu Rãpeanu, dr. în istorie Florin Rotaru, conf.
univ. dr.Victor Petrescu, dr. în sociologie Octavian Mihail
Sachelarie, prof. univ. dr. ªtefania Viorica Rujan, prof.
univ. dr. Mircea Anghelescu, academician, prof. univ.
dr. Mihai Cimpoi, conf. univ. dr.George Anca, conf. univ.
dr. Sultana Craia, conf. univ. dr., în filologie Henri Zalis,
conf. univ. dr. George Coandã, conf. univ. dr. Agnes
Erich, lect. univ. dr. Gheorghe Buluþã, prof. univ. dr. Ion
Stegãroiu, prof. univ. dr. Delia Mioara Popescu, prof.
univ. dr. Cãlin D. Oros, conf. univ. dr. Dan Þop. Editura
Bibliotheca, în cei 15 ani de existenþã, a publicat peste
1000 de titluri (o selecþie a acestora este prezentatã pe
site-ul propriu, www.bibliotheca.ro) dintre care circa 300
de beletristicã, istorie ºi criticã literarã în colecþiile:
Prozã contemporanã, Eseu, Lirica, Istorie literarã,
Ethnos-Monografia, Memoria. Având coordonatori ai
colecþiilor ºtiinþifice cadre universitare cu renume, Editura
Bibliotheca publicã frecvent carte ºtiinþificã în colecþiile:
Universitaria-Automaticã ºi Informaticã Industrialã (conf.
univ. dr. Iulian Brezeanu), Universitaria-Economia (prof.
univ. dr. Ion Stegãroiu), Universitaria-Electronica (conf.
univ. dr. Henri-George Coandã), Universitaria-ªtiinþe
Fundamentale (conf. univ. dr. Cãlin Oros), UniversitariaTehnica (conf. univ. dr. Mihail Florin Stan), UniversitariaLex (conf. univ. dr. Dan Þop), Universitaria-Biblioteconomia
(prof. univ. dr. Victor Petrescu). Editura Bibliotheca
ºi-a fixat încã din 1997, câteva proiecte bine primite pe
plan local ºi naþional, menite sã umple golurile de
informaþie apãrute fie prin lipsa mijloacelor logistice (în
jud. Dâmboviþa, în perioada comunistã, pânã în 1990,
nu a existat nicio editurã), fie prin eludarea unor domenii
declarate tabu (istoria localã, biserica, personalitãþi
dintre cele douã rãzboaie, rãzboiul din Est º.a.). Editura
Bibliotheca a fost creatã ºi pentru a pune la dispoziþia
scriitorilor din Târgoviºte ºi din Dâmboviþa condiþii optime
pentru a-ºi publica scrierile. Astfel, în cei 15 ani de
existenþã ai Editurii Bibliotheca, pe lângã scriitori
proveniþi din alte zone geografice sau din strãinãtate
(cu precãdere din Republica Moldova) un numãr de peste
100 scriitori (beletristicã ºi carte ºtiinþificã) dâmboviþeni
ºi-au publicat aici volumele, dintre care amintim: Mircea
Horia Simionescu, Mihai Stan, Tudor Cristea, George
Coandã, Victor Petrescu, Mihai Gabriel Popescu, Dan
Þop, Mihail-Florin Stan, Emil Stãnescu, Florea Turiac,
George Anca, Corin Bianu, Mihaela Ciocodeicã,
Gheorghe Petre Bârlea, Ion Bratu, Victor Davidoiu,
Daniela Olguþa Iordache, Ion Mãrculescu, Theodor Iulius
Nicolin, Ion Gavrilã, Dan Gîju, Lucian Grigorescu, Grigore
Grigore, Mihail Iurcu, Alexandru Nicolescu, Ion Gh.
Dumitru, Nicolae Neagu, Victor Negulescu, ªtefania
Viorica Rujan, Dumitru Ungureanu, Constantin Voicu,
Virgil Voinescu-Oraºanu, Alexandru Manafu, Ioan N.
Radu, Ion Sorin Ivaºcu, Ion Enescu-Pietroºiþa, Mircea
Bãdoiu, Alexandru Vâlcu, Niculae Ionel, Dan Viºinescu,

EDITURA CETATEA DE SCAUN Fondatã în 2002,
editeazã carte de istorie, arheologie, geografie, ºtiinþe
sociale, ºtiinþe naturale, albume ºi cataloage expoziþionale. Prioritatea editurii sunt autorii români specialiºti
în domeniile lor de activitate. Director Dan Mãrgãrit. (M.S.)
EDITURA GIMNASIUM A fost înfiinþatã în anul 1999
ºi este profilatã, cu deosebire, pe carte ºcolarã. Are
douã colecþii de bazã: Manuale ºcolare ºi Auxiliare
didactice. Pânã în prezent editura a publicat peste 100
de titluri, dintre care pot fi amintite: Manuale ºcolare 
Istorie, clasa a XI-a (2000); Agropedologie, clasa a
XI-a, (2000); Cultura plantelor horticole, (2001);
Biologie, clasa a XII-a, (2003), Istorie, clasa a XI-a,
(2006), Biologie, clasa a XI-a, (2006), Informaticã,
clasa a XI-a, (2006), Fizicã, clasa a XI-a, (2006),
Istorie, clasa a XII-a, (2007), (Biologie), clasa a XII-a,
(2007), Informaticã, clasa a XII-a, (2007), Fizicã,
clasa a XII-a, (2007). Auxiliare didactice  Culegere de
matematicã cls. I-II, Culegere de matematicã cls. III-IV,
Matematicã de performanþã, clasa a IV-a, Teste de
istorie, pentru clasa a VIII-a, Teste de istorie pentru
bacalaureat, Teste de biologie pentru bacalaureat,
Teste de fizicã pentru bacalaureat, Teste de geografie
pentru bacalaureat, Teste de chimie pentru
bacalaureat. De-a lungul timpului, Editura s-a impus pe
piaþa de carte, lucru dovedit de tirajele mari de 10-20.0000
de exemplare tipãrite ale unor manuale, precum cele de
istorie, biologie dar ºi a unor auxiliare didactice.
Manualele ºi auxiliarele didactice ale editurii Gimnasium
sunt cunoscute în toate liceele din þarã. În viitor, Editura
urmãreºte sã se extindã, menþinându-ºi profilul. În prezent
deruleazã un proiect cu finanþare europeanã. (M.S.)
EDITURA MACARIE Fondatã în 1990, tipãreºte
prima carte în 1993. Consilier editorial: Mihail I. Vlad;
colecþii: Prima carte, Poesis, Monografii, Biblioteca de
prozã, Biblioteca de istorie, universitaria, Biblioteca
Mihai Eminescu, Biblioteca Nichita Stãnescu,
Biblioteca pentru copii, Românii de lângã noi. Participã
la târguri de carte la Scopje, Belgrad, Chiºinãu, Cernãuþi
ºi la Salonul de carte Ion Heliade-Rãdulescu
Târgoviºte. Editeazã revistele: Târgoviºtea, La noi
acasã, Rodna veche, Vãliºoara, Et in Acardia ego,
Târgoviºtea copiilor. (M.S.)
EDITURA PANDORA-M Este fondatã în 1994.
Editor: Ion Mãrculescu, director editorial: Magdalena
Mãrculescu; colecþii: Sfera (ediþii bilingve), Literaturã
contemporanã, Cãrþile Pandorei, ªtiinþe umane, Femina.
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amantul (întocmite de Ion Mãrculescu). ªtiinþe umane:
Gilles Deleuze  Ce este filosofia (trad. Magdalena
Mãrculescu), J.F. Lyotard  Economia libidinalã (trad.
Magdalena Mãrculescu), Sylvie Messure ºi Alain
Renaut  Rãzboiul zeilor (trad. Roxana Albu), E.
Levinas  Când Dumnezeu devine idee (trad. Aurelian
Cojocea), Guy Hermet  Culturã ºi democraþie (trad.
Claudiu Soare), Norman Cohn  Demonii Europei
(trad. Cristina Vãileanu), Andre Szasz  Calea unificãrii
monetare a Europei (trad. L. Ulrich), Eric Weil  Eseuri
despre naturã, istorie ºi politicã (trad. Valentin
Protopopescu), Elizabeth Pound  Renaºterea Europei
(trad. A. Avramescu) º.a. (M.S.)

Editeazã revistele Athanor, Modus Dicendi, Cristalul.
Participã la târguri de carte la Frankfurt-an-Mein, Paris,
Gaudeamus din Bucureºti ºi la Salonul de carte Ion
Heliade-Rãdulescu Târgoviºte. Editura Pandora-M,
funcþioneazã la Târgoviºte pânã în 2007, când este
transferatã la Bucureºti unde activeazã ºi în prezent
sub o nouã titulaturã Pandora-M Publishing, ºi este
preluatã de trei asociaþi, Magdalena Mãrculescu, Silviu
Dragomir ºi Vasile Dem. Zamfirescu. La Bucureºti se
continuã linia iniþialã, dar au fost adãugate ºi noi direcþii.
În 2008, Ion Mãrculescu înfiinþeazã Editura Marcona,
axatã, în principal, pe literaturã românã contemporanã.
Prima carte editatã aici, este Jurnalul de la Marcona 
de Ion Mãrculescu. Pentru prima datã în România,
Editura Pandora-M iniþiazã publicarea integralei
shakespeareene în ediþie bilingvã, pentru o mai bunã
înþelegere a operei marelui dramaturg de cãtre cititor.
Din cele 26 de piese propuse, au fost editate în volume
individuale 22 dintre ele: Hamlet, Romeo ºi Julieta,
Othello, Regele Lear, Cei doi tineri din Verona, Macbeth,
Iuliu Cezar, Antoniu ºi Cleoptatra etc. Punând accent
pe calitate, au fost folosite traduceri efectuate de nume
de rezonanþã: Tudor Vianu, George Tomozei, Vladimir
Streinu, St. O Iosif, Dan Amedeu Lãzãrescu, Mihnea
Gheorghiu. Tot în ediþii bilingve au fost publicate ºi opere
ale lui W. Whitman (Fire de iarbã)  trad. Mihnea
Gheorghiu, Paul Verlaine (Poeme)  trad. C.D. Zeletin,
Victor Hugo (Balade)  trad. ªerban Foarþã, J. Keats
(Versuri)  trad. Aurel Covaci, Salvador Dali (Scrisoare
deschisã...)  trad. I. Mihãloiu, Antologie din lirica
francezã  trad. C.D. Zeletin. Printre autorii clasici
publicaþi la Pandora-M, sunt: Leonardo da Vinci (Scrieri
literare), L.N. Tolstoi (Pãrintele Serghi, Sonata
Kreutzer), D.A.F. Sade (Crimele iubirii), J.F. Goethe
(Suferinþele tânãrului Werther), R.M. Rilke
(Confesiunile lui Malte Laurids Brigge), G. Casanova
(Nu am uitat-o) etc. O atenþie deosebitã a fost
acordatã autorilor strãini contemporani, cei mai mulþi
dintre ei netraduºi încã în România, dar cu renume în
lume. Dintre aceºtia, romancierul francez Frederic
Beigbeder a fost lansat ºi publicat în Pandora-M cu
ºase dintre romanele sale, în tiraje de mare succes.
Lista autorilor strãini contemporani traduºi ºi publicaþi
la Pandora-M cuprinde nume ca: Michael Guinzburg,
Lucia Etxebaria, Sacha Guitry, Annie Ernaux, Raimond
Queneau, Florian Zeller, Virginie Despentes, Philippe
Djian, Lolita Pille, Carmen Rico Godoy, Emanuelle
Bernheim, Anne Garreta, Joyce Carol Oates, Shan Sa,
Alice Ferney, Marie Darrieussecq, Camile Laurens,
Syilvie Germain, Yan Apperry, Jean Cocteau, Jean
Genet, Antonin Artaud, Michel Onfray, H. Michaux,
Michel Serres etc. Miniantologii de reflecþii, proverbe,
maxime ºi cugetãri: Cartea bogatului  cartea
sãracului, Cartea prostului  cartea deºteptului,
Dragostea  gelozia  ura, Femeia  bãrbatul ºi

EDITURA PILDNER & PILDNER Este fondatã în
2000. Director: Alin Pildner; consilier: József Pildner;
colecþii: Poesis, Restitutio, Carte pentru copii,
Universitas; editeazã revistele: Kindia, Ghidila Mit.
Grivn, Legea lui Þepeº, La Heliade, Pas cu pas,
Copilãria, Smara. Participã la Salonul editorial Ion
Heliade-Rãdulescu Târgoviºte. Editura a avut o
contribuþie distinctã în lansarea unor tineri scriitori, mai
ales târgoviºteni. (M.S.)
EDITURA RORA În 2009 tipãreºte prima carte. Director ºi consilier editorial Grigore Grigore. Editura are
ca profil poezie, inclusiv pentru copii. Participã la salonul
editorial Ion Heliade Rãdulescu Târgoviºte. Aici au
publicat poeþii: Mihai Antonescu, George Peagu, Grigore
Grigore º.a. (M.S.)
EDITURA SFINX 2000 Fondatã în 1998, editor
Valentin Florin Luca; director: Corina Diana Luca;
colecþii: Didactica, Manuscris, Sophia, Prichindel,
Memorii, Restituiri; editeazã revistele: Junior 10,
Florile primãverii, Steluþe de iarnã, Cristalul,
Modus dicendi, Scena vieþii, Scena vieþii pentru
juniori, Arc-en-ciel (în francezã), ªteluþele
Vulcanei, Conºtiinþa, Ziarul copiilor, Revista
Societãþii de Geografie Prahova. Participã la Salonul
de carte Ion Heliade-Rãdulescu Târgoviºte. Editura
îºi înceteazã activitatea în anul 2006, editorul emigrând
în Canada. (M.S.)
EDITURA SINGUR A fost înfiinþatã în anul 2002,
la Bucureºti, de cãtre ªtefan Doru Dãncuº. În 2008,
sediul a fost mutat la Târgoviºte, odatã cu reluarea
apariþiilor revistei de culturã, civilizaþie ºi atitudine
moralã Singur, în format tipãrit. În afara faptului cã
un autor este publicat, editura asigurã ºi mediatizarea
acestuia ºi implicit a cãrþii editate prin Grupul Media
Singur, care deruleazã parteneriate multiple atât în
mediul virtual (site-uri ºi bloguri) cât ºi cu diverse reviste
tipãrite, ziare ºi posturi radio-TV din þarã ºi strãinãtate.
Actualmente se lucreazã intens la crearea unei Agenþii
218

Enciclopedia oraºului Târgoviºte

doamnei Chiajna cu Stamate, nepotul patriarhului. Mult
timp a fost proinmitropolit, calitate în care este
menþionat alãturi de mitropoliþii Anania ºi Eftimie. A
murit dupã 10 august 1582, când era pomenit într-un
hrisov al lui Mihnea Turcitul. Este trecut în pomelnicul
Sfintei Mitropolii. (Arhiep.)

Literare care va fi, probabil, prima investiþie de acest
fel din România. (M.S.)

EDITURA TRANSVERSAL Editura, acreditatã
CNCSIS, a fost înfiinþatã în anul 2002, din dorinþa ºi
pasiunea tinerilor geografi Eduardt Samoilã ºi Petre
Breþcan de a aduce un suflu nou în cultura vechii Cetãþi
de Scaun. Editura Transversal a obþinut prima acreditare
CNCSIS în anul 2006 ºi reacreditarea în anul 2009.
Principalele colecþii ale acesteia sunt: Geographica,
Historica, Docthoratum, Carte ºcolarã, Carte
universitarã, Juridica, Personalitãþi contemporane,
Poesis, Contemporanii din noi, Bios. În cadrul acestor
colecþii ºi-au publicat scrierile prestigioase personalitãþi
ale vieþii culturale, ºtiinþifice româneºti ºi europene:
Adalberto Vallega (preºedintele Uniunii Internaþionale
de Geografie); Jacques Isnard (preºedintele Uniunii
Internaþionale a Executorilor Judecãtoreºti); prof. univ.
dr. Gavril Iosif Chiuzbaian (preºedintele Uniunii Juriºtilor
din România); prof. univ. dr. Dan Bãlteanu (membru corespondent al Academiei Române); prof. dr. honorificus
George Coandã (membru al Academiei RomânoAmericane); prof. univ. dr. Vasile Cucu, prof. dr. doc.
Petre Gâºtescu, prof. univ. dr. Gabriel Boroi; prof. univ.
dr. Mihai Ielenicz, prof. univ. dr. Gheorghe Popescu,
prof. univ. dr. Mihai Oproiu; prof. univ. dr. George Erdeli,
prof. univ. dr. Silviu Neguþ, prof. univ. dr. Melinda Cândea;
prof. univ. dr. Gheorghe Neamu. Din anul 2002 ºi pânã
în prezent au fost publicate peste 400 de titluri. Dintre
revistele publicate pot fi menþionate: Revue dexecution
forcee (Revista de executare silitã); Buletinul informativ
al executorilor judecãtoreºti; Revista Opinii Juridice;
Annals. Geographical series (Analele Universitãþii
Hyperion); Lakes, reservoirs and ponds. Romanian Journal
of Limnology; Revista Dialog Târgoviºtean; Revista
Ramuri; Primii paºi etc. (M.S.)

EFTIMIE I  MITROPOLIT (1568-1576) Ierarh
luminat cu preocupãri cãrturãreºti, a fost mai întâi
episcop de Râmnic. Este menþionat, pentru prima oarã
într-un hrisov al lui Alexandru II Mircea (1568-1577) din
8 septembrie 1568, când domnitorul întãreºte mitropoliei
din Târgoviºte ºi cârmuitorului în aceastã vreme al
sfântului lãcaº, preasfinþitului mitropolit chir vlãdica
Eftimie, satul Aninoasa, apoi este amintit în mai multe
hrisoave, drept judecãtor al mai multor procese. Vlãdica
Eftimie I este menþionat ºi în prefeþele Sbornicului slavon
ºi Octoihului slavon, tipãrite de Diaconul Coresi la
Braºov. Totodatã, vlãdica Eftimie este pomenit ºi în
pisania Mânãstirii Cobia datatã din septembrie 7080
(1571). În vremea ºi cu binecuvântarea lui se înfiinþeazã
prima tiparniþã la Mãnãstirea Plumbuita de lângã
Bucureºti. Potrivit documentelor vremii este primul
mitropolit al þãrii al cãrui tablou votiv se pãstreazã ºi azi
în Biserica din localitatea Olteni-Vâlcea. Spre deosebire
de înaintaºii sãi, Eftimie a murit în scaunul de mitropolit.
Un act domnesc din 30 decembrie 1576 amintea de
rãposatul pãrintele chir Eftimie vlãdicã, ceea ce ne
face sã credem cã a murit în a doua jumãtate a anului
1576. (Arhiep.)
EFTIMIE II  MITROPOLIT (1595-1602) Ierarh cu
preocupãri cãrturãreºti a fost de neam român, nu grec
cum se crede, originar din judeþul Dâmboviþa. Se cunosc
unele rude de ale sale, precum, un nepot al sãu Ieremia
care s-a cãsãtorit cu Teodora, fiica logofãtului Cristian,
ºi o sora a sa, Stana, care avea doi copii, Pãtru ºi
Elina, cãrora, vlãdica le lasã întreaga sa avere dupã
moarte. Se pare cã a fost mai întâi stareþ la Cozia,
unde la 11 decembrie 1590 era un egumen cu numele
Eftimie. A fost pus în scaun de Mihai Viteazul în toamna
anului 1594, fiind un bun diplomat ºi om de încredere al
lui Mihai, dar recunoaºterea sa s-a obþinut abia în 1597,
fiind socotit de Meletie Pigas al Alexandriei frate ºi
împreunã slujitor. Este menþionat în mai multe acte
diplomatice: 1595  Alianþa antiotomanã de la Alba Iulia
cu Sigismund Báthory; 1598  Tratatul de alianþã
antiotomanã cu Rudolf al II-lea al Germaniei. Este
considerat unul dintre marii ierarhi ai Þãrii Româneºti.
Bun organizator, a convocat la 13 aprilie 1596 un sobor
la Târgoviºte, în care s-a întocmit un aºezãmânt dupã
care sã se conducã mânãstirile þãrii. Om de încredere
al domnitorului Mihai Viteazul, mitropolitul Eftimie al II-lea
primeºte ºi încredinþarea de a judeca procesele ºi
neînþelegerile, mai ales în problemele de moºtenire ºi

EFREM  MITROPOLIT (1559-1566) Este ales
mitropolit în vremea lui Mircea Ciobanu când situaþia
din þarã era încã tulbure ºi dificilã pentru unii boieri ºi
vlãdici. Ca mitropolit este pomenit pentru prima datã la
17 septembrie 1559 într-un hrisov prin care domnul întãrea
Mitropoliei ºi cinstitului pãrinte arhimitropolit chir vlãdicã
Efrem o vie la ªtefãneºti. În timpul domniei lui Petru cel
Tânãr (1599-1568), fiul lui Mircea Ciobanu, este pomenit
în predoslovia cãrþii Întrebare creºtineascã, tipãritã de
diaconul Coresi la Braºov (1560). Petru cel Tânãr îi
încredinþeazã rezolvarea unor probleme judecãtoreºti ºi
administrative, probleme care, în mod obiºnuit, erau, pânã
atunci, de competenþa domnului sau a dregãtorilor.
Începând cu el ºi ceilalþi vlãdici ai þãrii vor primi de acum
anumite prerogative judecãtoreºti ºi administrative din
partea domnitorilor. Nu se cunosc motivele pentru care
s-a retras din scaunul vlãdicesc. În 1564, împreunã cu
patriarhul ecumenic Ioasaf, a cununat pe o fiicã a
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traducerea ºi tipãrirea mai multor cãrþi, precum De
imitatione Christi a lui Thomas a Kempis (Mãnãstirea
Dealu,1647), cãreia i-a scris prefaþa, demonstrând
înrudirea limbii române cu latina. Înmormântatã la
biserica domneascã din Târgoviºte, apoi strãmutatã, în
1655, la Arnota. (A.ª./M.O.)

stãpânire a unor moºii. Vlãdica Eftimie al II-lea a cerut
patriarhului Meletie Pigas o Biblie ºi un Nomocanon.
Dupã moartea voievodului Mihai Viteazul se ataºeazã
de domnitorul Simion Movilã pe care îl urmeazã
împreunã cu câþiva boieri munteni în Moldova. Pribegia
în Moldova va dura pânã dupã 25 iulie 1604, când el
scria împreunã cu boierii fugari, craiului Ardealului,
cerând ajutor. Numele sãu este trecut în pomelnicul
Sfintei Mitropolii. (Arhiep.)

ENGELHARD General, comandantul armatei ruse
de ocupaþie, care s-a instalat la Târgoviºte în octombrie
1848. În aceastã calitate a sprijinit urmãrirea
revoluþionarilor, adunaþi la temniþa din oraº, unde au stat
cu fiarã la piciere 18 zile. Revoluþionarii cu învinuiri
grele au fost duºi la Bucureºti. (M.O.)

EFTIMIE III (sec.XVI  sec.XVII) Mitropolit al
Ungrovlahiei (1594  iul.1602). Era probabil originar din
jud. Dâmboviþa, având în vedere rudele ºi proprietãþile
pe care le avea aici. Egumen al Mãnãstirii Cozia (10
ian.1580-25 iul. 1582), a fost numit de cãtre Mihai
Viteazul mitropolit al Þãrii Româneºti (toamna anului
1594). Apropiat al domnului muntean, semnãtura sa
apare pe mai multe tratate: Tratatul de la Alba Iulia, cu
principele Transilvaniei, Sigismund Báthory (20 mai
1595), tratatul de la Mãnãstirea Dealu, dintre Mihai ºi
împãratul habsburgic, Rudolf II (1598  semnând Eftimie
arhiepiscopul Târgoviºtei) ºi jurãmântul de credinþã faþã
de noul principe al Transilvaniei, Andrei Báthory (26 iun.
1599). Constatând anumite nereguli în funcþionarea
mãnãstirilor, convoacã un sobor la Târgoviºte (13 apr.
1596), pentru realizarea unui aºezãmânt care sã
îndrepte lucrurile. Tot aici va judeca unele neînþelegeri
privind moºteniri ºi litigii de stãpânire a unor moºii din
Þara Româneascã. ªi-a pãstrat funcþia ºi în perioada în
care tronul Þãrii Româneºti a fost ocupat de Simion
Movilã (1600-1602) ºi chiar îl însoþeºte pe acesta în
Moldova (iul. 1602). Revine în Þara Româneascã în
vremea domniei lui Radu ªerban (1602-11). (A.ª./M.O.)

ENIGÃRESCU, Octav (1924, Bucureºti  1993,
Bucureºti) Artist liric. A studiat la Conservatorul din
Bucureºti, ca elev al baritonului Aurel Costescu-Duca,
absolvit în 1946. A debutat la Opera Românã din Cluj,
dar s-a afirmat pe scena bucureºteanã unde a interpretat
un mare numãr de roluri. Vocea puternicã, dar
melodioasã ºi calitãþile actoriceºti deosebite l-au
propulsat în prim-planul vieþii muzicale româneºti. A
ocupat funcþia de director al Operei Române ºi a efectuat
numeroase turnee artistice în mai multe þãri europene.
La Ruse (Bulgaria) ºi Novi Sad (fosta Iugoslavie) a fost
profesor de canto. La Târgoviºte a iniþiat un teatru popular de operetã care a obþinut succese remarcabile cu
opereta Ana Lugojana; a contribuit la descoperirea
unor cântãreþi de certã valoare ºi prin participarea sa în
juriul Festivalului Crizantema de Aur s-a strãduit sã
revigoreze romanþa, un gen muzical specific românilor,
activitate prezentatã în lucrarea Dincolo de scenã
apãrutã la Editura Muzicalã. (M.O.)
ERDEMIR ROMÂNIA SRL Este o secþie a fostului
Combinat de Oþeluri Speciale Târgoviºte ce s-a numit
Secþia Laminor Benzi Electolitice. Cumpãratã de la FPS
în anul 2002 de cãtre SC Eregli Demir ve Celik
Fabricalari TAS (Turcia). Administrator Esat Gunay
(Turcia). Cifra de afaceri este de 231 mld lei. Domeniul
de activitate: Producþia de metale feroase sub forme
primare ºi feroaliaje. (G.T./ C.V.)

ELENA / Elina Doamna (1598  aug. 1653,
Târgoviºte) Soþia domnului Matei Basarab. Fiica
postelnicului Radu Nãsturel ºi a Despinei, a primit o
educaþie aleasã ca ºi fratele ei, cãrturarul Udriºte
Nãsturel. L-a influenþat pe Matei Basarab în activitatea
culturalã, cuplul ctitorind 46 de lãcaºuri de cult, printre
care mãnãstirile Arnota, Cãldãruºani, Sadova, Mãxineni,
Cornãþel, schiturile Bãrbãteºti-Dâmboviþa, Pinul-Buzãu
sau Catedrala Episcopalã din Râmnic, precum ºi o serie
de biserici printre care ºi Sfinþii Împãraþi ºi Sfântul
Nicolae Androneºti, din Târgoviºte. Doamna singurã a
dispus ridicarea bisericii din Horeºti-Ilfov ºi a refãcut
mãnãstirea Slãtioarele, din Ocnele Mari. Numeroase
danii în odoare de cult au fost fãcute mãnãstirilor, printre
acestea ºi crucea pentru Sfânta Masã a bisericii
Mãnãstirii Dealu, ori icoana împãrãteascã pentru
Biserica Sf. Nicolae Androneºti din Târgoviºte. Împreunã
cu Udriºte Nãsturel, l-a convins pe domn sã înfiinþeze
cele trei tipografii de la mãnãstirile Govora, Câmpulung
ºi Dealu. Cunoscãtoare de slavonã ºi greacã ºi
pasionatã de artã, istorie ºi literaturã, a susþinut

ERICH, Agnes (27.VIII.1970, Târgoviºte) Cadru didactic universitar, bibliolog, istoric al culturii. Studii
gimnaziale ºi liceale în oraºul natal. Absolvã Facultatea
de Litere a Universitãþii din Bucureºti (1995), precum ºi
Facultatea de ªtiinþe Juridice a Universitãþii Valahia
din Târgoviºte (2000). Cursuri postuniversitare de
informaticã (2003) ºi master în Administraþie Publicã
Europeanã (2006). Din 2005 doctor în ºtiinþe istorice al
Universitãþii Valahia din Târgoviºte cu teza Istoria
tiparului românesc de la începuturi pânã la apariþia
marilor edituri comerciale. De la absolvire lucreazã la
Biblioteca Judeþeanã Ion Heliade Rãdulescu Dâmboviþa
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la ªanþul Cetãþii. Încã de la sfârºitul sec. XIII ºi începutul
celui urmãtor se configureazã cartierul Suseni  Târgul
sau Bazarul de Sus  fapt pus în evidenþã de diversele
vase ceramice ºi piese de metal. Dar ºi pentru sec.
XIV ºi XV existã un spectacular inventar de probe
arheologice: materiale ceramice, unelte ºi monede de
provenienþã strãinã, mai ales din arealul central
european. S-a constatat cã, aici, a existat un cartier
cu caracter meºteºugãresc, pendinte de piaþa care
constituia spaþiul central iniþial tutelat de Curtea
Domneascã, spaþiu desfãºurat de-a lungul principalului
drum comercial  era de formã patrulaterã  ºi s-a
dezvoltat pânã când, în sec. XV, s-a divizat în douã
nuclee comerciale, unul existând în zona Biserica
Târgului  Mãnãstirea Stelea. Concluziile arheologice:
între sec. XV-XVI a avut loc omogenizarea urbanã a
Târgoviºtei, casele fiind construite din cãrãmidã pe
beciuri încãpãtoare, obiectele de uz casnic demonstrând
diversitatea ºi complexitatea acestora, dar ºi
rafinamentul artistic evidenþiat de ornamentaþia cu care
au fost împodobite; existenþa unui areal de polarizare a
populaþiei: actualul centru  cartierul Suseni; structura
reþelei de schimb (stradale) a suferit unele transformãri
în sec. XV, ºi datoritã faptului cã aici a fost o arterã de
circulaþie trasatã iniþial, dar fundamentalã pentru oraº
(actuala stradã Eremia Grigorescu), care a fost,
totodatã, o poartã spre piaþa care se constituia, dupã
1400, în perimetrul dintre Mãnãstirea Stelea ºi Mitropolia
Þãrii Româneºti, ca urmare a presiunii exercitate
dinspre curtea voievodalã ºi vechea piaþã a Susenilor.
Toate aceste schimbãri au dus la apariþia unei noi axe
de compoziþie urbanã, configurându-se, încã de atunci,
topografia de azi a Târgoviºtei. Interesant de reþinut:
planul iniþial al oraºului a fost de acelaºi tip cu cel al
oraºelor din Europa Centralã ºi Occidentalã ºi s-a
conturat încã din perioada de aglutinare urbanã
(sfârºitul sec. XIII ºi începutul sec. XIV). Evoluþia de
început a Târgoviºtei a fost influenþatã de acelaºi proces
de urbanizare ca ºi în Transilvania, deci european. La
finele epocii renascentiste erau cunoscute, ºi
documentele de cancelarie domneascã le confirmã,
principalele cãi de acces care afluiau ºi se intersectau
la Târgoviºte: Drumul cel mare (dinspre Câmpulung
Muscel), Drumul ce-i zic al plaiului sau Calea mare
(pe valea Ialomiþei), Drumul mocanilor (dinspre
Transilvania pe valea Dâmboviþei spre sudul judeþului),
Drumul lui Basarab Vodã, Drumul buþilor Drumul
porcului Drumul sãrii (sau Cel vechi) pe care se
exporta de cãtre domnie sarea spre Imperiul Otoman.
Dupã 1714, când capitala Þãrii Româneºti se stabileºte
definitiv la Bucureºti, urmeazã o perioadã de decãdere a
Târgoviºtei, restrângându-ºi ºi arealul urban. Un reviriment
cunoaºte în urma împãrþirii teritoriale-administrative din
1864 a lui Alexandru Ioan Cuza, când i se consolideazã
postura de reºedinþã de judeþ, producându-se un constant

(1995), iar apoi din acelaºi an pânã în prezent, cadru
didactic al Universitãþii Valahia din Târgoviºte (preparator,
asistent, lector, conferenþiar). Din 2002 director al
Bibliotecii Universitare. Întreprinde vizite de documentare
sau studiu în: Olanda, Belgia, Franþa, Anglia, SUA, Cipru,
Grecia, Ungaria, Republica Moldova. Colaboreazã la
reviste de specialitate sau la cele târgoviºtene. Participã
cu comunicãri la sesiuni ºtiinþifice organizate în þarã ºi
strãinãtate (Chiºinãu, Opatija-Croaþia). Autoare a unor
lucrãri de specialitate vizând domeniul bibliologic, sau
pe cel al informãrii ºi documentãrii, dar ºi pe cele ce pun
în evidenþã tradiþiile culturale ale Târgoviºtei: Istoria
tiparului românesc de la începuturi pânã la apariþia marilor
edituri comerciale (2006); Învãþãmânt biblioteconomic
la Târgoviºte (2007, colaborare); Cultura medievalã
târgoviºteanã (2008, colaborare). (V.P.)
EROICA Subtitrarã Revistã de culturã istoricã ºi
de cinstire a eroilor neamului, apare la 1 decembrie
1998 din iniþiativa omului de culturã George Coandã;
fondatori: Gabriela Niþulescu, Constantin Tãnase, EmilCornel Petrescu; editatã de Filiala Mihai Viteazul
Dâmboviþa a Asociaþiei Naþionale Cultul Eroilor. De la
numãrul 1(25), anul XII, 2009 se precizeazã cã Apare
ºi sub egida Societãþii de ªtiinþe Istorice din România,
Societãþii Scriitorilor Târgoviºteni, Uniunii Ziariºtilor
Profesioniºti din România. Din redacþie fac parte: gl.bg.
(r) Constantin Tãnase, coordonator principal; dr. George
Coandã, redactor-ºef; prof. Constantin Voicu, redactor-ºef adjunct; col. (r) Emil Cornel Petrescu, secretar
de redacþie; col. (r) Iulicã Matei, dr. Victor Petrescu,
prof. Mihai Gabriel Popescu, seniori editori; consiliu
ºtiinþific: acad. Mihai Cimpoi, acad. Florin Constantiniu,
acad. Rãzvan Thedorescu, prof.univ.dr. Ion Calafeteanu,
col. (r) dr. Alexandru Manafu-Târgoviºte, dr. Gabriela
Niþulescu; redactori asociaþi: prof. Lucian Grigorescu,
p.c. preot Ion Stan, p.c. preot dr. Marian Robert Puiescu,
prof. Marioara Pavel; foto-reporter: plt.-adj. Adrian Robu.
S-au impus rubricile Studii, cercetãri. Opinii. Mãrturisiri,
File de istorie militarã dâmboviþeanã, Cãrþile istoriei,
memoriei, eroismului, Din cronica Garnizoanei
Târgoviºtene. Continuã. (G.C.)

EVOLUÞIA TERITORIAL-ADMINISTRATIVÃ ªI A
POPULAÞIEI De la atestarea sa documentarã la finele
secolului XIV, Târgoviºtea a cunoscut în sistem fluxreflux o evoluþie marcatã de câteva statusuri: de capitalã
a Þãrii Româneºti, de reºedinþã de judeþ istoric, de raion,
ºi iarãºi de judeþ. Fiecare din aceste statusuri au
implicat dezvoltare/involuþie economicã, socialã ºi
culturalã, cât ºi extindere/restrângere a spaþiului sãu
administrativ. Între sec. XIV-XVIII, Târgoviºtea a cunoscut
o extindere marcantã de la un spaþiu urban centripet
Curþii Domneºti la un spaþiu, în vremea domniilor lui
Matei Basarab ºi Constantin Brâncoveanu, întins pânã
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salariaþi, 1.162 patroni/ întreprinzãtori privaþi, 2.005
lucrãtori pe cont propriu, 8 membri ai societãþilor
agricole/ cooperativelor, 634 lucrãtori familiali în
gospodãria proprie, 30 în alte situaþii. Dupã etnie, din
89.930 populaþie stabilã, 86.973 erau români, 2555 romi
(þigani), 226 bulgari, 88 maghiari, 49 germani, 33 greci,
17 sârbi, 17 turci, 16 italieni, 10 ucrainieni, 46 de altã
naþionalitate. Situaþia populaþiei dupã religie se prezenta
în felul urmãtor: 86.681 ortodocºi, 974 evanghelicã, 529
romano-catolicã, 491 penticostalã, 460 adventistã de
ziua a ºaptea, 450 creºtinã dupã Evanghelie, 61
baptistã, 50 greco-catolicã, 37 reformatã, 32
musulmanã, 13 evanghelicã de confesiune augustanã,
5 creºtini de rit vechi, 5 unitarianã, 4 evanghelicã luteranã
sinodalã, 8 mozaicã, 88 fãrã religie/atei. (G.C.)

progres economic, social ºi cultural, administrativ
oraºul extinzându-ºi orizontul urban pânã peste ªanþul
Cetãþii ºi pânã la nou intrata în funcþiune cale feratã
Titu-Târgoviºte, conform imagisticii hãrþilor realizate de
Carol Pop de Szathmari (1863) ºi D.P. Condurãþeanu
(1886). Pânã la cel de-al Doilea Rãzboi Mondial,
Târgoviºtea se echilibreazã ºi se stabilizeazã economic
ºi administrativ. În urma celor douã împãrþiri teritorialadministrative din anii 1950 ºi în 1952, dupã model
sovietic, Târgoviºtea înregistreazã un recul, devenind
reºedinþa raionului cu acelaºi nume ºi oraº de
subordonare raionalã. În februarie 1968, renunþându-se
la regiuni ºi raioane, se revine la împãrþirea teritorialadministrativã a þãrii în judeþe, municipii, oraºe ºi
comune. Reapare judeþul istoric Dâmboviþa, iar
Târgoviºtea, ridicatã la rang de municipiu, îi redevine
reºedinþã. Urmeazã, timp de douã decenii, o puternicã
ºi multivalentã dezvoltare, economicã, socialã ºi
culturalã. Administrativ, municipiul îºi extinde arealitatea
(spaþiu metropolitan), incluzând comunele suburbane
Aninoasa, Rãzvad, ªotânga. Evoluþia de tip flux-reflux
a influenþat ºi procesul de populare al oraºului. În Evul
Mediu ºi în Renaºtere, Târgoviºtea  oraº mare ºi plin
de clãdiri mândre, aºa cum îl vãzuse Paul de Alep 
cunoaºte o creºtere relevantã a populaþiei de la 6.0007.000 la 40.000 la jumãtatea sec. XVIII. Urmeazã, dupã
ce decade din postura de capitalã, o descreºtere, astfel
cã în 1832 statisticile indicau 3.824 de suflete (1.966
bãrbaþi ºi 1.8858 femei) organizate în 537 familii. Se
consemneazã, apoi, o creºtere în perioada de progres
economic dupã Unirea de la 1859, astfel: 8.299 de
locuitori în 1892 (6.775 români, 616 bulgari, 392 evrei,
266 maghiari, 119 germani, 53 greci, 33 italieni, 16 ruºi;
9.522 în 1899). În sec. XX evoluþia populaþiei/locuitorilor
a fost urmãtoarea: 1912: 18.719; 1930: 15.784; 1938:
18.730; 1941: 21.387; 1948; 20.963; 1956: 25.032;
1966; 29.763; 1968: 31.098; 1970; 33.359; 1975:
45.315; 1977: 61.500; 1998: 100.426. Dezvoltarea în
ritm accelerat ºi diversificat a economiei Târgoviºtene
dupã 1968 a dus la creºterea nivelului de trai, ceea ce
explicã dinamica sporului de locuitori ºi descreºterea
mortalitãþii generale ºi infantile în special. Dupã 1990,
când se produce o stagnare economicã, urmatã de o
industrialã ºi de o masivã migraþiune a forþei de muncã
în strãinãtate, se înregistreazã o scãdere rapidã a
populaþiei. În anul 2000 Târgoviºtea avea 98.330 locuitori.
Cãtre sfârºitul primului deceniu al sec. XXI din mileniul
III, populaþia numãra 90.581 locuitori. Astfel, din totalul
populaþiei active  ambele sexe  de 40834 de indivizi,
ocupaþi erau 34.967, în cãutarea unui alt loc de muncã
3063 ºi în cãutarea primului loc de muncã 2804.
Populaþia inactivã era reprezentatã astfel: 21.630 elevi
ºi studenþi; 16.210 pensionari; 4.409 persoane casnice;
6.847 în alte situaþii. Din populaþia ocupatã de 34.967
persoane de ambe sexe, 31.128 erau reprezentate de

EXPLOATAREA CÃRBUNELUI ÎN JUDEÞUL
DÂMBOVIÞA În 1834 au venit în judeþul Dâmboviþa,
mineralogii Weizenen ºi Löwe, trimiºi de Departamentul
Trebilor din Lãuntru în cãutarea ºi gãsirea de minerale.
În urma acestei cercetãri, la Doiceºti, s-a gãsit o bucatã
de cãrbune al pãmântului. În acelaºi an, visteria Þãrii
Româneºti, comunica ocârmuitorului judeþului
Dâmboviþa, cã s-au descoperit cãrbuni pe moºia
Doiceºti, proprietatea stolnicului Scarlat Prejbeanu. La
sfârºitul secolului al XIX-lea, în urma cercetãrilor
geologice ºi de laborator în vederea descoperirii de noi
zãcãminte ºi determinãri ale compoziþiei chimice,
cercetãri promovate de Ministerul Industriei Comerþului
ºi al Domeniilor, prin Serviciul Minelor ºi carierelor s-a
constatat cã lignitul de la mina Mãrgineanca (ªotânga),
fãcea parte din categoria I. Lignitul avea o structurã
pronunþat lemnoasã, de culoare brunã ºi o putere
caloricã absolutã, ce atingea maximum de 4.600 calorii.
Din punct de vedere geologic, acesta aparþinea
formaþiunii terþiarului. Pentru aceastã categorie, autorii
în domeniu, precum inginerul de mine I. Tãnãsescu,
considerau cã lignitul din mina Mãrgineanca (ªotânga)
din judeþul Dâmboviþa este caracteristic tipului de lignit.
La Mãrgineanca exploatarea cãrbunelui începea între
1880-1890. În 1893 exploatarea lignitului a fost
concesioanatã unei societãþi franceze, care a început
extragerea organizatã a cãrbunelui în Valea Popii.
Exploatarea se fãcea cu ajutorul unor specialiºti aduºi
din Italia, Germania ºi Ungaria. Dezvoltarea în subteran
a minei a început dupã anul 1900, prin sãparea de galerii
orizontale pânã la circa 240 m în strat. Lignitul din
regiunea Brânduºa (Doiceºti), judeþul Dâmboviþa, fãcea
parte din categoria a III-a care aparþinea cretacicului
superior. Prin caracteristicile lor, aceºti cãrbuni se
deosebesc de celelalte douã categorii (I ºi II),
apropiindu-se mai mult de huilele tinere, care aparþin
formaþiunilor mezozoice. Din punct de vedere caloric,
cãrbunii de la Brânduºa au o putere caloricã absolutã
de 6.900 calorii. La început de secol XX-lea, aceºti
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tone; la poziþia 23, figura mina G.M. Corbescu din
Doiceºti, cu o suprafaþã concesionatã de 200 hectare ºi
cu o producþie de 685 tone. În 1939, minele de la
Mãrgineanca au fost preluate de societatea Petroºani
care le-a exploatat pânã la naþionalizare (1948), când au
început lucrãri de prospecþiune pentru delimitarea
câmpului minier ºi foraje pentru a stabili numãrul de
straturi, adâncimea ºi grosimea acestora. Producþia de
cãrbune a judeþului Dâmboviþa a cunoscut salturi dupã
cum urmeazã: în 1925 reprezenta 6.2% din producþia
þãrii; 1930  3,8%; 1935  2,5%; 1938  2,2%; 1950 
3,3%; 1955  5,5%; 1960  5,2%; 1965  3,9%; 1968 
6,3%.(G.T./ C.V.)

cãrbuni erau consideraþi superiori cãrbunilor din Ungaria,
de la Fünfkirchen, care produceau o putere caloricã
medie absolutã de 6.500 calorii. Din 1901, Doctorul L.
Edeleanu, ºeful laboratorului de chimie al Serviciului
Minelor ºi Carierelor, a publicat un studiu referitor la
analizele chimice ale cãrbunilor provenind din ºapte
exploatãri de cãrbuni de la noi din þarã. Din analiza
acestui studiu, reiese cã exploatarea cãrbunelui de la
Brânduºa (Doiceºti), din judeþul Dâmboviþa, era cea mai
profitabilã, luându-se în calcul puterea caloricã absolutã
datã de aceºti cãrbuni. În 1902 inginerul de mine C.
Alimãniºteanu, directorul Serviciului de Industrie, Comerþ
ºi Mine al Ministerului Domeniilor, constata cã
exploatarea minelor de cãrbuni era o industrie de viitor
datoritã creºterii activitãþilor economice în centrele de
extracþie ºi contribuþiei aduse de aceastã industrie la
reducerea costurilor transportului pe CFR. În 1902,
lignitul din mina Mãrgineanca, judeþul Dâmboviþa avea
o putere caloricã de 3.500 calorii-valoare medie, a fost
vândut cu 7-9 lei tona, iar la cel de la Bahna (Mehedinþi)
ºi Comãneºti (Bacãu), puterea caloricã era de 5.500
calorii  valoare medie, se vindea cu 14-18 lei tona. În
perioada 1899-1902, exploatãrile miniere de la
Mãrgineanca (proprietate de stat, inginer Filiti,
exploatare în regie) ºi ªotânga (exploatare privatã) au
avut cele mai mari producþii de cãrbuni din þarã. În 1916
minele au fost preluate de administraþia germanã, dar
în 1917 Banca Naþionalã rãmasã sub ocupaþie, lucra
cu capital german ºi redeschidea prima minã la
Mãrgineanca. În 1931 profesorul Ludovic Mrazec a fãcut
o evaluare a rezervelor de cãrbuni ale României care
însumau 2.792.000.000 tone. În aceastã evaluare,
judeþul Dâmboviþa, figura cu bazinul carbonifer Doiceºtiªotânga, care fãcea parte din regiunea de exploatare
subcarpaticã, evaluat cu rezerve sigure ºi posibile în
valoare de 120.000.000 tone lignit. Institutul Geologic
al României, a fãcut o nouã evaluare a resurselor de
cãrbuni ale României în anul 1933 (profesorul
Oprotescu), la 2.984.403.390 tone. Judeþul Dâmboviþa,
în aceastã evaluare, avea trei bazine: bazinul Cândeºti
cu o rezervã de 750.000 tone, bazinul Doiceºti-ªotânga
cu o rezervã de 122.173.830 tone ºi bazinul Lãculeþe
de 60.000 tone. În 1933 lucrau în aceste mine 492
salariaþi, din care 248 mineri, iar în 1935 numãrul
acestora era de 681, din care 353 mineri. În 1936 se
aflau 30 întreprinderi în þarã, printre acestea judeþul
Dâmboviþa figura cu patru exploatãri de cãrbuni: la poziþia
10, figura exploatarea C. Georgescu ºi M. I. Bendic de
la ªotânga având în concesiune 210 hectare ºi o
producþie de 27.233 tone; la poziþia 15, figura mina
ªotânga-Fotinoaica din ªotânga, cu o suprafaþã
concesionatã de 340 hectare ºi o producþie de 12.665
tone; la poziþia 16, figura mina Valea Neului-ªotânga,
concesionari L. Zarra ºi M.I. Bendic cu o suprafaþã
concesionatã de 340 hectare ºi o producþie de 9.406

EXPLOATAREA PETROLULUI ÎN JUDEÞUL
DÂMBOVIÞA În Þara Româneascã, în perioda Evului
Mediu, extracþia ºi comercializarea pãcurii constituia
un monopol domnesc, acordat de cancelaria
domneascã proprietarilor de moºii, cu excepþia
moºnenilor. Regulamentul Organic din 1832, a desfiinþat
monopolul domniei asupra acestui produs ºi a
uniformizat regimul extracþiei pentru Þãrile Române,
asigurând cadrul legal al extracþiei ºi comercializãrii
acestui produs. În judeþul Dâmboviþa, primele menþiuni
documentare despre exploatarea pãcurii dateazã din
18 februarie 1704, pe moºia Drãgãneasa (Ocniþa), moºie
aflatã în posesia postelnicului ªerban Filipescu, a
Mitropoliei Târgoviºte, cât ºi a moºnenilor. Moºia a fãcut
obiectul diverselor vânzãri, danii, dar ºi moºteniri,
menþionându-se exploatarea zãcãmintelor de pãcurã,
de cãtre proprietari în perioada 1713-1792. În 1846, sunt
menþionate pricini de judecatã la Judecãtoria Dâmboviþa,
între Mitropolia Bucureºti cu Mânãstirile Mislea ºi
Mãrgineni, legate de stãpânirea ºi exploatarea puþurilor
de pãcurã de pe moºiile: Drãgãneasa, Sãcuieni,
Bucºani ºi Adânca, moºii care aparþineau de drept
mânãstirilor amintite. Prima menþiune de arendare ºi
exploatare separatã a pãcurii faþã de pãmântul arabil,
dateazã din 1 ian. 1841: Mãnãstirea Dealu, îl învoieºte
pe logofãtul Fotache Marinescu sã investeascã el capital
sau sã-ºi angajeze asociaþi pentru exploatarea puþurilor
de pãcurã, care se gãseau la Ocniþa ºi Colibaºi. Din
aceastã menþiune documentarã, se constatã douã tipuri
de relaþii: relaþia de muncã de tip medieval, zeciuiala,
datoratã mãnãstirii ºi relaþiile de tip capitalist, munca
salariatã ºi investiþiile de capital. Decretul domnesc din
1855, menþiona extracþia þiþeiului de pe moºia Colibaºi,
concesionatã pe o periodã de 15 ani unor fântânari/
puþari prahoveni, printre care se aflau Theodor Cincan
ºi Ion Buturugã. Aceºtia erau asociaþi în exploatarea
þiþeiului cu foºtii logofeþi ai moºiei Mislea, cât ºi cu alþi
concesionari. Concesiunea a avut rezultate foarte bune,
ceea ce a dus la înscrierea localitãþii Colibaºi, în prima
statisticã din anul 1857 a producþiei de þiþei pe þarã, cu
55 de tone. Dupã Reforma agrarã din 1864, moºiile
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în mici întreprinderi numite schele. Ele au fost organizate
pe localitãþi, unde existau zãcãminte incluse în regiuni
petrolifere. Aceste regiuni, care îºi vor lãrgi aria pe
mãsura avansãrii cercetãrii în domeniul geologiei,
cuprindeau exploatãri ale unor societãþi; fiecare
societate dispunea de perimetre petrolifere luate în
concesiune, fie de la stat, fie de la particulari. În anii
construcþiei socialiste s-au descoperit ºi dat în
exploatare noi zãcãminte de petrol în câmpia de la sudvest de valea Dâmboviþei (Titu, Corbi Mari, Lunguleþu,
Costeºti din Vale, Potlogi), gazele de sondã se
exploateazã la Gura ªuþii, Brãteºtii de Jos, Mãrceºti,
Gheboaia ºi Finta. ªi în aceastã perioadã judeþul
Dâmboviþa ºi-a pãstrat locul fruntaº pe þarã în producþia
de þiþei. (G.T./ C.V.)

Colibaºi ºi Ocniþa au rãmas în proprietatea statului, iar
extracþia a luat un avans considerabil, localitatea
Colibaºi, a devenit cea mai importantã schelã petrolierã.
Dupã 1880, proprietarii de moºii din judeþul Dâmboviþa
(Ioan Grigorescu ºi Mihalache Câmpeanu), cât ºi
capitalul strãin pãtruns în România, au investit în
exploatarea ºi prelucrarea þiþeiului. În 1879, Compania
Suchard din Viena instaleazã cinci sonde la Colibaºi ºi
Moreni, fãrã a obþine rezultatele aºteptate. De
asemenea, Compania Pielsticher a forat cu trei sonde
în judeþul Dâmboviþa, la Glodeni, obþinând producþii
modeste. Dupã 1896, se introduce o nouã tehnicã de
forare cu sonde de tip canadian, exploatarea petrolului
aflându-se pe o cale mai bunã datoritã cunoaºterii
geologiei solului. În perioada 1857-1895, judeþul
Dâmboviþa ocupa locul doi dintre cele patru judeþe
petroliere ale þãri, contribuind la producþia de þiþei cu: 57
tone în 1857, 715 tone în 1860, 2.750 tone în 1865,
3.850 tone în 1870, 3.000 tone în 1875, 2.900 tone în
1880, 3.600 tone în 1885, 25.000 tone în 1890 ºi 15.400
tone în 1895. Producþia globalã a þãrii era de 275 tone
în 1857 ºi de 79.960 în 1895. Aceastã perioadã,
denumitã faza preindustrialã a petrolului, este
caracterizatã de trecerea iniþiativei de la fântânarii
moºneni la mica burghezie naþionalã, provenitã din
rândurile proprietarilor de perimetre petrolifere. Era
epoca de început a pãtrunderii capitalului strãin în
aceastã industrie, care a avut un aport neînsemnat,
ceea ce a determinat menþinerea caracterului naþional
al industriei petrolului. În 1918, ultimul an al Primului
Rãzboi Mondial, producþia de þiþei a þãrii a început sã se
redreseze, iar judeþul Dâmboviþa avea o producþie de
135.762 tone. În primul an postbelic (1919), producþia
totalã de þiþei a scãzut cu pânã la 25%, iar judeþul
Dâmboviþa producea numai 13.020 tone. La aceastã
producþie schela Colibaºi contribuia cu 50 de tone, iar
Reºca nu apãrea cu producþie. În 1920, judeþul Dâmboviþa
s-a menþinut pe locul doi în ceea ce priveºte producþia
pe judeþe, contribuind cu 11,76% la producþia globalã a
þãrii. Producþia judeþului Dâmboviþa, în aceeaºi perioadã
era de 57.490 tone ºi respectiv de 67.243 tone þiþei.
Producþia de þiþei a judeþului Dâmboviþa în primele decenii
ale secolului al XX-lea, se situa pe locul al doilea, dupã
judeþul Prahova, iar în 1932 producþia, era apropiatã de
cea a judeþului Prahova, fiind de 3.578.904 tone,
reprezentând 48,69% din producþia globalã a þãrii, faþã
de judeþul Prahova, care producea 3.646.360 tone,
reprezentând 49,61% din producþia þãrii. În anul 1936,
judeþul Dâmboviþa a trecut pe primul loc între judeþele
producãtoare de petrol cu o producþie de 5.000.000 tone
þiþei, care reprezenta 57,44% din producþia þãrii. producþie
În anii urmãtori producþia a început sã scadã ajungând
în 1937 la 3.316.000 tone, care reprezenta 46,36 % din
producþia globalã a þãrii. Exploatãrile de þiþei de pe
moºiile statului ºi ale mânãstirilor s-au costituit treptat

EXPLOATAREA SÃRII LA OCNIÞA (sec. XVI-XVIII)
Dupã întemeierea Þãrii Româneºti, domnia a devenit
stãpânul sãrii extrase, aceasta fiind consideratã
domneascã, revenindu-i vama sãrii. Proprietarii
moºiilor aveau dreptul de a lua zeciuialã la zece
bolovani extraºi unul revenea proprietarului ºi din sarea
mãruntã dupã obiceiul locului. În judeþul Dâmboviþa sarea
s-a exploatat în mod popular pentru trebuinþele
localnicilor în mai multe puncte, dar dintre ele, doar
Ocniþa sau Ocna Micã de la Târgoviºte, s-a impus cu
timpul printre salinele principale ale Þãrii Româneºti.
Exploatarea sistematicã a sãrii de la Ocniþa îºi are
începuturile în timpul domniei lui Radu cel Mare care a
dãruit vama ocnei Mãnãstirii Dealu. Neagoe Basarab a
acordat vama ocnei de la Ocniþa, ctitoriei sale de la
Argeº. Aceastã situaþie creatã de Neagoe Basarab a
dus la disputarea vãmii ocnei între cele douã mãnãstiri,
Dealu ºi Argeº, timp de un secol. La 1614, Mãnãstirea
Dealu încasa vama domneascã de la Ocna Micã
constând din sã ia al treilea aspru (o treime din venitul
în bani) ºi din bolovanii de sare trei, (din 100 bolovanii
extraºi trei erau vama) la care se mai adãuga zeciuiala.
Domnitorul Neagoe Basarab a dãruit vama salinei de la
Ocniþa la 1517, considerând cã Mãnãstirea Dealu s-a
consolidat financiar. Nu trebuie trecut cu vederea cã în
acel an, la mãnãstirea Dealu nu se mai afla tipografia
care trebuia sã fie întreþinutã financiar. Mãnãstirea
Argeºului cerea lui Radu de la Afumaþi sã-i întãreascã
vama de la Ocna din Târgoviºte, cât era partea
domneascã la 4 aprilie 1523 ºi la 3 februarie 1524.
Despre exploatarea sãrii vorbeºte ºi Franco Sivori,
secretarul lui Petru Cercel (1583-1585) care arãta cã
sarea era albã ca marmura ºi de calitate foare bunã,
scoasã în bolovani mari. Tehnologia extracþiei sãrii era
foarte înapoiatã, pãstrându-se pânã-n zorii epocii
moderne. Lucrãtorii sãpau gropi în pãmânt cu
circumferinþa de aproximativ 2 m Pentru a nu se dãrâma
pãmântul, groapa se cãptuºea cu nuiele sau ºipci de
stejar numite þambre. Exploatarea avea douã puþuri, unul
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cantitãþii de sare extrasã la Ocniþa. În tot acest secol,
numãrul exploatãrilor de sare a rãmas aproape acelaºi.
Un document de la 7 aprilie 1774 preciza cã Ocna Micã
de lângã Târgoviºte îºi încetase activitatea. Au existat
încercãri de a menþine ocna de sare de la Ocniþa în
funcþiune. Hrisovul lui Alexandru Moruzi din 1795 acorda
cãlugãrilor din Târgoviºte cincizeci de bolovani de sare de
la Ocna Micã se înscrie pe aceastã linie, dar cu toþii
(domnie, administraþie, lucrãtori) s-au convins cã
exploatarea de sare, care jucase un rol important în viaþa
economicã a Þãrii Româneºti, se apropriase de sfârºit.
La 1890 D.P. Condurãþeanu, autorul Dicþionarului geografic
al judeþului Dâmboviþa a menþionat existenþa sãrii la Ocniþa.
În 1919 în urma ocupaþiei germane, lipsa sãrii s-a simþit la
Târgoviºte ºi s-a încercat punerea în funcþiune, dar aceastã
iniþiativã a fost repede abandonatã datoritã sistemului
primitiv de exploatare care nu mai corespundea timpului
ºi spiritului epocii contemporane. (G.T./ C.V.)

larg pentru intrarea lucrãtorilor ºi altul îngust pentru
aerisire. Prin acest puþ intrau tãietorii (ciocãnaºii), care
lucrau în echipã (8-10). Sãpau în linie dreaptã, folosind
ciocane ºi pene de fier, lungi, late ºi bine ascuþite, pe
care le potriveau în vâna sãrii, apoi bãteau cu maiurile
pânã se desprindea. Bolovanii erau tãiaþi în formã de
lespezi ºi cântãreau între 30-80 de ocale, uneori ºi 200300 de ocale. Un ciocãnaº foarte bun tãia cam trei
bolovani pe zi. Scoaterea bolovanilor la suprafaþã se
fãcea în timpul nopþii de cãtre mlãgaºi. Cu ajutorul
crivacelor, sarea era încãrcatã în burdufuri de piei de
animale ºi scoasã la suprafaþã, unde era transportatã
pe un fel de sãnii cu boi ºi clãditã în grãmezi. În jurul
salinei mai lucrau dulgheri, fierari, lumânãrari, dar ºi
scriitori, cantaragii, chelari, casieri, întreaga operaþiune
fiind o activitate complexã ce se cerea bine organizatã.
În a doua jumãtate a secolului al XVI-lea s-au deschis
noi ocne la Telega (1562) judeþul Prahova ºi la Ghitioara
(1577) judeþul Saac, fapt ce subliniazã cã sarea era
cãutatã în epocã. Este perioada când în cuprinsul
judeþului nostru s-a impus toponimul Drumul Sãrii. La
9 februarie 1608, Radu ªerban întãrea mãnãstirii Argeº
ºi Dealu ocna de la Târgoviºte care consta din plata
vãmii domneºti de 12 aspri la 110 bolovani extraºi ºi
vama mãnãstirii Dealu de 6 aspri la 100 bolovani extraºi,
lâsând sarea mãruntã nevãmuitã. La 10 iulie 1614 Radu
Mihnea întãrea mãnãstirii Dealu Ocna Micã de la
Târgoviºte a cãrui vamã era aceeaºi din timpul lui Radu
cel Mare. Radu Mihnea a repus mãnãstirea Dealu în
drepturile sale dãruite de Radu cel Mare. În prima domnie
a lui Alexandru Iliaº (1616-1618) pãrintele Mireul,
nãstavnicul mãnãstirii Dealu a primit vama de sare de
la Ocna Micã. În cea de a doua domnie (1627-1629),
vama Ocnei de la Târgoviºte a fost acordatã egumenului
mãnãstirii Argeº, hotãrâre luatã la 10 iunie 1629. La 6
august 1649, Matei Basarab a întãrit mãnãstirilor
Glavacioc ºi Valea Ocna cea Micã de lângã Târgoviºte.
În a doua jumãtate a secolului al XVIII-lea ºtiri despre
ocna de la Ocniþa sunt relativ puþine.În timpul lui
Constantin Brâncoveanu, toate ocnele s-au aflat în
atenþia domniei, care deþinea monopolul asupra sãrii,
nu ºi dreptul de proprietate. Sporirea numãrului de saline a provocat o supraproducþie, fapt pentru care, pentru
a stãvili scãderea preþului sãrii, s-a dispus închiderea
salinelor Ghitioara ºi Sãraru, apoi Teiºani. Printre cele
patru ocne ce au rãmas în funcþie s-a numãrat ºi Ocniþa.
În cursul secolului al XVIII-lea disputa pentru vama
domneascã a sãrii de la Ocniþa între mãnãstirile Argeº
ºi Dealu nu se mai întâlneºte. La 8 mai 1714 ªtefan
Cantacuzino acorda mãnãstirii de la Vâlcea vama sãrii
de la Ocniþa care consta în 40 de bolovani din 100
extraºi), de asemenea, ºi mãnãstirii Dealu dijma de
zece bolovani de sare din 100 extraºi. La 1715 ªtefan
Cantacuzino a micºorat dreptul de dijmã al mânãstirii
Dealu. Aceastã mãsura a fost luatã datoritã scãderii

EXPOZIÞII AGRICOLE ªI INDUSTRIALE 1867 La
Târgoviºte s-a organizat primul concurs de plugari, o
expoziþie de vite ºi produse agricole. 1868  pe câmpia
din preajma oraºului Târgoviºte a fost organizat un concurs de plugari, însoþit de o expoziþie a produselor
agricole ºi a vitelor. 1881 oct. 14  concursul de plugari
de la bariera Suseni ºi expoziþia produselor agricole ºi
industriei casnice, organizatã în localul ªcolii Nr. 1 de
Bãieþi. Presa vremii a consemnat premiile acordate atât
pentru vite, unelte agricole cât ºi pentru produsele
industriei casnice specifice zonei. Pentru scoarþe ºi
covoare premiul I era obþinut de Floarea Mocu
Bãlãºescu; premiul II  Mariþa Chiþescu; premiul III 
Eufrosina Dimitrescu. De mare interes s-au bucurat
covoarele lucrate de Eugenia Alecssandrescu ºi
Elisabeta Eliescu, iar pentru broderie s-au acordat premii
Matildei Gricescu ºi Elenei Gricescu. 1873 Expoziþia
de la Viena. Târgoviºtea a participat cu exponate, costume naþionale, produse ale industrie dâmboviþene
(cãrbune de pãmânt, pãcurã, sare, apã de pucioasã)
ca urmare a efortului depus de primarul Nicolae
Chirculescu pentru selectarea acestora. 1881 aug. 21
 Expoziþie de produse agricole, industriale organizatã
în localul ªcolii Primare de Bãieþi Nr. 1 ºi concurs de
plugari þinut la bariera Suseni, organizate de Comitetul
Agricol. 1900  La expoziþia universalã de la Paris s-au
prezentat realizãri ale industriei petrolului în grupa XI
mine, metalurgie clasa 63. La aceastã grupã a participat
petrolistul Ioan Grigorescu, pe lângã alþi mari petroliºti
români, iar exponatele firmei sale au fost premiate cu
medalia de argint. 1905  Expoziþia ºi Congresul
Mondial de Petrol de la Liege (Belgia). România a
participat cu un pavilion dedicat industriei petrolului, în
care au fost prezentate exponate ale firmelor Steaua
Românã, Aurora, Aquila Franco- Românã ºi ale
întreprinzãtorului târgoviºtean Ioan Grigorescu, unde a
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primit medalia de argint. 1906  Expoziþia Generalã
Românã la Bucureºti. Oraºul Târgoviºte ºi judeþul
Dâmboviþa au participat la expoziþia din vara anului 1906,
de la Bucureºti, cu exponate de top care reflectau
manifestarea muncii româneºti în toate ramurile ºi
direcþiile, îndemn adresat participanþilor de secretarul
Comisariatului General al expoziþiei C. Istrati.
Autoritãþilor locale, prefectul George Caïr ºi primarul
Constantin Carabella, ajutaþi de un Comitet format din
conducãtorii instituþiilor târgoviºtene, reprezentanþii
marilor proprietari de moºii, industriaºii ºi doamnele
care activau în societãþi caritabile, au depus eforturi
pentru colectarea de exponate care ilustrau dezvoltarea
industrialã (casnicã textilã, centre meºteºugãreºti
tradiþionale, agriculturã, industie). Industria oraºului a
fost reprezentatã de rafinãriile Ioan Grigorescu, AuroraColanu, M. Câmpeanu ºi Fabrica de Spirt Samuel A.
Iosif. Coorporaþia meseriaºilor de îmbrãcãminte ºi
încãlþãminte din Târgoviºte a participat cu exponate
specifice meseriilor practicate. De asemenea, Atelierul
Mecanic Listuzzi a expus o pompã pentru extragerea
vinului. Ca urmare a contribuþiei aduse la realizarea
scopului propus de organizatorii expoziþiei de la 1906,
Ministerul Agriculturii ºi Domeniilor a acordat opt
plachete autoritãþilor dâmboviþene, senatorilor ºi
deputaþilor judeþului. 1911  Expoziþia regionalã
organizatã în spaþiul (grajduri) Regimentului de Roºiori
Târgoviºte cu exponate din agriculturã industria casnicã,
marea industrie ºi relicve de antichitãþi din Târgoviºte.
Expoziþia a fost organizatã pe 10 secþiuni. Participanþii
la aceastã expoziþie au fost recompensaþi cu premii ºi
medalii. În domeniul creaþiei populare, costumele
naþionale au primit medalia de aur, expozantele din
Târgoviºte Magdalena Atanasiu ºi Natalia Georgescu.
La categoria de þesãturi, velinþe ºi pânzeturi, Ecaterina
Dudãu din Târgoviºte a primit medalia de aur.
Expozantul Petre Ion din Târgoviºte, meºter în
prelucrarea lãzilor de Braºov a fost recompensat cu
distincþie. Oraºului Târgoviºte ºi judeþului Dâmboviþa li
s-a conferit Diploma de onoare de cãtre delegaþia
Asociaþiei pentru înaintarea ºi rãspândirea ºtiinþelor
pentru reuºita manifestãrii expoziþionale ºi a Congresului
VII al acestei asociaþii, care s-a þinut la Târgoviºte. În
aceeaºi perioadã, 22-25 sept. 1911  la Târgoviºte se
organizeazã o expoziþie generalã sub forma unei
expoziþii târg, cu 14 secþii, în care au fost prezentate
exponate ale agriculturii, industriei casnice, marii
industrii produse specifice etnografice ºi lae artei
populare. Pentru organizarea expoziþiei a fost ales un
comitet special condus de D. Atanasiu-Tache, delegat
al judeþului Dâmboviþa pentru organizarea Expoziþiei
Generale Române din Bucureºti, de la 1906. 1928 
Expoziþia zootehnicã organizatã la Târgoviºte în oct.
1928 de Camera Agricolã la care îºi aducea un aport ºi

staþiunea de montã din oraº care îºi dorea îmbunãtãþirea
raselor. 26-27 oct. 1929  Expoziþia de vite iniþiatã de
prefectul C. Sãndulescu, care a intervenit pe lângã
Camera de Agriculturã, Camera de Comerþ ºi
Societatea Hipicã pentru a da fonduri necesare acestei
iniþiative. Acþiunea s-a desfãºurat pe terenurile grajdurilor
de lângã garã, bucurându-se de succes. 26 oct. 1932
 Expoziþia Agricolã organizatã la Târgoviºte. La
inaugurare a participat Ion Mihalache. În prezenþa
oficialitãþilor au fost expuse produse realizate de elevii
de la ªcoala de Arte ºi Meserii din oraº, ceramica de
la fabricile Surugiu din Târgoviºte ºi Frãþia din Fieni,
produse ale Întreprinderi Miniere Bendic, produse
horticole de la Nae Ionescu din Titu, produse ale
pomiculturii din Pucioasa ºi Cazaci, produse
leguminoase ale fermelor Þenea ºi colonelului ªendrea
din Târgoviºte, covoare relizate de maicile de la
Viforâta. 1938  Expoziþia-Târg, organizatã de Camera
de Comerþ ºi Industrie Târgoviºte reunea exponate ale
industriei oraºului ºi judeþului, prezentate în douã
paviloane special amenajate: industria mare ºi micã
(textilã, ciment, becuri, ceramicã, forestierã,
alimentarã, metalurgicã, cojocãrie, fabricarea mobilei,
uleiuri, cioplitori în piatrã) ºi exponate din domeniul
comerþului expuse (alimentare, bãuturi spirtoase,
articole tehnice, manufacturã, cherestea). Pentru
organizarea acestei expoziþii Camera de Comerþ ºi
Industrie a desemnat douã subcomitete, unul pentru
industrie compus din 23 de membri ºi altul pentru
comerþ din 25 de membri. Subcomitetul pentru industrie
era reprezentat de preºedintele Sfatului Orãºenesc din
Târgoviste, I. Iremescu Cândeºti, iar cel de la comerþ
era reprezentat de Dumitru Bârloiu, proprietarul
depozitului de cherestea situat în Oborul din Târgoviºte.
Expoziþia ºi-a propus sã prezinte publicului anul de
vârf al producþiei industriale a judeþului. (G.T./ C.V.)
EXPUNEREA SITUAÞIEI CÃILOR DE
COMUNICAÞIE DIN JUDEÞUL DÂMBOVIÞA Apare la
Târgoviºte, în perioada 1906-1915. Tipografia librãriei ºi
Legãtoria de cãrþi Viitorul Elie Angelescu. Din anul 1910
îºi schimbã titlul în Expunerea situaþiei drumurilor din
judeþul Dâmboviþa ºi se adaugã în subtitlul Prezentatã
Consiliului Judeþean în sesiunea ordinarã din . (V.P.)
EXPUNEREA SITUAÞIUNEI JUDEÞULUI
DÂMBOVIÞA Fãcutã de Comitetul permanent cu
ocaziunea deschiderii sesiunii ordinare a Consiliului
general Târgoviºte. 15 octombrie 1878  octombrie 19131914. Tipografia Theodor Michãescu pânã la 15 octombrie
1888. Apoi Tipografia ºi Legãtoria Viitorul Elie Angelescu.
Prezintã importanþã documentarã cu privire la starea
economicã, socialã, edilitarã, culturalã a oraºului, redatã
în cifre, statistici, precum ºi la proiecþia de viitor. (V.P.)
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FABRICA DÂMBOVIÞA Aceastã fabricã de
cãrãmidã ºi teracotã a fost înfiinþatã în 1936 ºi era
proprietatea lui Alexandru Surugiu. Producea cãrãmidã
presatã, þiglã smãlþuitã ºi nesmãlþuitã, sobe de teracotã
ºi faianþã. Se importa pãmânt argilos de la Varna ºi
pãmânt gras, vânãt, de la Plevna. Avea o producþie de
25.000 de cãrãmizi ºi cahle de sobã pe zi. Fabrica a
fost naþionalizatã în 1948. (G.T./ C.V.)

al Baroului de Avocaþi Dâmboviþa, din str. Rodnei, nr.16,
sau dupã tradiþia localã, în fosta sucursalã CEC din
strada Primãverii, nr. 9. În realitate, nu a existat o
ºcoalã în sensul unui învãþãmânt organizat, dar se
practica eliberarea cãrþilor de avocat (diplome) de cãtre
Consiliul de disciplinã al avocaþilor judeþului
Dâmboviþaþa ºi semnate de decanul baroului, N.G.
Chirculescu. Cãrþile de avocat se acordau în baza legii
din 1864, referitoare la statutul avocatului, paragrafele
25 ºi 28. În conformitate cu aceste paragrafe, se
înscriau în tabloul avocaþilor stagiari sau definitivi,
persoane fãrã studii de specialitate, dar care trebuiau
sã aibã o practicã anterioarã în domeniu ºi cãrora
trebuia sã li se verifice cunoºtinþele. Ca urmare a
acestei legi, eliberarea cãrþilor de avocaþi de cãtre
Baroul dâmboviþean, a devenit o practicã uzualã, la fel
ca ºi în celelalte barouri din þarã, la nivel naþional fiind
nevoie de practicieni ai dreptului. (G.T./ C.V.)

FABRICA DE APE GAZOASE  GOGU I.
IONESCU A fost înfiinþatã în 1895 de farmacistul
Alexandru F. Nagy ºi preluatã mai târziu de un alt
investitor, August Hortenstein, care o vinde în 1900 lui
Gogu I. Ionescu. Investitorul Gogu Ionescu a modernizat
întreprinderea ºi a construit o clãdire specialã în strada
Vestei, nr. 22, dupã normele ºi cerinþele de igienã ºi
salubritate (canale, conducte de scurgere). Fabrica a
fost racordatã la reþeaua de apã a oraºului. Folosea ca
materie primã zahãrul românesc, acidul carbonic de la
Fabricile Române Unite (Bucureºti) ºi esenþe procurate
de la dr. Urbeanca. Sticlele în care se îmbuteliau sucurile
erau de provenienþã strãinã, cumpãrate de la niºte
negustori angrosiºti din Viforâta. Fabrica producea
limonade gazoase ºi sifoane pe care le vindea locuitorilor
din Târgoviºte, cât ºi din satelor învecinate. Pentru distribuirea produselor fabricii, întreprinderea era dotatã cu
patru cariote (gabriolete) ºi 14 cai. Muncitorii angajaþi
erau în numãr de 9, iar forþa motrice era de 2 H.P. Fabrica
a obþinut avantajele Legii industriale din 1877. La 1912,
capitalul fabricii (instalaþii, clãdiri, trãsuri), în valoarea
de 20 000 lei, iar cheltuielile de producþie pe lunã se
ridicau la suma de 2-3 mii lei. (G.T./ C.V.)

FABRICA DE OXIGEN A ÎNTREPRINDERII
FRAÞII NICULESCU CIUFU (ULMI) Firma Fraþii
Niculescu Ciufu a construit o fabricã de oxigen
instalatã lângã fabrica de petrol care, în 1929, a obþinut
avantajele Legii din 1912. Fabrica producea oxigen
gazos comprimat în tuburi de oþel ºi oxigen lichid.
Materia primã folositã pentru producerea oxigenului
era soda causticã, iar producþia fabricii era
comercializatã pe piaþa internã. Fabrica avea o capacitate de producþie maximã de 9.000 mc pe an,
însã lipsa clienþilor consumatori ai acestor produs
fãcea ca întreprinderea sã producã numai 2000 mc
pe an. În anul 1936 capitalul investit în clãdirile
acestei întreprinderi era evaluat la suma de 366.000
lei, iar cel al maºinilor ºi al instalaþiilor se ridica la
suma de 2.386.000 lei. Anul 1936 poate fi
considerat un an de vârf al producþiei, când se
produceau 75.714 mc. oxigen cu o valoare de piaþã
de 789.200 lei. Întreprinderea folosea o forþã de
muncã micã de numai doi muncitori, plãtiþi cu un
salariu de 130 lei pe zi. (G.T./ C.V.)

FABRICA DE AVOCAÞI Alexandru Vlahuþã,
posesorul unei diplome de avocat eliberatã de fabrica
de avocaþi de la Târgoviºte a introdus în literaturã
aceastã expresie. În epocã s-a acreditat ideea
existenþei unei ºcoli de avocaþi fabricã de avocaþi, care
a funcþionat în ultimele decenii ale secolului al XIX-lea,
în casele avocatului N.G. Chirculescu, primul preºedinte
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FABRICA DE PETROL ªI DERIVATE ION G.
BUCªENEANU (1888-1905) A fost înfiinþatã în anul 1888
ºi conform raportãrilor fãcute la Camera de Comerþ ºi
Industrie Ploieºti, prelucra o cantitate de þiþei de 600.000
kg în sistem Popelca, din schelele Ocniþa ºi Glodeni, cu
un personal angajat din ºapte lucrãtori ºi un tehnician. În
1905 fabrica avea un capital de exploatare de 40.000 lei
ºi un numãr de 10 lucrãtori plãtiþi cu un salariu pe zi între
2-7 lei. Rafinãria îºi procura materiile prime din judeþ ºi
strãinãtate (utilaje, acid clorhidric). Aceasta producea
anual 40 vagoane petrol lampant ºi alte produse petroliere
în valoare de 60.000 lei, iar producþia era comercializatã
în þarã. Fabrica se bucura de avantajele Legii industriale
din 1887, dar funcþiona primitiv fãrã a folosi forþa apei
sau a vaporilor. (G.T./ C.V.)

culturale. Potrivit tradiþiei, între 10 mai-13 septembrie
cânta în grãdina publicã din faþa primãriei într-un chioºc
special amenajat de douã ori pe sãptãmânã. Printre
cele mai preferate piese muzicale erau cele ce aparþineau
compozitorilor Strauss, Fr. V. Suppe, Verdi, Ivanovici,
Grigoraº Dinicu, Offenbach. ªeful fanfarei regimentului
a fost locotenentul Stan. (M.O.)

FARCAª, Ion Modelism, arbitru. Colonel (r). A deþinut
funcþii de conducere la ªcoala de Ofiþeri de Cavalerie din
Târgoviºte ºi la Arsenalul din Târgoviºte. Arbitru internaþional
de modelism. Primul român care a oficiat ca arbitru la
campionatele mondiale de rachetomodelism (1972,
Iugoslavia; 1974, Cehoslovacia). Federaþia de modelism l-a
desemnat, în 1978, Cel mai bun arbitru român al anului.
Distins de Consiliul Naþional pentru Educaþie Fizicã ºi Sport
cu Diploma Merite în activitatea sportivã (1978). (A.B.)

FABRICA DE SPIRT GRIGORE G. GAVRILESCU
A fost fondatã în 1856, cu denumirea Fabrica
Sistematicã de Spirt. Modernizarea fabricii s-a fãcut
la începutul secolului al XX-lea, prin aducerea unor
maºini ºi instalaþii performante din Germania pentru
producerea spirtului, colaborând cu inginerul E.
Kirchhoff, din Köln. Acesta venea în fiecare an la
Târgoviºte (câte ºase luni pe an) ºi rãspundea de
întreþinerea ºi buna funcþionare a fabricii. Grigore G.
Gavrilescu l-a pregãtit pe fiul sãu, Grigore Gavrilescu,
pentru conducerea ºi supravegherea procesului
tehnologic, trimiþându-l la studii, la Politehnica din
Leipzig. Fabrica de spirt a funcþionat pânã la începutul
Primului Rãzboi Mondial. (G.T./ C.V.)

FARMACIA ALEXANDRU NAGY A fost înfiinþatã
în 1888. Dupã 1900 apare sub denumirea de Foriº I.
ºi Alexandru Nagy, dupã care, în perioada interbelicã,
a fost cunoscut sub denumirea de Farmacia Nagy
Carol. (G.T./ C.V.)
FARMACIA BELLADONNA ªi-a început activitatea
de comercializare a produselor farmaceutice ºi
parafarmaceutice în Târgoviºte, în centrul oraºului, str.
Bd. Independentei, bl. H10, parter, în baza autorizaþiei
Ministerului Sãnãtãþii nr. 94/15319/11.09-1991. La
sfârºitul anului 1995 s-ai deschis Farmacia Belladonna I
în Micro III, Str. C. Brâncoveanu, Bl.11E, parter ºi
Farmacia Belladonna II, în Micro VI, zona Policlinicii,
Str. T. Vladimirescu, nr. 80. Pe lângã prepararea
tradiþionalã a medicamentelor în laboratoarele proprii,
medicamente moderne, de ultima generaþie, farmacia
oferã ºi informaþii complete, detaliate asupra tratamentelor
recomandate de cadrele medicale autorizate. (V.N.)

FABRICA DE SPIRT LEON SPODHEIM (ULMI)
Înfiinþatã în 1929, era o unitate economicã importantã,
dovadã fiind impozitul plãtit cãtre Primãrie. Fabrica de
spirt a funcþionat pânã la naþionalizare. (G.T./ C.V.)
FABRICA DE SPIRT SAMUEL A. IOSIF (1891)
Producea importante cantitãþi de spirt folosind materia
primã existentã din abundenþã în judeþ. Avea un personal angajat de 35 muncitori ºi un capital social de
225 lei. În perioada interbelicã, aceasta s-a numit Fabrica
de Spirt W. Kliberg, dupã noul proprietar. În 1919-1920
avea angajaþi 14 lucrãtori, iar în 1929 plãtea cel mai
mare impozit Primãriei, în valoare de 18.600 lei faþã de
celelalte întreprinderi târgoviºtene. În urma naþionalizãrii
a devenit întreprindere de stat care a funcþionat pânã
dupã Revoluþia din 1989. (G.T./ C.V.)

FARMACIA CRISTESCU AGRIPINA Situatã pe
str. Regele Mihai I, a funcþionat în perioada 1945-1948.
(G.T./ C.V.)
FARMACIA ELENA BULANDRA A fost înfiinþatã
înainte de Rãzboiul de Independenþã. A oferit
medicamente cu o reducere de 25% rãniþilor internaþi în
Spitalul de la Fonderie. (G.T./ C.V.)
FARMACIA FARMAVIT (Târgoviºte, str. Revoluþiei,
bl, C10, parter) a fost înfiinþatã în anul 1993 pe nucleul
Farmaciei Nr. 20, situatã în centrul vechi al oraºului, în
locul fostei farmacii GREFF (naþionalizatã în anul 1948).
Farmacia a fost condusã mulþi ani de cãtre dl. farmacist
Ionescu Alexandru, om de înaltã þinutã moralã ºi bun
profesionist. Din motive obiective farmacia s-a mutat în
actualul local. (V.N.)

FABRICI DE APE GAZOASE Fabricile V.
Georgescu ºi Isak Sneitler au funcþionat în perioada
interbelicã ºi aveau câte ºase lucrãtori. (G.T./ C.V.)
FANFARA REGIMENTULUI III DÂMBOVIÞA NR.
22 A reprezentat o prezenþã activã în viaþa oraºului, la
toate sãrbãtorile naþionale ºi cu prilejul altor manifestãri
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FARMACIA HYPERICI FARM Înfiinþatã în anul 1996
de cãtre farmacistele Carmen Holban ºi Doina Mihãescu,
acoperã câteva zone ale oraºului: Str. Maior Breziºanu
nr. 24 (zona Balaban), centrul oraºului, str. Grigore
Alexandrescu nr. 11 ºi Calea Domneascã, la Poarta
Bucureºtilor (fostul magazin Chindia). (V.N.)

existã 3 farmacii Sensiblu situate pe Bulevardul
Independenþei bl. 9, respectiv bl. J3 ºi în complexul
comercial Kaufland pe strada Lt. Stancu Ion. (V.N.)
FARMACIA SPERANÞA S-a deschis în 1822 (dupã
alte date în 1828) fiind proprietate a starostelui de sudiþi,
Ignatz Gottwald, dupã care în 1845 a trecut în
proprietatea lui Johan Samuel Graf, primul  farmacist
cu diplomã venit din Transilvania. Aceasta înfiinþa o
farmacie în mahalaua Târgului, vizavi de biserica Târgului
(astãzi, Clubul Aristrocat). Era a 22 farmacie înfiinþatã
la acea datã în þarã. Farmacia s-a impus reuºind sã
concureze bãcãniile, unde se vindeau ierburi ºi leacuri
empirice, interzise în 1885 de cãtre Serviciul Sanitar al
judeþului. În aceastã farmacie se preparau reþetele
spitalului districtual. (G.T./ C.V.)

FARMACIA METEORA Purtând numele impresionantului Centru Monahal Meteora din apropiere de
Kalambaka-Grecia, Farmacia Meteora apare în peisajul
farmaceutic al oraºului Tîrgoviºte în anul 1998, luna
august, într-o locaþie aflatã pe B-dul Unirii, bl. 44,
parter. (V.N.)
FARMACIA NICOLAE VORONCA Existentã în
perioada interbelicã, pe strada I.C. Brãtianu, a funcþionat
pânã în anii 1975. (G.T./ C.V.)

FARMACIA STOIAN PETRE Situatã pe str. I.C.
Brãtianu, existentã în perioada interbelicã, a funcþionat
pânã în anul 1948. (G.T./ C.V.)

FARMACIA PERSEEA FARM A fost înfiinþatã la
sfârºitul anului 2009 de cãtre farmacista Raluca Niþu
(absolventã a Facultãþii de Medicinã ºi Farmacie Iuliu
Haþieganu Cluj-Napoca), situatã în Târgoviºte, strada
Gãrii, nr. 6 la parterul Complexului Comercial Pavcom.
Cunoscutã ºi frecventatã de târgoviºteni, farmacia
Perseea Farm se dataºeazã prin calitatea serviciilor ºi
a aprovizionãrii cu o gamã diversificatã a medicamentelor din import ºi din producþia internã oferite la
preþuri accesibile. (V.N.)

FARMACIA ÞAPU GHEORGHE Situatã pe Calea
Domneascã, existentã în perioada interbelicã, a
funcþionat pânã în anul 1948. (G.T./ C.V.)
FAUNA TÂRGOVIªTEI Iniþial în Câmpia Târgoviºtei
a existat o faunã bogatã caracteristicã pãdurilor de
cvercinee (stejãrete ºi pãduri de amestec de stejar cu
alte foioase) ºi o faunã specificã luncilor (îndeosebi
zãvoaielor de luncã), ariilor umede, lacurilor ºi apelor
curgãtoare. Aceastã faunã se mai pãstreazã numai
parþial, pe de o parte din cauza restrângerii masive a
pãdurilor ºi zãvoaielor ºi pe de altã parte diverselor
activitãþi antropice care au dus la restrângerea ºi chiar
la dispariþia multor specii, chiar acolo unde pãdurile sau
alte tipuri de biotopuri naturale s-au mai pãstrat. În
schimb s-au adãugat specii legate de terenuri cultivate
ºi chiar de aºezãri omeneºti. Dintre speciile de mamifere
care mai populeazã (ºi acestea în numãr mic) pãdurile
de câmpie se remarcã cãprioara (Capreolus capreolus),
vulpea (Vulpes vulpes), veveriþa (Sciurus vulgaris), pârºul
de ghindã (Eliomys quercinus), ºoarecele de pãdure
(Apodemus sylvaticus), chiþcanul de pãdure (Sorex
araneus). Mai numeroase sunt pãsãrile: turturica
(Streptopelia turtur), sturzul (Turdus philomelos),
cintezoiul (Fringilla coelebs), mierla (Turdus merula),
þoiul (Sitta europaea), presura galbenã (Emberiza
citrinella) ºi diverse rãpitoare mici de zi: ºoimul
rândunelelor (Falco subbuteo), eretele (Falco
vespertinus), gaia roºie (Milvus milvus) ºi rãpitoare de
noapte: cucuveaua (Athene noctua) ºi în localitãþi:
cucuveaua piticã (Glaucidium passerinum), ciuful de
pãdure (Asio otus), huhurezul mic (Strix aluco). Se
întâlnesc ºi numeroase insecte defoliatoare ca molia
verde a stejarului (Tortrix viridana), omida pãroasã a

FARMACIA PHARMACON Înfiinþatã în 1991 de cãtre
farmacista Carmen Mihaela Bâte, ca primã farmacie
privatã din Târgoviºte ºi a doua din Dâmboviþa, deþine în
prezent douã farmacii situate pe Calea Domneascã,
vizavi de Liceul Ienãchiþã Vãcãrescu ºi pe Bulevardul
I.C. Brãtianu, vizavi de Catedrala Eroilor. (V.N.)
FARMACIA RICHTER Este brand-ul sub care
activeazã la nivelul întregii þãri peste 120 de farmacii. În
municipiul Târgoviºte se regãsesc douã farmacii Richter
a cãror imagine inspira profesionalism ºi tradiþie (1901),
având sediul în B-dul. Independentei, bl. 7, Scara B,
Micro IX, parter, condusã de d-na farmacist diriginte
Podolean Irina Ruxandra ºi în Str. Ion Ghica, bl. 13, parter,
condusã de d-na farmacist diriginte Mãrgãrit Cristina. (V.N.)
FARMACIA RONDO FARM Înfiinþatã în anul 2009,
este situatã în sensul giratoriu de la Sala Polivalenta.
Farmacia oferã pacienþilor servicii farmaceutice
profesioniste. (V.N.)
FARMACIA SENSIBLU Dispune de cea mai mare
reþea de farmacii sub un brand, peste 300 de farmacii
în întreaga þarã. Profesioniºtii din farmaciile Sensiblu
oferã peste 23.000 de produse celor 1.4 de milioane de
clienþi, precum ºi consiliere de specialitate. În Târgoviºte
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FERDINAND I de Hohenzollern-Sigmaringen /
de România (24.VIII.1865, Sigmaringen, Germania 
20.VII.1927, Sinaia, Prahova) Rege al României (19141927). Cãsãtorit cu regina Maria. De numele sãu se
leagã evenimente importante din istoria þãrii: participarea
României la Primul Rãzboi Mondial (1916-1918),
înfãptuirea Marii Uniri (1918), adoptarea Constituþiei din
1923 ºi înfãptuirea marilor reforme (votul universal,
reforma agrarã º.a). Ca principe moºtenitor,Ferdinand
a vizitat de mai multe ori oraºul Târgoviºte, însoþindu-l
pe regele Carol I. Astfel, pe 19 mai 1898 viziteazã
Gimnaziul, pe 29 septembrie 1902 participã la
inaugurarea podului Mihai Viteazul, pe 13 octombrie
1907 ia parte la punerea pietrei fundamentale la edificiul
noii ªcoli de Cavalerie, iar în 1908 asistã la manevrele
militare din zona oraºului. Ca rege, Ferdinand I este
prezent în Târgoviºte cu ocazia unor evenimente
deosebite: pe 26 august 1920 participã la festivitãþile
legate de readucerea la Mãnãstirea Dealu a capului
voievodului Mihai Viteazul, iar pe 24 aprilie 1921
suveranul, însoþit de regina Maria ºi principesa Marioara
asistã la dezvelirea bustului fostului rege Carol I, ridicat
în faþa ªcolii de Cavalerie. (M.C.)

stejarului (Lymantria dispar), cotarii (Geometridae),
cãrãbuºul de mai (Melolontha hippocastani), gândãceii
de scoarþã (Ipsidae), rãdaºcã (Lucanus cervus),
bondari, furnici, viespi (dintre care multe provoacã
formarea de gale sau de gogoºi pe frunzele de stejar)
º.a. În zãvoaie ºi în vegetaþia palustrã (papurã, stuf,
pipirig) de pe malul apelor îºi gãsesc adãpost ºi hranã
ºobolanul de apã (Arvicola terestri), diverse specii de
broaºte, diverse pãsãri cum sunt: pescãraºul albastru
(Alcedo atthis), codobatura albã (Motacilla alba),
codobatura galbenã (Motacilla flava), presura de stuf
(Emberiza schoeniclus), privighetoarea de zãvoi
(Luscinia luscinia). Pe cursurile mici de apã se
întâlneºte cleanul (Leuciscus cephallus), mreana
(Barbus barbus), bibanul (Berea fluviatilis), caracuda
(Carassius carassius) ºi roºioara (Scarandinus
erithrophthalmus). În pãdure, pe lângã mamifere ºi
batracieni, se pot întâlni specii de reptile (ºopârlã, ºarpe
de pãdure), precum ºi unele specii colonizate (fazan),
pãsãri de pasaj  sitar (Scolopax rusticola). Prin
locurile ierboase se întâlnesc adesea: cârtiþa (Talpa
europaea), guºterul; în pajiºti cu umiditate mai mare
ºi în grãdini: broasca râioasã (Bufo bufo), ariciul
(Erinaceus concolor = roumanicus), ºoarecele pitic
(Micromys minutus), libelula ºi alte insecte ale cãror
larve se dezvoltã într-un mediu umed. În mãrãciniºuri
ºi pe terenurile deschise se întâlnesc: câneparul
(Carduelis cannabina), vrabia de câmp (Passer
montanus), mãcãleandrul (Erithacus rubecula), silvia
cu cap negru (Sylvia atricapilla), ciocãnitoarea de
grãdinã (Dendrocopos syriacus). În municipiul
Târgoviºte sunt frecvente vrãbiile de casã (Passer
domesticus) ºi guguºtiucii (Streptopelia decaocto).
Ciorile (cioara neagrã  Corvus corone corone) au
devenit un element de disconfort fonic ºi de poluare
cu dejecþii, aglomerându-se în numãr mare în unele
puncte din oraºul Târgoviºte. În ansamblu, din punct
de vedere biogeografic, teritoriul municipiului
Târgoviºtei se încadreazã în provincia dacicã, iar conform clasificãrilor biogeografice actuale se încadreazã
în regiunea continentalã a Europei. (S.M.)

FERNIC, Ionel (29.V.1901, Târgoviºte 
22.VII.1938, Bucovina) Nãscut în centrul vechi al cetãþii
Târgoviºtei, Ionel Fernic urmeazã cursurile
Conservatorului de Artã Dramaticã din Bucureºti, ªcolii
de Ofiþeri de Rezervã (Infanterie) din Ploieºti ºi ªcolii
de Pilotaj Mircea Cantacuzino, unde îºi ia brevetul de
pilot. Joacã pe scena Teatrului Naþional împreunã cu
Ion Manolescu, Aristid Demetriad, Miºu Fotino, Sonia
Cluceru, G. Baldovin ºi Ion ªahighian. Renunþând la
arta Thaliei, se consacrã muzicii, iar pentru scurtã vreme
este jurnalist la Ploieºti ºi director al ªcolii de
Paraºutism din Cernãuþi. Compune numeroase romanþe
 fiind un revigorator al genului , tangouri ºi valsuri,
aproape toate piesele sale fiind ºi atunci, aºa cum sunt
ºi astãzi, ºlagãre clasice, înnoind ºi modernizând,
dupã cum opineazã George Sbârcea, limbajul muzicii
uºoare româneºti. Sunt memorabile, de pildã, romanþele
Crucea albã de mesteacãn, Îþi mai aduci aminte,
doamnã?, Amurg de iubire, Plaisir damour, Iubesc
femeia, În umbra vechilor salcâmi º.a. Cel ce a fost
considerat trubadurul zãrilor albastre îºi pierde viaþa
într-un accident aviatic la 22 iulie 1938 în codrii
Bucovinei. (G.C.)

FEDERAÞIA NAÞIONALÃ A TINERETULUI DEMOCRAT DIN ROMÂNIA  Filiala Târgoviºte Federaþia
înfiinþatã la Târgoviºte pe 15 septembrie 1948, cuprindea
trei organizaþii: Uniunea Tineretului Muncitor,
Organizaþia Tineretului Socialist ºi Uniunea Asociaþiilor
Elevilor. Obiectivele sale vizau unitatea organizaþiilor de
tineret, ridicarea nivelului cultural ºi ideologic al tinerilor
prin prelucrãri cu caracter ideologic ºi ºtiinþific.
Preºedinte era Stoica Dumitru, reprezentantul U.T.M.
Activitãþi organizate: mobilizarea tinerilor la lucrãri de
reconstrucþie, conferinþe, acþiuni culturale º.a. O atenþie
deosebitã era acordatã celor douã ºantiere locale:
conducta de gaze ºi stadionul. (M.C.)

FESTIVALUL-CONCURS NAÞIONAL EFIGII
LIRICE Iniþiator: scriitoarea Alexandrina Dinu,
îndrumãtoarea Cenaclului literar Elena Vãcãrescu;
organizator: Palatul Copiilor din Târgoviºte ºi
Inspectoratul ªcolar al judeþului Dâmboviþa. Preºedintele
juriului pânã la ultima ediþie din 2004: scriitorul George
Coandã. Prima ediþie a avut loc la 20 martie 1994.
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Târgoviºte în sãptãmâna 21-27 mai 1976. (În 1988 se
desfãºoarã ediþia internaþionalã cu participarea unor
cineaºti din URSS/RSS Moldoveneascã, RD Germanã,
Polonia). În juriu au luat loc pânã în 1989, când s-a
desfãºurat ultima ediþie, personalitãþi marcante din
lumea celei de a 7-a arte: Ioan Grigorescu, Cãlin
Cãliman, Pompiliu Gîlmeanu, Geo Saizescu, Ovidiu
Gologan, Mirel Ilieºu, Nicolae Cabel, Otto Urbanschi,
Pantelie Tuþuleasa, Ion Popescu-Gopo, Titus Mesaroº,
Doru Segal, Aristide Moldovan (directorul Studioului
Cinematografic Alexandru Sahia); unii dintre aceºtia
au participat ºi cu filme în concurs. Festivalul s-a
desfãºurat pe douã secþiuni: profesioniºti ºi amatori ºi
a fost cea mai mare manifestare din domeniul filmului
documentar din România înainte de 1990. (G.C.)

Au participat elevi cenacliºti din toate judeþele þãrii ºi
din Republica Moldova. (G.C.)

FESTIVALUL-CONCURS NAÞIONAL MOªTENIREA
VÃCÃREªTILOR La 19 octombrie 1969, la Vãcãreºti
are loc prima ediþie a Festivalului Naþional de literaturã
Moºtenirea Vãcãreºtilor, care, ulterior, se va desfãºura
la Târgoviºte. Iniþiatori ºi întemeietori ai festivalului:
George Coandã, Constantin Manolescu, Victor
Petrescu, Ion Gavrilã, Vasile Chiriuc. Cu acest prilej
sunt consemnabile urmãtoarele momente: este
inauguratã Biblioteca de poezie româneascã,
participanþii semnând Hrisovul de fondare; sesiunea
de comunicãri Evocarea Vãcãreºtilor, susþinând
comunicãri Alexandru Piru, Augustin Z.N. Pop, Radu
Hâncu; un recital poetic; spectacolul O dinastie
literarã, realizat de formaþia de teatru a Casei de Culturã
a Municipiului Târgoviºte. Din juriu, de-a lungul anilor,
au fãcut parte personalitãþi marcante ale vieþii literare
româneºti: Mircea Horia Simionescu, Eugen Simion,
Mihai Cimpoi, preºedinþi; Mihai Beniuc, Laurenþiu Ulici,
Dinu Sãraru, Ion Hobana, Nicolae Dan Fruntelatã,
Florentin Popescu, Daniel Drãgan, Tudor Cristea, Ion
ªtefan Ghilimescu, M.N. Rusu, Alexandru George, Ion
Horea, Ioan Meiþoiu, Victor Petrescu, Passionaria
Stoicescu, Gheroghe Izbãºescu, Theodor Vârgolici,
Aureliu Goci, Costache Olãreanu, Iulian Filip, ªerban
Cioculescu, Barbu Cioculescu, Ana Blandiana, I.D.
Pietrari, Teodor Balº, Mircea Micu º.a. Iatã câþiva laureaþi
ai festivalului, deveniþi nume cunoscute în literatura
românã de azi: George Coandã, Sorin Ionescu (Ion
Viºtea), Aurel Iordache, Mihail Grãmescu, Valentin
Ciocºan, Nicolae Bãciuþ, Constantin Voicu, Grigore
Grigore, Ioana Dana Drãgãnescu, Gina Laurian, József
Pildner, Ioan Viºan, Romulus-Gandy Georgescu. S-a
acordat Marele Trofeu Pro arte poeta Civitas Targovistae
poeþilor Nicolae Dan Fruntelatã, Romulus Vulpescu ºi
Premiul pentru literaturã al oraºului Târgoviºte prozatorilor
Costache Olãreanu, Mircea Horia Simionescu, Alexandru
George, Mircea Constantinescu, Nicolae Neagu ºi
Tudor Cristea. Festivalul continuã. (G.C.)

FESTIVALUL DE LITERATURÃ TESTAMENT
LITERAR Prima ediþie din noiembrie 1971, a fost
organizatã la Târgoviºte ca un festival de poezie de cãtre
Societatea literarã a elevilor Alexandru Vlahuþã,
transformatã apoi în cenaclul literar cu acelaºi nume.
Era ca o completare a ceea ce era atunci Festivalul de
Literaturã «Moºtenirea Vãcãreºtilor». Ulterior celelalte
ºase ediþii (1977) ºi-au lãrgit mesajul, cu secþiuni ºi
pentru prozã, eseuri, dramaturgie. Conceput ca festival
pentru elevii creatori din licee, apoi ºi pentru tineri din
judeþ sau din alte zone ale þãrii. Iniþiatorul festivalului a
fost poetul Mihail I. Vlad. Dintre laureaþii ediþiilor: Dan
David, Aurel Dumitrescu, Adrian Dinu, Cãtãlin Fodor.
La activitãþile organizate, precum ºi în juriile
concursurilor de creaþie au participat ca invitaþi: Dan
Zamfirescu, Tudor Opriº, Tudor Gheorghe, Ion Andreiþã,
Doru Stãnculescu, Sorin Mingheat, Mircea Vintilã, Victor
Socaciu º.a. (V.P.)
FESTIVALUL DE UMOR CASTIGAT RIDENDO
MORES Debuteazã în iunie 1993 sub auspiciile
Ministerului Culturii, Consiliului Judeþean Dâmboviþa,
Inspectoratului Judeþean pentru Culturã Dâmboviþa ºi
Centru Judeþean de Îndrumare a Creaþiei Populare ºi
Miºcãrii Artistice de Amatori. Iniþiator: Vasile Chiriuc.
Festivalul s-a desfãºurat pe trei secþiuni: creaþie literarã
(epigrame, monolog, cuplete, schiþe); graficã satiricã
(în juriu: ªtefan Popa Popas, A. Poch); interpretare
(preºedintele juriului: Tudor Popescu). Au luat parte la
festival formaþii satirice ºi interpreþi individuali din
majoritatea judeþelor þãrii. Ultima ediþie a festivalului a
avut loc în 1998. (G.C.)

FESTIVALUL-CONCURS RITMURI NOI Între 10
ºi 12 aprilie 1975, la Casa de Culturã a Sindicatelor din
Târgoviºte, are loc prima ediþie. Participã formaþii
coregrafice din 22 de judeþe. Din juriu fac parte reputaþii
coregrafi: Oleg Danovski, Gheorghe ªtefan, Gheorghe
Holevas, Tita Sever, Vladimir Beda ºi compozitorul Florin
Comiºel. (G.C.)

FESTIVALUL ECOTURIND FILM Între 1 ºi 4
octombrie 1998, în Târgoviºte se desfãºoarã festivalul
internaþional al filmului documentar ecologic, turistic ºi
industrial  ECONTURIND FILM la Muzeul de Istorie
din Complexul Naþional Muzeal Curtea Domneascã;
organizatori: România Film Service, Asociaþia Presei

FESTIVALUL DE FILM DOCUMENTAR
CONTEMPORANIA Iniþiat de cineastul Pompiliu
Gîlmeanu, scriitorul ºi jurnalistul George Coandã ºi
profesorul Ion Borcea; prima ediþie intrã pe ecran  în
premierã naþionalã  la cinematograful Popular din
231

Enciclopedia oraºului Târgoviºte

târgoviºtean ºi românesc vor reprezenta evenimentul
muzical autumnal: George Corneanu, Silviu
Stãnculescu, Mircea Albulescu, Ioana Bulcã, Rodica
ªtefãnescu, Teodor Vasiliu, Nataºa Raab, Mircea
Albulescu, Mihai Florea, Cezara Dafinescu, George
Motoi, Eusebiu ªtefãnescu, Geo Costiniu, Valeria
Ogãºanu, Adrian Pintea, Catrinel Lãzãrescu, Elena
Mihãescu. Scenografia a fost realizatã, în majoritatea
ediþiilor, de artistul plastic târgoviºtean Emil-Florin
Grama. Acompaniamentul a fost asigurat de orchestrele
conduse de Nicuºor Predescu, Gicã Rãdulescu, Ionel
Budiºteanu, Ionel Banu, Nelu Urziceanu, Radu
Voinescu, Paraschiv Oprea, Lucian Vlãdescu sau Dan
Ardelean. Câºtigãtori ai concursului festivalului ºi care
s-au impus în peisajul muzical românesc: la interpretare:
Nicolae Racoceanu, Mihaela Oancea, Judida Cseh,
Doina Floriºca, Constantin Florescu, Mariana CrãescuCostea, Mirela Spânu, Constantin Topal ori Octavian
Huianu; la creaþie de romanþe: Nelu Mãrgineanu, Dan
Mizrahy, Ion Tomescu, Noru Demetriad, Alexandru
Mateeaº, Alexandru Corfescu, Margareta Xenopol sau
Edmond Deda. În 1992 a avut loc ºi o ediþie
internaþionalã a festivalului, cu secþiuni de ºansonetã ºi
canþonetã, din juriu fãcând parte Paul Laffont (Franþa)
ºi Norman McCaan (Marea Britanie); au susþinut
recitaluri Claude Alain Figueres, Frederic Longbois,
Machon Gerar de Pierron, Mireille Rivat (Franþa) ºi Daniel
Kottnauer (Marea Britanie). Festivalul a beneficiat ºi de
cronicarii sãi: George Coandã, jurnalistul care a fost
reporterul tuturor ediþiilor  fiind singurul om de presã
român, având acest statut , Ion Vasiliu, cu prima
monografie (Am început sã-ntineresc), Ion Vasiliu ºi
George Sbârcea (Romanþa ºi povestea ei) ºi Teodor
Vasiliu (Istoria Crizantemei de Aur). Stimulând crearea
de noi romanþe, festivalul a lansat ºi romanþe dedicate
oraºului gazdã al manifestãrii muzicale autumnale cum
sunt cele ale compozitorilor Laurenþiu Profeta, Florentin
Delmar, Lucian Vlãdescu pe versuri de George Coandã,
Vasile Chiriuc, Constantin Manolescu. În schimbarea
de climat politic, dar ºi cultural, produsã de revoluþia
din decembrie 1989, dãinuirea festivalului pãrea pusã
sub semnul întrebãrii. În consecinþã, la 1 septembrie
1992 a fost creatã Fundaþia Crizantema de Aur. Stafful
fundaþiei a fost format din: marele artist liric Octav
Enigãrescu, preºedinte de onoare; ing. Ricã Ungureanu,
viceprimar al Târgoviºtei, preºedinte în exerciþiu; prof.
Nicolae Savu Cristescu, inspector-ºef al Inspectoratului
Judeþean pentru Culturã Dâmboviþa, vicepreºedinte.
Scopul fundaþiei: atragerea de fonduri bãneºti ºi donaþii
de la persoane fizice ºi juridice capabile sã susþinã
festivalul muzical târgoviºtean devenit celebru. (G.C.)

Turistice din România sub patronajul Uniunii Mondiale
pentru Pace ºi Drepturile Fundamentale ale Omului ºi
Popoarelor  UNIPAX, Federaþiei Europene a Presei
Turistice, Consiliului Judeþean Dâmboviþa ºi Fundaþiei
NONDUL; iniþiator: cineastul ºi scriitorul Nicolae Luca,
preºedinte al Asociaþiei Presei Turistice din România. În
concurs au participat producþii documentare din Austria,
China, Columbia, Franþa, India, Germania, Iugoslavia,
Japonia, Quatar, România, Statele Unite ale Americii,
Ungaria. Sunt invitaþi cel mai mare poet al Italiei
contemporane, Gaetano Camillo, ºi binecunoscuþii
cineaºti  în juriu  Geo Saizescu ºi Nicolae Cabel. (G.C.)

FESTIVALUL INTERNAÞIONAL DE COSMOPOEZIE
Debuteazã la Târgoviºte în august 1997 sub egida
Societãþii Astronomice Române de Meteori  SARM
ca festival naþional ºi devine internaþional de la ediþia
din 1998. Fondatori: Valentin Grigore, Andrei Dorian
Gheorghe, directorul permanent al festivalului, George
Coandã. Festivalul, pe lângã concursul de
cosmopoezie, cuprinde ºi un Salon internaþional de
publicaþii, fotografii ºi arte astronomice. Este unicat
internaþional. Continuã. (G.C.)
FESTIVALUL NAÞIONAL CRIZANTEMA DE
AUR Între 19-21 decembrie 1968, se desfãºoarã prima
ediþie a Festivalului concurs naþional Crizantema de
Aur, rezervat interpretãrii ºi creaþiei de romanþe. Iniþiatori:
profesorii Paul Bãnicã, director al Casei Creaþiei
Populare a judeþului, Gheorghe Vãlcescu, metodist la
aceeaºi instituþie, Constantin Manolescu, inspector la
Comitetul pentru Culturã ºi Artã al Judeþului Dâmboviþa.
Organizator: Casa Creaþiei Populare devenitã, cu timpul,
Centru Judeþean de Îndrumare a Creaþiei Populare ºi a
Miºcãrii Artistice de Amatori; la ediþiile urmãtoare au
mai fost în parteneriat: Comitetul de Culturã ºi Educaþie
Socialistã, Consiliul Judeþean, Inspectoratul pentru
Culturã ºi Direcþia pentru Culturã, Culte ºi Patrimoniu
Cultural Naþional Dâmboviþa, Consiliul Local ºi Primãria
municipiului Târgoviºte. Din juriu, la fiecare ediþie, vor
face parte nume de prestigiu ale vieþii muzicale ºi literare
româneºti: Victor Eftimiu, George Sbârcea, Ioana Radu,
Mia Braia, Dorina Drãghici, Octav Enigãrescu, Ludovic
Paceag, Theodor Balº, Ludovic Spiess, Voicu
Enãchescu, Florentin Delmar, Rodica Bujor, Ion Luican,
Elly Roman, Laurenþiu Profeta, Temistocle Popa,
George Grigoriu, Dina Cocea, Aurel Giroveanu, Ion
Ungureanu, Felicia Filip ºi alþii. În recitaluri vor evolua:
Gicã Petrescu, Mia Braia, Ioana Radu, Dorina Drãghici,
Lucia Þibuleac, Dorin Teodorescu, Octav Enigãrescu,
Alina Mavrodin, Doina Badea, Tudor Gheorghe, Florin
Georgescu, Nicolae Niþescu, Lucreþia PopescuLobodan, Angela Moldovan, Ion Luican, Nicolae Florei,
Emil Gavriº, Ileana Sãrãroiu, Dida Drãgan sau Daniela
Vlãdescu. Nume binecunoscute ale teatrului

FESTIVALUL ªI TÂRGUL PÃPUªARILOR La 21
iunie 1997 în Piaþa Mihai Viteazul din Târgoviºte se
desfãºoarã prima ediþie a acestei manifestãri cultural
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secretarul general de redacþie al revistei Opinii juridice,
apãrutã între anii 2004-2006. A publicat numeroase
articole ºi studii de drept în Revista de executare silitã,
Analele Universitãþii Hyperion, Revista de drept a Curþii
de Apel Ploieºti. Este coautor la lucrãrile Geopolitica
României în anii rãzboiului întregirii naþionale, Ed. Transversal, 2011 ºi Aºezãri ºi ctitorii pe Valea Ialomiþei,
Ed. Transversal, 2011. A sprijinit activitatea Asociaþiei
Culturale La noi acasã din Târgoviºte ºi a sprijinit
apariþia revistei Climate. (G.C.)

meºteºugãreºti. A reunit, în spectacole viu urmãrite,
teatrele Þãndãricã (Bucureºti), Aºchiuþã (Ploieºti),
Prichindel, Pufuleþ, Neghiniþã (Târgoviºte), trupa de
clovni Parada din Capitalã ºi o altã trupã, de cântãreþi,
din Sibiu. Director executiv: Dan Þopa. Manifestarea s-a
desfãºurat sub auspiciile Primãriei ºi Consiliului Local
Târgoviºte ºi a Centrului Judeþean pentru Conservarea
ºi Promovarea Culturii Tradiþionale Dâmboviþa. (G.C.)

FESTIVALUL TEATRULUI ISTORIC Iniþiat ºi
organizat de Comitetul de Culturã ºi Educaþie Socialistã
al municipiului Târgoviºte cu prilejul aniversãrii a 2050
de ani de la crearea primului stat dac centralizat. Ediþia
de debut are loc în luna iunie 1979. Scopul festivalului:
stimularea formaþiilor teatrale din casele de culturã,
cãmine culturale ºi cluburi sindicale. Mihai Dimiu
lanseazã, în premierã mondialã absolutã, la Curtea
Domneascã, teatrul cu geometrie variabilã cu aportul
Teatrului Popular Tony Bulandra din Târgoviºte. Din
juriile festivalului, a cãrui ultimã ediþie a avut loc la
mijlocul deceniului al 9-lea al sec. XX, au fãcut parte
Dan Tãrchilã, Virgil Brãdãþeanu, Nicolae Carandino,
Mihai Dimiu, Dinu Ianculescu, Arcadie Donos, Niculae
Stoian. (G.C.)

FLORESCU, Ioan Emanuel (7.VIII.1819, RâmnicuVâlcea, Vâlcea  10.V.1893, Paris), general ºi om politic. Îºi face studiile la Colegiul Sfântul Sava din
Bucureºti ºi apoi la diverse ºcoli civile ºi militare din
Paris. Devine ofiþer al armatei române ºi ocupã funcþia
de adjutant domnesc în timpul domnilor Gheorghe
Bibescu ºi Barbu ªtirbei. Sprijinã unirea Principatelor
Române, fãcând parte din Adunarea Electivã de la
Bucureºti (ianuarie 1859) ºi din Comisia Centralã de la
Focºani. Om politic cu o vastã experienþã, întemeietor
al Partidului Conservator din România, ministru în mai
multe guverne (1859-1863, 1865-1866 ºi 1871-1876),
preºedinte al Consiliului de Miniºtri în anii 1876 ºi 1891,
preºedinte al Senatului în perioada 1888-1889 ºi 18901891. Activitatea sa se împleteºte cu istoria judeþului
Dâmboviþa: deþine o mare proprietate la Sãlcuþa, devine
deputat de Dâmboviþa, contribuie la înfiinþarea Clubului
Conservator din Târgoviºte. (M.C.)

FILARMONICA MUNTENIA La 7 martie 2007
este înfiinþatã Filarmonica Muntenia sub auspiciile
Consiliului Judeþean Dâmboviþa. Concertele sunt
susþinute fie la Aula Magna a Universitãþii Valahia, fie
la Muzeul de Istorie din Complexul Naþional Curtea
Domneascã ºi, frecvent, în amfiteatrul Liceului de Arte
Bãlaºa Doamna din Târgoviºte. Director: Cristina
Munteanu. Au rãspuns invitaþiei de a dirija orchestra
reputaþi maeºtri ai baghetei ca I. Ionescu-Galaþi, Marius
Hristescu, Valentin Doni, Sabin Pautza, Ovidiu Bãlan,
Tiberiu Soare, Konrad von Abel ºi Walter Hilgers
(Germania), Susan Bailey Robinson (SUA), Octav
Calleya (Spania), Koiki Inonuz (Japonia), Misha Katz
(Franþa), Pablo Boggiano (Argentina), binecunoscuþi
artiºti instrumentiºti, cum sunt Tatiana ºi Alexandru
Moroºanu, dar ºi ai scenei (Florin Piersic, într-un recital la opera Peer Gynt). Din filarmonicã au mai fãcut
parte corul academic (dirijor, Heliana Munteanu) ºi Orchestra de muzicã popularã. În 2010 filarmonica ºi orchestra simfonicã intrã sub tutela Centrului de Culturã
al judeþului Dâmboviþa. (G.C.)

FLUIERARU, Tatiana Ana (2.IX.1960, Târgoviºte)
Profesoarã, filologã, traducãtoare, publicistã. Cursuri
primare, gimnaziale ºi liceale în Târgoviºte (1979).
Absolventã a Facultãþii de Filologie, secþia francezãromânã, a Universitãþii din Craiova (1983). În perioada
1983-1994, profesor de limba francezã în învãþãmântul
preuniversitar (Bãrbuleþu, Târgoviºte). Cadru didactic al
Universitãþii Valahia Târgoviºte (asistent, lector,
conferenþiar, din 2003). Stagii de perfecþionare la
Universitatea de Limbi ºi Litere a Universitãþii din
Grenoble (1982) ºi Universitatea Rouen (2000-2002).
Din 2002, doctor în Filologie cu teza: Michel Tournier
au la fluidité du monde-étude sur linversion et laltération
dans loeuvre de Michel Tournier. Publicã în Analele
Universitãþii Valahia Târgoviºte (1995). Alte colaborãri
cu studii ºi articole de specialitate, precum ºi participãri
la reuniuni ºtiinþifice la Craiova, Iaºi, Târgoviºte,
Bucureºti. Traduce din autori francezi sau este autoarea
unor lucrãri de aprofundarea limbii franceze Correspondence commerciale (1997). Gramatica limbii franceze
(2004). (V.P.)

FLOREA, Ionel (28.VIII.1974, Gãeºti, Dâmboviþa)
Licenþiat al Facultãþii de Drept, Universitatea din
Bucureºti, promoþia 1996, doctorand. A funcþionat ca
judecãtor la Judecãtoria Târgoviºte (1997-2002),
Tribunalul Dâmboviþa, Secþia Comercialã ºi de
Contencios Administrativ ºi Fiscal (2002-2011). Din
2007 este preºedintele Secþiei Comerciale ºi de
Contencios Administrativ ºi Fiscal. Este editorul ºi

FORMAC, Constantin (8.III.1830, Târgoviºte 
27.V.1897, Bucureºti) Instrucþia ºi educaþia ºcolarã ºi-o
desãvârºeºte în oraºul natal, iar la vârsta de 18 ani
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disponibile plantelor: silnicul (Glechoma hederacea),
toporaºii (Viola reichenbachiana, V. canina, V. odorata,
V. alba), untiºorul (Ranunculus ficaria), piciorul caprei
(Aegopodium podagraria), cerenþelul (Geum urbanum),
sclipeþii (Potentilla erecta), coada cocoºului
(Polygonatum multiflorum, P. odoratum). Specii de
graminee frecvent întâlnite sunt golomãþul (Dactylis
glome-rata) ºi firuþa de pãdure (Poa nemoralis). Pe
alocuri este abundentã usturoiþa (Alliaria petiolata),
specie caracteristicã pentru solurile eubazice, bogate
în humus ºi azot. În pãtura ierbacee a pãdurilor din
partea de nord a municipiului Târgoviºte mai apar obsiga
de pãdure (Brachypodium sylvaticum), Scrophularia
nodosa, specii de Campanula (C. persicifolia, C. patula,
C. rapunculus, C. glomerata), cãpºunul sãlbatic
(Fragaria viridis), ºtirigoaia de pãdure (Veratrum nigrum),
local, de exemplu la Teiº, dumbravnicul (Melittis
melisophyllum). Pe vãile râurilor, datoritã condiþiilor de
umiditate ridicatã a solului ºi naturii aluvionare a
acestuia, se dezvoltã o vegetaþie constituitã din plante
higrofile, dar ºi pãduri care apar de cele mai multe ori
sub forma ºleaurilor de luncã sau de zãvoaie. Aceste
pãduri au ca specii dominante arborii cu lemnul moale:
aninul negru (Alnus glutinosa), sãlciile (Salix alba, Salix
fragilis, Salix purpurea), plopii (Populus alba, Populus
nigra, Populus canescens). Adesea, în pãdurile de luncã
apar într-o proporþie ridicatã ºi specii de frasin (Fraxinus
excelsior, F. angustifolia). Flora ierboasã însoþitoare este
abundentã, foarte caracteristice fiind lãsniciorul
(Solanum dulcamara), piperul lupului (Polygonum
hydropiper) ºi dreþele de luncã (Lysimachia nummularia).
În plopiºuri apar frecvent graminee, iar în sãlcetele din
locurile cele mai joase se dezvoltã o florã higrofilã,
specificã luncilor. Vegetaþia de pajiºte. Vegetaþia de
pajiºti, cu o extindere mai mare în zona de izvoare a
Ilfovului, la nord de ºoseaua Târgoviºte  Priseaca, este
reprezentatã de iarba câmpului (Agrostis tenuis). În
locuri mai umede de iarbã moale (Agrostis alba), iar în
locuri mai intens circulate de iarbã de gazon (Lolium
perenne), de pir (Agropyron repens. A. intermedium),
de pir gros (Cynodon dactylon) ºi de Festuca valesiaca,
cu diferite specii xero- ºi xeromezofile. În lunci se
dezvoltã pajiºti de Agrostis alba ºi de firuþã (Poa pratensis
ssp. angustifolia) cu diverse plante mezo ºi
mezohigrofile. Dintre plantele ierboase însoþitoare
frecvent se întâlnesc: traista ciobanului (Capsella bursa
pastoris), pãpãdia (Taraxacum officinale), muºeþelul
(Matricaria chamomilla), cicoarea (Cychorium intybus),
trifoi târâtor (Trifolium repens), trifoiaº (Trifolium
campestre), timofticã (Phleum pratense), firuþã de livadã
(Poa pratense), coada vulpii (Alopecurus pratense),
diferite specii de rogoz (Carex sp.), obsigã (Bromus
hordeaceum), viþelar (Anthoxanthum odoratum), ghizdei
(Lotus corniculatus), ºovârv (Origanum vulgare), turiþã
mare (Agrimonia eupatoria), mãzãriche (Vicia cracca),

intrã în rândurile tinerei armate a Þãrii Româneºti fiind
înrolat în Regimentul 2 Lãncieri unde învaþã meseria
armelor. De la gradul de sublocotenent a fost avansat,
succesiv, pânã la gradul de general de brigadã fiind
numit la comanda unui escadron apoi a unor
regimente de cavalerie ºi brigãzi (de cavaleriºti ºi
infanteriºti). În timpul Rãzboiului de Independenþã
(1877-1878) acþioneazã, acoperindu-se de glorie, în
zonele de operaþii Plevna ºi Vidin. Este distins cu
ordinele Steaua României în grad de Ofiþer, Virtutea
Militarã de aur, Trecerea Dunãrii ºi Apãrãtorilor
Independenþei. Dupã rãzboi ºi pânã la pensionarea
sa a ocupat responsabilitãþi importante în Ministerul
de Rãzboi. (G.C.)

FORMAÞIUNILE VEGETALE ALE TÂRGOVIªTEI
Sub aspect fitogeografic, municipiul Târgoviºte se
încadreazã în provincia dacicã, districtul Câmpiei
Române Centrale, mai exact la contactul acesteia cu
districtul Subcarpaþii Munteniei. În harta vegetaþiei
potenþiale a României realizatã de N. Doniþã, Doina Ivan,
coordonator ºi colaborator, municipiul Târgoviºte este
inclus în complexul teritorial al pãdurilor de stejar cu
Carex brizoides, iar în lungul râului Ialomiþa sunt figurate
pãduri de luncã cu stejar pedunculat, frasin de luncã,
plop ºi sãlcii. În pãdurile din împrejurimile oraºului
Târgoviºte sunt dezvoltate cele de stejar pedunculat
(Quercus robur) cu cer (Quercus cerris) ºi gârniþã
(Quercus frainetto). Cele trei specii participã neuniform
în alcãtuirea arboretelor; destul de frecvent se gãsesc
ºi carpenul (Carpinus betulus), jugastrul (Acer
campestre), teiul (Tilia tomentosa, T.cordata), arþarul
(Acer platanoides), arþarul tãtãrãsc (Acer tataricum),
frasinul cu frunzã îngustã (Fraxinus angustifolia), ulmul
(Ulmus minor), cireºul pãsãresc (Primus avium), pãrul
pãdureþ (Pyrus pyraster). În pãdurea Teiº este abundent
ºi gorunul (Quercus petraea). Foarte interesantã este
abundenþa unui hibrid între gorun ºi stejarul pedunculat,
descris în literatura botanicã sub numele de Quercus
rosacea. Subarboretul este format din pãducel
(Crataegus monogyna) porumbar (Prunus spinosa),
sânger (Cornus sanguinea), spinul cerbului (Rhamnus
cathartica), salbã moale (Euonymus europaea), salbã
râioasã (Euonymus verrucosa), corn (Cornus mas),
mãceº (Rosa canina), lemn câinesc (Ligustrum
vulgare), mur (Rubus caesius), cãlin (Viburnum opulus).
Dintre plantele agãþãtoare se întâlnesc curpenul de
pãdure (Clematis vitalba) ºi iedera (Hedera helix), mai
rar fluierãtoarea (Tamus communis), specie atlanticomediteraneanã. Pãtura ierbacee este puternic
dezvoltatã, fiind compusã atât din specii de pãdure,
cât ºi din specii de plante de locuri deschise, pãtrunse
în urma rãririi pãdurilor. Marea diversitate de specii este
legatã ºi de variaþii ale cantitãþii de humus ºi de
microrelief, care determinã variaþii ale umiditãþii
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FORTUNESCU, Hercule (27.XI.1894, Târgoviºte 
22.II.1966) A urmat cursurile primare în Târgoviºte, iar
Liceul Militar la Iaºi. În vara anului 1913 a susþinut
examenul de admitere la ªcoala de Ofiþeri Activi de
Cavalerie din Târgoviºte pe care a absolvit-o în 1915 cu
gradul de sublocotenent. A fost încadrat în funcþia de
comandant de pluton în escadronul 2 Cãlãraºi. La 1
mai 1917 a fost avansat la gradul de locotenet ºi promovat
comandant de escadron. A luptat la Mãrãºeºti. La 15
iunie 1918 locot. H. Fortunescu a fost mutat în statul
major al Diviziei 2 Cavalerie aflatã la Iaºi. La împlinirea
vârstei de 25 de ani, 1 oct. 1919, a fost avansat la gradul
de cãpitan ºi propus sã urmeze cursurile ºcolii de
aplicaþie a cavaleriei pe care le-a urmat în perioada 19211923. Dupã terminarea acestor cursuri revine la statul
major al Diviziei 2 Cavalerie din Iaºi acum este înãlþat la
gradul de maior. O altã etapã în evoluþia profesionalã
au fost cursurile ªcolii Superioare de Rãzboi în perioada
1927-1929, pentru obþinerea brevetului de ofiþer de stat
major. Ca urmare în 1929 a fost încadrat în Marele Stat
Major la Direcþia de Pregãtire de Luptã a Trupelor unde
a contribuit la elaborarea directivelor privind instrucþia
ºi pregãtirea trupelor în cazarmã, poligoane, aplicaþii,
manevre. La 1 noiembrie 1937 a fost promovat ca ºef
de stat major al Diviziei 2 Cavalerie fiind avansat la gradul
de locotenent-colonel. La 1 noiembrie 1938 i s-a
încredinþat comanda Regimentului 3 Cavalerie din Divizia
6 Cavalerie, regiment cu care participã la cel de al Doilea
Rãzboi Mondial în Compania din Est în luptele din
Basarabia, Odessa, peninsula Kerci, având gradul de
colonel. Ca urmare a activitãþii sale de luptã la 23 martie
1944 a fost promovat la gradul de general de brigadã ºi
numit comandant al pãrþii sedentare a Diviziei 8 Cavalerie.
În noua funcþie se ocupã de instruirea tinerilor chemaþi
sub arme în primãvara anului 1944 pentru completarea
pierderilor suferite de partea operativã a Diviziei 8
Cavalerie pe frontul de la Iaºi-Chiºinãu. A participat la
Compania din Vest în Ungaria, aflându-se la comanda
Diviziei 8 Cavalerie. ªi-a adus contribuþia în luptele din
Slovacia de la Banska-Bistrica, la cucerirea masivului
Silika Palmira ºi a oraºului Roznava, lupte pentru care
generalul H. Fortunescu a fost citat prin ordinul de zi de
la generalul de corp de armatã Nicolae Dascãlu,
comandantul Armatei 4 Române. Dupã rãzboi a îndeplinit
diferite funcþii în cadrul Marelui Stat Major pânã la 1 sept.
1947 când a fost pensionat. Este decorat cu Ordinul
Mihai Viteazul, clasa a III-a cu spade. (G.T./ C.V.)

coada ºoricelului (Achillea setacea), ciocul berzei
(Erodium cicutarium), trei fraþi pãtaþi (Viola tricolor),
sunãtoare (Hypericum perforatum), pãtlaginã (Plantago
lanceolata), Centaurea micranthos, mãcriº mãrunt
(Rumex acetosella), scai (Eryngium campestre),
lucerna (Medicago sativa), scrântitoare (Potentilla
argentea, P. reptans), cornut (Cerastium cerastioides).
Degradarea prin pãºunat este indicatã de specii ca
laptele cucului (Euphorbia cyparissias), bãrboasã
(Botriochloa ischaemum), firuþã cu bulbi (Poa bulbosa),
flocoºele (Filago arvensis), ºopârliþa (Veronica
arvensis), specii de ciulini (Carduus nutans, C.
acanthoides). Alte tipuri de vegetaþie. Prezenþa luncii
Ialomiþei, a lacurilor de la Priseaca ºi a zonelor de
supraumectare din jurul lor a favorizat dezvoltarea
vegetaþiei acvatice alcãtuitã din: sãgeata apei (Sagittaria
sagittifolia), crinul de baltã (Butomus umbellatus),
limbariþa (Alisma plantago-aquatica), iarba broaºtei
(Hydrocharis morsus-ranae), broscariþa (Potamogeton
perfoliatus), brãdiºul (Ceratophyllum demersum,
Myriophyllum verticillatum). Vegetaþia palustrã este
reprezentatã de stuf (Phragmites australis), papurã
(Typha latifolia, T. angustifolia). Pe marginea lacurilor
ºi a ºanþurilor pline cu apã cresc stânjenei galbeni (Iris
pseudacorus), rogozuri mari (Carex riparia, Carex
acutiformis), cucuta de apã (Cicuta virosa), buzduganul
de apã (Sparganium erectum), rouricã (Glyceria
fluitans). Fixate pe fundul apelor stãtãtoare, uneori la
adâncimi mai mari, se dezvoltã foarfeca bãlþii (Stratiotes
aloides), ciuma apelor (Elodea canadensis). Pe
suprafaþa apelor se întâlnesc unele plante, la început
fixate de fund, apoi plutitoare, ca otrãþelul de apã (Utricularia vulgaris) ºi lintiþa (Lemna minor). În
microdepresiunile umede se dezvoltã boglarii (Ranunculus sceleratus), pipirigul (Juncus conglomeratus),
pipiriguþul (Eleocharis palustris), izma de baltã (Mentha
aquatica, M. arvensis). Vegetaþia segetalã se întâlneºte
în culturile agricole ºi în pârloage de unde pãtrunde
adesea ºi pe terenuri virane. Macul de câmp (Papaver
rhoeas), pãlãmida (Cirsium arvense), albãstrelele (Centaurea cyanus), nemþiºorul (Consolida orientalis) sunt
specifice pentru culturile de pãioase, stânjeneii
(stânjenelul pitic  Iris pumila  numit ºi rãþiºoara),
ridichea sãlbaticã (Raphanus raphanistum), diferite
specii de Chenopodium, piciorul cocoºului de câmp (Ranunculus arvensis) îndeosebi pentru culturi prãºitoare.
Vegetaþia ruderalã însoþeºte aºezãrile omeneºti, calea
feratã ºi drumurile. Reprezentative în acest sens sunt:
bozul (Sambucus ebulus), scaietele (Cirsium
lanceolatum ), brusturul (Arctium lappa, A.
tomentosum), pãtlagina (Plantago major, Plantago
media), traista ciobanului (Capsella bursa-pastoris),
ciulinul (Carduus nutans), troscotul (Polygonum
aviculare), urzicile (Urtica dioica, U. urens), ciumãfaia
(Datura stramonium). (S.M.)

FORUMUL DEMOCRAÞIEI ªI UNITÃÞII
NAÞIONALE DIN ROMÂNIA Organizaþia judeþeanã
Dâmboviþa este fondatã la începutul anului 1991. De
altfel, la Târgoviºte a funcþionat ºi sediul central al
Forumului. Fondator al acestei formaþiuni politice, prof.
Geo Pârgaru. La scurtã vreme forumul fuzioneazã cu
Partidul Unitãþii Naþionale Române. (G.C.)
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FOSTA SALÃ DE ARME  clãdire de patrimoniu
(DB-II-m-B-17271, Str. Justiþiei, nr. 5, 1906-1907) A
fost construitã din iniþiativa poetului ºi omului politic
George Caïr, prefect la 1907, care a înþeles necesitatea
construirii unei sãli de spectacole la Târgoviºte. A fost
sediul Societãþii de Arme, Gimnasticã ºi Dare la
Semn. Printre artiºtii de frunte care au jucat pe scena
acestei sãli au fost: I. Bãjenaru, Agatha Bârsescu,
Maria Filotti, Miºu Fotino, C. I. Nottara, Ion Manolescu,
Grigore Vasiliu-Birlic, George Timicã, Radu Beligan.
Aici a concertat compozitorul ºi violonistul George
Enescu. Imobilul a suferit modificãri în 1919 ºi în
perioada 1962-1964, când s-au fãcut extinderi pe latura
de est, pentru a se amenaja cabine pentru actori,
grupuri sanitare ºi extinderea holurilor. În prezent aici
funcþioneazã Cercul Militar-Garnizoana Târgoviºte.
(G.T./ C.V./M.O.)

cuprinde douã coridoare dispuse pe laturile lungi, din care
cel de pe faþada principalã este deschis înscriindu-se pe
linia tradiþiei prispei þãrãneºti, dar stâlpii au fost realizaþi
din zidãrie ºi susþin arce în plin cintru. De la terminarea
construcþiei, a funcþionat ca prima ªcoala publicã
(înfiinþatã în 1833); ªcoalã Normalã (1857-1864, 19191932); Gimnaziul Vãcãrescu (1874-1892); ªcoala Nr.
2, Sediul Societãþii culturale Progresul. În 1972 ºcoala
a sãrbãtorit 140 de ani de la înfiinþare, prilej cu care a
primit numele poetului Vasile Cârlova ºi s-a instalat
statuia acestuia, opera sculptorului Vasile Blendea. De
numele acestei ºcoli sunt legaþi dascãlii: Mihalache
Drãghiceanu, Dimitrie Condurãþeanu, scriitorul Al.
Vlahuþã, paºoptiºtii I.D. Petrescu ºi Grigore Vlãdescu,
poetul I.D. Pietrari, compozitorul Franchetti, precum ºi
foºtii elevi I. Al. Brãtescu Voineºti ºi Virgil Drãghiceanu.
În perioada comunistã, a funcþionat ªcoala Popularã de
Artã,iar în prezent aici se aflã Centrul pentru Conservarea
ºi Promovarea Culturii Tradiþionale Dâmboviþa ºi Centrul
Judeþean de Culturã Dâmboviþa. (G.T./ C.V./M.O.)

FOSTUL SEDIU AL PREFECTURII A JUDEÞULUI
Primul sediu propriu al acestei instituþii a fost cumpãrat
la licitaþia din 1886 cu suma de 24.000 lei. În acelaºi
an, Consiliul permanent a hotãrât construirea unui local propriu, pe terenului judeþului, lângã ruinele Curþii
Domneºti, alocând de la buget 2000 lei pentru plata
arhitectului. Palatul Prefecturii a fost ridicat în 1894,
având proporþii mai mici faþã de localul Primãriei. Edificiul
are parter ºi etaj, cu o intrare marcatã de coloane, care
conducea spre holul central cu încãperi adosate în
stânga ºi dreapta, iar în fundal scara interioarã.
Caractreristica acestei lucrãri a fost lucrãtura interioarã,
uºile pictate cu elemente vegetale ºi cu fronton amplu
din strucaturã. Pereþii holului au fost pictaþi în întregime
atât la parter cât ºi la etaj, discret ºi în concordanþã cu
arhitectura, conferind preþiozitate spaþiului de
anticamerã. Încãperile cu destinaþie specialã (sala de
consiliu) aveau picturã interioarã, sobe cu ºemineu ºi
candelabre asemãnãtoare cu cele amplasate în hol,
astfel cã, fiecare detaliu crea atmosferã prin culoare,
luminã ºi cãldurã. Arhitectul clãdirii a fost Baltasar
Vignosa Giovanni, iar pictorul Giovanni Battista del
Basso. Lucrãrile de zugrãveli la noul local de la
Prefecturã se încheiau în 1897, când se cumpãra
mobilier, perdele, rafturi etc. S-a realizat ºi împrejmuirea,
un aspectuos grilaj de fier pe soclu de piatrã precum ºi
trotuare de jur împrejur terminate în 1901, când se
amenaja o serã de flori pentru parcul Prefecturii. Dupã
Primul Rãzboi Mondial i s-a mai adãugat o aripã spre
est pentru grupurile sanitare. În prezent aici funcþioneazã
Muzeul de Artã. Casa situatã pe Calea Domneascã,
nr. 185, ridicatã în 1895, este o construcþie de patrimoniu
 DB-II-m-B-17238. (G.T./ C.V. /M.O.)

FOSTA ªCOALÃ NORMALÃ I.H. RÃDULESCU
(Bd. Carol I, nr. 70, 1923; 1938) Piatra fundament a clãdirii
a fost pusã în 1923, urmând sã adãposteascã ªcoala
de Învãþãtori ºi o ªcoalã de Aplicaþie. Din lipsa fondurilor,
lucrãrile au durat pânã în 1931, realizându-se decât
parterul ºi primul etaj, iar cel de al doilea etaj ºi scara
interioarã au fost realizate în 1938. Planul clãdirii era
conceput în forma literei U cu deschiderea spre curtea
interioarã, spre est ºcoala are un parc plantat cu tei,
pini, fagi ºi castani, având subsol, parter ºi douã etaje
destinate activitãþilor didactice ºi de aplicaþie. Clãdirea
avea sãli de curs, ateliere, spaþii destinate cazãrii elevilor
(dormitoare, bucãtãrie, salã de mese), cât ºi camera
pedagogului ºi locuinþa directorului. În 1933, ºcoala ºi-a
întrerupt activitatea deoarece ministrul C. Angelescu a
dispus transferul ªcolii Normale la Buzãu. În timp, profilul
liceului s-a îndreptat cãtre ramura petrolierã, iar în prezent
are o ofertã educaþionalã diversificatã: clase cu profil real,
uman, tehnic ºi sportiv. A fost restauratã în perioada
2002-2005. În prezent în clãdire funcþioneazã Grupul
ªcolar Voievodul Mircea. (G.T./ C.V./M.O.)
FOSTA UZINÃ ELECTRICÃ (DB-II-m-B-17185,
Piaþa Bãrãþiei, nr. 2, 1911-1912) Construcþie industrialã
realizatã de Socitatea Brawn- Boveri din Viena, între
1911-1912. Clãdirea este compusã dintr-un parter înalt,
mezanin ºi balcon. Ulterior a suferit modificãri
substanþiale, care au constat într-un corp alipit lateral
format din demisol ºi parter. În prezent este salã de
jocuri. (G.T./ C.V./M.O.)
FOSTUL PALAT DE JUSTIÞIE (DB-II-m-B-17240,
Calea Domneascã, nr. 189, 1902) Construcþie în stil
neoclasic, cu fronton ºi coloane clasice ºi decoraþie în

FOSTA ªCOALÃ DOMNEASCÃ (DB-II-m-B17218, Str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 15, 1864) ªcoala
de Bãieþi Nr.1. Se compune din parter ºi etaj. Planul
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de Struguri, Romlux, Mecanica Târgoviºte, dezvoltarea
ºi modernizarea Întreprinderii UPET, Sala Polivalentã,
Spitalul Judeþean, Policlinica din zona industrialã, Casa
de Culturã a Sindicatelor, Cinematograful Independenþa,
modernizarea ºi extinderea Stadionului Municipal,
construirea localurilor pentru liceele industriale COS ºi
Strunguri, Sanitar, Construcþii. A impulsionat finalizarea
parþialã a microraionelor IX, VI, XI, ºi IV ºi a început
amenajarea zonei centrale. Conºtient de dezvoltarea
oraºului ºi atent la solicitãrile oamenilor, a iniþiat
construirea drumurilor de centurã (Cãrãmidari, COSRomlux), modernizarea strãzii Nicolae Bãlcescu pe
tronsonul Sârbi-Teiº. A acordat multã atenþie
consolidãrilor ºi restaurãrii Palatului comunal afectat
de cutremurul din 1977, unde a folosit restauratori în
spãlarea picturii originale, iniþiativã rar întâlnitã în acea
epocã. Parcurile Chindia ºi Mitropoliei au fost
amenajate cu specii rare ºi remobilate cu mult gust ºi
atenþie. Pentru ca populaþia oraºului sã fie aprovizionatã
mai bine, a acordat atenþie sporirii suprafeþelor
comerciale, sprijinind construcþia magazinului Muntenia
ºi a altor spaþii comerciale în cartierele oraºului. S-a
manifestat ca un om deosebit, cu respect faþã de cei
cu care a intrat în contact ºi, spre deosebire de politrucii
anteriori, cu multã stimã faþã de intelectuali, dintre care
mulþi au primit apartamente ºi au fost încurajaþi în
activitatea lor. Acest fel de abordare ca primar s-a
datorat în primul rând sufletului sãu nobil, dar ºi faptului
cã în formarea sa ca om politic ºi-a pus amprenta spiritul
de destindere ºi de relativã liberalizare a politicii
comuniste. A stãruit sã se realizeze prima monografie
a oraºului, pe care a pãstorit-o cu atenþie din funcþia de
secretar cu propaganda ºi care, datoritã calitãþilor sale
de a acorda libertate autorilor, reprezintã o lucrare de
mare valoare ºtiinþificã. (M.O.)

relief reprezentând pe zeiþa justiþiei tronând ºi susþinând
balanþa dreptãþii. Iniþial construcþia (inspiratã dupã Palatul
Justiþiei din Bucureºti la proporþii reduse) a avut numai
subsol ºi parter. În jurul sãlii paºilor pierduþi sunt
dispuse sãlile de ºedinþe ºi birourile în numãr de 14
camere. În timpul ocupaþiei din 1917-1918 clãdirea a
fost parþial mistuitã de incendiu. Este reparatã ºi
supraetajatã în anii 1926 pãstrând planºeele de lemn.
Dupã marile cutremure din 1940 ºi 1977 clãdirea a fost
reparatã fãrã a fi necesare consolidãri la planºee,
adãugându-i-se numai o centurã din beton armat între
parter ºi etaj. În prezent aici funcþioneazã Muzeul de
Istorie. (G.T./ C.V./M.O.)

FOSTUL SEDIU AL BÃNCII ROMÂNE DE
DEZVOLTARE (DB-II-m-B-17287, Str. Lt. Popescu
Pârvan, nr. 11, 1900) Locuinþã de plan simetric cu
dezvoltare lateralã, în stil baroc, volum înalt. Acces cu
scarã dublã cu fronton pe coloane; atic decorat;
frontoane în arc de cerc la ferestre. A fost restaurat în
perioada 1997-2000. (G.T./ C.V./M.O.)
FOTBAL În meciul de fotbal România-Bulgaria
(Bucureºti, 20 iunie 1948) a fost consemnat debutul lui
Traian Ionescu în echipa naþionalã. El este primul
fotbalist care, dupã ce la un moment dat a fost legitimat
la o echipã din Târgoviºte (TCT, în perioada 1933-1938)
a jucat ulterior în prima reprezentativã a þãrii. Pe 29
noiembrie 1953, la Bucureºti, Metalul Târgoviºte intrã
în posesia titlului de campioanã a þãrii la fotbal juniori.
A fost primul succes major la un sport de echipã din
istoria sportului târgoviºtean (este vorba de un titlu la
juniori). Sezonul competiþional 1960-1961 aduce prima
promovare a unei echipe de fotbal târgoviºtene în divizia
A. Aceastã realizare s-a datorat jucãtorilor de la
Metalul Târgoviºte ºi antrenorului acestora Valentin
Stãnescu. În meciul de fotbal Austria-România (Linz, 1
mai 1968) Cornel Dinu a debutat în reprezentativa
României. El este primul fotbalist nãscut în Târgoviºte
care a reuºit sã obþinã statutul de internaþional A. (A.B.)

FRONTUL NAÞIONAL DEMOCRAT (FND) S-a
constituit la Târgoviºte pe 23 octombrie 1944,
reprezentând alianþa forþelor (organizaþiilor)
procomuniste: Partidul Comunist Român, Partidul Social
Democrat (lider Ion Bãnulescu), Uniunea Patrioþilor (lider
Tãnase Borþoi), Tineretul Unit (lider Alexandru
Dumitrache), Sindicatele Unite (lider Alexandru
Stãnescu), Frontul Plugarilor (lider Enache Scãrlãtescu),
Femeile Patriotice (lider Victoria Georgescu). FND
urmãrea cucerirea puterii politice în contextul prezenþei
în þarã a trupelor sovietice, fãcând promisiuni atractive:
refacerea economiei, ajutorarea nevoiaºilor, reforma
agrarã etc. La 19 noiembrie 1944, FND a scos la
Târgoviºte ziarul Chemarea care fãcea propagandã
procomunistã. În toamna anului 1944, FND a iniþiat diverse acþiuni (mitinguri, articole în presã etc.) vizând
ascensiunea comuniºtilor la putere. La 28 noiembrie
1944 a fost impus pe cale revoluþionarã (prin forþã) ca
prefect Gheorghe Popescu, iar a doua zi a fost instalat

FRÃÞILÃ, Ion (16.IX.1939, Fieni) A început ºcoala
profesionalã la Fieni, continuând-o la Filipeºtii de Pãdure
(Prahova), unde a absolvit ºi liceul. Membru al PCR din
1961, a îndeplinit funcþii în cadrul organizaþiei de tineret
din Câmpina, Ploieºti ºi Târgoviºte. Din 1974 a devenit
secretar pentru probleme de propagandã al Comitetului
Municipal de Partid ºi vicepreºedinte al Consiliului
Popular al Municipiului Târgoviºte (1974-1977). A fost
primar al municipiului între 1977-1980, într-o perioadã
extrem de grea, când a trebuit sã facã faþã perioadei de
maximã explozie industrialã ºi demograficã, fãrã precedent în Târgoviºte ºi s-a concentrat pe finalizarea
urmãtoarelor obiective economice ºi social-culturale:
Combinatul de Oþeluri Speciale, Oþelinox, Întreprinderea
237

Enciclopedia oraºului Târgoviºte

funcþii, instituþii) etc. A avut un rol modest pe scena
politicã localã. În spiritul doctrinei sale, Frontul
Românesc a înfiinþat detaºamentele Legiunii Valahe,
menite sã-i fie alãturi în confruntarea cu celelalte
formaþiuni politice. A dispãrut de pe scena politicã în
1938. (M.C.)

ca primar al Târgoviºtei comunistul Ion Rãdulescu.
Acþiunile au continuat în Târgoviºte ºi în judeþ, sub
lozinca Vrem guvern FND. În acest context, cu sprijinul
Moscovei, la 6 martie 1945 a fost impus guvernul Petru
Groza. (M.C.)
FRONTUL PLUGARILOR Organizaþie înfiinþatã la
Târgoviºte la începutul anului 1945. Obiectivele sale vizau
înfãptuirea reformei agrare, guvern al Frontului Naþional
Democrat (forþele procomuniste), lupta contra
reacþionarilor. Congresul din 18 februarie 1945 a ales
Comitetul de conducere format din Gheorghe Iacob 
preºedinte, plugarul T. Cotelea ºi învãþãtorul Lazãr
ªtefãnescu  vicepreºedinþi, Enache Scãrlãtescu 
secretar. Frontul Plugarilor, susþinãtor al forþelor raliate
în jurul Partidului Comunist Român, a sprijinit înfiinþarea
unor cooperative de consum, biblioteci, bãi populare,
acþiuni de electrificare º.a., cãutând sã atragã populaþia.
De asemenea, a promovat înfãptuirea pe cale
revoluþionarã a reformei agrare, prin împãrþirea cu forþa
a marilor moºii. (M.C.)

FRONTUL ROMÂNESC Apare cu subtitlul Organ
de luptã al miºcãrii naþionaliste condusã de Alexandru
Vaida-Voevod. Ziar lunar, cu redacþia ºi administraþia
în strada I.C. Brãtianu, nr.3 din Târgoviºte, unde se afla
ºi Clubul Frontului Românesc. La Biblioteca Academiei
se gãseºte doar un numãr, cel din 1 martie 1937. Scopul
ziarului era sã menþie legãturile între toþi membrii
organizaþiei ºi sã lupte pentru atingerea þelurilor miºcãrii
în fruntea cãreia se gãseºte dr. Alexandru VaidaVoevod. Între autorii articolelor se aflã importanþi
politicieni ºi oameni de culturã: V. Popescu  Bãleni,
avocatul Lazãr Petrescu, dr. C. Popescu  preºedintele
organizaþiei Frontul Românesc din Târgoviºte, I.Gr.
Perieþeanu  preºedintele Uniunii Avocaþilor din România
ºi lider judeþean al Frontului Românesc. Subiectele
abordate se referã la aspecte politice: Congresul
judeþean din 3 februarie 1937 unde sunt prezenþi D.R.
Ioaniþescu  fost ministru ºi secretar general al Frontului
Românesc, I.Gr. Perieþeanu, Lazãr Petrescu º.a.,
acþiuni propagandistice în Târgoviºte ºi în judeþ, teme
electorale, analiza scenei politice dâmboviþene. (M.C.)

FRONTUL RENAªTERII NAÞIONALE (F.R.N.) La
nivel central, F.R.N. se constituie în anul 1938 ca partid
unic în vremea regimului autoritar din timpul lui Carol al
II-lea (1938-1940). Ziarul târgoviºtean Ancheta îl
considera  un front al conºtiinþei româneºti pus în slujba
intereselor superioare ale neamului, þãrii ºi democraþiei.
La Târgoviºte, F.R.N. avea în structurile de conducere
pe I. Gr. Perieþeanu  preºedinte ºi pe avocatul Lazãr
Petrescu, avocatul C. Sãndulescu, dr. Emil
Solomonescu ºi profesorul Jean Diculescu  secretari.
Pe 14 mai 1939 se formeazã la nivel judeþean Garda
Naþionalã a F.R.N. condusã de colonelul în rezervã I.
Nicolin. În iunie 1940, la iniþiativa regelui Carol al II-lea,
F.R.N. s-a transformat în Partidul Naþiunii. (M.C.)

FRONTUL SALVÃRII NAÞIONALE (FSN)  20
mai. La 24 ianuarie 1992, în urma unei miºcãri de
disidenþã împotriva lui Petre Roman în Frontul Salvãrii
Naþionale, se formeazã la nivel naþional, cu sediul
central în Târgoviºte, acest partid politic. Preºedinte
fondator: Mihai Gabriel Popescu; vicepreºedinþi: Decebal
Simionescu, Daniela Popa; secretar: Corneliu
Domnescu. Emblemã: garoafa. La puþin timp se uneºte
cu Frontul Salvãrii Naþionale al lui Ion Iliescu. (G.C.)

FRONTUL ROMÂNESC La nivel central, organizaþia
Frontul Românesc a fost înfiinþatã de Alexandru
Vaida-Voevod în 1935, servind intereselor regelui Carol
al II-lea de instaurare a unui regim autoritar în anii 19381940. Având un pronunþat caracter antisemit, organizaþia
cerea ca România Mare sã fie numai a românilor. La
Târgoviºte, organizaþia judeþeanã s-a cristalizat în 1936,
avându-l la conducere pe I.Gr. Perieþeanu  preºedinte,
CS Ionescu  vicepreºedinte, Lazãr Petrescu-secretar
general. Liderul organizaþiei târgoviºtene era dr. C.
Popescu. La Frontul Românesc au aderat unele
organizaþii desprinse din Partidul Naþional Creºtin, ceea
ce i-a creat o bazã de susþinãtori, insuficientã însã
pentru a obþine rezultate notabile în confruntãrile
electorale. Organe de presã care apãreau la Târgoviºte:
Drapelul (1936) ºi Frontul Românesc al Dâmboviþei
(1937), cu accente antisemite, promotoare ale ideii
numerus valachicus (prioritatea românilor în diverse

FRONTUL STUDENÞESC DEMOCRAT La nivel
central, Frontul Studenþesc Democrat se constituie în
anul 1935, reunind studenþi de diferite orientãri politice
sau fãrã apartenenþã de partid. Obiectivele urmãrite vizau
democratizarea vieþii universitare, îmbunãtãþirea
condiþiilor de viaþã ºi de studiu, apãrarea drepturilor ºi a
libertãþilor democratice, lupta antifascistã, salvgardarea
independenþei, a integritãþii ºi suveranitãþii þãrii. La
Târgoviºte, comitetul de conducere al Frontului
Studenþesc Democrat era format din Stelian Tãnãsescu
 preºedinte, Constantin Marinescu  vicepreºedinte,
M. Bãdulescu, Gheorghe Stavri, Gheorghe Ciobanu 
membri. (M.C.)
FRUCHTER, Eugen (22.XII.1935, Ploieºti, Prahova
 2009, New York, SUA) Profesor, istoric al culturii,
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prozator, publicist. Studii primare, gimnaziale ºi liceale
la Târgoviºte. Absolvent al Facultãþii de Filozofie a
Universitãþii din Bucureºti (1958). Profesor de liceu la
Târgoviºte pânã în 1987 când se stabileºte la New York
(SUA). Din acest an nu mai cunoaºtem preocupãri în
domeniul culturii ºi literaturii. Publicã de-a lungul anilor
numeroase articole de istorie, istoria culturii, în reviste ºi
ziare târgoviºtene (Valachica, Uzina ºi ogorul,
Dâmboviþa), centrale sau în volume de studii ºi
comunicãri. Ca autor de literaturã turisticã debuteazã în
1971 cu Târgoviºte. Mic îndreptar turistic (în colaborare
cu Gabriel Mihãescu). Publicã apoi, tot în colaborare,
Mic îndreptar turistic «Pucioasa  Vulcana Bãi» (1981)
ºi Târgoviºte. Ghid de oraº (1982). În toate aceste lucrãri
creioneazã concis figuri de cãrturari, scriitori, oameni de
culturã, originari din acest perimetru spiritual, oferind, pe
baza documentelor cercetate, rânduri inedite de istorie,
istorie literarã ºi culturalã. (V.P.)

Muncã: cursuri de formare profesionalã; Asociaþia
pentru Tineret Dâmboviþa (activitãþi de timp liber);
Asociaþia Club Tao Pucioasa: arte marþiale ºi
autoapãrare; Asociaþia Club Zanshin Moreni: arte
marþiale; Asociaþia Black Dragon Iedera: sport ºi arte
marþiale. Fundaþia este membru fondator al Consiliului
pentru Transparenþã Localã Târgoviºte (CTL), mecanism
de transparentizare ºi responsabilizare a Administraþiei
Publice Locale, al Convenþiei Naþionale a Fundaþiilor
Judeþene pentru Tineret din România ºi în Consiliul
Tineretului din România, organism afiliat Forumului
European de Tineret. De asemenea, face parte din
Consiliul Naþional Consultativ pentru Probleme de Tineret.
Îºi desfãºoarã activitatea în parteneriat cu instituþiile
administraþiei publice locale ºi centrale pentru politici de
tineret ºi activitãþi de ºi pentru tineret. Preºedinte  director general: Matei Mircea; vicepreºedinte  director
de programe: Valentin Grigore. (G.C.)

FUNDAÞIA CULTURALÃ DÂMBOVIÞA Este
înfiinþatã din iniþiativa lui Constantin Nica în decembrie
1996. Obiective: crearea de formaþii artistice folclorice;
valorificarea folclorului muzical, al dansului ºi portului
popular din spaþiul judeþului Dâmboviþa; organizarea de
spectacole folclorice. Continuã. (G.C.)

FUNDAÞIA MÃNÃSTIREA DEALU ªI CURTEA
DOMNEASCÃ A fost creatã la 4 iunie 1992 din
iniþiativa, fiind ales ºi preºedinte de onoare, primuluiministru din acel moment, Theodor Stolojan. Scopul
fundaþiei: protejarea, conservarea ºi restaurarea
monumentelor istorice din Târgoviºte. (G.C.)

FUNDAÞIA JUDEÞEANÃ PENTRU TINERET
DÂMBOVIÞA Fundaþia Judeþeanã pentru Tineret
Dâmboviþa (FTD) este persoanã juridicã de drept privat
ºi de utilitate publicã, autonomã, neguvernamentalã,
nepoliticã ºi fãrã scop lucrativ, constituitã în baza
prevederilor Decretului-lege nr. 150/1990, ºi
funcþioneazã conform prevederilor Legii nr. 350/2006 
Legea Tinerilor. Are în proprietate Casa Tineretului din
Târgoviºte ºi administreazã patrimoniul propriu în folosul
tinerilor ºi al organizaþiilor neguvernamentale de tineret
membre. Scopurile: elaborarea, organizarea ºi
susþinerea de programe specifice pentru tineret. În
Adunarea Generalã a fundaþiei sunt reprezentate 11
asociaþii de tineret care acoperã un spectru larg de
activitate: educaþie non-formalã, ºtiinþã, culturã ºi tradiþii,
sport ºi educaþie pentru sãnãtate, tineri cu dizabilitãþi,
formare profesionalã ºi petrecere a timpului liber. În acest
fel, anual sunt derulate proiecte ºi sunt organizate
activitãþi de nivel local naþional ºi internaþional. Asociaþiile
de tineret reprezentate în Adunarea Generalã sunt:
Societatea Astronomicã Românã de Meteori-SARM:
educaþie non-formalã, astronomie ºi educaþie prin
astronomie; Asociaþia Aeronauticã ARIEL Târgoviºte 92:
zbor cu parapanta ºi aparate ultra uºoare; Asociaþia
Shorin Karate Do România: arte marþiale ºi educaþie
pentru sãnãtate prin sport; Fundaþia Culturalã Ghiocelul
(dansuri ºi tradiþii populare); Asociaþia Cultural Folcloricã
Mioriþa: folclor ºi tradiþii populare; Fundaþia Clepsidra:
tineri defavorizaþi ºi cu dizabilitãþi; Asociaþia Înapoi la

FURCOIU, Iulian (25.VII.1942, Bezdead,
Dâmboviþa) Inginer, primar. Cursurile primare ºi
gimnaziale le-a absolvit la ªcoala din localitatea natalã.
Urmeazã cursurile Liceului Militar ªtefan cel Mare din
Câmpulung Moldovenesc ºi apoi pe cele ale Institutului
de Construcþii din Bucureºti, Facultatea de Construcþii
Civile ºi Industriale. Debutul profesional, ca inginer constructor stagiar, ºi-l face la Consiliul Popular al Regiunii
Ploieºti, în cadrul Direcþiei Tehnice ºi Investiþii. Prin
reorganizarea administrativ-teritorialã din 1968, odatã
cu constituirea Consiliului Popular al reînfiinþatului judeþ
Dâmboviþa, se transferã, ca ºef de serviciu la direcþia
tehnic-edilitarã a consiliului. Începând cu anul 1972
ocupã diferite funcþii administrative ºi de conducere în
cadrul Întreprinderii de Construcþii Montaj Dâmboviþa
(ICMD)  ºef de lot, ºef de ºantier, inginer-ºef), perioada
în care în Târgoviºte se edifica noile cartiere de locuit
precum ºi construcþii de interes social-obºtesc: Hotelul
Valahia, Casa de Culturã a Sindicatelor, Grupurile
ªcolare Industriale Nr. 5 de Construcþii, Nr. 3 de
Construcþii Maºini SARO, Nr. 4 Metalurgic COS, ªcolile
Generale Nr. 6, Nr. 9, Nr. 10, Nr. 11, º.a. Capacitãþile
organizatorice ºi de decizie dovedite, într-o perioadã
de puternicã dezvoltare urbanisticã a municipiului, în
care ICMD a fost principalul constructor, l-au recomandat
pentru postul de director tehnic al Institutului Judeþean
de Proiectãri Dâmboviþa (1980-1991), unde ºi-a canalizat
experienþa spre elaborarea documentaþiilor ºi studiilor
investiþiilor din sfera domeniului public. În 1992, împreunã
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ºi a continuat ctitoriile din nordul judeþului începute de
tatãl sãu de la Valea Neagrã, ºi a iniþiat construcþia
bisericii din Pietroºiþa. Copiii lor au decedat nevârstnici
ºi a adoptat pe Ioniþã Negoescu ºi pe Bãlaºa, cãsãtoritã
cu Ion Porfiroghene. Fiica lor, Luxandra, s-a cãsãtorit
cu Nicolae Brãtescu. (M.O.)

cu câþiva colegi, constructori cu experienþã, înfiinþeazã
una dintre primele societãþi comerciale cu capital privat
din domeniul construcþiilor în Târgoviºte, S.C. Iulcover
Grup S.A. Firma, premiatã la mai multe ediþii ale Top-ului
firmelor dâmboviþene, reuºeºte, în condiþiile perioadei
de tranziþie, sã realizeze câteva edificii importante în
zestre arhitectonicã a municipiului ºi judeþului nostru
(Sediul DGFPD, sediile Bãncii Agricole din Gãeºti ºi
Pucioasa, Liceul de Arte din Târgoviºte, capacitãþi noi
de producþie la SC INOX SA). În iunie 2000, în calitate
de candidat al Organizaþiei municipale a PSD, câºtigã
alegerile locale ºi devine primar al Târgoviºtei, demnitate
publicã reconfirmatã de electorat ºi în anul 2004. Între
realizãrile înfãptuite de administraþia publicã târgoviºteanã,
în perioada mandatelor se pot retine: inaugurarea celui
mai nou cartier de locuinþe Tineretului-Sagricom prin
programul ANL, ridicarea statuii ecvestre a lui Mihai
Viteazul, a monumentului Eroilor Târgoviºteni, grupul
statuar Brâncoveanu ºi fiii, Aleea Voievozilor
Târgoviºteni, reabilitarea ºi modernizarea pieþelor
agroalimentare  1 Mai, Bãrãþiei, Vlad Þepeº,
Tineretului, Autogarã, înfiinþarea teatrelor profesioniste
Tony Bulandra ºi Mihai Popescu, aºezãmintele
sociale Sf. Elena ºi Sf. Maria, extinderea spaþiilor
de locuit pentru tineri ºi sociale în cartierele de blocuri
din municipiu. (G.P.)

FUSEA, Dumitraºcu (1670-1750) Negustor, a fost
întemeietorul unei ramuri a familiei Fusea. A fost
cãsãtorit cu Chira ºi a fost folosit de Constantin
Brâncoveanu la numeroase lucrãri de hotãrnicie în
cuprinsul judeþului. Urmaºii sãi au jucat un rol important în viaþa Târgoviºtei. Amintim pe Dima, care a trãit
între 1730-1800 ºi a avut un rol important în evoluþia
economicã a oraºului în a doua jumãtate a secolului al
XVIII-lea. A avut o proprietate lângã Lazuri, cãtunul
Dimoiu. A avut doi copii, Maria, mama poetului Grigore
Alexandrescu ºi Nicolae (1780-1854), cãsãtorit cu Maria
Lãzureanu. Copiii sãi s-au implicat în viaþa politicã ºi
culturalã a oraºului, printre care amintim pe: Elisabeta
(1824-1893), cãsãtoritã cu Mihalache Drãghiceanu,
Cristache (1820-1890) cãsãtorit cu Maria Dâmboviceanu,
deputat în Divanul Ad-hoc din partea proprietarilor mici,
Ioniþã (1816-1896), învãþãtor ºi om politic, Constantin
(1828-1912), cãsãtorit cu Lucreþia Meliºianu, om politic ºi sprijinãtor al culturii târgoviºtene, iniþiatorul primului
muzeu al oraºului ºi Miriþa (1828-1891), cãsãtoritã cu
avocatul N. Stãrostescu. (M.O.)

FUSEA, Dragomir A fost reprezentantul unei ramuri
a familiei Fusea, care a avut o importantã contribuþie în
viaþa economicã, politicã ºi culturalã a Târgoviºtei.
Cãsãtorit cu Despa, este amintit în pomelnicul bisericii
Sfânta Vineri din Târgoviºte (1731-1732). A avut doi bãieþi
Ioan Cupeþ, care a trãit între 1700-1786, înmormântat
în pronaosul bisericii Sfânta Vineri ºi ªerban Cupeþ,
personaj care a reuºit sã adune o însemnatã avere care
consta în pivniþe ºi prãvãlii, moºii ºi munþi, fapt ce i-a
permis sã fie ctitor la schitul Valea Neagrã, Brãneºti,
Bezdead ºi la biserica Sfânta Vineri unde a ºi fost
înmormântat. Cãsãtorit cu Stanca, a avut un fiu, Negoiþã
(1720-1789) ºi douã fiice, Safta ºi Maria. Negoiþã Fusea
s-a cãsãtorit cu Ilinca, fiica stareþului Mãrgãrit din
Bucureºti ºi a continuat alivºeriºurile începute de tatãl
sãu, a devenit proprietarul munþilor din nordul judeþului

FUSSEA, Constantin Boiernaº, proprietar al moºiei
Matraca, rudã cu Grigore Alexandrescu, având o solidã
formaþie de jurist. Personalitate deosebitã, a dominat
viaþa politicã localã în a doua parte a secolului al XIX-lea.
Veteran al evenimentelor de la 1848, s-a aflat printre
întemeietorii Partidului Naþional Liberal în judeþ (dupã
1875), fãcând parte din Comitetul permanent al acestei
formaþiuni politice pânã în 1882 când a fost înlocuit de
avocatul Iancu Nicolaescu. Primar al Târgoviºtei în 1884
ºi preºedinte al Sfatului orãºenesc (1860-1861). Posesor
al unei interesante colecþii de ziare ºi al unei biblioteci
mari, dispãrute însã. Preºedinte al Consiliului General
al judeþului Dâmboviþa (1906-1911). În 1880 a editat
ziarul Curierul Tergu-Vestea. (M.C.)

240

Enciclopedia oraºului Târgoviºte

G

GARDA DE FIER În 1930, o grupare condusã de
Corneliu Zelea Codreanu s-a desprins din Liga Apãrãrii
Naþional Creºtine ºi a întemeiat la nivelul þãrii Garda de
Fier (miºcare legionarã), având un program incitant:
stârpirea hoþiei ºi întronarea cinstei în averea þãrii ºi a
oricãrui particular, afirmarea unei politici agrare ferme,
ca bazã a întregii economii naþionale, crearea unui
Parlament corporativ, ºtergerea datoriilor fãcute la
cãmãtari ºi bãnci etc. Organizaþie extremistã de
dreapta, Garda de Fier a început sã se afirme în
Dâmboviþa dupã 1934, condusã de avocatul bucureºtean
Ion Victor Vojen. În 1935 ºi-a schimbat numele în
organizaþia Totul pentru þarã. Pe fondul unei
propagande intense ºi originale, miºcarea legionarã a
atras simpatizanþi îndeosebi din rândul celor nemulþumiþi
de situaþia socio-politicã, obþinând la alegerile
parlamentare din 1937 locul trei pe judeþ (dupã PNL ºi
PNÞ) cu 12,14% ºi un loc de deputat prin Ion Victor
Vojen. Desfiinþatã în 1938, miºcarea legionarã s-a
reactivat aflându-se la guvernare alãturi de Ion Antonescu
în perioada septembrie 1940-ianuarie 1941. În acest
timp, la Târgoviºte, liderul ei era avocatul Aurel IonescuTeiº, iar funcþiile de prefect ºi primar le-au deþinut
colonelul Vladimir Spãtaru, respectiv legionarul Nicolae
Grigorescu. Oraºul a cunoscut evenimente specifice
acelui timp: marºuri legionare, înlocuirea unor
conducãtori de instituþii etc. Rebeliunea legionarã din
21-23 ianuarie 1941 a avut un ecou moderat la
Târgoviºte, iar dupã aceastã datã, miºcarea legionarã
a intrat în declin. (M.C.)

GARA DE SUD (DB-II-m-B-17301, Bd. Regele Carol
I, nr. 1,1883) Lucrãrile cãii ferate Titu-Târgoviºte s-au
terminat în 20 decembrie 1883, iar inaugurarea gãrii a
avut loc pe 20 ianuarie 1884. Consiliul local municipal
s-a confruntat cu comercianþii oraºului în alegerea locului
pentru construirea staþiei Târgoviºte. A fost ales locul
numit Ciocârlanu, situat în afara oraºului, loc bun pentru
continuarea cãii ferate spre Pucioasa. În urma inaugurãrii
liniei ferate Titu-Târgoviºte din 1884 s-a introdus
transportul cu trãsuri al cetãþenilor pe traseul garãcentrul oraºului. Dupã construcþia bulevardului, în 1897,
s-a hotãrât mutarea staþiei Târgoviºte care trebuia sã
se alinieze perpendicular pe axul bulevardului,
construcþie realizatã în 1903. Ministerul Comunicaþiilor
(1927) prin intervenþia lui C. Dimitriu a iniþiat lucrãri care
urmãreau modernizarea gãrii: linia feratã s-a dublat în
dreptul gãrii, peronul gãrii a fost acoperit cu sticlã
susþinutã pe stâlpi de fontã. De asemenea, s-au
construit un pasaj de trecere peste calea feratã, pentru
fluidizarea circulaþiei pe drumul Târgoviºte-Gãeºti, ºi o
magazie nouã în apropierea gãrii. A fost introdus un
tren direct Bucureºti-Pietroºiþa, numit trenul Dimitriu
care realiza o legãturã directã ºi rapidã cu capitala þãrii.
(G.T./ C.V./M.O.)
GARANTI BANK (Bd. Libertãþii, bl. D2) Este
prezentã pe piaþa bancarã localã de peste 12 ani. În
ultimii patru ani, Garanti Bank s-a bucurat de o ascensiune rapidã ºi, în prezent ocupã poziþia a 14-a din punct
de vedere al activelor deþinute. Agenþia Garanti Bank
din Târgoviºte ºi-a obiºnuit clienþii cu produse ºi servicii
dedicate, la costuri avantajoase. Întreprinderile mici ºi
mijlocii sau persoanele fizice autorizate pot beneficia
la Garanti Bank de soluþii de finanþare personalizate:
linii de credit, credite cu plata în rate, overdraft, linii de
credit în baza rulajului realizat prin POS, finanþarea TVA,
scrisori de garanþie, leasing, credite de investiþii cu
rambursare pe termen lung ºi cu o structurã flexibilã de
garanþii, dar ºi plan de rambursare flexibil în funcþie de
sezonalitatea activitãþii. (V.N.)

GARNIZOANA TÂRGOVIªTE Este o garnizoanã
istoricã ºi care, atâta vreme cât Târgoviºte a fost capitalã
a Þãrii Româneºti, aici ºezând pe tron domnitorul/
voievodul, de fapt comandantul suprem al oºtirii, a fost,
prin natura acestui fapt, prima garnizoanã a statului
românesc de la sud de Carpaþi. În sens modern, o
garnizoanã ia fiinþã oficial în 1866, odatã cu transferul
din Oltenia, ºi încartiruirea în Târgoviºte, a Regimentului
III Linie (infanterie), care în 1891 va fi denumit Regimentul
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Pedagogic din Galaþi (1962), apoi Facultatea de Limba
ºi Literatura Românã a Universitãþii Bucureºti (1965).
Funcþioneazã ca învãþãtor ºi profesor, conduce ºcoala
din Râu Alb, liceele din Bãleni (1962-1963) ºi Târgoviºte
(Ienãchiþã Vãcãrescu, 1982-1986). O mare parte a
activitãþii o desfãºoarã ºi în domeniul culturii, ca director al Casei Raionale de Culturã Târgoviºte (1964-1965),
preºedinte al Comitetului Raional de Culturã ºi Artã
(1965-1968), al Comitetului de Culturã ºi Artã al judeþului
Dâmboviþa (1968-1980) ºi al Comitetului Municipal de
Culturã Târgoviºte (1986-1990). În paralel deþine ºi alte
funcþii administrative atât înainte, cât ºi dupã 1989
(membru CPUN, 1990; consilier judeþean, 1992-1996;
consilier municipal, 1996-2000). Debut publicistic în
Uzina ºi Ogorul (1962). Colaboreazã apoi cu studii ºi
articole la Manuscriptum, Echinocþiu, Steaua,
Contemporanul, Flacãra Îndrumãtorul cultural,
Flamura Prahovei, Dâmboviþa, Valachica, Litere,
Curier. Consultant ºtiinþific la o serie de filme sau
reportaje TV despre istoria ºi cultura acestui spaþiu de
spiritualitate româneascã (Testamentum, Ioan
Alexandru Brãtescu-Voineºti). Debut editorial cu I. Al.
Brãtescu-Voineºti. Viaþa ºi opera literarã (2004), urmat
de Destin într-un timp dogmatic (2006). (V.P.)

III Linie Dâmboviþa nr. 22. Pânã la al Doilea Rãzboi
Mondial din componenþa garnizoanei vor mai face parte
Regimentul VII Dorobanþi, Regimentul 10 Roºiori,
Regimentul 5 Artilerie, Regimentul Carelor de Luptã
(primul din Armata Românã), Regimentul 3 Vânãtori
Moto. Între 1884 ºi Primul Rãzboi Mondial aici va fi
funcþionat Comandamentul Diviziei III din Corpul II de
Armatã, Regimentul 2 Cavalerie, ªcoala de Ofiþeri de
Cavalerie, o companie de vânãtori de munte. Dupã al
Doilea Rãzboi Mondial, ºi pânã la integrarea României
în NATO, garnizoana a avut în componenþã: Brigada 83
Tancuri, Brigada 20 Tancuri care în 1960 se transformã
în Regimentul 1 Tancuri Vlad Þepeº, Regimentul 237
Tancuri ºi Autotunuri / Regimentul 237 Instrucþie ºi
Echipaje (ªcoalã Regimentarã de Tancuri), Batalionul
6 Reparaþii Auto, Divizionul 57 Artilerie Antiaerianã,
Regimentul 47 Artilerie Antiaerianã, Batalionul de geniu,
un spital militar. Dupã integrarea în NATO ºi pânã astãzi
sub jurisdicþia garnizoanei se aflã Batalionul 114 Tancuri
Petru Cercel, Batalionul de Transporturi Auto, o
companie de transporturi, Baza de Reparaþii Auto 185,
Baza de Reparaþii Armament, Depozitul de Tancuri ºi
Auto, o policlinicã militarã. Comandanþii garnizoanei,
dupã al Doilea Rãzboi Mondial ºi pânã în prezent: col.
Dumitru Zamfirescu, col. Emil Bulai, col. Nicolae
Tãnãsescu, gl. Paul Keler, gl. Ilie Stoleru, col.
Constantin Tudose, col. Aurelian Mocanu, gl. Pavel
Babeu, gl. Ion Popa, gl. Andrei Kemenici, gl. Nicolae
Nãbîrjoiu, col. Gheorghe ªerban, gl. Ilie Gîþã, gl.
Gheorghe Jilavu, gl. Iulian Bacºiº, gl. Ludovic Kovaci,
col. Nicolae Antonie. (G.C.)

GAVRILÃ, Maria (2.XI.1936, Râu Alb, Dâmboviþa)
Profesor la Liceul Ienãchiþã Vãcãrescu din
Târgoviºte, a publicat lucrarea Monumentele naturii
din judeþul Dâmboviþa. A activat în cadrul Societãþii
de ªtiinþe Biologice unde a prezentat comunicãri
interesante. Pentru activitatea desfãºuratã la catedrã
a primit titlul de Evidenþiat din partea Ministerului
Învãþãmântului. (M.O.)

GAVRIIL, Protul (sf. sec. al. XV-lea  începutul
sec. al XVI-lea) Cronicar. Cãlugãr grec, protos al
Muntelui Athos dupã 1515. Cãlãtoreºte prin Þara
Româneascã vizitând în 1517 Târgoviºtea, Mãnãstirea
Dealu, Curtea de Argeº, Mãnãstirea Cozia. Scrie la
cererea lui Neagoe Basarab, Viaþa patriarhului Nifon
(1517-1521). Lucrare de hagiografie, aceasta constituie,
prin notaþiile istorice (în manierã renascentistã) ºi
realizãrile pictografice ale epocii, cronica Þãrii Româneºti
pentru încep. sec. al. XVI-lea (cuprinzând domniile lui
Radu cel Mare, Mihnea cel Rãu, Vlad cel Tânãr ºi
Neagoe Basarab). În scenele istorice, descripþiile
locurilor vizitate, ale fastului Curþii Domneºti de la
Târgoviºte, se remarcã talentul literar al autorului. La
Mãnãstirea Dealu, duserã sicriul cu moaºtele sfântului,
cu toþi oamenii unde este hramul sfântului ºi fãcãtoriul
de minuni ierarh Niculae, ºi-l puserã deasupra
mormântului Radului Vodã. (V.P.)

GAZETA MUNTENIEI Subtitratã Publicaþie
periodicã de informaþie-economicã apare la 8 ianuarie
2004. Director fondator/ editor: Florenþ Mocanu. Are
caracter regional  Muntenia. Redacþia ºi administraþia
în Târgoviºte, str. Tineretului nr. 28. Este de reþinut
pagina specializatã Credinþã, Nãdejde, Dragoste. Sunt
surprinse într-o tratare nerubricizatã, aleatoare, aspecte
din sfera politicului, economicului, vieþii sociale,
culturale, sportive. Continuã. (G.C.)
GAZETA POPORULUI Ziar al Partidului Poporului.
Apare la Târgoviºte, în perioada iulie 1922  iulie 1927,
de douã ori pe lunã, sub direcþiunea unui comitet. Girant
responsabil ªerban Tessian. Tipografia NouãNegoescu. Subtitlul este de mai multe ori schimbat:
Foaie a Partidului Naþionalist al Poporului din Dâmboviþa
(nr. 11-12); Foaie a Partidului Naþionalist din Dâmboviþa
(nr. 13-14); Foaie de luptã a Partidului Naþionalist din
Dâmboviþa (nr. 15); Foaie de luptã a Partidului
Naþionalist Þãrãnesc (nr. 1/iulie 1927). În timp au apãrut
articole de genul: Cine sunt ciocoii?, Cu ocazia

GAVRILÃ, Ion (16.I.1935, Râu Alb, Dâmboviþa)
Profesor, istoric literar, eseist, publicist, personalitate
culturalã. Dupã studiile primare în satul natal ºi Fieni,
urmeazã ªcoala Normalã din Câmpulung ºi Institutul
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GÂNDURI ªCOLÃREªTI Publicaþie lunarã editatã
de Asociaþia culturalã a elevilor clasei (clasa a VI-a) a
Liceului Ienãchiþã Vãcãrescu din Târgoviºte, între 1
noiembrie 1936  decembrie 1937. Fondatori: Ion
Calboreanu, C. Dinu  director activ, Alexandru
Sãndulescu Paul  elev. În primul numãr al revistei,
articolul La drum, spunea cã activitãþile culturale ale
elevilor clasei a VI-a, a Liceului «Ienãchiþã Vãcãrescu»
au ca scop de a strânge într-un mãnunchi pe toþi ºcolarii
care au darul scrisului ºi al creãrii de opere proprii, iar
publicaþia este destinatã de a face legãtura între lumea
ºcolarã ºi cea publicã. Sunt inserate articole, pagini
de prozã, poezii scrise de elevii liceului precum ºi din
judeþ. Gãsim în paginile ei maxime, cugetãri de Vasile
Conta, Shakespeare, Nicolae Iorga, Sofocle, J. J.
Rouseau. (V.P.)

alegerilor, Glasul vremii, Lista candidaþilor din
Dâmboviþa ai partidului, pentru alegerile locale ºi
parlamentare. (V.P.)

GÃNESCU, Lucian (22.V.1932, Târgoviºte)
Absolvent al Liceului Ienãchiþã Vãcãrescu Târgoviºte
(1951) ºi licenþiat al Institutului de Construcþii Bucureºti
 Facultatea de Construcþii Civile ºi Industriale (1956). În
cariera profesionalã a activat ca inginer, succesiv între
anii 1956-1960, la Ministerul Construcþiilor Industriale /
Trustul 13 Bucureºti / Întreprinderea 132 Târgoviºte,
Trustul Regional de Construcþii Locale Ploieºti / ªantierul
Târgoviºte, Banca de Investiþii Ploieºti / Filiala Târgoviºte.
În perioada 1960-1968, a fost ºeful Serviciului Investiþii la
Întreprinderea de Utilaj Petrolier Târgoviºte, posturã din
care a coordonat realizarea Fabricii de Oxigen, a Forjei
de Racorduri Speciale, a coordonat ultima etapã de
dezvoltare a I.U.P. etc. Între 1968-1971 este director al
Întreprinderii Judeþene de Construcþii Montaj Dâmboviþa,
fiind primul conducãtor al acestei nou unitãþi create imediat
dupã reforma administrativã din 1968. În acea perioadã
au fost date în folosinþã sediul Comitetului Judeþean
P.C.R. ºi al Consiliului Popular Judeþean (actualul Palat
administrativ), hotelul Dâmboviþa, sediul Inspectoratului
Judeþean de Miliþie etc. În perioada 1971-1974 este director adjunct la Întreprinderea de Strunguri Târgoviºte /
SARO unde a condus activitatea investiþionalã ºi punerea
în funcþiune a primelor capacitãþi de producþie ale unitãþii.
Între anii 1974-1990 este director adjunct la Întreprinderea
de Construcþii Montaj Metalurgic Târgoviºte / I.C.M.M.
unde a coordonat activitãþile de aprovizionare ºi
comercialã, aducându-ºi din aceastã posturã contribuþia
la punerea în funcþiune a unor importante capacitãþi de
producþie la C.O.S.T. (Turnãtoria, Laminorul de Profile
Mici, Laminorul de Benzi Electrotehnice, Oþelãria
Electricã nr. 2, Forja de Blocuri ºi Bare, Fabrica de
Dolomitã, Fabrica de Oxigen, Instalaþia de Valorificare a
Zgurei etc.), Întreprinderea Oþel Inox, blocuri de locuinþe
în micro V ºi VI, reþele termice ºi apã-canal în municipiul
Târgoviºte etc. (A.B.).

GÂRBEA (GARBINIU), G.O. (16.IV.1850, Cerneþi,
Mehedinþi  3.VI.1918, Bucureºti) Profesor, poet, autor
dramatic. Urmeazã cursurile liceale la Craiova, apoi
Facultatea de Litere din Bucureºti. Profesor de limba
latinã ºi românã la Gimnaziul Ienãchiþã Vãcãrescu din
Târgoviºte o lungã perioadã, apoi la Gimnaziul Cantemir
Vodã din Bucureºti. Dupã moda vremii îºi latinizeazã
numele. Se cãsãtoreºte cu Smaranda Andronescu
(Maica Smara) descendentã a poetului Grigore
Alexandrescu. Participã la acþiunile întreprinse de
intelectualii oraºului pentru revigorarea vieþii culturale.
Bibliotecar al Societãþii Progresul, încã de la înfiinþare
(1876). Unul din fondatorii primei gazete târgoviºtene
Kindia. Aici publicã studiul sãu despre Poeþii
Vãcãreºti. Colaboreazã la KIndia, Revista Societãþii
Tinerimea Românã, Albumul macedo-român. Binele
public, Zorile Almanahul Aurora. Autor al volumelor
Florile primãverii (1879) cuprinzând elegii, fabule,
epigrame, cugetãri moralizatoare; Tâlcul lui Iov sau
Expunerea analiticã a poemei cu acelaºi nume (1898),
Ortografia limbii româneºti. Ioviana (1903). (V.P.)
GÂRDESCU, Alexandru (1820-1870) A fost
comisar de propagandã ºi s-a manifestat activ pentru
transpunerea în viaþã a programului revoluþionar în
Târgoviºte ºi în judeþul Dâmboviþa. (M.O.)

GÃVÃNESCU, Pantelimon (26.VIII.1947, Bãleºti,
Gorj  ?) Economist, politician. Absolvent al Academiei
ªtefan Gheorghiu din Bucureºti, licenþiat în ªtiinþe politico-economice. Membru PCR pânã în 1989, apoi
membru PSM. A deþinut diverse funcþii politice: activist
UTC, prim-secretar al C.C. al UTC-ministru pentru
problemele tineretului (1973-1983), prim-secretar al
Comitetului judeþean al PCR Dâmboviþa (1983-1989).Are
contribuþii la implementarea unor importante proiecte
la nivelul municipiului Târgoviºte: construirea centrului
civic, realizarea Bazei de Agrement Crizantema,
regularizarea râului Ialomiþa în zona Târgoviºte,
programul de locuinþe pentru populaþie º.a Dupã 1990
s-a înscris în Partidul Social al Muncii. (M.C.)

GEACÃR, George (3.II.1953, Produleºti,
Dâmboviþa) Profesor, poet, critic literar, ziarist. Cursurile
primare ºi gimnaziale în comuna natalã, urmate de cele
liceale la Titu. Din 1980 absolvent al Facultãþii de Limba
ºi Literatura Românã a Universitãþii din Bucureºti.
Profesor de limba ºi literatura românã la Produleºti,
Sãlcioara, Rãzvad. În perioada 1990-1991, redactor la
ziarul Dâmboviþa. Membru al Uniunii Scriitorilor din
România (2006). Debut cu poezie în 1979 la revista
Luceafãrul, apoi, în acelaºi an, la Amfiteatru:
Colaboreazã la Luceafãrul, Amfiteatru, Tribuna,
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ºi strãinãtate. A scris ºi editat tratatul Traumatismele
cranio-cerebrale  prima lucrare de acest gen din þarã
iar studiul  Anestesia intravenoasã, prima lucrare de
acest gen, utilizatã ºi astãzi în serviciliile medicale. A
publicat articole în reviste de specialitate. A fost redactor la revistei Chirurgia. În fiecare an la 10 mai îºi lua
colaboratorii ºi mergea la Mausoleul de la Mãrãºeºti.
Prin valoarea de chirurg, prin prestaþia ºi prestigiul secþiei
chirurgie din Târgoviºte, a adus alinarea ºi vindecarea
a mii de bolnavi ºi strãlucire oraºului Târgoviºte. (N.V.)

Suplimentul literar-artistic al Scânteii Tineretului,
Realitatea dâmboviþeanã, Litere. Membru al
Cenaclului literar Cicerone Theodorescu ºi al Clubului
literar Altfel (Târgoviºte). Cu prozã, eseuri, criticã este
prezent în România literarã, Ziua literarã, Ramuri,
Litere, Climate literare. Este premiat la diferite
concursuri de poezie, printre care ºi Festivalul Concurs de Literaturã Moºtenirea Vãcãreºtilor (Târgoviºte,
1983). Debut editorial cu Întâmplãri cu creierul meu
(1997) pentru care obþine Premiul pentru debut al
Asociaþiei Scriitorilor din Bucureºti, urmat de alte volume
de versuri: Concert pentru coarde vocale ºi nervi (2002),
Eu. Zise el (2005). De asemenea, autor al eseului
critic Marin Preda ºi mitul omului nou (2004), în care
propune o altã abordare a scriitorului ºi a operei sale
autobiografice. (V.P.)

GEORGESCU, Christache (1876, Bolovani,
Cornãþel, Dâmboviþa  1.VIII.1945, Bolovani, Cornãþel,
Dâmboviþa) Profesor, director de ºcoalã, ziarist, avocat
ºi om politic. Cursurile primare în satul natal, cele
gimnaziale ºi liceale la Târgoviºte. Absolvent al Facultãþii
de Litere, secþia istorie-geografie precum ºi al Facultãþii
de Drept din Bucureºti. S-a remarat printr-o frumoasã
carierã didacticã, funcþionând ca învãþãtor în Bãlteni ºi
apoi ca profesor de istorie-geografie ºi director al
Gimnaziului din Târgoviºte (1903-1905, 1907-1910). Ca
director a înfiinþat orchestra ºcolii, a mãrit biblioteca, a
organizat conferinþe ºi ºezãtori literar-muzicale. De
asemenea, a înfiinþat biblioteci la Rãzvad, Potlogi,
Nucet. A fost preºedinte al multor societãþi: Societatea
Culturalã Tinerimea din Târgoviºte, Societatea
Muzicalã Buciumul, Societatea de Gimnasticã
Nãluca, Asociaþia Profesorilor Secundari din judeþul
Dâmboviþa. A tipãrit scrieri culturale ºi politice. S-a
remarcat ca director al ziarului Amicul poporului (1913)
ºi ca preºedinte al Ligii Culturale din Târgoviºte, fiind
apreciat de Nicolae Iorga. ªi-a fãcut datoria faþã de þarã,
luptând în armata românã în anii rãzboiului mondial
(1916-1918). Deputat în anii 1919-1920 ºi senator în anii
1920-1921. Ca parlamentar, a participat la dezbateri
îndeosebi pe chestiuni care priveau lumea satelor: legea
agrarã, legea islazurilor, reforma administrativã,
modernizarea învãþãmântului. În anii 1920-1921 a fost
membru în Comisia Interimarã a oraºului Târgoviºte.
Publicist de talent, a editat ziarul Amicul þãranului (19211924)  ziar politic ºi cultural al Partidului Þãrãnesc din
judeþul Dâmboviþa. Din 1928 a aderat la Partidul Naþional
Liberal, fiind un colaborator important la ziarul Viitorul
Dâmboviþei care apãrea la Târgoviºte în anii1930-1937.
Pentru meritele sale a fost decorat cu Rãsplata muncii
clasa I pentru învãþãmânt ºi Coroana României în grad
de cavaler. A tipãrit diverse scrieri culturale ºi politice:
Creºterea ºi instrucþia copiilor la români, Conferinþe ºi
discursuri, Cãtre ideal, Spre patriotism, Discurs la
legea agrarã. A activat ºi ca avocat, fiind unul dintre
apãrãtorii þãranilor în procesele care aveau ca obiect,
îndeosebi, chestiunea agrarã. (M.C.)

GEACÃR, Ioana (27.I.1959, Ghirdoveni, I.L.
Caragiale, Dâmboviþa) Profesoarã, poetã, publicistã. A
semnat Ioana Dana Nicolae. Studii primare ºi
gimnaziale în satul natal, urmate de cele liceale la
Moreni. Licenþiatã a Facultãþii de Litere a Universitãþii
din Bucureºti (1990). Profesoarã de limba ºi literatura
românã în localitãþile Gura Bãrbuleþ, Nucet (sat Cazaci),
Târgoviºte. Din 2005 profesor de scriere creativã la
Palatul Copiilor Târgoviºte. Organizeazã, începând cu
2007, Concursul Internaþional de Literaturã Pãrul
Berenicei pentru copii ºi tineret la Târgoviºte. A
coordonat antologia Fantezie de copil, cu creaþiile
preºcolarilor realizate în cadrul concursurilor de scriere
creativã (Târgoviºte, 2008). Conduce Cenaclul literar
Radu Petrescu de pe lângã Palatul Copiilor Târgoviºte
ºi Clubul literar Altfel. Membrã a Uniunii Scriitorilor
din România (2003). Colaborãri cu articole ºi poezii în:
Argeº, Luceafãrul, Viaþa româneascã, Litere,
Feed-Back. Debut editorial cu volumul de poezii pentru
copii Scrisoare cãtre cei dragi (1988), urmat de
Luminã de sare (1997), Contre-Jour (2000), Aparte
(2006). Rosée pleurante (2006). De asemenea, autoare
a unui eseu despre scriitorul Mircea Nedelciu Dictatura
auctorialã. Eseu despre proza experimentalã a lui Mircea
Nedelciu (2008). Scrie poezii pentru copii pe care le
grupeazã în volumul Joacã-te cu mine, bunicã Yolanda
(2000), dar ºi prozã pentru aceºtia Povestiri cu vrãbii
ºi zgribulici (1999). (V.P.)
GEORGESCU, Benone (1903, Târgoviºte 
27.V.1965, Târgoviºte) Liceul (1922), Facultatea de
Medicinã Generalã Bucureºti (1930). Medic 
specialitatea Chirurgie Generalã. Activitatea
profesionalã: 1 ianuarie 1935  27 mai 1965 medic
chirurg ºi ºef de secþie, Spitalul Târgoviºte, secþia
chirurgie. În 30 de ani a fãcut din secþia chirurgie din
Târgoviºte una dintre cele mai valoroase aºezãminte
medicale din România. A participat la congrese în þarã

GEORGESCU, Gheorghe (?  1928, Târgoviºte)
Ofiþer al Regimentului III Dâmboviþa Nr. 22, având gradul
244

Enciclopedia oraºului Târgoviºte

didacticã la ºcolile Gura Ocniþei ºi Titu Garã (19461948). Din anul 1949 activeazã ca profesor de istorie în
Târgoviºte la ªcoala Medie Tehnicã de Petrol, ªcoala
Nr. 1, ªcoala Nr. 2, Liceul Nr. 1, Liceul Constantin
Carabella (1971-1982). În anii 1970-1971 îndeplineºte
funcþia de inspector de specialitate la Inspectoratul
ªcolar Judeþean Dâmboviþa. Din anii studenþiei s-a arãtat
pasionat de cercetarea ºtiinþificã, fiind prezent la diverse manifestãri ºi sesiuni de comunicãri. Publicã
articole de specialitate în revistele locale, abordând
subiecte de interes judeþean sau naþional. Totodatã, se
aratã preocupat de metodologia întocmirii monografiilor
localitãþilor dâmboviþene. Pasionat bibliofil, reuºeºte sã
aibã o bibliotecã deosebitã, oferind unele din cãrþile sale
Bibliotecii Casei Corpului Didactic. Ca recunoaºtere a
activitãþii primeºte titlul de profesor emerit. În anul
1996, Primãria municipiului Târgoviºte îi acordã titlul
de Cetãþean de Onoare (post mortem). (M.C.)

de maior în campania 1916-1918, comandant al
Batalionului III (maiorul Dimiu din romanul lui Camil
Petrescu Ultima noapte de dragoste întâia noapte de
rãzboi). Locotenent-colonelul Dumitru Bãltãreþ eroul
de la trecerea Oltului, la 1 sept. 1916 la moartea sa îi
lasã comanda regimentului pânã la desemnarea unui
alt comandant. În 1919 este numit ajutor al
comandantului regimentului având gradul de locotenentcolonel, iar în perioada 1923-1928 a devenit comandant
al Regimentului III Dâmboviþa Nr. 22. În anul 1928, Camil
Petrescu a întreprins o vizitã de documentare la
Târgoviºte când a vizitat pe tânãrul pensionar colonel
Gheorghe Georgescu, în casa sa, din str. Vasile
Cârlova. (G.T./ C.V.)
GEORGESCU, Maria (1.III.1945, Corbii Mari,
Dâmboviþa) Profesor, istoric, publicist, istoric de artã.
Cursuri primare, gimnaziale ºi liceale la Carabella din
Târgoviºte. Urmeazã Facultatea de Istorie a Universitãþii
din Bucureºti (1968). Din acest an muzeograf la Muzeul
Judeþean Dâmboviþa, apoi cercetãtor ºtiinþific principal,
ºef de secþie la Complexul Naþional Muzeal Curtea
Domneascã Târgoviºte. Este cadru didactic asociat
(1993) apoi lector, conferenþiar (2001) ºi profesor la
Facultatea de ªtiinþe Umaniste a Universitãþii Valahia
din Târgoviºte pânã la pensionare (2010). Doctor în ºtiinþe
istorice din 1982 cu teza Dezvoltarea culturii ºi artei
din Þara Româneascã în epoca brâncoveneascã.
Colaboreazã cu articole la Valachica, Revista muzeelor
ºi monumentelor, Revista de istorie, Revue des etudes
sud-est europeennes, Analele Universitãþii Valahia,
Curier, în care abordeazã în special epocile lui Matei
Basarab ºi Constantin Brâncoveanu, cu trimiteri la
monumentele istorice ale Târgoviºtei. Mai colaboreazã
la redactarea în colectiv a Dicþionarului istoric al judeþului
Dâmboviþa (1983). Autoare a unor lucrãri dedicate
Târgoviºtei: Arta epocii Brâncoveneºti (1996), Icoane
din Târgoviºte. Secolele XVII-XIX (1998, în colaborare),
Lapidarium din Târgoviºte. Secolele XV-XIX (2002),
Târgoviºte  itinerarii medievale ºi moderne, vol. I-II
(2000, 2003), Incursiuni în cultura ºi arta bizantinã
(2003), Istoria Bizanþului (2005). Redacteazã unele
cursuri universitare de specialitate ªtiinþele auxiliare
ale istoriei, vol. I-II (2000, 2003). (V.P.)

GEORGESCU, Romulus Gandy (8.III.1952,
Cornãþel, Dâmboviþa) Profesor, poet, publicist. Studii
primare ºi gimnaziale, apoi Liceul Pedagogic din
Câmpulung (1972). Absolvent al Facultãþii de ªtiinþe
Umaniste a Universitãþii Valahia din Târgoviºte,
specializarea geografie (2004). Învãþãtor în judeþele
Prahova ºi Galaþi, apoi în comuna natalã, la Teiº,
ªotânga, Glodeni ºi ªcoala Smaranda Gheorghiu
Târgoviºte (ºi în prezent). A publicat poezii în
Luceafãrul, Flacãra, Tribuna, Dâmboviþa, Delta,
Târgoviºtea, Curierul literar, Altfel, Realitatea
dâmboviþeanã, Singur, Longitudini, Obiectiv,
Târgoviºtea copiilor. A frecventat sau a fost membru
al unor cenacluri literare: Ion Burda (Câmpulung
Muscel), Cicerone Theodorescu, Alexandru Vlahuþã
Cronos, Grigore Alexandrescu (Târgoviºte), Nicolae
Labiº, Ienãchiþã Vãcãrescu, Confluenþe, Cenaclul
de luni (Bucureºti). Debut editorial cu poeme în
volumul Diademe ale timpului nostru, culegere din
creaþiile membrilor Cenaclului literar Cicerone
Theodorescu (1979). Autor al volumelor Nemaiiubito,
iubirea rondelurilor mele! (1995), Povesteava cu
Gâlceava Cifrelor Mãritelor (2000), Bãtrânul Urs în
drum spre ªcoalã ºi alte poezii-târzii întru spre voi,
copii! (2007), Nemaiiubito, iubirea mea terestrocelestã (2009). (V.P.)

GEORGESCU, Mircea (1.XII.1920, Colanu,
Dâmboviþa  12.XII.2001, Târgoviºte) Profesor emerit,
inspector ºcolar, publicist. Absolvent al Liceului
Ienãchiþã Vãcãrescu din Târgoviºte ºi apoi al Facultãþii
de Filosofie ºi Litere din cadrul Universitãþii Bucureºti
(1944). În anul 1944 urmeazã ªcoala de Ofiþeri de
Rezervã din Piteºti, urcând apoi treptele ierarhiei militare
pânã la gradul de cãpitan. Începând cu anul 1946
slujeºte cu dãruire ºi pasiune învãþãmântul dâmboviþean
timp de aproape patru decenii. Îºi începe cariera

GHERGHINA, mare pârcãlab (1430-1510) A fost
fratele doamnei Rada, soþia lui Vlad Cãlugãrul,
voievod al Þãrii Româneºti (1482-1495) ºi unchiul lui
Radu cel Mare (1495-1508). Cãsãtorit cu Neaga din
Topoloveni. A îndeplinit funcþia de comis (1458-1461),
jupan (1478), pârcãlab al cetãþii Poenari ºi prezent în
Sfatul domnesc între 1501-1508 ºi vlastelir al lui Radu
cel Mare. Ctitorul mãnãstirii Nucet ºi proprietar de
case în Târgoviºte. (M.O.)
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GHEROESCU, Ioan (1820-1880) Se trãgea dintr-o
veche familie târgoviºteanã ºi era înzestrat cu talent a
vorbi slobod, cu dispreþ ºi obrãznicie, cum afirmau
adversarii lui dupã înfrângerea revoluþiei de la 1848. S-a
remarcat prin activitatea sa desfãºuratã la Târgoviºte
în timpul revoluþiei, când citea pe uliþe hotãrârile
guvernului provizoriu ºi înjura pe toþi boierii. S-a aflat
în fruntea târgoviºtenilor veniþi în Capitalã cu steaguri,
pentru a se închina guvernului revoluþionar. A publicat
articole în Poporul Suveran, care relatau evenimentele
legate de prezenþa lui Heliade la Târgoviºte ºi la
Pietroºiþa. S-a numãrat printre organizatorii ceremoniei
desfãºuratã la Mitropolia din oraº la 6 septembrie, când
s-a înmormântat Regulamentul Organic învelit cu bariº
negru, însoþit de o colivã de nisip ºi ardei, urmat de
preoþi, lãutari ºi orãºeni, moment când membrii
municipalitãþii au purtat în mâini fãclii aprinse, ºi s-au
împãrþit votcã ºi cofeturi, ca la înmormântãrile de
seamã. Arestat dupã revoluþie, pentru cã fusese înfocat
tulburãtor liniºtii obºtei în vremea revoluþiei ºi prin vorbiri
ºi prin înscrisuri, a reuºit sã se impunã în perioada
urmãtoare în viaþa politicã. (M.O.)

nov. 1659) ºi al Þãrii Româneºti (20/30 nov. 1659  mai
1660, 21/31 mai  sept. 1660). Negustor albanez învestit
de domnul Moldovei Vasile Lupu în diverse dregãtorii:
mare ºetrar (1638-1641), mare medelnicer (1643), mare
stolnic (1645-1647), vornic al Þãrii de Jos (1647-1653)
ºi reprezentant al domnului la Poartã (1653). Urcã pe
tron cu sprijinul marelui vizir Mehmed Kuprulu (albanez
la origine), întemeind dinastia Ghiculeºtilor, cu rol important în istoria Þãrilor Române. Prima sa domnie a
însemnat accentuarea dominaþiei turceºti. În 1658,
alãturi de turci ºi tãtari, a înfrânt oºtile moldo-ardelene
ce veneau sã-l impunã pe Gheorghe ªtefan ºi a jefuit
Ardealul. În anul urmãtor, intervenþia oºtilor lui
Constantin ªerban ºi Mihnea III îl înfrânge ºi-l alungã
peste Dunãre. La doar câteva zile însã, un corp de
armatã turco-tãtar îl aducea ca domn în Valahia. Þara
este devastatã, iar Curtea Domneascã de la Târgoviºte
distrusã. Stabilit la Bucureºti, la ordinul Porþii a surpat
cetatea din Târgoviºte, ca sã n-aibã duºmanii împãratului
sprijinealã acolo. Cu toate eforturile fãcute, nici tributul
cerut de Poartã ºi nici lefurile oºtenilor nu au putut fi
plãtite, þara intrând în anarhie, situaþie agravatã de foamete
ºi izbucnirea epidemiei de ciumã. Atacat de Constantin
ªerban (mai 1660), Gheorghe Gica fuge fãrã sã încerce
o rezistenþã, fapt ce provoacã nemulþumirea turcilor, care
îl mazilesc, îi confiscã averea ºi-l închid la Adrianopol.
Va rãmâne ostatic la Poartã în timpul domniei fiului sãu,
Grigore I Ghica. (A.ª./M.O.)

GHIBANU, Adrian-Ionuþ (17.IX.1979, Slobozia,
Ialomiþa) Arhidiacon, consilier patrimoniu-juridic, ºef de
cabinet. A urmat Seminarul Teologic Sfântul Ioan Gurã
de Aur din Slobozia, jud. Ialomiþa (1994-1999),
Facultatea de Teologie a Universitãþii din Bucureºti
(1999-2003), Facultatea de ªtiinþe Juridice din cadrul
Universitãþii Titu Maiorescu din Bucureºti (1999-2003).
A fost delegat al Patriarhiei Române la lucrãrile
Dialogului Ortodoxo-Anglican, care s-au desfãºurat la
Addis-Abeba, Etiopia (2002). ªef al Cabinetului
Mitropolitan, în cadrul Arhiepiscopiei Târgoviºtei (20032004), arhidiacon în cadrul Arhiepiscopiei Târgoviºtei
(2003), consilier patrimoniu-juridic în cadrul
Arhiepiscopiei Târgoviºtei (2003). A fost coordonator
de Proiecte sociale în cadrul Cabinetului Primului
Ministru al României, Departamentul pentru Românii
de Pretutindeni (2005), vicepreºedinte al Asociaþiei
Centrul Diaconal Casa Creºtinã din Târgoviºte (2004).
A fost delegat al Patriarhiei Române la cea de-a IX-a
Adunare Generalã a Consiliului Mondial al Bisericilor,
care ºi-a desfãºurat lucrãrile la Porto-Alegre, Brazilia
(2006). Din iunie 2010 este mediator la Uniunea
Naþionalã a Mediatorilor din România. (Arhiep.)

GHICA, Grigore al II-lea (1690/1695, Adrianopol
sau Istanbul  23.VIII.1752, Bucureºti) A domnit în Þara
Româneascã între 5/16 aprilie 1733-16 /27 noiembrie
1835; aprilie 1748  23 august / 3 septembrie 1752.
Era fiul lui Matei Ghica ºi al Ruxandrei Mavrocordat ºi
a fost educat sub îndrumarea bunicului sãu, Alexandru
Mavrocordat Exaporitul, obþinând o culturã solidã. S-a
înscris printre principii luminaþi, în timpul domniei sale
urmãrind sã asigure o cale mai bunã [ ] a
Principatelor. ªi-a legat numele de executarea unor
ample lucrãri de reparaþii la Curtea Domneascã. Pisania
bisericii menþioneazã cã, trecând vreme [ ] au fost
stricat ºi au fost putrezit ºindrila bisericii ºi a caselor
lor, iar când au fost la leatu 7245 (1735) strãnepotul
rãposatului Grigore Ghica voievod cel Bãtrân, din râvnã
dumnezeiascã [ ] îndemnatu-s-au de a învelit biserica
ºi casele. Dionisie Fotino ºtia cã palatele domneºti
[ ] se restaurase ºi se înfrumuseþase în domnia lui
Grigore vodã Ghica II. Lucrãrile la Curtea Domneascã
au fost reluate în a doua domnie, întrucât în timpul
rãzmeriþii dintre austrieci ºi turci s-au ars de oºti ºi
biserica aceasta iar un mare cutremur [ ] au surpat
turla ºi amvonul cel din afarã. Când au fost cursul
anilor 7256 (1748) [ ] la stãruinþa lui Grigore Razu vel
vornic za Târgoviºte, a dat de ºtire domnului pentru
stricãciunile acestei biserici ºi prin silinþa ºi toatã

GHICA, D. Alexandru Domn al Þãrii Româneºti
(1834-1842). A fãcut mai multe deplasãri în judeþul
Dâmboviþa la una din moºiile sale. În august 1839 a vizitat
oraºul Târgoviºte, impulsionind cu bani terminarea podului
care se construia peste apa Ialomiþei. (M.C.)
GHICA, Gheorghe (1600, Kiopru, Albania  1664,
Istanbul) Domn al Moldovei (3/13 mart. 1658  2/12
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procuror supleant la Tribunalul de Dâmboviþa, iar la 31
decembrie 1858 preºedinte. Din aceastã perioadã
dateazã Pledoriul lui Ion Ghica, pentru recãpãtarea
drepturilor electorale pierdute din cauza strãinãrii sale
ca bey de Somos. În 1859 Pantazi Ghica pãrãseºte
Târgoviºtea, fiind numit asesor la Ministerul Justiþiei.
Impresiile perioadei târgoviºtene (1856-1859) sunt
evocate în proza O lacrimã a poetului Cârlova (1858),
scrisã ºi tipãritã când se afla la Târgoviºte, precum ºi
încercarea de roman Un boem român (1860). Tot de
inspiraþie târgoviºteanã considerãm a fi ºi piesa istoricã
Mircea cel Bãtrân. În ambele proze face o interesantã
descriere a Târgoviºtei ºi împrejurimilor ei. El aminteºte
de diferite figuri ale oraºului cum ar fi cobzarul
Paraschiva Paharnicul, Berdos Tutungiu, Ioniþã
Bãrbierul, Simuicã. (V.P.)

cheltuiala Mãriei sale [ ] s-au zidit turla cea mare,
anvonul ºi s-au învelit ºi s-au zugrãvit [ ] ºi s-au sãvârºit
tot la cursu al patrulea an (1752). (M.O.)

GHICA, Grigore al IV-lea (1765-16.X.1834,
Bucureºti) A fost primul domn pãmântean al Þãrii
Româneºti între 12 iulie 1822-11 mai 1828. Era fiul
banului Dimitrie Ghica, ºeful partidei naþionale ºi a primit
o educaþie aleasã. A ocupat funcþii însemnate în
administraþie, fiind mare comis (1793), mare clucer
(1796), mare vornic (1799-1800), mare spãtar (1810),
mare logofãt (1806, 1813), mare vistier (1814) ºi mare
ban (1817). A sprijinit pe Tudor Vladimirescu în calitate
de membru al Comitetului de Oblãduire, dupã care, în
martie 1821 s-a refugiat la Braºov. Ca domn s-a
confruntat cu o situaþie foarte grea, caracterizatã prin
anarhie internã, crizã financiarã, excesele armatei de
ocupaþie dar a acþionat cu energie bazat pe vasta
experienþã acumulatã. Astfel a elaborat un regulament
nou de organizare administrativã, a înlãturat treptat boierii
greci din dregãtorii, a încurajat creºterea numãrului de
manufacturi, a acordat scutiri de impozite ºi a susþinut
trimiterea la studii a primilor bursieri de stat etc. Locuitorii
Târgoviºtei s-au bucurat de atenþia domnului care le-a
hotãrât în 1822 pã seama bisericilor domneºti de acolo
paraua locului ºi o altã para pentru spital, ce urmau
sã fie plãtite de negustorii ce vineau cu mãrfuri ori cu
bucate sau cu alte lucruri dã vânzare la Târgul de Afarã.
Spitalul urma sã fie întocmit ºi pentru primirea bolnavilor
strãini. În anul 1825 primul domn pãmântean arãta cã
îndestulându-se domnia mea dã dreptãþile, ce au avut
din vechime asupra [ ] moºii orãºanii din Târgoviºte
[ ] le-a dat întãrire asupra ei. Pentru cã orãºenii au
arãtat cã pentru spital [ ] cheltuiala [ ] au rãmas
zadarnicã [ ] bolnavii [ ] fãcându-ºi boalele prin casele
lor a aprobat solicitarea pentru a reface Drumul
Izvoarelor, care sã aducã apã pânã în Târgul de Afarã
ºi sã facã ºcoalã pentru învãþarea copiilor sãrmani. (M.O.)

GHICA-BUDEªTI, N.I. (1869, Bucureºti 
16.XII.1943, Bucureºti) A fost profesor la ªcoala
Superioarã de Arhitecturã din Bucureºti, membru în
Comisia Monumentelor Istorice ºi membru de onoare
al Academiei Române (din 1939). A fost specialist în
istoria arhitecturii medievale din Muntenia, temã despre
care a publicat numeroase lucrãri, în care prezintã
evoluþia arhitecturii în Muntenia ºi Oltenia ºi înrâuririle
strãine de la origini pânã la Neagoe Basarab, precum
ºi alte lucrãri despre stilul românesc din secolele XVI ºi
XVII. A avut o strânsã legãturã cu Târgoviºtea ºi
monumentele sale, întocmind planurile muzeului regional
(1936), ale muzeului etnografic din parcul Mitropoliei
(1924, azi demolat) ºi ale actualei Clopotniþei a
Mitropoliei. A sprijinit restaurarea principalelor
monumente dupã cutremurul din noiembrie 1940 (Biserica
Târgului, Turnul Chindiei, Biserica Domneascã, Biserica
Mãnãstirii Dealu, Biserica Mãnãstirii Stelea º.a.). (M.O.)
GHILIMESCU, ªtefan Ion (16.III.1947, Costeºti
Vale, Dâmboviþa) Critic ºi istoric literar, poet, eseist,
publicist. Studii primare în satul natal, apoi liceul în
oraºul Titu. Studii superioare pedagogice la Baia Mare
(1968), urmate de Facultatea de Limba ºi Literatura
Românã a Universitãþii Bucureºti (1974). Profesor la
diverse ºcoli, apoi metodist ºi director la Casa de Culturã
Pucioasa (1980-1989). Din 1990 ºi pânã la pensionare
(2011) consilier în cadrul Direcþiei pentru Culturã Culte
ºi Patrimoniu Cultural Naþional a judeþului Dâmboviþa.
În perioada 1992-1996 cadru didactic asociat la
Universitatea Valahia din Târgoviºte. Se implicã în
proiecte culturale vizând Târgoviºtea dar ºi judeþul
Dâmboviþa. Organizator al unor ediþii ale Concursului
Naþional de Literaturã Moºtenirea Vãcãreºtilor (dupã
1990) sau a Bienalei de Artã Plasticã Gheorghe
Petraºcu (din 1992) care s-au desfãºurat anual la
Târgoviºte. A fost unul din iniþiatorii înfiinþãrii revistei de
culturã Longitudini, din care au apãrut doar câteva

GHICA, Grigore Domn al Þãrii Româneºti (17331735 ºi 1748-1752), a rãmas în istoria oraºului datoritã
preocupãrii de refacere ºi consolidare a reºedinþei
domneºti. În 1734 a iniþiat lucrãri de consolidare ºi
protejare a caselor domneºti. În cea de a doua domnie,
a intenþionat sã refacã reºedinþa domneascã, dar din
cauza costurilor prea mari, s-a limitat la repararea
Bisericii Domneºti. (M.C.)
GHICA, Pantazi (15.III.1831, Bucureºti 
17.VII.1882, Ghergani, Rãcari, Dâmboviþa) Avocat,
prozator, dramaturg, publicist. Fratele lui Ion Ghica.
Talentul lui literar se manifestã în prozã ºi dramaturgie.
Ziarist ºi avocat cu o atitudine democraticã, pledeazã
în procesul Republicii lui Al. Candiano Popescu,
proces care a avut loc la Târgoviºte. În 1856 este numit
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Franþa (1923), profesor la Universitatea din Bucureºti
(1926-1928; 1963-1975) ºi cercetãtor ºtiinþific principal
la Institutul de Istorie Nicolae Iorga din Bucureºti (19561963). Fondator al Institutului de Istorie Naþionalã (1941)
ºi al Revistei Istorice Române. Membru al Academiei
Române (1972) ºi al Academiei de ªtiinþe Sociale ºi
Politice al RSR (1970). A obþinut premiul Bãlcescu al
Academiei (1966) ºi premiul Ministerului Învãþãmântului
(1969) ºi a fost declarat Om de ºtiinþã emerit. Prin
lucrãrile sale a contribuit la clarificarea numeroaselor
probleme controversate din istoria Târgoviºtei. A înþeles
cu profunzime evoluþia Târgoviºtei ca aºezare feudalã,
considerând cã începuturile trebuie cãutate în sec. al
XIII-lea. (M.O.)

numere, între 1992-1994. Membru al Uniunii Scriitorilor
din România (2003), al Societãþii Ziariºtilor din România
(1992). Dintre numeroasele reviste ºi ziare la care a
colaborat, se numãrã ºi cele târgoviºtene: Litere,
Curier, Târgoviºtea, Glasul cetãþii, Dâmboviþa,
Kindia, Realitatea dâmboviþeanã. Scrie poezie, eseuri,
criticã ºi istorie literarã. În unele volume are pagini
numeroase despre scriitorii târgoviºteni sau dâmboviþeni.
În colaborare cu Victor Petrescu, autor al lucrãrii
Moºtenirea Vãcãreºtilor (1998, dedicatã Festivalului
Concurs de Literaturã, desfãºurat anulal la Târgoviºte).
De asemenea, de remarcat Dinastia Ciorãneºtilor
(2000, în colaborare cu Mihai Gabriel Popescu). (V.P.)

GHIÞÃ, Constantin (9.VI.1951, Ulieºti, Dâmboviþa)
Urmeazã cursurile Liceului Vladimir Streinu din Gãeºti,
luându-ºi licenþa, apoi, la Facultatea de MatematicãMecanicã a Universitãþii Bucureºti; doctor în matematici
la Institutul de Matematicã al Academiei Române.
Lucreazã ca matematician programator la Combinatul de
Oþeluri Speciale din Târgoviºte, dupã care strãbate toatã
ierarhia didacticã universitarã la universitãþile Dunãrea de
Jos din Galaþi ºi Valahia din Târgoviºte, fiind unul din
fondatorii acesteia din urmã, unde ocupã funcþiile de
director la Colegiul Tehnic ºi de prorector. Actualmente,
este preºedinte de comisie în Senatul Universitãþii
Valahia. Este membru al American Mathematical
Society. Publicã lucrãri în domeniile analizei matematice,
algebrei liniare, geometriei diferenþiale, calculului
variaþional, statisticii matematice, matematicilor speciale
ºi superioare, cât ºi în cel al problemelor cu frontierã
liberã în termodinamica proceselor metalurgice.
Academia Românã i-a acordat premiul Gheorghe Lazãr
pentru lucrarea Metalurgia matematicã. Analiza
nestandard a proceselor metalurgice. (G.C.)

GÎJU, Dan (27.XI.1964, Dideºti, Teleorman) Cadru
militar, prozator, poet, ziarist. Gimnaziul în comuna
natalã (1979), apoi Liceul Militar de Marinã Alexandru
Ioan Cuza din Constanþa (1983) ºi ªcoala Militarã de
Ofiþeri de Geniu, Construcþii ºi Cãi Ferate din RâmnicuVâlcea (1986). Licenþiat în ºtiinþe juridice al Universitãþii
din Bucureºti (1999); studii post-universitare de jurnalism
la Universitatea Lucian Blaga Sibiu (2004). Ofiþer de
carierã, comandant de subunitãþi la Târgoviºte, Focºani
ºi Petroºani. Din 1993 se stabileºte cu familia în
Târgoviºte. Cocheteazã cu pictura, participând la diverse
expoziþii de grup în Târgoviºte, începând din 1995. Datoritã
înclinaþiilor sale scriitoriceºti este redactor la sãptãmânalul
Observatorul militar (1999-2000, 2001-2002), Viaþa
armatei (2000-2001). Din 2004 este redactor fondator ºi
coordonator al suplimentului literar-artistic Desant XXI al
Observatorului militar. Între 2004-2009, redactor-ºef al
Vieþii militare, serie nouã, revistã de culturã ºi artã
editatã de Ministerul Apãrãrii Naþionale. În 2009 a fondat
revista ProARME. Din 2010, director adjunct la Muzeul
Militar Naþional. Colaboreazã cu povestiri, schiþe,
reportaje, anchete, interviuri, poezii la revistele Viaþa
armatei, Observatorul militar, Detectiv magazin,
Lumea detectivilor, Singur, Realitatea dâmboviþeanã,
Litere, Eroica, Meandre, Evenimentul zilei. Obþine
numeroase premii ºi distincþii. Membru al Clubului Român
de Presã (2002), al Societãþii Scriitorilor Militari (2003),
al Societãþii Scriitorilor Târgoviºteni (2005). A publicat
volume de poezie: Elegii damnate (1998), Elegii
Valahe (2000), Elegii banale (2003), Cai verzi
(2003). Apoi prozã: Ditiribiºtii (roman, 2000), Pumnul
de fier (2003), Fantomele nu rãspund la salut (2007),
ªi pace va fi în inima mea (2008), Femeia ca obiect
de studiu (2011). (V.P.)

GIOGLOVAN, Radu (3.VIII.1921, Gura Ialomiþei,
Mihail Kogãlniceanu, Ialomiþa  22.VIII.1979, Târgoviºte)
Profesor, istoric, publicist. Dupã absolvirea studiilor
secundare în Galaþi, urmeazã Facultatea de Istorie din
Cernãuþi. Profesor de istorie la Liceul Ienãchiþã
Vãcãrescu din Târgoviºte. De asemenea, inspector
ºcolar (1948-1950). Are merite deosebite în organizarea
ºi punea bazelor ºtiinþifice ale Muzeului Judeþean
Dâmboviþa, al cãrui director a fost mulþi ani. Autor al
unor articole de istorie localã, despre viaþa spiritualã a
Târgoviºtei sau opera unor scriitori dâmboviþeni (Ioan
Alexandru Brãtescu-Voineºti, I.C. Vissarion). Publicã
împreunã cu Mihai Oproiu Inscripþii ºi însemnãri din
judeþul Dâmboviþa, vol. I (1975). (V.P.)

GLASUL CETÃÞII Apare la 18 ianuarie 1990 ºi este
subtitrat Sãptãmânal independent al forþelor
democratice din Târgoviºte, iar de la a doua serie, din
1995, Publicaþie independentã. Are, pentru scurtã
vreme, ºi un supliment literar: Curier de ambe sexe.

GIURESCU, Constantin C.I. (26.X.1901, Focºani
 13.XI.1977, Bucureºti) Studii secundare ºi superioare
la Bucureºti (1922), doctor în litere (1925), docent în
Istoria Românilor (1925), membru al ªcolii Române din
248

Enciclopedia oraºului Târgoviºte

utilizarea calculatoarelor, prelucrãri grafice ºi de imagine
pe calculator, informaticã industrialã, geoinformaticã.
Este membru în numeroase asociaþii profesionale ºi de
cercetare ºtiinþificã. (G.C.)

Iniþiator ºi director, Valeriu Liþã-Cosmin. Semneazã, în
cele douã serii, oamenii de culturã târgoviºteni: Ileana
Dincã, Mircea Georgescu, Tiberiu Cercel, George
Coandã, Alexandru Durac, Gheorghe Andrei,
Alexandrina Dinu, Alin Zaharia, Mihai Alexandru,
Cornel Popa, Romulus-Gandy Georgescu, Aurelian
Trandafir. Nu apar din aceastã publicaþie decât 73 de
numere. (G.C.)

GORGHIU, Laura Monica (17.VI.1971, Braºov) A
absolvit Liceul (azi Colegiu Naþional) Ienãchiþã
Vãcãrescu din Târgoviºte ºi Facultatea de Chimie a
Universitãþii Bucureºti. Tot aici îºi ia titlul de doctor în
chimie, iar la Universitatea Valahia din Târgoviºte
urmeazã cursuri de master în informaticã ºi
managementul proiectelor. Stagii ºi mobilitãþi în
strãinãtate (Universitatea tehnologicã Compiègne 
Franþa, Scottish Agricultural College Ayr  Marea
Britanie, Universitatea Democritus Komotini  Grecia,
Universitatea Oulu  Finlanda). În prezent, conferenþiar
universitar, decan al Facultãþii de ªtiinþe ºi Arte (20082012) ºi, actualmente, prodecan al Universitãþii
Valahia . Unic autor ºi coautor al unor numeroase
lucrãri în domeniul chimiei ºi mai ales al polimerilor.
Este membru a Societãþii Naþionale de Chimie, a
Societãþii de Instalaþii Electrice ºi Automatizãrii din
România, a Asociaþiei Lectura ºi Scrierea pentru
Dezvoltarea Gândirii Critice; membru fondator al
Centrului de cercetare Fizicã aplicatã de la
Universitatea Valahia din Târgoviºte. (G.C.)

GLASUL NOSTRU Organ pentru solidaritatea
corpului învãþãtoresc ºi apãrarea intereselor profesionale.
Apare la Târgoviºte în perioada ianuarie 1928 ºi iunie
1929. Redacþia ºi administraþia Gheorghe Bucuricã la
Tipografia Viitorul, Petre G. Popescu. (V.P.)
GOGEANU, Sorin (30.VIII.1960, Rãzvad,
Dâmboviþa) Avocat, publicist, lider de partid. Licenþiat
al Facultãþii de Drept din cadrul Universitãþii Bucureºti
(1984), absolvent al unor cursuri postuniversitare în
specialitate (1985, 1986). Din anul 1984 ºi pânã în
prezent lucreazã în cadrul Baroului de avocaþi
Dâmboviþa, iar din anul 2005 îndeplineºte funcþia de
prodecan. Preºedinte al PNL Dâmboviþa (1993-2002),
consilier judeþean (2000-2004). A publicat articole de
specialitate în Revista de drept ºi în Analele
Universitãþii Valahia. A realizat recenzii de cãrþi ºi are
preocupãri privind istoria artei. (M.C.)

GRAIUL DÂMBOVIÞEI Revistã a Asociaþiei Corpului
Didactic Primar din judeþul Dâmboviþa. Apare lunar la
Târgoviºte din aprilie 1923 pânã în mai 1943. Reapare în
1991 (nr. 1  iunie), serie nouã, ca publicaþie a cadrelor
didactice ºi a elevilor din judeþul Dâmboviþa. De-a lungul
timpului a avut subtitlul schimbat Organ al Asociaþiei
învãþãtorilor din judeþul Dâmboviþa (1929), Revista corpului
didactic primar din judeþul Dâmboviþa (1929-1933),
Revista învãþãtorilor din judeþul Dâmboviþa, director Ion
Butãroiu  preºedintele Asociaþiei (1941-1942). Apoi
preºedintele Asociaþiei, Victor Ghiculescu, redactori D.I.
Platon (Vãcãreºti) ºi Ion Costache (1942-1943). Tribunã
a experienþei cadrelor didactice dâmboviþene, revista face
loc în coloanele ei ºi activitãþilor literare. Printre
colaboratori se numãrã poeþii: Iosif Dumitrescu Pietrari,
Matei Alexandrescu, Gheorghe Bucuricã, prozatorul ºi
dramaturgul I. C. Vissarion, publicistul Ion Vasiliu, Vasile
Popovici (cu preocupãri de folcloristicã Colindele din
Dâmboviþa), Alexandru Popescu Runcu (studii de istorie
localã). Mai publicã poezii ºi articole Ion Ciorãnescu, I.
C. Dumitrescu, Adrian Ciocârdia, Ion Gh. Mareº, Ion
Negoescu, D. I. Platon, Mihail Ilovici. În seria nouã, care
apare de la 1 iunie 1991 (în continuare cu întreruperi), la
Târgoviºte, gãsim colaboratori pe: Ioan N. Radu, Honorius
Moþoc, Petre Ghe. Bârlea, Mircea Georgescu, Lucian
Grigorescu, Gabriel Mihãescu, Cornel Popa, Victor Popa
ºi alþii. În suplimentele Graiul Dâmboviþei, în colecþia
Contribuþii ºi însemnãri pedagogice, sunt publicate

GOICEA, Romi (20.IV.1943, Cataloi, Tulcea 
5.III.2006, Moreni, Dâmboviþa) Antrenor. A absolvit
Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport din cadrul
Universitãþii Bacãu (1967) ºi ªcoala de Antrenori de
Atletism de la Institutul de Educaþie Fizicã ºi Sport
Bucureºti (1969). A activat la Moreni, CSª Târgoviºte
ºi Clubul Sportiv Târgoviºte. A descoperit, pregãtit ºi
lansat în atletismul românesc nume importante precum
Simona Bucur (maestrã a sportului, campioana
balcanicã ºi naþionalã, la seniori ºi juniori), Alina-Ionela
Haralambie (campioanã naþionalã la seniori, tineret ºi
juniori), Alina Proca (maestrã a sportului, campioanã
ºi recordmanã naþionalã, la tineret ºi juniori), Cristian
Pascu, Ion Stroe, Victor Barbu, Cristian Toma, Mariana
Cismaru, Doina Ignat (campioni ºi/sau recordmani
naþionali, la tineret ºi/sau juniori). (A.B.)
GORGHIU, Gabriel (1.V.1968, Târgu-Ocna, Bacãu)
Absolvent al Liceului Industrial din Târgu-Ocna ºi al
Facultãþii de Ingineria ºi Managementul Sistemelor
Tehnologice a Universitãþii Politehnica din Bucureºti;
doctor în inginerie industrialã la aceeaºi universitate;
specializãri postuniversitare la universitãþile Politehnica
din Bucureºti ºi Valahia din Târgoviºte. În prezent
conferenþiar universitar la facultatea de Inginerie
Electricã a Universitãþii Valahia din Târgoviºte. Publicã
lucrãri vizând prelucrãri de date, bazele informaticii,
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1987), vulturul pleºuv (adus în 1991). Unicat în þarã e ºi
maimuþa Mangani, neagrã cu moþ. Deþine, în colecþia
sa, specii de pãsãri ºi animale, de pe toate continentele.
Unele dintre aceste specii, fiind pe cale de dispariþie,
sunt cuprinse în programe speciale de protecþie ºi
conservare. (S.M.)

articole dedicate unor personalitãþi ale vieþii culturale,
naþionale ºi locale semnate: Lucian Grigorescu,
Alexandru Nicolescu, Neghinã Manolescu, Brânduºa
ªtefan, Iosefina Tulai. (V.P.)

GRAMA, Emil-Florin (7.VI.1945, Târgoviºte) Este
absolvent al Liceului Ienãchiþã Vãcãrescu din
Târgoviºte ºi al Facultãþii de Arte Plastice din Bucureºti,
la clasa profesorilor Marin Predescu ºi Ion Sãliºteanu.
Funcþioneazã la instituþii de culturã târgoviºtene ºi din
Timiºoara. Participã cu lucrãri de picturã, graficã ºi
caricaturã la expoziþii personale, de grup ºi la saloane
anuale (judeþene ºi naþionale) din Târgoviºte, Bucureºti,
Ploieºti, Timiºoara, cât ºi la Trienala internaþionalã de
scenografie de la Novi-Sad din Serbia. Semneazã, mai
bine de un deceniu, scenografia Festivalului Naþional
de Romanþe Crizantema de Aur ºi a unor spectacole
la Operele din Timiºoara ºi Novi-Sad. I s-au acordat
premii la saloane, bienale ºi festivaluri de artã. Unele
din lucrãrile sale se gãsesc astãzi în colecþii de stat,
dar ºi în colecþii particulare din România, Franþa ºi din
fosta Iugoslavie. (G.C.)

GRÃMADÃ, Ion (1886  27.VIII,1917, Oituz) Publicist, scriitor, istoric român. Absolvent al Facultãþii de
Istorie ºi Geografie (Universitatea Cernãuþi, 1906-1910).
Membru activ al societãþii studenþeºti Junimea din
Cernãuþi ºi totodatã, preºedintele secþiei literare a
acesteia, Grãmadã contribuie la promovarea ºi
propagarea ideilor naþional-progresiste în rândul
tineretului bucovinean. În 1912 acceptã sã facã parte
din redacþia ziarului Românul, din Arad ºi sã
colaboreze cu o serie de articole ºi ode în publicaþia
Tribuna din Sibiu. În 1913 obþine titlul de doctor în
litere (Universitatea din Viena). În toamna aceluiaºi an,
este numit profesor de istorie ºi logicã, la liceul din
Cernãuþi. Îºi continuã activitatea profund patrioticã
militând pentru unirea cu þara, fapt ce îi aduce o serie
de mãsuri ostile din partea autoritãþilor austro-ungare.
Pus sub urmãrire, se refugiazã în Moldova (1914),
continuându-ºi activitatea patrioticã în cadrul Asociaþiei
bucovinene, din Iaºi. Declanºarea ostilitãþilor pe frontul
român îl determinã pe Grãmadã sã urmeze cursurile
ªcolii Militare de Ofiþeri, absolvind cu gradul de
sublocotenent (în Regimentul 8 vânãtori). Cade eroic la
datorie în fruntea plutonului sãu, în încleºtarea de la
Cireºoaia  frontul Oituz). (G.T./ C.V.)

GRAOR, Corvin (18 aprilie 1936, Cândeºti,
Dâmboviþa  2010, Târgoviºte) Profesia de bazã a fost
de strungar, deºi a absolvit ºi Academia ªtefan
Gheorghiu. A ocupat postul de primar între 1983-1986,
perioadã în care s-a declanºat modernizarea zonei
Centrale, s-au construit blocurile de pe fosta stradã 30
Decembrie, blocurile A ºi X. A iniþiat amenajarea bazei
de agrement Crizantema ºi a continuat amenajarea
ºi mobilarea Parcului Chindia. Piaþa 1 Mai a fost
terminatã într-un timp record, de 56 de zile, consideratã
la momentul respectiv, ca o mare realizare. Om cu
fricã de Dumnezeu, ºi cu multã simþire creºtineascã,
cum îl numea preotul Parnia, a gãsit soluþia de a nu
dãrâma clopotniþa Mitropoliei, deºi s-au fãcut multe
presiuni asupra sa. Chiar când a ocupat înalte funcþii,
s-a comportat cu simplitate. Ne-a rãmas în minte
imaginea sa, când se organizau demonstraþiile inventate
în care se striga pace, n-a ezitat sã afirme cã nu e
mult ca oamenii sã strige cã vor Pâine. (M.O.)

GRECEANU, ªerban (?, Greci, Petreºti, Dâmboviþa
 ~1710, Bucureºti) Ginerele domnului Constantin
Brâncoveanu. Era frate cu Radu Greceanu, mare logofãt
ºi cronicarul lui Constantin Brâncoveanu. A fost logofãt
(1678, 1691-1694), mare vistier (1694-1803), mare
logofãt (1704-1710). A fost ctitorul bisericii din
Dragomireºti (Dâmboviþa, 1701). La Târgoviºte, a avut
case, a cãror amintire era încã vie la sfârºitul secolului
al XVIII-lea (1786), când se descopereau douã locuri
de case [ ] care treceau din Uliþa Mare [ ] pânã în
matca Ialomiþei cea veche. (M.O.)

GRÃDINA ZOOLOGICÃ În anul 1957 a fost înfiinþat
un colþ zoologic în parcul central al oraºului. Începând
din anii 1970-1972 Gradina Zoologica s-a mutat pe latura
de nord a celui mai mare parc din municipiu, Parcul
Chindia, în imediata apropiere a Complexului Muzeal
Curtea Domneascã ºi a Turnului Chindia. Este
amplasatã pe locul unde, în 1584, domnitorul Petru
Cercel a amenajat primul colþ zoologic din þarã. Se
întinde pe o suprafaþã de 4 ha. Aici trãiesc peste 500
de exemplare de animale, care fac parte din aproximativ
80 de specii. Vizitatorii, în general copii, pot vedea
hipopotamul pitic, care este unicat în þarã (adus în anul

GRECU, Ion (12.VII.1947, Runcu, Dâmboviþa)
Antrenor. Absolvent al ªcolii Medii Nr. 1 Pucioasa
(1966). Absolvent al Facultãþii de Educaþie Fizicã ºi
Sport din cadrul Universitãþii din Bucureºti (1971).
Profesor la ºcoli din Buzãu (1971-1972), Rãzvad (19721975), Târgoviºte (1975-1978; 2002-2011). Instructor
Sportiv (1979-1982), Secretar (1982-1985) la Consiliul
Judeþean pentru Educaþie Fizicã ºi Sport Dâmboviþa.
Preºedinte al Clubului Sportiv Târgoviºte (1985-1986).
Profesor-antrenor atletism la Clubul Sportiv ªcolar
Târgoviºte (1986-1997). Director (1997-2001) ºi Consilier
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(1978, 1982, 1983). Obþine premiul de debut al Editurii
Cartea Româneascã (1988). Volume de versuri: ªi
nimeni mai bun (1995), ªi nimeni mai singur (1996),
ªi nimeni mai trist (1996), ªi nimeni mai straniu
(1996), ªi nimeni mai liber (1997), 49 cuvinte (1997),
Nãscut pe 5 septembrie: sonete (2001), Meseria de
prieten (2004), Vânt de septembrie (2007), Val de
septembrie (2007), Vis de septembrie (2008),
Noaptea miracolelor (2009). (V.P.)

(2001-2002) la Direcþia Judeþeanã pentru Tineret ºi Sport
Dâmboviþa. Din postura de antrenor de atletism,
categoria II a depistat, pregãtit ºi lansat spre sportul de
performanþã pe Elena Petre, Adrian Petcu, Tiberiu Clinci,
Gelu Buzilã º.a. Arbitru de atletism  categoria I ºi de
handbal  categoria III. (A.B.)

GREGORAS, Mitrofanis / Mitrofan Gregora
(~1630, Dodoni  ~1730, Bucureºti) Poet ºi cronicar grec.
Colaborator apropiat, devine dupã ridicarea lui Antim
Ivireanul în scaunul mitropolitan, corector de limba greacã
la tipografia de la Târgoviºte. Relaþiile cu mitropolitul se
vor deteriora, Gregoras ajungând sã-l critice în scrierile
sale. Opera sa principalã este Cronica scurtã  o istorie
a Þãrii Româneºti de la 1714 la 1716, în care elogiazã
înþelepciunea Mavrocordaþilor. (A.ª./M.O.)

GRIGORE, Ion-Bruno (23.I.1951, Câmpina,
Prahova) Fotbalist. A început sã joace fotbal în 1962,
la Metalul Târgoviºte. A activat aici pânã în anul 1973
(din 1972 denumirea formaþiei a fost Clubul Sportiv), timp
în care a jucat un sezon în divizia C (1968-1969) ºi 4 în
divizia B (1969-1973). În anii 1968 ºi 1969 a jucat de 5
ori în naþionala de juniori a României. A mai fost legitimat
la Sportul Studenþesc Bucureºti (1973-1982, divizia A),
Politehnica Iaºi (1982-1983, divizia A), Petrolul
Târgoviºte (1983-1984, campionat judeþean), Avicola
Crevedia (1984-1985, divizia C). Cifrele de vârf ale carierei
sale, realizate în afara perioadelor sale la echipe din
Târgoviºte, sunt: 217 jocuri (1 gol marcat) în divizia A,
5 meciuri în echipa naþionalã, 4 meciuri în Cupa UEFA
intercluburi. În sezonul 1977-1978, cu Sportul Studenþesc
Bucureºti, a câºtigat Cupa Balcanicã intercluburi. A
activat ca antrenor secund la Avicola Crevedia (19851987, divizia C). (A.B.)

GRIGORE, Florin (3.V.1956, Bucureºti) Fotbalist.
Licenþiat al Facultãþii de Zootehnie din Bucureºti. A
evoluat la Clubul Sportiv Târgoviºte (1977-1980). În
perioada în care a îmbrãcat tricoul echipei târgoviºtene
a susþinut 87 meciuri în primul eºalon fotbalistic al þãrii,
marcând 14 goluri. Tot atunci a jucat de 3 ori în echipa
naþionalã, de 3 ori în echipa olimpicã precum ºi în
reprezentativa studenþeascã a României  medaliatã
cu bronz la Jocurile Mondiale Universitare (1979, Mexic).
A mai fost legitimat la echipe bucureºtene din categoria
Onoare, apoi la Rapid Feteºti, Flacãra Moreni (anterior venirii sale la Târgoviºte) ºi Sportul Studenþesc
Bucureºti (dupã perioada CS). (A.B.)

GRIGORE, Valentin (14.II.1968, Moroieni,
Dâmboviþa) A absolvit Liceul (azi, Colegiul Naþional)
Constantin Carabella ºi ªcoala Postlicealã de
Informaticã din Târgoviºte. Este fondator al Societãþii
Astronomice Române de Meteori (SARM); reprezentant
al României la International Meteor Organization;
coordonator naþional pentru România al Astronomers
Without Borders; preºedinte al Comisiei Internaþionale
de Resurse al proiectului Global Astronomy Month,
vicepreºedinte  director de program al Fundaþiei
Judeþene pentru Tineret Dâmboviþa; colaborator pe
programe la fostul Minister al Tineretului ºi Sportului.
Realizator al emisiunilor Noi ºi Cerul ºi de tineret la
televiziunea Columna TV din Târgoviºte; editor-iniþiator
al revistelor Noi ºi Cerul ºi on-line Bolidul. Realizeazã
taberele anuale de tineret Perseide; fondator al
Festivalului internaþional de cosmopoezie ºi al ºcolii
româneºti de meteori; iniþiator ºi coordonator al
proiectului-turistic Euro-Eclipsa 99 ºi al Concursului
Naþional de Astrofotografie  ASTROFOTO; autor al
primului manual din România pentru observarea
curenþilor de meteori ºi coautor al Hãrþii Cerului Boreal.
Este membru al unor organizaþii ºi societãþi
internaþionale ºi naþionale de astronomie. A publicat
numeroase articole ºi studii în publicaþii din Europa,
SUA ºi Japonia. (G.C.)

GRIGORE, Grigore (5.IX.1948, Finta, Dâmboviþa)
Economist, poet, publicist. Cursuri primare ºi
gimnaziale în comuna natalã (1962), urmate de cele
liceale la Ienãchiþã Vãcãrescu din Târgoviºte.
Absolvent al Academiei de Studii Economice din
Bucureºti (1972). Economist la Întreprinderea de Stat
Cornãþelu (1972-1973), la Întreprinderea de Construcþii
Montaj Dâmboviþa (1973-1979), apoi la Sucursala Casei
de Economii ºi Consemnaþiuni (CEC) Târgoviºte ca director pânã la pensionare (2006). Între 1975-1982
conduce Cenaclul literar Cicerone Theodorescu de la
Casa Sindicatelor. În perioada 1992-2000 este consilier
municipal. Membru al Societãþii Scriitorilor Târgoviºteni
(2005) ºi Uniunii Scriitorilor din România (2009). Debut
cu poezii în revistele Flacãra ºi Tribuna (1975). Mai
colaboreazã la: Convorbiri literare, Contemporanul,
Sãptãmâna, Luceafãrul, Vatra, Dâmboviþa, Jurnal
de Dâmboviþa, Realitatea dâmboviþeanã, Târgoviºtea,
Litere, precum ºi la emisiuni de radiodifuziune ºi
televiziune. Debut editorial în antologia colectivã Prier
(1988). În 1982, la Focºani, obþine Premiul Uniunii
Scriitorilor pentru poezie, la prima Consfãtuire pe þarã a
cenaclurilor literare. Premiat ºi la Festivalul Concurs
de Literaturã Moºtenirea Vãcãreºtilor de la Târgoviºte
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GRIGORESCU, Lucian (24.XI.1942, Hãrman,
Braºov) Profesor, ziarist, istoric al culturii, prozator.
Dupã absolvirea Liceului Ienãchiþã Vãcãrescu din
Târgoviºte (1961), urmeazã Facultatea de Filologie a
Universitãþii Alexandru Ioan Cuza din Iaºi (1965).
Profesor de liceu în Târgoviºte ºi Bãleni, apoi muzeograf
la Muzeul Judeþean, redactor ºi secretar de redacþie la
ziarul Dâmboviþa, redactor la Întreprinderea
Cinematograficã, profesor expert la Casa Corpului Didactic. Cadru didactic asociat la Universitatea Valahia
din Târgoviºte, secþia Jurnalism (2003-2005). A iniþiat
ºi condus publicaþiile: Armonii, Interviu, Semnaleveniment, Jurnal de Târgoviºte, ce au apãrut o vreme
în peisajul jurnalistic dâmboviþean de dupã 1989. În
perioada 1991-1993 redactor-ºef al postului de televiziune
Ruvacom Târgoviºte. Apoi redactor-ºef, fondator al
postului Radio D. Face ziaristicã sportivã, scriind
cronici, transmiþând la radio întreceri sportive, între 19681989. Debut publicistic cu reportaje în ziarul Uzina ºi
Ogorul (1956). Colaboreazã la Dâmboviþa, Flacãra,
Tribuna învãþãmântului, Iaºul literar, Graiul
Dâmboviþei, Târgoviºtea, Mioriþa noastrã (SUA),
Time (Singapore). A coordonat apariþia unor publicaþii
destinate cadrelor didactice (Însemnãri pedagogice,
Opinii pedagogice, Graiul Dâmboviþei  serie nouã),
precum ºi a unor foi volante, pliante, reviste, sau
monografii ºcolare. Premiat la Festivalul de Literaturã
Moºtenirea Vãcãreºtilor pentru prozã scurtã (1972).
Autor sau coautor al volumelor: Centenar. Primãria
oraºului Târgoviºte (1997), Alizay, mon amour (2000),
Râzând sã ne facem CV-ul (2003), Activitatea editorialã
târgoviºteanã în secolul al XX-lea (2004), Dâmboviþa de
la «organ» la o beþie cu libertate (2009). Editeazã note
de curs privind Conceperea ºi elaborarea unui ziar
(2004) sau Tehnici de colectare ºi redactare a informaþiei
(2004). De asemenea, autor sau coautor al unor culegeri
de exerciþii ºi texte de gramaticã, precum ºi a antologiei
Scriitori dâmboviþeni. Îngrijeºte o ediþie din Ber Cãciulã
a lui I.C. Vissarion (2000). (V.P.)

reprezentant de frunte al Miºcãrii Legionare, în perioada
în care a fost primar, a evitat sã fie prezent la
solemnitãþile acestora ºi a refuzat sã le acorde fonduri
sau alte ajutoare. În decembrie 1940, a primit vizita
regelui Mihai ºi a generalului Ion Antonescu, pentru a
participa la demonstraþia militarã unitã a trupelor germane ºi române, care a avut loc în preajma Târgoviºtei.
Antonescu a vizitat ºi câteva instituþii publice, s-a
interesat de bunul mers al administraþiei. Când a
constatat situaþia grea în care se afla oraºul, a dispus
înfiinþarea unei taxe speciale pusã pe produsele petroliere
exploatate în zonã, sumele colectate trebuind sã aibã
ca destinaþie înlãturarea distrugerilor provocate de
cutremur. Marele merit al primarului a fost acela cã a
refuzat sã participe la rebeliunea din 21-23 ianuarie 1941,
desolidarizându-se de poziþia oficialã a Miºcãrii
Legionare. Din ordinele lui, legionarii angajaþi la primãrie
n-au luat parte la rebeliune, n-au folosit armele ºi n-au
ameninþat pe nimeni. Mai mult, au fost prezenþi la
serviciu, unde n-au adus insulte demnitarilor. Corneliu
Popescu, student în Bucureºti, legionar, preciza cã la
Târgoviºte ºi în Dâmboviþa, miºcarea legionarã s-a
destrãmat prefectul ºi primarul ºi-au pierdut posturile,
iar Ion Victor Vojen, ºeful legionarilor din judeþ, ambasador
la Roma, a rãmas pe post declarând cã este strãin de
aceastã miºcare. Dupã cum singur afirma, el fusese
singurul târgoviºtean care a trecut prin situaþia absurdã
de a fi judecat ºi condamnat. (M.O.)
GRIGORIE I  MITROPOLIT (1629-1636) Este de
origine din Ivir ºi a venit în Þara Româneascã în 1613,
când Radu Mihnea închina mânãstirea Radu Vodã
mânãstirii Ivir. A fost mai întâi egumen la Radu Vodã,
apoi ridicat în treaptã de mitropolit. Este considerat un
foarte bun diplomat, atât în relaþiile interne, dar mai ales
în relaþiile cu Constantinopolul. Astfel în primãvara anului
1632 a fost trimis de Leon Vodã în Transilvania sã
sfãtuiascã boierii refugiaþi sã se întoarcã în þarã. În
decembrie 1632, alãturi de episcopul Teofil de la Râmnic,
fãcea parte dintr-o impunãtoare delegaþie la Istambul
dând mãrturie cã þara doreºte ca domn pe Matei
Basarab. Ierarh luminat cu preocupãri cãrturãreºti a
sprijinit tipografia de la Câmpulung, trimisã domnului
muntean de cãtre mitropolitul Kievului Petru Movilã. În
timpul pãstoririi lui s-a tipãrit aici un Molitvelnic Slavon
(1635).S-a retras din scaun în iunie-iulie 1636, aºa cum
se menþioneazã în epitaful de pe mormânt, scris în
limba greacã. (Arhiep.)

GRIGORESCU, Nicolae (1912, Pietroºiþa-1980)
Avocat, membru marcant al Miºcãrii Legionare, a fost
primar între 7 octombrie 1940  26 ianuarie 1941. S-a
integrat în activitatea primãriei ºi a rezolvat problemele
stringente cu rapiditate. Informat de Serviciul tehnic cã
societatea care luase în antreprizã Hala nu mai executa
lucrãrile, a cerut imperativ sã fie gãsit un alt antreprenor,
ignorând creºterea preþului de cost al lucrãrilor ce
trebuiau executate. A intervenit cu calm pentru stabilirea
unui nou regim al pâinii ºi a colaborat cu multã grijã cu
brutarii oraºului, apreciindu-i pentru efortul de a menþine
pâinea la un preþ ieftin (pâinea popularã). A trebuit sã
facã faþã cutremurului (9/10 noiembrie 1940), înfiinþând
comisii formate din specialiºti care verificau situaþia
imobilelor ºi hotãrau mãsurile ce se impuneau. Deºi

GRIGOROIU-MATEI, Elena Leni (23.XII.1937,
Cazaci, Nucet, Dâmboviþa) Voleibalistã. Absolventã a
Secþiei Educaþie Fizicã de la ªcoala Pedagogicã de
Fete Târgoviºte (1955). Profesoarã de educaþie fizicã la
ªcoala Generalã ºi la Liceul Agricol Nucet (1955-1959
), ªcoala Generalã Nr. 4 Târgoviºte (1959-1995). Cea
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organizaþiei municipale Târgoviºte în anii 2001-2005,
preºedintele Organizaþiei judeþene PNL în perioada
noiembrie 2010-12 februarie 2011 (interimar), iar din 12
februarie 2011 este preºedinte ales statutar.În perioada
2000-2004 a fãcut parte din Delegaþia permanentã a
Consiliului judeþean Dâmboviþa. Este membru în Comisia
economicã ºi în Comisia de servicii a Consiliului
judeþean ºi liderul consilierilor liberali. A contribuit la
implementarea unor proiecte derulate la nivelul
municipiului Târgoviºte. (M.C.)

care i-a descoperit calitãþile îndrumat primii ani ai carierei
a fost profesoara Georgeta Ghimbãºeanu. Legitimãri:
Voinþa Târgoviºte (1953-1954), ªtiinþa Târgoviºte (19551956), Progresul Târgoviºte (1957-1966), Sãnãtatea
Târgoviºte (1966-1972), Clubul Sportiv Târgoviºte (19721973). În lunga sa activitate (peste douã decenii), a
activat practic la o singurã grupare, unde ea a deþinut
permanent postura de cãpitan. A jucat 3 sezoane în
divizia A ºi 9 în divizia B. În 1956, cu ªtiinþa, a devenit
vicecampioanã a þãrii la junioare iar anul urmãtor (sub
titulatura Progresul Învãþãmânt) reuºea promovarea în
divizia A, premierã în sportului târgoviºtean pentru o
formaþie femininã. A fost selecþionatã în 1956 în
reprezentativa de junioare a României evoluând în
meciuri cu echipele similare ale Bulgariei ºi Iugoslaviei.
Arbitru de volei. A mai practicat (pentru scurt timp) ºi
handbalul evoluând în anul 1957 la echipa de divizia A
Energia Metalul 2 (Mija). A fost o lungã perioadã de
timp profesor de educaþie fizicã la ªcoala Generalã Nr.
4 Târgoviºte, unde a îndrumat primii paºi în activitatea
sportivã ai unor nume importante din domeniu. Între
acestea amintim pe fotbaliºtii Nicolae Nae Ionescu II
(internaþional A), Dumitru Georgescu (internaþional de
juniori), Constantin Ionescu II, Mihai Buciumeanu (mulþi
ani componenþi importanþi ai primei formaþii a Târgoviºtei),
baschetbalistul Gabriel Ionescu (divizionar B ºi ulterior reputat antrenor) etc. Cãsãtoritã cu Nicolae Matei
(echipier al Metalului Târgoviºte, prima formaþie de fotbal
divizionarã A din istoria oraºului) ºi mama lui NicolaeCristian Matei (jucãtor de volei la Metalul Târgoviºte, în
divizia B). (A.B.)

GRUIUL PRISÃCII În zona periurbanã a Târgoviºtei
la vest se evidenþiazã un platou care înmãnuncheazã
câteva conuri de dejecþie (agestru) ºi care înmãnuchere
este cunoscutã sub acest nume, localizatã în interfluviul
Dâmboviþa-Ialomiþa. Conurile au formã de evantai ºi sunt
rezultatul acumulãrii de pietriºuri, nisipuri ºi argilã ca
efect al transportãrii acestora de torenþi pe o pantã lentã
aºa cum oferã Câmpia Înaltã a Târgoviºtei, intensitatea
acestui transport fiind atinsã în luna mai ca urmare a
precipitaþiilor mai intense datoritã acþiunii pluvionivale
(topirea zãpezilor), ºi revãrsãrii Ilfovului. (G.C.)
GRUP STATUAR Reprezintã pe domnitorul
Constantin Brâncoveanu împreunã cu cei patru fii,
realizat în anul 2004 de sculptorul târgoviºtean Olimpiu
Eli Petre. E amplasat pe latura de est a scuarului din
faþa Primãriei. Într-o þinutã sobrã ºi impozantã, voievodul
emanã încredere ºi speranþã în viitorul neamului sãu ºi
în credinþa strãmoºeascã, protejând pe cei patru fii ai
sãi, firavi încã, de tumultul vremurilor neprielnice sub
care se afla Þara Româneascã. (M.O.)

GRINDEANU, Iulian Avocat, gazetar, fost ajutor
de primar, membru în Delegaþia permanentã a Partidului
Naþional Liberal (1918-1930). În 1930 a pãrãsit partidul,
urmând acþiunea la nivel naþional iniþiatã de Gheorghe
Brãtianu prin care s-a întemeiat PNL-Gheorghe Brãtianu.
Sub direcþia lui, la Târgoviºte a apãrut ziarul Acþiunea
nouã (1930). În 1937 a pãrãsit acest partid, revenind în
PNL. Dupã înlãturarea regimului antonescian la 23 august 1944 s-a implicat în refacerea PNL, fãcând parte
din Delegaþia permanentã. (M.C.)

GRUPUL CULTURAL DE LA TÂRGOVIªTE: PRO
MILLENIUM La peste un deceniu ºi jumãtate de la
revoluþia din 1989, ºi dupã o perioadã de cãutãri ºi de
redefiniri în orizontul sãu spiritual, Târgoviºtea, care, la
rându-i, a suportat vertijele tranziþiei  economice,
sociale ºi morale , ºi-a adjudecat o nouã identitate,
înregistrând în acel orizont acumulãri de naturã
democraticã ºi liberalã în demers, mesaj ºi management. Acumulãrile s-au derulat succesiv, cumulativ ºi
calitativ, rãscrucea de milenii fiind marcatã în sfera
actului cultural creator de o nouã miºcare declanºatã,
prin caracterul sãu sui-generis, de revistele  le amintim
în ordinea cronologicã a apariþiei  Curier (iniþiator:
Victor Petrescu), Eroica (iniþiator: George Coandã),
Litere (iniþiatori: Tudor Cristea, Mihai Stan, Dumitru
Ungureanu), seria a doua, ºi Armonia, seria a treia, ºi
cãrora, în timp, li s-au alãturat Climate literare,
ProArme ºi sãptãmânalul Impact. Grupul, alcãtuit
din creatori  mai ales oameni de litere ºi istorici ai
culturii ºi civilizaþiei  care, prin amicalitatea legãturilor
personale, a unor preocupãri acþionale comune în spaþiul
cultural târgoviºtean, dar ºi naþional, cu deosebire însã

GROZAVU, Gabriel (5.XI.1962, Craiova, Dolj)
Inginer, director, politician, lider de partid. Absolvent al
Facultãþii Tehnologia Construcþiilor de Maºini din Craiova
(1987) ºi al unor cursuri postuniversitare precum
Pilotajul global în Comerþul Exterior-Academia de Studii
Economice Bucureºti (2000), masterat în Administraþia
Publicã Europeanã-Universitatea Valahia Târgoviºte
(2007). A lucrat la Întreprinderea SARO din Târgoviºte
(1987-2003) ca inginer ºi apoi ca director pentru exportimport, iar din 2003 este încadrat la SC Pagini Aurii
SA. Membru PNL, consilier judeþean (2000-2004, 20082012), consilier municipal (2004-2008), preºedintele
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Alexandru George, unul dintre cei mai apreciaþi eseiºti
români: Consemnãri în curs ºi la fine, În treacãt,
vãzând, reflectând, Dimineaþa devreme; Alecu VaidaPoenaru  ªansa. Dupã mutarea editurii Pandora-M
la Bucureºti ºi odatã cu înfiinþarrea editurii Marcona (Ion
Mãrculescu) s-a reconstituit grupul editorial sub
denumirea Grupul Editorial Bibliotheca & Marcona
(2007), devenit partener oficial al Societãþii Scriitorilor
Târgoviºteni pentru colecþia Bibliotheca SST, din care
au apãrut pânã în prezent câteva cãrþi ce au marcat
spaþiul cultural dâmboviþean: Florea Turiac  Înger
zburând pe maci; Gheorghe Duþã Micloºanu  Masa
«hoþilor». Povestirile vânãtorului; Corin Bianu  Agremin
ºi încã ceva (metaroman); Nicolae Neagu  Ninsoarea
care ne trebuie. Povestiri pentru copii ºi adolescenþi
nurlii; Daniela-Olguþa Iordache  Molière a fost deranjat
(eseuri ºi lecturi autoreflexive); Tudor Cristea  De la
clasici la contemporani; Dumitru Ungureanu 
Alambicotheca; Caiete Litere: (2)  Prozã. 30 de
prozatori; Caietele Litere (3)  Treptele visului. Tineri
poeþi dâmboviþeni. (M.S.)

a întâlnirii lor în paginile revistelor amintite, fapt ce a
dus la organizarea unor forme de unificare a potenþialului
creativ al acestora, generator de nou brand  prin
diversitatea contribuþiilor lor specifice , cum sunt
Societatea Scriitorilor Târgoviºteni, Filiala Dâmboviþa Ion
Heliade-Rãdulescu a Uniunii Ziariºtilopr Profesioniºti
din România, Filiala Dâmboviþa Mihai Viteazul a
Asociaþiei Naþionale Cultul Eroilor ºi Filiala Dâmboviþa
a Societãþii de ªtiinþe Istorice din România, s-a
arhitecturizat, ºi sub aspect programatic novator, într-un
amfiteatru deschis spre zãrile mileniului al treilea; de
aici ºi determinativul emblematic Pro Millenium. Grupul
format dintr-un nucleu fondator (Victor Petrescu, George
Coandã, Tudor Cristea, Mihai Stan, Viorica Arghir) ºi
cofondator (Ion Iancu Vale, Dan Gîju, Vali Niþu), ºi din
apartenenþi prin implicarea creatoare constantã, care-i
conferã audienþa ºi-i fac o imagine de prestigiu (reputaþii:
Alexandru George, Barbu Cioculescu, Mihai Cimpoi,
Henri Zalis, Florentin Popescu, Nicolae Neagu,
Gheorghe Buluþã, Mircea Constantinescu, cât ºi Victor
Sterom, Margareta Bineaþã, Christian Crãciun,
Constantin Voicu, Lucian Grigorescu, Alexandru
Manafu-Târgoviºte, Florea Turiac, Agnes Erich, Emil
Stãnescu, ªtefania Rujan, Iulian Filip, Lucian Penescu,
Mihai Gabriel Popescu, Gabriela Niþulescu, Marian
Curculescu, Georgeta Toma, Grigore Grigore, Nicolae
Scurtu, George Toma Veseliu ºi alþii), spiritul sãu rector fiind seniorul Horia Mircea Simionescu. Grupul Cultural de la Târgoviºte: PRO MILLENIUM  trebuie
precizat  este, concepþional ºi acþional, implementat
la standard european ºi a apãrut din nevoie de exprimare
descentralizatã a demersului spiritual, iar ceea ce se
relevã despre revista Litere în Dicþionarul general al
literaturii române, prin extrapolare, i se poate aplica
perfect, ºi anume cã urmãreºte sã promoveze spaþiul
cultural dâmboviþean, încercând sã-l scoatã din
localismul pãgubos ºi din complexul faþã de trecut,
reuºind sã coaguleze un grup de autori legaþi de spaþiul
dâmboviþean, de la reprezentanþii ªcolii de la Târgoviºte
pânã la generaþiile mai noi, impunându-se prin valoarea
incontestabilã. Astfel cã, pe drept cuvânt, ºi fãrã niciun
fel de exagerare, acum acest grup reprezintã un veritabil
fenomen spiritual, congruent prin intercompatibilitãþile
celor ce-l formeazã, compatibil însã ºi cu noile trenduri
ale europenismului comunitar, contribuind, acta, non
verba, la renaºterea culturalã a Târgoviºtei de la
începutul celui de-al treilea mileniu. (G.C.)

GRUPUL DE ªANTIERE CONSTRUCÞII Unitatea,
aflatã în subordinea Ministerului de Construcþii Industriale
/ Trustul de Construcþii Industriale Bucureºti, a fost
înfiinþatã în anul 1969. A avut ca principal obiectiv al
activitãþii construcþia Platformei Industriale Târgoviºte
Sud ºi în subsidiar construirea tuturor obiectivelor de
construcþii industriale (ulterior ºi agrozootehnice) din
municipiul Târgoviºte. Dintre foarte numeroasele lucrãri
realizate în decursul existenþei sale sunt de menþionat,
numai din municipiu, unitãþile economice din Platforma
Industrialã Sud (Laminorul de Benzi Electrotehnice,
Întreprinderea de Strunguri / SARO, Întreprinderea de
Becuri ºi Surse de Iluminat / ROMLUX, 30 ha. Sere de
Legume  integral, Combinatul de Oþeluri Speciale /
COST  în mare parte), unitãþile agrozootehnice din
Platforma Industrialã Nord (Moara de grâu ºi porumb,
Silozul de cereale, Fabrica de biscuiþi), apoi Fabrica de
produse lactate, Abatorul, Secþia de Reumatologie a
Spitalului judeþean, Sala Sporturilor etc. A mai executat
lucrãri importante ºi în alte localitãþi ale judeþului
Dâmboviþa (Întreprinderea Avicola Titu, Fabrica de
Zahãr Rãcari, Siloz frigorific pentru fructe Voineºti,
Complexele pentru creºterea porcilor de la Petreºti,
Mãtãsaru, Bilciureºti, Extinderile de la Întreprinderile
Steaua Electricã Fieni ºi Arctic Gãeºti etc.) ºi în
Bucureºti (Staþia de metrou Aviatorilor). Între anii 19761979 unitatea s-a extins cu lucrãri ºi în afara graniþelor
þãrii (Libia, Irak). Perioada de apogeu a volumului de
construcþii executate a fost în anii 1971-1974, pe când
avea cca. 4000 de salariaþi. De-a lungul celor 22 ani de
existenþã în (1991, conform legislaþiei existente la acel
moment, a fost transformatã în S.C. Dâmboviþa
Construcþii S.A. Târgoviºte) au condus destinele

GRUPUL EDITORIAL BIBLIOTHECA &
PANDORA-M Înfiinþat în anul 2001, din iniþiativa editorului
Mihai Stan, acest grupul editorial s-a format ca efect al
evoluþiei pieþei de carte din editurile Bibliotheca (director Stan Mihail-Florin) ºi Pandora-M (director Ion
Mãrculescu). De la început cele douã edituri ºi-au definit
colaborarea prin apelul la calitate ºi la scriitori cu cotã:
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cadre universitare. Continuã preocupare pentru
îmbunãtãþirea nivelului pregãtirii profesionale se
regãseºte ºi în faptul cã mai multe cadre didactice au
obþinut titlul ºtiinþific de doctor, afirmându-se atât în
procesul instructiv educativ, cât ºi în planul cercetãrii
ºtiinþifice: Marian Zamfir, Mariana Mihãescu, Elena
Manole, Eugenia Dogaru, Violeta Stoica, Valentin
Dogaru. ªcoala se mândreºte cu o serie de premii
obþinute la olimpiadele ºi concursurile naþionale:
domeniul electric, concursul Tehnium, proiectele
Energia verde, energia viitorului ºi Gestionarea
deºeurilor în gospodãrie. De asemenea, ºcoala deþine
premii judeþene în diferite tipuri de activitãþi: reviste
ºcolare, întreceri sportive, pregãtire sportivã teoreticã,
electronicã-automatizãri. Actualul colectiv didactic
îmbinã experienþa cu dorinþa de afirmare a tinerilor,
existând preocupãri multiple: autori de manuale,
metodiºti, evaluatori în cadrul Agenþiei Române de
Asigurare a Calitãþii în Învãþãmântul Preuniversitar,
formatori la nivel naþional ºi judeþean. În prezent, Grupul
ªcolar Constantin Brâncoveanu dispune de o
importantã bazã materialã în care se regãsesc: 21 sãli
de clasã, 9 laboratoare, 2 cabinete, 6 ateliere, 1 salã
de sport, 1 bibliotecã cu salã de lecturã, 116 de
calculatoare conectate la Internet, 9 videoproiectoare,
8 xerox-uri, 1 scaner, 10 imprimante laser cu cernealã,
echipamente pentru electronicã automatizãri ºi în
domeniul electric, fond de carte format din 12038 de
volume. (M.C.)

acestei unitãþi, din postura de directori, ing. Aurel Micu
(1969-1971) ºi arh. Iulian Tudose (1971-1991). (A.B.)

GRUPUL PIRAEUS Este astãzi una dintre cele
mai dinamice ºi active organizaþii financiare din Grecia.
Fondatã în 1916, Piraeus Bank a trecut printr-o
perioadã în care a fost proprietate ºi a fost condusã
de cãtre Stat (1975-1991) înainte sã fie privatizatã în
decembrie 1991. De atunci, a crescut continuu ca
mãrime ºi activitãþi. Piraeus Bank România a avut o
creºtere rapidã ºi profitabilã venind în întâmpinarea
cerinþei pieþei cu o reþea extinsã de 180 de sucursale,
din care 58 în Bucureºti. În 2008 Piraeus Bank România
a obþinut o vizibilitate ridicatã, numãrul clienþilor a
crescând cu 53%. Piraeus Bank Târgoviºte a fost
înfiinþatã la data de 15 dec. 2007 într-un sediu aflat pe
Str. Poet Grigore Alexandrescu, cu un numãr de 7
angajaþi, urcând ulterior datorita dezvoltãrii la un numãr
de 10 angajaþi. La data deschiderii conducerea este
asiguratã de Iosif Morãrescu, Director ºi Gabriela
Butoiu, director adjunct. (V.N.)
GRUPUL ªCOLAR CONSTANTIN BRÂNCOVEANU
Aºezatã în partea vesticã a oraºului Târgoviºte, aceastã
instituþie de învãþãmânt a fost înfiinþatã în anul 1972.
Denumirile ºi domeniile de specializare s-au schimbat
de-a lungul anilor. Astfel, între anii 1972-1975 unitatea
a funcþionat ca ºcoalã profesionalã, pregãtind specialiºti
pentru Combinatul de Oþeluri Speciale ºi INOX
Târgoviºte, în domeniile electric, mecanic, metalurgic,
numindu-se ªcoala Profesionalã Uzina de Oþeluri Aliate
Târgoviºte. Între anii 1975-1977 ºi-a diversificat formele
de învãþãmânt (cursuri de calificare, ºcoalã profesionalã,
ºcoalã de maiºtri, liceu curs zi ºi seral, ºcoalã
postlicealã), devenind liceu industrial sub denumirea
Liceul Metalurgic Târgoviºte. Apoi, a purtat denumirea
de Liceul Industrial Nr. 4 Târgoviºte (1977-1979), Grupul
ªcolar al Combinatului de Oþeluri Speciale Târgoviºte
(1979-1982), Liceul Industrial Nr.4 Târgoviºte. (19821992), iar dupã anul 1992 îºi dobândeºte o nouã
identitate, numindu-se Grupul ªcolar Constantin
Brâncoveanu Târgoviºte. Evoluþia acestei unitãþi ºcolare
se împleteºte cu activitatea unor echipe manageriale
conduse de Teodor Pencea (1972-1974), Nicolae Savu
(1974-1981), Marian Ionescu (1981-1987), Cãlin
Burduºel (1987-1989), Ion Munteanu (1990-1992), Maria
Mihai (1992-1996), Dan Ciubutaru (din 1996). ªcoala a
avut de-a lungul timpului colective didactice valoroase,
unii dintre profesori afirmându-ºi competenþele
profesionale ca inspectori ºcolari: Cãlin Burduºel, Petre
Mareº, Valentin Dogaru, Eugenia Dogaru, Ofelia Tãnase,
Rãdiþa Alexe; Luminiþa Preda a îndeplinit funcþia de director al Casei Corpului Didactic. Profesori precum Petre
Mareº, Valentin Dogaru, Eugenia Dogaru, Rãdiþa Alexe,
Carmen Popa, Marian Ionescu au devenit apreciate

GRUPUL ªCOLAR VOIEVODUL MIRCEA
Grupul ªcolar Voievodul Mircea îºi are piatra de temelie
în anul 1919, când s-a înfiinþat ªcoala Normalã de
Învãþãtori Ion Heliade Rãdulescu din Târgoviºte. Pentru
început, ªcoala Normalã I. H. Rãdulescu a funcþionat
în spaþii închiriate ºi improprii, dar, în anul 1923, doctor.
C. Angelescu, ministrul instrucþiunii, inaugureazã
ºantierul construirii localului în care astãzi funcþioneazã
Grupul ªcolar Voievodul Mircea. În anul 1938, mai
multe ºcoli normale se desfiinþeazã, iar ªcoala Normalã
din Târgoviºte se transformã în Liceul Industrial de Bãieþi.
Printre cei 134 de profesori consemnaþi în documente
de arhivã îi regãsim pe Alexandrescu I. (profesor de
igienã ºi medicul ºcolii), Ciumetti A. (detaºat la Liceul
Român din Grebena  Grecia), Lambrino S.ºi Negoescu
I. (profesori de românã ºi istorie), Vasilescu Al. (profesor
de istorie, geografie ºi drept). Pânã în anul 1948, liceului
industrial i s-au ataºat ºi alte specializãri sau profile:
gimnaziu industrial, ºcoalã tehnicã, ºcoalã de maiºtri
militari, gimnaziu unic. ªcoala avea internat, bibliotecã,
cantinã, bufet, fermã, anexe gospodãreºti. Specializãrile
tehnice erau încadrate numai cu profesori calificaþi:
lãcãtuºerie, tâmplãrie, desen, aviaþie, diverse tehnologii,
sculpturã, mecanicã, rezistenþa materialelor, fierãrie,
rotãrie, contabilitate, devize, economie. ªcoala a
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proiect multilateral (26 þãri europene). Grupul ªcolar
Voievodul Mircea a iniþiat ºi organizat simpozionul
desfãºurat la nivel judeþean, naþional ºi apoi
internaþional cu tematica Probleme majore ale omului
din secolul XXI în patru ediþii, dintre care douã avizate
de MECTS. (M.C.)

beneficiat de directori de excepþie: Nãmoloþeanu I. (19251929), Marinescu C. (1929-1931), Dudãu Gh. (19311932), Constantinescu Gh. (1932-1934), Marinescu Gh.
(1934-1937), Teodorescu I. (1937-1939), Constantinescu
A. (1939-1942), Florescu I. D. (1942-1948). În aceastã
etapã (1938-1948), printre dascãli îi regãsim pe
Andronescu N. (profesor de limba românã), Calboreanu
I. (profesor de limba românã, actor), Constantinescu
A. (inginer de aviaþie), Diaconescu L. (profesor de istorie
ºi drept), Miclescu A. (colonel profesor), Oltei P.
(profesor de educaþie fizicã), Popescu Sc. (profesor
fizicã  aviaþie), Torje V. (profesor de educaþie fizicã). În
anul 1948, prin noua lege de reformã a învãþãmântului,
liceele industriale sunt transformate în ºcoli tehnice ºi
puse sub autoritatea ministerelor ºi departamentelor
economice. Astfel, în data de 11 noiembrie 1948,
Ministerul Minelor ºi Petrolului, preluând liceul industrial, a înfiinþat ªcoala Tehnicã de Sondori, care, de-a
lungul timpului, a fost reorganizatã de mai multe ori, cu
modificarea corespunzãtoare a denumirii:ªcoala Medie
Tehnicã de Petrol, ªcoala Tehnicã de Maiºtri, Grupul
ªcolar de Petrol. Din anul 1990 pe firma ºcolii stã scris
Grupul ªcolar Voievodul Mircea, devenit, din anul 1991,
ªcoalã asociatã UNESCO, cu o ofertã educaþionalã
diversã ºi preocupãri pe mãsurã. ªcoala a gãzduit
numeroase activitãþi naþionale ºi internaþionale. Dupã
anul 1948, la conducerea instituþiei s-au succedat
directorii: Mocanu N. (1948-1949), Niþã S. (1949-1954),
Stroilescu A. (1954-1960), Munteanu C. (1960-1963),
Gheorghe Gr. (1963-1964), Radu I. (1964-1965),
Morãrescu V. (1965-1974), Vârlan D. (1974-1982),
Ionescu M. (1982-1986), Zamfir V. (1986-1990),
Diaconescu M. (1990-2003), Ion C. (2003-2008), Aldescu
M. (2008-prezent). Din anul 2009, ºcoala a devenit
ªcoalã Europeanã datoritã implicãrii în derularea unor
proiecte educaþionale internaþionale, cum ar fi:
Prevenirea traficului de fiinþe umane în rândul tinerilor
din România (2005)  program educaþional pilot,
Crearea de medii sigure pentru copii ºi tineri prin
implicarea pãrinþilor din Bosnia-Hertzegovina, Albania,
Kosovo ºi România (2006-2008), Identificarea de
mecanisme transnaþionale de luptã împotriva traficului
de persoane în România ºi Bulgaria  Caritas RuseBulgaria ºi Caritas Bucureºti. De asemenea, s-au
desfãºurat ºi se deruleazã proiecte de parteneriat ºcolar
multilateral Comenius, drintre care amintim Preventing
Drug Addiction Is Everybodys Problem (România,
Spania, Lituania, Polonia, Turcia  2009/2011), Our
History Through Painting (România, Spania, Polonia,
Ungaria, Bulgaria, Italia), United in Europe through
culture and traditions (România, Spania, Lituania,
Polonia, Turcia, Belgia, Bulgaria, Italia  2010/2012,
Deliberating in democracy  proiect iniþiat de
Departamentul Educaþiei al Statelor Unite  2007/
2010), European Christmas Tree Decoration 

GRUPUL ªCOLAR DE CONSTRUCÞII NICOLAE
MIHÃESCU Bazele învãþãmântului tehnic în domeniul
construcþiilor din judeþul Dâmboviþa sunt puse în anul
1971 prin înfiinþarea Liceului de Construcþii Civile ºi
Industriale, care funcþioneazã cu sediul în strada General I.E. Florescu nr. 20. De-a lungul celor 40 de ani, au
intervenit mai multe modificãri (denumire, structurã, nivel
de pregãtire), iar începând cu anul 2006 liceul se
numeºte Grupul ªcolar de Construcþii Nicolae
Mihãescu. Domeniul de bazã în care se asigurã
pregãtirea este cel iniþial: construcþii, instalaþii ºi lucrãri
publice. ªcoala s-a afirmat în timp prin absolvenþi cu
posibilitãþi reale de integrare în activitãþi economice
specifice domeniului construcþii, instalaþii ºi lucrãri
publice. Un numãr mare de absolvenþi ai acestei ºcoli
au urmat studii superioare, cu precãdere în acest
domeniu, iar acum conduc firme importante sau
îndeplinesc funcþii în organismele de conducere locale
ºi judeþene. Grupul ªcolar de Construcþii Nicolae
Mihãescu din Târgoviºte este unitatea ºcolarã cu cea
mai complexã ofertã în domeniul construcþii, instalaþii
ºi lucrãri publice din judeþ, singura unitate ºcolarã care
asigurã formarea profesionalã în domenii precum cel
mecanic ºi electric. Pe filiera vocaþionalã existã profil
sportiv-atletism ºi fotbal, unde s-au obþinut rezultate
deosebite la nivel local, judeþean, naþional. Elevii au la
dispoziþie un sistem de formare profesionalã care se
adreseazã nevoilor lor ca membri ai unei comunitãþi
naþionale ºi europene, solicitaþi sã înveþe pe tot parcursul
vieþii.. Calificãrile din oferta ºcolii corespund explicit
cerinþelor prezente ºi viitoare ale economiei locale,
domeniul construcþiilor fiind domeniul prioritar, în
creºtere. Pentru asigurarea relevanþei acestora, oferta
de calificãri se face pe baza analizelor, prin consultare
ºi în parteneriat cu factorii interesaþi (unitãþi economice,
Inspectoratul ªcolar, pãrinþi, viitori elevi, consiliul local).
Instituþia a fost coordonatã de directorii: Filip Neagu,
Panait Ion, Moguþ Angela, Saulea Ion, Petcu Gabriela,
Manole Victoria, ªipoteanu Elena, Pârvulescu
Gheorghe, Rãºcanu Paraschiva, Dragomir Maria; în
prezent, echipa managerialã este formatã din profesorii
Pãun Decebal (director) ºi Cristea Elena (director adjunct). De-a lungul anilor, elevii au fost îndrumaþi de
profesorii: Pãun Decebal ºi Iancu Marius (educaþie fizicã
ºi sport), Rotaru Rozalia ºi Georgescu Gheorghe
(fizicã), Dumitrescu Lorena (matematicã), Popa
Gabriela (limba ºi literatura românã), inginerii Manole
Victoria ºi Stan Maria (construcþii civile industriale ºi
256

Enciclopedia oraºului Târgoviºte

a fost într-o continuã transformare, prin grija managerilor
ºi a cadrelor didactice, fiind reabilitat ºi redat circuitului
educaþional. Absolvenþii acestei unitãþi ºcolare s-au
angajat ca mecanici auto, tinichigiu vopsitor auto,
electrician auto, tehnician în instalaþii electrice,
tehnician electrotehnist, tehnician proiectant CAD.
Elevii de la Grupul ªcolar de Transporturi Auto
Târgoviºte au participat la concursuri profesionale ºi
olimpiade interdisciplinare, obþinând diverse premii.:
Ca urmare a rezultatelor înregistrate la concursuri,
unitãþii ºcolare i s-a acordat Diploma de excelenþã.
În anul 2004, Grupul ªcolar de Transporturi Auto
Târgoviºte a fost reabilitat prin programul Phare TVET
2001-2003. Creºterea prestigiului acestei instituþii se
leagã de numele unor manageri precum ing. Gheorghe
Aurel  director, ing. Catalina Marin  director adjunct,
ing. Pãun Marin  director, profesor Olteanu Mirela 
director adjunct, prof. Mihai Doina  director, dr. ing.
ªtefan Georgeta  director. (M.C.)

agricole), Ion Ecaterina (construcþii hidrotehnice),
Cristea Elena, Manea Viorica ºi Mertic Titu (instalaþii
pentru construcþii), Nãstase Mirela (mecanicã agricolã),
Badea Maria (tehnologia construcþiilor de maºini),
maiºtrii Ilie Gheorghe (mecanicã ºi instalaþii pentru
construcþii), Popa Iustin (mecanicã), Lixandru Emil
(electrotehnicã). ªcoala a derulat mai multe parteneriate
cu fonduri europene. Acestea au ca scop consolidarea
dimensiunii europene în educaþie prin promovarea
activitãþilor de cooperare între ºcoli. Se evidenþieazã
parteneriatul bilateral cu o ºcoalã din Turcia prin
Programul de învãþare pe tot parcursul vieþii, Programul
Sectorial Comenius: Comenius School Partnership 
Dance of Cultures  Folk Dance la Sosyal Bilimler lisesi
Aydin Turcia. De asemenea, ºcoala s-a implicat în mai
multe proiecte Phare:PHARE TVET 2001-2003
Coeziune Economicã ºi Socialã; PHARE RO-2002/ 000586.05.02.02.  Dezvoltarea abilitãþilor forþei de muncã
prin susþinerea de cursuri în domeniul construcþiilor cu
calificãrile: tâmplar universal, confecþioner tâmplãrie din
aluminiu ºi mase plastice; PHARE/ 2003/ 005551.05.03.02.  Construieºte-þi viitorul, continuã sã fii
activ! cu urmãtoarele programe autorizate: Constructor structuri monolite, Fierar betonist, Laborant pentru
construcþii. În Grupul ªcolar de Construcþii Nicolae
Mihãescu, educarea ºi formarea profesionalã se fac
pe baza unor parteneriate solide cu unitãþi economice
de profil. Colaborarea cu aceste unitãþi încã de la
fundamentarea planului de ºcolarizare, continuã cu
efectuarea instruirii practice a elevilor, cu angajarea unor
absolvenþi. Partenerii economici de bazã sunt SC
Potenþial Construcþii SA, SC Procor SA, SC Dâmboviþa
Construcþii SA, SC Nicoral SA, SC Mihãiþã SRL. (M.C.)

GRUPUL ªCOLAR ELECTROTEHNIC SPIRU
HARET Actualul Grup ªcolar, situat în zona de nord a
municipiului Târgoviºte, a fost înfiinþat în anul 1968 ca
liceu pedagogic (ªcoalã Normalã). În anul 1982 a devenit
liceu industrial, ºcolarizând elevii în specialitãþile
materiale de construcþii ºi industrie uºoarã, iar în
anul 1994 devine Grup Scolar Electrotehnic, având drept
scop pregãtirea muncitorilor calificaþi în meseria de electrician. Dupã desfiinþarea ªcolii Normale, în 1982,
activitatea se desfãºoarã cu clase de mecanicã,
electrotehnicã, industrie textilã, cât ºi cu clase specifice
ministerului coordonator, funcþionând chiar ºi o clasã
cu profil silvic. În aceastã perioadã liceul a funcþionat
cu mai multe nivele de învãþãmânt (liceal, profesional,
de maiºtri ºi postliceal), la care se adãugau ºi clasele
I-VIII. Este perioada în care conducerea unitãþii este
asiguratã de profesoara de biologie Constanþa Pavel ºi
profesoara de filosofie Letiþia Popescu. Din 1985 ºi pânã
în 1991, conducerea liceului a fost asiguratã de
profesoara de limba românã Steliana Pãun ºi de
profesorul de matematicã Gheorghe Râmbu. În anii
postrevoluþionari, activitatea managerialã a fost asiguratã
de dascãli distinºi precum Cornel Rãdulescu, Steliana
Pãun ºi Patriþa Marinescu. Din anul scolar 2000-2001,
instituþia poartã denumirea de Grup ªcolar Electrotehnic
Spiru Haret. Rezultatele obþinute ºi pregãtirea bunã a
cadrelor didactice motiveazã creºterea numãrului de
clase ºi de elevi, ajungându-se în anul ºcolar 20102011 la peste 1200 elevi, în urmãtoarea structurã: liceu
tehnologic, învãþãmânt de zi ºi seral, ºcoalã postlicealã
sanitarã. Actualmente, liceul ºcolarizeazã elevi în
urmãtoarele domenii de pregãtire: mecanic, electric,
electronicã-automatizãri, industrie textilã ºi pielãrie,
estetica ºi igiena corpului omenesc (singurul liceu din
judeþ care ºcolarizeazã pentru calificarea coafor stilist).

GRUPUL ªCOLAR DE TRANSPORTURI AUTO
Edificiul actual al ºcolii, aºa cum rezultã din atestãrile
documentare ale Arhivelor Statului, este construit în
perioada 11 iulie 1885-1 decembrie 1886, pe un teren
donat de maiorul Scarlat Lãzureanu. Experienþa obþinutã
peste ani, seriozitatea ºi profesionalismul cadrelor
didactice s-au împletit cu ambiþia de a ridica prestigiul
acestei instituþii. În 1936 ºcoala era folositã ca local
unde se desfãºurau cursurile practice ale ªcolii Normale
Fusea Aici îºi pregãteau ºi-ºi susþineau lecþiile
profesorii înscriºi la grade didactice, inspectorii sau cei
veniþi din alte zone ale judeþului. Era un centru metodic,
funcþionând astfel pânã în anul 1965. În perioada
urmãtoare, în actuala clãdire a funcþionat ªcoala Medie
Nr. 2 de Meserii  mecanic auto. În anul 1977 este
înfiinþat Liceul Industrial de Transporturi Auto Grigore
Alexandrescu, prin transformarea liceului teoretic de
atunci în liceu industrial. În anul 1991, ºcoala ia
denumirea de Grup ªcolar de Transporturi Auto
Târgoviºte, avându-ºi sediul în actuala clãdire, din str.
Lt. Pârvan Popescu nr.12. Din anul 1991, localul ºcolii
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provenind din 39 de judeþe (mai ales Dâmboviþa, Argeº,
Prahova, Ilfov ºi Sibiu). Pe parcursul unei jumãtãþi de
secol îºi va modifica denumirea: ªcoala Profesionalã
Metalurgicã, ªcoala Profesionalã de Ucenici, Grup
ªcolar al Uzinei de Utilaj Petrolier (1962-1963) care
includea ºcoalã profesionalã, ºcoalã de ucenici, ºcoalã
de maiºtri, ºcoalã tehnicã. Din 1972-1973 în cadrul
grupului se înfiinþeazã Liceul Industrial de Construcþii
de Maºini, unitate ºcolarã de referinþã în pregãtirea de
specialitate din judeþ. Din 1994 ºcoala devine Grup
ªcolar Industrial Nicolae Ciorãnescu în semn de
preþuire a activitãþii didactice ºi ºtiinþifice a matematicianului Nicolae Ciorãnescu, nãscut în judeþul Dâmboviþa
(Moroieni). Dintre directorii care au coordonat un colectiv
profesoral de excepþie ce a asigurat un învãþãmânt de
calitate, performant ºi eficient, menþionãm pe Marinescu
Vasile (1959-1966), Bãrboi Emilian (1966-1973),
Morãrescu Elvira (1973-1977), Poºchinã Ion (19771980), Neguþ Matei (1983-1986,1990-1993), Drãgulescu
Dan (1993-1994,1998-2011). Baza materialã de care
dispune liceul asigurã elevilor un cadru adecvat pregãtirii
profesionale. În prezent, liceul Nicolae Ciorãnescu
dispune de o dotare importantã pentru pregãtirea
elevilor: 30 sãli de clasã, laboratoare de fizicã, chimie,
tehnologice (mecatronicã, electrotehnicã ºi tehnicã de
calcul), laboratoare de informaticã dotate cu o reþea de
calculatoare conectatã la Internet, ateliere ºcoalã pentru
instruirea practicã ºi pentru aplicaþii tehnice, bibliotecã
ºcolarã, cabinet medical  medicinã generalã ºi de
stomatologie, cabinet consiliere psihopedagogicã, salã
de sport ºi terenuri de fotbal, handbal, baschet, pistã
de atletism. În ultimii ani s-au derulat programe ºi
proiecte europene care au contribuit la extinderea
colaborãrii cu învãþãmântul european, dar ºi la
modernizarea bazei materiale:  Programul PHARE
TVET RO 2004-2007, componenta învãþãmânt
profesional ºi tehnic  reabilitare, dotare laboratoare ºi
ateliere ºcoalã;  COMENIUS, Proiect ºcolar Europe 
choc des cultures, 2004-2007 în colaborare cu ºcoli din
Belgia, Franþa, Portugalia ºi Germania;  Meseria 
capital asigurat, fondul social european POSDRU 20072013, proiect de sprijinire a stagiilor de instruire practicã
în cadrul agenþilor economici;  Programul MATRA 
Proiect de dezvoltare a abilitãþilor de viaþã Împreunã
suntem mai puternicI! 2007-2008;  Deliberare în
democraþie 2007-2010, Proiect internaþional. Parteneriat
între statul Maryland SUA ºi Romania. Specializãrile
s-au diversificat ºi actualizat cerinþelor economiei:
tehnician proiectant CAD, tehnician operator tehnicã
de calcul, tehnician mecatronist; tehnician
electromecanic, tehnician în instalaþii electrice, tehnician
ecolog ºi protecþia calitãþii mediului. Elevii ºcolii s-au
remarcat prin rezultate foarte bune la concursurile pe
meserii, fazele judeþene ºi naþionale. ªcoala este
autorizatã pentru trei calificãri pentru adulþi:  Nivel 2 

În planul de ºcolarizare au fost cuprinse, de-a lungul
anilor, ºi clase cu profil vocaþional, specializarea
baschet, atletism ºi fotbal. În prezent, în liceu
funcþioneazã clase cu profil sportiv-fotbal, specializarea
instructor sportiv. La nivel postliceal liceul a ºcolarizat,
de-a lungul anilor, în domeniul textil, informaticã
(calificarea administrator reþele locale ºi de comunicaþii),
asistenþã medicalã ºi psihopedagogicã (calificarea
asistent medical generalist ºi asistent medical de
farmacie). Rezultate notabile au fost obþinute la
olimpiadele ºcolare ºi concursurile pe meserii, precum
ºi la activitãþile sportive. Activitãþile culturale, artistice
ºi sportive, pe lângã cele teoretico-tehnice, au ridicat
în fiecare an prestigiul acestei unitãþi ºcolare. În prezent,
directoarea liceului este profesoara de fizicã Elena
ªeran, care conduce instituþial din anul 2009. Dintre
profesorii care ºi-au desfãºurat activitatea în liceu, pot
fi amintiþi: Steliana Pãun, Cãlin Oros, Mihai Mihail,
Teodor Simion, Honorius Moþoc, Sorin Sãileanu, Mihai
Iugulescu, scriitorul Vasile Petre Fati, sculptorul Dumitru
Jurable. Din rândul foºtilor elevi ai ºcolii, unii au promovat
ca inspectori ºcolari (Mirela Mihãescu, Luminiþa
Popescu, Aurora Solomon),. ca directori de unitãþi
ºcolare (Gabriela Istrate, Gheorghe Badea, Iulian
Teodorescu ºi alþii), sau au ajuns în funcþii importante,
bucurându-se de o deosebitã apreciere în societate:
judecãtor Gheorghe Popescu, notar Nina Drãgan º.a.
ªcoala a beneficiat de fonduri europene, fiind cuprinsã
în prioritãþile programului de modernizare a IPT asistat
prin programul multianual Phare IPT. Prin programul
guvernamental au fost dotate laboratoarele de fizicã,
chimie, biologie. ªcoala beneficiazã de trei laboratoare
de informaticã cu conexiune la Internet. A fost
construitã, de asemenea, prin programul guvernamental,
în anul 2005, o salã de sport modernã, dotatã cu
echipamente ºi materiale didactice. În prezent, în ºcoalã
funcþioneazã un centru de documentare ce cuprinde 13
628 volume. Instituþia fost autorizatã drept Centru de
formare profesionalã pentru adulþi în domeniul industriei
uºoare, ca urmare a derulãrii unui proiect în perioada
2004-2005, beneficiind de o finanþare de 40.000 euro
pentru amenajarea spaþiilor de învãþãmânt ºi dotarea în
domeniu. (M.C.)

GRUPUL ªCOLAR INDUSTRIAL NICOLAE
CIORÃNESCU Grupul ªcolar Industrial Nicolae
Ciorãnescu este situat în partea centralã a oraºului
Târgoviºte, principalele puncte de reper fiind Piaþa 1
Mai (nord-est) ºi fostul UPET, Facultãþile ASE ºi
Teologie în cadrul Universitãþii Valahia (nord-vest).
Liceul a fost înfiinþat în anul 1949, dar inaugurarea festivã
are loc în data de 17 februarie 1950, când ºcoala
primeºte denumirea de Centrul ªcolar Profesional
Metalurgic Nr. 1 Târgoviºte. Dintr-o statisticã a anului
1951 se constatã cã populaþia ºcolarã era de 1478 elevi
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confecþioner tâmplãrie din aluminiu ºi mase plastice, 
Nivel 3  tehnician proiectant CAD,  Nivel 3  Formator
competenþe profesionale. (M.C.)

sub varii pseudonime, în spatele cãrora se aflã redactorul
responsabil (Pictorul Bastiliei, Teofan de la Mistra, Polidor
Augustu, Rahel Adoratul, Zoologul Mun). (V.P.)

GURA DE TÂRGOVIªTE În septembrie 1820,
domnul fanariot, Alexandru ªuþu, este hotãrât sã dea
moºia oraºului Târgoviºte de zestre fiicei sale Catinca
la cãsãtoria acesteia cu boierul Manolache Bãleanu. În
octombrie, orãºenii se revoltã, trag clopotele bisericilor,
iar dregãtorii domniei, trimiºi sã îndeplineascã voia
domnului abia scapã cu fuga de huiduielile ºi din mâinile
târgoviºtenilor, care trimit la Bucureºti 300 de delegaþi
cu o jalbã la domnie. Aici, dinaintea Divanului, delegaþii
aratã care este vechimea drepturilor târgoviºtenilor
asupra moºiei oraºului ºi neputând fi convinºi de boieri
sã renunþe la unele cerinþe (loc de islaz, fixarea hotarelor
moºiei, dreptul de a vinde liber vin ºi rachiu ºi a þine
târg), îºi continuã demersul. Boierii redacteazã o anafora
ºi un hrisov contestând drepturile târgoviºtenilor ºi
forþându-i pe împuterniciþi sã-l semneze, ameninþându-i
cu osânda la puºcãrie ºi surghiun. Dar târgoviºtenii nu
renunþã la luptã. În aceastã revoltã îºi gãseºte
justificarea ºi binecunoscuta expresie gurã de
Târgoviºte, astãzi folositã în sens peiorativ. (G.C.)

GUÞOIU, Nicolae (24.VI.1956, Perºinari,
Dâmboviþa) Atlet. Absolvent al Grupului ªcolar Petrol
Târgoviºte (1977). Absolvent al Institutului de Educaþie
Fizicã ºi Sport din Bucureºti (1981); finalizat continuare
studii la Academia de Educaþie Fizicã ºi Sport din
Bucureºti (1991). Alergãtor pe distanþa de 800 m,
legitimat la CSª Târgoviºte (1975-1977) ºi CAU
Bucureºti (1978-1981). Record personal 1.52.0 min.,
1980. În perioada 1981-1990 a fost profesor de educaþie
fizicã la ªcoala Generalã din Gura Bãrbuleþ, iar din 1990
ºi pânã la pensionare (2011) antrenor, ºef catedrã
atletism, la CSª Târgoviºte. În anumite perioade a
funcþionat ca antrenor cu jumãtate de normã ºi la Clubul
Sportiv Târgoviºte. A descoperit, pregãtit ºi perfecþionat
spre înalta performanþã nume importante ale atletismului
românesc precum Marina-Cãtãlina Oprea (medaliatã la
campionatele mondiale de juniori; triplã campioanã
europeanã de juniori; multiplu medaliatã la campionatele
balcanice de seniori, tineret, juniori; multiplu campioanã
naþionalã de seniori, tineret, juniori; multiplu recordmanã
naþionalã de juniori), George-Daniel Preda (multiplu
campion naþional de seniori, tineret, juniori; recordman
naþional de juniori), Alina Alexandru, Cãtãlina
Manolache, Ionuþ David (medaliaþi la campionatele
naþionale de juniori) etc. Aceste succese au determinat
pe cei în drept sã îi acorde în anul 2004 titlul de Antrenor
emerit. În perioada 2001-2011 Federaþia Românã de
Atletism i-a încredinþat funcþia de antrenor la lotul
naþional de juniori, iar între 2005-2011 l-a desemnat
antrenor regional pentru Muntenia. Din anul 2008 este
membru în Comitetul Federal al FRA În mai multe
rânduri (2001-2005, 2009) a fost nominalizat Cel mai
bun antrenor al anului din judeþul Dâmboviþa. (A.B.)

GURA TÂRGOVIªTEI Gazetã de orientare
democraticã. Independent, pentru propãºirea
gospodãriilor publice ºi pentru binele obºtesc. Apare
sãptãmânal în douã serii (1928-1930; 1932-1934). Redactor responsabil poetul suprarealist N.O. Dallocrin.
Director Dimitrie D. Athanasiu Tache. Apare la Tipografia
Dâmboviþa. Numãrul 1/august 1934 are subtilul Organ
subvenþionat din banii publici. Redactat de un comitet
care voieºte cu tot dinadinsul ºi cu orice sacrificiu
propãºirea gospodãriilor publice ºi concretizarea binelui
obºtesc. Apare când are bani de tipar. Gazeta cuprinde
articole, pamflete, versuri satirice, epigrame, semnate
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HALA CENTRALÃ În 1931 s-a pus problema
construcþiei unei hale necesare aprovizionãrii orãºenilor
cu alimente contribuind astfel la modernizarea oraºului.
Primãria a dispus ca Serviciul tehnic sã întocmeascã
caietul de sarcini ºi sã scoatã la licitaþie întocmirea
planurilor. Licitaþia a fost câºtigatã de arhitectul State
Baloºin în 1933. Suprafaþa halei a fost stabilitã în funcþie
de numãrul negustorilor care exercitau comerþul în
aceastã zonã. La subsol s-a prevãzut înfiinþarea unei
fabrici de gheaþã cu anexe care sã fabrice 5.000 kg
gheaþã pe zi, frigorifere pentru carne, peºte, brânzã,
fructe ºi salã de maºini frigorifice. În jurul halei au mai
fost proiectate încã opt prãvãlii, douã restaurante, birou
de poºtã, post de poliþie, local de bancã, birou pentru
medicul veterinar ºi laborator, birou pentru inspectorul
pieþei ºi birou de precepþie. Costul întregii lucrãri se
ridica la suma de 9.945.853 lei. Piatra de fundament a
construcþiei halelor a fost pusã la 22 oct. 1933 în
prezenþa prefectului judeþului, Cezar Spineanu.
Construcþia halei s-a fãcut în patru etape: în prima etapã
(1934) lucrãrile realizate de antreprenorii arh. Jean Melun
din Bucureºti, Vasile Pârvulescu ºi Ion Nichita au costat
1.468.668 lei; în a doua etapã (1935) adjudecarea
lucrãrilor a revenit antreprenorilor Al. Lahovary ºi A.
Benedeck din Ploieºti, costul lucrãrilor ridicându-se la
suma de 1.500.000 lei (construcþia de roºu a parterului);
în a treia etapã (1936) lucrãrile au fost câºtigate de
firma Argos din Ploieºti, reprezentatã de aceiaºi
antreprenori, lucrãri finalizate în 1936; în etapa a patra
lucrãrile au fost scoase la licitaþie în 30 oct. 1936, fiind
câºtigate de aceeaºi firmã Argos, iar repcepþia acestor
lucrãri s-a fãcut pe 18 mar. 1937. În 1942, primarul Lazãr
V. Petrescu a întreprins lucrãri de modernizare a halei:
tencuieli interioare ºi exterioare, lucrãri de faianþare,
pardoseli mozaicate, izolãri termice, boxe metalice,
halã de peºte, instalaþii sanitare, electrice, frigorifice,
fabricã de gheaþã. Lucrãrile frigorifice ºi fabrica de gheaþã
au fost executate de fabrica de maºini Sulzer din
Elveþia, iar valoarea lucrãrilor executate se ridica la
suma de 30.000.000 lei. Totodatã, în faþa halei de

alimente s-a creat o piaþã volantã pentru vânzarea cu
amãnuntul a zarzavaturilor ale cãrei costuri s-au ridicat
la suma de 867.450 lei. (G.T./ C.V.)
HANEª, Vasile (1884, Bucureºti  ?) Profesor,
lider de partid, ziarist, publicist. S-a remarcat ca
profesor la Liceul Militar Mãnãstirea Dealu. Nume
de prestigiu al miºcãrii þãrãniste din România, se
numãrã printre întemeietorii Partidului Þãrãnesc din
judeþul Dâmboviþa în anul 1918. Colaborator apropiat
al lui Cezar Spineanu, a fãcut parte din conducerea
centralã a Partidului Þãrãnesc aleasã în 1919. A fost
vicepreºedinte al PNÞ-Dâmboviþa ºi deputat în anii
1919-1921, 1926-1927, 1928-1931, 1932-1933. Ca
parlamentar s-a remarcat prin intervenþii argumentate
ºi prin efortul de a ajuta la dezvoltarea judeþului
Dâmboviþa. Publicist de talent, a publicat articole în
presa localã (Þãranul, Vremea nouã, Þãranul
Dâmboviþei etc.) ºi centralã (Dreptatea, Þãrãnismul)
etc.. A îndeplinit din partea PNÞ funcþia de ºef al regiunii
Titu. În iunie 1930 s-a aflat (alãturi de personalitãþi
precum A.C. Cuza, Mihail Manoilescu, Nichifor Crainic,
Ilie Lazãr º.a.) între iniþiatorii proiectului de lege care
anula actul de la 4 ianuarie 1926, recunoscând astfel
legalitatea proclamãrii lui Carol al II-lea ca suveran al
României. În timpul regimului antonescian a îndeplinit
funcþia de inspector în Ministerul Educaþiei Naþionale.
Dupã 1945 s-a angajat în efortul de refacere în judeþ a
PNÞ. A fost condamnat la 16 ani de temniþã grea, fiind
acuzat de activitate reacþionarã. Autor al multor
articole, studii ºi lucrãri în domeniul învãþãmântului,
politicii etc, între care amintim: Cartea amintirilor,
Noua îndrumare a tineretului de azi, Suflet românesc
în Basarabia de azi º.a. (M.C.)
HANUL BARBU SILVESTRU (1877) Era situat în
mahalaua Tabaci, în Uliþa Mare. (G.T./ C.V.)
HANUL COSTACHE MAICAN (1875) Aflat la ieºirea
spre mãnãstirea Dealu, fostã proprietate Isaia Lerescu,
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postum volumul Domnitorii Þãrii Româneºti (1996). Lasã
în manuscris lucrarea Domnitorii Þãrii Moldovei, care
întregeºte preocupãrile sale ca istoric. (V.P.)

imobilul era o construcþie masivã din zid cu învelitoare
de ºindrilã, compus din patru camere. (G.T./ C.V.)

HANUL DIACONESCU (DB-II-m-B-17198, Str. Maior
Breziºeanu Eugen, nr. 25, 1885-1890) Construcþia în
stil baroc ºi se compune din parter ºi etaj; cu douã
laturi ºi curte interioarã. Accesul la camere se face
dintr-un hol cu geamlâc. Ulterior, în secolul al XX-lea au
fost modificate faþadele exterioare. În prezent
funcþioneazã Oficiul de Expertizã Medicalã ºi
Recuperare a Capacitãþii de Muncã. (G.T./ C.V./M.O.)

HARTA AUSTRIACÃ A fost întocmitã în 1790-1791
într-un timp record de 8 luni, de cãtre ofiþeri topografi
austrieci coordonaþi de colonelul von Specht, din ordinul
Curþii de la Viena la o scarã neobiºnuitã (1:57.600). A fost
realizatã pe baze moderne, fiind redate curbe de nivel,
forme de relief, semne topografice caracteristice fiecãrei
forme de teren (culturã, viticulturã, mlaºtini), mijloace de
transport, poduri, fântâni, troiþe, drumuri, poteci. Târgoviºte
este reprezentat pe o terasã a Ialomiþei, marcatã de un
mal abrupt, dublat de o întãriturã. Se afla într-un loc unde
se întâlneau mai multe drumuri principale ºi secundare,
care porneau în toate direcþiile dar numai patru intrau în
oraº. Avea o suprafaþã destul de mare, în circumferinþã de
aproape 8 km, ce putea fi parcursã în 8 ore. ªanþul cetãþii
pornea de la malul Ialomiþei dinspre nord, înconjura oraºul
sub forma unei elipse spre sud ºi ajungea tot la malul
Ialomiþei ºi avea 9 turnuri semicirculare. Potrivit descrierii
militare, oraºul era înconjurat de o întãriturã, care cu ajutorul
unor lucrãri putea fi pusã în scurt timp în stare de apãrare,
iar aºezarea unor baterii de tunuri în oraº ar domina
împrejurimile. În oraº erau foarte multe biserici (15), se
distinge Mitropolia, Mãnãstirea Stelea ºi Palatul Domnesc
înconjurat de o incintã dublã de ziduri, care domina întreaga
vale a Ialomiþei. În apropierea palatului era înregistratã o
galerie subteranã. Gospodãriile locuitorilor erau marcate
cu culoare roºie, înconjurate de grãdini (colorate în verde),
dar este evident cã numai o parte dintre aceste au fost
redate. Oraºul se întindea ºi pe malul stâng al Ialomiþei
sub numele de Mahala, cu gospodãrii rãzleþe, înconjurate
de grãdini ºi o bisericã. Pe aici trecea drumul spre
mãnãstirea Dealu, care domina întreaga regiune. (M.O.)

HANUL DUMITRACHE TÃNÃSESCU (1878) Era
situat în mahalaua Stelea. (G.T./ C.V.)
HANUL GALBEN (1878) Era situat în mahalaua
Stelea, proprietar la 1883 fiind Ioniþã Manolescu. Aici a
debutat cântãreaþa de muzicã popularã Rodica Bujor.
(G.T./ C.V.)
HANUL ILIE HAGI DULEA Proprietar, la 1880,
Sache Negoescu. Hanul era situat în mahalaua Sârbilor,
lângã ºanþul cetãþii. (G.T./ C.V.)
HANUL LUI ACHIL GRIGOROIU ªI AL ELENCÃI
CIOCÂRLÃNOAIA (1878) Se afla la bariera Gãeºtilor.
(G.T./ C.V.)
HANUL MARINICÃ IVÃNESCU (1878) Era situat
în mahalaua Stelea. Fostã proprietate a Luxandrei
Brãtescu, hanul avea o construcþie din zid cu învelitoare
din fier, cu cinci camere. (G.T./ C.V.)
HANUL MITU CONSTANTINESCU (1878) Era
amplasat în suburbia Sf. Dumitru, spre Pucioasa, ºi
era compus din patru camere, pivniþe ºi alte
dependinþe. (G.T./ C.V.)

HASDEU, Bogdan Petriceicu I. (26.II.1838,
Cristineºti, Republica Moldova  25.VIII.1907, Câmpina,
Prahova) Studii liceale la Chiºinãu ºi Harcov ºi
universitare la Harkov (drept). A funcþionat ca judecãtor
la Cahul (1858), profesor la ªcoala Centralã din Iaºi
(1859), profesor la Universitatea Bucureºti (din 1874),
director al Arhivelor Statului din Bucureºti (1876-1900).
A fost membru al Academiei Române (1877). A efectuat
cercetãri în marile biblioteci ºi arhive (Viena, München,
Londra, Paris, Budapesta, Belgrad, Cracovia etc.). A
obþinut premiul Ion Heliade Rãdulescu acordat de
Academia Românã (1868, 1881). Pentru Târgoviºte,
cercetarea sa istoricã a contribuit la explicarea unor
fapte istorice, a cauzalitãþii dintre ele ºi a lãrgit baza
documentarã cunoscutã pânã la el. (M.O.)

HANUL VASILE GEORGIU (1876) Aflat în suburbia Stolnicul, a fost cumpãrat de ªtefan Neacºu. Era
compus din prãvãlie, camere de locuit, pivniþe, garaj,
magazie. (G.T./ C.V.)
HANURILE PITIª, I. DIACONESCU, PUªCARIU,
D. PÂRVULESCU, CHIRIÞESCU, TEODORESCU
Denumite dupã proprietarii lor, au apãrut în ultimele
decenii ale secolului al XIX-lea. (G.T./ C.V.)
HÂRSESCU,Niculae (29.XI.1917, Strunga, Iaºi 
8.IX.1993, Târgoviºte) Economist, istoric, publicist. Dupã
studii primare ºi gimnaziale, urmeazã Liceul Comercial
din Târgoviºte. Absolvent al Academiei Comerciale din
Bucureºti (1962). Economist în Bucureºti ºi Târgoviºte
pânã la pensionare (1988). Publicã articole, reportaje,
interviuri pe teme sociale în ziarul Uzina ºi Ogorul. Apare

HELEªTEUL DOMNESC Oraºul se bucura de o
reþea hidrograficã relativ bogatã, iar râurile Ialomiþa,
Dâmboviþa, Ilfov ºi Iazul Morilor au permis practicarea
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teatrului românesc editeazã Gazeta Teatrului Naþional
(1835-1836). Dupã model francez (Ayme Martin)
lanseazã proiectul unei Biblioteci universale prin care
urmãrea traducerea ºi editarea sistematicã a
principalelor opere filozofice, literare ºi istorice din
antichitate ºi pânã în epoca modernã. În 1837 editeazã
Curier de ambe sexe ca supliment literar al Curierului
românesc. Între 1843 ºi 1848 este director al Arhivei
Þãrii Româneºti. Participã intens la evenimentele
revoluþionare de la 1848, fiind unul dintre fruntaºi. Dupã
înfrângerea Revoluþiei pleacã în Franþa, apoi se stabileºte
în insula Chios, iar în ultimii ani ai exilului, la
Constantinopol, pânã în 1858, când revine definitiv în
þarã. Este ales în 1867 preºedinte de onoare al Societãþii
Academice Române, de unde demisioneazã dupã scurt
timp. Spirit enciclopedic a fost preocupat întreaga viaþã
de proiecte mãreþe, având totodatã vocaþia universalitãþii.
Din creaþia sa amintim: Culegere din scrierile lui I. Eliad
de proze ºi de poezie (1836), Epistole ºi acte ale
oamenilor miºcãrii române din 1848 (1851), Colecþie
de brebenei ºi viorele (1860), Poezii inedite (1860),
Lyricele (1868), Cântarea cântãrilor (1870). Dedicã
oraºului natal poezia Ruinurile Târgoviºtei, influenþatã
de romantism, în special de Lamartine, ca un omagiu
O ziduri / rãmãºiþã din slova strãmoºeascã / O, turn!
De unde ochiul de mii de ani vãzu / Biruinþa sã zboare
p-oºtirea româneascã, / În muta noastrã ºoaptã câte-mi
vorbiþi acu!. În semn de înaltã consideraþie, oraºul îi
ridicã un bust din marmurã, în 1902, creaþie a sculptorului Frederic Stork, cu prilejul centenarului naºterii.
Actualmente este amplasat în scuarul Primãriei. Îi
poartã în timp numele: biblioteca judeþului, o societate
literarã, un liceu, Filiala Dâmboviþa a UZP, o stradã.
Prin tot ceea ce a întreprins în întreaga viaþã, a contribuit
decisiv la consolidarea literaturii române moderne, la
închegarea unei puternice tradiþii culturale, fiind cel mai
însemnat ctitor de culturã din prima jumãtate a secolului
al XIX-lea. (V.P.)

acestei ocupaþii atât în ape curgãtoare cât ºi în cele
amenajate. Din vremea lui Radu-vodã, sau cel mai
probabil în vremea lui Mircea cel Bãtrân, creºterea
peºtilor se practica pe iazul amenajat prin stãvilirea râului
Ilfov, construcþie amintitã ºi de cãlãtorii strãini, având
un dig de 8 m înãlþime ºi o suprafaþã a luciului de apã
de 1000 ha. Producþia de peºte obþinutã din acest
heleºteu era destinatã alimentãrii Curþii Domneºti.
Documentele amintesc producþii importante de crap,
care atingea greutatea de 10-12 kg bucata. Aceastã
construcþie importantã, heleºteul domnesc, a continuat
sã existe în tot evul mediu, bucurându-se de atenþia
domnitorilor prin reparaþiile fãcute zãgazului distrus de
viituri puternice. Heleºteul domnesc era menþionat cu
prilejul a douã hotãrnicii: 18 august 1845 ºi 14 iunie
1747, cu denumirea de heleºteul lui Matei Vodã, deci
heleºteul domnesc. La 1661, în aproprierea oraºului,
pe câmpul Mãgarului, exista un alt heleºteu, pe care
domnia îl dãruia Mitropoliei. Antonie Vodã (1669-1672)
din Popeºti a dãruit Mitropoliei heleºteul domnesc de
la ciutãria domneascã. Este amintit un alt heleºteu
domnesc pe râul Ialomiþa în timpul lui Constantin
Brâncoveanu (1696). Tot aici, exista heleºteul
Postelnicului Alexandru pe care l-a dãruit Mitropoliei
(1696). Paul din Alep menþioneazã existenþa unor
bazine de peºti situate în incinta Mitropoliei. În 1940
doctorii Ion Pitiº ºi Th. Buºniþã consemnau, conform
tradiþiei, existenþa mai multor eleºtee ce au aparþinut
domniei. (G.T./ C.V.)

HELIADE-RÃDULESCU, Ion (6.I.1802 Târgoviºte
 27.IV.1872 Bucureºti) Poet, prozator, dramaturg, critic
literar, traducãtor, filolog, mentor cultural, ziarist. Primele
studii în limba greacã, apoi învaþã sã citeascã ºi sã
scrie româneºte sub îndrumarea cãlugãrului Naum
Râmniceanu. Între 1815-1818 învaþã la ªcoala
Greceascã de la Schitu Mãgureanu, transferându-se
apoi la cea româneascã de la Sf. Sava, deschisã de
Gheorghe Lazãr. În 1820, acesta îl reþine ca ajutor al
sãu la ºcoala de la Sf. Sava. Din 1822 pânã în 1827
redeschide din proprie iniþiativã ºcoala, predând
matematica, gramatica româneascã, retorica, cunoºtinþe
de filosofie. Împreunã cu Dinicu Golescu pune bazele
Societãþii Literare (1827). Scoate la Sibiu Gramatica
româneascã (1828), prelucratã dupã un model francez,
iar în 1829 primul ziar apãrut în Þara Româneascã,
Curierul românesc. Cumpãrã la 1830 tipografia de la
Ciºmeaua lui Mavrogheni. Împreunã cu Ion Câmpineanu
fondeazã Societatea Filarmonicã (1833), al cãrei scop
era sã asigure cultura limbei româneºti ºi înaintarea
literaturii, întinderea muzicii vocale ºi instrumentale în
Prinþipate ºi spre acestea, formarea unui Teatru
Naþional. Preia conducerea ªcolii de literaturã,
declamaþiune ºi muzicã vocalã, contribuind efectiv la
primele reprezentaþii teatrale în limba românã. În sprijinul

HILTEBRANDT, Conrad Iacob (1629, Stettin 
1679) Pastor german, memorialist, cãlãtor prin Þãrile
Române. Fiul avocatului, doctor în drept, Ambrosiu
Hildebrandt. A studiat la Frankfurt pe Oder (1645) ºi
Leipzig (1652), devenind, din lipsã de bani pentru a-ºi
continua studiile, profesorul copiilor asesorului judiciar
de la tribunalul suedez din Stettin. Între 1656 ºi 1658
cãlãtoreºte în cele trei Þãri Române, Ucraina, Dobrogea,
Bulgaria ºi Istanbul, însoþindu-l iniþial pe asesor, apoi pe
ambasadorul suedez Welling. Întors în Pomerania, ºi-a
continuat studiile ºi a devenit pastor, activând la þarã
pânã la sfârºitul vieþii. În timpul cãlãtoriilor sale a þinut
un jurnal, pe care l-a dezvoltat mai târziu cu date din
alte lucrãri. Jurnalul, pãstrat în manuscris la Arhiva de
stat din Stettin, a fost publicat în ediþie criticã de Franz
Babinger în 1937. A vizitat Târgoviºtea în mai 1657,
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dar ºi de practicieni (Baze de date. Concepe teoretice
ºi aplicaþii, Elemente de tehnologia informaþiei cu
aplicabilitate în domeniul administraþiei publice,
Sisteme informatice pentru gestiune fiscalã,
Proiectarea sistemelor informatice. Aplicaþii Microsoft
Access XP etc.), dar ºi note de curs în format electronic (Tehnologia informaticã ºi sistemul financiar
contabil, Gestionarea, adaptarea, implementarea ºi
utilizarea tehnologiei informatice în audit etc.). (M.S.)

descriind-o drept reºedinþa domnului Þãrii Româneºti
[...] o aºezare întinsã, în care s-a îngrãmãdit multã
negustorime. N-are ziduri înconjurãtoare. (A.ª./M.O.)
HOFFMAN, Oscar (1930, Târgoviºte  ?) A absolvit
Facultatea de Filosofie ºi ºi-a susþinut doctoratul la
Universitatea Bucureºti. În prezent, este director ºtiinþific
al Institutului de Sociologie al Academiei Române.
Printre volumele cele mai importante al cãror autor sau
coordonator este menþionãm: Sisteme conceptuale,
operaþionale în sociologie, Profesile în faþa viitorului,
Psihologia managerialã, Sociologia muncii. (M.O.)

HOTELURI Hotelul Ion Filip (1873) Proprietate a
lui Constantin Gheorghe Cosma ºi Tudorache Pitiº,
imobilul era construit cu douã etaje ºi avea 24 camere
de închiriat. Pe lângã dependinþe, hotelul dispunea de
patru prãvãlii; Hotelul Petre ºi Mihai Popescu (1878),
era situat în suburbia Târgului, construcþie cu parter,
etaj ºi curte interioarã; Hotel Bucureºti (1893); Grand
Hotel (Victoria)  1893; Hotelul Vulturul (prima parte
a sec. XX), era situat pe strada Libertãþii, avea de
închiriat 16 camere. Pentru a atrage clienþii, hotelul
Vulturul acorda o reducere de 20% pentru ofiþerii aflaþi
în misiune; Hotelul Bulevard (prima parte a sec. XX)
era situat pe strada Libertãþii, în rotonda Mitropoliei,
putea închiria 12 camere cu unul ºi douã paturi; Hotelul
Pitiº (prima parte a sec. XX) era situat pe strada Stelea,
închiria 7 camere; Hotelul Bristol (1925) de clasa I,
situat pe str. I.C. Brãtianu, a fost înfiinþat de ing. M.
ªerbãnescu din Bucureºti, având procurator pe col.
C. Comãnescu. Ecaterina Comãnescu, în 1927, a
devenit proprietarã ºi a modernizat imobilul. O camerã
la acest hotel cu un pat, fãrã cãldurã, costa 380 lei;
Hotelul Angelescu (1938), din strada I.C. Brãtianu,
nr. 20, avea proprietar pe Dumitru Voicu, închiria 8
camere. În 1940 hotelul a fost renovat; Hotelurile
Central ºi Atanasiu (prima parte a sec. XX) aveau
disponibile pentru închiriat un numãr de 8 camere;
Hotel Europa (1944) de cls. I, o camerã la acest hotel cu un pat, fãrã cãldurã, costa 380 lei; HOTELUL
TURIST (1965) avea o capacitate de 80 de locuri ºi
un restaurant; azi dezafectat. (G.T./ C.V.)

HORGA, Mihaela Petruþa (13.IV.1955, Dragodãneºti,
Dâmboviþa) Profesor universitar doctor. Absolventã a
Universitãþii Bucureºti, Facultatea de Matematicã (19741978). Dupã master obþinut în domeniul administraþiei
publice europene la Universitatea Valahia, Facultatea
de ªtiinþe Juridice Yolanda Eminescu obþine diplomã
de doctor în domeniul Contabilitate cu teza de doctorat
Proiectarea unei baze de date pentru gestiunea fiscalã
din cadrul direcþiilor judeþene ale finanþelor publice, la
Academia de Studii Economice Bucureºti, Facultatea
de Contabilitate ºi Informaticã de Gestiune (2003).
Evoluþia s-a profesionalã începutã la Centrul Teritorial
de Calcul Electronic Ploieºti ca programator (19781982) are un traseu ascendent legat de întreprinderi
târgoviºtene: Întreprinderea de Reþele Electrice Târgoviºte
(1983-1986), Romlux Târgoviºte (1986-1991), Direcþia
Generalã a Finanþelor Publice (1991-2009), culminând
cu funcþia de director la Curtea de Conturi a României 
Camera de Conturi Dâmboviþa din 2009 ºi în prezent.
Paralel cu evoluþia profesionalã se desfãºoarã ºi cariera
universitarã, parcurgând treptele universitare: asistent
universitar (1993-1995), lector universitar (1995-2005),
conferenþiar (2005-2009), profesor universitar din 2009,
întreaga sa carierã didacticã desfãºurându-se la
Universitatea Valahia din Târgoviºte. se specializeazã
în instituþii universitare ºi guvernamentale din Franþa
(Universite du Littoral, Cotte dOpale), Olanda (Ministerie
von Financien) ºi din România (U.S. Departament of
the Treasury and School of Publice Finance, KPMG).
Este membru al unor cunoscute asociaþii profesionale
(CEDIMES, CECCAR). A publicat numeroase articole
în reviste de specialitate de circulaþie internaþionalã
(inclusiv ISI) precum ºi numeroase cãrþi ºi cursuri
universitare unanim apreciate de universitari, studenþi,

HRIZEA Mare vistier, a stãpânit în Târgoviºte o casã
cu pivniþã, grajdul ºi tot locul casei din jur, cumpãratã
de la jupâniþa Maria a lui Vâlul logofãt din Orbeasca ºi
de la fiul lui, Bunea logofãt, cu 35 de galbeni (1623),
casa lui Eftimie Cizmarul din Târgoviºte, cu pivniþe, cu
grãdinã ºi tot locul, cumpãratã cu 3000 de aspri. (M.O.)
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IALOMIÞA Râu care face parte din sistemul
hidrografic omonim ºi care închide sistemele fluviale
sudice ale României. Izvorãºte din zona de contact a
Carpaþilor Meridionali ºi Carpaþilor Orientali culegându-ºi
sursele din circurile glaciare, la altitudinea de 2450 m,
de sub Piatra Obârºiei. Astfel, se contopesc pâraiele
Obârºia Ialomiþei, Valea Doamnelor ºi Valea Sugãrilor.
Pãrãsind dealurile subcarpatice, Ialomiþa, dincolo de
Doiceºti, pãtrunde în Câmpia Înaltã a Târgoviºtei  de
fapt, vastul sãu con de dejecþie  ºi se îndreaptã spre
est. De aici, din marele cot al Târgoviºtei, panta sa
scade la 3-6 m/km, fiind un colector submontan al
râurilor care vin din spaþiul montan carpatic desenând
sistemului sãu o puternicã asimetrie. Pe teritoriul
municipiului Târgoviºte Ialomiþa curge pe distanþa de
18 km, debitul mediu fiind de 9-13 mc/secundã (are
fluctuaþii sezoniere de 12-15 mc/secundã în lunile apriliemai, când înregistreazã o creºtere maximã) ºi de 3-4
mc/secundã cel minim, iar viteza de flux varieazã între
0,75 m/secundã (februarie) ºi 8,37 m/secundã (mai);
maximele sunt atinse în lunile de primãvarã ºi se produce o diminuare în lunile de iarnã. Din albia râului s-a
tãiat, mergând paralele cu aceasta, în vremea domniei
lui Mircea cel Bãtrân, iazul oraºului, pe o distanþã de
4 km, destinat punerii în funcþiune a morilor construite
de-a lungul lui, ºi care au existat pânã prin anii 50 ai
secolului XX, alimentãrii cu apã a Târgoviºtei ºi irigãrii
grãdinilor de legume ºi zarzavaturi. Hidronimul se
revendicã din paleoslavã (Ialov = râul leneº) ºi,
ipotetic, din pelasgo-tracicul Aurumetti = râul firelor
de aur, cât ºi din geto+dacul Naparis = Cerescul/
Divinul. (G.C.)

alternarea cu pete de culoare luminoasã, pune
personajele în miºcare. Întregul ansamblu pictural este
dominat de douã elemente care se confruntã, tradiþia ºi
înnoirea, cele douã caracteristici, detaºându-se în mod
evident din modul de abordare al celor doi artiºti. (M.O.)
IANACHE, Catargi (1570  a. 1624) A fost cãsãtorit
cu Maria, fiica lui Radu Buzescu. A fost socrul lui
Alexandru Iliaº, cãsãtorit cu fiica sa Elena. Membru al
Sfatului domnesc, unde a îndeplinit funcþia de mare ban
(1613-1616, 1618-1620). A urmat pe ginerele sãu în
Moldova. La Târgoviºte a avut o casã reprezentativã,
moºtenitã probabil de la Radu Buzescu. La 1636,
domnul Matei Basarab i-a confiscat-o pentru cã au venit
preste domnia mea cu sabie ºi cu oaste din Þara
Moldovei ºi cu atâta rãutate aici în þarã, ca niºte oameni
rãi ºi stricãtori de þarã. Casa se gãsea din sus de
Curtea Domneascã, aproape pe râul Ialomiþa, în dreptul
grãdinii domneºti. (M.O.)
IANCU, Constantin (19.III.1952, Târgoviºte) Medic,
politician. A absolvit Facultatea de Medicinã Bucureºti
(1977), Facultatea de ªtiinþe Juridice  specializarea
Drept (2000), Institutul Diplomatic Român (2006). A
lucrat ca medic în judeþul Bacãu ºi din 1983 profeseazã
în Târgoviºte. În anii 2000-2001 a îndeplinit funcþia de
secretar I la Ambasada României din Maroc. Este
membru al Partidului Naþional Þãrãnesc Dreºtin Democrat ºi preºedinte al organizaþiei municipale Târgoviºte
din anul 2000 pânã în prezent. În anii 1996-2000 a fost
prefectul judeþului Dâmboviþa., contribuind la iniþiative
de modernizare a oraºului Târgoviºte. (M.C.)
IANCU-VALE, Ion (2.V.1947, Pietroºiþa, Dâmboviþa)
Poet, ziarist. ªcoala profesionalã ºi liceul la Sinaia,
Fieni, Braºov. Absolvent al unei ºcoli tehnice de
prospecþiuni geologice în Bucureºti. Practicã diferite
meserii (strungar, fotograf, funcþionar, tehnician, geolog).
Are înclinaþii spre literaturã ºi publicisticã, fiind un
autodidact. Este redactor la Jurnalul de Târgoviºte

IANACHE ºi MIHAI MONAHUL (1620-1680) Pictori
la biserica din Sãcuieni (1667). Pictura realizatã este
plinã de duh narativ, care învioreazã întreaga atmosferã;
personajele sunt îmbrãcate în portul contemporan, chiar
dacã sunt sfinte. Este evident cã, dacã hieratismul se
menþine în atitudine, chipurile s-au umanizat ºi au gesturi
fireºti. Desenul este realizat aproape caligrafic ºi
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(jgheaburi) de lemn. Pânã la instaurarea comunismului
s-au conservat ºi au funcþionat morile din Târgoviºte.
Astãzi, Iazul Morilor este un curs de apã mort. Pânã la
consolidarea comunismului, spre anul 1950, la Iazul
Morilor, în ziua de Boboteazã se desfãºura ceremonia
legatã de scoaterea Sfintei Cruci din apã. Preotul de la
Biserica Creþulescu, dupã terminarea Sfintei Liturghii
ºi Sfinþirea Agheasmei, în prezenþa unei mari mulþimi
de credincioºi, stând pe podul Mihai Bravu, deasupra
Iazului, arunca o cruce în apa Iazului ºi unul sau mai
mulþi tineri sãreau în apa rece ºi o scoteau, restituind-o
pãrintelui. (C.I.)

(1993), Legea lui Þepeº (1994), Jurnalul de Dâmboviþa
(1994-1996), Realitatea dâmboviþeanã (1996-1999).
Iniþiazã ºi conduce revista Justiþiarul (2003-2004) ºi
Climate literare (din 2009). A creat editurile: Agora Teo,
Artmontania Apaart din Târgoviºte, cu apariþii
meteorice. Colaboreazã cu poezie la Amfiteatru, Astra,
Tribuna, Ramuri, Contemporanul, România literarã,
Cântarea României, Dâmboviþa, Longitudini, Litere,
Târgoviºtea. De asemenea, publicã în revistele
«Europoessie» (Franþa), Mioriþa noastrã (New York),
Floare de latinitate (Serbia). Autor al volumelor de
versuri: Lupii la mare (1998), Înger sechestrat (2004),
Soldat în rãzboiul final (2006). (V.P.)

IGNATIE SÂRBUL  MITROPOLIT (1653-1656)
Originar din sudul Dunãrii, fost preot de mir la Nicopole,
bun diplomat, a obþinut confirmarea domnitorului Matei
Vodã din partea Porþii, de la Rusciuc. Drept recunoºtinþã
e adus în þarã ºi pus episcop la Râmnic în 1636, apoi în
1653 a ocupat scaunul mitropolitan. Este mitropolitul
ce primeºte, la 29 noiembrie 1653, la Târgoviºte, vizita
patriarhului Macarie al Antiohiei, însoþit de fiul sãu
arhidiaconul Paul de Alep, care spune despre Ignatie
cã este cunoscãtor al limbilor turcã, persanã, greacã
ºi românã. Dupã înmormântarea lui Matei Basarab,
noul domn, Constantin ªerban Basarab(1654-1658) l-a
trimis într-o misiune diplomaticã la principele
Transilvaniei Gheorghe Rakoczi, în mai 1655. În a doua
jumãtate a anului 1656, domnitorul îl repune pe scaunul
vlãdicesc pe mitropolitul ªtefan, iar Ignatie se retrage
în Oltenia, fie la Râmnic, fie la Cozia. În 1569 domnitorul
Mihnea III Radu îl trimite într-o nouã misiune diplomaticã
la Gheorghe Rakoczi, ca sã încheie un tratat de alianþã
împotriva turcilor. A murit în decembrie 1662, fiind
îngropat la Mânãstirea Cozia, unde se pãstreazã tabloul
sãu votiv în paraclisul mânãstirii. (Arhiep.)

I.A.S. TÂRGOVIªTE În 1968 s-a obþinut cea mai
mare producþie de lapte dintre cele cinci IAS-uri din
judeþ, o producþie de 2993 litri pe an. În perioada
1970-1975 în CAP ºi IAS Târgoviºte s-au construit
un complex de sere cu o suprafaþã de 55 ha, un complex de creºterea vacilor pentru lapte (3000 de capete)
ºi o instalaþie de brichetat furaje cu o capacitate de 50
mii tone. (G.T./ C.V.)
IAZUL MORILOR Curs de apã artificial, numit într-o
vreme ºi Iazul cel Bãtrân, constituind sursã de energie
pentru mori ºi pentru alte instalaþii, de unde ºi numele,
dar ºi element defensiv, component al fortificaþiilor
oraºului vechi. Lung de peste ºapte km ºi sãpat din
amonte de podurile Teiº, vãrsându-se în Ialomiþa în
capãtul de jos al oraºului, cu albia latã de cca. 4 m ºi
adânc de peste 2 m. Dateazã de la începuturile stabilirii
domniei, fiind în strânsã legãturã cu edificarea Curþii
Domneºti (sf. sec. XIV  încep. sec. XV). Exista în
vremea domnitorului Mircea cel Bãtrân deoarece
acesta dãruieºte mãnãstirii Cozia douã mori din
Târgoviºte. A intrat în alcãtuirea fortificaþiei realizatã
la sf. sec. al XIV-lea  încep. celui de al XV-lea. Pe
planul Condurãþeanu din 1886 al oraºului Târgoviºte
apare în corelaþie cu ºanþul ºi valul cetãþii. În luncã,
iazul prelua funcþia ºanþului. Din sãparea iazului a
rezultat un volum de pãmânt de cca. 35.000 mc.
Probabil cã acest pãmânt a fost folosit pentru a face
din el încã un obstacol în calea spre oraº a unui inamic,
adicã pentru a face un val. În zona scocurilor morilor
albia se îngusta, ceea ce fãcea cu atât mai necesar un
val. Din totalul lungimii iazului cca. 3,5-4 km erau în
raza localitãþii. Fãrã includerea iazului la sistemul de
fortificare, acesta era incomplet. Dupã mutarea capitalei
la Bucureºti valoarea strategicã a Iazului dispare ºi el
se transformã treptat într-un curs de apã artificial pe
care se amplasau morile precum ºi alte instalaþii
industriale cunoscute în producþia tradiþionalã: ulei,
materiale textile  pâslã, dispozitive ºi instalaþii pentru
irigat. Pânã cãtre anii 1951-1952 s-au menþinut pe Iazul
Morilor douã instalaþii de irigat cu roþi cu cupe ºi canale

ILARION  MITROPOLIT (1523-1526). Probabil ºi-a
avut metania la mânãstirea Glavacioc din Vlaºca, unde
este pomenit în vremea aceea un egumen cu numele
Ilarion. Este întâlnit ca mitropolit al þãrii, într-un hrisov
dat de domnitorul Radu Bãdica datat la 8 noiembrie
1523. Potrivit unui alt hrisov al lui Vlad Înecatul din 2
februarie 1533, vlãdica Ilarion este menþionat ºi cu prilejul
unei tranzacþii prin care s-a cedat satul Brãneºti lui Radu
al lui Mandrea, primind, în schimb, satul Vãlsãneºti. În
prima jumãtate a anului 1526, datoritã frãmântãrilor
politice, a pãrãsit scaunul vlãdicesc. Nu este trecut în
pomelnicul Sfintei Mitropolii. (Arhiep.)
ILFOV Râu ce izvorãºte din zona periurbanã a
Târgoviºtei, din pãdurea Teiºului ºi dã numele judeþului
care circumscrie Capitala României. Urmeazã partea
de est a interfluviului Dâmboviþa-Ialomiþa; conflueazã cu
Dâmboviþa la nord de Bucureºti, ºi tot în amonte de
Bucureºti a fost racordat cu Colentina în 1850 pentru
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acordat Premiul de excelenþã pentru îndelungatã activitate
de presã de cãtre Primãria municipiului Târgoviºte. (G.C.)

descãrcarea surplusului de apã a Dâmboviþei pe
teritoriul Capitalei, evitându-se inundarea acesteia. De
la izvor ºi pânã la confluenþã curge pe o distanþã de 69
km. Mai este cunoscut ºi sub nunele de Bãlcãþaciu.
Se înscrie în tipul hidrologic Moºtiºtea, iar conul sãu
de dejecþie se aflã în zona interfluviului DâmboviþaIalomiþa. În deceniul al optulea al secolului XX, între
sudul Târgoviºtei ºi comuna Vãcãreºti a fost construitã
o impresionantã salbã de lacuri de acumulare (sistemul
Bunget) pe acest râu, menitã sã asigure irigarea
corespunzãtoare a arealului agricol, evitarea ºi controlul
inundaþiilor ºi apa potabilã ºi industrialã necesarã
Capitalei. Hidronimul Ilfov vine din paleoslavul/bulgarul
elha/elchon (arin) ºi înseamnã râul cu arini. (G.C.)

ILIE, Alexandru (24.V.1945, Târgoviºte 
19.II.2001, Târgoviºte) Absolvent al ªcolii Nr. 1 (azi,
Vasile Cârlova) ºi al Liceului (azi, Colegiu Naþional)
Ienãchiþã Vãcãrescu; obþine licenþa de medic veterinar
la Facultatea de Medicinã Veterinarã din Timiºoara;
urmeazã Cursul postuniversitar al Facultãþii de Ziaristicã
din Bucureºti. Dupã o perioadã petrecutã ca medic
veterinar în comuna dâmboviþeanã Dobra, intrã în 1969
în presã la cotidianul Dâmboviþa, unde, pânã la
încetarea din viaþã, a fost redactor stagiar, redactor principal, ºef de rubricã; la sfârºitul anului 1989 devine redactor-ºef al cotidianului Dâmboviþa liberã, apoi la
Dâmboviþa (serie reluatã în 1991) ºi pe care îl
privatizeazã sub firma SC Dâmboviþa Publicisticã SA,
devenind preºedinte-director; contribuie la modernizarea
ziarului care din 1994 va fi prima publicaþie târgoviºteanã
înzestratã cu tehnologie electronicã (culegere ºi
tehnoredactare pe computer ºi imprimare tipograficã
electronicã). (G.C.)

ILIAª, Alexandru (sec. XVI  sec. XVII) Domn al
Þãrii Româneºti (3/13 oct. 1616  27 mai/ 6 iun. 1618,
ian. 1628  15/25 oct. 1629) ºi al Moldovei (sept. 1620
 sept 1621, dec. 1631  apr. 1633). Nepotul domnului
Moldovei, Alexandru Lãpuºneanu, a fost impus pe tronul
Valahiei cu sprijinul marelui vizir Damad Mehmed. Prima
sa domnie s-a caracterizat printr-o creºtere
extraordinarã a influenþei dregãtorilor greci, care capãtã
drepturi în defavoarea boierilor pãmânteni ºi acapareazã
puterea. Pentru a-ºi spori veniturile, dã posibilitatea
rumânilor sã se rãscumpere. Nemulþumiþi, boierii susþin
intervenþia paharnicului Lupu Mehedinþeanu  venit cu
oaste haiduceascã din Transilvania  care îl înlãturã pe
Alexandru Iliaº ºi începe vânãtoarea de greci. Graþie
plãþii unei sume enorme (10 milioane de aspri),
Alexandru Iliaº este numit domn în Moldova, dar este
mazilit dupã un an, pentru cã nu reuºise sã
aprovizioneze oastea otomanã. Este acceptat pe tronul
Moldovei dupã ce încheiase o înþelegere cu boierii
pãmânteni. Încãlcarea acesteia, ca ºi supunerea
mãnãstirilor la impozit, pentru a achita tributul cãtre
Poartã, provoacã o nemulþumire generalã, Alexandru
Iliaº fiind definitiv înlãturat. A rezidat întreaga perioadã
a primei domnii la Târgoviºte, de unde a dat privilegii
mãnãstirilor din jur. Din 1627 se stabileºte la Bucureºti,
activitatea Târgoviºtei scãzând simþitor, prin deplasarea
unui numãr important de oameni în noua reºedinþã ºi
vinderea vechilor proprietãþi. (A.ª./M.O.)

ILIE, Suzana Camelia (8.X.1960, Bârlad, Vaslui)
Profesor, coordonator de proiecte, director, expert,
formator, inspector. Absolventã a Liceului Pedagogic
din Târgoviºte (1979) ºi a Facultãþii de Comerþ din cadrul
Academiei de Studii Economice Bucureºti (1984).
Doctor în economie, ASE Bucureºti (2005). A activat
în diverse instituþii: ªcoala Dragomireºti (1979-1980),
ªcoala Comiºani (1980-1981), ªcoala Nr. 9 ºi ªcoala
Nr. 12 Târgoviºte (1981-1990), Colegiul Economic Ion
Ghica  Târgoviºte (1990-prezent) unde îndeplineºte
funcþia de director. Se afirmã ca un promotor al
modernizãrii învãþãmântului, îndeplinind funcþii
importante: membru în Comitetul Local de Dezvoltare
a Parteneriatului Social pentru Formarea Profesionalã
Dâmboviþa ºi în Consiliului Consultativ al Inspectoratului
ªcolar Judeþean Dâmboviþa, metodist, formator local ºi
naþional, membru al Consorþiului Regional  Regiunea
Sud-Muntenia ºi al Comisiei Naþionale de Specialitate
pentru aria curricularã Tehnologii. Coautor al mai multor
manuale de specialitate pentru clasele IX-XII, filiera
tehnologicã, profilul servicii. Participã cu comunicãri de
specialitate la seminarii ºi simpozioane naþionale ºi
internaþionale, abordând probleme de actualitate:
confortul ºi protecþia consumatorilor, conceptul de
confort, merceologia în pragul secolului XXI, factori de
poluare ai mediului, relaþia dintre calitate ºi tranziþia la
economia de piaþã. Manifestã interes pentru adoptarea
noului curriculum specific cursurilor de calificare sau
formare a adulþilor ºi realizarea instrumentelor de
planificare strategicã a învãþãmântului profesional ºi
tehnic la nivel regional ºi local. Se implicã în elaborarea
standarelor ocupaþionale ºi a standardelor de pregãtire

ILIE-CIOANÃ, Mariþica (8.VII.1949, Maglavid, Hunia,
Dolj) Este absolventã a Liceului Nicolae Bãlcescu din
Piteºti ºi a Facultãþii de Filologie a Universitãþii Bucureºti.
Timp de 35 de ani, începând din 1972, a fost singurul
corespondent oficial al Radiodifuziunii Române, dupã
1989, al Radio România Actualitãþi, în judeþul Dâmboviþa.
Cotidian a transmis spre þarã momente din diferite domenii
de activitate din Târgoviºte ºi judeþ, realizând transmisiuni
speciale despre intrarea în funcþiune a marilor obiective
de pe platforma industrialã a capitalei Dâmboviþei ºi de
la importantele evenimente culturale ºi ºtiinþifice. I s-a
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ILUMINATUL PUBLIC ÎN EPOCA MODERNÃ A
fost introdus dupã 1831 când la iniþiativa Sfatului
orãºenesc s-au instalat ºase felinare din banii instituþiei,
iar negustorii din Târgul din Lãuntru plãteau taxa
felinãritului. Sistemul de iluminare al strãzilor oraºului
s-a dezvolat treptat prin creºterea numãrului de felinare.
La început, felinarele au fost montate în centrul
comercial, în faþa sediilor instituþiilor publice, iar apoi
pe principalele strãzi, astfel cã, în 1856 numãrul
acestora ajungea la 55 de felinare. Iluminatul public era
arendat prin licitaþii ºi au existat deseori nemulþumiri
din partea autoritãþilor pentru calitatea proastã a
lumânãrilor de seu ºi a neaprinderii la timp a felinarelor.
Cu ocazia zilelor festive (30 aug. 1858, ziua prinþului
caimacam Al. Dimitrie Ghica sau dubla alegere a lui Al.I.
Cuza, 24 ian. 1859), a existat o preocupare deosebitã a
magistratului oraºului pentru iluminarea oraºului
solicitându-se pãcurã de cea mai bunã calitate. În 1860
s-a introdus iluminatul cu petrol lampant dupã modelul
Bucureºtilor. Dezvoltarea generalã urbanã a oraºului
din ultimele decenii ale secolului al XIX-lea a dus la
extinderea treptatã a iluminatului public din centrul
oraºului spre periferie, ajungându-se în 1897 la existenþa
a 555 felinare, supravegheate de 10 lampagii. Deoarece
acest sistem de iluminat nu producea o luminã puternicã
s-a cãutat un sistem de felinare de mai mare intensitate,
tot pe bazã de petrol. La 1900 Primãria accepta oferta
firmei Fraþii Kepich din Bucureºti, reprezentantã a unei
societãþi germane din Elberfeld, specializatã în producþia
de lãmpi pentru iluminat public, sistem Washington.
Au fost achiziþionate pentru început patru lãmpi cu preþul
de 560 de lei bucata, instalate în grãdina publicã. S-au
achiziþionat ºi alte lãmpi Lumina judeþului Dîmboviþa, o
invenþie a unui mecanic târgoviºtean, M. Tuttman, bazatã
tot pe sistemul Washington, dar cu un preþ de cost mai
mic. În 1903 au fost montate pe bulevardul Carol I 25
lãmpi Washington, iar în 1904 au fost achiziþionate încã
5 lãmpi Lumina judeþului Dâmboviþa care produceau o
luminã comparabilã cu cea electricã. În anul 1905 au
mai fost cumpãrate cinci lãmpi de sistem Speel. Primãria
a instalat în 1907 alte trei lãmpi, sistem Sacklicar de
provenienþã germanã, cu preþul de 275-300 lei bucata.
Lucrãrile de electrificare a oraºului au început în anul
1910, când se aflau în stare de funcþionare 42 de lãmpi
sistem Washington, cinci lãmpi Spell ºi 421 de felinare
montate pe stâlpi de fontã sau lemn. Odatã cu
introducerea iluminatului electric, în 1913, lãmpile de
diferite sisteme sunt demontate ºi apoi vândute unor
primãrii comunale sau orãºeneºti. (G.T./ C.V.)

profesionalã pentru calificãrile din sfera comerþului. Este
coordonator al proiectelor derulate de Colegiul Economic
Ion Ghica: Phare VET, Phare TVET, Leonardo,
Socrates, Comenius, Phare Dezvoltarea Resurselor
Umane, Gruntdwig, Proiecte finanþate din FSE prin
POSDRU. Are contribuþii în calitate de expert ºi teacher
trainer la derularea unor proiecte europene. Participã la
stadii de formare în strãinãtate: Irlanda (1996), Finlanda,
Albania ºi Bulgaria (2001), Austria (2002), Marea
Britanie (2004), Italia (2005), Danemarca (2007), Scoþia
(2008), Spania (2011).Pentru activitatea desfãºuratã a
fost rãsplãtitã cu Ordinul Meritul pentru învãþãmânt în
grad de comandor (2004). (M.C.)

ILIEª-DRÃGÃNESCU, Cristina (5.I.1973,
Târgoviºte). Urmeazã, la Târgoviºte, cursurile primare
ºi gimnaziale la ªcoala de Muzicã ºi Arte Plastice ºi
absolvã Liceul (azi, Colegiu Naþional) Constantin
Carabella, Facultatea de ªtiinþe Economice ºi
Facultatea de ªtiinþe Juridice ºi Social Politice 
specializarea Jurnalism  de la Universitatea Valahia.
În 1995 intrã în presã ca redactor realizator la Radio D
ºi continuã la televiziunea Antena 1/ ARTPRESS
Târgoviºte; redactor cultural la Jurnal de Dâmboviþa.
La Radio D a realizat peste 400 de emisiuni ºi la
Antena 1 / ARTPRESS TV peste 500 de emisiuni
religioase, culturale, de învãþãmânt, magazin pentru
copii ºi tineret, cele mai cunoscute fiind Cultura
Cetãþii, Sub semnul credinþei, ªcoala speranþei,
Gaudeamus. Îºi adjudecã douã distincþii la Festivalul
internaþional de film documentar Eco-Etno-Folk-Film
cu filmele Spartul Cãluºului ºi Cobia  undeva,
cândva. Este membrã a Uniunii Ziariºtilor Profesioniºti
din România. (G.C.)
ILIESCU-MIHÃILESCU, Tanþi (1.V.1901, Târgoviºte
 1975, Târgoviºte) Artist plastic. Studentã a lui Frederic
Stork, Ipolit Strâmbu, George-Dumitrescu Mircea ºi
Gabriel Popescu, este licenþiatã a Facultãþii de Arte
Frumoase din Capitalã. Întreprinde cãlãtorii de studii în
Franþa ºi Belgia. Pânã la pensionare funcþioneazã ca
profesor de desen la ºcoli din Târgoviºte. Participã la
expoziþii de grup, vernisând ºi câteva personale, ultima
în 1969 la Târgoviºte, strãzile acestui oraº regãsindu-se
în numeroase din lucrãrile sale de picturã ºi graficã.
A redat cu sensibilitate ºi putere de intuiþie în desenele
sale drama vechilor case, a uliþelor strâmbe ºi a
vestigiilor istorice, iar compoziþia tablourilor a fost
cumpãnitã cu inteligenþã creatoare, lãsând loc cu
prudenþã lirismului ºi spontaneitãþii. Printre lucrãrile sale
amintim imaginile din centrul vechi, Casa Domneascã,
Hala, Hanul Galben etc. A mai executat portrete, naturi
statice, peisaje, compoziþii, ilustraþii, cât ºi lucrãri de
artã decorativã. Membrã a Uniunii Artiºtilor Plastici din
România. (G.C./M.O.)

IMPACT Publicaþie sãptãmânalã, iniþial, de
informaþie, apare la 12 noiembrie 2000. Fondator Vali
Niþu; director Raluca Mariana Niþu. Titlul la apariþie:
Impact dâmboviþean. La 12 noiembrie 2009 se schimbã
în Impact literar cu apariþie mensualã. La 12 noiembrie
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2010 se schimbã din nou în Impact cultural. Editor:
SC Impact SRL. Redactori-ºefi de-a lungul unui deceniu:
József Pildner, Maximca Grasu, Victor Sterom. Seniori
editori: George Coandã, Lucian Grigorescu, Nicolae
Scurtu. Redactori asociaþi: Florentin Popescu, Mihai
Antonescu, Corin Bianu, Corina Luca, George Stanca,
ªtefan Doru Dãncuº, Petrea Ciupitu, ªtefan Neagu,
Valeria Arsene, Costin Mihai. Rubrici de audienþã: Alb
ºi Negru, Sãptãmâna politicã de la A la Z, Starea
lumii, Codul «Omolos». Taina zeilor stelari
(Densuºiana). Fulguraþii, Note de lecturã, Portrete
în peniþã. A editat suplimentele Impact (culturale)
pentru judeþele Dâmboviþa ºi Vâlcea (2003-2005), Aºii
dâmboviþeni ºi Aºii vâlceni (în aceeaºi perioadã).
Continuã. (G.C.)

diario sau avviso italienesc din epocã, despre care
Mihai Viteazul avea cunoºtinþã , ºi în care erau relatate,
mai ales pentru uzul informativ al strãinilor, evenimente
ºi fapte din campaniile voievodului. De altminteri,
domnitorul, în anii urmãtori, va fi redactat el însuºi
memorii adresate marelui duce de Toscana, Ferdinando
de Medici, ºi împãratului Rudolf al II-lea, dar ºi scrisori
expediate hatmanului Stanislav Zolkiewski, castelan
de Lwow, lui Sigismund Bathory ºi arhiducelui
Maximilian, în care, într-un alert ºi sugestiv stil
reportericesc, ºi-a descris faptele de arme întru
neatârnarea ºi unirea Þãrilor Româneºti. Aºadar, acest
om fenomenal prin vitejie ºi prin minte, aceastã jertfã
tragicã  cum l-a portretizat Eminescu  a fost sã fie
primul om de presã român. (G.C.)

INCOMOD Publicaþie sãptãmânalã de informaþii,
apare 18 august 2008; iniþiatori: Adriana Rãceanu ºi
Ion Obãgilã; subtitratã Spune lucrurilor pe nume.
Editori: SC Incomod Media SRL. Director: Adriana
Rãceanu; redactor-ºef: Ion Obãgilã. Rubrici: Ancheta
sãptãmânii, Reportajul sãptãmânii, Se aude pe la
colþuri, Flash Incomod. Redactori: Iuliana Rãceanu;
colaboratori: Mihai Costin, Sorin Popescu, Liviu Dobre,
Mariana Imescu, Lucian Grigorescu. Ultima ediþie
tipãritã a apãrut pe 30 martie 2010. Continuã în format
electronic (Internet). (G.C.)

INFORMAÞIA DÂMBOVIÞEI Apare la 14-20 mai
2008; editor: SC Casa Blanda SRL. Subtitrat
Sãptãmânal judeþean pentru o mai bunã informare.
Director: Alin Pildner; redactori: Oana Soare, Costin
Mihai, Elena Dumitrescu. Rubrici: Politic, Electoral,
Economic, Actual, Cultural / Educaþional, Sport.
Îºi înceteazã apariþia în vara anului 2008. (G.C.)
INFORMAÞIA DE DÂMBOVIÞA Sãptãmânal; apare
la 18 aprilie  4 mai 2004; editor: SC Semnal Media
Holding SRL Redactor-ºef: Dan-Stelian Popa; redactori:
Bogdan Bucãloiu, Iulian Canache, Alina Dumbravã,
Georgiana Gheboianu, Georgiana Mateoiu, Oana
Mocanu, Diana Poºchinã. Tipãrire parþial color. Pagini
specializate: Politic, Administraþie, Eveniment, Social,
Banii vorbesc, Pagina de excelenþã, Pagina de suflet,
Meritã sã vezi, Lumea, ca lumea, Infocultural,
Siguranþa cetãþeanului, Educaþie, De neînþeles. În
toamna anului 2004 îºi înceteazã apariþia. (G.C.)

INFO CLUB / PICÃTURILE DE NOI / PULS CULTURAL Publicaþie de informare ºi documentare, editatã
de Palatul Copiilor din Târgoviºte, apare la 1 octombrie
1995. Redactor-ºef Andrei Gheorghe. De la nr. 4 îºi
schimbã titlul în Picãturile de noi, apoi în Puls cultural. Îndrumãtor, scriitoarea Alexandrina Dinu. Sunt
publicate creaþii literare ale membrilor Cenaclului literar
Elena Vãcãrescu. Rubrici realizate de aceºti membri,
dintre care unii fac parte din colectivul redacþional:
Schimb de experienþã, Noutãþi din cercuri, Debut
literar, Pagina de culturã. Semneazã versuri ºi prozã
elevi care, mai târziu, vor deveni nume cunoscute, în
literatura ºi presa dâmboviþeanã: Manina Angheloiu
Leaºu, Andrada Ganea-Vissarion, Alin Zaharia, Ileana
Niculescu, Alexandra Tomºa, Ana Baity, Mãdãlina
Nicolae, Lavinia Parnia, Andrei Radu Marinescu,
Alexandra Stãnescu, Silviu Popescu. Premiatã de
Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii cu Diploma de
Onoare. Îºi înceteazã apariþia în 2001. (G.C.)

INFOTGV.RO Este un portal on-line lansat în august
2009. Iniþiatori: Andrei Aldea, Nicolae Ifrim, Marin Ene
ºi Liviu Dobre. Se adreseazã segmentului de populaþie
cuprins între vârstele de 20 ºi 40 de ani. Oferã, în
general, informaþii sportive; transmite manifestãrile din
diferite sporturi în timp real. Este un site intens
frecventat. Continuã. (G.C.)
INSPECTORATUL MUNCII TÂRGOVIªTE
Inspecþia muncii a fost instituitã în anul 1920, pe baza
Decretului-Lege din 30 aprilie 1920 referitor la înfiinþarea
ºi organizarea Ministerului Muncii ºi Ocrotirii Sociale,
fãcând ºi obiectul unei legi speciale din 13 apr. 1927.
Obiectivele ºi atribuþiile Inspecþiei Muncii au fost stabilite
pentru început prin circulara nr. 1 a Ministerului Muncii
ºi Ocrotirii Sociale din 23 aug. 1920. Un obiectiv
central al inspecþiei muncii era acela al gestionãrii
conflictelor dintre patronat ºi lucrãtori, în direcþia realizãrii
echilibrului social. Inspectoratele trebuiau sã vegheze,

INFORMAREA PUBLICÃ ÎN VREMEA LUI MIHAI
VITEAZUL La Curtea Domneascã din Târgoviºte, în plinã
Renaºtere româneascã, probabil în perioada de dupã
bãtãliile eliberatoare din 1595, conform unor informaþii,
trebuie sã se fi redactat de cãtre oamenii de cancelarie
domneascã ºi prima gazetã, avant-la-lettre, din spaþiul
românesc, un fel de buletin oficial  asemãnãtor acelui
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aspecte importante: prelungirea duratei ºcolarizãrii
obligatorii la opt clase ºi apoi la zece ani, organizarea
cursurilor de alfabetizare pentru adulþi, culturalizarea
populaþiei, constituirea Asociaþiei ªcoala Nouã ºi a
cercurilor culturale, ajutorarea regiunilor lovite de secetã
sau de inundaþii, înfiinþarea unor structuri noi precum
Consiliul pedagogic judeþean ºi Comitetul educativ
interºcolar, transformarea Asociaþiei învãþãtorilor ºi
profesorilor în Sindicat, participarea ºcolilor la
strângerea recoltelor etc. Influenþele politice erau
evidente: schimbãri de programe, introducerea limbii
ruse, slãvirea conducãtorilor. Dupã 1989, Inspectoratul
ªcolar s-a implicat în schimbãrile profunde vizând noile
programe ºi manuale, noua reþea ºcolarã, diversificarea
bazei didactico-materiale, atragerea de fonduri
europene, derularea unor proiecte internaþionale, cursuri
de formare a cadrelor didactice, reorganizarea activitãþii
educative. (M.C.)

prin inspecþii, la respectarea legislaþiei muncii ºi la
aplicarea regulilor de protecþie a muncii salariaþilor. În
atribuþiile noilor instituþii intrau ºi organizarea
învãþãmântului muncitoresc; organizarea timpului liber
al lucrãtorilor prin activitãþi culturale ºi sportive;
supravegherea evoluþiei ºomajului ºi conlucrarea în acest
scop cu oficiile de plasare ºi camerele de muncã. În
Vechiul Regat au fost înfiinþate opt inspectorate
regionale ale muncii. Inspectoratul II Regional al Muncii
Târgoviºte a luat fiinþã ca urmare a refuzului oraºului
Piteºti de a gãzdui sediul instituþiei. Inspectoratul avea
ca arie de competenþã judeþele Argeº, Dâmboviþa,
Muscel ºi Teleorman. În decursul întregii perioade în
care a funcþionat, instituþia a suferit numeroase
schimbãri ale denumirii, restrângeri ºi lãrgiri ale
competenþelor. Ca inspectorat regional a funcþionat în
perioada 1920-1934. În perioada 1934-1943 instituþia
funcþioneazã ca subinspectorat subordonat
Inspectoratelor Regionale ale Muncii Ploieºti sau
Bucureºti. Între 1943-1945, funcþioneazã ca inspectorat
al muncii aflat în subordinea Inspectoratului Central al
Muncii Bucureºti, iar în perioada 1945-1948 ca
inspectorat local al muncii aflat în subordinea
Inspectoratului Regional al Muncii Ploieºti. (G.T./ C.V.)

INTERFLUVIUL DÂMBOVIÞA-IALOMIÞA Se
desfãºoarã între râurile Dâmboviþa, la vest, ºi Ialomiþa,
la est, atingând între Târgoviºte ºi Dragomireºti/Lucieni
cea mai micã deschidere  7-8 km  pe terasa de luncã
suspendatã. De altfel, interfluviul este marcat de trei
nivele de terasã, cea mai importantã bordând vestul
Târgoviºtei între dealul Teiºului ºi Priseaca/Dragomireºti.
Are aspectul unui culoar cu o altitudine de 60 m în
arealul Târgoviºtei, uºor boltit, punctat de numeroase
conuri de dejecþie, fiind ºi o adevãratã cumpãnã a apelor.
În acest interfluviu s-a manifestat, încã din preistorie, o
susþinutã ºi continuã locuire, iar în antichitate ºi în Evul
Mediu a cunoscut o intensã viaþã economicã, înlesnind
deschiderea de cãi comerciale. Faptul acesta a înlesnit
apariþia a numeroase localitãþi cu funcþii agrare ºi a
marelui centru de polarizare umanã, economicã, politicã
ºi culturalã de la Târgoviºte. (G.C.)

INSPECTORATUL ªCOLAR Evoluþia acestei
instituþii, menitã sã coordoneze învãþãmântul la nivel
judeþean, a fost determinatã de legislaþia adoptatã de-a
lungul timpului. În baza Legii instrucþiunii publice din
1864, s-a constituit la nivelul judeþului un revizorat ºcolar
condus de un revizor, ajutat de mai mulþi subrevizori.
Problematica ce trebuia rezolvatã era complexã:
asigurarea condiþiilor pentru ca învãþãmântul primar sã
fie gratuit ºi obligatoriu, pregãtirea cadrelor calificate,
schimbarea mentalitãþii pãrinþilor în sensul înþelegerii
importanþei ºcolii º.a. În perioada interbelicã, revizoratul
a coordonat activitãþi de mare importanþã: reintrarea în
normalitate a procesului de învãþãmânt dupã marile
pagube produse de rãzboiul mondial, depãºirea
dificultãþilor cauzate de criza economicã din 1929-1933,
sprijinirea elevilor cu probleme materiale, îmbunãtãþirea
frecvenþei ºcolare, construirea unor localuri noi,
înfiinþarea unor cantine ºcolare, diversificarea acþiunilor
cultural-educative (serbãri ºcolare, Sãptãmâna igienei,
Sãptãmâna strãjerilor), strângerea de fonduri pentru
ajutorarea orfanilor, a vãduvelor ºi a invalizilor de rãzboi,
îngrijirea monumentelor istorice etc. Prin Legea din
1939, revizoratul s-a transformat în Inspectorat ªcolar
pânã în 1948 când a devenit Secþie de Învãþãmânt. În
urma Legii de organizare administrativ-teritorialã din
1950, zona Dâmboviþei forma raionul Târgoviºte, inclus
în regiunea Ploieºti. În baza noii organizãri administrative din 1968 s-a înfiinþat judeþul Dâmboviþa ºi s-a
constituit apoi Inspectoratul ªcolar Judeþean. În perioada
regimului comunist (1945-1989) au trebuit rezolvate

INTERVIU Bilunar de tip magazin; apare în ianuarie
1990 sub auspiciile Asociaþiei Tipografilor din România
 Filiala Dâmboviþa din iniþiativa jurnalistului Lucian
Grigorescu, redactor-ºef, ºi Constantin Floroiu  maistru
tipograf  director. Format tabloid. Tiraj: 15.000
exemplare. Redactori: Virgil Dragnea, Ionuþ Alexandru
(culturã), Pompiliu Nedelcu (sport). Dupã 17 numere
îºi înceteazã apariþia în acelaºi an. (G.C.)
INTESA SANPAOLO BANK Este parte a Grupului
Intesa Sanpaolo, una dintre cele mai importante instituþii
financiar bancare din lume, recunoscutã pentru
stabilitatea ºi soliditatea afacerilor pe care le deruleazã
la nivel global. Intesa Sanpaolo este lider pe piaþa
bancarã italianã, opereazã în peste 40 de þãri ºi are o
prezenþã semnificativã atât în Centrul ºi Estul Europei,
cât ºi în zona mediteraneeanã. Unul din obiectivele
strategice, asumate global de grupul Intesa Sanpaolo,
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introducerea gazelor însemna un progres real ºi o
îmbunãtãþire a vieþii edilitare a oraºului. Acest memoriu
a fost trimis deputatului de Dâmboviþa, George Iorga,
care a întocmit un proiect de lege care a fost votat în
Camera Deputaþilor. Pentru a fi votat ºi de Senat acesta
îi scria preºedintelui Comisiei Interimare a oraºului
Târgoviºte, profesorul I. Angelescu, sã facã intervenþii
la Senat pentru votarea acestuia. Camera de Comerþ
germano-românã era interesatã de construirea Uzinei
de Gaz, comunicând în acest sens Primãriei. În 7 iunie
1932, primãria a rãspuns cã Uzina de gaz se construia
de societatea concesionarã Unirea în baza unei
convenþii aprobatã de Consiliul Tehnic Superior ºi în
virtutea unei legi speciale. În 22 decembrie 1932, Primãria
informa Consiliul Tehnic Superior cã a aprobat caietul
de sarcini al Societãþii Unirea privind distribuþia gazului
de sondã în Târgoviºte. (G.T./ C.V.)

vizeazã creºterea ºi îmbunãtãþirea permanentã a
serviciilor pe piaþa de retail, precum ºi pe piaþa clienþilor
companii, în dorinþa de a-ºi consolida poziþia ca unul
dintre cei mai importanþi jucãtori financiari. În România,
Intesa Sanpaolo Bank se adreseazã atât persoanelor
fizice, cât ºi IMM-urilor ºi companiilor, având un catalog complet de produse ºi servicii inovative, de la cele
mai avantajoase posibilitãþi de economisire pânã la cele
mai bune soluþii de finanþare. Un avantaj competitiv important la nivelul pieþei locale este International Desk
o structurã special creatã pentru a oferi servicii dedicate companiilor italiene ºi altor clienþi internaþionali.
Prin experienþã ºi profesionalism, creeazã premisele
unui viitor stabil pentru clienþii bãncii plecând de la
obiective comune ºi orientându-se spre îndeplinirea
acestora. Oferã stabilitate, combinând performanþa cu
oportunitãþile de afaceri ce apar în piaþã. Intesa Sanpaolo
Bank acþioneazã nu doar pentru a susþine economia,
dar ºi comunitatea localã, iniþiând ºi realizând
parteneriate strategice care genereazã valoare pentru
oameni. (V.N.)

IOAN al VIII-lea PALEOLOGUL Împãratul
Bizanþului (din 14/2 ianuarie 19 împreunã cu tatãl sãu,
Manuil al II-lea Paleologul, pânã la decesul acestuia în
21 iulie 1425, apoi, singur, pânã la decesul sãu, la 31
iulie 1449). În 1424 se duce la Budapesta pentru tratative
cu împãratul Germaniei ºi regele Ungariei  Sigismund
de Luxemburg, iniþiatorul unei cruciade antiotomane.
Tratativele priveau unirea eforturilor în lupta contra puterii
turceºti, o alianþã  cu Sigismund de Luxemburg ºi,
evident, cu Dan al II-lea, domnul Þãrii Româneºti, inamic
al Turciei ºi prieten al Bizanþului. Dupã o ºedere
îndelungatã în Ungaria, la sfârºitul lui octombrie 1424
se întoarce, prin Transilvania, Þara Româneascã, Chilia,
Marea Neagrã, la Constantinopol. Despre întoarcere îl
informeazã pe tatãl sãu, împãratul Manuil al II-lea
Paleologul, printr-o scrisoare cifratã, expediatã de la
Budapesta, prezentatã de istoricul bizantin Georgios
Sphrantezes, înalt demnitar la curtea imperialã
bizantinã, sfetnic apropiat a trei împãraþi ºi slujitor sub
trei împãraþi. În scrisoare împãratul Ioan al VIII-lea
Paleologul anunþã cã e sãnãtos ºi cã porneºte cu bine
înspre pãrþile de pe la Marea Þarã Româneascã ºi cã
sã vinã corãbii în localitatea numitã Chilia, ca sã-l ia ºi
sã-l aducã. ªi la sfârºitul lui octombrie din anul 33
(6933 = 1424), împãratul chir Ioan s-a întors la
Constantinopol dinspre numita Chilia de la Dunãre,
corãbii plecând într-acolo de la Constantinopol, spune
Sphrantezes. Marea Þarã Româneascã este
identificatã drept Þara Româneascã dintre Carpaþii
Meridionali ºi Dunãre, cu capitala la Târgoviºte, unde în
1424 domnea Dan al II-lea, învederat luptãtor antiotoman
ºi prieten al Bizanþului. Din textul lui Sphrantezes reiese
cã împãratul Ioan al VIII-lea Paleologul s-a deplasat de
la Budapesta pe un drum prin Transilvania, apoi, prin
interiorul Þãrii Româneºti, spre Brãila, de unde, pânã la
Chilia s-a dus pe apã. Acest drum nu putea fi decât
drumul comercial Bran-Rucãr-Târgoviºte-Brãila, care, din

INTRODUCEREA GAZELOR DE ÎNCÃLZIT ÎN
TÂRGOVIªTE Iniþiativa introducerii gazelor pentru
încãlzit în Târgoviºte a aparþinut Primãriei Târgoviºte. În
acest sens, Serviciul Tehnic al oraºului era condus de
ing. D. Sechelaride, care a întocmit în 1929 un plan al
oraºului ºi care a stat la baza concesiunii acestui
serviciu. În 1931 se lansa ideea dãrii în concesiune a
aprovizionãrii ºi distribuþiei gazelor în oraº. Au rãspuns
la aceastã iniþiativã mai multe societãþi care-ºi lansau
ofertele lor: Unirea, Steaua Românã, Româno-Americanã
ºi Camera de Comerþ Germano-Românã de la Berlin.
Caietul de sarcini a fost întocmit de inginerul I.
ªtefãnescu Radu, profesor la Politehnica Bucureºti, care
l-a înaintat Ministerul Lucrãrilor Publice, Consiliului
Tehnic Superior. A fost întocmitã o nouã variantã a
caietului de sarcini care cuprindea în mare punctele
din primul caiet de sarcini, specificându-se, în mod
expres, interzicerea folosirii gazului la iluminat, deoarece
în oraº Uzina Electricã furniza acest serviciu. Licitaþia
pentru acest serviciu a fost þinutã în 8 decembrie 1931
ºi a fost câºtigatã de Societatea Unirea Ploieºti.
Inginerul ªtefãnescu Radu, autorul caietului de sarcini,
s-a întâlnit cu delegatul Societãþii Unirea, ing. I.C.
Costaforu pentru încheierea unei convenþii cu scopul
introducerii în caietul de sarcini a propunerilor fãcute
de societatea câºtigãtoare. Convenþia pentru
introducerea ºi distribuirea gazului de sondã în
Târgoviºte, a fost semnatã la 25 februarie 1932 ºi
înaintatã Primãriei Târgoviºte de Societatea Unirea din
Ploieºti. Introducerea gazelor în Târgoviºte se tergiversa.
Pentru realizarea acestui serviciu se apeleazã la factorul
politic. Comisia Interimarã Târgoviºte a întocmit un
memoriu în 28 martie 1932, în care se arãta cã
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European, 2005, Franþa; 7 meciuri, 5 victorii, la Jocurile
Francofone, 2005, Niger; 16 meciuri, 9 victorii, în meciuri
interþãri). Antrenor al echipei naþionale masculine de
baschet juniori (1991-1994). Membru în Biroul Federal
al Federaþiei Române de Baschet (1996-2004). (A.B.)

secolul al XIV-lea avusese o contribuþie hotãrâtoare la
ascensiunea economicã, culturalã, artisticã ºi socialã
a oraºului Târgoviºte. Unii autori afirmã cã în trecerea
prin Þara Româneascã împãratul Ioan al VIII-lea
Paleologul l-a luat cu sine la Constantinopol pe tânãrul
Vlad Dracul, viitorul domn al Þãrii Româneºti, despre
care se ºtie cã o vreme a stat la Constantinopol.
Reþinem cã, la sfârºitul lui octombrie 1424, împãratul
Bizanþului Ioan al VIII-lea Paleologul, mergând de la
Budapesta la Constantinopol a strãbãtut Transilvania
ºi Þara Româneascã, pânã la Chilia. Prin Þara
Româneascã drumul potrivit ºi circulat era Bran-RucãrTârgoviºte-Brãila, apoi, pe apã, Chilia. La Târgoviºte
împãratul putea poposi la Curtea Domneascã ºi evident discuta, cu Dan al II-lea, domnul Þãrii Româneºti,
cunoscut mai vechi al sãu, problema luptei
antiotomane. (C.I.)

IONEL, Marcel (28.IV.1955, Dãrmãneºti, Dâmboviþa)
Absolvent al Liceului teoretic din Moreni, al Facultãþii de
Mecanicã la Universitatea Braºov ºi doctor al Universitãþii
Politehnica din Bucureºti. Inginer ºi director executiv la
Combinatul de Oþeluri Speciale din Târgoviºte, apoi cadru
didactic la Universitatea Valahia. Este conferenþiar
universitar; a deþinut funcþia de decan al Facultãþii de
Inginerie Electricã, iar în prezent este prodecan al
aceleiaºi facultãþi. Publicã lucrãri din domeniul
monitorizãrii ºi gestiunii energiei electrice, reglarea
economicã ºi funcþionarea maºinilor sincron, maºini ºi
sisteme de acþionãri electrice. Este membru al Societãþii
Române de Roboticã, al SIEAR ºi AGIR. (G.C.)

IOAN ZUGRAVUL (1745-1800) Era fiul popii Vintilã
ot Mãlureni, judeþul Argeº. S-a angajat sã repicteze
anumite porþiuni din pictura Bisericii Domneºti din
Târgoviºte, în urma lucrãrilor de restaurare din 1785.
Cu toate strãdaniile sale, factura artisticã a picturii este
realizatã în mod evident de o mânã inabilã, iar
intensitatea culorii nereuºitã. (M.O.)

IONESCU, Augustin (14.X.1893, Bucureºti  ?)
Secretar al organizaþiei judeþene a Partidului Social
Democrat din judeþul Dâmboviþa. Absolvent de liceu,
devine apoi ofiþer. Se înscrie în Partidul Social Democrat pe 1 octombrie 1944, afirmându-se ca un bun
organizator. La scurt timp este ales secretar al
organizaþiei judeþene. În aceastã calitate avizeazã
structurile organizatorice din teritoriu ºi avansãrile în
ierarhia partidului la nivelul judeþului. Sprijinã colaborarea
cu Partidul Comunist Român, facilitând astfel
ascensiunea acestuia spre putere. (M.C.)

IOAN, Valerian (18.V.1951, Târgoviºte)
Baschetbalist, antrenor. Absolvent al Liceului Nicolae
Bãlcescu din Târgoviºte (1970), licenþiat al Institutului
de Educaþie Fizicã ºi Sport din Bucureºti (1974). Component al echipelor divizionare B de baschet Comerþul
Târgoviºte (1968-1971) ºi Cimentul Fieni (1971-1977).
Profesor-antrenor (1975-2010) ºi director adjunct (19912010), la Clubul Sportiv ªcolar Târgoviºte. Antrenor al
echipei feminine de baschet LIVAS PETROM
Târgoviºte, campioanã naþionalã (ediþia 2001-2002).
Director tehnic al echipei Baschet Club Târgoviºte
divizionarã A la baschet masculin. Antrenor al echipei
divizionare A de baschet masculin Oþel Inox
Târgoviºte. Antrenor al echipelor de divizia B baschet
masculin Cimentul Fieni, Oþel Inox Târgoviºte, BC
Târgoviºte, posturã din care a reuºit douã promovãri în
divizia A cu Oþel Inox Târgoviºte (în 1987) ºi Baschet
Club Târgoviºte (în 2007). Ca antrenor la CSª
Târgoviºte a obþinut 17 medalii la campionatele naþionale
de juniori 1, 2 ºi 3 (5 titluri de campion, 6 medalii de
argint, 6 medalii de bronz). A pregãtit ºi propulsat spre
înalta performanþã 40 de sportivi în eºaloanele superioare
(diviziile A ºi B), dintre care 12 au ajuns ºi la loturile
naþionale (între care Horia Pãun ºi Marius Dobã la
naþionala de seniori, Valentin Stãnescu ºi Cãtãlin
Tãnase la naþionala de tineret º.a.). Antrenor al echipei
feminine de baschet a României (2004-2005) pe care a
condus-o în 35 întâlniri internaþionale (12 meciuri, 5
victorii, în preliminariile ºi turneul final al Campionatului

IONESCU C. Corneliu-Cristian (26.XII.1940,
Târgoviºte) Arhitect. Dupã Liceul Ienãchiþã Vãcãrescu,
pe atunci ªcoala Medie Nr. 3 Nicolae Bãlcescu, din
Târgoviºte (1957) ºi dupã ªcoala Tehnicã de Arhitecturã
ºi Construcþia Oraºelor, Bucureºti (1964), absolvã
Institutul de Arhitecturã Ion Mincu Bucureºti (1970).
Urmeazã cursurile postuniversitare de urbanism (19831984) la Institutul de Arhitecturã Ion Mincu Bucureºti.
Lucreazã la Institutul de Proiectare al Judeþului
Dâmboviþa (1970-1972 ºi 1974-1991), la Muzeul Judeþean
Dâmboviþa (1972-1974), la Consiliul Judeþean Dâmboviþa
 Direcþia Urbanism ºi Amenajarea Teritoriului (19932004). A fost preºedinte al Filialei Dâmboviþa a Uniunii
Arhitecþilor din România (1981-1990), membru al
comitetului de conducere al Uniunii Arhitecþilor din
România (1981-1993), al Secþiei Tehnice a Comisiei
Naþionale a Monumentelor Istorice (1992-1994), al
Comisiei Regionale (Zonale) Muntenia a Monumentelor
Istorice (1990  prezent). A fost vicepreºedinte al acestei
comisii în perioada 1990-2004. Este membru în Comisia
Judeþeanã de Urbanism ºi Amenajarea Teritoriului din
2007, în calitate de expert atestat de Ministerul Culturii
ºi Cultelor pentru lucrãri de intervenþie asupra
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Târgoviºte. Dupã patru ani aici, valoarea la care a ajuns
l-a propulsat spre înalta societate a fotbalului
românesc. A jucat în divizia A la Juventus Bucureºti,
Distribuþia Bucureºti, CCA Bucureºti (cu aceastã echipã
a obþinut un titlu de campion naþional ºi trei Cupe ale
României) ºi ASA Câmpulung Moldovenesc, precum
ºi în echipa naþionalã (de 5 ori). Dupã abandonarea
activitãþii de jucãtor devine antrenor, obþinând ºi din
aceastã posturã succese deosebite (5 titluri de campion ºi 2 Cupe ale României; 1 titlu de campion al
Turciei; antrenor al echipei naþionale a României;
antrenor emerit). Traian Ionescu este primul nume
mare pe care Târgoviºtea l-a propulsat în fotbalul
românesc (atât ca jucãtor cât ºi ca antrenor). (A.B.)

monumentelor istorice. A predat la Institutul de
Arhitecturã Ion Mincu Bucureºti, Secþia Restaurarea
Monumentelor Istorice (1992-1993). A publicat materiale
din domeniul monumentelor istorice ºi urbanismului
istoric în reviste de specialitate. Participã cu comunicãri
la sesiuni ºtiinþifice în domeniul monumentelor istorice
ºi urbanismului istoric. Este coautor al lucrãrii Târgoviºte.
Reºedinþã voievodalã, 1400-1700 (2009). (V.N.)

IONESCU, Cornel (18.IX.1925, Gãeºti, Dâmboviþa
 21.VI.2006, Târgoviºte) Profesor, prozator, dramaturg.
Studii liceale la Gãeºti ºi Târgoviºte. Absolvent al
Academiei de Studii Comerciale ºi Industriale din
Bucureºti (1948). Se dedicã învãþãmântului încã de la
absolvire, fiind director de ºcoalã la Gura Ocniþei ºi
Târgoviºte. Apoi inspector ºcolar ºi din nou director al
ªcolii Generale Nr. 5 Coresi din Târgoviºte pânã la
pensionare. De timpuriu vãdeºte preocupãri literare
scriind schiþe, nuvele, reportaje în revistele ºi ziarele
locale. Autor al pieselor de teatru Vlad Þepeº, Inspector în delegaþie, jucate de formaþii de amatori din
Târgoviºte. Debut editorial cu romanul Piatrã ºi zãpadã
(1972), urmat de romanul În furtunã (1979) ºi Coºmar:
Vieþi paralele (1997). Talent de povestitor al unor
întâmplãri trãite, descrie locurile ºi oamenii pe care i-a
cunoscut. (V.P.)

IONESCU, Vasile R. (12.I.1912, Târgoviºte 
12.V.2001) Colonel (r). Dupã terminarea liceului a urmat
ªcoala de Ofiþeri de Infanterie din Bucureºti, a fost
avansat la 1 iulie 1943 la gradul de sublocotenent în
cadrul Promoþiei Mihai Viteazul 1943. A fost repartizat,
la cererea sa, la Regimentul 2 Care de Luptã, fiind
încadrat pe funcþia de comandant de pluton de
autotunuri. În 1943 i s-a încredinþat comanda Companiei
I, funcþie pe care o deþine pânã în 1947. (G.T./ C.V.)
IONESCU-TÂRGOVIªTE, Constantin (11.XI.1937,
Târgoviºte) Urmeazã cursurile primare ºi gimnaziale la
ªcoala de Bãieþi Nr. 1 (astãzi Vasile Cârlova) ºi pe
cele liceale la Liceul (astãzi, Colegiu Naþional) Ienãchiþã
Vãcãrescu din Târgoviºte. Îºi ia licenþa la Facultatea
de Medicinã a Institutului de Medicinã ºi Farmacie
Carol Davila din Bucureºti, care, apoi, îi acordã ºi
titlul de doctor în ºtiinþe medicale. Este profesor
universitar, ºef al unor importante instituþii medicale
din Capitalã, expert al OMS ºi al Comunitãþii Europene
în sfera cercetãrii ºtiinþifice medicale ºi coordonator
pentru România al studiilor multicentrice EURIDIAB
ºi DIAMOND. Este autor al unor invenþii patentate de
OSIM, membru corespondent al Academiei Române,
membru de onoare ºi titular al unor academii, asociaþii
ºi societãþi medicale din þarã ºi strãinãtate, cât ºi al
unor consilii editoriale din SUA ºi Europa. I s-a conferit
titlul de Cetãþean de Onoare al Târgoviºtei. Reputat
specialist în diabetologie, nutriþie, acupuncturã ºi
electrofiziologie, domenii în care a realizat numeroase
studii de cercetare. Publicã tratate ºi cãrþi medicale,
unele cu cert caracter de pionierat. (G.C.)

IONESCU, Lavinia (23.XII, 1962, Bucureºti) A
absolvit Liceul (azi, Colegiul Naþional) Ienãchiþã
Vãcãrescu) din Târgoviºte ºi Facultatea de Medicinã
 secþia medicinã generalã  din Timiºoara; competenþã
în ecografie generalã la Universitatea de Medicinã ºi
Farmacie Carol Davila din Bucureºti ºi competenþã
Unicef în inspecþia HIV SIDA; secundariat în boli
infecþioase ºi, apoi, medic specialist ºi medic primar la
Spitalul Judeþean Târgoviºte, ocupã funcþiile de director
general al Direcþiei de Sãnãtate Publicã Dâmboviþa,
director medical al Centrului Medical Polimed din
Târgoviºte, preºedinte al Consiliului de administraþie al
Spitalului Judeþean de Urgenþã din Târgoviºte ºi manager al aceluiaºi spital. Relevã activitãþi ºi responsabilitãþi
în organizarea ºi conducerea de sistem medical ºi în
aplicarea de politici sanitare. (G.C.)
IONESCU, Nicolae (12.V.1949) Fotbalist. A debutat
la Metalul Târgoviºte în 1963, unde a fost legitimat pânã
în 1967. În acest interval de timp a jucat un sezon în
divizia C (1966-1967, locul 3), perioadã în care a evoluat
de 13 ori în naþionala de juniori a României. Ulterior a
jucat 182 meciuri în divizia A la Petrolul Ploieºti ºi
Steaua Bucureºti, 13 la naþionala de tineret ºi 4 în
prima reprezentativã a României. (A.B.)

IONESCU-RAICU, Rion (20.VIII.1872, Bãlãbãneºti,
Tutova  19.IV.1895, Târgoviºte) Profesor, critic literar.
Dupã terminarea liceului în Bârlad (1890), se înscrie la
Facultatea de Litere ºi Filozofie a Universitãþii din Iaºi.
Încã din timpul liceului, prin intermediul Societãþii
Orientul, pe care o înfiinþeazã împreunã cu alþi colegi,
va intra în contact cu operele ºi ideile lui Marx, Engles,

IONESCU, Traian (17.VII.1923, Vãleni, Dâmboviþa)
Fotbalist. La 13 ani a fost legitimat la Tennis Club
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exploatarea minierã din comuna natalã. A participat în
al Doilea Rãzboi Mondial în cadrul diviziei de tancuri,
unde a ajuns la gradul de sergent. Înscris în PCR, a
îndeplinit mai multe funcþii: ºef de cadre la Cooperativa
Raionului Târgoviºte (1948-1950), preºedinte al
raionului Târgoviºte (1951-1955, 1955-1959),
vicepreºedinte al raionului Târgoviºte (1959-1963). A
fost preºedinte al Comitetului Executiv al Sfatului
Popular o scurtã perioadã în cursul anului 1955 ºi a
avut ºansa de a inaugura Policlinica de Adulþi, care
funcþiona atunci la etajul Bãii Comunale ºi
Termocentrala Doiceºti, care a început sã funcþioneze
cu întreaga capacitate (120 MW). (M.O.)

L. Buchner, H. Spencer, Ch. Darwin, Aug. Comte, H.
Taine. Dupã terminarea studiilor (1893) este profesor
suplinitor la Liceul Ienãchiþã Vãcãrescu din Târgoviºte,
unde preda limba românã, greaca ºi latina. Datoritã
ideilor sale socialiste i se refuzã titularizarea, murind
de tuberculozã la nici 23 de ani. Este înmormântat în
Cimitirul Central al oraºului. Astãzi nu se mai cunoaºte
locul de veci. Adept al miºcãrii socialiste, al ºcolii critice
de la Contemporanul, al ideilor despre literaturã
susþinute de Constantin Dobrogeanu Gherea. Afirmã
cã arta care are un contact nemijlocit cu realitatea,
intrând în polemicã cu adepþii esteticii junimiste. (V.P.)

IONESCU-VARO (1884-1935) A fãcut studii în þarã
la ªcoala de Belle Arte din Bucureºti. Dupã absolvire
(1911) a plecat ca bursier la Paris unde a studiat la
ªcoala Normalã de Arte Plastice. A expus la Paris ºi
în þarã. A realizat sculpturi care au avut în centru
momentele Rãzboiului de Întregire. Printre ele se
numãrã Monumentul Regelui Ferdinand de la Orãºtie,
relieful în bronz al regelui Carol dar ºi studii privind
diferite nuduri ºi capete ºi statuia Dans le rêve. La
Târgoviþte a realizat, la solicitarea corpului ofiþeresc al
ªcolii de Cavalerie, un bust al regelui Ferdinand, care
a fost dezvelit la 24 aprilie 1921 în prezenþa înaltului
personaj. (M.O.)

IORDACHE, ªtefania-Felicia (1.IX.1961,
Târgoviºte) Absolventã a Liceului (azi Colegiu Naþional)
Ienãchiþã Vãcãrescu din Târgoviºte ºi a Facultãþii de
Mecanicã de la Universitatea Politehnicã din Bucureºti;
obþine titlul de doctor la Universitatea de Petrol-Gaze
din Ploieºti. Inginer proiectant la SC UPET SA
Târgoviºte, apoi cadru didactic la Universitatea Valahia.
În prezent profesor universitar ºi decan al Facultãþii de
Ingineria Mediului ºi Biotehnologii la aceeaºi universitate.
Publicã lucrãri din domeniul protecþiei calitãþii apei,
monitorizarea mediului, modelarea ºi automatizarea
proceselor tehnologice. Este redactor-ºef al Annals.
Food Science an Technology ºi membru al Societãþii
de Automaticã ºi Informaticã Tehnicã ºi al asociaþiilor
Românã de Mecanica Ruperii ºi Românã de Tribologie;
este secretar general al Comitetului de Inginerie
Pedagogicã. (G.C.)

IONIÞÃ, Gheorghe (16.IV.942, Constanþa) A
absolvit Liceul Alexandru Ioan Cuza ºi Facultatea de
Metalurgie de la Institutul Politehnic din Bucureºti. Îºi
ia doctoratul în tehnologia construcþiilor de maºini la
Universitatea Transilvania din Braºov. Traseul
profesional a fost marcat astfel: inginer tehnolog ºi ºef
de serviciu adjunct la întreprinderi din Bucureºti, inginer
inspector general în Ministerul Industriei Construcþiilor
de Maºini, conferenþiar, profesor universitar ºi decan al
Facultãþii de Ingineria Materialelor, Mecatronicã ºi
Roboticã la Universitatea Valahia din Târgoviºte. ªi
tot aici a deþinut funcþia de prorector. Este autor a
numeroase cãrþi ºi lucrãri (studii ºi articole) despre
bazele elaborãrii aliajelor feroase ºi neferoase, starea
lichidã ºi solidificarea aliajelor metalice, materiale
amorfe ºi rezistente, ingineria mediului ºi ecotehnologiei,
cât ºi al unor brevete de invenþie: procedeu ºi instalaþie
de turnare continuã a bimetalelor; compoziþie de betoane
anticorozive rezistente la medii reducãtoare; produse
refractare monolitice ºi procedeul de obþinere a acestora.
De asemenea, este membru în Adunarea Naþionalã
Bisericeascã, în Adunarea eparhialã a Arhiepiscopiei
Târgoviºtei, ºi membru în Colegiul Onorific al Redacþiei
Fundaþiei ªtiinþifice Metalurgia Românã. (G.C.)

IORDAN, Maria (15.XI.1947, Râmnicu-Vâlcea) A
absolvit Facultatea de Industrie Alimentarã ºi Tehnica
Pescuitului de la Institutul Politehnic din Galaþi; doctor
în inginerie industrialã la Universitatea Dunãrea de Jos
din aceeaºi localitate. Profesor ºi director adjunct la
Liceul Industrial Nr. 10 din Galaþi; inginer cercetare,
cercetãtor ºtiinþific ºi ºef al Filialei Institutului de Cercetãri
Alimentare de la Universitatea Dunãrea de Jos; din
1993 cadru didactic la Universitatea Valahia din
Târgoviºte unde, în prezent, este profesor universitar ºi
prodecan al Facultãþii de Ingineria Mediului ºi
Biotehnologii. Publicã lucrãri (cãrþi, studii, articole)
despre controlul ºi asigurarea calitãþii produselor
alimentare, tehnologiei alimentare, aditivi utilizaþi în
industria alimentarã, biotehnologii alimentare. Este
membrã a Societãþii de Chimie din România, a Asociaþiei
Specialiºtilor din Morãrit ºi Panificaþie din România;
director executiv al Centrului de Cercetare ªtiinþificã
pentru Biotehnologii ºi ªtiinþe Inginereºti Aplicate de la
Universitatea Valahia. (G.C.)

IORDACHE, Aurel (6.XI.1906, ªotânga, Dâmboviþa
 oct. 1982, ªotânga, Dâmboviþa). Fiul lui Ion ºi Elena
Iordache din comuna ªotânga, a fost minier la

IORDAN, Marin (15.XII.1941, Însurãþei, Brãila)
Absolvent al ªcolii Medii din Ianca ºi al Facultãþii de
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începe pietruirea ºoselelor Târgoviºte-Voineºti ºi
Târgoviºte-Butimanu. Încurajeazã deplasarea pictorului
Vasile Blendea la muzee ºi colecþii de artã din
strãinãtate pentru a copia portrete de voievozi români
ºi a le face cunoscute iubitorilor de istorie. (M.C.)

Fizicã  secþia fizicã teoreticã  de la Universitatea
Alexandru Ioan Cuza din Iaºi, ºi, tot la aceastã
universitate obþine titlul de doctor în fizicã. Strãbate toate
gradele didactice universitare. Între 1964 ºi 1992 este
cadru didactic la Universitatea Dunãrea de Jos din Galaþi;
din 1992, la Universitatea Valahia din Târgoviºte  printre
ai cãrei fondatori se numãrã  ocupã urmãtoarele funcþii:
decan al Facultãþii de ªtiinþe Tehnice ºi Tehnologii, decan
al Facultãþii de Inginerie Electricã, decan al Facultãþii de
ªtiinþe ºi prorector al Universitãþii Valahia. A publicat
numeroase lucrãri (cãrþi, studii, articole) din domeniul
fizicii teoretice. I s-a conferit Ordinul Meritul pentru
Învãþãmânt în grad de Mare Ofiþer. (G.C.)

IOSIF, Petre (29.XII.1907, Târgoviºte  25.VII.1978,
Bucureºti) Medic, prozator, ziarist, traducãtor, politician. Dupã studii primare ºi gimnaziale în oraºul natal,
absolvã Facultatea de Medicinã din Bucureºti (1934).
Îmbrãþiºeazã din tinereþe ideile comuniste, fiind luptãtor
în Brigãzile Internaþionale din Spania. Doctor în
medicinã. Dupã evenimentele din 1944, gazetar,
funcþionar la diferite instituþii culturale ºi departamentale
(Ministerul de Externe, Radiodifuziune). Director al Operei
Române ºi al ªcolii de Literaturã ºi Istorie Literarã Mihai
Eminescu. Autor al unor numeroase articole de istorie
literarã, al unor volume de nuvele ºi povestiri în care, cu
predilecþie, evocã lupta comuniºtilor în ilegalitate: Filimon
Sârbu (1946), Cifrul (1948), Manifestul (1950), Într-o
noapte la Madrid (1956). Traduce din M.A. Asturias, N.
Guillen, V. Teitelbaim. (V.P.)

IORDÃCHESCU, Nicolae Publicist ºi om politic.
Important membru al Partidului Naþional Liberal în
perioada interbelicã. A iniþiat constituirea la Târgoviºte
a Cercului I.G. Duca, pentru înãlþarea moralã a
partidului ºi a sprijinit apariþia ziarului Ecoul Dâmboviþei
(1936-1937). S-a implicat în înfiinþarea unor Case de
Sfat ale PNL în principalele localitãþi dâmboviþene, având
ca obiectiv consolidarea influenþei liberale în rândul
populaþiei. În 1944, dupã înlãturarea regimului
antonescian a particpat la refacerea structurilor PNL,
fiind inclus în Delegaþia permanentã judeþeanã. (M.C.)

IPSILANTI, Alexandru (1724, Istanbul  13.I.1807,
Istanbul). A fost domn al Þãrii Româneºti între 1774-1782,
1796-1797. Grec din Fanar, posesorul unei largi culturi, a
guvernat cu înþelepciune, a reorganizat aparatul
administrativ ºi s-a strãduit sã asigure stabilitatea
economicã ºi demograficã. În a doua domnie a dispus ca
bisericile din Curtea Domneascã [ ] din Târgoviºte [ ]
cea de Jos ºi cea de Sus ºi Biserica Sfintei Vineri [ ]
sã aibã 6 preoþi ºi 2 diaconi, 4 cântãreþi ºi 5 grãmãtici
scutiþi de toate dãrile. Se pare cã în timpul sãu toate
bisericile din incinta Curþii funcþionau. (M.O.)

IORGA, Nicolae (17.VI.1871, Botoºani 
27.XI.1940, Strejnic, Prahova) Istoric, publicist, om politic, personalitate ºtiinþificã de renume mondial. Studii
universitare la Iaºi, Paris, Berlin, Leipzig. Doctor în
filosofie (1893). Din anul 1895 activeazã ca profesor la
Universitatea Bucureºti. Membru al Academiei Române
din anul 1910, se distinge ca istoric de renume internaþional, autor al unor opere monumentale. Întemeietor al
unor instituþii culturale, scriitor, memoralist, preºedintele
Ligii Culturale. Lider al Partidului Naþionalist Democratic
înfiinþat în anul 1910, parlamentar, prim ministru (19311932), consilier regal. A fãcut mai multe vizite la
Târgoviºte în scopuri politice sau culturale. Este prezent
pe 26 august 1920 cu prilejul readucerii la Mãnãstirea
Dealu a capului Voievodului Mihai Viteazul, þine
conferinþe pe teme de istorie ºi culturã (1923,
1927,1928), viziteazã Curtea Domneascã ºi
monumentele oraºului cu participanþii la cursurile
Universitãþii Populare din Vãlenii de Munte (1927), are
cuvinte laudative la adresa liderilor judeþeni iorghiºti
Theodor Pârjolescu ºi Nicu Ciornei. Prezideazã
Congresul Ligii Culturale desfãºurat la Târgoviºte în zilele
de 7-9 iulie 1928, prilej cu care este sãrbãtoritã împlinirea
a zece ani de la unirea Basarabiei cu România. Scrie
articole la adresa istoriei oraºului, atât în presa localã
(Dâmboviþa, Dâmboviþa nouã) cât ºi în presa centralã.
Este semnificativ articolul Se trezeºte sufletul în
Dâmboviþa, publicat pe 15 octombrie 1922 în ziarul local
Dâmboviþa. În timpul guvernãrii sale (1931-1932),

IPSILANTI, Constantin (1760, Istanbul 
12.VI.1816, Kiev) A domnit în Þara Româneascã între
18/30 august 1802-12/24 august 1806, 3/15 octombrie
1806  august 1807, iulie  august 1807. Era fiul lui
Alexandru Ipsilanti ºi al Elenei Moruzi ºi îndeplinise
importante funcþii la Poartã. A luat importante mãsuri
pe plan economic, administrativ, militar, edilitar ºi a
inaugurat o politicã fãþiºã de eliberare de sub jugul
otoman. A oferit danii ºi ajutor unor mãnãstiri ortodoxe
ºi ºcoli greceºti. A manifestat atenþie faþã de Biserica
din Curtea Domneascã, stricatã în urma marelui
cutremur din 1802. Fiindcã se deslegase ºi biserica
sã pãrãsise, preoþii ºi locuitorii Târgoviºtei au cerut
ajutorul domnului [ ] ca sã dreagã biserica din Curtea
Domnescu. Domnul þãrii a acordat 500 de taleri de la
visterie ºi alþi 1000 ce trebuiau strânºi de la cei care
se hrãneau pe moºia domneascã. Cu supravegherea
acestor lucrãri a fost însãrcinat biv vel banul Scarlat
Ghica, care prin silinþa ºi osârdia sã facã dregerea
acestei biserici. General în armata rusã, aghiotant al
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maior (r). Absolvent al liceului din Fãlticeni (1917). A
urmat cursurile ªcolii de Ofiþeri de Cavalerie pe care le-a
început în 1918, la Botoºani, unde, din cauza ostilitãþilor
Primului Rãzboi Mondial, fusese mutatã provizoriu
instituþia ºi le-a finalizat în 1920, la Târgoviºte (ªOC
revenise între timp la sediul de bazã). În perioada 19211923 a urmat cursurile ªcolii Speciale de Cavalerie din
Sibiu, dupã care a revenit la Târgoviºte în calitate de
ofiþer instructor la ªOC unde a activat în perioada 19231929. În acest interval de timp s-a cãsãtorit ºi a devenit,
prin domiciliu, târgoviºtean. În 1929 a fost selecþionat în
prima echipã hipicã naþionalã, posturã din care a
participat la concursurile internaþionale de la Varºovia ºi
Poznan. Pentru bunele rezultate obþinute, alãturi de
ceilalþi componenþi ai formaþiei (Vladimir Constantinescu,
Vasile ªendrea, Petre Kirculescu º.a.), a fost felicitat
ºi premiat de conducerea Armatei Române într-o
ceremonie care a avut loc, în 1930, la Târgoviºte, moment în care a renunþat sã mai participe la concursuri
oficiale. Timp de un sfert de secol activitatea
profesionalã, rãzboiul (la care a luat parte activ atât pe
frontul de Est cât ºi pe cel de Vest), vicisitudinile de
dupã rãzboi la care au fost supuºi o perioadã de timp
ofiþerii l-au îndepãrtat, temporar, de Târgoviºte. A revenit
în 1955 ºi a rãmas defintiv aici pânã la moarte sa,
survenitã dupã împlinirea vârstei de 100 de ani. Este
unul din fondatorii Arhiepiscopiei Târgoviºte. Cetãþean
de onoare al municipiului Târgoviºte (1994). (A.B./G.C.)

þarului Alexandru I. A condus miºcarea Eteria înfiinþatã
la Odesa (1814), care îºi propusese eliberarea Greciei
de sub Imperiul Otoman. Dupã ce a pãtruns în Moldova,
Alexandru Ipsilanti s-a îndreptat spre Þara Româneascã,
însã la sosirea sa, boierii ºi consulatele au pãrãsit
Bucureºtii. Ajuns la Colentina, Alexandru Ipsilanti n-a
putut intra în Bucureºti datoritã împotrivirii lui Tudor
Vladimirescu. în urma dezavuãrii Eteriei din partea
þarului, armata eteristã s-a retras la Târgoviºte. Aici a
luat mãsuri pentru apãrarea oraºului, fortificând punctele
avansate (Mãrgineni, Nucet), a destupat ºanþurile din
jurul Târgoviºtei, a dezvelit Mitropolia, învelitã cu plumb,
pentru a face gloanþe. A creat un consiliu de rãzboi, a
alcãtuit batalionul sacru, a strâns numeroase provizii,
cu intenþia de a rezista împotriva turcilor. Alexandru
Ipsilanti ºi-a stabilit cartierul general în casa lui Geanoglu.
Trupele eteriste s-au dedat la jafuri ºi orgii în Târgoviºte
ºi în satele din jur. Pentru a liniºti populaþia nemulþumitã
de jafuri, Alexandru Ipsilanti a dat la 19 aprilie din
Târgoviºte o proclamaþie adresatã locuitorilor Þãrii
Româneºti, numiþi fiii nobili ai Daciei, unde Târgoviºtea
era numitã capitala Daciei. Ipsilanti se aratã nerãbdãtor
sã treacã pe pãmântul patriei sale. Fiind înconjurat de
oameni incapabili, n-a putut mobiliza decât o armatã
aflatã în descompunere, dedatã la jaf ºi incapabilã a se
împotrivi armatei otomane. Victorios la Nucet ºi Cornãþel,
Chehaia bey s-a îndreptat spre Târgoviºte, obligându-l
pe Alexandru Ipsilanti ºi rãmãºiþele armatei eteriste sã
se retragã în dezordine de pe câmpul de luptã. (M.O.)

ISLER, Carol A fost desenatorul particular al lui
Dimitrie Pappazoglu în perioada excursiei de
documentare între anii 1860-1861 în judeþele Prahova,
Muscel, Dâmboviþa ºi Olt. Acesta a desenat ceea ce
s-a considerat cã este reprezentativ pentru patrimoniul
naþional. Astãzi carnetul de schiþe, denumit Albumul
Carol Isler, are 53 de file cu 106 desene, la care se
mai adaugã 3 foi volante, faþã de 150 câte conþinea iniþial,
aºa cum menþiona Dimitrie Pappazoglu în carnetul de
însemnãri al excursiei arheologice. În acest album, un
numãr de 32 desene sunt dedicate patrimoniului istoric
al judeþului Dâmboviþa reprezintã o sursã documentarã
importantã, mai ales pentru monumentele istorice care,
dupã data efectuãrii acestor desene, au dispãrut ca
urmare a restaurãrilor ºi demolãrilor datorate unor
împrejurãri istorice: veche bisericã a Mitropoliei
Târgoviºte, palatul mitropolitului Nifon de la mãnãstirea
Stelea, biserica Vãrzari ºi mãnãstririle Gãiseni, Nucet,
Gorgota, Bâldana ºi Mãrgineni. Acþiunea întreprinsã în
1860-1861 a fost prima inventariere a monumentelor
istorice dâmboviþene: Biserica Curþii Domneºti
Târgoviºte  voievozii Matei Basarab, Petru Cercel,
Constantin Brâncoveanu; biserica ºi ruinele Palatelor
Curþii Domneºti din Târgoviºte; ruinele Palatelor
Domneºti cele vechi din oraºul Târgoviºte; mormântul
domnului Matei Voievod Basarabu ce se aflã în Biserica

IRIMESCU-CÂNDEªTI, Ion Avocat, ziarist, scriitor,
om politic, un mare iubitor al artei, preºedinte al filialei
locale a Sfaturilor Negustoreºti, personalitate a vieþii
politice dâmboviþene interbelice. A fost deputat în anii
1922-1926 ºi 1927-1928 din partea Partidului Naþional
Liberal ºi prefect al judeþului în anii 1936-1937. De numele
lui se leagã inaugurarea unor importante obiective social-culturale în Târgoviºte ºi în judeþ. S-a remarcat ca
un apreciat ziarist, colaborând la Legea nouã (19181920), Viitorul Dâmboviþei (1921-1935) º.a. A condus
ziarele Desrobirea (1921) ºi Voinþa (1934-1935). Pe
timpul regimului antonescian (1940-1944), când partidele
politice au fost interzise, a organizat întâlniri clandestine
cu membrii liberali la locuinþa sa din Târgoviºte. Dupã
înlãturarea lui Ion Antonescu a luat parte la efortul de
refacere a P.N.L. În 1945 a pãrãsit P.N.L. ºi s-a implicat
în constituirea P.N.L.-Tãtãrescu, acceptând colaborarea
cu forþele procomuniste grupate în Frontul Naþional Democrat. Pasionat de creaþia literarã, a publicat în gazeta
Flacãra a lui Constantin Banu. Cele mai importante
creaþii literare sunt volumele de prozã Pe drumurile
Cadrilaterului, respectiv de poezie Petale risipite. (M.C.)
ISÃCEANU, Victor (13.VIII.1898, ªendriceni,
Botoºani  4.VIII.1998, Târgoviºte) Echitaþie. General
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sportului. Arbitru asistent de fotbal (stagiar, 1996;
categoria II-a, 1997; categoria I, 1999; Liga 3, 1999;
Liga 2, 2007) cu peste 380 meciuri arbitrate în Liga 2 ºi
Liga 3. Profesor de educaþie fizicã la Grupul ªcolar
Constantin Brâncoveanu Târgoviºte (1999-2003),
Colegiul Naþional Ienãchiþã Vãcãrescu Târgoviºte
(2003-2011). Preºedinte al Clubului Sportiv Municipal
Târgoviºte (2008-2011). (A.B.)

Domneascã la Târgoviºte ºi din palatul domnesc; loge
domeascã la intrarea Bisericii Domneºti la Târgoviºte,
Biserica Domneascã; Mãnãstirea Sf. Vineri din Târgoviºte
cu vederea porþii cetãþii de din dosul; fresca Mitropoliei
din Târgoviºte; mormântul familiei Cantacuzino la
Mitropolia din Târgoviºte; potir, mãnãstirea Stelea din
Târgoviºte; disc, mãnãstirea Stelea din Târgoviºte; odaia
unde a locuit patriarhul Nifon, 1500, Stelea, Târgoviºte;
Sf. Mãnãstire Dealului la Târgoviºte; Mãnãstrirea Dealului
vãzutã în faþã Dâmboviþa; monument de piatrã gãsit la
Mãnãstirea Dealu; Din Mila Domului Io Radul Voievod,
fiul lui Io Vlad, Voievod, peste toatã þara UngroVlahiei
înrudit cu strãmosul sãu Nicolae; ctitor vãleatu 7006,
luna august 27 zile (inscripþia vechii clopotniþe de la 1498
cu stema Tãrii Româneºti); cruce datã de Matei Basarab
Voivod la Mãnãstirea Dealu; capul lui Mihai Viteazul la
Mãnãstirea Dealu; piatra dupã mormântu lui Preda Vodã
Blestematu de Sf. Patriah ºi Mitropolit Nifon la mãnãstirea
Dealu; piatra ce a fost pusã pe mormântu unde are capul
lui Mihai Viteazul din biserica de la Mãnãstirea Dealu
pusã de jupan Radu sau Busa (Buzeºti) ºi jupâniþa
Stanca, Sanda sau Safta (cãci abia se descifreazã la
marginea pietrei, rândul cel din urmã); cârja patriarhului
Nifon la mãnãstirea Dealu; cuvioasa Iustina Perieþenca,
stareþa mãnãstirii Viforâta; tocãriþa mãnãstirii Viforâta;
mãnãstirea de maici Viforâta a Brâncovenilor de la judeþul
Dâmboviþa, Sfânta mãnãstire Viforâta; biserica Vãrzarului
1862, oraºul Târgoviºþe; Sf. mãnãstire Golgota (Gorgota);
Sf. mãnãstire Nucet; vedere Sf. mãnãstire Gãiseni;
vornicul Drãghici cu soþia ºi copiii  ctitori; vedere Sf.
mãnãstire Gãiseni (fila 50r); dreapta jos  exarh Gheorghe
Bisericã
s-a fãcut în anul 1831 cu preot ot ºi
exarhul Gheorghe; aceasta s-a fãcut în altarul bisericii
Gãiseni, fãrã sã aibã nume; Toma Manta din satul Rucãrul
mort la anul 1561, august 28 ºi nãscut 1533, august 16
ºi duhovnic al lui Matei Voievod  în stânga jos; vedere
mãnãstirea Bâldana; disc ºi ibric de la mãnãstirea
Mãrgineni; steag bisericesc (prapore)  1609, cu sfinþii
Filip ºi Toma, iar în partea de jos voievodul Radu cu fiica
sa, Elena, vãleat 7117 de la Sf. mãnãstire Mãrgineni;
ctitorii bisericii Râncaciov: Safta Brâncoveanu, Banu
Grigore Brâncoveanu, Ana Grigore Brâncoveanu, Arsenie
ªoþu vel cãpitan; piatra mormântalã ce se aflã la Bãrãþia
din Târgoviºte  piatra de mormânt a Sofiei Starzawska;
de la ruinele bisericii Bãrãþia din Târgoviºte piatra
mormântalã a unui ambasador polonez ce a fost acreditat
pe lângã curtea lui Matei Voievod din Târgoviºte; vederea
Peºterii Mãnãstirea sau... Ialomiþei (C. Sterianu);
mãnãstirea Peºtera, intrarea în peºterã. (G.T./ C.V.)

IUGULESCU, Petruþa-Claudia, Nãscutã JIANU
(20.IX.1979, Târgoviºte) Arbitru. Absolventã a Grupului
ªcolar Economic Târgoviºte (1998). Licenþiatã a
Universitãþii Valahia Târgoviºte, Facultatea de Teologie
Ortodoxã  Litere (2002). Profesoarã de limba românã
la Liceul Ioan Heliade Rãdulescu Târgoviºte (20022003), Grupul ªcolar Industrial Pucioasa (2003-2004),
Liceul Nicolae Ciorãnescu Târgoviºte (2004-2005),
Colegiul Naþional Ion Ghica Târgoviºte (2005-2011).
Arbitru asistent de fotbal (stagiar, 2000; categoria II-a,
2001; categoria I, 2003; Liga 3, 2003; Liga 2, 2004;
FIFA, 2006). În 2010 Comisia Centralã de Arbitri din
cadrul Federaþiei Române de Fotbal a desemnat-o drept
Cel mai bun arbitru asistent (femei) al anului. Pânã la
31 decembrie 2010 a arbitrat 38 meciuri internaþionale.
Cele mai importante sunt: finala Campionatului european
feminin U 19 (2010), finala Campionatului european
feminin U 17 (2008), semifinalã UEFA Cup (2009). (A.B.)
IURCU, Mihail (24.X.1947, Târgoviºte) Economist,
profesor, scriitor, politician, publicist. Dupã studii
primare ºi gimnaziale, cele liceale la Grigore
Alexandrescu din oraºul natal. Absolvent de studii
economice în Bucureºti (1971). Lucreazã ca economist sau în cercetare la Întreprinderea de Utilaj Petrolier
Târgoviºte. Din 1980 doctor în economie cu teza
Ergoestetica industrialã. Mai întâi cadru didactic
asociat la Academia de Studii Economice Bucureºti,
apoi lector, conferenþiar, profesor la Universitatea
Valahia Târgoviºte. Între 1990-1996 activitate politicã
ca membru al Senatului României. Participã la sesiuni
naþionale ºi internaþionale pe teme de ergonomie:
Târgoviºte (1972), Bucureºti (1974), Burgas (Bulgaria,
1975). Expert internaþional pe probleme de concurenþã.
Autor sau coautor al unor cercetãri cu aplicabilitate în
economie, în domeniul ergonomic, al fabricãrii de
armãturi industriale. Lucrãri de specialitate semnificative
pentru pregãtirea viitorilor economiºti: Organizarea
ergonomicã a muncii (2004), Interferenþã.
Complementaritate. Grad de reflexie în sistemul ergonomic (2004), Tratat de ergonomie (2006),
Ergoesteticã (2007). Debut literar cu proza Dolari de
împrumut (1998) urmat de O floare de nufãr plutind
(poezie, 2004), Lacrima cãprioarei (poezie, 2006), În
umbra cortinei politice. Sex ºi corupþie (roman, 2007),
Dulce ºi amar (roman, 2007). (V.P.)

IUGULESCU, Ciprian-George (30.IX.1976,
Târgoviºte) Arbitru. Absolvent al Liceului Constantin
Carabella Târgoviºte (1995). Licenþiat al Academiei
Naþionale de Educaþie Fizicã ºi Sport din Bucureºti
(1999), cu specializare fotbal. Conducãtor în domeniul
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IVAN, Margareta Simona (10.XI,1967, Târgoviºte)
A urmat cursurile primare ºi gimnaziale la ªcoala Ioan
Alexandru Brãtescu-Voineºti (ªcoala Generalã Nr. 2) din
Târgoviºte. A absolvit Liceul Ienãchiþã Vãcãrescu din
Târgoviºte (1986), a obþinut licenþa în Istorie la Facultatea
de Istorie a Universitãþii din Bucureºti (1993) ºi masteratul
în Gestiunea întreprinderilor mici ºi mijlocii la Universitatea
Paris XII Val de Marne (2002). În perioada 1993-1994 a
fost profesor titular de istorie la Grupul ªcolar Auto din
Târgoviºte, iar în intervalul 1994-2004 a fost preparator,
asistent universitar ºi lector la Catedra de Istorie a
Universitãþii Valahia din Târgoviºte, pentru istoria modernã
universalã, istoria diplomaþiei ºi formarea naþiunilor din Estul
ºi Sud-Estului Europei. Între 2004-2010, a fost expert ºi
ºef de serviciu la ACPART (Agenþia Naþionalã pentru
Calificãrile din Învãþãmântul Superior ºi Parteneriatul cu
Mediul Economic ºi Social), iar din 2011 este director în
cadrul Autoritãþii Naþionale pentru Calificãri din România,
instituþie în coordonarea Ministerului Educaþiei Cercetãrii
Tineretului ºi Sportului. A fost implicatã în elaborarea ºi
implementarea a peste 15 proiecte cu finanþare europeanã
cu implicaþii în domeniul educaþiei ºi formãrii profesionale.
Este membrã în douã grupuri de lucru ale Comisiei
Europene pentru orientarea formãrii adulþilor la nivel
european ºi în Comitetul de organizare a conferinþei anuale
UNISO  Universitatea în Societate. (N.M.)

Membru, de asemenea, în bordul secretarilor generali
de judeþe; preºedinte PAEM Târgoviºte, membru al
Societãþii Scriitorilor Târgoviºteni. Cadru didactic al
Universitãþii Valahia din Târgoviºte, fiind ºi unul dintre
fondatorii acesteia. Publicã volume de teoria, exerciþiul
ºi deontologia funcþiei publice ºi de contencios
administrativ. Este primul târgoviºtean care obþine Diploma de specialist în managementul responsabilitãþii la
Portland State University, Oregan, SUA. (G.C.)

IVAªCU, Victor (6.XI.1932 Vãleni, Dâmboviþa),
profesor, inspector ºcolar general, director de ºcoalã. A
absolvit Facultatea de matematicã. ªi-a desfãºurat
activitatea în domeniul învãþãmântului timp de patru decenii
(1954-1994) ca profesor, director de ºcoalã, inspector de
matematicã sau inspector ºcolar general. În primii ani a
funcþionat ca profesor la Colonia de copii coreeni 
Mãnãstirea Dealu (1954-1959), apoi la ªcoala Nr. 2
Târgoviºte (1959-1961) ºi la ªcoala Nr. 3 Târgoviºte (19651966). A îndeplinit diferite funcþii manageriale: director
adjunct la Liceul Nr. 2 (1961-1965) ºi la ªcoala Nr. 5
(1966-1967), director la ªcoala Nr. 8 (1967-1968) ºi la
Liceul Ienãchiþã Vãcãrescu (1971-1974, 1984-1994). A
fost inspector de matematicã (1968-1971). În anii 19741984 a îndeplinit funcþia de inspector ºcolar general,
remarcându-se prin buna organizare a olimpiadelor ºcolare
desfãºurate în judeþul Dâmboviþa ºi prin promovarea unui
stil de lucru echilibrat, centrat pe realitãþile ºcolii
dâmboviþene. A coordonat diverse lucrãri de matematicã,
destinate elevilor ºi cadrelor didactice: revista ARITMOS,
Ghidul profesorului, culegeri de probleme º.a. Ca profesor
ºi inspector s-a preocupat de predarea matematicii într-o
formã atractivã, cu deschidere spre modernitate. (M.C.)

IVAN, Norocea (1535-1600) Interesantã figurã
politicã din secolul al XVI-lea. Cãsãtorit cu domniþa
Stanca, fiica lui Mircea Ciobanu. Membru în sfatul
domnesc: mare postelnic (1561-1564), mare logofãt
(1564-1568), întâiul sfetnic ºi din casa lui Petru cel
Tânãr, pribeag în Transilvania ºi Moldova unde domnea
Petru ªciopul, cu care se înrudea. A revenit în Þara
Româneascã, unde a ocupat funcþia de mare vornic
(1594-1597) ºi a slujit cu vãrsare de sânge pe Mihai
Viteazul în luptele cu turcii. A deþinut proprietãþi în
Rãzvad, în imediata apropiere a Târgoviºtei. (M.O.)

IZNAFUL BRUTARILOR (1838) Grupa meºterii
brutari din vecinãtatea târgului de sãptãmânã, unde
exista o stradã a brutarilor. (G.T./ C.V.)
IZNAFUL COJOCARILOR Atestat la 1835 cu 14
membri, din care 12 erau meºteri care îºi vindeau
produsele în propriile prãvãlii. (G.T./ C.V.)

IVANOFF, Ivan-Vasile (8.VIII.1955, Vinþul de Jos,
Alba) Este licenþiat al Facultãþii de Drept a Universitãþii
Bucureºti, iar titlul de doctor în ºtiinþe juridice îl obþine la
Universitatea din Craiova. Urmeazã cursuri
postuniversitare de perfecþionare în domeniile reformei în
administraþia publicã, dreptului internaþional umanitar,
protecþiei copilului ºi al secretarilor de consilii judeþene
ºi de prefecturã; master în managementul administraþiei
publice locale. Secretar al Prefecturii Judeþului Dâmboviþa,
apoi, secretar general al aceluiaºi judeþ. Director general
al Societãþii de Cruce Roºie din România ºi preºedinte
al filialei sale dâmboviþene. Membru fondator al Institutului
de ªtiinþe Administrative din România ºi al Institutului
Naþional de Administraþie Paul Negulescu; membru în
Consiliul Eparhial al Arhiepiscopiei Târgoviºtei ºi în
Adunarea Naþionalã a Bisericii Ortodoxe Române.

IZNAFUL MÃCELARILOR (1847) Cu cele douã
scaune de la Curtea Domneascã ºi cel de la Mitropolie,
la 1885 avea 13 patentari de clasa I, cel mai înstãrit
fiind Costache Dragomir Ciuciuc. (G.T./ C.V.)
IZVORANU (DINCÃ), Constantin (1820-1875) A
îndeplinit funcþia de administrator al judeþului Dâmboviþa
(3 august 1848) participând la aplicarea hotãrârilor
Guvernului Provizoriu. S-a aflat alãturi de Ion
Gherghescu la înmormântarea din 10 septembrie 1848
de la Mitropolie. Era cunoscut de obºtea oraºului întru
ale lui fapte revoluþionare, dar în timpul cât a durat
prigoana a fost de negãsit. (M.O.)
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Î

ÎNCREªTINARE LA TÂRGOVIªTE Pe valea
superioarã a Ialomiþei  vãzutã ca Apa Sfântã de tracodaco-geþi, care au numit-o Naparis = Cerescul, Divinul,
datoritã faptului cã izvora de sub vârful Omu = Zeus/
Karaios/Capul lui Dumnezeu (în greaca veche)  în sudul
acestei vãi în spaþiul a ceea ce noi am numit
PreTârgoviºtea, pe promontoriul de pe partea dreaptã,
în zona actualului cartier Suseni al fostei Cetãþi de
Scaun, acolo unde se aflã acum sediul Arhiepiscopiei
Târgoviºtei, dar ºi pe partea stângã, la Valea Voievozilor
(Rãzvad), la doar un kilometru depãrtare, între sec II-VII
 mãrturia o depun cercetãrile arheologice  s-a
manifestat o relevantã viaþã paleocreºtinã. (N.B. ªi cu
toate acestea, din probitate deontologic  ºtiinþificã,
având în vedere vechimea epocii, mãrturiile respective
le depozitam într-o marjã a probabilitãþilor). Aºadar,
pe promontoriul care gãzduieºte sediul Arhiepiscopiei
Târgoviºtei, un profesionist al arhitecturii ºi pasionat
arheolog, Cornel Ionescu, a sãpat pe la începutul
mileniului al treilea, în spaþiul Bisericii cu hramurile
Adormirea Maicii Domnului ºi Sf. Antonie cel Mare
(Creþulescu), secolul XVII, actual paraclis arhiepiscopal.
ªi chiar sub temelia paraclisului decoperteazã  dupã
cum a mãrturisit  rãmãºiþele unui set de mici biserici
(ºase, câte au fost deszghiocate din adâncul tainiþelor
de pãmânt), prelevându-se ºi o bogatã recoltã de
obiecte ceramice dacice ºi de ceramicã roºie romanã,
databile în secolele I-III, iar lãcaºurilor de cult le
stabileºte perioada când trebuie sã fi fost zidite în
secolele II-III. Acest fapt relevã prezenþa în arealul
românesc cuprins între Carpaþi ºi Dunãre, nu numai
continuitatea de locuire într-o aºezare geto-dacicã
organizatã în jurul unor lãcaºuri de cult, ci, preemþional,
afirmarea credinþei în Dumnezeu prin existenþa acestor
altare paleocreºtine. Iar planul arhitectural al acestora
ne aminteºte de foiºorul sacru unde a avut loc Cina
cea de Tainã. În fond, acest foiºor sacru reprezintã
adevãratul plan arhitectural stabilit de Mântuitorul Isus
pentru înfãþiºarea bisericii creºtine. În susþinerea
existenþei unei vieþi paleocreºtine în PreTârgoviºte vin

ºi descoperirile de acum patru decenii ale arheologului,
cu certã expertizã, Luciana Oancea, de la Muzeul
Judeþean Dâmboviþa, care ºi-a desfãºurat investigarea
atât în cartierul Suseni, cât ºi la Valea Voievozilor.
Materialele au provenit dintr-o amplã staþiune
arheologicã, arheologul încadrându-le secolelor III-IV.
Inventarul este reprezentativ, iar observaþiile, precizeazã
arheologul, stratigrafice au dus [...] la constatarea cã
în punctul investigat de noi, existã douã straturi de
culturã, unul bogat în depuneri în care s-au situat
vestigiile din sec. III-IV e.n., care au constat în material
ceramic, chirpici, fibule.... O parte din acest inventar,
probabil, trebuie sã aibã ºi o semnificaþie ritualicã de
naturã creºtinã. ªi acelaºi arheolog a recuperat ºi a
cercetat un impresionant inventar, cuprinzând obiecte
din argint, bronz, fier, plumb ºi monede de argint ºi de
aur, aparþinând secolelor XII î.H. ºi XVIII d.H. În acest
inventar gãsim ºi douã cruci descrise ºi datate astfel
de arheolog, una: Plumb. Turnatã. L = 25 muncã. 1 =
15 muncã. Stare de conservare foarte corodate. Braþele
plate, sunt uºor gâtuite spre centru ºi capetele rotunjite.
Neornamentatã. Sec. XI-XII. Arheologul concluzioneazã
cã, ºi într-un caz, ºi în celãlalt, în aceastã zonã cuprinsã
între cartierul Suseni al Târgoviºtei ºi satul Valea
Voievozilor, avem de-a face cu o aºezare / aºezãri cu o
populaþie de geto-daci liberi, ºi se poate adãuga, luând
în seamã continuitatea neîntreruptã de locuire, doveditã
de mãrturiile arheologice, de protoromâni, care în
secolele I (dupã ce propovãduirea hristicã a Sfântului
Apostol Andrei a pãtruns ºi pe valea superioarã a
Ialomiþei)  XII s-a încreºtinat printr-un fenomen de
apriorie  aport imanent. Dacã este sã facem o legãturã
între credinþa trãitã de strãmoºii românilor de pe Apa
Sfântã ºi înrecreºtinarea în procesul de etnogenezã
româneascã, se poate achiesa la ideea cã trecerea de
la adoraþia lui Princeps Deorum / Capul lui Dumnezeu
(Zeus Karaios) / Zamolxis (Zeul Moº) / Întemeietorul, al
cãrui tron ar fi fost muntele Cogaionon (Vârful Omu), la
adoraþia lui Dumnezeu ºi a Fiului, Mântuitor al lumii,
Iisus fiind întruparea pãmânteanã a Creatorului întregului
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ÎNSEMNÃRI PEDAGOGICE Revistã editatã de
Inspectoratul ªcolar al judeþului Dâmboviþa, apare la
Târgoviºte, între anii 1973 (vol.1)-1974 (vol. II), când editor este Casa Corpului Didactic Dâmboviþa. Între anii 19691972 a avut titlul Opinii pedagogice. Nu apare în perioada
1974-1977. Din 1977 a avut titlul Din viaþa ºcolii
dâmboviþene. În revistã este generalizatã experienþa unor
cadre didactice în procesul instructiv-educativ. Sunt
reliefate totodatã aspecte inedite ale istoriei ºi culturii
acestor meleaguri cu accent deosebit pus pe Târgoviºte.
Gãsim versuri de Aurel Iordache, George Coandã, Ion
Vasilescu (fragmente de evocare istoricã), Cornel Ionescu
(roman), Aurelian Trandafir (prozã), precum ºi studii
despre tradiþiile literare ale Târgoviºtei, de istorie ºi criticã
literarã semnate de: Alexandru Nicolescu, Gabriel
Mihãescu, Mircea Georgescu, Lucian Penescu,
Constantin Manolescu, Victor Petrescu, Lazãr Dinescu,
Ion Rusu, Virginia Ghiþã, referitoare la Maica Smara,
Vasile Cârlova, Iancu Vãcãrescu, Grigore Alexandrescu,
Ion Heliade Rãdulescu, Dimitrie Cantemir, Ovid
Densuºianu, Ion Barbu º.a. (V.P.)

mai restrâns de forma unui triunghi isoscel cu baza
situatã spre Ialomiþa, iar celelalte douã laturi erau
marcate de cãile de legãturã dintre principalele drumuri
care înconjurau oraºul. Spre sud-vest, o latura urma
Calea Câmpulungului care continua cu actuala stradã
Nicu Filipescu spre Bucureºti. Latura dinspre nord-vest
era formatã de actualele strãzi Bãrãþie, Maior
Breziºeanu, Liniºtii, ieºind pe actuala stradã col.
Dumitru Bãltãreþu, spre Giurgiu sau Slatina. Oraºul era
strãbãtut de Uliþa Mare, adevãrat ax spre care se
îndreptau toate celelalte uliþe. La sfârºitul secolului al
XVII-lea în aria oraºului au fost incluse satele Sârbi,
Cãlugãreni ºi Ulmi. Harta austriacã din 1791 ºi
Catagrafia de la 1810 menþioneazã includerea în aria
oraºului a Mahalalei peste Gârlã (Valea Voievozilor).
Perioada 1831-1844 marcheazã o creºtere a ariei
oraºului construindu-se case (180) în afara ºanþului
cetãþii, nerespectându-se limita de 200 de stânjeni.
Jurnalul întocmit în 1844 de Ioan Rãdulescu preciza cã
limita oraºului urma traseul ªanþul Cetãþii ºi consemnau
unele puncte de reper: ciºmeaua Târgului de Afarã (unde
urma a fi instalatã barierã), hanul medelniceresei Elena
Ciocârlãnoaia (cu bariera instalatã la gura ªanþului). În
continuare traseul urma ªanþul pânã la Poarta Sârbilor
a cetãþii în Uliþa Mare, unde, de asemenea, urma a fi
instalatã barierã, iar de acolo, pe acelaºi ºanþ, pânã în
spatele morii de zid a Mitropoliei. Limita esticã o
constituie Iazul Morilor ºi apoi râul Ialomiþa, unde erau
insalate douã bariere: la podul Pavel Bãnicã ºi podul
Mihai Vodã. Prin acelaºi jurnal din 1844 se interziceau
construcþiile pe distanþa de 200 stânjeni (islazul oraºului)
de la hotarul oraºului. Aceastã realitate va fi schimbatã
de un nou jurnal din 7 iunie 1845 când perimetrul oraºului
va fi extins în afara ªanþului, iar cei 200 de stânjeni vor
fi mãsuraþi de la ultima casã. La 1848, pitarul Ioan
Preditici a întocmit un plan sumar al oraºului, dupã care,
la 8 februarie 1855, Ioan Jipa a întocmit un nou plan la
solicitarea autoritãþilor militare austriece de ocupaþie.
Conform planului din 1855, oraºul avea nouã mahalale,
patru sectoare, 1059 de clãdiri dispuse pe 40 strãzi ºi
4 ulicioare. Noi planuri ale oraºului au fost ridicate în
1856 de inginerul hotarnic Gheorghe Cateluza ºi Ioan
Siminogeanu, încercându-se numerotarea caselor ºi
confecþionarea unor tãbliþe cu numele strãzilor; aceste
planuri nu au corespuns exigenþelor cerute.
Recesãmântul clãdirilor din 1859, fãcut la solicitarea
Ministerului de Interne, înregistra un numãr de 1251
clãdiri, iar oraºul era împãrþit în 11 mahalale. Problema
întocmirii unui plan concret ºi a delimitãrii hotarelor
oraºului este reluatã în 1865 când se cerea arhitectului
oraºului sã se întocmeascã un plan detaliat pentru
sistematizarea oraºului ºi alinierea strãzilor. (G.T./ C.V.)

ÎNTINDEREA ORAªULUI TÂRGOVIªTE ÎN SEC.
XVII-XIX În secolul XVII-lea oraºul cuprindea un spaþiu

ÎNTRECERI CAVALEREªTI Statutul Târgoviºtei de
capitalã a Þãrii Româneºti i-a conferit acesteia ºi

Univers, s-a produs ºi în acest spaþiu pelasgo-tracogeto-daco-românesc, fãrã zbuciumãri dramatice.
Acribicul istoric al Bisericii Ortodoxe Române, Mircea
Pãcurariu nu are nici un dubiu când considerã în Istoria
Bisericii Ortodoxe Române cã O organizaþie
bisericeascã incipientã a trebuit sã ia naºtere odatã cu
constituirea primului nucleu creºtin pe pãmântul Daciei.
Nu se poate concepe propovãduirea învãþãturii creºtine
fãrã cult ºi fãrã slujitori (organizare) ca urmare a
creºtinãrii masive a daco-romanilor [...] numai dupã
271-275, la pãrãsirea Daciei de cãtre Aurelian, iar unde
se rãspândea noua învãþãturã se cãutau ºi case
corespunzãtoare pentru adunarea credincioºilor pentru
rugãciune, frângerea pâinii ºi predicã, iar Unii istorici
au arãtat cã «legea» lui Zamolxis, Zeul suprem al dacogeþilor, era mult apropiatã, prin morala ei, de creºtinism,
fapt care a uºurat introducerea noii învãþãturi creºtine.
ªi, respectând acest punct de vedere pertinent, este
perfect credibil ca, pe Apa Sfântã (Ialomiþa), pe valea ei
superioarã, sã fi existat un centru protocreºtin al
românilor tutelat de Muntele Sacru ºi de Capul lui
Dumnezeu / Zeului Moº (Zamolxis). (G.C.)
ÎNÃLÞAREA Organ de conservare naþionalã. Apare
la Târgoviºte, în perioada 6 iulie 1914 ºi pânã la 15
august 1916, de douã ori pe lunã. Sub conducerea unui
comitet. Este tigãrit la Tipografia Viitorul, Elie
Angelescu. De la 15 martie  1 mai 1915, director: V.G.
Alexe, de la 1 iulie 1916 redactori: V.G. Alexe, Ion C.
Anastasescu ºi Adolf Pralea. (V.P.)
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automalaxoare, automacarale, macarale-turn,
buldozere, utilaje care asigurau mecanizarea ºi
automatizarea lucrãrilor de construcþii montaj, fapt ce
a condus la creºterea productivitãþii muncii. (G.T./ C.V.)

privilegiul de a fi fost cap de listã în rândul localitãþilor
unde a fost practicat sportul. Pentru pregãtirea continuã
a boierilor ºi a oºtenilor pentru desele conflicte din epocã
(sec. XIV-XVIII), având în vedere armele de atunci a cãror
folosire solicita foarte mult fizicul individului, activitãþile
de genul cãlãriei, aruncarea suliþei, alergarea, trânta
fãceau parte din programul curent al majoritãþii populaþiei
de sex masculin cu vârstã adecvatã (15-40 ani) din zonã.
Mãrturiile scrise ale unor cronicari munteni sau cãlãtori
strãini care au vizitat Þara Româneascã consemneazã
organizarea unor manifestãri de acest gen la Curtea
Domneascã din Târgoviºte (1535  vânãtoarea
domneascã în timpul cãreia este ucis domnitorul Vlad
Vintilã; 1603  tabãra de 8 zile de la Târgoviºte destinatã
diferitelor întreceri cavalereºti ºi unor plãcute vânãtori
cãlare; 1652  jocuri de agilitate ºi forþã prezentate cu
prilejul nunþii lui Constantin ªerban Basarab). Referirea
fiind fãcutã pentru perioada Evului Mediu este vorba,
evident, de cu totul altceva faþã de ceea ce înþelegem
astãzi prin noþiunea de sport. (A.B.)

ÎNTREPRINDEREA DE CONSTRUCÞII MONTAJ
METALURGIC / ICMM A fost înfiinþatã în 1973 ca
unitate în subordinea Ministerului Industriei Metalurgice.
A avut ca principalã menire activitatea de construcþii 
montaj a acestui minister din Târgoviºte ºi alte platforme
metalurgice din þarã. În perioada în care a existat,
întreprinderea a reuºit sã punã în funcþiune în municipiu
importante obiective ale industriei metalurgice
româneºti, între care Întreprinderea Oþel Inox (integral),
la COST: Laminorul de Profile Mici, Fabrica de Dolomitã,
Fabrica de Oxigen (integral), Laminorul de Benzi
Electrotehnice (instalaþi ºi montaj utilaje), Extinderile
de la Oþelãrii, Forja de Blocuri ºi Bare, Trãgãtoria de
Bare. Tot în municipiul Târgoviºte a mai realizat o serie
de obiective cu caracter edilitar  gospodãresc sau
social  cultural (blocuri de locuinþe, reþele de
termoficare, apã, canalizare, Baza de Sport ºi Agrement
Crizantema etc.). A mai realizat (integral)
Întreprinderea de Electrozi Siderurgici / IES Titu, iar în
afara judeþului importante lucrãri la Slatina, Cãlãraºi,
Pleaºa, Tulcea, Bucureºti, Azuga, Comarnic, Valea
Cãlugãreascã etc. Perioada de apogeu a activitãþii
unitãþii a fost consemnatã între anii 1985-1989, atunci
când aici lucrau circa 5.500 de salariaþi. Începând cu 1
aprilie 1984, ICMM Târgoviºte a fost reorganizatã ºi a
primit denumirea de IACMMR/Întreprinderea Antreprizã
de Construcþii Montaj Metalurgic, iar la 1 februarie 1991
(conform legislaþiei în vigoare la acea datã) IACMMR a
fost transformatã în societate comercialã pe acþiuni sub
titulatura de S.C. CORINT S.A. Târgoviºte. În cei 18
ani cât a existat destinele ICMM / IACMMR au fost
conduse, din postura de directori general, de ing.
Costache Zapis (1973-1978), ing. Zoltan Raica (19781981), ing. Cornel Crãciun (1981-1988), ing. Mihai Olaru
(1988-1990), ing. Radu Panþu (1990-1991). (A.B.)

ÎNTREPRINDEREA CINEMATOGRAFICÃ
DÂMBOVIÞA Este înfiinþatã la începutul anului 1968
pentru a manageria spaþiul cinematografic al judeþului
Dâmboviþa (sãli de spectacol cinematografic). A
continuat, de fapt, activitatea fostei Secþii de
Cinematografie a raionului Târgoviºte. A administrat 142
unitãþi cinematografice, din care un cinemascop în
Târgoviºte. Directori de la înfiinþare ºi pânã la dispariþie
în 1995: Florea Panait, Lazãr Tãtulescu, Traian Voicu,
Steliana Marin, Teodor Vasiliu, Adela Rãduþã. Redactori
de programe: Lucian Grigorescu, Teodor Vasiliu. A
organizat din 1976 ºi pânã în 1989 Festivalul filmului
documentar Contemporanul ºi, anual, Sãptãmâna
filmului românesc. (G.C.)
ÎNTREPRINDEREA DE BECURI ªI SURSE DE
ILUMINAT ROMLUX În 1970 au început lucrãrile de
construcþie la principalele obiective ale Platformei
industriale Târgoviºte. La Întreprinderea de Becuri ºi Surse
de Iluminat Romlux au început la 28 aprilie 1970, obiectiv
al platformei industriale nord. Unitatea economicã a intrat
în funcþiune în 1972, proiectatã sã producã 4,5 milioane
lãmpi florescente, 1,2 milioane lãmpi cu vapori, 95
milioane lãmpi cu incandescenþã ºi 3 milioane de lãmpi
cu halogen pe an. În deceniul opt al secolului al XX-lea
aceastã unitatea economicã reprezenta 4,4% din
producþia industrialã a judeþului. (G.T./ C.V.)

ÎNTREPRINDEREA DE INDUSTRIE LOCALÃ
CIOCANUL A fost înfiinþatã în 1950 având sectoare productive în ramurile: metalurgie, cauciuc ºi piese auto.
Producea o gamã variatã de produse destinatã pieþei.
Diversificându-ºi activitatea, în 1970, producea mobilã,
robineþi ºi reductoare pentru tuburi de oxigen, piese de
schimb auto. Avea un numãr de 600 de muncitori. În urma
privatizãrii, întreprinderea s-a mutat din sediul de pe strada
Gheorghe Coºbuc, în afara oraºului, pe platforma
industrialã; denumirea actualã Rotes S.A. (G.T./ C.V.)

ÎNTREPRINDEREA DE CONSTRUCÞII-MONTAJ
DÂMBOVIÞA A fost înfiinþatã în 1968 ºi a cunoscut o
dezvoltare ascendentã, concretizatã în creºterea
parcului de utilaje ºi în intensificarea procesului de
mecanizare ºi automatizare a lucrãrilor. Parcul de utilaje
ºi maºini era dotat cu excavatoare, betoniere,

ÎNTREPRINDEREA DE STRUNGURI SARO La 24
februarie 1970, au început lucrãrile de construire ºi a
intrat în funcþiune la 14 iulie 1972, obiectiv important al
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Ulmi cu gara Târgoviºte, conform contractelor de
închiriere, precum ºi conducta de þiþei închiriatã de la
Societatea Sirius. Întreprinderea avea dreptul în
continuare, sã valorifice dreptul de concesiune ºi
arendare asupra terenurilor petrolifere, precum ºi dreptul
de redevenþã dobândit anterior. Activitatea complexã
cuprindea industria oxigenului, a derivatelor, desfacerea
produselor fabricii de oxigen din comuna Ulmi; industria
de sãpun ºi derivate, desfacerea produselor fabricii de
sãpun ºi produse chimice Ciufu din Bucureºti
(proprietate a firmei);exploatãrile forestire pe care le
poseda în judeþul Prahova ºi Dâmboviþa, vânzarea
produselor în Depozitul de lemne ºi cãrbuni Fraþii
Niculescu-Ciufu din Bucureºti; exploatarea morilor din
comuna Mogoºeºti ºi Picior de Munte din judeþul
Dâmboviþa; exploatarea terenurilor agricole ºi viticole
din jurul Târgoviºtei. În 1931, capitalul social subscris,
a fost de 10.000.000 lei din care 9.500.000 au fost depuºi
de fraþii Ciufu, iar restul de 500.000 lei au fost investiþi
de cinci acþionari, fiecare depunând câte 100.000 lei:
Mihai Câmpeanu, I. Anastasescu, I. C. Alessandrescu,
D. Bârloiu ºi Costicã Iþigan. Capitalul subscris al firmei
a fost împãrþit în 20.000 de acþiuni nominative (fiecare
acþiune valora 500 lei), iar acþionarilor le revenea un
numãr proporþional de acþiuni cu suma investitã.În
acelaºi an, a fost înfiinþatã o sucursalã la Bucureºti.
Aceasta se ocupa cu comerþul de sãpun ºi desfacerea
lemnelor de foc. În 1937, întreprinderea a cerut primãriei
sã nu mai plãteascã taxa de barierã sau pe circulaþie,
taxã consideratã ilegalã, deoarece se plãteau taxe pe
produsele care ieºeau din fabricã. Taxa de barierã se
suprapunea pe taxa ad-valorem aplicatã produselor ieºite
din fabricã ºi totodatã, noua taxã de barierã nu fusese
prevãzutã în legile ºi regulamentele taxelor comunale.
Taxa ad-valorem era în 1937, de 2 lei/1000 pentru
mãrfurile intrate în depozitele firmei ºi de 2lei/1000 pentru
cele care ieºeau din depozite, în concluzie, taxa advalorem era de 4lei/1000 ºi ca urmare a acestui fapt,
firma Fraþii Niculescu-Ciufu, cerea restituirea a 3.600
lei rezultaþi din taxa de barierã. Firma Fraþii NiculescuCiufu, de-a lungul existenþei sale, desfãºura activitãþile
înscrise în statutul societãþii din anul 1931, adãugând
unele noi ºi renunþând la altele, în funcþie de
oportunitãþile timpului. În 18 iulie 1938, administratorul
delegat Gheorghe Niculescu-Ciufu a înaintat la Camera
de Industrie ºi Comerþ Târgoviºte, o cerere prin care
solicita transformarea acþiunilor nominative în acþiuni la
purtãtor, cât ºi modificarea art. 7 din statutele societãþii
referitoare la aceste acþiuni. În anul 1938, Consiliul de
Administaþie al acestei firme se compunea din: Georghe
Niculescu-Ciufu  preºedinte ºi administrator delegat,
Alexandru Niculescu-Ciufu  vicepreºedinte ºi administrator delegat, Victoria N. Popa  membru, Dumitru A.
Niculescu-Ciufu  membru, Georghiþã Niculescu 
cenzor, expert contabil, Traian Rãdulescu  cenzor,

Platformei Industriale Târgoviºte Nord. A fost proiectatã
ºi echipatã tehnologic sã producã întreaga gamã de
strunguri automate mono ºi multiax ºi de strunguri
paralele cu diametrul de prelucrare între 600 mm, 1000
mm ºi peste; capacitatea de producþie previzionatã era
de 9.500 strunguri pe an. (G.T./ C.V.)

ÎNTREPRINDERI DE INDUSTRIE LOCALÃ DIN
DECENIUL 8 AL SEC. XX: Compan (1970), producea
pâine ºi specialitãþi de panificaþie; Fabrica de Produse
Lactate ºi Fabrica de Produse Alimentare (puse în
funcþiune în 28 apr. 1973); Abatorul oraºului dat în
folosinþã în 22 iul. 1973; Fabrica de Preparate de Carne
(1975); Viitorul (înfiinþatã în 1970) cu 250 de salariaþi,
avea ca obiect de activitate morãritul ºi fabricarea
bãuturilor rãcoritoare; Întreprinderea de Producþie ºi
Valorificare a Legumelor ºi Fructelor (înfiinþatã în 1970)
avea 400 salariaþi, producea conserve de legume ºi
fructe. A fost desfiinþatã dupã 1989. (G.T./ C.V.)
ÎNTREPRINDERILE FRAÞII NICULESCU CIUFU
(1925-1948) În 1925 noii proprietari (Fraþii Niculescu
Ciufu) ai rafinãriei Fabrica de Petrol Vulcan cereau
Ministerului Industriei ºi Comerþului aprobarea pentru
funcþionarea fabricii, transferarea avantajelor Legii
încurajãrii industriei naþionale din 1912 pe numele lor.
Fraþii Gheorghe ºi Alexe Niculescu Ciufu din Târgoviºte
au cumpãrat întreprinderea cu terenul aferent de 20
pogoane cu preþul de 2.400.000 lei. Cu aceastã
denumire Fabrica de Petrol Vulcan a funcþionat pânã
în anul 1931, când se transforma în firma socialã
Înteprinderile Fraþii Niculescu Ciufu societate anonimã
cu obiectul societãþii industria de petrol ºi exploatãri
terenuri petrolifere, industria oxigenului ºi derivatelor,
industria sãpunului ºi derivatelor, exploatãri de pãduri
ºi depozit de lemne, exploatãri de mori ºi terenuri
agricole ºi viticole, cu sediul în Târgoviºte str. Costescu
Comãneanu nr.21 ºi sucursalã în Bucureºti. Firma Fraþii
Niculescu Ciufu a construit o fabricã de oxigen instalatã
lângã fabrica de petrol care, în 1929, a obþinut avantajele
Legii din 1912. În 1927 Primãria Târgoviºte a înaintat
un memoriu Ministerului Comunicaþiilor, privind înfiinþarea
liniei ferate private Niculescu-Ciufu. Pentru aceasta
Ministerul a cerut avizul Consiliului Comunal al oraºului
Târgoviºte, referitor la foloasele acestei linii ferate
normale, avea traseul  staþia Târgoviºte, km 79+932
m  rafinãria Colanu. În 1931, întreprinderea s-a
transformat în societate pe acþiuni cu sediul în
Târgoviºte, str. C. Costescu Comãnescu, nr. 21, având
ca obiect de activitate: industria de petrol ºi derivate,
desfacerea produselor fabricii. Activitatea se desfãºura
în fabrica de petrol din comuna Ulmi, în depozitele din
Târgoviºte, (str. Stelea, nr.3) ºi în cel din comuna
Mogoºeºti. De asemenea, în activitatea firmei se va
folosi în continuare calea feratã ce leaga fabrica din
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ºi comerþul de petrol, Distribuþia). Cu toate greutãþile
întâmpinate, firma a fãcut faþã concurenþei, lãrgindu-ºi
pieþele de desfacere la sfârºitul secolului al XIX-lea, în
þãri ca Ungaria, Austria, Germania, Bulgaria, Serbia.
Prin firma C.M. Maffini, în anul 1892, produsele acestor
întreprinderi au pãtruns în Italia. Ioan Grigorescu a primit,
la Târgoviºte, vizita lui Vittorio Croizot din Italia,
importatorul unei lãmpi de iluminat, care folosea drept
combustibil gazolina. Prin mijlocirea acestuia, gazolina
fabricatã în rafinãria Mahalaua, a fost exportatã pentru
iluminarea oraºelor din Egipt, Italia ºi Dalmaþia. În 1893
din cauza nerentabilitãþii, a vândut rafinãria de la
Tãtãrani. Firma a obþinut avantajele Legii industriale din
1887, avantaje obþinute an de an ºi dupã modernizarea
rafinãriei de la Mahalaua (Viforâta) din anul 1889. O
descriere a fabricii de petrol o datorãm Monitorului
Petrolului Românesc din anul 1900. Fabrica o fost
construitã cu scopul de a prelucra producþia proprie de
þiþei pe care Ioan Grigorescu o extrãgea din Schelele
de la Glodeni, Gura Ocniþei, Colibaºi ºi Reºca. Aceasta
se afla la o distanþã de 3 km faþã de gara Târgoviºte,
lângã care s-a construit un depozit legat cu fabrica
printr-un conduct. Depozitul a fost dotat cu rezervoare
de fier ºi lemn, având o capacitate de 3.800.000 kg
pentru depozitarea petrolului, benzinei ºi pãcurii. De
asemenea, mai avea în dotare o magazie pentru butoaie,
un atelier de dogãrie pentru reparatul butoaiele, o linie
de garaj proprie pentru încãrcatul vagoanelor cisternã.
Fabrica era legatã cu sursele de la Colibaºi ºi Reºca
printr-un conduct de 23 km. La 1900, aceastã
întreprindere era cotatã ca fiind o fabricã modernã
deoarece procedeele de fabricaþie folosite erau considerate economice, consuma o cantitate relativ micã de
combustibil în procesul de producþie ºi avea un
randament mare faþã de alte fabrici de petrol din þarã.
Fabrica era dotatã cu un agitator de 3,5 tone, capacitate pentru rafinarea petrolului; douã rectificatoare pentru
prelucrat benzine brute obþinute prin distilarea þiþeiului
producând-se esenþe de densitate 0,650- 0,735; o
instalaþie specificã pentru fabricarea uleiurilor minerale
de uns maºini, construitã în sistem rusesc cu concasor
de aer. Rafinarea se fãcea cu patru agitatoare în care
uleiul era supus la toate procedeele rafinãrii, dupã care
acesta trecea prin douã filtre, înainte de a ajunge în
rezvoarele din depozit. Fabrica avea în dotare cazane
cu vapori, pompe de tip Worhington pentru þiþei, petrol,
benzinã ºi pompe de aer;o secþie specialã a fabricii o
forma fabrica de parafinã instalatã la subsol, înzestratã
cu aparate ºi maºini refrigeratoare pentru fabricarea
parafinei. Distilarea reziduurilor se fãcea cu vapori
supraîncãlziþi ºi depresiune mecanicã. În 1918, a murit
Ioan Grigorescu, iar firma se va numi Succesiunea Ioan
Grigorescu, având ca moºtenitor pe Emil Grigorescu,
Ana Grigorescu, Olimpia Chiriacescu, Caterina
Grigorescu, Camil Grigorescu ºi Ion Grigorescu. În 1922,

expert contabil, pr. Gicã Simionescu  cenzor.
Întreprinderea avea sã funcþioneze ºi în timpul celui de
al Doilea Rãzboi Mondial, când avea 20 de angajaþi din
care 7 erau analfabeþi, 9 aveau cursul primar ºi unul
studii gimnaziale (Costicã Iþigan), trei salariaþi cu studii
superioare: Gheorghe Al. Niculescu-Ciufu  chimist
(licenþiat în chimie industrialã) cu un salariu de 172800
lei pe an, Gheorghe Alexandru, procurist-casier (licenþiat
în drept) cu un salariu de 60.000 lei pe an, Dumitru
Socoromide  contabil (comerþ superior) cu un salariu
de 120.000 lei pe an. În anul 1944, firma a vândut o
parte din activele sale (imobile de la Valea Voievozilor)
pentru suma de 1.400.000 lei averea imobiliarã ºi
1.800.000 lei averea mobilã. În 1945 firma a înfiinþat o
sucursalã pentru desfacerea uleiurilor minerale ºi altor
produse petroliere ale rafinãriei în Bucureºti. (G.T./ C.V.)

ÎNTREPRINDERILE PETROLIERE IOAN
GRIGORESCU (1880-1948) Întreprinderile petroliere
Ioan Grigorescu au fost cele mai vechi în domeniul
petrolului din judeþul Dâmboviþa, denumire care dateazã
din anul 1924. La începuturile sale, firma a purtat
denumirea Ioan Grigorescu. Surse ºi fabricã de petrol
apãrutã în publicaþiile de specialitate începând cu 1889,
odatã cu modernizarea rafinãriei de la Mahalaua.
Activitatea desfãºuratã de aceastã firmã era mai veche,
ea datând din anii 1881-1888, când Ioan Grigorescu
exploata ºi exporta petrol brut ºi alte derivate. Firma
avea o exploatare rudimentarã cu câteva puþuri la
Colibaºi, Glodeni ºi Gura Ocniþei, dupã care în jurul
anului 1900, patrimoniul acesteia era de 75 hectare teren
petrolifer luat în concesiune, douã rafinãrii, una la
Mahalaua (Viforâta)  cumpãratã în 1881 ºi alta la
Tãtãrani (jud. Prahova)  cumpãratã în 1888, o conductã
de petrol în lungime de 23 km de la Colibaºi la Târgoviºte
ºi un depou cu linie de garaj în staþia Târgoviºte cu 18
vagoane-cazane. Schelele petroliere de la Glodeni, Gura
Ocniþei, Reºca, Colibaºi ºi cele de la Telega, Buºtenari,
Þega din judeþul Prahova, foloseau ca metode de
exploatare a petrolului puþurile de mânã, dar ºi exploatarea cu ajutorul sondelor (Colibaºi). De asemenea,
Întreprinderile Ioan Grigorescu, mai deþineau în
proprietate moºiile Sãcuieni, Adânca, Bãjeºti, din judeþul
Dâmboviþa, Apostolache (jud. Prahova) ºi din 1913,
moºia Cârciuma de Piatrã (judeþul Argeº). Întreprinderile
Ioan Grigorescu, pe lângã exploatarea ºi rafinarea
petrolului, se ocupau cu comercializarea petrolui brut
ºi a derivatelor, atât pe piaþa internã cât ºi pe cea
externã. Pentru distribuirea acestora pe piaþã, Ioan
Grigorescu avea angajaþi, comis-voiajori în (Oltenia,
Muntenia, Dobrogea, Moldova), dar ºi în afara þãrii
(Transilvania, Austro-Ungaria), de unde aduceau clienþi
pentru produsele fabricii de petrol. Firma a fãcut parte
din carteluri pentru comercializarea ºi distribuirea
petrolului pe piaþã (Societatea Românã pentru industria
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marfã pentru piaþa internã ºi externã, însã activitatea ei
nu se va mai ridica la valoarea celei existente în perioada
antebelicã. (G.T./ C.V.)

rafinãria solicita Ministerului Industriei ºi Comerþului
permisiunea de a muta rafinãria lângã depozitul nostru
de vânzare în detaliu care se gãseºte în dreptul
cantonului 14 lângã gara Târgoviºte, cât ºi transferarea
avantajelor Legii industriale 1912, pe numele
moºtenitorilor Ioan Grigorescu. În 1924, întreprinderea
a fost transformatã în societatea anonimã pe acþiuni cu
denumirea Întreprinderile Petroliere Ioan Grigorescu,
conform actului constitutiv, la art. 1 se prevedea:
capitalul social era de 6 mil. lei împãrþit în 12 mii acþiuni
nominative, a 500 lei fiecare, capital acoperit prin aportul
în naturã fãcut de cãtre proprietarii firmei, compus din:
a) rafinãria de petrol cu terenurile ºi clãdirile anexe
fabricii cu toate maºinile, cisternele, linia de garaj ºi
investiþii de orice naturã; rafinãria era situatã în comuna
Colanu, judeþul Dâmboviþa, în faþa gãrii Târgoviºte; b)
staþia de pompã cu toate maºinile, instalaþiile ºi terenul
de 1 hectar, aflat în comuna Valea Voievozilor, împreunã
cu conducta ce lega staþia de pompã cu rafinãria; c)
terenurile petrolifere din comuna Colibaºi ºi Reºca
judeþul Dâmboviþa, luate în concesiune în baza
contractului încheiat la 27 iulie 1895, împreunã cu
construcþiile aflate pe aceste terenuri ºi instalaþiile staþiei
de apã din Colibaºi; d) terenuri petrolifere din comuna
Moreni, judeþul Prahova, concesionate de Dumitru
Nãstase Stoica, în anul 1915; e) staþia de pompat þiþei
din Moreni cu terenul arendat de la stat; f) conductele
în lungime de 30 km, care leaga Schela Colibaºi cu staþia
de pompat Moreni ºi fabrica de la Colanu; g) terenul din
cãtunul Gorgoteni, Gura Ocniþei, concesionat în 1914;
h) terenurile din comuna Glodeni concesionate în anul
1910; i) drepturile asupra subsolului asupra terenurilor
din comuna Sãcuieni, judeþul Dâmboviþa, aºa cum
prevãd actele de vânzare din 1910, autentificate de
Tribunalul Dâmboviþa; j) terenurile moºiei Popeºti,
comuna Podenii Noi, Apostolache, aºa cum prevedea
actul de concesiune petrolierã, autentificat de Tribunalul
Ilfov în 1904 ºi transcris de Tribunalul Prahova în registrul
special la numãrul 1237/1904. Rafinãria ºi-a continuat
existenþa pânã la naþionalizarea din 1948, producând

ÎNVÃÞÃTORUL Revistã de culturã, luptã profesionalã ºi informaþiuni a Sindicatului Învãþãtorilor din judeþul
Dâmboviþa. Apare la Târgoviºte din decembrie 1946 pânã
în aprilie 1948. De la nr. 7/aprilie 1948, în subtitlu,
sintagma sindicatului învãþãtorilor este înlocuitã cu
corpul didactic, având un comitet de redacþie: Director
Atila Mazilu, Secretar de redacþie N. ConstantinescuFieni. Redacþia ºi administraþia Sindicatul Învãþãtorilor
 Târgoviºte. Este tipãrit la Tipografia Negoescu 
Târgoviºte ºi Ion Heliade Rãdulescu  Târgoviºte. De
la nr. 6/martie 1948 are un comitet de redacþie al cãrui
preºedinte este învãþãtorul Gheorghe Popescu. În revistã
au fost publicate versuri de Radu Boureanu, Marin
Popescu, Gh. Cociu, N. Buzdugan-Bolintin, Victor
Ghiculescu, George Ciudan; articole, cronici, recenzii
semnate de Ion Costache, Ion N. Alecu, Valeriu Bucur,
Elena V. Codreanu, Basil Popescu, Elena Ionescu
Grideanu. (V.P.)
ÎNVÃÞÃTURILE LUI NEAGOE BASARAB CÃTRE
FIUL SÃU THEODOSIE Scriere pareneticã din secolul
al XVI-lea. Deºi disputatã apartenenþa acesteia, înclinãm
sã o atribuim domnitorului Þãrii Româneºti. Ele au apãrut
înainte de 1530. Tãlmãcirea din slavonã în limba românã
este datatã în prima jumãtate a sec. al XVII-lea (înainte
de 1634) fiind, se pare o iniþiativã a cãrturarului Udriºte
Nãsturel. Gen cultivat în Evul Mediu, Învãþãturile  conþin
pagini ascetic moralizatoare alãturi de cele de teorie
politicã, gândire socialã, îmbinate cu puternice accente
de meditaþie liricã ºi reflecþie filosoficã. Cea mai valoroasã
este partea a doua (cap. V-XI) ce cuprinde sfaturi adresate
de Neagoe, fiului sãu Theodosie, precum ºi celorlaltor
succesori la domnie. Ele sintetizeazã principiile politice
ºi etice ale domnitorului, recomandãri privind organizarea
armatei, a divanului de judecatã, a modului de comportare
faþã de supuºi. (V.P.)
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JEFUIREA TÂRGOVIªTEI (1737) Conflictul dintre
austrieci ºi turci (1736-1739) a afectat oraºul Târgoviºte,
considerat de cãtre turci ca un ochi împãrãtesc, fapt
pentru care a avut de suferit. În septembrie 1737 când
armatele otomane înaintau, iar austriecii s-au retras spre
Câmpulung, turcii au gãsit prilejul a-ºi vãrsa toatã furia
lor pe orãºenii din Târgoviºte, pedepsiþi cu arderea de
foc ºi cu robii ºi cu mulþimi de jafuri, orãºenii rãmânând
[ ] vrednici de multã jale ºi tânguire. Multe case au
fost distruse, monumentele jefuite de odoare, bruma
de avere ce aveau risipindu-se ºi împrãºtiindu-se prin
mâinile ostaºilor. Mulþi locuitori au luat calea pribegiei.
S-a jefuit în special Mitropolia unde fuseserã ascunse
peste 8000 de lãzi pline cu bani, bijuterii, perle fine,
veºminte brodate cu aur ºi o mulþime de alte lucruri.
Oraºul a fost incendiat, prilej cu care a avut de suferit
ºi reºedinþa domneascã, rãmasã pânã atunci încã un
punct militar. (M.O.)

judecãtoreascã din 20 august 1938, aceste instanþe de
judecatã erau asimilate judecãtoriilor de pace.
Judecãtoria de Muncã Târgoviºte îºi începea activitatea
la începutul anului 1939. Principalele atribuþii ale
instituþiei care funcþiona pe lângã Inspectoratul Muncii
Târgoviºte constau în soluþionarea conflictelor de muncã
dintre angajaþi ºi angajatori. Raza de activitate cuprindea
întregul perimetru al judeþului Dâmboviþa. Instituþia a
funcþionat pânã în anul 1946, când devine secþie a
Tribunalului Dâmboviþa. (G.T./ C.V.)
JUDECÃTORIA TÂRGOVIªTE Teoretic, instituþia
a luat fiinþã la 1 apr. 1866 sub denumirea de Judecãtoria
de Pace a Oraºului Târgoviºte ºi a plasei Dealu, dar ºi-a
început practic activitatea în anul 1868, în condiþii grele
legate de lipsa localului ºi a mobilierului necesar. Primul
judecãtor a fost magistratul C.N. Bobescu. În anul 1879
devine judecãtorie de ocol, iar în anul 1908 judecãtorie
ruralã, având în jurisdicþie comunele Aninoasa, Colanu,
Dragomireºti, Gura Ocniþei, Lucieni, Ocniþa, Rãzvad,
Sãcuieni, ªotânga ºi Viforâta, precum ºi oraºul
Târgoviºte. Potrivit organizãrii din 15 dec. 1925, la
Târgoviºte funcþionau douã judecãtorii: Judecãtoria Mixtã
Târgoviºte, a cãrei jurisdicþie se întindea asupra oraºului
reºedinºã de judeþ ºi a comunelor Colanu, Dragomireºti,
Lucieni, Lazuri, Mogoºani, Priseaca, Rãzvad,
Râncaciov, ªuþa Seacã ºi Valea Voievozilor ºi
Judecãtoria Ruralã Târgoviºte, având ca arie de activitate
comunele Adânca, Aninoasa, Brãneºti, Doiceºti,
Gorgota, Gura Ocniþei, Ocniþa, ªotânga, Teiº, Ulmi,
Vãcãreºti, Viforâta ºi Vulcana-Pandele. Prin ultimele
legi de organizare judecãtoreascã, cele douã judecãtorii
se unificã, astfel cã în 1938 exista la Târgoviºte o
judecãtorie mixtã. Îºi desfãºoarã activitatea pânã în 19
iunie 1952, ultima sa denumire fiind aceea de
Judecãtoria Popularã Mixtã Târgoviºte. (G.T./ C.V.)

JOCURILE OLIMPICE DE VARÃ DE LA BERLIN
La 1-16 august 1936, echipa de cãlãrie a României a
fost alcãtuitã, în mare parte, din cadre pregãtite la ªcoala
de Cavalerie din Târgoviºte (Petre Kirculescu, Toma
Tudoran, Constantin Apostol). (A.B.)
JOCURILE SPORTIVE INTERALIATE În perioada
2 iunie  7 iulie 1919, Parisul a fost gazda Jocurilor
sportive interaliate (prima manifestare sportivã
internaþionalã de anvergurã de dupã rãzboi). Din echipa
României au fãcut parte cadre ºi ofiþeri de la Liceul Militar
Mãnãstirea Dealu. Colonelul Virgil Bãdulescu a fost
delegatul Armatei române în Comitetul de organizare iar
maiorul Alexandru Manolescu a participat la concursul
de atletism. Este consemnatã astfel prima participare a
unor reprezentanþi ai Târgoviºtei la o competiþie sportivã
internaþionalã desfãºuratã în strãinãtate. (A.B.)

JUDEÞUL ORAªULUI Era ales anual de cãtre
orãºeni ºi coordona întreaga activitate administrativã
împreunã cu un sfat orãºenesc format din 12 pârgari.

JUDECÃTORIA DE MUNCÃ TÂRGOVIªTE La 15
feb. 1933 a fost promulgatã Legea pentru competenþa
judecãtoriilor de muncã, iar prin Legea de organizare
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Mihail I. Vlad. Sub semnãtura fondatorilor ºi a
redactorilor asociaþi Teodor Vasiliu, Victor Mihalache,
Lucian Penescu, Cornel Popa sau Carmen Roºca sunt
realizate anchete sociale, culturale, politice ºi reportaje
de atmosferã. Editor: SC Impact SRL Bucureºti. Îºi
înceteazã apariþia în martie 1994. (G.C.)

Printre cele mai importante atribuþii ale judeþului se
numãrau: dreptul de judecatã a pricinilor din cuprinsul
oraºului, reprezenta oraºul în relaþiile cu domnia,
supraveghea strângerea dãrilor, confirma toate
tranzacþiile de vânzare-cumpãrare încheiate în oraº,
danii, moºteniri, schimburi de proprietate. Dispunea de
o cancelarie coordonatã de un condicar, avea pecete
ºi catastif, în care se aflau transcrise toate documentele
care vizau oraºul. Judeþii au fost menþionaþi în douã perioade:
între 1424-1639 ºi între 1774 -1830. În prima etapã au fost
amintiþi 39 de judeþi: Toma (1512-1521), Tudoran (1585),
Gherghina (1586), Chirfote (1587), Drãghici (1602),
Petriman (1606), Dragul (1607), Ivan cel Bãtrân (1608,
1614). Spinciul (1611, 1613), Arsenie (1612), Cârstea
(1614), Stoica (1615), Vintilã (1619), Gheorghe (1620,
1625, 1627), Dumitru (1627, 1636), Lazãr (1630), Tudoran
(1635), Neagoe (1638-1639). Dupã anul 1639 nu mai sunt
menþionaþi în documente, dar au reapãrut în ultimul sfert
al secolului al XVIII-lea, perioadã care a corespuns cu
dispariþia vornicului de Târgoviºte. Documentele amintesc
pe Radu judeþ (1774), unul din ctitorii bisericii Albe (1779),
Toma judeþ (1797), Nicolae judeþ (1801), Toma (1808) ºi
Nicolae Andronescu (1827). (M.O.)

JURNAL DE DÂMBOVIÞA Apare în luna iunie 1994;
sãptãmânal pânã la 1 septembrie 1996 când devine
cotidian Incomod ºi independent. Lider în mass media
judeþului. Fondatori: Teodor Vasiliu ºi Alina Mavrodin
Vasiliu. (Face parte din trustul Artpress Impact
Târgoviºte). Rubricile care l-au consacrat: Editorial,
Neliniºti mioritice, Vox, Memoria presei
dâmboviþene, Caleidoscop naþional, Panoramic
sportiv, dar ºi paginile de politicã, economie, culturã,
învãþãmânt, anchete. Consacrarea ºi-o datoreazã ºi
jurnaliºtilor (amintim doar câteva nume): Teodor
Vasiliu, Alina Mavrodin Vasiliu, Andrei Vasiliu, George
Coandã, Violeta Stanciu, Virgil Voinescu, Ilie Bâzoi,
Sebastian Drãgan, Dan Stelian Popa, Sorin Popescu,
Gheorghe Safta, Petre Drãguþoiu, Gabriela Niþulescu,
Cornel Popa, Tinel Aldea, Ana-Maria Popescu, º.a.
Pânã în 2000 a fost titrat Jurnalul de Dâmboviþa, editor fiind SC Impact SRL Bucureºti. Este postat ºi pe
Internet. Continuã. (G.C.)

JURNAL DE TÂRGOVIªTE Apare în luna octombrie
1992, fondatori fiind Lucian Grigorescu, József Pildner,
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KEMENICI, Andrei (25.XI.1936, Bicaz, Neamþ)
Absolvã Liceul Petru Rareº din Piatra-Neamþ,
Academia Militarã de Radiolocaþie ºi Artilerie Antiaerianã
din Braºov, Academia de Înalte Studii Militare ºi unele
cursuri postacademice din Bucureºti. Parcurge ierarhia
gradelor ofiþereºti de la locotenent la general de brigadã.
A fost comandant al Regimentului de Artilerie
Antiaerianã ºi Rachete ºi al Garnizoanei Târgoviºte. În
timpul revoluþiei române din 1989, în cazarma
regimentului pe care îl comanda a asigurat arestul ºi
desfãºurarea procesului soþilor Nicolae ºi Elena
Ceauºescu intentat de cãtre un tribunal special militar.
Este unul dintre fondatorii Filialei Mircea cel Bãtrân
Dâmboviþa a Asociaþiei Naþionale a Veteranilor de
Rãzboi. A iniþiat construirea cãminului ºi policlinicii
Garnizoanei Târgoviºte. Este decorat cu importante
ordine ºi medalii ale României. (G.C.)

materiale istorice. Reapare în iulie 1934 ca sãptãmânal
independent cu titlul Chindia. (V.P.)
KOCH-PINTILICIUC, Luminiþa (13.III.1970) Atletã.
Legitimãri: Clubul Sportiv Târgoviºte (1983-1990), CSª
Petrolul Târgoviºte (1991-1992). Campioanã balcanicã
de juniori. Maestrã a sportului (1988). Recorduri personale:
400 m (53.33, 1989), 800 m (2.05.22, 1991). (A.B.)
KOTZBACHER, Erich, (27.VII.1942, Böhmisch
Kamnitz, Germania) Poet, prozator. Cursuri primare în
Azuga, Scãieni (Prahova), terminate la Buzãu, apoi cele
liceale la Ploieºti ºi Oneºti, unde lucreazã ca laborant.
Se transferã în judeþul Dâmboviþa (1968), devenind
târgoviºtean din 1975. Colaboreazã cu poezie la diverse
reviste ºi ziare: Ateneu (Bacãu), Luceafãrul,
România literarã, Cântarea României, Urzica,
Orizont (Timiº), Tribuna, (Cluj), Familia (Oradea),
Argeº (Piteºti). Premii la diferite festivaluri concurs
de poezie, printre care ºi cel de la Târgoviºte (1986).
Prezent în antologiile târgoviºtene: Diademe ale
timpului nostru (1979), Poezia cetãþii (2001), Cupola
de veac (2003), Almanah Mihai Eminescu (2004).
Debut editorial cu Sãgeata partului (1996), volum de
prozã scurtã ºi versuri, urmat de Iarba lui Ghilgameº
(2000, versuri) ºi cel de prozã memorialisticã Conacul
(2007). (V.P.)

KINDIA Este primul sãptãmânal politico-literar care
apare la Târgoviºte (3/15 septembrie 1878-iulie 1879).
Sunt scoase 3 numere. Director G. Garbiniu (profesor
ºi poet). Pe frontispiciu sunt înscrise cuvintele lui
Heliade: Eu n-am venit ruine sã tulbur pacea voastrã.
Revista militeazã pentru conservarea monumentelor
istorice din oraº, condamnând nepãsarea edililor faþã
de acþiunile distructive ale timpului. Aici publicã Garbiniu
un studiu despre Poeþii Vãcãreºti, precum ºi alte
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LA HELIADE Subtitratã Curier de ambe sexe.
Revista liceului eponim din Târgoviºte (Liceul Ion
Heliade-Rãdulescu) apare din aprilie 2001. Fondator
ºi profesor coordonator, Mircea Petrescu. Cuprinde,
aleatoriu, pagini dedicate procesului de instrucþie,
educaþie, de literaturã (semnatari, elevii liceului), de
religie, de performanþã ºcolarã, dar ºi cu caracter permanent (Confession, Curiozitãþi, Umor). Apare de
douã ori într-un an ºcolar. (G.C.)

Dâmboviþa, parlamentar A fãcut parte din Comitetul
Partidului Conservator, alãturi de I. Dalles, Elie Angelescu,
Constantin Carabella, Victor Baranga º.a. (M.C.)
LÃZÃRESCU, Iorgu Th. (1866, Bãrbuleþu,
Dâmboviþa  1953, Târgoviºte) Negustor, om politic. Fiu
de þãran, ºi-a încercat norocul la Bucureºti, unde ºi-a
fãcut ucenicia la Dimitrie Marinescu  Bragadiru.
Remarcat de patron pentru muncã ºi seriozitate a fost
luat colaborator, apoi ajutat sã-ºi deschidã propria sa
casã de comerþ. Dupã ce a fãcut mai multe încercãri în
localuri închiriate în Bucureºti, a înþeles cã nu trebuie
sã se risipeascã, ci sã-ºi concentreze la Târgoviºte
toate iniþiativele (1899), unde a înfiinþat magazine pentru
vânzarea bãuturilor spirtoase ºi a luat în antreprizã
Hanul Galben. În 1908 cu ajutorul fostului patron, a
înfiinþat Berãria ºi Restaurantul Iorgu Th. Lãzãrescu,
construite de Francesco Venchiarutii, o adevãratã
replicã a Hanului cu Bere din Bucureºti. A fost primul
care a desfãcut în oraº bere la pahar ºi bere specialã
Sleipingkar de la fabrica Bragadiru. Aici au fost invitaþi
regele Carol ºi prinþul Ferdinand sã serveascã masa,
când au venit la Târgoviºte pentru manevrele militare
din anul 1908. Plin de iniþiativã, din 1910 a instalat în
berãria sa un cinematograf, care proiecta pe pânzã filme
aduse de la cele mai renumite case din Paris. A fost
consilier municipal, membru în Cercul Central Comercial
ºi Industrial al Societãþii Stelea ºi a primit ca rãsplatã
mai multe medalii ºi ordine pentru munca sa: Ordinul
Coroana României (1922), Meritul Comercial (1924),
Meritul Comercial ºi Industrial (1935). ªi astãzi rãsunã
peste zona centralã a oraºului, clopotul cel mare de la
Biserica Stelea, donat de el. (M.O.)

LAMBRINO, Scarlat (16.VIII.1961, Bucureºti 
30.VIII.1964, Lisabona) Studii secundare la Liceul
Sfântul Sava ºi Universitatea la Bucureºti (1916),
specializare la Sorbona (1921). Doctor în istorie 1927.
Profesor de istorie la Târgoviºte la Liceul Ienãchiþã
Vãcãrescu (1919-1927) de unde a plecat profesor la
catedra de istorie anticã ºi epigrafie a Universitãþii din
Bucureºti (1927-1944) ºi profesor la Facultatea de Litere
(Lisabona, 1947-1964). Distins cu premiul V. Pârvan
al Academiei Române (1936). (M.O.)
LAZÃR, Radu (3.XI.1946, Traian, Brãila 
18.IX.2009, Târgoviºte) Inginer, inovator. ªcoala primarã
ºi gimnazialã în comuna natalã. Studii liceale la Brãila
(1964). Licenþiat al Institutului Politehnic Braºov (1969).
Specialist în tehnologia materialelor de maºini. Lucreazã
în siderurgie la ªantierul Naval Brãila (1969-1972). Se
stabileºte apoi în Târgoviºte, lucrând la Combinatul de
Oþeluri Speciale ca inginer (1972-1974), inginer-ºef
(1974-1982). Între 1982-1990, conduce Întreprinderea
Oþelinox din Târgoviºte. Revine în 1990 la Combinatul
de Oþeluri Speciale pânã la pensionare (2001). Stagii
de specializare în Germania (1973) ºi colaborãri cu firme
din Austria, Germania ºi Japonia. Brevete de invenþii în
domeniu, cu diverse teme, în 1972, 1982, 1984. Se
implicã în viaþa economicã ºi socialã a oraºului. (V.P.)

LEGEA LUI ÞEPEª Ziar pentru primenirea moralã.
Târgoviºte, octombrie 1928-iulie 1931. Proprietar Al.
Ghencea (numãrul 1, 1928) apoi director proprietar N.O.
Dallocrin (numãrul 2-38). De la numãrul 5 are mottoul:
Primenirea e primãvara sufletului. În articolul
Dezlegarea cuvântului se spune, printre altele, cã

LÃZÃRESCU, Emil Licenþiat în drept ºi litere la
Universitatea din Bucureºti, avocat, mare proprietar de
teren. Membru de frunte al Partidului Conservator din
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par moy Pierre Lescolopier parisien, lau 1574 de Venise
à Constantinnople. Aici utilizeazã informaþii directe,
informaþii preluate din alþi autori. Relatarea lui despre
palatul principelui care ar fi întãrit numai cu garduri
mari, împreunã cu a lui Francesco Della Valle,
asemãnãtoare, a derutat pe cercetãtorii anilor 60, care,
renunþând la datele corecte furnizate de cercetarea
arheologicã, ºi îmbrãþiºând, necritic ºi nejustificat
afirmaþiile lor au alterat problema cronologiei incintei
Curþii Domneºti. Relatarea lui Lescalopier despre
întãriturile Curþii Domneºti poate fi luatã în consideraþie
numai coroboratã cu cercetarea monumentului.
Descoperirea în 1961-1962 a nivelului de construcþie a
zidului interior de incintã în cadrul secolului al XV-lea,
publicatã ca ºi aceea, trecutã sub tãcere, din 1986,
face necesar ca relatãrile despre înconjurarea Curþii cu
ºanþ ºi palisadã sã fie socotite împreunã cu înconjurarea
acesteia cu ziduri (modelul Constantinopol) încã din
secolul al XV-lea. Aflãm în 1715 de la secretarul lui
Constantin Brâncoveanu, Anton Maria del Chiaro, cã la
acea datã ºanþul ºi palisada, aflate în exteriorul zidurilor
de incintã, existau. (C.I.)

Legea lui Þepeº nu vrea bogãþia acestui popor; vrea
mãrirea lui în suflet ºi-n virtuþi. În afara articolelor de
criticã socialã semnate de Pictorul Bastiliei, Teofan de
la Mistra, Poliodor Augustu, Robel Adoratorul (de fapt
directorul proprietar), a publicat versuri cu caracter
revoluþionar, articole de criticã socialã semnate de N.O.
Dallocrin, Lienuþa Mavrodin, Zoologul Mun, Eugen
Promischia. Reapare cu acelaºi titlu ºi subtitlu în 1994,
numãrul 39 (15-21 iulie) ºi pânã la numãrul 54, (28
septembrie  4 octombrie 1994). Proprietar Daniel
Tomescu, director József Pildner. Publicã poezii de
Radu Gyr, József Pildner, Ion Iancu Vale, prozã
semnatã de Toma George Veseliu, iar la rubrica note
de lecturã sunt prezentate personalitãþi strãine ºi
româneºti: P.P. Panaitescu, Alexandru Bogza, George
Emil Palade, Octavian Goga, Constantin Noica, Kant,
Nitzsche, Confucius. (V.P.)

LEGEA NOUÃ Ziar naþional liberal apare la
Târgoviºte în perioada 30 dec. 1918  2 nov. 1919, în
fiecare duminicã. Printre colaboratori, C.S. Ionescu, I.
Irimescu Cândeºti, care în numãrul 14, an I, din 31 martie
1919, afirma despre fostul sãu dascãl, Mihai Porojan
cã era dintre acei puþini care socotesc politica mijloc
pentru ridicarea ºi luminarea celor mulþi, pentru
înfãptuirea dreptãþii faþã de cei însetaþi de ea. Onorurile
i s-au dat, nu le-a cerut, socotindu-le drept prilej pentru
înfãptuirea celor mai nobile idei. (V.P.)

LETOPISEÞUL CANTACUZINESC [Istoria Þãrii
Rumâneºti de când au descãlecat pravoslavnicii
creºtini]. Cronicã a Þãrii Româneºti din a doua jumãtate
a sec. al XVII-lea, începe cu întemeierea þãrii la 1290
(datã stabilitã eronat, potrivit legendei descãlecatului
lui Negru Vodã) ºi se încheie cu urcarea pe tron a lui
Constantin Brâncoveanu în 1688. Mai cuprinde în adaos
date despre primii doi ani de domnie a acestuia. Este o
compilaþie, reproducând aproape în întregime lucrãri ca
Viaþa patriarhului Nifon, Istoria lui Mihai-Vodã fiul lui
Pãtraºcu-Vodã, pagini traduse din poema lui Stavrinos
Vitejiile prea cucernicului ºi prea viteazului Mihai
voievod sau ale Istoriei celor petrecute în Þara
Româneascã, începând de la ªerban Voievod pânã la
Gavril Voievod, alcãtuitã în versuri greceºti de Matei al
Mirelor. Partea a doua a Letopiseþului accentueazã
caracterul de cronicã a partidei Cantacuzinilor, mulþi
cercetãtori înclinând spre varianta apartenenþei lucrãrii
lui Stoica Ludescu. Rãmâne prima cronicã munteanã
de la sfârºitul secolului al XVII-lea. (V.P.)

LEGUMICULTURA Ocupaþie care necesitã o
anumitã specializare a fost practicatã cu precãdere de
cãtre bulgari stabiliþi în Târgoviºte, în mahalaua
sârbeascã. Cultivarea legumelor era favorizatã de terenul
mãnos din lunca Ialomiþei ºi de posibilitatea irigãrii
culturilor cu apã din râul Ialomiþa, folosind ºi sistemul
irigãrii cu ajutorul roatei de distribuit apa. Dezvoltarea
acestei ocupaþii s-a fãcut prin creºterea suprafeþelor
cultivate ºi prin practicarea acesteia de cãtre o forþã de
muncã specializatã reprezentatã de etnia bulgarilor
stabiliþi în cartierul Matei Voievod în 1851. (G.T./ C.V.)
LERESCU, Grigore Preºedinte al Consiliului
judeþean în anii 1886-1889, 1893-1894, vicepreºedinte
în 1894-1895. Politician apreciat, a contribuit la acþiuni
de dotare ºi modernizare a Târgoviºtei ºi a judeþului:
obþinerea creditelor pentru procurarea localului ºi a
mobilierului necesar armatei teritoriale în urma noii
împãrþiri a circumscripþiilor teritoriale, modernizarea
sistemului sanitar, construirea la Târgoviºte ºi Pietroºiþa
a unor cazãrmi teritoriale º.a. (M.C.)

LIBERTATEA Gazetã bilunarã a P.N.L.  gruparea
Tollea. Apare în perioada 6 aprilie  7 august 1923 sub
direcþia lui Grigore I. Tollea, având redacþia ºi
administraþia în Târgoviºte, strada I.H. Rãdulescu, nr.
11. Apariþia ziarului este prilejuitã de desprinderea din
P.N.L. a grupãrii Tollea, în aprilie 1923. Ca urmare,
scopul principal era criticarea conducerii liberale pentru
autoritarism ºi lipsã de activitate, în fapt, fiind vorba
de neînþelegeri între avocatul Grigore Tollea  fost
vicepreºedinte al P.N.L. ºi liderul judeþean C Dimitriu.
Scopul ziarului este prezentat alambicat, cu trimiteri

LESCALOPIER, Pierre (~1550  ~1597) Din familie
de magistraþi ai parlamentului din Paris. Studii:
Universitatea din Padova. Cãlãtorii la Constantinnopol.
Redacteazã un jurnal de cãlãtorie intitulat: Voyage fait
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comunitatea educaþionalã prin obþinerea a douã titluri
de ªcoalã Europeanã, promovabilitate 100% la
examenele naþionale, premii naþionale la Olimpiadele
de specialitate, Diplomã de Excelenþã în promovarea
culturii  2008 ºi 2011, Diplomã de merit pentru management performant  2006, 2010. ªcoala are profesori cu
experienþã în îndrumarea ºi pregãtirea elevilor pentru
participarea la concursuri de specialitate, care au
obþinut, în ultimul deceniu, peste 100 de premii ºi
menþiuni în cadrul Olimpiadelor Naþionale ºi al
concursurilor naþionale ºi internaþionale de specialitate:
pian (Pintea Cristina, Procopciuc Luminiþa, Stepan
Gabriela, Cristea Baroþi Sorin, Preda Olimpia, Pulbere
Ana-Maria), vioarã (Zaharia Dan, Þãran Marina), violoncel
(Bãdica Doina), canto (Luca Mariana), nai (Ionescu
Marian); ansamblu coral (Berechet Rodica, Badea
Florin); arte plastice (Simion Gheorghe; Costache
Briena, Opriºoreanu Carmen, Mãnguþã Paul, Mãnguþã
Cristian, Harea Larisa); arhitecturã (Radu Daniela,
Cârciumaru Narcis). Totodatã, ºcoala a obþinut prin elevii
ºi profesorii care i-au pregãtit, premii ºi menþiuni la
Olimpiada Naþionalã de limba ºi literatura românãprofesor Neagu ªtefana, respectiv la Olimpiada Naþionalã
de astronomie ºi astrofizicã-profesor Antonescu
Carmen. ªcoala manifestã deschidere spre activitãþile
extracurriculare, înregistrând rezultate deosebite: 
obþinerea titlului de ªcoalã Europeanã în 2007 ºi în
2010;  premierea revistei ºcolii Accent cu titlul de
laureat la Concursul Naþional al revistelor ºcolare în anii
2005, 2006, 2007;  realizarea de proiecte
extracurriculare internaþionale, cu atragere de fonduri
extrabugetare: 2001-2003 Proiect Comenius bilateral
lingvistic Culturã fãrã frontiere, coordonat de profesor
Boghici Constantina ºi având ca partener ªcoala de
Muzicã Vaxjo din Suedia; 2003-2005  Proiect
Comenius multilateral Memorie ºi istorie în sculptura
monumentalã europeanã, coordonat de profesor Istrate
Gabriela, realizat în colaborare cu Colegiul Blaise
Pascal Italia, Colegiul Tellford-Scoþia, Liceul KerkyrasGrecia; 2003-2005  Proiect internaþional Comunicare
interºcolarã, coordonat de profesor Nicolae Mihaela,
realizat în parteneriat cu Kotor Gymnasium-Croaþia,
Peter Sola School-Muntenegru, Knights Highschool
Maryland SUA; 2003-2005  Parteneriat ªcoalã-Pãrinþi
finanþat de Asociaþia Catholic Relief Services din SUA,
coordonat de profesor Teodorescu Sabina ºi participare
la competiþia între proiecte de acest fel, în urma cãreia
s-a obþinut dotarea Amfiteatrului liceului cu echipament
de sonorizare; 2007-2010  Proiect internaþional
Deliberând în democraþie, finanþat de Departamentul
pentru Educaþie al SUA, coordonat de profesorii
Antonescu Carmen ºi Stan Daniela; 2006-2008 
Proiectul internaþional Un mediu mai sigur pentru copii
 efortul comun al pãrinþilor ºi al ºcolii faþã de fenomenul
de trafic de fiinþe umane, în parteneriat cu Asociaþia

voalate la P.N.L.: Înþelegem sã luptãm fãrã a þine seama
de nimic ºi de nicio consideraþiune personalã, pentru
scoaterea din viaþa politicã a tuturor acelora care,
indiferent de partidul din care fac parte, au fãcut, prin
lipsa lor de energie ºi de activitate, sau prin fapte
reprobabile, sã încolþeascã în sufletul multora, otrava
neîncrederii faþã de cei care formeazã pãtura mai ridicatã
a societãþii noastre. Publicã articole Grigore Tollea,
avocatul C.S. Ionescu, studentul Horia Popescu º.a.
Preocuparea principalã o reprezintã criticarea conducerii
liberale reprezentatã de C. Dimitriu, C.I. Nicolaescu,
Polizu Dragomirescu, Stavri Diaconescu, socotiþi
parveniþi politici. Sunt abordate ºi alte teme: Constituþia
din 1923, greva funcþionarilor publici, activitatea
Prefecturii, polemici politice, activitatea parlamentarilor
dâmboviþeni, sãrbãtorile religioase, apeluri cãtre
dâmboviþeni pentru explicarea tensiunilor din rândul
liberalilor º.a. Titlurile articolelor sunt semnificative: Ce
vrem noi, O lãmurire, Prin libertate, Spre o viaþã
politicã sãnãtoasã etc. (M.C.)
LIBRÃRIILE ORAªULUI Au reprezentat ferestre
deschide pentru tineretul studios, avid de culturã, ce
era tot mai numeros în oraº. Creºterea numãrului de
cititori a determinat înmulþirea librãriilor, în anul 1933
erau menþionate librãriile Ilie Ionescu, Cartea
Româneascã, Socec, Gh. Stãnescu ºi Universalã,
librãria Ienãchiþã Vãcãrescu (1936). Dupã 1934 librãriile
au fost antrenate în organizarea manifestãrii
Sãptãmâna cãrþii, prin care se urmãrea popularizarea
cãrþii româneºti. (M.O.)

LICEUL DE ARTE BÃLAªA DOAMNA Proiectul
învãþãmântului vocaþional-artistic a fost lansat la
Târgoviºte în anul 1957, prin ªcoala de Muzicã ºi Arte
Plastice, sub coordonarea stimulativã a Inspectoratului
ªcolar Judeþean Dâmboviþa. În anul 1997, ºcoala se
transformã în Liceul de Muzicã ºi Arte Plastice, instituþie
care s-a înnobilat din 2006 cu numele Bãlaºa
Doamna-soþia voievodului Constantin ªerban (16541658), personalitate sub patronajul cãreia la Târgoviºte
se dezvoltã o viaþã spiritualã remarcabilã. Învãþãmântul
artistic târgoviºtean a cunoscut un curs rodnic,
componenþei muzicale instrumentale ºi vocale,
adãugându-i-se cea plasticã, prin specializãrile picturã,
arhitecturã, design ambiental ºi vestimentar, graficã ºi
artã monumentalã. De-a lungul anilor s-au remarcat
directori devotaþi, cu contribuþii majore la afirmarea
instituþiei: prof. Savu Olga (1957-1965), prof. Soare
Constantin (1965-1984), director adjunct înv. Popescu
Stela (1984-1989), prof. Ionescu Radu (1990), prof.
Zaharia Dan (1990-1997), prof. Boghici Constantina
(1997-2001) director adjunct prof. Harhoiu Victoria (20002001); prof. Gabriela Istrate (din 2001 pânã în prezent).
Liceul dobândeºte un prestigiu incontestabil în
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devenit ªcoala Profesionalã de Fete I. Fusea. În 1906
se transformã în Gimnaziul Industrial Casnic-Atelier de
Þesãtorie. Din anul 1928 funcþioneazã ca ªcoalã de
Industrie Casnicã (croitorie-rufãrie) pânã în anul 1941.
Începând cu 1937, instituþia se numeºte ªcoala
Pedagogicã de Fete care îºi desfãºoarã activitatea pânã
în 1949. Din 1949 ºi pânã în 1957 devine ªcoala Medie
Nr. 2 alãturi de celelalte douã licee teoretice ale oraºului
Târgoviºte. Din anul 1954 este ªcoala Medie Mixtã de
10 ani ºi 11 ani, pânã în 1965 când, cu prilejul
centenarului morþii lui I.H. Rãdulescu, numele acestei
personalitãþi este atribuit ºcolii, devenitã primul liceu
teoretic cu clase speciale de matematicã din judeþ.
Acesta a funcþionat pânã în anul 1972 când toate liceele
au cãpãtat profil industrial. Astfel, din 1974 s-a numit
Liceul Mecanic-Grup ªcolar de pe lângã Întreprinderea
de Strunguri Târgoviºte. În 1978 liceul ºi-a mutat sediul
din Calea Domneascã (actuala ªcoalã Nr. 1) în
Bulevardul Unirii nr. 28 iar în anul 1981 Grupul ªcolar
devine Liceul Industrial Nr. 3. Din 1990 liceul ºi-a
recãpãtat denumirea de I.H. Rãdulescu pânã în 2001
când a redevenit Grup ªcolar Industrial I.H. Rãdulescu,
având profil industrial ºi teoretic. Din 2006 liceul are
numai profil teoretic, pãstrând numele glorioasei
personalitãþi literare Ion Heliade Rãdulescu. Instituþia a
fost condusã de-a lungul timpului de pedagogi care au
marcat evoluþia generaþiilor de elevi: Eugenia Apostol
(1956-1966), Iulia Radu (1966-1974), Alexandru Apostol
(1974-1985), Ana Uþã (1985-1990, 1995-1998,20022006), Ion Stoica (1990-1995), Mioara Ciucã (20062010). Profesorul doctor Mihail Dumitru a îndrumat
participarea elevilor la proiecte de mediu, obþinând la
nivel naþional, premii în perioada 2000-2009. A înfiinþat
ºi condus timp de 10 ani Simpozionul Omul ºi natura.
La afirmarea valorii liceului au contribuit ºi alþi profesori:
Nicolescu Alexandru (limba românã), Mihaela Nicolae
(geografie), Nicolae Stan (istorie), Liana Grigorescu
(autor de manual de chimie), Florea Florina ºi Niculae
Stan (coautori la Ghidul metodologic de predare ºi
evaluare în ºtiinþe socio-umane), Mihaela Orfanu
(coautor la culegeri de teste pentru Istoria românilor).
S-a obþinut locului I la Concursul naþional de produse
finale ale Proiectelor Comenius, Made for Europe
coordonat de cãtre prof. Popa Teodora. Liceul I.H.
Rãdulescu participã din 2005 la un parteneriat cu
SIVECO, avându-i ca formatori naþionali pe profesorii
Angelica Tãbârcã ºi Tãbârcã Radu care desfãºoarã
cursuri de formare INTEL TEACH ºi de Iniþiere IT ºi
utilizare AeL. De asemenea, prin ONG New Projects
au organizat Proiecte Naþionale de Tineret (ANST) ºi
Concursul INFOGATES. Din 2009 liceul participã la
proiectul de partener CISCO în Licee, proiect propus
de Academia Credis Bucureºti, cea mai mare Academie
CISCO din România. Prin acest parteneriat, elevii liceului
au acces la programul educaþional CISCO Netacad, cel

Catholic Relief Services din SUA: 2007-2011  Proiect
internaþional Identificarea de mecanisme transnaþionale
de luptã împotriva traficului de persoane, finanþat de
Uniunea Europeanã, ambele proiecte coordonate de
profesor Nicolae Mihaela.; derularea unui proiect cu
organizaþia Peace Corps România, prin prezenþa în
ºcoalã, în perioada 2006-2008, a unui voluntar american
ca profesor de limbã englezã. Liceul de Arte Bãlaºa
Doamna din Târgoviºte are o istorie onorantã, în
decursul cãreia a pãstrat întotdeauna un nivel calitativ
ridicat al actului învãþãrii. Unic în judeþ prin profilul sãu,
Liceul de Arte asigurã azi elevilor sãi un standard de
pregãtire ce întruneºte aprecieri unanim favorabile din
partea beneficiarilor. (M.C.)

LICEUL DE FETE CONSTANTIN CARABELLA
 Clãdire de patrimoniu (DB-II-m-B-17292, Str. Lt.
Pârvan Popescu, nr. 58, 1925) Construcþie masivã
compusã din pivniþe pe toatã suprafaþa, parter ºi etaj,
cu ziduri exterioare cu grosimea de 60-80 cm, soclu de
1,20 m, ancadramente la uºi ºi ferestre, brâu nedecorat
la nivelul parterului. Între 1921-1925 a funcþionat ca
ªcoalã Secundarã de Fete gr. II, într-un spaþiu modest,
pus la dispoziþie de funcþionarul superior în Ministerul
de Finanþe, Constantin I. Carabella. Din 1925, s-a numit
ªcoala Constantin Carabella. Inaugurarea noii clãdiri a
avut loc la 13 decembrie 1925, în prezenþa miniºtrilor
I.G. Duca, Gheorghe Mârzescu, dr. C. Angelescu,
ministrul Instrucþiunii Publice. În cei aproape 80 de ani,
a funcþionat fãrã întrerupere, schimbandu-ºi doar
denumirea: Liceul Constantin ºi Maria Carabella (între
1925-1948), ªcoala Medie Nr. 1 (1948-1968), Liceul
Teoretic Nr. 1 (1968-1977), Liceul Industrial Grigore
Alexandrescu (1977-1990), Liceul Teoretic Grigore
Alexandrescu (1990-1997), Liceul Teoretic Constantin
I. Carabella din 1997 ºi începând din 1 septembrie 1999,
a primit prin Ordin ministerial denumirea de Colegiul
National Constantin I. Carabella. (G.T./ C.V./M.O.)
LICEUL IENACHIÞÃ VÃCÃRESCU  Clãdire de
patrimoniu (DB-II-m-B-17253, Calea Domneascã, nr. 235,
1892) Clãdirea a fost conceputã de arhitectul Maimarolu,
cu îmbunãtãþiri efectuate ulterior sub coordonarea
arhitecþilor Al. Sãvulescu ºi R.D. Nedelcu. A fost construitã
pe terenul fostei bisericii Sf. Vineri. Cu prilejul sãrbãtoririi
centenarului din 1974 s-a montat pe zidul Colegiului
Naþional o placã comemorativã. (G.T./ C.V./M.O.)
LICEUL ION HELIADE RÃDULESCU Este una
dintre cele mai vechi instituþii de învãþãmânt din þarã.
Istoria sa bogatã þine de tradiþia ºcolii româneºti ºi pune
în evidenþã capacitatea de adaptare la transformãrile
impuse de diferitele regimuri politice. ªcoala a fost
înfiinþatã în anul 1860, funcþionând în principal ca ªcoala
Primarã Nr. 1 de Fete Târgoviste. Între 1891-1904 a
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LICEUL TEORETIC PETRU CERCEL În evoluþia
ºcolii se întâlnesc mai multe etape: ªcoalã Tehnicã
Sanitarã pe lângã care funcþioneazã ºi o ªcoalã
Profesionalã (1969-1973), Grup ªcolar Sanitar (19731990), Liceu Teoretic ºi ªcoalã Postlicealã Sanitarã
(1990-2003), Liceu Teoretic (2003-prezent). De-a lungul
anilor s-au remarcat la conducerea unitãþii directori
provenind din rândul cadrelor medicale sau din rândul
profesorilor: doctor Ciocardia Adrian (1969-1974),
asistent Voinea Felicia (1974-1978), profesor Mina Elena
(1978-1981), doctor Trifu Viorica (1981-1987), profesor
Iancu Teofil (1987-1989), profesor Cãliman Aurelia
(1989-1990 ºi 2010  prezent, director adjunct 19951997), doctor Mimiº Pavel (1990-1991), doctor Simion
Mariana (1991-1992), profesor Tomescu Elena (19921996), doctor Simion Ion (director adjunct, 1992-1994),
doctor Pârvu Constanþa (director adjunct, 1994-1996),
profesor Popescu Viorica (1996-1999), profesor Ene
Feodosia (director adjunct 1998-1999 ºi director 19992008), profesor Lungu Ion (director adjunct (1999prezent), profesor Dinu Gabriela (2008-2010). Îmbinând
buna pregãtire profesionalã cu dorinþa de performanþã,
cadrele didactice s-au remarcat prin preocupãri diverse:
autori de manuale (Dondorici Florentina  istorie),
participãri la simpozioane naþionale ºi internaþionale
(Ioneci Elena-geografie), autori ai unor lucrãri de
specialitate (Ioneci Elena-geografie) sau ai unui Ghid
de bune practici (Irimia Monica, Guzun Gabriela,
Florescu Mihaela, Dondorici Florentina), premii la
olimpiadele naþionale de limba italianã ºi limba rusã
prin elevii pregãtiþi de doamnele profesoare Rãdulescu
Emilia, respectiv Ene Feodosia. Un rezultat de excepþie
îl reprezintã medalia de aur obþinutã de elevul Bologan
Alexandru la Olimpiada internaþionalã de limba rusã de
la Moscova, în anul 2001 (profesor Ene Feodosia). Unii
dintre profesorii ºcolii ºi-au valorificat experienþa ºi
competenþele în domeniul instructiv educativ ca inspectori
ºcolari: Cãliman Aurelia, Ene Feodosia, Mariniuc Mircea,
Fulger Elena, Mihãescu Mirela, Dinu Gabriela. Existã
deschidere spre valorile ºi experienþele europene:
participarea la proiectul lingvistic Religie ºi umanism
(2003), în care s-au implicat Popescu Luminiþa, Ene
Feodosia, Grigorescu Maria, Lungu Ion, obþinerea unor
burse Comenius (Irimia Monica  2007), primirea unor
donaþii de carte din partea Institutului Român pentru
Drepturile Omului ºi a Comisiei Naþionale de Combatere
a Discriminãrii. Echipa managerialã (Dinu Gabriela,
Cãliman Aurelia, Lungu Ion) se preocupã pentru
atragerea de fonduri europene prin proiectul Reabilitarea,
modernizarea, dezvoltarea ºi echiparea infrastructurii
educaþionale cu o valoare de peste 7 milioane de lei.
Liceul Petru Cercel are preocupãri interesante în plan
extraºcolar, obþinând rezultate notabile la concursurile
judeþene. Sunt tradiþionale manifestãri precum Zilele
liceului. Se editeazã o revistã a ºcolii. (M.C.)

mai amplu ºi mai modern program de e-learning în
domeniul tehnologiei ºi comunicaþiei care existã în lume.
În anul 2001 catedra de limbã ºi literatura românã, sub
îndrumarea profesorului Mircea Petrescu, a înfiinþat
revista ºcolarã La Heliade, dublatã de un concurs
judeþean de prozã, poezie, dramaturgie ºi criticã literarã.
Elevii liceului au obþinut rezultate notabile la concursurile
naþionale sub îndrumarea unor profesori entuziaºti: Florea
Floarea  premii ºi menþiuni în perioada 2004-2010 la
concursul Istorie ºi societate în dimensiune virtualã,
medalie acordatã de preºedintele României în cadrul
Proiectului naþional SNAC, premiul I  Proiecte în
beneficiul comunitãþii (2010, Piatra Neamþ); Liana
Grigorescu  premiile al II-lea ºi al III-lea la concursul
internaþional Eco Junior, menþiune la Simpozionul O
Europã curatã (2007-2009) ºi Dorina Stãnculete 
premiul al III-lea, la Concursul Viitorul începe azi. (M.C.)

LICEUL MILITAR NICOLAE FILIPESCU Din
iniþiativa ministrului de Rãzboi Nicolae Filipescu, la 1
octombrie 1912 îºi deschide cursurile Liceului Militar
de la Mãnãstirea Dealu care va purta numele iniþiatorului
sãu. De altfel, cu preþuire, metaforic, i se va spune ºi
Cuibul ºoimilor. Destinat fiilor de militari, cât ºi unor
elevi provenind din medii sociale mai puþin favorizate
ale societãþii româneºti, liceul este înfiinþat cu aprobarea
regelui Carol I. Curând dupã inaugurare devine o celebrã
instituþie de instruire, educaþie intelectualã ºi patrioticã,
ºi de instrucþie, aici fiind înscrisã ºi clasa specialã 
creatã la dorinþa regelui Carol II  destinatã pregãtirii
gimnazial-liceale ºi militare a principelui Mihai,
moºtenitor al tronului, Mare Voievod de Alba-Iulia 
acesta fiind însumat, la cererea regelui Carol II, la acest
liceu la 22 octombrie 1930 , ºi care a funcþionat la
Palatul Regal din Capitalã. Uniforma elevilor era croitã
dupã modelul ªcolii Theresianum din Viena. În
decembrie 1916 elevi ºi profesori ai liceului vor lupta
eroic  unii pânã la jertfa supremã  pentru apãrarea
oraºului Târgoviºte atacat de trupele Diviziei a 12-a
bavarezã a generalului Morgen. În 1931, la cererea
regelui Carol II, fiul sãu, Marele Voievod de Alba-Iulia,
viitorul rege Mihai I, este însumat la acest liceu, iar
din dispoziþia directorului acestei instituþii de învãþãmânt
este trecut la începutul catalogului clasei I din acest
an. În iunie 1932, liceul de la Mãnãstirea Dealu este
ridicat la rangul de Liceu Militar de Gardã. Ca urmare a
cutremurului din 10 noiembrie 1940, cu o magnitudine
de 7,4 pe scara Richter, mare parte a clãdirilor liceului
este distrusã. S-a luat mãsura mutãrii sale la Predeal,
apoi la Breaza schimbându-i-se numele în Dimitrie
Cantemir. Este de amintit cã una din promoþii a liceului
va purta numele regelui Mihai I. Dintre cadrele didactice,
de reputaþie naþionalã, sunt de amintit: Nicolae Cartojan,
Dumitru Berciu, Octav Onicescu, Elie Carafoli, D.D.
Botez, Achim Stoia, Victor Brânduº. (G.C.)
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LIGA OPERELOR SOCIALE Se formeazã în
septembrie 1944, având ca obiectiv ajutorarea sãracilor,
a invalizilor, orfanilor ºi vãduvelor de rãzboi. Preºedintele
Ligii era primarul Ion Rãdulescu. În comitetul de
conducere se aflau medicul oraºului ºi câte un delegat
din partea clerului, garnizoanei ºi profesorilor secundari.
Acþiuni întreprinse: organizarea unor cantine ºcolare,
pom de Crãciun pentru copiii sãraci, colete pentru cei
cu mari greutãþi familiale, colaborarea cu societãþile
sociale. (M.C.)

LIGA APÃRÃRII NAÞIONAL CREªTINE (LANC)
În România, LANC a fost înfiinþatã în martie 1923 de
profesorul A.C. Cuza, programul sãu prevãzând:
apãrarea monarhiei constituþionale, educaþie naþionalã
ºi creºtinã, combaterea curentelor cu caracter de luptã
de clasã, creºterea rolului bisericii ortodoxe în viaþa
statului, lupta împotriva evreilor (antisemitismul) º.a. La
Târgoviºte, aceastã organizaþie s-a constituit (probabil)
în anii 1925-1926, când erau rãspândite diverse materiale
cu conþinut antisemit: manifeste, ziare, broºuri etc.
Organul de presã era ziarul Deºteptarea (1927) care
avea subtitlul România a românilor. Jidanii la Palestina.
În anii 1926-1928, în fruntea organizaþiei s-a aflat Vasile
Alexe, avându-i colaboratori pe Costicã Dumitra, Aurel
Teodorescu º.a. Aderenþa LANC în Târgoviºte ºi în judeþ
a fost modestã, cãci, cu excepþia alegerilor parlamentare
din 1927 când a obþinut 2,49% din voturi, în rest a obþinut
rezultate slabe, intrând într-un evident declin politic. În
1935, LANC a fuzionat cu Partidul Naþional Agrar,
formând Partidul Naþional Creºtin. (M.C.)

LIGA / PARTIDUL POPORULUI S-a format la
Târgoviºte în decembrie 1918, adepþii sãi provenind din
rândul þãranilor, intelectualilor, burgheziei, atraºi de
mitul generalului Alexandru Averescu  liderul la nivel
naþional. A activat pânã în 1938, când a fost dizolvat de
regimul carlist. În conducerea judeþeanã s-au afirmat
ªerban Tassian, Gonzalv Ionescu, Iancu Anastasescu.
Obiective programatice: stabilirea rãspunderilor pentru
abuzurile ºi greºelile comise în conducerea intereselor
þãrii, înfãptuire reformei agrare ºi a celei electorale etc.
Organe de presã: Steaua Dâmboviþei (1919-1921),
Gazeta poporului (1922-1927), Gazeta Partidului
Poporului (1926). În Dâmboviþa, a obþinut rezultate
notabile în alegerile parlamentare din 1920-33,16% ºi
în 1926-39,88%, trimiþându-i în Camerã pe Theodor
Pârjolescu ºi dr. C. Popescu (1920) ºi pe Gonzalv
Ionescu, Gogu Oprescu, Ionescu-Boteni ºi I. Pavelescu
(1926). Rezultate bune au fost abþinute ºi la Senat în
1926. În anii de guvernare (1920-1921, 1926-1927),
averescanii au îndeplinit funcþia de prefect prin ªerban
Tassian, Iancu Anastasescu, C.M. Bãrbulescu (19201921) ºi Iancu Anastasescu (1926-1927). La
conducerea Primãriei Târgoviºte s-au succedat Stavri
Diaconescu, colonelul Gheorghe Popescu, Gonzalv
Ionescu (1920-1921), Constantin S. Ionescu (19261927). S-au obþinut realizãri importante pentru oraºul
Târgoviºte: stabilirea daunelor provocate de ocupaþia
germanã din anii 1916-1918, demararea lucrãrilor de
împroprietãrire pe baza noii reforme agrare, îmbunãtãþirea
situaþiei sanitare a oraºului, rezolvarea unor probleme
de gospodãrire comunalã (asigurarea apei, a energiei
electrice etc.), asigurarea condiþiilor pentru desfãºurarea
procesului de învãþãmânt, diversificarea activitãþilor
recreativ-culturale (cinematografe, Societãþi culturale,
excursii), cinstirea eroilor neamului, mãsuri pentru un
comerþ civilizat etc. (M.C.)

LIGA CULTURALÃ  SECÞIA TÂRGOVIªTE Liga
Culturalã pentru unitatea culturalã a României  secþia
Târgoviºte s-a înfiinþat la Târgoviºte încã din 1891 ºi a
reprezentat o continuare fireascã a societãþii Progresul,
membrii acesteia acþionând acum pe un plan superior,
impus de noi cerinþe. A acþionat pentru ridicarea statuii
ilustrului reprezentant al generaþiei paºoptiste, Ion
Heliade Rãdulescu ºi au rãmas memorabile în epocã
marile manifestãri cu caracter politic, patriotic ºi
naþional, reprezentate prin evocarea unor momente
majore ale istoriei naþionale. Comemorarea a 300 de
ani de la moartea lui Mihai Viteazul (1901), când s-a
depus o frumoasã coroanã de lauri la mormântul marelui
voievod de la Mãnãstirea Dealu, pelerinajul de la 8
noiembrie 1909 la Mãnãstirea Dealu etc. Sub patronajul
Secþiei din Târgoviºte, ºi-au desfãºurat activitatea
cercuri ºtiinþifice, ºezãtori sãteºti, biblioteci publice, iar
membrii ei au stãruit sã contribuie la deºteptarea satelor
ºi luminarea þãranilor. Printre membrii marcanþi ai secþiei
târgoviºtene s-a aflat Ion Ghica. Foarte activi s-au
dovedit membrii colectivului didactic al ªcolii de Bãieþi
Nr. 1: Constantin Popescu Condurãþeanu, Nicolae N.
Lascu, Nicolae Gr. Teodoriu, Nicolae Tebeicã etc.
Reorganizatã în 1912, în fruntea Ligii s-a aflat dr. Ion
Marinoiu, mort ca un erou pe câmpul de bãtaie în
Rãzboiul pentru Întregirea Neamului. Dupã Primul Rãzboi
Mondial, secþia târgoviºteanã a fost sufletul marilor
sãrbãtori naþionale prilejuite de readucerea capului
marelui voievod Mihai Viteazul la Mãnãstirea Dealu (26
august 1940), comemorarea a o sutã de ani de la
moartea martirului redeºteptãrii naþionale, Tudor
Vladimirescu (22 martie 1921) ºi organizarea la
Târgoviºte a Congresului Ligii Culturale, prilej cu care
s-a remarcat profesorul Christache Georgescu. (M.O.)

LIGARIDIS Paisios (1609, Chios  1678, Kiev)
Cãrturar. Studiazã la Colegiul Sf. Anatasius de la Roma,
fiind nãscut ortodox, dar botezat catolic. Ulterior, la
Istanbul, va reveni la ortodoxie. A venit la Târgoviºte ca
profesor al fiilor lui Constantin Cantacuzino, activând ºi
la curtea domneascã, în timpul lui Matei Basarab. Plecat
la Ierusalim, revine în Þãrile Române (1644) ca fost
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revistã: Alexandru George (Accente), Mircea Horia
Simionescu (Literaturã dus-întors), Barbu Cioculescu
(Breviar), Mircea Constantinescu (Raftul de sus), acad.
Mihai Cimpoi (Eseu), Florentin Popescu (Note de
lecturã, alternând cu Portrete în peniþã), Henri Zalis
(Recitiri), Nicolae Scurtu (Restituiri), Tudor Cristea (Editorial; Cronica literarã; Revista revistelor), Dumitru
Ungureanu (Alambicotheca), Daniela-Olguþa Iordache
(Lecturi), Mihai Stan (Lecturi; Interviu, Semnal), Mihai
Gabriel Popescu (Clio), Victor Petrescu (Dicþionar;
Portrete literare), George Coandã (Geocivilizaþie
româneascã), ªtefania Rujan (Eseu), George Toma
Veseliu (Restituiri; Lecturi), Geogre Anca (Dharma
hindusã, Steiuri), Corin Bianu (Lecturi, Prozã), Emil
Stãnescu (Eseu), Ion Mãrculescu (Prozã), Nicolae Ionel
(Lecturi; Prozã). Scriitorii Grigore Grigore (Poezie), Victor Davidoiu (Prozã), Constantin Voicu (Poezie), Dan
Þop (Epigrama), Ion Bratu (Folclor), Florea Turiac
(Poezie) au avut apariþii cvasipermanente. Nu trebuie
trecutã cu vederea colaborarea doamnelor Viorica
Rãduþã ºi Georgeta Adam, a criticilor Liviu Grãsoiu,
Iordan Datcu, Ioan Adam, Margareta Bineaþã º.a. Cu
intermitenþe au fost gãzduiþi în Litere Emil Vasilescu,
Petre Gheorghe Bârlea, Marius Bãdiþescu, Daniel
Drãgan, Ioana Dana Nicolae, George Geacãr º.a.
Întâlnirea la Chiºinãu, în octombrie 2002, a redactoruluiºef, Mihai Stan, cu poetul Iulian Filip pe lângã înfiinþarea
unei subredacþii a revistei Litere în Chiºinãu a avut ca
efect rubrica Poezia Acasã (susþinutã de poetul ºi
graficianul Iulian Filip), în care, lunã de lunã, au fost
prezentaþi cititorilor peste 60 de poeþi contemporani din
Basarabia într-o selecþie autorizatã. Pornind de la
aceastã rubricã, Mihai Stan ºi Iulian Filip au realizat o
antologie liricã, apãrutã în douã ediþii (a doua
augmentatã), la Editura Bibliotheca. La Salonul
Internaþional de Carte Chiºinãu, 2008, antologia Poezia
Acasã. Poeþi contemporani din Basarabia s-a clasat
pe locul al doilea într-un top al celor mai citite/vândute
cãrþi în 2007 în Republica Moldova. Lumea literarã a
semnalat apariþiile revistei Litere în mod repetat, cu
interes (ºi, îndeobºte, elogios) în Adevãrul literar ºi
artistic, Literaturã ºi Artã (Chiºinãu), Jurnal de
Dâmboviþa, Argeº, Cafeneaua literarã, România
literarã, Observator cultural, Biblioteca, Curier,
Cotidianul, Vatra, Universul Cãrþii, Convorbiri
literare, Contemporanul, Naþional, Sãgetãtorul,
Familia, Luceafãrul, Trivium, Sud, Pro Saeculum,
Axioma, Orizont, Oglinda literarã, Luceafãrul,
devenit de dimineaþã (orgolios ºi vindicativ) º.a. Despre
revista Litere, Dicþionarul general al literaturii române,
vol. IV L/O dã date pe o coloanã ºi jumãtate, fraza de
final fiind caracterizantã: Litere a reuºit sã coaguleze
un grup de autori legaþi de spaþiul dâmboviþean, de la
reprezentanþii ªcolii de la Târgoviºte pânã la generaþiile
mai noi, ºi s-a impus prin valoarea materialelor publicate,

profesor la ºcoala greceascã din Târgoviºte ºi predicator al Curþii Domneºti. La îndemnul mitropolitului ªtefan,
alãturi de dascãlul grec Ignatios Petritsis, Ligaridis a
ajutat pe monahul Daniil Panoneanul, la traducerea din
greceºte în româneºte a cãrþii Îndreptarea legii, numitã
ºi Pravila cea mare sau Pravila de la Târgoviºte (1652)
 primul corp de legi scrisã în limba românã, destinat
sã întãreascã autoritatea judecãtoreascã. Ulterior,
Ligaridis a activat la Moscova, participând la sinodul ce
a ratificat alegerea lui Ioasaf pe scaunul patriarhal al
Bisericii Ruse Ecumenice ºi aprobarea reformei lui
Nikon. Conflictul cu superiorii sãi l-a determinat sã scrie
o istorie nefavorabilã a Patriarhatului de Ierusalim. Autor
al Cãrþii cu oracole. (A.ª./M.O.)

LIMBA ªI LITERATURA ROMÂNÃ Revistã a
Inspectoratului ªcolar Judeþean Dâmboviþa. Apare între
anii 1998-2000 la Editura Bibliotheca din Târgoviºte.
Colegiul director: Marian Popescu, Honorius Moþoc,
Aniºoara Burlea. Redactor-ºef Mihai Stan. În colectivul
de redacþie, cadre didactice ºi elevi. Abordeazã articole
în care valorificã experienþa procesului instructiv-educativ
desfãºurat în ºcolile dâmboviþene. De asemenea,
numeroase pagini sunt destinate literaturii, istoriei literare
locale, despre: Nicolae Untãrescu, Ion Ciorãnescu,
Bezdeadul în literaturã. Sunt inserate recenzii sau
prezentarea lucrãrilor de specialitate elaborate de
profesori, pertinente opinii asupra predãrii în ºcoalã a
unor scriitori. Este reliefatã activitatea desfãºuratã de
cenaclurile literare (Elena Vãcãrescu, I.L. Caragiale), a
tinerelor condeie, prin publicarea unor creaþii. (V.P.)
LITERE (Director  Tudor Cristea, redactor-ºef 
Mihai Stan, secretar de redacþie  Ion Anghel,
tehnoredactor  Ioan Alexandru Muscalu). Subtitratã
Revistã lunarã de culturã a Societãþii Scriitorilor
Târgoviºteni, publicaþia a fost lansatã în aprilie 2000
din iniþiativa scriitorilor Tudor Cristea, Mihai Stan ºi
Dumitru Ungureanu. Apare cu sprijinul Editurii
Bibliotheca din Târgoviºte ºi parþial cu cel al Consiliului
Judeþean Dâmboviþa prin Centrul pentru Culturã
Tradiþionalã Dâmboviþa, iar din 2010 prin finanþarea
parþialã a Centrului Judeþean de Culturã Dâmboviþa.
Redacþia principalã funcþioneazã la Târgoviºte (în sediul
Editurii Bibliotheca), alte douã redacþii (filiale) la Gãeºti
ºi la Chiºinãu (acad. Mihai Cimpoi, scriitorii Iulian Filip,
Vasile Romanciuc, Ianoº Turcanu, Aurelian Silvestru,
Igor ªarov  iniþial, cu sediul la Uniunea Scriitorilor din
Republica Moldova ºi la Primãria Municipiului Chiºinãu).
Editura Bibliotheca a iniþiat demersurile pentru obþinerea
ISSN-ului (1582-0289) ºi a realizat, începând chiar cu
primul numãr, tehnoredactarea ºi tiparul. Colaboratorii
editurii au devenit colaboratori ai Litere-lor, iar cei ai
Litere-lor  ai editurii. Cei mai mulþi au tipãrit, în timp,
cãrþi în editura târgoviºteanã ºi au/ au avut rubrici în
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acestei tipografii în 1558, Triod Penticostar. Prin
activitatea depusã Liubavici continuã tradiþia tipograficã
a Târgoviºtei, începutã de Macarie, cãrþile tipãrite aici
având o largã circulaþie pe întregul teritoriu de culturã
slavã. (V.P.)

prin fermitatea ºi caracterul avizat al opiniilor, dar ºi
printr-un mod elegant de a polemiza. Legând prezentul
de trecut, L. aspirã, aºa cum sunã titlul unei rubrici, sã
realizeze o «ªcoalã dâmboviþeanã» (Academia
Românã, Dicþionarul general al literaturii române,
Editura Univers Enciclopedic, Bucureºti, 2006, vol. IV
L/O, p. 76-77). Ajunsã în al 12-lea an de existenþã, cu
140 de numere, Litere, devenitã, din 2005, datoritã
suprapunerii colegiului de redacþie cu consiliul director
al Societãþii Scriitorilor Târgoviºteni, revistã lunarã de
culturã a SST, este, fãrã îndoialã, cea mai longevivã
publicaþie dâmboviþeanã. Revista este distinsã cu
Ordinul Ziariºtilor clasa I Aur de cãtre Uniunea Ziariºtilor
Profesioniºti din România. Continuã. (G.C.)

LOCUL ZARAFILOR Situat în apropierea Târgului
de Sus sau poate în incinta acestuia, locul sarafilor
cum apare în documente era un important loc de schimb
pentru banii aflaþi în circulaþie în prima jumãtate a sec. al
XVII-lea. Un astfel de loc demonstreazã existenþa unei
pieþe de mãrfuri târgoviºtene bine organizatã, iar chiria
plãtitã de zarafi aducea venituri importante domniei. De-a
lungul timpului locul zarafilor este menþionat cu ocazia
vânzãrii sau cumpãrãrii lui. (G.T./ C.V.)

LIÞÃ-COSMIN, Valeriu (27.III.1937, Târgoviºte 
30.VIII.1993, Târgoviºte) Poet, istoric literar, ziarist, animator cultural. ªcoala generalã în Târgoviºte, urmatã
de Liceul Silvic Râmnicu-Vâlcea (1954). Licenþiat al
Facultãþii de Filologie a Universitãþii Bucureºti (1970).
Între 1956-1968, redactor la ziarele: Uzina ºi ogorul
(Târgoviºte), Drapelul roºu (Râmnicu Sãrat). Redactor-responsabil la Centrele de radioficare Mizil ºi
Târgoviºte, apoi redactor la ziarul Flamura Prahovei,
directorul Casei de Culturã a Raionului Târgoviºte (19651967). Din 1968 ºi pânã în 1975, secretar de redacþie la
ziarul Dâmboviþa, redactor la ziarul Milcovul (Focºani),
metodist la Centrul Creaþiei Populare Vrancea. În perioada
1973-1974 muzeograf la Muzeul Judeþean Dâmboviþa,
iar din 1974 ºi pânã la pensionare pe caz de boalã (1989),
metodist la Biblioteca Judeþeanã Dâmboviþa. Se implicã
în evenimentele din 1989, fiind ales, pentru scurt timp,
preºedinte al Consiliului Municipal al Frontului Salvãrii
Naþionale (1990). În acest an este director al ziarului
Glasul Cetãþii, cu suplimentul sãu literar Curier de
ambe sexe, ce va apãrea pânã în 1995. Publicã poezie
în ziare ºi reviste locale sau centrale, precum ºi articole
de istorie literarã sau istorie a culturii târgoviºtene. Editorial debuteazã cu singurul volum de poezie Cerc în
labirint (1981). (V.P.)

LONGITUDINI Publicaþie lunarã de culturã, apare în
1991 (datã neprecizatã); este subtitratã Revista de
atitudine ºi culturã editatã de Inspectoratul pentru Culturã
Dâmboviþa pânã la numãrul 5, anul III, 1993, când se
schimbã în Revistã de culturã editatã de Inspectoratul
pentru Culturã ºi CCVTCP Dâmboviþa. La ultimul numãr,
6, anul IV, 1994, CCVTCP dispare. Nu au apãrut din
aceastã revistã decât 6 numere. Din colectivul redacþional
au fãcut parte ªtefan Ion Ghilimescu, secretar general
de redacþie, Petre Gheorghe Bârlea, Tudor Cristea,
Aurelian Trandafir, Mirel Lazãr, Mircea Cotârþã, Marius
Bãdiþescu, Valentin Ciocºan, R. Greff. În ultimele douã
numere este înserat ºi un colegiu director, format din
Mircea Horia Simionescu, Costache Olãreanu, Tudor
Þopa. Se publicã literaturã beletristicã, istorie ºi criticã
literarã. (G.C.)
LUCA din CIPRU  MITROPOLIT (1602-1629)
Grec din insula Cipru, crescut din fragedã vârstã în
starea monahalã este pomenit într-un act din timpul
lui Petru Cercel, la 10 septembrie 1583 sau 1584, ca
prea cinstitul ºi prea sfinþitul arhiepiscop chir Luca al
Buzãului. A fost un bun diplomat ºi om de încredere al
lui Mihai Viteazul care, apreciindu-i calitãþile ºi cultura,
l-a trimis în mai multe misiuni diplomatice: în mai 1595
la Alba Iulia, la principele Sigismund Báthory ºi în 1597
la þarul Rusiei, Feodor. Domnitorul Radu ªerban (16021611) îl aduce ca mitropolit, fiind pomenit pentru prima
datã într-un hrisov domnesc din noiembrie 1603, apoi
în zeci de acte, danii sau confirmãri de proprietãþi, ca
martor în divanul domnesc sau emitãþor al cãrþilor de
judecatã în diferite pricini. Datoritã calitãþilor sale de
bun cãrturar, fin diplomat ºi cuvios ierarh, a fost apreciat
de toþi domnitorii Þãrii Româneºti dintre anii 1602-1629.
Deºi de etnie greacã, Mitropolitul Luca s-a integrat întru
totul aspiraþiilor Bisericii românilor ortodocºi ºi a luptat
din rãsputeri cu propriii conaþionali pentru pãstrarea
autonomiei Bisericii noastre faþã de Patriarhia
ecumenicã. Lucrul acesta a dus ca în septembrie 1615,

LIUBAVICI, Dimitrie (prima jumãtate a sec. al
XVI-lea) Tipograf. Sârb de origine, nepotul lui Bojidar,
învaþã ºi profeseazã meºteºugul imprimeriei la Veneþia
ºi Gracianiþa (Serbia). În jurul anului 1544 vine în Þara
Româneascã unde înfiinþeazã la Târgoviºte o tipografie
slavonã. Sub îndrumarea lui Liubavici, ieromonahul sârb
Moisi tipãreºte un Molitvenic în 1545, având ca anexã
Pravila sfinþilor apostoli (consideratã prima carte de
legi apãrutã pe teritoriul românesc). În 1547 Liubavici,
ajutat de ucenicii sãi Oprea ºi Petre, scoate un Apostol,
care va avea douã ediþii, una pentru Þara Româneascã
ºi alta pentru Moldova. Contribuie la formarea unor
ucenici tipografi autohtoni, dintre care se remarcã
Coresi, care, alãturi de Oprea, scoate ultima carte a
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Dâmboviþa, apoi la Centrala de Agregate Târgoviºte,
Administraþia Financiarã a Primãriei Târgoviºte, pânã
la pensionare (1999). Debut cu poezie la Astra (Braºov,
1967). Colaboreazã cu poezie ºi prozã la Luceafãrul,
Astra, Tomis, Ateneu, Târgoviºtea, Realitatea
dâmboviþeanã, Legea lui Þepeº, Jurnal de Târgoviºte,
Singur, Mioriþa noastrã (New York). Obþine premii
literare la concursuri organizate la Vaslui, Iaºi, TârguJiu, Târgoviºte (Festivalul Moºtenirea Vãcãreºtilor.
Autor al volumelor Poveste simplã ºi duioasã (2003),
Nuvelã în doi ºi ale proze (2010), Puzzle (2010). (V.P.)

patriarhul Timotei II al Constantinopolului (1612-1621),
împreunã cu Sinodul sãu ºi având consimþãmântul lui
Teofan al Ierusalimului sã hotãreascã înlãturarea din
scaun a mitropolitului Luca deoarece s-a arãtat
neascultãtor ºi nesupus ºi uzurpator intereselor
Constantinopolului. Hotãrârea sinodului nu s-a aplicat.
Mitropolitul Luca a hirotonit înainte de anul 1606 întru
arhiereu pe mitropolitul Teoctist al Ardealului, cu care
a judecat pe preotul Neagoslav de la Biserica Sfântul
Nicolae din Scheii Braºovului, pentru sumeþia lui.
Mitropolitul Matei al Mirelor scria despre el cã era
deprins foarte la caligrafie, lucru dovedit de frumuseþea
manuscrisele greceºti rãmase de la el. Tot de la
mitropolitul Luca se pãstreazã cel mai vechi antimis
cunoscut în þarã ºi gãsit la schitul Brãdet-Argeº. În anul
1629 a trecut la cele veºnice fiind îngropat la Mitropolia
din Târgoviºte. (Arhiep.)

LUCEAFÃRUL POPORULUI Organ al Partidului
Poporului de sub preºedinþia lui Octavian Goga.
Organizaþia de Dâmboviþa. Apare la Târgoviºte din martie
1932 ºi pânã în decembrie 1933. Sub conducerea unui
comitet (nr. 1-2). Tipografia Viitorul Petre G. Popescu.
De la nr. 3-4 / 1 mai 1932 apare cu subtitlul Organ al
Partidului Naþional Agrar de sub preºedinþia lui Octavian
Goga, iar Preºedinte este prof. ªtefan Popescu ºi
director prof. Ioan Constantinescu. Numãrul 5 din 25
decembrie apare fãrã preºedinte ºi fãrã cuvintele de
sub preºedenþia lui Octavian Goga. (V.P.)

LUCA, Adrian (8.XII.1975, Târgoviºte) Pugilist.
Absolvent al ªcolii Generale Nr. 10 Târgoviºte. A fost
adus pentru prima datã într-o salã de box la vârsta de
13 ani de Nicu Tamaº, cel care a fost singurul sãu
antrenor de-a lungul întregii sale cariere. Legitimat la
CSM Oþelul Târgoviºte (1988-2005), Mechel / Oþelul
Târgoviºte (2006-2008), Oþelul + CSM Târgoviºte (2009).
De 2 ori campion naþional (2004, 2005), de 2 ori medaliat
cu argint (2000, 2008) ºi de 9 ori cu bronz (1996, 1997,
1998, 1999, 2001, 2002, 2003, 2007, 2009), la
campionatele naþionale. Câºtigãtor al Cupei României
(2006). De douã ori campion naþional de tineret (1994,
1995) ºi o datã campion naþional de juniori (1993). Component al echipei naþionale, câºtigãtor a 3 medalii de
bronz (1998, 2000, 2007) la Campionatele Internaþionale
ale României Centura de Aur. Pânã în anul 2006
(inclusiv) a evoluat în cadrul categoriei 51 kg., iar în
ultimii sãi trei ani de sportiv activ (2007-2009) la
categoria 54 kg. Dupã o lungã ºi prodigioasã carierã
încununatã, între altele, de 13 medalii numai la
campionatele naþionale de seniori (caz rarisim în boxul
românesc) a fost nevoit sã se retragã din competiþii la
începutul anului 2010 deoarece regulamentul Federaþiei
Române de Box interzice practicarea acestui sport dupã
împlinirea vârstei de 34 de ani. Cu toate cã ofertele de
transfer (generate de valoarea sa ca sportiv) nu au lipsit,
în cei 22 de ani cât a evoluat pe ringul de box a fost
fidel în totalitatea oraºului natal fiind legitimat numai la
grupãri târgoviºtene. (A.B.)

LUCU, ªtefan (3.II.1967, Bãlteni, Buzãu) Absolvent
al Liceului Industrial Nr. 4 (azi Grupul ªcolar Constantin
Brâcoveanu) ºi al ªcolii Populare de Arte Octav
Enigãrescu  clasa de picturã, la maestrul Marin Petre
Constantin  al Facultãþii de Teatru a Academiei Thalia
din Târgoviºte ºi al Universitãþii de Artã Teatralã din
Târgu-Mureº. Actor la Teatrul de Stat Alexandru Davila
din Piteºti, ºi la Teatrul Municipal Tony Bulandra din
Târgoviºte, profesor la ªcoala Popularã de Artã Octav
Enigãrescu  clasa de teatru  din Târgoviºte, regizor
ºi actor/fondator al Fundaþiei KubArt/Teatrul Odiseu.
Regizor (ºi actor) al unor montãri de succes O noapte
furtunoasã viceversa (Teatrul Mic din Bucureºti),
Chiorul, blonda ºi piticul (Teatrul Odiseu), Avarul
(ªcoala Popularã de Artã Octav Enigãrescu).
Numeroase premii I pentru regie ºi actorie la diferite
festivaluri naþionale de artã teatralã. (G.C.)
LUDESCU, Stoica (~1612, Ludeºti, Dâmboviþa 
~1695) Cronicar muntean. În condiþiile luptei politice
dintre Cantacuzini ºi Bãleni, fiecare dintre cele douã
tabere ºi-a alcãtuit propria cronicã, Stoica Ludescu,
apropiat al Cantacuzinilor a devenit istoricul acestora.
În 1672, cãderea stãpânilor sãi duce la închiderea sa la
ocnã, timp de un an ºi zece luni. În timpul domniei lui
ªerban Cantacuzino, ajunge ispravnic al scaunului
Târgoviºtei (1680). Redacteazã în calitate de logofãt,
actele mai importante ale familiei domnului, precum
catastiful averii lui ªerban Cantacuzino, din timpul
boieriei acestuia ºi cel de-al doilea testament al Elinei,
soþia postelnicului Constantin Cantacuzino. Lucrarea

LUCA, Dumitru Radu (4.VIII.1948, Fãgãraº, Braºov)
Economist, poet, prozator. Studii primare, gimnaziale
ºi liceul în oraºul natal (1967). Absolvent al Academiei
de Studii Economice Bucureºti (1973). De la terminarea
studiilor, economist la Combinatul Chimic Victoria,
Combinatul de Lianþi ºi Azbociment Hoghiz (Braºov).
Din 1976 economist la Administraþia Financiarã
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Arhiepiscopia Târgoviºtei, redactor-ºef preot Ion Stoica
ºi redactor Florin Bichir, iar de la urmãtorul numãr are
subtilul Revistã a Arhiepiscopiei Târgoviºte ºi a Facultãþii
de Teologie Ortodoxã. La revistã colaboreazã cadre
universitare, preoþi, profesori, muzeografi, alþi oameni de
culturã. În afara materialelor de educaþie creºtinã, sunt
prezentate evocãri despre personalitãþi dâmboviþene ºi
importanþa lor în istoria Târgoviºtei (Mihai Viteazul, Antim
Ivireanul). Mai sunt publicate materiale despre viaþa
culturalã a acestor meleaguri semnate de cãtre Ion
Voinea, Ion Stoica, Constantin Condrea, Gheorghe
Bârlea, Gabriel Mihãescu, Maria Georgescu, precum ºi
versuri semnate de Ion Zafiu, Zoe Enãchescu. (V.P.)

sa, Istoriia Þãrii Româneºti de când au descãlecat
pravoslavinicii creºtini (1290-1690, ian), cunoscutã ºi
sub numele de Letopiseþul cantacuzinesc, cuprinde
evenimentele de la întemeierea Þãrii Româneºti pânã
la sfârºitul domniei lui ªerban Cantacuzino Este scrisã
cu întreruperi între 1667 ºi 1688 ºi prezintã evenimentele
într-o luminã favorabilã Cantacuzinilor. Ctitor al bisericii
din Ludeºti (1682), unde se aflã înmormântate soþia ºi
cele doua fiice. (A.ª./M.O./V.P.)

LUMEA NOUÃ Revistã de literaturã, artã, ºtiinþã.
Apare la Târgoviºte de la 1 decembrie 1928 ºi pânã la 1
ianuarie 1929. De la 20 decembrie 1928 cu subtitlul
Revista ªcoalei Comerciale Superioare. Director
Simion Ionescu. Redactor-ºef Manole T. ªtefan. Este
condusã de un comitet format din elevi ai ªcolii
Superioare de Comerþ. În cuvântul înainte, Manole T.
ªtefan spune: Am dat la ivealã aceastã revistã, pentru
a munci împreunã cãci munca este datoria noastrã. În
paginile revistei publicã articole, prof. Simion Ionescu,
Popescu N. Nichifor; poezii, Ionescu Cernea, Manole
T. ªtefan, Constantinescu Gheorghe, N. Sãndulache;
criticã literarã, recenzii asupra unor scriitori români (Ionel
Teodoreanu, Matei Alexandrescu, Anton Bacalbaºa).
La rubrica Din vreme, în vreme, anecdote, polemici
literare, pagini distractive. (V.P.)

LUPU Dionisie (25.II.1769, Blãjeni, jud. Buzãu 
7.II.1831, Bucureºti) Mitropolit al Ungrovlahiei (mai 1819
 apr./mai 1821). Cãlugãrit în 1785 la Mitropolia din
Bucureºti, este egumen la Mãnãstirea Dealu (17951807), pe care o reface, apoi la Tismana (1807-1819).
Din 1801 este numit ºi episcop titular de Sevasteia.
Ocupã scaunul mitropolitan cu susþinerea boierimii
muntene, încântatã de prezenþa unui român într-o funcþie
deþinutã pânã atunci de ierarhii greci. Ca mitropolit a
luat o serie de mãsuri în favoarea preoþilor, înlãturând
abuzurile fanarioþilor. A îndrumat ºcolile eparhiale ºi s-a
ocupat de tipãrirea câtorva cãrþi. Simpatizant al partidei
naþionale, face parte din Comitetul provizoriu de
ocârmuire (19 ian.-24 febr./8 mart. 1821), constituit de
domnul Alexandru Suþu, ºi îl primeºte pe Tudor
Vladimirescu în Bucureºti ca pe un eliberator. Fuge la
Braºov dupã intrarea turcilor în þarã. Revine în 1827 ca
egumen la Mãnãstirea Dealu. (A.ª./M.O.)

LUMINÃ PENTRU SUFLET Revistã a Arhiepiscopiei
Târgoviºtei ºi Câmpulungului-Muscel, nr. 1, aprilie 1994
ºi pânã în 1999. Colectivul de redacþie: preºedinte ÎPS
dr. Vasile Târgoviºteanul, coordonator preot Ion Stoica,
secretar Florin Bichir. De la numãrul 2 apare numai
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MACARIE, Ieromonahul (sf. sec. al XV-lea  încep.
sec. al XVI-lea) Tipograf. Date puþine ºi controversate
asupra biografiei sale. Cãlugãr sârb, învaþã meºteºugul
la Veneþia. În tipografia lui Gheorghe Cerneovic de la
Cetinje (Muntenegru), tipãreºte un Octoih (1494), o
Psaltire cu tâlc (1495) ºi un Molitvenic (1493-1495).
De frica turcilor se refugiazã în Þara Româneascã, la
Târgoviºte, unde scoate primele trei cãrþi apãrute pe
teritoriul românesc: Liturghier (1508), Octoih (1510),
Tetraevangheliar (1512). Ele sunt tipãrite din porunca
lui Radu cel Mare (1495-1508), cu contribuþia urmaºilor
sãi: Mihnea cel Rãu (1508-1509), Vlad cel Tânãr-Vlãduþ
(1510-1512), Neagoe Basarab (1512-1521), având o
importanþã deosebitã în procesul unificãrii culturale a
românilor. Locul tipãriturilor este disputat, convingerea fiind
cã ele s-au tipãrit la Mãnãstirea Dealu, utilizându-se o
parte a materialului adus de Macarie de la Veneþia,
împreunã cu cel confecþionat de meºterii autohtoni cu care
a lucrat. Cât priveºte originea sa pãrerile istoricilor laici
sunt împãrþite, în schimb, istoricii bisericeºti considerã cã
mitropolitul Macarie este una ºi aceeaºi persoanã cu
destoinicul ieromonah cãrturar muntenegrean cu origini
vlahe, realizatorul primelor trei cãrþi de limbã slavã de la
români, tipãrite cu cheltuiala vistieriei þãrii la Târgoviºte
sau Mânãstirea Dealu respectiv, Liturghierul (1508),
Octoihul (1510) ºi Tetraevanghelul (1512).
Ieromonahul Macarie este pus în scaunul mitropolitan
de voievodul Neagoe Basarab prin anul 1512, pentru cã
dorea o bunã reorganizare a bisericii din þara sa, rãmasã
vãduvitã de ierarh dupã retragerea lui Maxim ºi este
menþionat de Gavriil Starostele Sfetagorei, în Viaþa
Sfântului Nifon. Cu prilejul sfinþirii catedralei de la Argeº,
se decide mutarea oficialã a scaunului mitropolitan de
la Argeº la Târgoviºte, împlinindu-se astfel dorinþa
Sfântului Nifon.Încã de pe vremea lui Mircea cel Bãtrân,
voievodul îºi stabilise reºedinþa la curtea de la Târgoviºte
unde erau convocaþi de regulã ºi vlãdicii þãrii. La 15
august 1517, Mitropolitul Macarie a sãvârºit împreunã
cu Patriarhul Teolipt al Þarigradului care se afla în þarã,
târnosirea bisericii lui Neagoe Basarab de la Curtea de

Argeº, când s-a canonizat ºi Sfântul Nifon ºi a doua zi,
pe 17 august, au purces toþi împreunã cãtre curtea
domneascã de la Târgoviºte statornicind documentul
 ca de acum înainte niciodatã, în veci, sã nu mai fie
mitropolie, ci sã fie numai mânãstire ºi arhimandrie la
Argeº, iar în Târgoviºte sã fie mitropolie stãtãtoare, cum
s-au aºezat. Deºi a fost un ierarh erudit, cum ne dãm
seama din faptul cã Neagoe Basarab în cartea sa
Învãþãturile lui Neagoe cãtre fiul sãu Teodosie îi dedicã
un întreg capitol, mitropolitul Macarie n-a mai putut sã
continue activitatea tipograficã deoarece vistieria þãrii
sãrãcise, iar treburile bisericii trebuiau puse în rânduialã.
Mitropolitul Macarie apare menþionat ºi în pisania
Bisericii Mitropolitane din Târgoviºte ºi se pare cã trece
la cele veºnice în 1521 în acelaºi an cu protectorul sãu,
Sfântul Neagoe. (Arhiep./V.P.)
MAGAZINE DIN PERIOADA INTERBELICÃ Pe
Strada Libertãþii se afla un numãr însemnat de magazine specializate în mercerie, uleiuri, vopsele,
manufacturã, feronerie, sticlãrie, articole de menaj,
bãcãnie, coloniale, porþelanuri, pielãrie-încãlþãminte.
Magazinele I. Dumitru, Gragosian Zadig ºi G.P. Petrescu
erau renumite pentru produsele de bãcãnie. Pe strada
Heliade Rãdulescu se aflau magazinele lui Gr.
Gavrilescu., Hart M.I., Ceanacas, Barculis, Crasopol,
Zadig, Costicã G. Popescu ºi al fraþilor Motrun unde se
vindeau produse coloniale, mezelerie, bãuturi ºi cafea.
Magazinele care desfãceau produse de pielãrie ºi
încãlþãminte se aflau situate pe strãzile Libertãþii,
Brãtianu ºi Heliade, cei mai cunoscuþi negustori fiind
G. Angelescu, Benjamin Reisenberg, Lazãr Haimovici,
I. Teodorescu, Auricã Popescu-Pielaru. Din anul 1934,
la Târgoviºte funcþiona o sucursalã a magazinului
Mociorniþa. Magazinele care vindeau maºini agricole ºi
articole de feronerie erau cele ale proprietarilor Scarlat
M. Mihãescu, Petre G. Popescu, Radu Sãndulescu,
Ion Cojescu Maºini de cusut se vindeau în magazinele
lui G. Listuzzi ºi Marcus Simion, aflate pe strada
Libertãþii. Magazine cu articole de menaj, sticlãrie ºi
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Curtea Domneascã, având în jur un important numãr
de biserici, ceea ce dovedea o locuire intensã, iar
termenul de sus a fost preluat în toponimia oraºului
cu numele de Suseni. Bazarul de Jos este localizat
la sud de Curtea Domneascã în jurul unor mãnãstiri ºi
biserici. În perioada medievalã, pânã la 1831, au existat
21 de mahalale împãrþite dupã principiul parohial, cu
legãturi comune social-economice. Ca urmare a mutãrii
capitalei, mahalaua Mitropolia ºi Curtea Domneascã
nu mai aveau mahalagii (enoriaºi), ele se întreþineau
din danii. În secolul XVII-lea cele mai cunoscute mahalale
au fost: Sf. Nicolae (1693) unde locuiau cei mai
numeroºi meseriaºi, negustori ºi boieri; Zlãtarilor sau
Sfinþii Îngeri (1696); bisericii Sf. Mina sau a popii lui
Dragomir; Sf. Vineri; Cazacilor din jurul bisericii Sfinþii
Împãraþi; þigãniile Sfintei Mitropolii ºi mãnãstirii Dealu.
Documentele amintesc ºi de mahalale: Sf. Ionicã,
Stelea, Sf. Apostoli, Sf. Atanasie ºi Chiril, Sf. Dumitru,
Târgului, Tabaci, Stolnicu, Sfântul Gheorghe, Creþescu,
Sfiinþilor, în jurul bisericii Albe, Lemnului, mahalaua de
peste gârlã. Se constatã cã, în aceastã perioadã,
mahalalele aveau ca nume hramul sau numele bisericii
ºi numai în cazuri rare numele meºteºugului principal
practicat de cei mai mulþi dintre locuitori (Tabaci). În
Perioada Regulamentarã a fost adoptatã o nouã
reorganizare, oraºul fiind împãrþit în nouã mahalale:
Târgului, Sf. Vineri, Stolnicul, Stelea, Lemnului, Sf.
Nicolae, Sf. Arhangheli, Mitropolia, Tabaci, precum ºi
barierele de la ieºirea din oraº: Sârbilor, Câmpulung,
Ciocârlan, Mihai-Vodã, care au continuat sã poarte
denumirea bisericii din cartierul respectiv, împãþite în
douã culori (galben ºi roºu). Dupã 1840, oraºul a fost
împãþit în patru vopsele (sectoare), adãugându-se
culorile verde ºi albastru. (G.T./ C.V.)

porþelanuri se gãseau la Marcus Simion, Lupescu M.,
Petrescu G.P., Mihãilescu Scarlat ºi Simion Bucurenciu,
în magazinul de pe strada C.A. Rosetti. Manufacturã ºi
mãrunþiºuri se gãseau din abundenþã la magazinele lui
Angelescu G., Reisenberg Benzamin din strada
Libertãþii, Balaban, Ionescu G., Mocãnescu D., de pe
strada Industriei, Bercovici Iosif, Nachmias Ghidale ºi
Fridman situate pe strada Industriei. Foarte cãutate erau
magazinele Hora Þãrãneascã de pe strada Progresului
 proprietar Gheorghe Tãnãsescu, magazinul de
confecþii Papagal, magazinul Furnica Nouã ºi Furnica
veche, unde se vindeau metraje, stofe ºi pânzeturiproprietar Nicolau. Magazinul La Mireasa era
specializat în articole de nunþi. (G.T./ C.V.)

MAGERIU, Florin Gheorghe (18.VII.1947, Orºova,
Mehedinþi) Profesor, sportiv, poet, publicist. Studii
primare, gimnaziale ºi liceale în oraºul natal (1965).
Urmeazã Facultatea de Mecanicã a Institutului
Politehnic Timiºoara (1965-1968), pe care nu o terminã.
Apoi Facultatea de Desen a Universitãþii din Timiºoara
(1968-1969). Licenþiat al Facultãþii de Filozofie,
specialitatea Sociologie a Universitãþii din Bucureºti
(1977). Pasionat de artele marþiale va absolvi cursuri
de specializare la Belgrad (1990), Tokyo (1991), Padova
(1993), Melbourne (1994). Posesor (1993), al categoriei
de 7 dani în arte marþiale, acordatã de Federaþia
Japonezã de Goju-Kensha. Singurul deþinãtor din Europa
al acestei categorii. A funcþionat ca profesor de ºtiinþe
sociale în Târgoviºte (1977-1990 ºi 1997-2000), în
perioada 1990-1997 fiind detaºat la Federaþia Românã
de Arte Marþiale. Din anul 2000 cadru didactic la
Universitatea Valahia Târgoviºte, titular al unor cursuri
de pedagogie, psihologia educaþiei, a educaþiei fizice
ºi sportului. Doctor în ºtiinþele educaþiei (1999) la
Universitatea din Bucureºti, cu tema Educaþia psihofizicã în ºcoala româneascã de Karate-Do, GojuRomânia. Din 1990, preºedinte al Asociaþiei Naþionale
Goju-România Karate, iar din 1993 director pentru
România al IKOGK (cu sediul în Japonia). Membru al
Biroului Federal al Federaþiei Române de Arte Marþiale
(1997). Director tehnic Karate Goju-Ryu (1994-1995),
Preºedinte al Colegiului Centuri negre (1994-1995),
Director Colegiu Centuri ºi Comisie ºtiinþificã (1996).
Articole în reviste de specialitate din domeniul
sociologiei ºi al educaþiei. Debut editorial cu note de
cãlãtorie din Japonia: Goju-Ryu Karate-Do-25 de zile
de viaþã ºi antrenamente în Japonia (1991), urmat de
un volum de poezie: Zile ºi gânduri (2002), volum de
poezie Zen. (V.P.)

MAHOMED al II-lea (30 martie, 1432  3 mai,
1481) Sultanul Turciei (1444  august 1446, 1451-1481
mai 3), cuceritorul Constantinopolului (1453, 29 mai).
Una dintre cele mai ilustre, complexe ºi strãlucite
personalitãþi ale secolului al XV-lea. Fiul sultanului Murad
al II-lea (1421-1444; 1446-1451) ºi al mamei sale Huma
Hatun, nãscut la Edirne (Adrianopol). Geniu militar,
politic, administrativ. Desenator, pictor, arhitect, urbanist,
poet, om de ºtiinþã, bun cunoscãtor al culturii greceºti,
al geografiei, al teologiei creºtine, al culturii ºi artei
italiene, mare cunoscãtor al culturii orientale ºi artei,
bun cunoscãtor al teologiei musulmane etc. A inventat
tirul razant de artilerie, în 1451, când, în cadrul blocadei
Constantinopolului a proiectat personal ºi a executat
douã platforme pe malul asiatic al Bosforului, la cele
douã capete ale acestuia, pe care a amplasat tunuri
din care trãgea fãrã somaþie în orice corabie strãinã
intratã în Bosfor. A sistematizat Constantinopolul, s-a
îngrijit de dezvoltarea ºtiinþelor, artelor, învãþãmântului.
A dus o politicã externã de cuceriri. În 1462, întreprinde

MAHALALELE ORAªULUI ÎNTRE SEC. XVII-XIX
În 1616 este menþionat, Bazarul de Sus ºi de Jos
care desemna zone precise în cuprinsul oraºului, cu
rol de mahalale. Bazarul de Sus era situat la nord de
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primarã ºi gimnazialã precum ºi Liceul Economic în
oraºul natal (1969). Din 1970 îmbrãþiºeazã cariera
militarã absolvind ªcoala Militarã de Ofiþeri Activi
Nicolae Bãlcescu (1973) ºi Academia de Înalte Studii
Militare (1984). Îºi desfãºoarã activitatea, între 19731982 în unitãþi ale Armatei Române, apoi la Direcþia
Logisticã din cadrul Statului Major General (1997-1998).
Director al Centrului Editorial al Armatei (1998-1999),
este trecut în rezervã (2001). Din acest an doctor al
Universitãþii Militare de Apãrare cu teza: Integrarea
europeanã, infrastructurã teritorialã ºi logistica apãrãrii
naþionale. Publicã articole de specialitate, în reviste
de profil: Observatorul Militar, Revista Trupelor de
Uscat, Gândirea Militarã Româneascã, Revista de
Istorie Militarã, Document, Eroica. Debut editorial
în lucrarea colectivã Logistica Armatei Române în al
Doilea Rãzboi Mondial  Campania din Vest (1995)
urmat de volume de specialitate în care îmbinã rigorile
stilului ºtiinþific, al documentelor, cu cel al istoricului:
Corifei ai intendenþei române (1996), Intendenþa
Armatei Române  Eroism fãrã glorie (1999). Autor al
unor lucrãri cu caracter memorialistic: Un fiu al Olteniei
 General de corp de armatã Marin Manafu  un om, o
epocã, un destin (1996), Un secol de viaþã  general
de divizie Victor Isãceanu (1997), Dâmboviþeni la
datorie (2003). (V.P.)

o campanie la Târgoviºte pentru a-l alunga de pe tron
pe Vlad Þepeº. În prealabil el trimisese aici o oaste
condusã de Hamza Bey, comandatul flotei turceºti ºi
de Junis Bey, un alt dregãtor al Porþii, însãrcinat sã-l
prindã ºi sã-l ucidã pe domnitorul muntean. Vlad Þepeº,
aflând, i-a prins ºi i-a tras în þeapã lângã Târgoviºte.
Hamza Bey înveºmântat în mãtase ºi purpurã a fost
înfipt într-o þeapã mai lungã. Laonic Chalchocondil,
istoric bizantin, relateazã cã Mahomed al II-lea,
apropiindu-se de Târgoviºte ºi vãzându-i astfel înºiraþi
în þepe, în frunte cu Hamza Bey, comandantul fotei,
pe care îl aprecia mult, a fost impresionat de curajul
ºi vitejia lui Vlad Þepeº. Ajuns în faþa Târgoviºtei,
Sultanul, împreunã cu oastea sa au fost întâmpinaþi
cu foc de artilerie, din tunurile domneºti amplasate pe
valul cetãþii ºi din tunurile de poartã. Mahomed a
renunþat la încercuirea ºi asedierea Târgoviºtei ºi s-a
retras spre Dunãre, dar, a revenit ºi l-a alungat pe
Vlad Vodã, în locul cãruia a pus pe Radu cel Frumos.
Reþinem cã Mahomed al II-lea a venit în 1462 la
Târgoviºte ºi cã a vãzut fortificaþiile de pãmânt ºi lemn,
cu tunuri de poartã, ale oraºului, fortificaþii existente
la 1462. Din fortificaþie fãceau parte, ºanþul, valul cetãþii
ºi Iazul Morilor. (C.I.)
MAIORESCU, Titu Liviu (15.II.1840, Craiova 
2.VII.1917, Bucureºti) Profesor, critic literar, om politic. Fiul profesorului Ion Maiorescu, a fãcut studiile la
liceul din Braºov. A studiat filosofia la Berlin ºi Glessen
ºi dreptul la Paris. Profesor la Universitãþile din Bucureºti
ºi Iaºi, unde a fost ºi rector, procuror la Tribunalul Ilfov.
Deputat (1871, 1878), ministrul Cultelor ºi Instrucþiunii
Publice (1874-1878; 1888-1889; 1890-1891), agent
diplomatic la Berlin, profesor de logicã ºi rector la
Universitatea Bucureºti (1884), ministrul Justiþiei (19001901), ministru de Externe (1911-1912) ºi prim-ministru
(1912-1914). Pentru Târgoviºte, prezenþa sa în 1875,
când era ministrul Cultelor ºi Instrucþiunii Publice, i-a
permis sã îndrepte în parte, situaþia grea în care se
aflau monumentele oraºului. A intervenit pentru a se
îndepãrta pãmântul îngrãmãdit ºi înãlþat la Mitropolie în
urma reparaþiilor îngrozitoare efectuate de Burelli, care
fãceau ca apa sã pãtrundã în interiorul bisericii. La
mãnãstirea Dealu era nemulþumit de faptul cã stareþul
era fãrã vlagã, ºi a dispus terminarea reparaþiilor la
clãdirea lui ªtirbei ºi a fântânei. Este mulþumit cã la
mãnãstirea Viforâta se mai pãstrau urmele donaþiei
principelui Basarab Brâncoveanu ºi aprecia odãile mari
ºi curate. De aici, cu o cãruþã trasã de boi a ajuns la
mãnãstirea Gorgota, unde a dispus realizarea unui
acoperiº nou la turnul de intrare ºi la biserica schitului,
pentru ca sã nu se nãruie. (M.O.)

MANEA, Alexandru Marin (24.VII.1931, Mogoºoaia,
Argeº) Urmeazã cursurile ªcolii Populare de Artã din
Târgoviºte. Participã la expoziþii naþionale ºi internaþionale
din Franþa ºi la numeroase târguri ale creaþiei populare,
fiind încununat cu numeroase premii. Este un nume
cunoscut în arta cioplirii în lemn ºi în þarã ºi în strãinãtate.
Unele din lucrãrile sale pot fi întâlnite în muzee ºi colecþii
particulare din Bulgaria, Franþa, Germania, Italia, Japonia,
Marea Britanie ºi Spania. (G.C.)
MANEA, Gabriel (23.VII.1955, Târgoviºte) Este
absolvent al Liceului Pedagogic din Târgoviºte. Dupã
absolvire predã în ºcoli din acest oraº. În afarã de
pasiunea pentru confecþionarea de mãºti tradiþionale,
executã ºi sculpturã în lemn. Participã la expoziþii de
grup ºi personale din Târgoviºte ºi din þarã, cât ºi la
târguri de artã popularã. (G.C.)
MANEA, Gheorghe (15.VIII.1944, Lunguleþu,
Dâmboviþa  23.VI.2006, Târgoviºte) Ziarist. Dupã studii
primare ºi gimnaziale în comuna natalã, urmeazã Liceul
Ienãchiþã Vãcãrescu (cursuri serale). Este angajat la UPET
Târgoviºte. Absolvent al Facultãþii de Ziaristicã (1975).
Aproape douã decenii este corespondent al ziarului
Scânteia pentru judeþul Dâmboviþa. În perioada 1990-2002,
redactor-ºef al ziarului Dâmboviþa. Colaboreazã la ziarele
amintite cu anchete, articole pe probleme sociale,
economice ale Târgoviºtei ºi judeþului Dâmboviþa. (V.P.)

MANAFU, Alexandru (11.X.1950, Târgoviºte)
Militar de carierã, istoric, prozator, publicist. ªcoala
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MANEVRELE REGALE (3-5 octombrie 1872,
Târgoviºte) Manevrele militare s-au organizat în zona
Dâmboviþa-Argeº, luând parte ºi principele Carol. Acesta
a inspectat armata dispusã între Târgoviºte-Fundata
(Divizia I cantonatã la Vizureºti-Ghimpaþi, Divizia II 
Urziceanca ºi Ciocãneºti). Dupã efectuarea acestor
inspecþii principele Carol a sosit la Târgoviºte pe 30
sept., unde a fost primit cu mare bucurie. În zilele de
3-4 oct. au fost organizate manevrele militare în
aproprierea oraºului, armata se deplasa din zona de
sud a judeþului în zona Târgoviºtei. Cartierul general a
fost mutat de la Ciocãneºti la Târgoviºte. Oastea a fost
dispusã astfel: infanteria la Târgoviºte, artileria la
Viforâta-Aninoasa, rezerva de cavalerie la Rãzvadul de
Sus, avangarda la Ulmi. În memoriile prinþului Carol, se
consemneazã cã locuitorii oraºului au venit sã asiste
cu interes la impunãtoarea priveliºte ostãºeascã ºi
totodatã se face o descriere a zonei Târgoviºtei subliniind
aspectul variat al reliefului cu felurite culturi care din
punct de vedere militar oferã adãposturi, obstacole o
interesantã expoziþie a icoanei luptelor. Pe 5 oct. a
avut loc o defilare la Târgoviºte a trupelor participante
la manevre la care a asistat principele Carol care a
decorat mai mulþi ofiþeri pentru activitate exemplarã. La
20 septembrie 1902 au avut loc manevrele Corpului II al
Armatei. Cu acest prilej clãdirile comandamentului
Diviziei Arsenalului ºi ªcolii de Cavalerie au fost ocupate
de cartierul general. În timpul manevrelor militare familia
regalã cu prinþul Ferdinand ºi principesa Maria (veniþi în
Târgoviºte în 29 sept. pentru inaugurarea podului de
fier Mihai Bravu) a fost cazatã în casele lui Lãzãricã
Petrescu situate în str. Nicu Filipescu, nr. 10. Regele
Carol I a stat în bivuac, pe hipodromul ªcolii de
Cavalerie, dar lua masa de multe ori împreunã cu
membrii familiei. Cu acest prilej principesa Maria a fost
comandant de roºiori. În 1908 s-au desfãºurat manevrele
militare de toamnã la care au participat regele Carol I ºi
prinþul Ferdinand. (G.T./ C.V.)

MANEA, Gheorghe (Jojo) (6.IV.1967, Pucioasa)
A absolvit Liceul Industrial Nr. 5 ºi Facultatea de ªtiinþe
Juridice, Sociale ºi Politice  specializarea Jurnalism
 de la Universitatea Valahia din Târgoviºte. Evolueazã
ca jurnalist, în Târgoviºte, ca redactor la Radio Minisat,
redactor ºi redactor-ºef la Radio Dâmboviþa/D,
colaborator/ realizator de emisiuni la Antena 1 TV, director la Radio White FM, Televiziunea Târgoviºte/TTV
ºi Dâmboviþa/DB TV. Este iniþiatorul portalului (on line)
Dâmboviþeanul.ro. (G.C.)

MANEA, Nadia (16.VIII.1965, Bezdead, Dâmboviþa)
A frecventat cursurile primare ºi cele gimnaziale la ªcoala
Generalã Mãgura ºi apoi la ªcoala Mihai Viteazul
Pucioasa (ªcoala Nr. 1). A absolvit Liceul Nicolae
Titulescu (Industrial) din Pucioasa ºi a obþinut licenþa în
istorie la Facultatea de Istorie-Filosofie a Universitãþii din
Bucureºti (1988). Tot aici a susþinut doctoratul în istorie
(2003). A urmat specializãri în istorie ºi arhivisticã
financiar-bancarã la Universitatea Lusofona din Lisabona
ºi Universitatea Ca Foscari din Veneþia, sub egida European Association for Banking and Financial History
(EABH). A fost profesor la ªcoala Nr. 12 Târgoviºte,
asistent ºi lector la Catedra de Istorie a Universitãþii
Valahia din Târgoviºte ºi la Facultatea de Istorie a
Universitãþii din Bucureºti. Este expert la Agenþia Naþionalã
APART. Din 2005, îºi desfãºoarã activitatea la Serviciul
de arhivã al Bãncii Naþionale a României, ca expert.
Este membru în Comisia de Istorie a Oraºelor din România
a Academiei Române, în Societatea de ªtiinþe Istorice
din România (în comitetul de conducere Bucureºti). A
publicat studii referitoare la influenþa ideologiilor asupra
scrierii istoriei, istoria medievalã ºi modernã a Târgoviºtei,
instituþii medievale româneºti, cultura româneascã în
secolul al XVII-lea, teoretizãri în istoriografia contemporanã,
istoria financiar-bancarã. A realizat expoziþii de
documente la Palatul Hrzánský din Praga ºi Muzeul
BNR. Este implicatã în proiectele cultural-educative ale
BNR. A fost distinsã cu Premiul Victor Slãvescu al
Academiei Române ºi Premiul Costin Kiriþescu al
Fundaþiei Culturale Magazin Istoric. (G.T./C.V.)

MANOLESCU, Alexandru (1880, Sinaia) Atlet.
Absolvent al ªcolii Militare de Ofiþeri Bucureºti ºi licenþiat
al Institutului Regal Central de Gimnasticã Stockholm
(Suedia). General. Din postura de locotenent, membru
al Societãþii Sportive de la Liceul Militar Mãnãstirea
Dealu (1913-1916), a obþinut la campionatele naþionale
din 1915 titlul de campion naþional în proba de aruncarea
discului. A fost primul atlet din România nelegitimat la
un club din Bucureºti care a devenit campion naþional
ºi, concomitent, primul sportiv legitimat la un club din
Târgoviºte care a obþinut titlul de campion al þãrii. Component al echipei de atletism a României participante
la Jocurile Militare Interaliate de la Paris (1919). Împreunã
cu alþi colegi de la Liceul Militar Mãnãstirea Dealu (Virgil
Bãdulescu, Emil Pãlãngeanu, Ion Lascãr) în 1922 a fãcut
parte din echipa de conducere a nou înfiinþatului Institutul

MANEA, Perºanu (1470-1528) Înmormântat la
mãnãstirea Seaca. A fost fiul lui Manea Negrul, mare
vistier ºi s-a cãsãtorit cu Vlãdaia, fiica lui Dimitrie
Ghizdavãþ. A îndeplinit funcþii în Sfatul domnesc de mare
clucer (1498, 1512, 1519), mare stolnic (1525), mare
vornic (1525). A fost apropiat al domnilor Radu cel Mare,
Neagoe Basarab, Radu de la Afumaþi. La Târgoviºte a
fost ctitorul bisericii Sf. Nicolae Androneºti construitã în
1527-1528 ºi a efectuat înnoiri la biserica Sfânta
Paraschiva (situatã pe locul Liceului Ienãchiþã
Vãcãrescu). De la el a rãmas un frumos epitrahil, realizat
în tehnica actualã a broderiilor româneºti ºi balcanice
de tradiþie bizantinã, specifice acelei epoci. (M.O.)
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aducând prin munca ºi expertiza sa, de mare importanþã
în prevenirea bolilor infecþioase, reale foloase oraºului
ºi judeþului. (N.V.)

Naþional de Educaþie Fizicã din Bucureºti. Preºedinte ºi
preºedinte de onoare al Federaþiei Române de Schi.
Consilier regal pe probleme de sport. Distins cu Ordinul
Meritul Cultural pentru Sport  Cavaler clasa I (1931)
ºi, de Uniunea Federaþiilor de Sport din România, cu
Insigna de Onoare  clasa I (1939). (A.B.)

MARCU, Carmen Florina (24.I.1965, Târgoviºte)
A absolvit Liceul (azi Colegiul Naþional) Ienãchiþã
Vãcãrescu din Târgoviºte ºi Facultatea de Medicinã a
Universitãþii de Medicinã ºi Farmacie din Târgu-Mureº;
medic specialist de medicinã de urgenþã; competenþã
în endoscopie bronºicã ºi în ecografie generalã; medic
primar în medicinã de urgenþã; cursuri postuniversitare
la Direcþia Generalã ºi centre naþionale de perfecþionare
a medicilor, farmaciºtilor, a altui personal cu studii
superioare ºi asistenþilor medicali, ºi la ªcoala Naþionalã
de Sãnãtate Publicã ºi Management Sanitar din
Bucureºti. Manager ºi director medical al Spitalului
Judeþean de Urgenþã din Târgoviºte. (G.C.)

MANOLESCU, Constantin (21.XII.1935, Cãlãraºi 
27.II.1990, Târgoviºte) Profesor, personalitate culturalã,
istoric literar, istoric al culturii, publicist. Studii primare în
Târgoviºte, apoi Liceul Ienãchiþã Vãcãrescu (1953) urmate
de studii superioare tehnice neterminate. Absolvent al
Facultãþii de Filologie, secþia limba ºi literatura spaniolã a
Universitãþii Bucureºti (1962). Profesor de limba ºi literatura
românã în Nucet ºi Târgoviºte. A lucrat mulþi ani în domeniul
culturii (inspector, metodist ºi director al Centrului de
Îndrumare a Creaþiei Artistice). S-a implicat în evenimentele
din 1989. Membru fondator al ziarului Glasul cetãþii din
Târgoviºte (cu apariþie efemerã în 1990). Cetãþean de onoare
al oraºului (2000, postmortem), Colaboreazã la reviste ºi
ziare locale ºi centrale. Spirit enciclopedic, va publica
de-a lungul anilor versuri, prozã, prelucrãri de folclor, studii
de exegezã asupra istoriei locale, a culturii târgoviºtene,
cronici literare. Coordoneazã apariþia unor lucrãri
editoriale sub egida Centrului de Îndrumare a Creaþiei
Artistice: Strigãt în faptul zilei, culegere de versuri;
Cartea pãmântului, legende ºi culegerea de folclor
dâmboviþean Plai domnesc (1976). În 1968 este
premiat de Radiodifuziunea Românã pentru o serie de
povestiri dedicate copiilor. Debut editorial cu singurul
volum de versuri Dragostea ierbii (1981), urmat de
Secundã între douã primejdii (1996), apãrut postum.
De asemenea, volume în care este coautor Stampe
târgoviºtene (1996, cu Mihai Oproiu) ºi Târgoviºtea
culturalã (cu Victor Petrescu ºi Mihai Oproiu). (V.P.)

MAREª, Ion (28.XI.1881, Câmpulung Muscel  ?)
Învãþãtor, director de ºcoalã, om politic. Absolvent al
ªcolii Normale din Câmpulung, a fost un strãlucit dascãl,
adept al haretismului. A activat ca învãþãtor la VulcanaBãi, remarcându-se în domenii variate: învãþãmânt,
miºcarea cooperatistã, viaþa politicã, activitatea
culturalã. A fost preºedintele Cercului Cultural Pucioasa,
preºedinte (din 1936) al Asociaþiei Învãþãtorilor din
Dâmboviþa, director de ºcoalã. A avut o bogatã activitate
în domeniul cooperaþiei: a înfiinþat Banca Popularã
Armaº Bunea (1905) ºi Societatea Cooperatistã pentru
Exploatarea Apelor Minerale Sãnãtatea (1911).
Membru în Consiliul general al cooperaþiei (la nivel
naþional) ºi în conducerea Federalei bãncilor populare
din Dâmboviþa. Pe plan politic, a fost unul din
întemeietorii în 1918 ai Partidului Þãrãnesc din judeþ,
membru în conducerea judeþeanã a Partidului Þãrãnesc
ºi a Partidului Naþional Þãrãnesc, vicepreºedinte al
Casei de Sfat a PNÞ din Pucioasa. A fost vicepreºedinte
al Consiliului judeþean în anii1930-1931 ºi preºedinte în
perioada 1933-1934. În 1944 s-a implicat în refacerea
organizatoricã a PNÞ, iar în 1945 s-a înscris în PNÞAnton Alexandrescu. Autor al unor interesante articole
publicate în presa localã. (M.C.)

MANUGHIEVICI, Eugen (25.X.1929, Bucureºti)
Liceul Cantemir Vodã Bucureºti (1948); Facultatea
de Medicinã Generalã Bucureºti (1955). Dupã
terminarea facultãþii este medic ºef la Staþia de Malarie
ºi Parazitologie Medicalã Tulcea (1955-1958); medic
ºef al raionului Tulcea (1955-1959); medic secundar boli
infecþioase la Bucureºti (1959-1963). Dupã examenul
de specialitate este medic la Spitalul Gãeºti (19631975), funcþioneazã la secþia boli infecþioase din Spitalul
Târgoviºte ca ºef de secþie în perioada 1975-2001. A
publicat articole de specialitate în revista Viaþa
Medicalã. A participat la congrese ale specialiºtilor în
malarie în strãinãtate. A colaborat cu experþii
Organizaþiei Mondiale a Sãnãtãþii în problemele malariei
ºi parazitologiei în lume ºi în România. Autor al unei
cãrþi care a fost rezultatul unor întinse perioade de
cercetare Repartizarea infestaþiilor parazitologice în
Delta Dunãrii. Timp de 26 de ani a practicat medicina
în secþia de boli infecþioase a Spitalului Târgoviºte,

MAREª, Petre (1.IX.1950, Pucheni, Dâmboviþa)
Profesor, eseist, traducãtor, publicist. Cursuri primare
ºi gimnaziale în comuna natalã, apoi ªcoala Normalã
din Câmpulung. Absolvent al Facultãþii de Filozofie a
Universitãþii Bucureºti (1975). Învãþãtor ºi profesor în
comuna natalã, apoi la Târgoviºte. Inspector (1994),
inspector general adjunct la Inspectoratul ªcolar al
Judeþului Dâmboviþa (1995-1997). Din 1992 cadru didactic asociat al Universitãþii Valahia Târgoviºte, apoi
profesor, secretar ºtiinþific al aceleiaºi universitãþi. Doctor
în filosofie al Universitãþii Alexandru Ioan Cuza din Iaºi
cu teza Fenomenologie ºi ontologie în opera de tinereþe
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Grigorescu, Câmpina, 1953) absolvã Facultatea de
Medicinã Generalã IMF Cluj în anul 1959. Funcþioneazã
începând cu anul absolvirii în urmãtoarele aºezãminte
medicale: medic la Circa Medicalã Cãlugãreni, jud.
Prahova (1959-1961); director al Spitalului Rural Valea
Lungã  Cricov (1961-1964); medic secundar boli interne Spitalul Nr. 2 Ploieºti (1964-1967); medic specialist boli interne Spitalul Târgoviºte (1967-1978); medic
primar gradul III (1978-1991) ºi medic primar gradul II
(1991-2001). În perioada 1983-998 este medic ºef secþie
medicalã la Spitalul Târgoviºte, iar în perioada 20012005 deþine funcþia de medic primar interne la Spitalul
Pucioasa. Preocupat de noutãþile ºi progresul în
domeniul medicinei participã cu lucrãri de cercetare la
congrese europene, naþionale, simpozioane, consfãtuiri
interjudeþene, fiind prezent în paginile revistei Medicinã
Internã. Între anii 1985 ºi 1989 este preºedinte al
Colegiului Judeþean al Medicilor Dâmboviþa, iar între anii
2000-2005 este vicepreºedinte al aceluiaºi Colegiul.
Modereazã ºtiinþific mese rotunde cu participare
universitarã ºi interjudeþeanã (Poiana Braºov, Titu,
Pãltiniº) ºi publicã rezultatul acestor întâlniri profesionale
în revista Dâmboviþa Medicalã (serie nouã) al cãrei redactor ºef este în perioada 2000-2003. Activitatea sa
profesionalã ºi cetãþeneascã a fost apreciatã fiind decorat
cu Ordinul Muncii clasa III (1981) ºi cu Meritul ªtiinþific
(1971). Distins cu titlul de Cetãþean de Onoare al
Târgoviºtei în anul 2005. (M.S.)

a lui Jean-Paul Sartre (1995). Dupã debutul în Revista
de filosofie (1988), colaboreazã cu articole de
specialitate la Revista de filosofie, Revista de teorie
socialã, Învãþãmântul liceal ºi tehnic profesional,
Analele Universitãþii «Valahia» Târgoviºte, Studii de
istorie a filosofiei universale. Participã cu comunicãri
la congresele Academiei Româno-Americane din Cleveland (SUA), Montreal (Canada), Târgoviºte (România).
Traduce din Reymond Aron. Debut editorial cu teza de
doctorat (1995), urmat de Introducere în filosofie (1996,
ed. a II-a, 1997), Jean Paul Sarte. Drumurile spre
existenþialism (1996). Filosofie ºi ºtiinþã în opera lui C.
Rãdulescu-Motru (1996), Introducere în filosofia dreptului
(2000), Filozofie (2001), Tratat de politologie (2001),
Curs de filozofie (2003), Curs de politologie (2004). (V.P.)

MARIA VOICHIÞA (~1457, Târgoviºte  ~26.II.1511,
Suceava) A treia soþie a lui ªtefan cel Mare. Fiica
domnului muntean Radu cel Frumos ºi a Mariei
Despina. La 24 nov. 1473 a fost luatã ostaticã, împreunã
cu mama sa, de cãtre ªtefan cel Mare, dar a fost tratatã
conform rangului ei înalt. Dupã moartea Mariei de
Mangop, Maria Voichiþa devine doamna Moldovei (1478),
fãcând unirea între dinastia Basarabilor ºi dinastia
Muºatinilor. Au avut, pe lângã Bogdan, nãscut la 16
iunie 1479, ºi douã fete, Ana ºi Maria Chiajna. Influenþa
asupra soþului a fost destul de importantã, dovadã faptul
cã, dupã 1487, cei doi au iniþiat construirea mai multor
biserici în stilul Putnei: Miliºãuþii, Pãtrãuþii (dãruitã
doamnei la împlinirea vârstei de 30 de ani), Voroneþ, Sf.
Ilie din Suceava, Bãlineºti, Dorohoiu. Înmormântatã la
Putna. (A.ª./M.O.)

MARINESCU, Corneliu Gheorghe Dragomir
(13.II.1947, Târgoviºte) Baschetbalist, antrenor.
Absolvent al ªcolii Medii Nr. 3 Târgoviºte (1964) ºi al
Institutului Pedagogic Bucureºti  Facultatea de
Educaþie Fizicã (1969). Licenþiat al Institutului de Culturã
Fizicã din Bucureºti, specializarea scrimã (1971).
Master la Universitatea Valahia din Târgoviºte Turism
ºi petrecerea timpului liber (2009). A activat ca profesor
instructor la Casa Pionierilor Târgoviºte (1969-1971),
Metodist la CJEFS Dâmboviþa (1971-1974), Responsabil
ªcoala Sportivã Târgoviºte (1975-1978), Director CSª
Târgoviºte (1978-1990), Profesor CSª Târgoviºte (1990),
Profesor Liceul Nr. 5 Târgoviºte (1991-2009), Profesor
Grup ªcolar Voievodul Mircea Târgoviºte (2009-2011).
A început practicarea sistematicã a sportului în primul
an de liceu (1960), concomitent cu scrima, volei ºi
handbal, primii sãi îndrumãtori fiind Vasile Torje,
Georgeta Ghimbãºeanu respectiv Gheorghe Bogdan,
dupã care din 1963 s-a dedicat ºi baschetului (primul
antrenor Valentin Grigorescu). La scrimã a fost legitimat
pentru ªSE Târgoviºte (1960-1964) ºi Universitatea
Bucureºti (1966-1969), la volei pentru ªSE Târgoviºte
(1960-1964) ºi Petrolul Târgoviºte (1964-1966,
campionat regiunea Ploieºti), la handbal pentru ªcoala
Medie Nr. 3 Târgoviºte (1960-1964) ºi Universitatea
Bucureºti (1966-1969, divizia B), iar la baschet pentru

MARIN, Cornel (23.XII.1959, Târgoviºte) A absolvit
Liceul (azi, Colegiul Naþional) Ienãchiþã Vãcãrescu din
Târgoviºte ºi Facultatea de Tehnologia Construcþiilor
de Maºini a Universitãþii Politehnica din Bucureºti, unde
ºi-a luat ºi doctoratul în inginerie mecanicã. Urmeazã
o serie de specializãri/perfecþionãri postuniversitare la
Copenhaga, Rouen ºi Besançon (Franþa), Torino (Italia),
Tomar (Portugalia). Profesional a ocupat funcþiile de
inginer tehnolog la Întreprinderea de Utilaj Petrolier ºi
de inginer proiectant ºi cercetãtor ºtiinþific la CEPROAR
din Târgoviºte, apoi de conferenþiar ºi de profesor
universitar la Universitatea Valahia, unde va fi director
al Colegiului Tehnic, ºi de director al Departamentului
materiale, echipament, instalaþii ºi roboþi. Publicã cursuri
universitare vizând modelarea cu elemente finite a
structurilor mecanice; vibraþiile structurilor mecanice;
metode numerice în inginerie; modelarea ºi stimularea
sistemelor robotice; rezistenþa materialelor ºi elemente
de teoria elasticitãþii. (G.C.)
MARINESCU, Alexandru (6.IX.1935, Vâlcãneºti,
Prahova) Medic primar boli interne. Dupã liceu (N.
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1616-1618, compune în versuri, scrierea pareneticã
Sfaturi cãtre Alexandru Iliaº, în care pe lângã sfaturi,
face o criticã asprã stãrii sociale a þãrii. Dupã 1618
versificã Istoria celor petrecute în Þara Româneascã,
începând de la ªerban Voievod pânã la Gavril Voievod.
Descrie luptele lui Radu ªerban cu voievodul Ardealului,
defavorabile tuturor în opinia cronicarului. Prezintã ºi
evenimente legate de o rãscoalã împotriva grecilor, sub
domnia lui Alexandru Iliaº. Opera sa este importantã
din punct de vedere documentar fiind singura sursã
internã a perioadei respective. (V.P.)

Comerþul Târgoviºte (1963-1966), Institutul Pedagogic
Bucureºti (1966-1969, campionat universitar Bucureºti),
Comerþul Târgoviºte (1969-1971, divizia B). Ca antrenor
a activat numai la baschet. În perioada 1969-1972 a
deþinut postura de secund la Comerþul Târgoviºte reuºind
cu aceastã grupare prima promovare în campionatul
naþional al juniorilor ºi ºcolarilor (1969) ºi prima
promovare în divizia B pentru baschetul masculin
târgoviºtean. A deþinut apoi funcþia de antrenor principal la echipele masculine ªcoala Sportivã Târgoviºte
(1972-1976, campionatul naþional al juniorilor ºi
ºcolarilor), Electrica Fieni (1976-1977, divizia B), Oþel
Inox Târgoviºte (1980-1985, promovatã în divizia B în
1983) ºi la formaþia femininã Oþelul Livas Metaco
Târgoviºte (1996-1997, divizia A). Dintre sportivii pe
care i-a iniþiat în baschet au performat pe plan naþional
Mircea Zidaru (lotul naþional de juniori), Valentin
Sãnescu (loturile naþionale de juniori ºi tineret), Marius
Dobã (loturile naþionale de juniori, tineret ºi seniori). Ca
arbitru de baschet a condus circa 400 meciuri în divizia
B masculin ºi 50 în divizia A feminin. Preºedinte al
Comisiei judeþene de baschet Dâmboviþa (1979-1991).
Distins cu Diploma de Excelenþã a Ministerului Educaþiei
Cercetãrii Tineretului ºi Sportului (2009). (A.B.)

MAVROGHENI, Nicolae Petru (1738, insula
Paros, Grecia  19/30.IX.1790, Beala, Bulgaria) A
domnit în Þara Româneascã între 20 martie / 6 aprilie
1786 -7/17 iunie 1790. De origine modestã, a reuºit sã
îndeplineascã importante funcþii la Poartã, care i-au
permis sã-ºi însuºeascã solide cunoºtinþe militare. A
dus o politicã fiscalã excesivã, ostilã boierimii, faþã de
care avea o atitudine sfidãtoare. ªi-a numit calul clucer
ºi circula prin Bucureºti într-o trãsurã trasã de doi cerbi.
În Biserica Domneascã se aflã urmãtorul sgrafit: 1789
iulie 14, au venit Nicolae Petru Mavrogheni voievod acii
în Târgoviºte. Nu cunoaºtem cauzele care au
determinat aceastã vizitã, cunoscut fiind cã domnul ºtia
sã-ºi ascundã adevãratele intenþii. (M.O.)

MARIN-THORNTON, Gabriela (15.X.1960,
Târgoviºte) Prozatoare, publicistã. Studii primare în
oraºul natal, urmate de cele liceale, de informaticã, la
Bucureºti (1979). Absolventã a Facultãþii de Automaticã
din cadrul Institutului Politehnic Bucureºti (1984). Din
1984 pânã în 1990 inginer automatician la Institutul de
Tehnicã de Calcul din Bucureºti. Între 1990-1993 se
aflã în Franþa pentru o colaborare software cu o firmã
aflatã la Dreux, lângã Paris. Se stabileºte în SUA (1994).
Preocupãri literare încã de pe bãncile ºcolii, publicând
prozã scurtã ºi poezii. Colaboreazã la Luceafãrul,
Convorbiri literare, Luminã linã (New York) ºi Origini
Romanian roats. O perioadã corespondent SUA pentru
Radio România Internaþional. Membrã a Uniunii
Scriitorilor din România (1998). Din 2002 cadru didactic la University of Miami (SUA). Autoare a unor romane:
În largul sufletului (1997), Obsesia de a rãmâne tânãr
(1997), Insula guvernatorilor (1998). (V.P.)

MAXIM BRANCOVICI  MITROPOLIT (1505-1512)
Era de neam sârb din familia despoþilor Brancovi. A
purtat ca mirean numele de Gheorghe. S-a cãlugãrit în
anul 1495 în mânãstirea Kupinic, primind numele de
Maxim. Un an mai târziu este hirotonit preot de
mitropolitul Calevit al Sofiei. La 10 decembrie 1502,
fratele sãu, despotul Ioan, moare fãrã sã lase urmaºi ºi
ieromonahul Maxim rãmâne singurul moºtenitor al
tronului, dar el refuzã pãrãsirea vieþii monahale. Din
pricina nãvãlirii oºtilor otomane e nevoit sã pãrãseascã
patria ºi sã vinã în Þara Româneascã. Se pare cã a fost
hirotonit arhiereu de însuºi Sfântul Nifon în Þara
Românescã. În anul 1505, dupã retragerea Mitropolitului
Nifon este desemnat sã conducã Mitropolia Þãrii
Româneºti. A dat dovada de abilitate diplomaticã atât
prin mijlocirea încheierii unor relaþii familiale între principi
români ºi principese sârbe, cât ºi prin mijlocirea încheierii
unei pãcii între Radu cel Mare ºi Bogdan al III-lea al
Moldovei cãrora le-a arãtat cã sunt deopotrivã creºtini ºi
de o seminþie. A contribuit, de asemenea, ºi la
statornicirea unor bune relaþii de vecinãtate cu Vladislav
al II-lea al Ungariei ºi cu saºii din Transilvania. Sub noul
domnitor Mihnea cel Rãu (1508-1510) este trimis la regele
Vladislav sã obþinã recunoaºterea domnului ºi sã încheie
pace cu regele ungar. Dupã ce ºi-a împlinit misiunea, a
plecat direct la Cruºedol, în Serbia, statornicindu-se în
ctitoria lui, mânãstirea cu hramul Buna Vestire. Ajuns
pe tronul þãrii tânãrul Neagoe Basarab chemã pe bãtrânul

MATEI, al Mirelor (~1550, Pogoniani, Grecia 
1624, Târgoviºte) Pânã la venirea în Þara Româneascã
(datatã între 1603-1605) se cunosc puþine date
biografice. Se instruieºte la Constantinopol. Domnitorul
Radu ªerban îl numeºte egumen al Mãnãstirii Dealu,
devenind în 1605, onorific, mitropolit al Mirelor.
Alcãtuieºte în greceºte Viaþa ºi petrecerea cuvioasei
maicii noastre Paraschiva cea nouã din Epivates,
scriere hagiograficã. În prefaþã la Slujbã pentru Grigorie
cel Mare Decapolitul face referiri la întâmplãrile
sângeroase din timpul domniei lui Radu ªerban. Între
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Vãcãrescu, al ªcolii de Ofiþeri de Cavalerie din
Târgoviºte, ºi al ªcolii Superioare de Rãzboi din
Bucureºti. Obþine aproape toate gradele de ofiþer de la
sublocotenent la general de divizie. A ocupat funcþii de
responsabilitate de la comandant de pluton la comandant
de divizie, la comandant secund al Comandamentului
Militar al Capitalei ºi de director al Direcþiei de Personal
al Armatei ºi Direcþiei Superioare a Cavaleriei Române.
A participat la Primul Rãzboi Mondial ºi pe ambele
fronturi ale celui de-al Doilea Rãzboi Mondial,
acoperindu-se de glorie. A înaintat cu marile unitãþi pe
care le-a comandant pe Frontul de Est pânã la Marea de
Azov, în stepa Kalmucã ºi Kuban. Dupã rãzboi este
condamnat la la 15 ani de muncã silnicã, fãrã dovezi
concludente, fiind acuzat de acþiuni represive antisovietice
de cãtre Tribunalul Militar. Arestat la 8 febr. 1951, a fost
comandant în ian. 1953 pentru aºa-zisa crimã de rãzboi.
Înceteazã din viaþã în închisoare. (G.C./G.T./C.V.)

Maxim sã revinã la conducerea mitropoliei sale de la
Târgoviºte, dar fiind în vârstã ºi suferind, Maxim îi cere
domnului voie sã rãmânã la Cruºedol, unde la 18 ianuarie
1516 ºi-a dat obºtescul sfârºit. Pentru viaþa sa sfântã,
Biserica Ortodoxã l-a canonizat, fiind prãznuit la 18
ianuarie. (Arhiep.)
MAZURU, Constantin (21.V.1936, Rarancea,
Cernãuþi, Ucraina) Este licenþiat al Facultãþii de Arte
Plastice ºi al Facultãþii de Muzeologie din Bucureºti.
Profesor la ºcoli din Târgoviºte. Participã la expoziþii de
grup ale unor filiale ale Uniunii Artiºtilor Plastici ºi la tabere
de picturã din þarã ºi din Bulgaria. Are lucrãri în colecþii
particulare din þarã, din Germania ºi Grecia. (G.C.)
MÃCELÃRII Mãcelãria, ocupaþie cu predilecþie orãºeneascã, este atestatã începând cu secolul al XVII-lea
când sunt amintiþi Iane pastramagiul (1619), Radu
mãcelar (1620), Costea mãcelarul (1665), Vlãdica
mãcelarul (1665). Locul de desfacere a cãrnii era numit
la scaune, iar în sec. XVIII-lea existau douã scaune:
lângã Þigãnia Deleanului ºi Prãvãliile Mitropoliei.
Importanþa mãcelarilor a crescut, fapt consemnat prin
apariþia în toponimia oraºului a uliþei mãcelarilor din
apropierea Bisericii Sf. Nicolae. În Perioada Regulamentarã
sunt menþionate scaunele de la Curtea Domneascã ºi
Mitropolie. Scaunele existente nu erau suficiente, iar
locuitorii din Suseni solicitau lui Canache Ion sã taie
vite în prãvãlia lui chir Costin zet Ivan Hogea. Dupã
mutarea Târgului Sãptãmânal în oraº, cel mai cunoscut
mãcelar menþiona la 1885 printre cei 13 patentari de
clasa I era Costea Dragomir Ciuciuc. În perioada
interbelicã numãrul mãcelãriilor au crescut, ajungându-se
în 1931 la 14 mãcelãrii. Cele mai multe îºi desfãceau
produsele în obor, dupã ce vitele erau sacrificate în
abatorul comunal. Mãcelãriile Enescu, Ion Panaitescu
ºi Cristescu de pe strada Nicu Filipescu, transmise din
tatã în fiu, au fost cele mai renumite în perioada
interbelicã, unele transformate în fabrici de mezeluri.
Alexandru A. Enescu, în 1932, a solicitat înfiinþarea
fabricii de mezeluri în str. Nicolae Filipescu ºi
permisiunea de a-ºi vinde produsele în piaþã, la Ghereta
primãriei, nr. 11. De asemenea, a cerut modificarea
obiectului firmei înscrisã în registrul Camerei de Comerþ
ºi Industrie cu mãcelãrie, pescãrie, fabricã de mezeluri
ºi mãruntaie en-detail ºi en-gross, pe cont propriu, cu
desfacerea în Ghereta primãriei din Piaþã. În 1945 fabrica
de mezeluri Ionescu avea o capacitate de 3000 de kg
pe zi ºi un personal de 16 lucrãtori. În acelaºi an, este
menþionatã ºi Fabrica de Mezeluri al lui Stelian Dobrescu
care producea cantitãþi importante de mezeluri pentru
aprovizionarea orãºenilor. (G.T./ C.V.)

MÃNÃSTIREA DEALU Mãnãstirea Dealu este cea
mai importantã ctitorie a domnitorului Radu cel Mare
(1495-1508), situatã la 6 km nord de Târgoviºte, pe Aleea
Mãnãstirea Dealu Nr. 1, pe teritoriul satului Viforâta. În
prezent este o mãnãstire de maici având hramul Sf.
Nicolae la biserica mare ºi Acoperãmântul Maicii
Domnului la paraclis. Pisania mãnãstirii comemoreazã
pe Radu cel Mare în calitate de ctitor care a declanºat
primele lucrãri la 26 august 1499, domnul începând
construcþia mãnãstirii în anul 7008 (1500), crugul soarelui
ºi al lunei 16, temelia 29, indicta 3, mâna anului 3 ºi
s-a sfinþit în anul 10 al celui de-al ºaptelea mileniu,
luna decembrie 4 zile. Radu cel Mare s-a implicat
profund în viaþa culturalã ºi religioasã a vechii Cetãþi de
Scaun, în organizarea pe care a dat-o ierarhiei muntene,
în instalarea tiparniþei în cadrul mãnãstirii, de sub
teascurile cãreia au fost scoase primele cãrþi tipãrite
pe teritoriul românesc: Liturghier (1508), Octoih
(1510), Tetraevangheliar (1512), lucrãri care au circulat
în tot spaþiul sud-est european. Lãcaºul a fost sfinþit la
4 decembrie 1501, constituindu-se într-o capodoperã a
arhitecturii religioase muntene, inovaþiile constând în
amplificarea pronaosului, în multiplicarea ºi accentuarea
elementelor verticale, alãturi de turla centralã, apãrând
douã turle mai mici peste pronaos, formând o grupare
piramidalã, ºi în folosirea paramentului de piatrã fãþuitã,
cu dublu rând de arcade oarbe. Dupã mãrturia lui Gavril
Protul era lucratã tot cu piatrã cioplitã ºi stâlpii uºilor
ºi ferestrelor tot de marmorã, aºa încât era cu adevãrat
o bisericã frumoasã ºi minunatã. Lucrãrile au fost
finalizate de Vlad Vodã cel Tânãr (1510-1512) fiind
zugrãvitã din porunca lui Neagoe Basarab cu vopsele
ºi cu aur. În decursul timpului a suferit numeroase
prãdãciuni ºi stricãciuni, astfel cã spre a o ajuta,
voievodul Radu Mihnea (1611-1616), la 10 iulie 1614, i-a
preînnoit hrisoavele de proprietate. La rândul sãu, Matei

MÃINESCU, Vasile (26.XI.1891, Târgoviºte 
13.V.1953, Bucureºti) Absolvent al Liceului Ienãchiþã
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pe str. Stelea nr. 6. Este ridicat în 1645, de domnitorul
Moldovei Vasile Lupu, pe vatra unor vechi aºezãminte
monahale din secolul al XIV-lea ºi al XV-lea ale cãror
urme se pot vedea ºi astãzi în curtea mânãstirii. Potrivit
pisaniei Vasile Lupu, în amintirea tatãlui sãu a înãlþat
pe locul bisericii ce s-o fãcut mai înainte a lui Stelea
neguþãtorul, noul lãcaº cãci acolo zace ºi trupul
rãposatului pãrintelui meu, Nicolae Vel Aga. Din acest
motiv, pisania bisericii este decoratã cu stema Moldovei.
În vremea lui Constantin Brâncoveanu, Biserica a fost
reparatã, punându-i-se o nouã pardosealã din dale de
piatrã, s-a refãcut etajul clopotniþei, se împodobeºte cu
o nouã zugrãvealã ºi cu nou mobilier de cult. Spre
sfârºitul veacului al XVIII-lea, datoritã vitregiilor ºi
intemperiilor vremii, mãnãstirea ajunsese într-o stare
precarã. Unele mici reparaþii necesare s-au mai efectuat
prin mãrinimia ºi dãrnicia unor boieri sau orãºeni înstãriþi.
În secolul XIX, dupã secularizarea averilor mãnãstireºti,
Stelea a devenit bisericã de mir; clãdirile ei, tot mai
ruinate, au primit alte destinaþii. În 1881, o comisie de
specialitate, care a vizitat mai multe monumente din
þarã, constatã starea de degradare a clãdirilor de la
Stelea ºi iniþiazã o restaurare generalã. Au mai urmat
reparaþii în perioadele 1943-1947, 1971-1976, 19821988, 1991-1999 ºi în special 2002. Începând cu anul
1991, prin grija primului Arhiepiscop al Târgoviºtei
Dr.Vasile Costin, Stelea redevine mãnãstire ºi îºi
revendicã ºi locul de ctitorie domneascã iniþiindu-se o
amplã lucrare de consolidare ºi restaurare a
monumentului ºi picturii. Lucrãrile de restaurare se
intensificã începând cu data de 26 decembrie 1999,
când noul arhiepiscop al Târgoviºtei, Înaltpreasfinþitul
Dr NIFON se strãduieºte ºi reuºeºte sã confere
Mânãstirii Stelea imaginea acelui impunãtor ansamblu
arhitectural, cu ziduri de incintã, turn  clopotniþã, case
egumeneºti, chilii, ºi biserica, pentru a redeveni focar
de credinþã, culturã ºi spiritualitate ortodoxã
româneascã. Tot prin purtarea de grijã a Înaltpreasfinþiei
Dr. NIFON, Arhiepiscopul ºi Mitropolitul Târgoviºtei în
Casa egumeneascã din incinta mânãstirii Stelea s-a
organizat un Muzeu de artã ºi arhitecturã religioasã
româneascã ºi s-au apropiat de finalizare lucrãrile de
picturã a sfântului lãcaº care deserveºte astãzi o
comunitate micã de monahi chiar în inima vechii cetãþi
de scaun a Târgoviºtei. (Arhiep.)

Basarab (1632-1654), a iniþiat repararea acesteia, a
reinstalat tiparniþa, i-a întãrit danii, i-a dãruit vase de
aur ºi o cruce îmbrãcatã în argint aurit, care se pãstreazã
ºi în prezent în muzeul mãnãstirii. La 1713, Constantin
Brâncoveanu (1688-1714) iniþiazã din nou reparaþia ei,
zugrãvind-o a doua oarã ºi acoperind-o cu aramã, fiind
cea mai importantã restaurare din câte i se fãcuserã
pânã la acea datã. În anul 1845 domnitorul Gh. Bibescu
iniþiazã lucrãri de construcþie realizate de cãtre Ioan
Schlater, pentru ca în urma cutremurului din 1940 sã
ajungã din nou în paraginã, Patriarhul Justinian luând
hotãrârea, în 1953, de a o reface din temelie. În perioada
2000-2006, sub îndrumarea Înalt Prea Sfinþitului Pãrinte
Nifon, Arhiepiscopul Târgoviºtei, s-au întreprins
importante lucrãri de consolidare ºi restaurare a
întregului ansamblu arhitectonic de la Dealu. Prin
mormintele aflate în pronaos, mãnãstirea se impune
ca fiind cea mai mare gropniþã domneascã. Primul
voievod înmormântat aici a fost Vladislav al II-lea; în
aprilie 1508, Radu cel Mare a fost îngropat în partea de
nord a mãnãstirii, cu vremea, piatra mormântului sãu
stricându-se. Mormântul actual i s-a realizat în anul
1908, când trecuserã 400 de ani de la moartea sa, fiind
frumos împodobit ºi pe care stã inscripþionat urmãtorul
text: s-a dat acest adãpost de marmurã oaselor cu
cheltuiala Þerii, patru sute de ani de la moartea lui. În
anul 1511 a fost înmormântatã jupâneasa Caplea, sora
lui Radu cel Mare, iar în 1512, voievodul Vlad cel Tânãr.
Acestora le-au urmat, în 1524, Radu-Badica, fiul ctitorului
celui nou; în 1532, voievodul Vlad Înecatul (1530-1532),
fiul lui Vladuþ; în 1557, voievodul Pãtraºcu cel Bun (15541557); în 1601 capul lui Mihai Viteazul, pe a cãrui
lespede putem citi: Aice zace cinstitul ºi rãposatul
capul creºtinului Mihail, marele voievod, ce-au fost
domn Þãrii Româneºti ºi Ardealului ºi Moldovei; cinstitul
trup zace în câmpii Tordei ºi când l-au ucis neamþi, ani
au fost 7109(1601), în luna avg. 8 zile. Aceastã piatrã
o-u pus jupan Radu Buzescu i jupâneasa Preda. Alãturi
de toþi aceºtia, în anul 1608, a fost îngropat Mihail Movilã,
fostul domn al Moldovei (1607). Mãnãstirea Dealu este
construitã în formã de treflã, constând într-un altar heptagonal în exterior semicircular în interior, dintr-un naos,
lãrgit în pãrþile laterale cu câte un sân, circular înãuntru
ºi pentagonal în afarã, ºi dintr-un pronaos dreptunghiular,
împãrþit, printr-un arc dublu transversal, în douã pãrþi
inegale. Mãnãstirea Dealu s-a constituit într-un puternic
centru de rãspândire a culturii scrise, prin activitatea
cãlugãrilor caligrafi, dar mai ales prin faptul cã aici s-a
instalat prima tiparniþã în spaþiul românesc de sub
teascurile cãreia au ieºit primele cãrþi tipãrite, necesare
cultului bisericesc. (Arhiep.)

MÃNÃSTIREA VIFORÂTA În vecinãtatea
Târgoviºtei ºi a Mãnãstirii Dealu se aflã mãnãstirea
Viforâta (numitã în unele documente ºi Viforãºti), ctitoria
lui Vlad Înecatul, de pe la 1530, cum consemneazã
cea mai veche atestare a sa documentarã. Mãnãstirea
a avut hramurile: Sfântul Mare Mc. Gheorghe,
Naºterea Maicii Domnului ºi Sf. Ierarh Nicolae. Ca
ºi oraºul Târgoviºte este prãdatã de mai multe ori, mai
întâi de oastea lui Gabriel Bathory, în iarna lui 1611, iar

MÃNÃSTIREA STELEA Ansamblul arhitectural al
Mânãstirii Stelea, este situat la circa 150 m sud-est de
Curtea Domneascã ºi la cca. 200 m nord de Mitropolie,
305

Enciclopedia oraºului Târgoviºte

Este membru al Uniunii Artiºtilor Plastici din România,
filiala Bucureºti. (G.C.)

mai târziu de cãtre turci. A fost refãcutã de cãtre voievozii
Radu Mihnea (1611-1616) ºi Matei Basarab (1632-1654),
în timpul celui din urmã devenind mãnãstire de cãlugãriþe,
aºa cum reiese din afirmaþia misionarului Docsici, din
1640. De fapt, datoritã ajutorului ºi grijii speciale pe
care a purtat-o sfântului lãcaº, voievodul Matei Basarab
este considerat ca al doilea ctitor al sãu. Lucrãri ample
de restaurare s-au fãcut lãcaºului în timpul lui Constantin
Brâncoveanu (1688-1714), constând în înãlþarea zidurilor
înconjurãtoare, construirea unei noi chilii, refacerea
vechii picturi. În 1864 sculptorul Karl Stork executã
catapeteasma, care este o îmbinare de stil gotic cu cel
bizantin. Pictura mãnãstirii nu s-a pãstrat în original.
Într-unul din pomelnicele pãstrate se menþioneazã ºi
contribuþia altor voievozi ºi domniþe care au sprijinit-o
material într-un fel sau altul: Radu Voievod, Leon
Voievod, Elena Doamnã, Grigore Ghica Voievod,
Antonie Voievod, Mihai Voievod, Gheorghe Bibescu
Voievod. Dupã cutremurul din 1940, Patriarhul Justinian
Marina se îngrijeºte îndeaproape de refacerea ºi
restaurarea sfintei mânãstiri, înfiinþând aici în 1960 ºi
o Casã Sanatorialã.Mînastirea s-a bucurat în
continuare de purtarea de grijã a Patriarhilor Iustin
Moisescu ºi Teoctist ca stavropighie patriarhalã.
Actuala mânãstire este de plan triconic, cu un mic
pridvor mãrginit spre vest de patru stâlpi ºi cu un
pronaos spaþios, acoperit cu o turlã de zidãrie ºi
luminat de patru ferestre. Biserica a fost repictatã în
prima jumãtate a secolului al XIX-lea. În 1913,cu prilejul
unor restaurãri a picturii, sub portretele banului Grigore
Brâncoveanu ºi ale soþiei sale Safta au fost descoperite
ºi chipurile vechilor ctitori  Constantin Brâncoveanu,
Marica Doamna ºi Vladislav vodã (Vlad Înecatul). Din
1993 Viforâta devine mãnãstirea de sine stãtãtoare,
iar din anul 2000 prin purtarea de grijã a ÎPS Dr.
Mitropolit Nifon, intrã sub jurisdicþia Arhiepiscopiei
Târgoviºtei. Mãnãstirea Viforâta se integreazã, alãturi
de celelalte ctitorii din Târgoviºte ºi din apropiere, întrun complex culturalreligios care reflectã câteva secole
neîntrerupte de spiritualitate ºi culturã româneascã de
sorginte ecclesiasticã. (Arhiep.)

MÃNGUÞÃ, Paul (23.IX.1975, Târgoviºte) Este
absolvent al Facultãþii de Arte Plastice, Decorative ºi
Design  specializarea artã monumentalã  din
Bucureºti. Profesor la Liceul de Muzicã ºi Arte Plastice
din Târgoviºte. Executã lucrãri de artã monumentalã în
diferite localitãþi din þarã. Are lucrãri în colecþii de stat ºi
particulare din þarã, din Italia ºi Olanda. Premii la
concursurile de picturã oraganizate la Câmpina (20092011). Este membru al Uniunii Artiºtilor Plastici din
România, filiala Bucureºti. (G.C.)
MÃRCULESCU, Ion (12.XI.1944, Ioneºti, Petreºti,
Dâmboviþa) Profesor, artist plastic, prozator, publicist,
editor. Cursuri primare ºi gimnaziale în comuna natalã,
apoi studii liceale la Vladimir Streinu din Gãeºti (1963).
Licenþiat al Facultãþii de Arte Plastice din cadrul
Institutului Nicolae Grigorescu Bucureºti (1982).
Profesor de desen la Gura-ªuþii, Gãeºti, Târgoviºte,
pânã la pensionare (2008). În 1994 înfiinþeazã Editura
Pandora-M la care apar numeroase lucrãri, în special
ale unor scriitori francezi, cu predilecþie contemporani
sau ale unor autori târgoviºteni. Din 2007 creeazã ºi
Editura Marcona. Debut publicistic cu povestiri la
Secera ºi ciocanul din Piteºti (1968). Colaboreazã la
Trimestre (Gãeºti), Secera ºi ciocanul, Reeducarea
minorilor, Contemporanul, Argeº, Dâmboviþa,
Litere precum ºi la revista Fotografia. Participã cu
lucrãri de artã fotograficã la saloane naþionale ºi
internaþionale ºi expoziþii în Târgoviºte, Bucureºti,
Braºov, Oradea, Botoºani. În 1986 obþine douã medalii
de aur la Salonul Reus din Spania. În 2010, la acelaºi
salon, obþine medalia jubiliarã ºi Trofeul Comitetului
Internaþional Olimpic (CIO). Participã ºi la expoziþii
colective de picturã. Membru fondator al Societãþii
Scriitorilor Târgoviºteni (2005), membru al Uniunii
Ziariºtilor Profesioniºti din România, membru al Uniunii
Scriitorilor din Republica Moldova (2010). Debut editorial cu volumul de prozã Cioara ºchioapã (1998)
urmat în aceeaºi manierã de Quatrocente (2001),
Nastasia. Un amor de aproape un an (2007), Meºterul
de oglinzi (2007), Jurnalul de la Marcona (2008), O
iubesc enorm domnule judecãtor (2009), Al treilea
picior (2011). (V.P.)

MÃNGUÞÃ, Cristian (26.III.1973, Târgoviºte) Este
absolvent al Facultãþii de Arte Plastice, Decorative ºi
Design  specializarea picturã de ºevalet  ºi al Facultãþii
de Teologie Ortodoxã din Bucureºti, specializarea
pastoralã, doctorat în istorie la Universitatea Valahia
din Târgoviºte. Profesor la Liceul de Muzicã ºi Arte
Plastice din Târgoviºte, apoi lector universitar doctor la
Facultatea de ªtiinþe ºi Arte a Universitãþii Valahia, secþia
conservare-restaurare. Expune în expoziþii de grup ºi
personale, mai ales în Târgoviºte. Lucrãrile sale pot fi
întâlnite în colecþii de stat ºi particulare din þarã, din
Germania ºi din Marea Britanie. Obþine premii la
concursuri de picturã ºi fotografie în þarã ºi strãinãtate.

MDI TV Intrã în emisiune la 12 noiembrie 2011 sub
licenþa TV-C388.2/6.10.2011. Fondator/patron, omul de
afaceri Dan Miculescu. Director administrativ: Dan Tãtuþ.
Director de emisiuni: Mãdãlina Marinicã. Redactor-ºef:
Laura Manafu. MDI are cea mai mare zonã de acoperire
din judeþul Dâmboviþa. Dotare tehnicã de ultimã orã:
platouri reale ºi virtuale, decoruri complete, camere video
HD, car TV, steady cam, tricaster. Emisiuni de vizibilitate
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memoria unuia dintre binecunoscuþii instrumentiºti
dâmboviþeni ai etniei romilor. Festivalul este dedicat
valorificãrii tradiþiilor etniei (cântec, dans ºi port). Din
juriu au fãcut parte: Mãdãlin Voicu, Nicolae Pãun,
Leonard Iordache, Moise Vasile, Ilie Dincã. (G.C.)

/ realizatori: Datini (Daniela Apostoaei), Aºa cum ne
place (Alex Munteanu), Aventuri de poveste (Ema
Nicolae), Cafeneaþa (Dan Banu, Simon Curãtureanu),
Ca românu nu-i nici unu (Ciprian Olteanu, Nicu
Dumitru), Cu cãrþile pe faþã (Laura Manafu), Carmen
(Carmen Zaharia), Banii vorbesc (Iulia Láczi), Dâmboviþa
pas cu pas (Adriana Rãceanu, Ion Obãgilã). (G.C.)

MERIDIAN EXPRESS Sãptãmânal de informaþie ºi
culturã, apare la începutul primãverii anului 1991;
iniþiatori: George Coandã, Radu Florea, Lucian
Grigorescu, József Pildner. Editor: SC Meridian SRL,
director, Maria Mihai. Format tabloid. Îºi înceteazã
apariþia dupã trei numere. (G.C.)

MECHEL Dupã revoluþie, COS Târgoviºte s-a
înregistrat la Of. Reg. Comerþului sub titulatura S.C. COS
Tg. S.A., având ca acþionar majoritar Fondul Proprietãþii
de Stat. S.C. COS Tg. S.A. este înmatriculatã sub
aceastã denumire la 4 febr. 1999. În anul 2002, societatea
a fost vândutã firmei Mechel Internaþional Holding GMBH
(cu sediul în Elveþia, dar având patronat rus), fiind
înregistratã la Târgoviºte sub denumirea S.C. Mechel
S.A. Târgoviºte. Domeniul de activitate: Producþia de
metale feroase sub forme primare ºi feroaliaje.
Administratori: Persoanã juridicã: Mechel East Europe
Metalurgical Division SRL Târgoviºte. Director pentru
România a SC Mechel SA Târgoviºte este ing. Gofman
Vladimir (Rusia). Cifra de afaceri (2009)=529 miliarde lei.
Alþi directori pentru România (ºi acþionari): Asanov Valery
(Belarus), Oprea D-tru (Moldova), Slentov Alexei (Rusia),
Korchunov Yuri (Belarus). (G.T./ C.V.)

MESAJE TÂRGOVIªTENE ÎN TIMP La 15 aprilie
1989 are loc prima ediþie a manifestãrii culturale complexe
cu acest generic, din iniþiativa lui Ion Gavrilã ºi în
organizarea Comitetului de Culturã ºi Educaþie Socialistã
al municipiului Târgoviºte. În program: simpozioane;
mese rotunde; expoziþii de artã plasticã, de filatelie ºi
maximafilie; gala filmului documentar dedicat Târgoviºtei;
un spectacol de muzicã ºi poezie prilejuit de centenarul
comemorãrii lui Eminescu; colocviul revistei
Contemporanul, Ziua cântecului, dansului ºi portului
popular. A fost editatã ºi publicaþia manifestãrii intitulatã
Mesaje târgoviºtene în timp. (G.C.)
MESERIAªUL DÂMBOVIÞEI Ziar al intereselor
meseriaºilor. Târgoviºte 14 februarie  1 iulie 1916.
Apare de douã ori pe lunã. Director: Constantin Cernat.
Girant responsabil ºi secretar de redacþie: H. NiculescuBicã. Tipografia Dâmboviþa, Ilie Gh. Pârvulescu. (V.P.)

MEGA, Ion (1.VII.1953, Târgoviºte) Urmeazã cursurile
ªcolii Populare de Artã din Târgoviºte. Profeseazã arta
orfevrãriei. Îºi face cunoscute picturile în expoziþii
personale prezentate de cunoscuþi oameni de culturã,
dar ºi în câteva expoziþii de grup, mai ales în Târgoviºte
pe care o ºi surprinde pe pânzele sale. (G.C.)

MEªTEªUGUL PRELUCRÃRII LEMNULUI La
începutul secolului al XVII-lea sunt amintiþi meºterii
teslari Pera, Rãdici ºi Calocana, care executau case
din lemn în Târgoviºte. Acest meºteºug în secolul al
XVIII-lea a fost prelucrat cu precãdere de cãtre meºterii
lemnari din satele învecinate. La 1800 s-au executat
lucrãri de dulgherie la Biserica Sf. Vineri ºi la casele
din jurul acesteia de cãtre meºterii Radu lemnar ot
Viforâta, Lazãr vãtaf, lemnarii ot Mahala ºi Stoian
lemnarul ot Viforâta. Prezenþa meºterilor lemnari din
satele învecinate este semnalatã încã din secolul al
XVII-lea când se menþioneazã meºteri domneºti de
case din Lucieni, care executau diferite lucrãri de
lemnãrie pentru care satul era recompensat cu scutirea
de dãri. Meºterii lemnari din Lucieni la 1660 au fost
cedaþi de domnie Mitropoliei pentru niºte reparaþii.
Meºterii podari, constructorii de poduri din lemn sau de
podine pentru strãzi sunt amintiþi la 6 aprilie 1662,
Paraschiva podariu. În majoritatea cazurilor meºterii
erau angajaþi în baza unui contract scris în care se
precizau lucrãrile de efectuat. ªindrila realizatã de
meºterii lemnari a fost necesarã pentru acoperirea
imobilelor. În prima parte a secolului al XVI-lea este

MELICOVICI, Adrian (10.VI.1967, Moreni, Dâmboviþa)
Absolvent al Grupului ªcolar Voievodul Mircea din
Târgoviºte. Este fondator al publicaþiilor Muntenia
Expres (împreunã cu Adrian Stângã) ºi Orizont
Expres, unde a deþinut ºi funcþia de redactor-ºef. Publicã
romanele Ecouri din Sodoma ºi Gomora, Noaptea
destinelor, Noaptea speranþelor, din primul apãrându-i
fragmente în New-York Magazin ºi volumul de versuri
Colþ de cer. Este realizatorul (idee ºi scenariu) filmului
documentar istoric Târgoviºte  cetatea misterelor
(regia: Marian Guzi; producãtor executiv Asociaþia
Katharsis  director Gheorghe Niþã, consultanþi ºtiinþifici:
Neagu Djuvara, George Coandã, Gabriela Niþulescu).
Apariþii în direct la Târgoviºte Tv, Columna Tv, TvRomânia
de Mâine/TvRM. Este iniþiator ºi administrator al
portalului Melicovici.rd. Colaboreazã la publicaþii
dâmboviþene (presã scrisã ºi online). Este membru al
Societãþii Scriitorilor Târgoviºteni. (G.C.)
MEMORIALUL TONY IORDACHE La iniþiativa
organizaþiei judeþene Dâmboviþa a Partidului Romilor 
Pro Europa este organizatã în 2010 prima ediþie în
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de fierãrie vopsitorie, cu un numãr de 11 tinichigii.La
începutul secolului tinichigii erau concentraþi în Arasta:
Lazãr Iancu, Weiss David, Aronovici Simion. (G.T./ C.V.)

amintit Radu lemnar care era angajat de egumenul
Mãnãstirii Dealu sã efectueze lucrãri la casele
metohului mãnãstirii aflate în oraº, printre lucrãri era
menþionatã ºindrilirea caselor. Acest meºteºug era
executat mai rar de orãºeni, el fiind specific locuitorilor
din satele de munte. În secolele urmãtoare documentele
menþioneazã mai rar practicarea acestui meºteºug. În
secolul al XIX-lea apar ateliere de prelucrare a lemnului:
tâmplãrie, dulgherie, rotãrie. Statistica de la 1890
menþioneazã patru ateliere de dogãrie, cinci de rotãrie,
ºapte de tâmplãrie, dar apar ºi ateliere mixte de fierãrierotãrie. În 1908 apare un atelier de construcþii de cãruþe
ºi unul de sculpturã în lemn. În domeniul prelucrãrii
metalelor sunt menþionaþi fierari ºi potcovari care
construiau ºi reparau cãruþe. În 1890 sunt menþionate
douã ateliere de fierãrie- rotãrie. La începutul secolului
XX sunt cunoscuþi tâmplarii Ferenz Mihai, Herman I.,
Podar A., Popescu M., Sãvoiu Petre, Câmpeanu M.
(filiala fabricii din Pucioasa),Vrãbiescu D., dogarii
Klemfeder Iohan, Veselg Emil, dricarii Lãzãrescu L., Zafiu
Sima. În perioada interbelicã prelucrarea lemnului se
realiza în fabrica lui G. Constantinescu (Suseni) care
confecþiona tâmplãrie ºi mobilã din lemn de nuc ºi frasin,
tei, sau în atelierele lui Scarlat Duþescu ºi Ianoº Avram
care confecþionau roþi ºi ºarete. Coºciugarii erau
concentraþi pe douã strãzi în spatele Bisericii Stelea.
Statistica anului 1944 menþiona 24 de ateliere de
tâmplãrie în raza oraºului Târgoviºte. (G.T./ C.V.)

MEªTEªUGUL PRELUCRÃRII SEULUI ªI A
CERII La 1616 este atestatã prelucrarea seului când a
fost amintit printre martori Caloian sãpunariu. Constantin
Brâncoveanu la 1695 a obligat sãpunarii sã plãteascã
anual o taxã de un taler ºi jumãtate. Meºterii sãpunari
dispuneau de ateliere rudimentare amplasate în
apropierea scaunelor de carne. Menþionarea meºugului
este sporadicã, dar nu înseamnã cã nu se practica.În
secolul al XVIII-lea este amintitã Stana sãpunãreasa,
iar la 1810 este amintit Preda sãpunaru care dãruia un
clopot Bisericii Domneºti. La 1819 domnitorul Alexandru
ªuþu aprecia activitatea sãpunarilor ºi impunea cã
sãpunul de Târgoviºte sã se vândã cu 56 de parale.
În Perioada Regulamentarã a sporit numãrul
sãpunarilor din satele aflate în apropierea oraºului:
Gheorghe sãpunarul, Ciocoiu ºi Stan sin Gheorghe
sãpunar, Stanciu sãpunarul. În Târgul de Sãptãmânã
sãpunarii îºi organizaserã o linie unde îºi vindeau
produsul. Foarte activi erau sãpunarii din mahalaua
Lemnului Vasile Radu ºi Ioniþã Tudorache ºi din
mahalaua Sf. Gheorghe sãpunarii Nicolae ºi Ion Rusu.
Este amintit la 28 mai 1617, când sunt menþionaþi ca
martori Herta, Radu ºi Antonie lumânãrari din Târgoviºte.
În perioada urmãtoare ºtirile sunt sãrace, ceea ce nu
înseamnã lipsa acestui meºteºug. Constantin
lumânãrarul este menþionat la 1719 cu ocazia vânzãrii
unei livezi. La 1832 statisticile menþioneazã existenþa
unei fabrici de lumânãri la Târgoviºte care producea 25
de ocale pe an, iar în 1890 erau menþionate opt fabrici
de lumânãri de seu. În 1895 statisticile consemneazã
existenþa a cinci fabrici de lumânãri din cearã. Fabricarea
lumânãrilor, meºteºug tradiþional constituia o activitate
economicã importantã. Lumânãrile pentru iluminatul
imobilelor erau considerate un produs de primã
necesitate indispensabil aprovizionãrii localnicilor.
Autoritãþile oraºului încheiau periodic contracte de
aprovizionare cu fabricanþii (pâine, carne, lumânãri) pentru
a preîntâmpina creºterea preþurilor ºi a asigura stocul
necesar consumului. Acest meºteºug va dãinui ºi în
secolul XX, fiind cunoscute lumânãri fabricate de
Cârstea Cãtãlin, Petrescu N. Niculescu C. ºi Rãducanu
Boboc. În perioada interbelicã cel mai cunoscut era
atelierul de lumânãri al lui Brânduº R.I. (G.T./ C.V.)

MEªTEªUGUL PRELUCRÃRII METALELOR
Ocupaþie cu specific orãºenesc, prelucrarea metalelor
presupunea o specializare a meºteºugarilor în zlãtari,
sãbieri, puºcari, care în epoca modernã se vor numi
armurieri. Aceºtia executau repararea armamentului
necesar oastei, fiind aºezaþi în apropierea Curþii
Domneºti. Sunt menþionaþi de documente: Sava tunar,
Costea zlãtar, Mihai ºi Filip sãbieri. La 1630 este
menþionat Nan meºterul, iar la începutul secolului al
XVIII-lea erau menþionaþi meºterii Mihalcea de Târgoviºte,
Stan meºter care confecþionau cazane, tipsii, cãldãri.
În Târgoviºte, important centru de negoþ unde soseau
ºi plecau care cu marfã, era necesarã prezenþa
atelierelor de fierãrie unde se potcoveau caii ºi se
realizau ferecãturile metalice ale cãruþelor. Meºterii
lãcãtuºi, în special clopotarii, executau la comandã
refacerea clopotelor vechi. În secolul al XVII-lea,
clopotele erau aduse din Transilvania, dar în timpul lui
Constantin Brâncoveanu este atestatã cumpãrarea de
pile pentru un meºter care fãcuse un clopot la Biserica
Domneascã. La 1742 este amintit meºterul Ioan Stamate
care prefãcea clopotul Bisericii Sf. Gheorghe. De-a
lungul timpului documentele amintesc prefaceri de
clopote pentru biserici (1803), un clopot mic pentru
Biserica Stelea ºi un altul pentru Biserica Sf. Împãraþi.
În 1890 sunt menþionate trei ateliere de fierãrie ºi unul

MEªTEªUGUL ZIDÃRIEI În secolul al XVII-lea, în
oraº, s-au executat importante lucrãri edilitare, ceea
ce a dus la angajarea unui numãr mare de zidari. În
ciuda acestui fapt, menþionarea acestora în documente
apare mult mai târziu, aspect pe care îl întâlnim ºi la
practicarea altor meºteºuguri. De abia la 1800 a fost
menþionat zidarul Paraschiva, care executa lucrãri la
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atacatã cetatea Giurgiu, iar Cetatea de Floci (10 dec.),
Hârºova (1 ian. 1595) ºi Silistra (8 ian.) sunt distruse.
La Putineiu (14 ian.) ºi Stãneºti (16 ian.) sunt învinºi
tãtarii, iar la ªerpãteºti turcii. Mihai Viteazul trece
Dunãrea ºi nimiceºte la Rusciuk o armatã otomanã
care-l aducea pe pretendentul Bogdan (25 ian.). Sunt
atacate cetãþile Silistra ºi Cernavodã, concomitent cu
anihilarea concentrãrilor turceºti de la Brãila, Cervena,
Turtucaia ºi Nicopole. Nevoia de ajutor militar în faþa
iminentei confruntãri cu turcii l-a silit pe Mihai Viteazul
sã accepte suzeranitatea lui Sigismund Báthory (Alba
Iulia, 20 mai 1595). O puternicã armatã turceascã trece
Dunãrea, dar este înfrântã la Cãlugãreni (13/23 aug.
1595). Comandantul turc, Sinan paºa, reuºeºte graþie
superioritãþii numerice a oastei sale sã ocupe
Bucureºtiul ºi Târgoviºtea ºi pregãteºte transformarea
þãrii în paºalâc. În septembrie, forþele lui Mihai Viteazul,
unite cu cele ale lui Sigismund Báthory ºi ale lui ªtefan
Rãzvan, domnul Moldovei, elibereazã Târgoviºtea (8
oct.) ºi Bucureºtii (12 oct.), iar la Giurgiu nimiceºte
ariergarda forþele otomane (25 oct.). Pe plan intern,
sunt luate mãsuri de aºezare a þãrii, între acestea
numãrându-se Legãtura din 1595 sau 1596). În 1596
sunt obþinute victorii asupra forþelor turceºti la sud de
Dunãre, Poarta solicitând încheierea pãcii. La 9/19
iun. 1598, la Târgoviºte (Dealu), Mihai Viteazul încheie
un tratat de alianþã antiotomanã cu împãratul Rudolf II
ºi, în baza acestuia, reia luptele cu turcii obþinând noi
victorii în S Dunãrii. Schimbãrile de domnie din Moldova
ºi Transilvania îi periclitau poziþia ºi Mihai Viteazul se
decide sã atace. În toamna anului 1599 domnul
muntean pãtrunde în Transilvania ºi în bãtãlia de la
ªelimbãr (18/28 oct. 1599) obþine victoria asupra lui
Andrei Báthory. La 1 nov. 1599 Mihai Viteazul intra în
Alba Iulia, fiind proclamat principe al Transilvaniei. La
sfârºitul lunii mai 1600 ºi întreaga Moldovã era sub
stãpânirea lui Mihai Viteazul care unea astfel sub
sceptrul sãu cele trei Þãri Române. Nobilimea maghiarã
din Transilvania, cruþatã de Mihai Viteazul, neputând
accepta un principe român în fruntea sa, se rãscoalã în
sept. 1600 ºi aliatã cu generalul imperial Basta, obþinea
victoria asupra lui Mihai Viteazul în bãtãlia de la Mirãslãu
(18/28 sept. 1600). Concomitent, hatmanul polonez Jan
Zamoyski pãtrunde în Moldova unde îl reinstaleazã pe
Ieremia Movilã, dupã care îºi continuã marºul în Þara
Româneascã pentru a-l impune domn pe Simion Movilã.
Înfrânt succesiv la Nãieni (12 oct.), Ceptura (14 oct.),
Bucov (20 oct.) ºi Curtea de Argeº (25 nov.) ºi pãrãsit
de boieri, Mihai Viteazul se îndreaptã spre Praga spre
a-i solicita ajutor împãratului Rudolf II. Abia în martie
1601, dupã rãzvrãtirea nobililor ardeleni, împãratul se
aratã dispus sã îl ajute pe Mihai Viteazul ºi îi ordonã
generalului Basta sã colaboreze cu el pentru alungarea
principelui. La 3/13 aug. 1600, la Guruslãu, oºtile lor
obþin victoria. În Þara Româneascã, boierii se ridicã

metocul Mãnãstirii Dealu, la case, cuhnie, grajd ºi
ºopron pentru care primea suma de 100 de taleri ºi
douã vedre de rachiu. Cu acest prilej, sunt menþionaþi
alþi meºteri zidari: Marin zet Neagoe, Niculae
Bucureºteanu, Ion zedar târgoviºtean ºi Toma Costoiu
ot Târgoviºte. La 1831 numãrul zidarilor ajungea la 11,
iar la 1835 era de 10. (G.T./ C.V.)

MICHEL Artilerist saº, menþionat în arhivele Sibiului
ca pixen, prixen-meºter ºi magister bombardarius,
trimis în 1494 de burgmistrul oraºului Sibiu la Vlad
Cãlugãrul, domnul Þãrii Româneºti, care dorea sã ridice
un castel ce trebuia axat în jurul unui turn sau donjon,
care constituia piesa de rezistenþã a întregului
ansamblu. Domnul þãrii, era hotãrât sã se foloseascã
de cunoºtinþele sale tehnice ºi sã refacã Curtea
Domneascã de la Târgoviºte, fapt pentru care ºi era
prezent la Târgoviºte împreunã cu arhitectul militar,
pentru a stabili bunul mers al lucrãrilor continuate
probabil ºi de fiul sãu, Radu cel Mare. (M.O.)
MIHAI I (25.X.1921, Sinaia, Prahova) Fiu al regelui
Carol al II-lea ºi al reginei Elena. Rege al României în anii
1927-1930 (sub regenþã) ºi în 1940-1947. A vizitat oraºul
Târgoviºte ºi judeþul Dâmboviþa, ca principe moºtenitor
sau ca rege al României. Pe 15 iunie 1933, împreunã cu
tatãl sãu, cu primul ministru Vaida Voevod ºi cu alte
personalitãþi politice participã la sãrbãtorirea a 20 de ani
de la înfiinþarea Liceului Militar Mãnãstirea Dealu. În anul
2001 este prezent la Târgoviºte ºi la Mãnãstirea Dealu
alãturi de alþi doi ºefi de stat, Ion Iliescu ºi Emil
Constantinescu, la festivitãþile prilejuite de comemorarea
a 400 de ani de la moartea lui Mihai Viteazul. (M.C.)
MIHAI VITEAZUL (~1557/1558  ~9/19.VIII.1601,
Turda) Domn al Þãrii Româneºti (a. 15/25 oct. 1593 
c.20/30 nov. 1600), principe al Transilvaniei (p. 18/28
oct. 1599  între 8/18 sept. ºi 29 sept./9 oct. 1600; 24
iul/3 aug.  9/19 aug. 1601) ºi domn al Moldovei (6/16
mai  sept. 1600). Cronica oficialã îl aratã a fi fiul natural al lui Pãtraºcu cel Bun, descendenþã contestatã însã
de specialiºti. I se cunoaºte cu certitudine mama,
hangiþa Tudora din Cetatea de Floci. S-a ocupat cu
negustoria ºi acumuleazã moºii în Oltenia. A fost mare
stolnic (1589-91), mare postelnic (1591), mare agã
(1592), ban al Craiovei (1592-93). Suspectat de
Alexandru cel Rãu cã urmãreºte domnia, pribegeºte în
Transilvania. Ocupã tronul susþinut de unchiul sãu Iane
banul, de boierii Buzeºti ºi de Cantacuzinii din Istanbul.
Aderã din proprie iniþiativã la ligã antiotomanã,
declanºând lupta prin lichidarea creditorilor turcolevantini ºi a forþelor otomane din Bucureºti (13 nov.
1594). Teritoriul þãrii a fost curãþat de cei c. 6 000-8 000
de turci care staþionau aici, operaþiunile militare au fost
apoi extinse pe toatã linia Dunãrii. În dec. 1594 este
309

Enciclopedia oraºului Târgoviºte

în microraionul IX a 22 de blocuri cu 1210 apartamente,
dispensar, centrale termice, ªcoala Nr. 5 (1961) ºi ªcoala
Nr. 8 (1965). A sporit efortul pentru amenajarea
principalelor intrãri în oraº în spiritul urbanismului
modern, care era însã departe de a se realiza la nivelul
cerinþelor. În 1964 intra în producþie Întreprinderea de Beton
Celular Autoclavizat de la Doiceºti. (M.O.)

împotriva lui Simion Movilã ºi a susþinãtorilor sãi poloni,
alungându-i din þarã. Mihai Viteazul îºi relua tronul Þãrii
Româneºti ºi putea readuce Transilvania sub autoritatea
sa, ceea ce venea în contradicþie cu planurile imperialilor.
Cu acordul curþii de la Viena, generalul Basta ordonã
mercenarilor valoni sã-l ucidã pe Mihai Viteazul, act
înfãptuit la 9/19 aug. 1601 în tabãra de lângã Turda.
Capul i-a fost dus în Þara Româneascã ºi înmormântat
la Mãnãstirea Dealu. A fost ctitor al mãnãstirilor Sf.
Nicolae (Mihai Vodã), din Bucureºti, ºi Clocociov. În
Transilvania a ridicat biserica mitropolitanã din Alba Iulia
ºi bisericile din Ocna Sibiului, Luºãrdea ºi Fãgãraº. A
fãcut danii mai multor mãnãstiri din þarã, Transilvania
ºi Muntele Athos, dar ºi bisericii catolice din
Târgoviºte. Deºi Târgoviºtea nu mai era principala
reºedinþã domneascã, valoarea defensivã a impus
ocuparea ei de cãtre oºtile otomane în 1595, perioadã
în care mai mulþi proprietari îºi pierd cãrþile de proprietate
ºi sunt înregistrate distrugeri. Cu toate cã a întãrit oraºul
cu palancã, ridicând în apropiere ºi cetatea Popºa,
pentru aprovizionarea artileriei, Sinan paºa este înfrânt
de coaliþia creºtinã în bãtãlia de la Târgoviºte (16-18
oct. 1595). Mihai Viteazul ierneazã în oraºul eliberat ºi
dã primul sãu hrisov de aici la 12 nov. 1595. Târgoviºtea
devine reºedinþa permanentã a voievodului, care ia
mãsuri pentru îndepãrtarea urmelor distrugerilor, ridicã
un nou zid de incintã la Curtea Domneascã ºi reparã
Biserica Sf. Nicolae Androneºti. Pânã la sfârºitul
domniei lui Mihai Viteazul, aici va funcþiona scaunul
domnesc, de unde plecau ordinele, se încheiau tratatele
ºi erau primite soliile. La Târgoviºte a fost primitã
confirmarea pe tron din partea sultanului (20 iul. 1597),
iar la Mãnãstirea Dealu a fost semnat tratatul cu
împãratul habsburgic (9 iun. 1598). (A.ª./M.O.)

MIHAIL I (~1390  aug./sept. 1420) Domn al Þãrii
Româneºti (31 ian. 1418  aug./sept. 1420). Fiul lui
Mircea cel Bãtrân, asociat la domnie din 1409,
succedându-i apoi acestuia la tron. Primele atacuri
turceºti împotriva Þãrii Româneºti se declanºeazã în
1419, dar sunt respinse de Mihail I în aug. acelaºi an,
având ºi ajutorul forþelor maghiare. Ungurii profitã însã
de situaþie ºi anexeazã Banatul Severinului. La începutul
anului 1420, împotriva lui Mihail I se ridicã Radu II
Prasnaglava, fratele sãu, susþinut de turci. Venind cu
ajutor otoman, acesta obþine victoria ºi ia tronul. Într-o
nouã confruntare, desfãºuratã în sept. 1420, domnul
muntean este din nou înfrânt ºi piere pe câmpul de
luptã. La 22 iun. 1418, Mihail I este atestat la Târgoviºte.
Pânã la acea datã, continuase sã conducã þara de la
Argeº, luând în acelaºi timp mãsurile necesare pentru
stabilirea reºedinþei domneºti la Târgoviºte. El este
artizanul edificãrii reºedinþei domneºti de aici, optând
pentru o viziune arhitectonicã nouã, în concordanþã cu
ultimele progrese ale artei militare. Un hrisov întocmit
aici ne prezintã familia voievodului (fiii ºi mama sa)
reunitã la Târgoviºte. (A.ª./M.O.)
MIHAIL I  MITROPOLIT (1586-1589) Este ales
mitropolit în primele luni ale anului 1586 ºi a fost episcop
de Râmnic. Se presupune cã a fost român de neam,
din pãrþile Vâlcei, ºi cã a fost închinoviat la Mânãstirea
Cozia. Mihnea Turcitul (1585-1591) reluându-ºi scaunul
domnesc l-a înlãturat pe Serafim care trecuse probabil
de partea lui Petru Cercel ºi a ales în locul lui pe acest
pãrinte Mihail episcop de Râmnic pe care îl cunoºtea
din prima sa domnie ºi pe care îl considera împodobit
cu virtuþi ºi vrednic de a fi mitropolit al þãrii. Dupã ce l-a
trimis la marele patriarh din Þarigrad ºi l-a fãcut vlãdicã
pe Sfinþia Sa, Mihnea Turcitul îl menþioneazã pentru
prima datã ca mitropolit la 26 iunie 1586, când îi
întãreºte cumpãrarea unor moºii, sate, þigani ºi mori.
În timpul pãstoririi sale, a primit vizita patriarhului
ecumenic Ieremia al II-lea ºi a fostului patriarh Pahomie
al Il-lea, în 1587 ºi 1588. La sfârºitul anului 1589 se
retrage din scaunul mitropolitan de bunã voie, probabil
din cauza vârstei, fiind totuºi menþionat cu titlul de vlãdicã
ºi doi ani mai târziu, iar la 7 martie 1592 un document
îl numeºte rãposatul vlãdicã Mihail. Chipul lui se
pãstreazã zugrãvit pe pereþii bisericii din Olteni-Vâlcea,
alãturi de al Mitropolitului Eftimie. Numele sãu este
menþionat în pomelnicul Sfintei Mitropolii. (Arhiep.)

MIHAI, Gheorghe (1935, Doiceºti, Dâmboviþa 
2000) A fost preºedinte al Comitetului Executiv la
Sfatului Popular al Târgoviºtei, oraº de subordonare
regionalã, între anii 1961-1965. În aceastã perioadã,
oraºul a fost conectat la sistemul energetic naþional
(1962), iar pe strada 30 Decembrie s-a introdus
iluminatul fluorescent. Atenþie sporitã s-a acordat
alimentãrii cu apã a oraºului, la vechiul sistem de aducþie
ce aducea apa de la Rãteiu ºi care a continuat sã
reprezinte 60% din consum, s-au fãcut foraje, în luncile
Ialomiþei ºi Dâmboviþei, volumul lor ridicându-se la 12%
din consum ºi alte puþuri de adâncime de la Hala Centralã
(15%). S-a fãcut propunea de a se construi o uzinã de
apã ºi înlocuirea treptatã a vechilor conducte ºi s-au
efectuat lucrãri pentru extinderea reþelei de distribuþie a
gazelor de sondã la 35,6 km (1961). Regularizarea râului
Ialomiþa s-a aflat în atenþia primãriei. Dezvoltarea
economicã a oraºului a determinat înfiinþarea unor noi
cartiere, Aleea Trandafirilor, urmat la scurt timp de
Hotãrârea Consiliului de Miniºtri care dispunea construirea
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MIHAIL al II-lea  MITROPOLIT (1592-1594) Este
adus mitropolit de domnitorul Alexandru cel Rãu în
toamna anului 1592 sau, dupã alþii, de Mihai Viteazul
cãtre sfârºitul anului 1593, dupã ce se înscãunase în
Bucureºti. Este atestat documentar în douã acte din
timpul lui Mihai Viteazul, din anul 1594. Primul este
datat la 8 mai 1594 ºi prin el Mihai Vodã ºi preasfinþitul
pãrintele nostru chir vlãdica Mihail întãreau bisericii
domneºti din curtea domniei mele din Bucureºti, patru
prãvãlii. Al doilea act din 23 iunie 1594, menþioneazã
pe pãrintele vlãdica al nostru arhimitropolit chir Mihail
ca martor la vânzarea moºiei Bucºani din Vlaºca. Tot
în anul 1594, când are loc o schimbare a boierilor din
divanul domnesc, se pare cã ºi vlãdica Mihail a fost
scos din scaun. Numele sãu este menþionat în
pomelnicul Sfintei Mitropolii. (Arhiep.)

(1991-1994), cadru didactic asociat al Universitãþii
Valahia din Târgoviºte (1994-2003). În 1990, pentru o
scurtã perioadã, ziarist la Dâmboviþa. Iniþiazã ºi
conduce în primii ani (1968-1973) apariþia prestigioasei
reviste de studii ºi cercetãri Valachica a Muzeului
Judeþean Dâmboviþa. Preocupãrile sale, preponderent
în domeniul istoriei se materializeazã în articole la presa
localã sau centralã de specialitate, studii ºi monografii
(arheologie, istorie medievalã sau modernã, istorie,
culturã dâmboviþeanã). Debut editorial cu volumul
monografic Tezaurul monetar de la Cãprioru (1969, în
colaborare cu Ioan Chirilã), urmat de o serie de lucrãri cu
caracter turistic, scrise în colaborare cu Eugen Fruchter,
Constantin Manolescu, Ion Zãvoianu, Cleopatra Ionescu,
Dumitru Badea: Târgoviºte (1971), Dâmboviþa (1979),
Pucioasa  Vulcana Bãi (1981), Târgoviºte. Ghid de
oraº (1982), Titu  Potlogi (1988), Moreni (1990). Autor
al unei lucrãri despre monumente istorice: Curtea
Domneascã din Târgoviºte (1986). (V.P.)

MIHALACHE, Victor (21.I.1962, Târgoviºte) Poet,
autor de teatru pentru copii, ziarist. Copilãreºte în
Bãrãgan, urmeazã cursurile primare la Beilic (jud.
Buzãu), Ianca (jud. Brãila) ºi cele gimnaziale la
Opriºeneºti (jud. Brãila). Studii liceale la Ienãchiþã
Vãcãrescu din Târgoviºte (1980). Are diferite profesii:
muncitor la SARO Târgoviºte, pedagog, actor la secþia
pentru copii ºi tineret a Teatrului Alexandru Davila din
Piteºti. Din 1997 redactor la Jurnalul de Dâmboviþa,
Radio D, Antena 1 Târgoviºte (unde a realizat ºi
emisiuni), apoi referent cultural la Primãria comunei
Aninoasa (2002). Debut publicistic cu versuri în
Dâmboviþa (1986). Colaboreazã la România Liberã,
Formula AS, Fraierul Român, Caþavencu, Academia
Caþavencu, Dâmboviþa, Jurnalul de Dâmboviþa,
Þeapa, Meridian Expres, Târgoviºtea, Mioriþa
Noastrã (USA), Tibiscus (Serbia-Muntenegru). Scrie,
începând cu 1990, piese pentru copii puse în scenã la
Teatrul Aºchiuþã (Piteºti) ºi Prichindel (Târgoviºte):
Degeþica (adaptare dupã Andersen), Nuieluºa de alun,
Rãzbunarea animalelor, Lume, lume, hai la glume.
Realizeazã emisiuni sau colaboreazã la: Antena 1
Târgoviºte, OTV, TV Romania 1, Tele7ABC. Unul din
animatorii vieþii artistice târgoviºtene. Membru al Uniunii
Ziariºtilor Profesioniºti din România (2004). Debut editorial cu volumul de versuri Suflet de vãzut prin noapte
(1996), urmat de Cuvintele la joacã (2001, versuri pentru
copii), ªoapte prin înserare (2004). (V.P.)

MIHÃESCU, Mirela (9.I.1961, Pucheni, Dâmboviþa)
Educatoare, învãþãtor, profesor, inspector ºcolar,
formator, expert, consilier pe probleme de reformã,
publicist. Absolventã a Liceului Pedagogic din
Târgoviºte (1979). Studii superioare la Academia de
Studii Economice  Bucureºti (1987) ºi la Universitatea
Bucureºti  Departamentul pentru pregãtirea cadrelor
didactice (2003). Obþine doctoratul în domeniul ªtiinþelor
Educaþiei cu teza Fundamente pedagogice ale teoriei
ºi metodologiei curricumului. Contribuþia lui John Dewey
(2010). Este preocupatã de dezvoltarea profesionalã prin
participarea la cursuri de formare în þarã ºi în alte þãri
europene, la conferinþe naþionale ºi internaþionale pe
problematica educaþiei. A activat în diverse instituþii de
învãþãmânt din judeþul Dâmboviþa: Grãdiniþa Moroieni,
Grãdiniþele Nr. 15 ºi Nr. 1 din Târgoviºte, ªcoala Grigore
Alexandrescu, Colegiul Naþional Constantin
Cantacuzino din Târgoviºte, Liceul Teoretic Petru
Cercel din Târgoviºte. Din 1995, este inspector de
specialitate pentru învãþãmântul primar la Inspectoratul
ªcolar Judeþean Dâmboviþa, fãcând parte din Consiliul
consultativ ºi din Consiliul de administraþie al acestei
instituþii. Se afirmã ca un susþinãtor al acþiunii de
modernizare a învãþãmântului, îndeplinind diverse
responsabilitãþi: membrã în Comisia Naþionalã de
Specialitate  învãþãmânt primar din cadrul METCS
(2000-2011), în Comisia Naþionalã de Acreditare a
Mijloacelor de Învãþãmânt din cadrul MEdC (2004), în
Comisia Naþionalã pentru ªtiinþe ºi în Comisia Naþionalã
pentru Geografie din cadrul MECT (2001-2002),
colaborator al Centrului Naþional de Evaluare ºi
Examinare (2010-2011), consilier pe probleme de
reformã în cadrul Inspectoratului ªcolar Judeþean
Dâmboviþa (1998), preºedinte al Consiliului Consultativ
Judeþean  specialitatea învãþãmânt primar (din 2006).

MIHÃESCU, Gabriel (4.VIII.1935, Târgoviºte)
Profesor, istoric, istoric al culturii, publicist. Cursurile
primare, gimnaziale în Târgoviºte, apoi absolvã Liceul
Ienãchiþã Vãcãrescu (1953). Facultatea de Istorie din
cadrul Universitãþii Bucureºti (1958). Este profesor, inspector ºcolar (1962-1964; 1967-1968), director al
Filialei Târgoviºte a Arhivelor Statului (1964-1967) ºi al
Muzeului Judeþean (1968-1973). Apoi muzeograf,
bibliotecar, expert-formator la Casa Corpului Didactic
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(2000-2003), ºeful Corpului Gardienilor Publici Dâmboviþa
(2004-2005), director general la Serviciul Public judeþean
de pazã ºi protecþie (din 2005). Membru al Partidului
Democrat, al Partidului Social Democrat, deputat în primul
Parlament al României postdecembriste (1990-1992),
preºedinte al Consiliului Judeþean Dâmboviþa (1992-1996)
ºi vicepreºedinte al acestei instituþii (1996-2000). Are
contribuþii la modernizarea oraºului Târgoviºte: reabilitarea
reþelelor de apã canalizare ºi cãldurã, consolidarea ºi
restaurarea unor biserici ºi monumente istorice (Stelea,
Casa Nifon, Stolnicul, clopotniþa de la Mãnãstirea Dealu
º.a.), realizarea statuii lui Mircea cel Bãtrân, menþinerea
serelor, menþinerea Festivalului de romanþe Crizantema
de aur, punerea bazelor unor noi instituþii (societãþi
comerciale, regii º.a.). (M.C.)

Coautor al unor manuale ºcolare alternative de
Matematicã ºi Limba ºi literatura românã pentru clasele
I-IV (1997-2006), al unor auxiliare pentru elevi (19972010), al unor programe ºcolare pentru învãþãmântul
primar (2003), al programei pentru ocuparea prin concurs a posturilor didactice, specializarea învãþãtori/
institutori/ profesori pentru învãþãmântul primar (2010),
aprobate prin Ordin de Ministru. Este preocupatã de
realizarea unor ghiduri metodologice pentru învãþãtori
ºi profesori vizând metodele activ-participative,
managementul clasei, învãþarea activã, transdisciplinaritatea, organizarea ºi funcþionarea consiliului elevilor,
precum ºi de elaborarea unor lucrãri de didacticã a
specialitãþii privind predarea matematicii, limbii ºi
literaturii române în învãþãmântul primar. Colaboreazã
la revistele Didactica Pro, Reflecþii didactice,
Învãþãmântul primar, Revista de pedagogie ºi asistenþã
socialã, ªcoala reflexivã, Limba ºi literatura românã
unde publicã articole de specialitate cu o tematicã
variatã. Face parte din colegiul de redacþie al revistei
Învãþãmântul primar; este consilier ºtiinþific la revista
Gazeta matematicã Junior. Formator judeþean ºi
naþional pentru diverse cursuri, programe ºi proiecte
(Educaþia 2000+, Phare º.a.). Are contribuþii în calitate
de manager/ asistent de proiect, coordonator, mentor,
facilitator, expert sau monitor la derularea unor proiecte
de reformã în domeniul educaþiei ce vizeazã dezvoltarea
resurselor umane ºi îmbunãtãþirea accesului la educaþie
al grupurilor dezavantajate. Pentru activitatea
desfãºuratã a fost rãsplãtitã cu ordinul Meritul pentru
învãþãmânt în grad de ofiþer (2004). (M.C.)

MIHNEA III (~1610, Istanbul  26.III./5.IV.1660,
Satu Mare) Domn al Þãrii Româneºti (23 febr./5 mart.
1658  23 nov./3 dec. 1659). Grec din Istanbul, pretins
fiu al lui Radu Mihnea. Numit domn (19/29 ian. 1658),
la 7/17 febr., însoþit de trupe turceºti, înainteazã pânã
la Târgoviºte, pustii în retragere de Constantin ªerban
(4/14 mart.), dupã care revine la Bucureºti. Admirator
al lui Mihai Viteazul, adoptã la încoronare numele de
Mihail (iun. 1658). Adept al luptei antiotomane, Mihnea
III a cãutat sã-ºi atragã susþinerea boierimii ºi a luat
mãsuri pentru sporirea ºi întãrirea armatei. Chiar dacã
în aug.-sept. 1658 a fost silit sã-i însoþeascã pe turci în
campania împotriva lui Gheorghe Rákóczi II, a întreþinut
o corespondenþã secretã permanentã cu principele
Transilvaniei. Unii boieri i-au prezentat comandantului
otoman planurile sale cerând domn pe Preda
Brâncoveanu, dar Mihnea III a reuºit sã recâºtige
încrederea turcilor ºi pe ascuns sã-ºi elimine opozanþii.
În vara anului 1659, pregãtind rãscoala antiotomanã,
suprimã un numãr însemnat de boieri opozanþi (iulie) ºi
îºi asigurã sprijinul lui Rákóczi (24 sept./4 oct. 1659) ºi
al popoarelor sud-dunãrene. La 2/12 sept. 1659 era
declanºatã lupta antiotomanã prin uciderea a câtorva
mii de turci din Bucureºti, Târgoviºte ºi din restul þãrii.
Oºtile sale lovesc raialele Brãila, Giurgiu ºi Turnu, ard
Orºova, pradã Galaþii ºi atacã peste Dunãre. Constantin
ªerban renunþã la pretenþiile asupra Þãrii Româneºti,
solicitând sprijin pentru ocuparea tronului Moldovei. La
5/15 oct. 1659, Rákóczi ºi Mihnea III se întâlnesc lângã
Rucãr, pentru a stabili planul viitoarelor operaþiuni
antiotomane: dupã ocuparea Moldovei, ªerban urma
sã opreascã acþiunile tãtarilor, Rákóczi sã atace
Caransebeºul ºi Lugojul, iar Mihnea III sã opereze în
sud Dunãrii. Primii doi sunt înfrânþi însã, iar Mihnea III îi
biruie pe turci la Frãþeºti (13/23 nov.) ºi asediazã Giurgiu,
pânã când este atacat de turci ºi tãtarii care veneau
din Moldova. Înfrânt la Cãlugãreni (dec. 1659) ºi eºuând
în încercarea de a organiza o nouã rezistenþã la
Târgoviºte din cauza refuzului dorobanþilor ºi seimenilor

MIHÃILESCU, Haralambie (8.IV.1891, Târgu Neamþ
 ?) Profesor, director, om politic. Absolvent al Academiei
de Înalte Studii Comerciale ºi Industriale, profesor ºi director la Liceul Comercial din Târgoviºte. Este atras de
viaþa politicã, afirmându-se ca membru al Partidului
Naþional Þãrãnesc pânã în anul 1933. Dupã 23 august
1944 se orienteazã spre forþele procomuniste. În
octombrie 1944 se înscrie în Partidul Social Democrat,
devenind preºedintele organizaþiei din Târgoviºte ºi
membru în Comitetul Judeþean. Este delegat din partea
partidului în Frontul Naþional Democrat ºi în Frontul Unit
Muncitoresc, sprijinind astfel ascensiunea spre putere a
Partidului Comunist Român ºi a aliaþilor acestuia. (M.C.)
MIHÃLÃCHIOIU, Marius (2.VIII.1954, Rãzvad,
Dâmboviþa) Inginer, director, om politic. Absolvent al
Facultãþii de Transporturi, secþia autovehicule rutiere din
cadrul Institutului Politehnic Bucureºti (1979), studii de
master la Universitatea Valahia-Târgoviºte-specializarea
Administraþie publicã europeanã (2005). A lucrat în diverse instituþii: inginer ºi inginer-ºef la Staþia Târgoviºte,
aparþinând de IUGC Galaþi (1979-1985), director general
adjunct la SC Lucrãri drumuri ºi poduri Dâmboviþa SA
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ocupa tronul Þãrii Româneºti (oct. 1601  mart. 1602),
este numit domn în ian. 1611, iar în martie îºi face
intrarea în Târgoviºte. Tronul este pierdut pentru scurt
timp în favoarea lui Radu ªerban (mai-iul. 1611).
Numirea grecilor în dregãtorii trezeºte opoziþia boierimii
autohtone, care comploteazã fãrã succes. Deºi a trimis
un corp de oaste în sprijinul forþelor otomane care-l
aduceau pe Gabriel Bethlen, Radu Mihnea a pãstrat
permanent legãtura cu Gabriel Báthory, principele
Transilvaniei, sfãtuindu-l sã pãrãseascã tronul în
aºteptarea unei situaþii favorabile. În vara anului 1616
participã la campania otomanã împotriva lui Alexandru
Movilã, dupã victoria de la Dracºani (3 aug. 1616), fiind
numit domn al Moldovei, locul sãu în Þara Româneascã,
fiind luat de Alexandru Iliaº. În vara anului 1617 el a
însoþit oºtile otomane în campania împotriva Poloniei,
prin medierea sa fiind încheiatã pacea de la Iaruga (sept.
1617). Pentru a evita sã mai participe la confruntãrile
polono-otomane, Radu Mihnea solicitã ºi primeºte
mazilirea (4 febr. 1619). În iulie 1620, Radu Mihnea a
fost numit din nou domn în Þara Româneascã în locul
lui Gavril Movilã. În 1621 participã la campania împotriva
polonilor, negociind apoi încheierea tratatului turco-polon
de la Hotin (29 sept./9 oct. 1621). Cu Gabriel Bethlen a
încheiat la 6/16 mai 1622 un tratat la Cluj, prin care
Radu Mihnea primea drept de stabilire sau de tranzitare
în Transilvania la nevoie. În anul 1623, conform
dispoziþiilor primite de la Poartã, Radu Mihnea îl va
sprijini cu trupe în lupta contra Habsburgilor. Prin noua
sa numire ca domn al Moldovei (aug. 1623), ºi a fiului
sãu, Alexandru Coconul, în Þara Româneascã, Radu
Mihnea conducea ambele Þãri Româneºti. Domniile
sale au fost marcate de fiscalitatea excesivã ºi creºterea
influenþei greceºti în Þãrile Române. A domnit încã de
la început la Târgoviºte, unde primea în aprilie 1611 ºi
mai 1622 solii transilvãnene. Privilegii ºi acte de întãrire
a proprietãþii au fost emise pentru mãnãstirile din
apropierea Târgoviºtei (Dealu, Stelea, Viforâta) ºi pentru
Mitropolie. În prima sa domnie a fãcut eforturi pentru
înlãturarea distrugerilor provocate de Bathory, a reparat
Mãnãstirea Dealu, a împrejmuit Mitropolia cu ziduri
puternice ºi a terminat pictarea bisericii mari domneºti
din Târgoviºte. (A.ª./M.O.)

de a mai lupta, Mihnea III fuge în Transilvania, la Satu
Mare, unde se afla ºi Constantin ªerban. Moare subit
la 26 mart./5 apr. 1660, în urma unui banchet dat în
cinstea lui de Constantin ªerban, dupã unele pãreri, otrãvit
de acesta, în urma unui atac de apoplexie, dupã altele.
Mihnea III a desãvârºit lucrãrile la Mitropolia din Bucureºti.
Intrarea sa în Târgoviºte (23 febr. 1658) coincide cu cea
mai dureroasã perioadã din istoria oraºului, distrus în
proporþie foarte mare. Lipsa hranei îl obligã pe Mihnea III
sã revinã la Bucureºti. În Târgoviºte efectele distrugerilor
încep a fi înlãturate, domnul fãcând aici centrul luptei
sale antiotomane. Aici sunt eliminaþi boierii opozanþi (în
special Cantacuzinii), este þinut un sinod (ian. 1659) ºi
este concentratã cavaleria. Dupã declanºarea conflictului
cu turcii, Mihnea III încearcã sã reziste la Târgoviºte, dar
este copleºit ºi oraºul este jefuit ºi ars. Cãlãtorul Evlia
Celebi estima clãdirile rãmase la: nouã mãnãstiri,
construite din piatrã, vreo cincizeci de prãvãlii ºi douã
hanuri ºi vreo cinci sute de case de scânduri cu ºindrilã
ºi acoperite cu trestie. (A.ª./M.O.)

MIHNEA TURCITUL (~1564  ~11/21.X.1601,
Istanbul/Nicopole) Domn al Þãrii Româneºti (sept. 1577
 iul. 1583, 20/30 mai 1585  febr. 1591, mai  iun.
1591). Fiul ºi succesorul lui Alexandru Mircea II. În prima
domnie, a fost sub tutela mamei sale, Ecaterina
Salvaresso, perioadã în care sunt înfrânte douã tentative boiereºti de a impune un nou domn (1579, 1581) ºi
este introdus un nou bir, gãleata. Înfrânþi în competiþia
cu Petru Cercel, Mihnea Turcitul ºi mama sa sunt
chemaþi la Poartã ºi surghiuniþi la Tripoli. Vor reveni la
domnie dupã mazilirea acestuia, dar introducerea unor
noi biruri (nãpastele) ce au cauzat nemulþumiri interne
ºi intrigile pretendenþilor îi aduc din nou mazilirea.
Anunþat cã va fi exilat la Alep ºi temându-se sã nu fie
ucis pe drum, trece la mahomedanism (de unde ºi
porecla) sub numele de Mehmed. Numit bei al
sangeacului de Nicopole, reia pentru scurt timp tronul
(perioadã în care s-ar fi rebotezat în tainã). Ctitor al
bisericilor mãnãstirilor Aninoasa ºi Tutana (1583) ºi
sprijinitor la mãnãstirilor Chelandari (Athos) ºi Vlatadon
(Thessalonik). Rezideazã la Bucureºti, numãrul
documentelor emise din Târgoviºte fiind redus. Va sta
în vechea cetate în sept.-dec. 1578, aug.-sept. 1579 ºi
aug. 1582. (A.ª./M.O.)

MILIOARA Pârâu care strãbate Târgoviºtea de la
nord la sud ºi izvorãºte din marginea pãdurii de la Teiº.
Regularizat, pentru a i se opri revãrsãrile, în anii 70 din
secolul XX, se scurge spre Iazul Morilor prin ªanþul
Cetãþii. (G.C.)

MIHNEA, Radu (~1586  13/23.I.1626, Iaºi) Domn
al Þãrii Româneºti (p. 12/22 oct. 1601  5/15 mart. 1602;
a. 23 mart./2 apr.  a. 19/29 mai 1611; a. 19/29 iul.
1611  iul. 1616; aug. 1620  14/24 aug. 1623) ºi al
Moldovei (a. 26 iul./5 aug. 1616  p. 9/19 febr. 1619;
sept. 1623  13/23 ian. 1626). Fiu nelegitim al lui Mihnea
Turcitul. ªi-a petrecut tinereþea la Mãnãstirea Iviron de
la Muntele Athos, apoi în Italia, la Veneþia ºi Padova,
unde ºi-a fãcut studiile. Dupã încercãrile nereuºite de a

MILOIU, Silviu Marian (1.IV.1973, Târgoviºte)
Absolvent al ªcolii Nr. 8 Mihai Viteazul, Liceului (azi
Colegiu Naþional) Constantin Carabella, al Facultãþii
de ªtiinþe Umaniste  specializarea istorie-arheologie
 a Universitãþii Valahia din Târgoviºte; doctor cum
313

Enciclopedia oraºului Târgoviºte

desenul sã contureazã forme elegante, rarefiate, cu
un colorit luminos ºi transparent (Vasile Drãguþ). (M.O.)

laude în istorie la Universitatea din Craiova; studii
postuniversitare la universitãþile din Tartu (Estonia) ºi
Turku (Finlanda). A debutat profesional ca profesor la
liceele de Artã Bãlaºa Doamna ºi teoretic Petru
Cercel din Târgoviºte. Apoi devine preparator, asistent,
lector ºi în prezent conferenþiar la Facultatea de ªtiinþe
Umaniste Valahia; cadru didactic asociat ºi
cercetãtor la Universitatea din Turku ºi cercetãtor la
Universitatea din Glasgow (Marea Britanie; a predat
cursuri ºi seminarii (visiting) la universitãþile BabeºBolyai (Cluj), Turku, Helsinki (Finlanda). În prezent,
prodecan al Facultãþii de ªtiinþe Umaniste a Universitãþii
Valahia, preºedinte al Asociaþiei Române pentru
Studii Baltice ºi Nordice; membru al unor organisme
de studii istorice; redactor-ºef al revistelor Valahia
Journal of Historical Studies ºi Revistei Române de
Studii Baltice ºi Nordice. Unic autor ºi coautor al unor
lucrãri despre Þãrile Baltice în perioada interbelicã; istoria
Europei Nordice ºi baltice; o concepþie româneascã a
Nordului; politica externã a României, istoria Finlandei
º.a. A fost distins cu Premiul II George Iacobescu de
cãtre University College of London ºi de Ambasada
României la Londra. (G.C.)

MINCÃ, Eugenia (10.X.1960, Târgoviºte)
Absolventã a Liceului (azi Colegiu Naþional) Ienãchiþã
Vãcãrescu din Târgoviºte ºi a Facultãþii de Ingineria ºi
Managementului Sistemelor Tehnologice de la
Universitatea Politehnica din Bucureºti; doctor în
inginerie industrialã la aceeaºi universitate ºi doctor în
automaticã ºi informaticã. Inginer tehnolog la Institutul
de Cercetare pentru Mecanicã Finã ºi Scule din
Bucureºti, asistent universitar asociat la Universitatea
Politehnica din Bucureºti. În prezent, conferenþiar
universitar, ºef de catedrã ºi ºef de departament la
Facultatea de Inginerie Electricã de la Universitatea
Valahia din Târgoviºte, ºi director al filialei de la aceeaºi
universitate a Societãþii Române de Automaticã ºi
Informaticã Tehnicã. A publicat numeroase lucrãri (cãrþi,
studii, articole) din domeniul ingineriei reglãrii automate,
sistemelor optimale ºi adaptive, proiectãrii asistate pe
calculator: producþia generalã. (G.C.)
MINISAT TV Intrã în emise în iulie 2006 sub licenþã
Realitatea TV, iar din vara lui 2008 emite sub licenþã
SC Minisat Telecom SRL din Târgoviºte (patron, ing.
Ion Mihai Dumitrescu). Directori: Mihai Eremia, Costin
Cozma. Redactori-ºefi: Irina Olteanu, ªtefania
Nicolãescu, Manina Leaºu. Realizatori: Alis Vârtopeanu,
Nic Tache, Marius Popescu, Mihaela Sandu, Camelia
Conovici, Iulian Canache, George Enache, Iulian
Bãnãºanu. Emisiuni de vizibilitate: Tribuna
cetãþeanului, Despre orice, Cãlãtorie în trecut,
Despre oameni, 112, Carpe diem. Continuã. (G.C.)

MIMIª, Pavel (28.IX.1949, Izverna, Dolj) Absolvent
al Facultãþii de Medicinã Generalã a Institutului de
Medicinã ºi Farmacie Carol Davila din Bucureºti. Medic
de medicinã generalã la Circumscripþia Sanitarã a
comunei Ludeºti ºi medic de dispensar de întreprindere
la Gãeºti ºi Târgoviºte; medic secundar la Spitalul
Judeþean din Târgoviºte; medic specialist, medic principal specialist în boli interne ºi medic ºef la Policlinica
Judeþeanã Târgoviºte; director adjunct, director executiv
la Direcþia de Sãnãtate Publicã Dâmboviþa; medic specialist cu competenþã în ecografia generalã la Spitalul
de Urgenþã al judeþului Dâmboviþa. Doctor în ºtiinþe
medicale ºi certificare/diplomã în managementul
serviciilor în sistemul de sãnãtate ºi la Georgetown
University (SUA). Participã cu comunicãri la manifestãri
ºtiinþifice naþionale ºi internaþionale cu tematicã axatã
pe boli interne ºi ecografie generalã. (G.C.)

MIRCEA CEL BÃTRÂN (?  31.I.1418, Târgoviºte)
Domn al Þãrii Româneºti (p.23 sept. 1386  31 ian.
1418). A fost fiul lui Radu I ºi al soþiei acestuia,
Calinichia. Asociat la domnie fratelui sãu Dan I, ocupã
tronul dupã moartea acestuia. Pe plan intern, Mircea
cel Bãtrân s-a preocupat de întãrirea puterii centrale,
de desãvârºirea ºi consolidarea instituþiilor statului, de
organizarea fiscalã ºi de dezvoltarea economicã,
sprijinind exploatarea bogãþiilor de care dispunea Þara
Româneascã. A continuat acþiunea de organizare
administrativ-teritorialã a Þãrii Româneºti, fiind
organizate judeþele Vâlcea (1392), Gorj-Jiul de Sus
(1406) ºi Motru (1415). A susþinut comerþul, acordând
privilegii negustorilor polonezi din Liov (1403 sau 1404
ºi 1409) ºi celor saºi din Braºov (1413). Pe plan extern,
stabileºte relaþii cu regele Poloniei, Vladislav I Jagie³³o,
cu care încheie un tratat de alianþã la Radom (10 dec.
1389), reînnoit apoi la Lublin (20 ian. 1390), îndreptat
împotriva regelui Ungariei. În anii 1388-89, Mircea cel
Bãtrân intrã în posesiunea feudelor ardelene Amlaºul,
Fãgãraºul ºi Banatul Severinului. În 1388-89 intervine

MINA ZUGRAVUL A fost prezent la Târgoviºte, dupã
cum menþioneazã documentele, la sfârºitul secolului
al XVI-lea ºi în primul deceniu al secolului urmãtor. Cei
mai mulþi dintre specialiºti, Cristian Moisescu ºi Rãzvan
Theodorescu, înclinã sã considere cã Mina este autorul
picturii de la Biserica Domneascã, executatã dupã 1595,
când Mihai Viteazul trebuia sã înlãture degradãrile
suferite în timpul luptelor din toamna anului 1595. Mina
este menþionat de cele mai multe ori, în jurul clirosului
domnesc, dar ºi cu legãturi cu Veneþia. Pictura realizatã
la Biserica Domneascã ºi pãstratã în diaconon exprimã
fãrã echivoc confluenþele stilistice cu arta occidentalã,
vioiciunea cromaticã, atenþia deosebitã pentru ca
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Argeº. Neputând îmbunãtãþii fortificaþiile vechii reºedinþe
domneºti, Mircea cel Bãtrân a iniþiat noi lucrãri de apãrare
la Târgoviºte, sub supravegherea fiului sãu Mihail, asociat
la domnie. Epocii sale i-au fost atribuite fortificaþia
domneascã triunghiularã cu baza la Curtea Domneascã,
consideratã cea mai veche fortificaþie urbanã sudcarpaticã, ºi douã locuinþe descoperite în vatra Curþii
Domneºti, una dintre ele fiind cea mai veche locuinþã de
orãºean cunoscutã în spaþiul românesc. Creºterea urbanã
cunoscutã de aºezare în epocã a dus la ridicarea mai
multor biserici de lemn, atestate de cercetãrile arheologice
(Stelea Veche, Geartoglu, Creþulescu, Saºilor, Sf.
Nicolae Androneºti). (A.ª./M.O.)

în Dobrogea, atât împotriva lui Ivanco, cãruia îi câºtigã
câteva cetãþi de pe malul Dunãrii, cât ºi împotriva turcilor
care ocupaserã o parte a Dobrogei, alipind aceste
regiuni Þãrii Româneºti. O oaste munteanã a participat
alãturi de sârbi ºi bosniaci la lupta de la Kossovoplje
(15 iun. 1389). În replicã, în 1391, o oaste otomanã
devasteazã o parte a Þãrii Româneºti. Noi ciocniri cu
turcii au loc în 1393 pentru cetãþile Nicopole ºi Silistra,
iar Mircea cel Bãtrân întreprinde o expediþie pânã în S.
Munþilor Balcani, nimicind bazele otomane de aici. În
sept. 1394, o oaste turceascã condusã de Baiazid I, a
pãtruns în Þara Româneascã, dar este hãrþuitã ºi înfrântã
decisiv pe Argeº, la Rovine (10 oct. 1394). La 7 mart.
1395, la Braºov, Mircea cel Bãtrân încheia un tratat de
alianþã antiotomanã, primul de acest tip din istoria
românilor, cu Sigismund de Luxemburg. Dupã o nouã
confruntare cu turcii (17 mai 1395, lângã Craiova),
abandonat de o parte a boierimii, Mircea cel Bãtrân a
fost obligat sã împartã conducerea þãrii cu Vlad I. În
vara anului 1396, chiar dacã a eºuat în tentativa de a-ºi
recupera tronul cu ajutorul voievodului Transilvaniei, el
a participat cu oaste la cruciada antiotomanã, încheiatã
dezastruos la Nicopole (25 sept. 1396). La începutul
lui 1397 Mircea cel Bãtrân reuºea eliminarea lui Vlad I.
În 1397 ºi 1400 sunt anihilate alte atacuri otomane
asupra Þãrii Româneºti. În 1400, Mircea cel Bãtrân
intervine în Moldova, impunându-l pe tron pe Alexandru
cel Bun ºi atrãgând statul în sfera sa de influenþã.
Înfrângerea ºi moartea sultanului Baiazid I (mart. 1403)
au generat anarhie în Imperiul Otoman. Mircea cel
Bãtrân profitã ºi-ºi recâºtigã poziþiile în Dobrogea (1404).
În 1403 Mircea cel Bãtrân reînnoieºte alianþa cu Polonia,
iar la sfârºitul anului 1406, pe cea antiotomanã cu
Sigismund de Luxemburg. În 1411, cu sprijinul sãu,
Musa, unul din fiii lui Baiazid I, a ocupat tronul Imperiului
Otoman ºi-i cedeazã teritoriile otomane, situate în
vecinãtatea sudicã a Dobrogei. Dupã înfrângerea lui
Musa (1413), Mircea cel Bãtrân a sprijinit noi pretendenþi
pe Mustafa (1416) ºi Bedr-ed-Din (1417), dar ambii au
fost însã înfrânþi de Mahomed. Domnia sa poate fi
consideratã ca fiind cea mai glorioasã din istoria Þãrii
Româneºti, statul muntean cunoscând cea mai mare
afirmare internaþionalã ºi maxima sa întindere teritorialã.
Ctitorul mãnãstirilor Cozia (1388), Cotmeana (1388-89),
Snagov (c. 1408) ºi sprijinitor al altor lãcaºuri de cult
din þarã sau de la Muntele Athos. Înmormântat în ctitoria
sa de la Cozia. Numele sãu este legat de începuturile
istoriei Târgoviºtei. Prima atestare documentarã a
oraºului o reprezintã un document din 1392, prin care
Mircea cel Bãtrân acorda un important privilegiu
negustorilor lioveni, ce urmau a plãti vamã numai la
Târgoviºte. Situatã pe cel mai important drum comercial
al þãrii, care lega Braºovul de Dunãre, Târgoviºtea interesa
domnia ºi prin poziþia sa strategicã superioarã
reºedinþelor domneºti de la Câmpulung ºi Curtea de

MIRCESCU, Alexandru (15.V.1925, Târgoviºte 
23.X.2009, Râmnicu-Vâlcea) Inginer, poet, prozator,
folclorist, publicist. ªcoala primarã în satul Butoiu de
Sus, din judeþul Dâmboviþa, apoi studii secundare la
Târgoviºte, Turnu-Mãgurele ºi Râmnicu-Vâlcea, unde
se stabileºte cu familia (1947). Studii superioare incomplete (3 ani) la Academia de Muzicã din Bucureºti.
Absolvent al Facultãþii de Chimie Alimentarã a Institutului
Politehnic din Galaþi (1964). Debut publicistic cu poezie
în revista Izvoraºul (1940). Colaboreazã cu versuri,
prozã, articole pe teme diverse, folclor la Argeº,
Albina, Epigrama, Flacãra, Fântâna darurilor,
Luceafãrul, Orizont, Reporter, Tribuna, Urzica,
Vâlcea literarã, Curier. Debut editorial cu volumul de
poezii Calea învierii (1944), urmat de Noul Adam
(1948) Ciulinii ºi Culoarea zâmbetului (epigrame,
catrene, fabule, 1986). Un volum de epigrame apare la
Târgoviºte în 1947. Alte volume de versuri Chemãrile
luminii (1998); O lume de iubire (1999), Am auzit
cum cântã îngerii (2000), Moºia mea de vise (2000).
Inclus în antologii literare ºi de folclor tipãrite la RâmnicuVâlcea, Piteºti, Târgoviºte. Prezenþã activã în
publicistica ºi viaþa culturalã vâlceanã. (V.P.)
MIRIÞÃ, Vlad (2.VIII.1981, Târgoviºte) Tenor. La
vârsta de 16 ani, se înscrie la cursurile de canto din
cadrul ªcolii de Artã Octav Enigãrescu din Târgoviºte.
Dupã doar un an participã cu corul Armonia Valahã la
multe evenimente, concursuri ºi festivaluri naþionale ºi
internaþionale, printre care: Festivalul Internaþional de
Muzicã Coralã Zalãu, 1996, locul II. Festivalul
Internaþional de Muzicã Coralã Ankara, 1998, locul III.
În 2001 a fost selectat sã cânte în Corul Naþional de
Camerã Madrigal, fondat ºi condus de maestrul Marin
Constantin, iar în 2002 în corul Operei Naþionale. În
august 2002, participã la Festivalul Mamaia unde
ocupã locul I interpretând o piesã modernã într-o manierã
clasicã. În noiembrie 2002 lanseazã primul album
Steaua Mea. În iulie 2004, participã la Festivalul
Internaþional Slaviansky Bazar Vitebsk (Belarus), unde
i se acordã premiul FIDOF pentru cea mai bunã prezenþã
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Târgoviºte satul Aninoasa. Vlãdica Mitrofan este amintit
în actele vremii ºi mai târziu. La 12 februarie 1533,
domnitorul Vlad Vintilã de la Slatina (1532-1535), dupã
ce s-a sfãtuit împreunã cu pãrintele vlãdica Mitrofan, a
întãrit Mânãstirii Bistriþa niºte mori. Pãstoria lui a þinut
pânã cãtre sfârºitul domniei lui Vlad Vintilã (iunie 1535),
mitropolitul bucurându-se de încrederea ºi preþuirea
domnului. El moare în scaunul vlãdicesc ºi urmaºul
sãu este numit tot în timpul domniei lui Vlad VIntilã.
Pomelnicul Sfintei Mitropolii conþine numele
Mitropolitului Mitrofan, dar îl situeazã în a doua jumãtate
a secolului al XVI-lea. (Arhiep.)

scenicã ºi interpretare din concurs. În august 2005,
participã din partea României la Festivalul International
Singers of the World Komrat, în Republica Moldova unde
ocupã locul II. În octombrie 2005 participã, în semn de
recunoºtinþã pentru marele artist Dan Spãtaru, la prima
ediþie a festivalului DanS unde obþine locul II. Tot în
aceeaºi perioadã participã pentru prima datã la un concurs de muzicã clasicã Open air summer concerts
unde obþine unul dintre cele doua premii oferite de cãtre
organizatori. În mai 2006 câºtigã locul I la Festivalul
Internaþional de Muzicã Uºoarã George Grigoriu. În
acelaºi an participã ºi la concursul Internaþional de Canto
Traian Grozãvescu, destinat numai vocilor de tenor, unde
este al doilea în concurs ºi primeºte premiul Operei de
Stat din Viena, acordat de Ioan Holender. În 2008
reprezintã România, împreunã cu Nico, la Concursul
Muzical Eurovision din Belgrad, Serbia, cântând piesa
Pe-o margine de lume, clasându-se pe locul 20. (M.S.)

MITROI, Gheorghe Deschide seria preºedinþilor
Comitetului Executiv al Sfatului Popular Târgoviºte,
schimbare adoptatã de noua Lege de organizare
administrativã din 6 septembrie 1950. Noua Lege, de
inspiraþie sovieticã, înlãtura vechiul sistem tradiþional al
împãrþirii pe judeþe, pentru a introduce o nouã formã de
organizare administrativã, care împãrþea þara în regiuni
ºi raioane. Târgoviºtea devenea reºedinþã de raion.
Desemnat preºedinte la 18 decembrie 1950, Gh. Mitroi
s-a aflat în fruntea Consiliului Executiv pânã în 1951. În
activitatea sa, preºedintele era ajutat de o nouã structurã
administrativã care meritã evidenþiatã, formatã din
vicepreºedinte, un secretar ºi ºase comisii permanente
(buget-finanþe, industrie localã ºi urbanisticã, sãnãtate
publicã ºi prevederi sociale, învãþãmânt culturã ºi artã,
aprovizionare, comerþ ºi agriculturã). Este perioada când
s-a înfãptuit pavarea mai multor strãzi (Calea Domneascã,
Mihai Bravu, 1 Mai etc.), s-a extins electrificarea stradalã,
a început construirea termocentralei Doiceºti ºi a primelor
blocuri din Doiceºti de inspiraþie sovieticã, destinate
salariaþilor de la Sovrompetrol, amplasate la intersecþia
bulevardului Carol I cu strada Tudor Vladimirescu.
Rafinãria Victoria, transformatã în fabricã de produse
chimice, producea cremã de ghete, lumânãri, cearã
pentru parchet, sãpun de rufe, vaselinã, cearã neagrã
etc. O încercare de a da o cât mai bunã organizare
administraþiei a fost întocmirea Regulamentului de
funcþionare al oraºului Târgoviºte. (M.O.)

MIªCAREA ECOLOGICÃ DIN ROMÂNIA Filiala
Dâmboviþa este înfiinþatã în ianuarie 1990 din iniþiativa
unui grup format din Marian Mateiaº (preºedinte),
Nicolae Irimia (vicepreºedinte), Gabriela Niþulescu
(secretar, care, ulterior, devine ºi preºedinte), Slomea
Manea, Teodor Simion. Filiala îºi înceteazã activitatea
în 1997. (G.C.)
MITITELU, Lucian (23.I.1930, Plaineºti, Vrancea)
Din anul 1942 familia sa ºi-a stabilit domiciliul în
Târgoviºte. Primele clase de liceu le-a fãcut la ªcoala
Medie Tehnicã de Petrol Târgoviºte (actualmente Grupul
ªcolar Voievodul Mircea), apoi terminarea liceului ºi
susþinerea bacalaureatului (1950) au fost la Liceul Industrial Nr. 1 din Bucureºti. Licenþiat al Institutului de
Construcþii Navale din Leningrad / U.R.S.S.  Facultatea
de Mecanicã (1956). Activitatea sa profesionalã s-a
derulat pe urmãtorul parcurs: ªantierul Naval Galaþi
(inginer stagiar, ºef serviciu C.T.C., 1956-1959); ªantierul
Naval Giurgiu (inginer ºef, director, 1959-1967); Uzina
Mecanicã Turnu-Severin (director, 1967-1970);
Întreprinderea de Strunguri / SARO Târgoviºte (director
general 1970-1988, director comercial 1988-1990). În
1990 s-a pensionat. A fost mandatat ca primul director
al Întreprinderii de Strunguri / SARO, conducând
activitatea acestei unitãþi timp de aproape douã decenii,
de la începutul investiþiei pânã la momentul de apogeu
al producþiei sale (1988, atunci când întreprinderea avea
3.400 de salariaþi). (A.B.)

MITROPOLIA Înfiinþatã în 1359, Mitropolia Þãrii
Româneºti, se mutã de la Curtea de Argeº la Târgoviºte
în timpul domniei lui Neagoe Basarab. Aceastã
schimbare fusese propusã de cãtre Mitropolitul Nifon
(1503-1505) lui Radu cel Mare. Dupã sfinþirea bisericii
sale de la Curtea de Argeº, Neagoe Basarab începe
zidirea lãcaºului, în 1518, dorind-o mare ºi frumoasã
cu opt turle ºi tot rotunde, cum se saturã ochii tuturor
de vederea ei. Este sfinþitã la 17 mai 1520, având hramul
Înãlþarea Domnului, deºi sfântul lãcaº era neterminat.
Dupã moartea ctitorului (1521), unul din urmaºii sãi,
Radu Paisie (1535-1545) o acoperã cu plumb ºi o
zugrãveºte cu toatã podoaba, lucrãrile încheindu-se

MITROFAN  MITROPOLIT (1526-1535) Este
menþionat în legãturã cu o scrisoare datatã la 25 iunie
1526 a doamnei Despina Milita, soþia lui Matei Basarab,
pe care a trimis-o  judelui Lucaci din Braºov. Se pare
cã el a ajuns mitropolit la 31 octombrie 1529, când
Moise Movilã (1529-1530) întãrea Mitropoliei din
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Theodor (1521-1523), Ilarion (1523-1526), Mitrofan
(1526-1534), Varlaam (1533-1544), Anania (15451558), Efrem (1559-1566), Daniil (1566-1568), Eftimie
I (1568-1576), Serafim (1576-1585), Mihail I (15861589), Nichifor (1589-1592), Mihail al II-lea (1592-1594),
Eftimie al II-lea (1595-1602), Luca din Cipru (16021629), Grigorie I (1629-1636), Teofil (1636-1648),
ªtefan (1648-1653), Ignatie Sârbul (1653-1656), ªtefan
(1656-1668). (M.S./G.C.)

la 20 septembrie 1537. Se pare cã Neagoe Basarab a
mãrit construcþia realizatã de Radu cel Mare prin
adãugarea pridvorului deschis pe 3 laturi ºi susþinut de
12 coloane. Ca întregul oraº, ºi mitropolia suferã
stricãciuni importante în timp. Dintre acestea amintim:
ocuparea temporarã a Târgoviºtei de cãtre turci (1595),
jaful trupelor lui Gabriel Bathory (1610-1611),
evenimentele de la 1821, când trupele lui Alexandru
Ipsilanti utilizeazã plumbul de pe acoperiº, edificiul
rãmânând fãrã posibilitatea protejãrii bolþilor ºi picturii,
ceea ce a condus la nãruirea lor. O etapã înfloritoare a
aºezãmântului bisericesc este cea din timpul lui Matei
Basarab (1632-1654), când se fac reparaþii, se
consolideazã incinta pe faþadele laterale, se extinde
spaþiul pictat. Prestigiul Mitropoliei este întãrit prin
activitatea editorial-tipograficã desfãºuratã aici, prin
mutarea tipografiei de la mãnãstirea Dealu. În 1651,
apare prima carte tipãritã în noua locaþie Mystirio
(Sacrament), urmatã de Îndreptarea legii (1652) ºi
Târnosanie (1652). Semnificativ este faptul cã
mitropolitul þãrii, ªtefan, simte nevoia tipãririi cãrþilor de
slujbã în slavoneºte, dar cu tipicurile traduse în limba
românã. Ultima mare etapã a reparãrii vechii mitropolii
este cea din vremea lui Constantin Brâncoveanu, între
1707-1709, când mitropolitul Teodosie hotãrãºte lucrãri
noi, dar ºi zugrãvirea, pentru a doua oarã la biserica
mare, cu altarul ºi cu tinda cea micã. Se reia activitatea
tipograficã de cãtre mitropolitul Antim Ivireanul, care
scoate de sub teascurile tipografiei târgoviºtene:
Serviciul bisericesc (1709), Învãþãturã bisericeascã
(1710), Panoplia dogmaticã (1710), Octoih (1712);
Liturghii (1713), Pilde filozofeºti (1713); Maxime
filozofice (1713), Capete de poruncã (1714), Despre
oficii, clerici (1715) etc. Din 1842 se începe dãrâmarea
lãcaºului. Mai întâi din complex dispar clãdirile,
rãmânând numai biserica ºi clopotniþa de la intrare. În
1889 arhitectul Lecomte de Nouy o demoleazã,
construind forma actualã, departe de cea iniþialã. Este
pictatã de Belizarie, fiind sfinþitã la 12 noiembrie 1933,
de cãtre primul patriarh al românilor, Miron Cristea.
Biserica actualã este construitã în stil bizantin, în
cãrãmidã, cu pridvor deschis, susþinut de 12 coloane,
fiind în formã de cruce greacã înscrisã. La întretãierea
celor douã braþe ale crucii se înalþã turla naosului cu 12
laturi ºi 12 ferestre. Altarul are, de asemenea, o formã
caracteristicã, cu o absidã mare în axul longitudinal ºi
douã abside alãturate servind de proscomidie ºi
diaconicon. Dupã ample lucrãri de reparaþii ºi dotãri ale
sfântului lãcaº resfinþirea s-a fãcut în 4 noiembrie 2001
de cãtre I.P.S. Mitropolit Dr. Nifon, Arhiepiscopul
Târgoviºtei. (Arhiep.)

MOARA DE SUB MAL Dupã un act din 1614 al lui
Stoica judeþul cu cei 12 pârgari ai oraºului Târgoviºte,
niºte grãdini cumpãrate de Stelea spãtaru pe vremea
lui Mihnea Turcitu (1573-1583, 1585-1591) se aflau
preste apã, între râuri, lângã moara Spinciului, din jos.
Peste câþiva ani, în 1617, Spinciu ºi cu fiii sãi, Efrem
Diaconul ºi Panã, vindeau moara de sus, de supt mal
toatã, cu amândouã roþile, diaconului Danciu ºi lui
Neagoe, cu 32000 bani gata. Spinciu întãrea vânzarea
cu încã un act în 1619. În 1627 Sima, nepoata Barbului,
cãlugãrul cel bãtrân din oraº din Târgoviºte îºi vindea
partea ei lui Mihai Ergopol cu 15200 bani, explicând cã
într-acea moarã am fost doi pãrtaºi pre doao roate [...]
eu ºi Duca diaconu [...] ºi iaste moara în capul oraºului
din sus, ce sã zice Moara de supt mal. Mihai, sau fiul
sãu Pãtraºcu, a reuºit sã reuneascã stãpânirea asupra
acestei mori ºi sã o pãstreze pânã în anul 1661 când
domnul Grigore Ghica întãrea dreptul de stãpânire
asupra întregii mori logofãtului Radu Þigãnescu.
Pãtraºcu Iergopol se îndatorase lui Radu Þigãnescu cu
207 unghi ºi pusese moara zãlog. La împlinirea
sorocului de platã feciorii lui Pãtraºcu, Mihai ºi Moga
n-au putut plãti datoria ºi prin judecatã, stãpânirea
întregii mori a fost atribuitã lui Radu Þigãnescu. În acelaºi
loc sau pe aproape, era vadul pe care-l vindea Zanfira,
fiica lui Dumitru Avanu, la 8 ianuarie 1696 lui Pascale,
vornicul Târgoviºtei din susul morii sf. Mãnãstiri
Viforâta. Dupã cumpãrare, popa Mihai ºi preoteasa lui
Draga ºi alþi nepoþi ai lui Dumitru Avanu au ridicat pretenþii
cã vadul ar fi fost al unchiului lor ºi li se cuvenea o parte
din banii vânzãrii. Judecata domnului constatã cã vadul
reclamat nu fusese al lui Dumitru Avanu, ci era
moºtenirea Zanfirii, a doua soþie a lui Avanu, de la mama
ei Neaga, întãrind încã o datã stãpânirea legitimã a lui
Pascale Vornicul. Dupã Pascale nu mai este amintitã
moara de sub mal ºi nici pe teren nu se mai pãstreazã
nici o urmã. (G.T./ C.V.)
MOARA DEALULUI Vadul Morii a fost dat
mãnãstirii de vistierul Livrea pe la jumãtatea sec. XVI..
În 1612, domnul Radu Mihnea întãrea Mãnãstirii
Dealului locul lui Livrea vistier. Moara a suferit
numeroase prefaceri care nu i-au lãsat nimic din ceea
ce a fost moara veche din secolul al XVI-lea. În anul
1858 se repara cu lemne aduse din pãdurea Ocniþa.

MITROPOLIÞI ÞÃRII ROMÂNEªTI DE LA
TÂRGOVIªTE Nifon al II-lea (1503-1505), Maxim
Brancovici (1505-1508), Macarie al II-lea (1512-1521),
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MOARA GRECENILOR În apropiere de vadul lui
Negoiþã se afla, în 1786, moara lui Grigore Greceanu.
Moºtenitorul sãu Scarlat Greceanu a vândut odatã cu
casa ºi celelalte cuprinsuri din jur ºi moara din iaz, la
30 iulie 1818, polcovnicului Iordache Axiopolitul. În 1836,
moara era în stãpânirea Sultanei Cornescu, cumpãratã
de la Mihalache Bujoreanu. Împotriva acestei cumpãrãri
obþinea drept de protimis Elenca Fundãþeanu cu
despãgubire de cheltuielile fãcute de Sultana. În 1843,
stãpânea moara Nicolae Calciu care se pare cã a fost
ºi ultimul ei proprietar, deoarece la sfârºitul secolului
trecut nu mai era amintitã în partea de sus a oraºului
altã moarã afarã de cea a lui Jelescu. (G.T./ C.V.)

Comisia care evalua în 1867 bunurile statului rezultate
din secularizarea averilor mãnãstireºti înregistra o
moarã ruinatã de lemn cu douã roþi ºi o cãsuþã a
mãnãstirii Dealului, arendatã lui Matei Iacov. Vadul a
fost puþin mai jos de actuala brutãrie Dâmboviþa ºi a
ajuns în stãpânirea a diferiþi particulari prin cumpãrãri,
ultimul ei proprietar Vasile Daffu reconstruind-o din
zidãrie moara funcþionând în continuare cu roþi
hidraulice cu palete. A fost naþionalizatã în 1948 ºi
dupã câtva timp desfiinþatã. (G.T./ C.V.)

MOARA FUSSEA A fost construitã de Negoiþã
Fussea în anul 1778 în urma unei înþelegeri cu egumenul
mãnãstirii Stelea, Leontie, care ceda vadul primind în
schimb o vacã, douã iepe ºi 10 stupi. În prima jumãtate
a secolului al XVIII-lea locuitorii din aceastã parte a
oraºului deviaserã cursul iazului depãrtându-l de malul
terasei pânã la 200 m spre Ialomiþa, cu scopul de a
lãrgii terenul pentru grãdini de pomi ºi zarzavaturi. Pe
acest iaz nou ºi-a fãcut Negoiþã Fussea moara care a
fost cea mai mare ºi mai perfecþionatã din Târgoviºte la
sfârºitul sec. al XVIII-lea ºi în tot cursul sec. al XIX-lea
funcþionând cu roþi cu palete. Moara a fost datã zestre
Bãlaºei Fussea, cãsãtoritã cu Ioan Porfiroghene de la
care, tot ca zestre, a ajuns în proprietatea lui Nicolae
Brãtescu, soþul Ruxandrei. Acesta a restaurat moara
veche, fãcând douã mori cu câte patru roþi fiecare, cu
doi morari ºi 1000 ocale pe an capacitate de mãciniº
prin introducerea unei turbine ºi a unui motor cu
explozie. Dupã Predinger ºi Curelea, în 1923 moara a
fost cumpãratã de C. Baronide care a þinut-o pânã la
naþionalizare, în 1948, dupã care a fost desfiinþatã ºi
construcþiile demolate. (G.T./ C.V.)

MOARA JELESCU Prima moarã pe care o
cunoaºtem este aceea pe care Ecaterina Canache o
vindea în anul 1829 lui Dumitru Sârbu. Împotriva vânzãrii
contesta Gavrilã Dumitru invocând dreptul de protimis.
Moara a rãmas în stãpânirea lui Dumitru Sârbu care
fãcuse ºi o povarnã ºi o cârciumã lângã moarã. În 1845
Nãstase brutarul cumpãra o moarã afarã din cetatea
oraºului. La 3 februarie 1858, Nãstase vindea lui Ioniþã
Sibianu moara ºi piua cu cuprinderea ei din iaz pânã în
matca Ialomiþei, adicã casele, magaziile, povarna ºi orice
clãdire sã aflã în suprafaþa acelui loc. Moara a avut mai
mulþi moºtenitori ºi cumpãrãtori succesivi continuând sã
existe mai sus de halta Teiº pânã în primii ani dupã cel
de al Doilea Rãzboi Mondial, când era cunoscutã sub
numele de moara Mãrþica ºi Jelescu. În perioada
interbelicã a funcþionat cu turbinã hidraulicã. (G.T./ C.V.)
MOARA LAMBRULUI Unul dintre arendaºii morii
de zid a mitropoliei, Costea Lambru, ºi-a fãcut o moarã
proprie mai jos de cea a mitropoliei pe la mijlocul
secolului trecut. În 1861 aceastã moarã a fost
cumpãratã de Sandu Dudea. (G.T./ C.V.)

MOARA GORGOTA A fost ridicatã de mitropolitul
Eftimie pe vremea domnului Alexandru Mircea (15681577), în dreptul bisericii Stolnicul. Locul morii se
lãrgea, în anul 1602, prin dania judeþului Chirforte a
unui loc de casã pe care-l cumpãrase de la Dan
Cocora. În anul 1620, Isar al lui Nedea vindea mãnãstirii
Gorgota un vad de moarã dãruit de Radu ªerban pe
care în 1659 îl întãrea domnului Mihai Radu printr-un
act în care asigura mãnãstirea cã orice moarã se va
aºeza pe aproape de cea a mãnãstirii va fi desfiinþatã
dacã-i va produce vreo stricãciune sau pagubã. Moara
veche a continuat sã funcþioneze tot pe numele
mãnãstirii Gorgota pânã la secularizarea averilor
mãnãstireºti în 1863. Dupã câþiva ani moara a fost
cumpãratã de Ioan Creþulescu de la care au arendat-o
mai mulþi localnici pânã când a cumpãrat-o Ghiþã
Curelea, care o stãpânea în 1904. Ultimul ei proprietar,
Florea Catangiu a trecut cu moarã cu tot în CAP
Târgoviºte. În 1968 moara a fost desfiinþatã ºi mutatã
în cartierul Matei Voievod, unde funcþioneazã cu un
motor electric. (G.T./ C.V.)

MOARA LUI DUMITRU IONESCU Aproape de
vãrsarea în Ialomiþa a Iazului Mare a funcþionat între
cele douã rãzboaie moara lui Dumitru Ionescu,
destinatã locuitorilor din Rãzvad ºi Sãcuieni. Dupã
naþionalizare, terenul ºi clãdirile au fost integrate la
ferma IAS Rãzvad. (G.T./ C.V.)
MOARA LUI FOTA CEL MARE Pe la mijlocul sec.
al XVII-lea avea o moarã pe iazul cel mare Fota
negustorul, pe care a lãsat-o moºtenire fiilor sãi Iane ºi
Despa. O sorã a lor, Alexandra, a cumpãrat partea lui
Iane ºi a lãsat-o moºtenire fiului ei Negoiþã, în timp ce
partea Despei a moºtenit-o fiica sa Caliþa. Moara se
afla aproape de cea a mãnãstirii Dealului ºi de moara
veche a mãnãstirii Mãrgineni. Cu timpul moara s-a stricat
ºi a rãmas numai vadul dupã care a urmat o învoire între
cei doi veri proprietari: Caliþa ceda cea de a treia parte pe
care o avea la moara lui Negoiþã, cea de sus, iar acesta
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sub numele de moara lui Dumitru (Miticã) Nebunul. Dupã
cel de al Doilea Rãzboi Mondial moara nu a mai funcþionat
ºi nu i se mai cunoºtea nici o urmã. (G.T./ C.V.)

ceda partea lui, jumãtate din vadul morii de jos. Dupã
aceea Negoiþã a cumpãrat întregul vad de jos de la Caliþa,
unde a fãcut mori noi ºi în 1699 le-a vândut negustorului
Andrei. În 1707 Maria, soþia rãposatului Andrei cupeþ,
împreunã cu cumnatul ei Para, vindeau egumenului
Ioanichie de la Mãnãstirea Dealu moara lor care se afla
aproape de moara Dealului. Probabil cã au reuºit sã o
rãscumpere, deoarece în 1709 aceiaºi vânzãtori ofereau
aceeaºi moarã egumenului Cornilie al mãnãstirii
Mãrgineni. Locul acestei mori a fost mai sus de actuala
moarã de zid. (G.T./ C.V.)

MOARA MÃNÃSTIRII COBIA Domnul Matei
Basarab a fãcut niºte mori la Târgoviºte pe care le-a
dãruit mãnãstirii Cobia. La 6 iulie 1654, domnul
Constantin ªerban întãrea mãnãstirii Cobia morile care
erau din josul oraºului ridicate de domnitorul Matei
Basarab. Cu timpul moara s-a pãrãginit ºi a fost desfiinþatã.
Pe vremea domnului Constantin Brâncoveanu, egumenul
mãnãstirii a încercat sã facã o moarã din nou dar a fost
împiedicat de jupâneasa Andreiana a lui ªerban vornicul.
Abia în 1714 domnul ªtefan Cantaczino a fãcut dreptate
mãnãstirii întãrindu-i printr-un act dreptul de a stãpâni
vadul de moarã de la Târgoviºte. Tradiþia localã nu mai
pãstreazã amintirea vreunei mori a mãnãstirii Cobia la
Târgoviºte. (G.T./ C.V.)

MOARA LUI LIªU Dupã înfiinþarea cartierului nou
al sârbilor, în sudul oraºului, la mijlocul secolulu trecut,
Ilie hagi Sandu Dudea a înfiinþat o moarã cu trei roþi, în
1860, din jos de cele douã pe care le avea în dreptul
bisericii Sf. Nifon, pentru a prinde cât mai mulþi clienþi.
La aceastã moarã avea doi lucrãtori. Prin cumpãrãri ºi
moºteniri moara a ajuns în proprietatea lui N. Liºu care
o stãpânea în 1887 apoi a lui N. Slavu de la care a fost
naþionalizatã în 1948. (G.T./ C.V.)

MOARA MÃNÃSTIRII MÃRCUÞA În prima parte a
domniei sale, Alexandru Ipsilanti (1774-1782) cumpãrase
o moarã de la un preot Mihai ºi o dãruise mãnãstirii
Mãrcuþa. I se spunea ºi moara de la Herãstrãu din cauza
Joagãrului din apropiere mânat tot cu energia hidraulicã
a Iazului Morilor. În anul 1843, Iordache Niþescu avea cu
arendã câteva pogoane de arãturã ºi o moarã. În 1859,
stãpânea aceastã moarã Gh. Ludescu, probabil
cumpãratã de la eforia Ipsilanþilor ºi tot prin cumpãrare a
ajuns, în 1883, în proprietarea cãpitanului medic dr. Irescu.
Moara a dispãrut în timpul Primului Rãzboi Mondial ºi
nu i se mai cunoaºte nici o urmã, afarã de drumul de
acces pânã la vadul din iazul mare al morilor. (G.T./ C.V.)

MOARA LUI NEGOIÞÃ Moara ºi-a pãstrat numele
pânã la sf. sec. al XVIII-lea, deºi în diatele moºtenitorilor
lui Negoiþã, Bãdica logofãtul din 1748 ºi a Neagãi din 1767
nu figureazã. În 1786 este amintit vadul ce scoboarã la
moara lui Negoiþã logofãtul în vale. Dupã indicaþiile
topografice ale documentelor, moara se afla în capãtul
dinspre iaz al prelungirii actualei strãzi Vãrzaru. (G.T./ C.V.)
MOARA LUI PAVEL GIURGIUVEANU Acest
proprietar în tovãrãºie cu Enache morarul îºi fãcuserã o
moarã cu cinci roþi în douã case ºi încã o roatã pentru
piuã din josul morii mãnãstirii Mãrcuþa, în anul 1800. În
anul 1806, venind la Târgoviºte, nãstavnicul mãnãstirii
constata cã morile lui Pavel ºi Enache pricinuiau înecare
morii ºi moºiei mãnãstirii ºi cercetând mai de aproape
afla cã noii proprietari de mori se aºezaserã în vadul
iazului fãrã nici un drept de proprietate ºi fãrã sã întrebe
pe cineva. Necazul cel mare era cã morile acestea fiind
noi atrãgeau cei mai mulþi clienþi pentru mãciniº. Se
mai invoca ilegalitatea aºezãrii morii la o depãrtare de
numai 340 stânjeni de cea a mãnãstirii pe când
orânduielile pravilelor cereau cel puþin 700 de stânjeni
distanþã moarã de moarã. Domnitorul Constantin
Ipsilanti aproba la 17 iunie 1806 sfãrâmarea morilor lui
Pavel ºi Enache ºi despãgubirea mãnãstirii. Izbucnirea
rãzboiului în 1806 ºi înlãturarea domnului a suspendat
punerea în aplicare a hotãrârii. În 1808 ªerban fiul lui
Pavel împreunã cu Enache morarul apelau la divan care
dãdea din nou câºtig de cauzã mãnãstirii. (G.T./ C.V.)

MOARA MÃNÃSTIRII MÃRGINENI Moara se afla
între morile vlãdiceºti ºi între morile Fotei în partea de
sud a Iazului Morilor. În secolul al XIX-lea, mãnãstirea
Mãrgineni mai avea o moarã aproape de extremitatea
sudicã a iazului. În 1808, mãnãstirea a închiriat vadul cu
embatic de 30 lei pe an orãºenilor Enache ºi Sandu
Negoiþã. La 1856, Gavril Dumitriu devenea stãpân pe vad
ºi pe moarã cu obligaþia sã plãteascã embaticul
contractat. În anul 1832 moara îºi avea iaz propriu tras din
Ialomiþa, în lungimea de 159 stânjeni pe moºia mãnãstirii
Mãrgineni ºi încã 390 stânjeni de la zãgazul Ialomiþei la
vale. Locul morii a rãmas în vadul vechi pe malul Iazului
Mare al Morilor. În secolul al XVIII-lea se mai numea Moara
la Ceair din cauza vecinãtãþii iazului cu poºta cu cai din
marginea de sud a oraºului. Dupã secularizare, Gavrilescu
a rãmas singurul stãpân pe moarã ºi pe terenul din jur,
care-i poartã pânã astãzi numele. Peste câþiva ani îºi ridica
tot acolo ºi o fabricã de spirt. În prezent clãdirile sunt
proprietate a IAS Rãzvad. (G.T./ C.V.)

MOARA LUI RÃDUCANU În vadul unde fusese moara
lui Fota cel Mare sau pe alãturi, funcþiona în a doua jumãtate
a secolului trecut moara lui Rãducanu cunoscutã mai târziu

MOARA MÃNÃSTIRII PANAGHIA Pe la începutul
domniei, Radu ªerban a dãruit marelui sãu postelnic
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cumpãrare de la stat a fost repusã în funcþiune tot cu
roþi cu palete pânã în anul 1939, când Gh. Sãndulescu
i-a instalat motor electic ºi valþ. (G.T./ C.V.)

Leca, drept rãsplatã pentru slujba lui, un vad unde Leca
a fãcut douã roþi de moarã în acest vad în apa Ialomiþei.
La 17 iunie Leca o dãruia mãnãstirii Panaghia, ctitoria
cumnatului sãu Udrea Bãleanu. Mai târziu nu se mai
pomenºte despre aceastã moarã. Dupã indicaþiile date
de întãrirea domnului Radu ªerban, moara se afla pe
Iazul Morilor, în dreptul grajdurilor domneºti. (G.T./ C.V.)

MOARA N. ANDRONESCU Pe acelaºi iaz cu
moara lui Sandu Brutaru se afla moara lui Nicolae
Andronescu, ultimul judeþ ºi primul prezident al
maghistratului oraºului Târgoviºte. Iazul purta numele
lui Andronescu fapt care arãta cã moara era mai veche
decât cea a lui Sandu Brutaru, (datatã din anul 1800).
Prin 1830 Andronescu a vândut moara lui Ioan Tollea,
care avea o zalhana în apropiere ºi luase în arendã
carierele de piatrã de la Pietrari, care furnizau pietre de
moarã. Atât moara cât ºi zalhanaua au fost desfiinþate
de potoapele inundaþiilor Ialomiþei, aºa încât nu mai
sunt amintite dupã jumãtatea sec. XIX. (G.T./ C.V.)

MOARA MÃNÃSTIRII RADU VODÃ Simion Mãlai,
vistiernicul Moldovei, dãruise un vad de moarã mãnãstirii
Bucureºti în anul 1642-1643. Dupã pãrãsirea reºedinþei
domneºti de la Târgoviºte, moara fusese desfiinþatã ºi
nu se mai ºtia locul unde fusese instalatã. Dupã
indicaþiile unui document din anul 1715, locul se afla în
dreptul caselor lui Simion Mãlai, cu puþin mai sus de
moara Gorgotei. (G.T./ C.V.)

MOARA SAMUEL În sec. al XVIII-lea oraºul s-a întins
mult spre sud, în afara ªanþului cetãþii, aºa încât pe
vremea Regulamentului bariera oraºului în aceastã parte
se aºezase la bifurcarea drumurilor dinspre Bucureºti ºi
Ploieºti. Au continuat apoi sã se construiascã locuinþe
în lungul acestor drumuri, prelungindu-se ºi Iazul Morilor
pe sub terasa din dreapta Ialomiþei. În 1851, Sandu Dudea
ºi-a construit o moarã în dreptul bisericii Sf. Nifon, într-un
vad îmbunãtãþit de el. Cu timpul ºi-a lãrgit instalaþiile aºa
încât în 1863 avea douã mori, fiecare cu câte trei roþi, cu
o capacitae de mãciniº de 500 ocale pe an ºi un singur
lucrãtor, precum ºi o povarnã. Moºtenitorul sãu Ilie Hagi
Dudea a vândut instalaþiile lui Scarlat Tãnãsescu în 1875,
care a închiriat povarna lui Ion Slavu pentru fabricare de
spirt. Atât moara cât ºi povarna au fost apoi cumpãrate
de Samuel Avram Iosef care a început pe locul lor, în
1882, construcþia unei fabrici de spirt ºi a unei mori noi
cu douã etaje. Locul morii era alãturi de actuala fabricã
de spirt. (G.T./ C.V.)

MOARA MÃNÃSTIRII STELEA Morile se aflau pe
locurile mãnãstirii ,între râuri, pe Vechiul Iaz Mare al
Morilor, care curgea pe lângã zidurile de incintã ale
curþii domneºti ºi ale bisericii Sf. Vineri. Constucþia din
1714 a fost o refacere a unor mori mai vechi, care existau
în 1697. Moara a dispãrut pe la mijlocul secolului al
XVIII-lea, odatã cu schimbarea cursului Iazului vechi
mai spre Ialomiþa. (G.T./ C.V.)
MOARA MÃNÃSTIRII VIFORÂTA La sf. sec. al
XVII-lea Mãnãstirea Viforâta avea o moarã mai jos de
Moara de sub mal a Zanfirei, fiica lui Dumitru Avanu,
vãtaful din Târgoviºte. Amândouã morile au ars în timpul
invaziei austriecilor din 1689 dupã care mãnãstirea ºi-a
refãcut morile. În anul 1697, domnul Constantin
Brâncoveanu a hotãrât sã se destupe iazul cel vechi ºi
morile cãlugãriþelor sã le mute la locul lor în vadul unde
au fost mai denainte vreme. Mãnãstirea închiria vadul
ºi morile. În 1786 era numai Vadul Viforâtei, mai sus
de vadul morii lui Negoiþã logofãtul, la capãtul dinspre
iaz al actualei intrãri la Sere. Dincolo de iaz ºi albia
Ialomiþei se afla moºia mãnãstirii Viforâta. (G.T./ C.V.)

MOARA SANDU BRUTARU Pe un iaz aparte, tras
din Ialomiþa, se afla din anul 1800 moara lui Sandu Brutaru
în tovãrãºie cu Costache Codreanu, pe moºia mãnãstirii
Stelea, cãreia îi plãteau embatic 4 ocale de cearã pe an,
afarã de o oca fãclii pentru grãdinã, casã ºi povarnã. Prin
moºteniri moara ajunge la Costi Potiroglu ºi apoi la fiica
acestuia, Mariþa Stãnescu, care o vindea în 1837 lui Ioniþã
Potlogeanu, cu 3150 lei. Moara avea douã roþi, o casã
de zid cu pivniþã, o povarnã lângã moarã ºi grãdinã cu
pruni în jur. În 1855 era a lui Ilie H. Grigore care, în 1862,
a refãcut-o în întregime cu o singurã roatã. În anul urmãtor
însã nu mai lucra. (G.T./ C.V.)

MOARA MITROPOLIEI Mitropolia mai avea o
moarã în cealaltã parte a iazului, din josul oraºului. Acest
loc a fost dãruit la 26 aprilie 1646 de domnitorul Matei
Basarab vornicului Dragomir Creþulescu care a fãcut
acolo mori, a plantat vie, a sãdit grãdinã ºi livadã. În
1809 moara nu lucra ºi în contractul arendãrii Mitropoliei
din Târgoviºte de cãtre protosinghelul Azarie i se punea
sarcina de a o repara ºi a o da în producþie cu ajutorul
posluºnicilor, scutelnicilor ºi al robilor mitropoliei. Mai
târziu, numitã moara de zid, a fost arendatã diferiþilor
amatori, dintre care unul, Costea Lambru ºi-a fãcut ºi
el o moarã din jos de cea a mitropoliei, pe la mijlocul
secolului trecut. Dupã secularizare, era înregistratã ca
proprietate de stat o moarã de zid a mitropoliei, ruinatã,
în anul 1867. Ajungând proprietate particularã prin

MOARA SPÃTARULUI CANTACUZINO A fost
construitã în vadul Iazului Morilor, alãturi, spre uliþa
mare, fiind ºi casele proprietarului. Prin moºteniri,
moara ºi celelalte averi de la Târgoviºte au ajuns în
stãpânirea familiei Hiotu care le închiria la diferiþi
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Fiul lui Vladislav III, a primit firmanul de domnie (16
febr. 1529) dupã asasinarea lui Radu de la Afumaþi.
Sprijinitor al intereselor turceºti în Transilvania, iniþiazã
o corespondenþã secretã cu imperialii, dupã înfrângerea
sultanului în faþa Vienei (1529). Nefiind ales de cãtre
boieri dupã vechiul obicei, nu primeºte închinarea
acestora, dar îi atrage cu danii ºi dregãtorii (în special
pe Craioveºti). O parte dintre opozanþi sunt uciºi cu
ocazia cãsãtoriei surorii sale cu marele ban Barbu
Craiovescu II (febr. 1530). Boierii scãpaþi se refugiazã
la sud de Dunãre, de unde revin cu oaste turceascã ºi
pretendentul Vlad (Înecatul). Fugit în Transilvania, Moise
revine cu oaste, dar este înfrânt la Viiºoara-Olt ºi ucis,
la fel ca ºi cumnatul sãu. Înmormântat în biserica
Mãnãstirii Bistriþa din Oltenia. A administrat þara de la
Târgoviºte, de unde cancelaria domneascã a emis
majoritatea documentelor sale cunoscute. De aici,
Moise va interveni în mai multe rânduri la Braºov, pentru
a proteja interesele negustorilor târgoviºteni. (A.ª./M.O.)

arendaºi, deoarece locuia în Bucureºti. În 1863,
Vasilache Hiotu avea în acelaºi vad douã mori cu câte
douã roþi fiecare, cu un singur morar. În 1884 moara a
fost vândutã lui Sache Negoescu dupã care s-au
schimbat mai mulþi proprietari prin cumpãrãri pânã la
Vasile Daffu care a construit-o din zid în 1928-1929.
Dupã naþionalizare i s-a mãrit capacitatea de mãciniº,
dar în 1959 a fost desfiinþatã. (G.T./ C.V.)
MOARA VÃTÃMANU În 1859 Ilie Vãtãmanu ºi-a
construit o moarã din jos de cea a lui Costea Lambru
care a funcþionat pânã la ultimul rãzboi mondial. În 1863
avea în acelaºi vad douã mori cu câte douã roþi dar cu
un singur morar. Locul morii a fost lângã podul de peste
iaz al drumului oborului sãptãmânal. (G.T./ C.V.)
MOCANU, Livia (8.X.1964, Târgoviºte). Studii
liceale în oraºul natal la Liceul Ienãchiþã Vãcãrescu
(1979-1983), dupã care urmeazã Facultatea de Drept a
Universitãþii din Bucureºti (1983-1987). Din 1987 este
membru în Consiliul Baroului Dâmboviþa. În 2001 obþine
diploma de masterand la Facultatea de ªtiinþe Juridice
a Universitãþii Valahia din Târgoviºte, iar în 2004 obþine
titlul de doctor în drept la Universitatea de Drept din
Bucureºti. Absolventã a programului de stagiu Leonardo
da Vinci organizat de consorþiul TUCEP la Universitatea
din Perugia, Italia (2005). Este director al programelor
de studii universitare de licenþã în Drept ºi Administraþie
Publicã, forma de învãþãmânt la distanþã, din cadrul
Facultãþii de ªtiinþe Juridice Sociale ºi Politice a
Universitãþii Valahia din Târgoviºte (2001-2007), ºef
de catedrã, la catedra de Drept Public ºi Administraþie
Publicã din cadrul aceleaºi universitãþi (2005-2007). Este
membru al Uniunii Juriºtilor din România, al Societãþii
Române de Drept European. Este redactor-ºef al revistei
Analele Universitãþii, seria ªtiinþe Administrative,
membru în colegiul redacþional al revistei Valahia University  Law Studies, Decan al Facultãþii de ªtiinþe
Juridice Sociale ºi Politice din cadrul Universitãþii Valahia
din Târgoviºte. Este conferenþiar universitar doctor, predã
cursuri în cadrul studiilor universitare de licenþã, master,
postuniversitare ºi în cadrul programelor Erasmus/
Socrates. Deþine cabinet individual de avocaturã. Autoare
a mai multor manuale ºi monografii, printre care Dreptul
mediului, (1999), Drept funciar (2004), Garanþiile reale
mobiliare (2004) etc. Autoare a peste 50 de articole
ºtiinþifice în reviste de specialitate. (M.S.)

MOISESCU, Cristian Gh. (14.VIII.1935, Bucureºti
 2010) Studii secundare ºi universitare la Bucureºti. A
absolvit Institutul de Arhitecturã Ion Mincu (1961). Din
anul 1961 a activat în Direcþia Monumentelor Istorice,
ca ºeful ºantierului de restaurare din Muntenia-Oltenia
(1965-1970), ºeful Serviciului Studii Cercetare (1973),
director tehnic. A acordat o atenþie deosebitã studierii
principalelor monumente de arhitecturã din Târgoviºte
ºi din judeþul Dâmboviþa ºi a evidenþiat contribuþia acestora
la cultura ºi civilizaþia româneascã în lucrãrile: Târgoviºtea
ºi monumentele sale, Târgoviºtea. Monumente de
istorie ºi artã, Curtea Domneascã din Târgoviºte dupã
care evoluþia lor a fost analizatã în contextul evoluþiei
arhitecturii româneºti din sec. XIV-XV ºi din epoca lui
Matei Basarab. (M.O.)
MOLDOVEANU, Tudor (1780-1840, Târgoviºte) A
fãcut parte din delegaþia desemnatã de orãºeni pentru
a-i reprezenta în faþa divanului, în disputa cu domnul
Alexandru ªuþu pentru moºia oraºului. Asupra
acesteia domnul a exercitat presiuni, a surghiunit pe
boierii ostili, a arestat ºi schingiuit pe membrii
delegaþiei, pe care i-a ºi silit sã recunoascã dreptatea
domneascã. În 1831 obºtea oraºului restituia lui Tudor Moldoveanu cheltuiala fãcutã la osânda puºcãriei
pentru moºtenirea oraºului. (M.O.)
MONITORUL JUDEÞULUI DÂMBOVIÞA Foaie de
publicaþiuni administrative ºi judecãtoreºti. Apare la
Târgoviºte între 20 februarie 1886 ºi 1938, apoi 19401949 neregulat la Tipografia Viitorul. Mai sunt fãcute
urmãtoarele precizãri: de la 5 aprilie 1901  29 aprilie
1903 se prescurteazã cuvântul judeþului din titlu în jud;
de la 3 aprilie 1903 câte 3 pe sãptãmânã. De la 1 aprilie
1887 Tipografia Viitorul R.T. Rizescu, care devine Tip.

MOCÃNESCU, Gheorghe (1917, Târgoviºte 
1944, Otopeni) Sublocotenent ucis dupã o luptã eroicã
contra trupelor germane în zona Otopeni, la comanda
unei baterii de tunuri. (G.T./ C.V.)
MOISE (1508  29.VIII.1530, Viiºoara, Olt) Domn
al Þãrii Româneºti (a. 22 mart. 1529  a. 4 iun. 1530).
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MONUMENT MEMORIAL ÎNCHINAT INTRÃRII LUI
TUDOR VLADIMIRESCU ÎN TÂRGOVIªTE Amplasat
pe strada Câmpulung, la intersecþia cu strada Tudor
Vladimirescu, monumentul de astãzi este ridicat pe locul
troiþei din lemn dãruitã de oraºul Bucureºti în anul 1936,
între timp degradatã. Monumentul de astãzi reprezintã o
troiþã sveltã de lemn, înaltã de 7m, decoratã tradiþional,
fixatã simbolic într-o fântânã, ºi este opera sculptorului
târgoviºtean Olimpiu Eli Petre. Iniþiativa ºi stãruinþa pentru
realizarea monumentului au aparþinut profesorului George
Badea, directorul ªcolii Tudor Vladimirescu. (M.O.)

Dâmboviþa ºi de la 6 aprilie 1906 Tip. Viitorul Elie
Angelescu. Apar o serie de suplimente cu paginaþie
separatã, la 30 martie 1914, 27 februarie, 27 octombrie
ºi 29 noiembrie 1911, 17 iunie 1912, 5 iunie 1914. (V.P.)
MONITORUL OFICIAL AL JUDEÞULUI DÂMBOVIÞA
Editat de Consiliul Judeþean Dâmboviþa, apare la
Târgoviºte sub diferite titulaturi din 1991: Buletin informativ
al Consiliului Judeþean Dâmboviþa; Monitorul Oficial al
Consiliului Judeþean Dâmboviþa (1996); Monitorul Oficial
al Judeþului Dâmboviþa (2001). Sub îngrijirea unui colectiv
redacþional, coordonat de jr. dr. Ivan Vasile Ivanoff,
secretarul Consiliului Judeþean Dâmboviþa. Apare la
Editura Bibliotheca din Târgoviºte. Sunt publicate
cronologic hotãrârile Consiliului Judeþean Dâmboviþa
aprobate în ºedinþele acestuia, ce vizeazã activitatea
administrativã sub toate aspectele ei (economic, social,
de învãþãmânt, culturã, sãnãtate etc.). (V.P.)

MONUMENT MEMORIAL ÎNCHINAT LUI TUDOR
VLADIMIRESCU A fost realizat în 1911 din iniþiativa
scriitoarei Smaranda Gheorghiu ºi amplasat în parcul
Mitropoliei, în apropierea locului unde fuseserã gãsite
în 1889 oseminte presupuse ca fiind ale conducãtorului
Revoluþiei de la 1821. Edificat în stilul tradiþional al
troiþelor de piatrã specific zonei, s-a dorit sã reprezinte
un semn distinct, demn de marele martir al
redeºteptãrii noastre naþionale ºi care-ºi gãsise sfârºitul
prematur la Târgoviºte. Dezvelirea monumentului s-a
fãcut cu ocazia celui de-al optulea Congres al
Învãþãtorilor din România, la 20 august 1911. (M.O.)

MONUMENT DEDICAT FOªTILOR DEÞINUÞI
POLITICI Dezvelit în anul 1997, a fost ridicat în memoria
deþinuþilor morþi în închisorile comuniste. Este amplasat
în scuarul din faþa Camerei de Comerþ. Prin acest monument, sunt omagiaþi toþi cei care au plãtit cu viaþa pentru
cã au sperat într-o altã lume decât cea care fusese impusã
de comuniºti cu ajutorul tancurilor sovietice. (M.O.)

MONUMENT RIDICAT ÎN CINSTEA EROILOR
Sunt comemoraþi martirii cãzuþi în timpul revoluþiei pentru
libertate ºi demnitate din Decembrie 1989. Este
amplasat în piaþa Mitropoliei. A fost ridicat din iniþiativa
unui grup de creºtini, sub îndrumarea preotului I.
Ceauºu de la Biserica Albã, în mai 1991. (M.O.)

MONUMENT FUNERAR AL MATILDEI GRECESCU
Situat în incinta bisericii Sf. Vineri, lucrat în marmurã albã,
a fost închinat logodnicei lui Al. Vlahuþã, a cãrei moarte
timpurie (1883) i-a inspirat elegia Dormi iubito. (M.O.)

MONUMENTUL COMEMORATIV Închinat marelui
pictor N. Grigorescu, nãscut pe meleaguri dâmboviþene,
realizat din iniþiativa avocatului Gogu Ionescu, fost senator de Buzãu ºi Asociaþia Presei Dâmboviþene. (M.O.)

MONUMENT FUNERAR Este închinat eroului H.
Kornhäuser, iniþiatorul acþiunii de evadare a prizonierilor
români internaþi în lagãrul înfiinþat de ocupantul german,
ºi care a funcþionat în perioada 1916-1918 la Arsenalul
Armatei. Pentru fapta sa de vitejie, H. Kornhäuser a fost
decorat post-mortem cu Virtutea Militarã de Rãzboi.
Monumentul se aflã amplasat în Cimitirul evreiesc. (M.O.)

MONUMENTUL EROILOR Este situat în zona de
est a Pieþei Tricolorului, fiind realizat, în anul 2002, de
cãtre Arghire Cãlinescu. Întreg ansamblul este integrat
într-un spaþiu adecvat, care permite organizarea unor
sãrbãtori naþionale reprezentative. (M.O.)

MONUMENT FUNERAR Ridicat în cimitirul evreiesc
în memoria martirilor aflaþi în lagãrele de exterminare
hitleriste. Textul sugestiv, precizeazã cã aici sunt
îngropate victimele barbariei naziste, omorâte ºi
prefãcute în sãpun. (M.O.)

MONUMENTUL EROILOR MORÞI ÎN RÃZBOIUL
PENTRU NEATÂRNARE (1877-1878) Ridicat în
memoria ostaºilor din Regimentul III Linie, este situat
în incinta Unitãþii Militare din Cartierul Teiº, str. N.
Bãlcescu. A fost realizat din piatrã de Albeºti la iniþiativa
locotenent-colonelului A. Dumitrescu ºi dezvelit la 5
mai 1900, pentru a omagia sacrificiul celor morþi pe
câmpul de bãtaie. În anul 1930, când s-au sãrbãtorit o
sutã de ani de la înfiinþarea unitãþii, monumentul a fost
amplificat ºi integrat într-un nou ansamblu, pentru a
putea adãuga ºi eroii morþi pe câmpul de luptã în timpul
Primului Rãzboi Mondial pentru întregirea neamului. În

MONUMENT ÎNCHINAT PROFESORILOR ªI
ELEVILOR Concept de arhitectul Romano De Simon, a
fost amplasat, la 28 mai 1925, la intrarea în ºcoalã. Este
închinat elevilor ºi profesorilor Liceului Militar Nicolae
Filipescu de la Mãnãstirea Dealu, morþi în Rãzboiul de
Reîntregire: profesorul Ion Grãmadã, cãpitanii Coravu Ion,
Iordache Gheorghe, locotenenþii Cernoianu Nicolae,
Panait Constantin, Gheorghiu Traian, sublocotenenþii
Frank Ioan ºi Fluor Dan Petre. (M.O.)
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Dealu ºi moºia Severinului a Mãnãstirii Stelea, iar spre
sud cu moºiile Vãcãreºtilor ºi cu moºia Ulmi, a
logofãtului Bãleanu ºi cu satul Nisipuri al Mãnãstirii
Mãrcuþa. Moºia oraºului, proprietate comunã a
orãºenilor, nu poseda o hotãrnicie ºi un plan, ceea ce
a permis desele încãlcãri ºi cotropiri ale hotarelor de
cãtre vecini. Sfatul Orãºenesc a fost antrenat în mai
multe procese cu vecinii de moºie care au cotropit moºia
oraºului: cu Schitul Viforâta pentru locurile de la Crivina
ºi Nisipurile, cu Mãnãstirea Stelea pentru locul Severin,
cu Mitropolia pentru hotarul dinspre moºia Lucieni.
Procesul de cotropire al moºiei a continuat ºi dupã anul
1833 când orãºenii ºi strãinii au ocupat întinderi mari în
interiorul moºiei oraºului. Aceastã situaþie a fost
recunoscutã în 1835 de Marea Vornicie din Lãuntru prin
confirmarea proprietãþii orãºenilor asupra terenurilor
ocupate. Situaþia s-a complicat ºi prin faptul cã cele
trei sate de pe moºia oraºului (Ulmi, Priseaca ºi Colanu)
au devenit unitãþi administrative de sine stãtãtoare (dupã
1864), ieºind din autoritatea orãºeneascã. Cel mai lung
proces (1837-1871) purtat de Sfatul Orãºenesc a fost
cel cu boierii Vãcãreºti pentru stãpânirea a 1150 de
pogoane din trupul moºiei, proces încheiat cu împãcarea
celor douã pãrþi ºi împãrþirea terenului aflat în litigiu. Au
fost realizate mai multe planuri ale moºiei oraºului: 1836
planul lui Mihai Rãdulescu, 1847  hotãrnicia lui Ioan
Predetici, 1851  hotãrnicia lui Gheorghe Cateluza,
planuri considerate neconcludente de Departamentul
din Lãuntru, ceea ce a dus la întocmirea unui plan realist
în 1859. Desele încãlcãri de hotare din partea vecinilor
cât ºi ocuparea unor terenuri în interiorul ei, de cãtre
orãºenii sau locuitorii celor trei sate (Ulmi, Priseaca ºi
Colanu) au menþinut în actualitate întocmirea unei
hotãrnicii a moºiei cât mai amãnunþite, fapt care nu a
fost realizat în epoca modernã. O situaþie statisticã de
la 1895 relevã terenurile bisericilor deþinute de Primãrie:
Sf. Ioan (5000 mp), Sf. Apostoli (1,5 ha) situate între
Iazul Morilor ºi str. Tabaci, ruinele bisericii Vãrzaru (3648
mp), Cimitirul Central (6 ha), cimitirele Eternitatea ºi
Suseni fiecare având 1,5 ha., la care se mai adãugau
ºapte locuri virane în interiorul oraºului. Aceeaºi sitaþie
menþioneazã pãdurile Vadul Pietros (37, 5 ha), Capul
Dealului (81 ha.), Sabarlana (72 ha), Coada Rovinei (129
ha), Podulul Heleºteului (70 ha), Cotul de la Popa spre
Dumbrava (10 ha), Dumbrava (14 ha), Vâlcelile-Colanu
(32 ha), Colanu, dintre Udreºti ºi Ulmi (280 ha), Viforâta
(5,4 ha), Muchia Obrejii (8, 5 ha), Muchia Obrejii dinspre
Lucieni 13 ha. La aceste pãduri se mai adãugau
zãvoaiele Baranga (comuna Rãzvad) ºi cel de la capãtul
podului Mihai Vodã, peste Ialomiþa la moara Ludescului.
Moºia Severinului aflatã în proprietatea oraºului avea o
întindere de 40 ha ºi consta din locuri de culturã, islaz
ºi zãvoi. De asemenea, oraºul mai stãpânea trei locuri
de culturã la Colanu, în suprafaþã de 11, 95 ha. Islazurile
deþineau ponderea cea mai însemnatã în cadrul moºiei

centrul noii concepþii statuare, care primea o evidentã
monumentalitate, a fost aºezat bustul colonelului
Dimitrie Bãltãreþ, adjunctul comandantului regimentului,
care murise la 2 septembrie 1916, în timpul trecerii
Oltului. Bustul a fost realizat în bronz de sculptorul
Vasile Blendea. (M.O.)

MONUMENTUL EROILOR SOVIETICI Este ridicat
în cimitirul Simuleasa, pe strada Eternitãþii. Se compune
dintr-un obelisc piramidal decorat la partea superioarã
cu o stea. A fost dezvelit în anul 1945 pentru a evocã
sacrificiul ostaºilor sovietici în rãzboiul antihitlerist. (M.O.)
MORTICI, Cristinel (30.VIII.1968, Târgoviºte)
Absolvent al Liceului (azi Colegiu Naþional) Ienãchiþã
Vãcãrescu din Târgoviºte ºi al Facultãþii de Matematicã
de la Universitatea Bucureºti; doctor în matematicã la
Institutul de Matematicã Simion Stoilov al Academiei
Române. În prezent, conferenþiar universitar ºi director
al Departamentului de matematicã de la Universitatea
Valahia din Târgoviºte. Publicã numeroase lucrãri (în
volume ºi în reviste de specialitate din þarã ºi strãinãtate)
vizând matematicile aplicate, algoritmurile numerice,
analizele ºi aplicaþiile matematice. (G.C.)
MORUZI, Alexandru (1750, Istanbul  10.VII.1816,
Istanbul) A domnit în Þara Româneascã între ianuarie
1793-17/28 august 1796, 31 ianuarie / 1 februarie 1799
 7/16 octombrie 1801. Era fiul lui Constantin Moruzi ºi
al Smaragdei Slugearoglu. A primit o educaþie aleasã
ºi a îndeplinit înalte funcþii la Poartã. Pe plan intern s-a
remarcat prin mãsuri care au reglementat activitatea
economicã, administrativã, judecãtoreascã, edilitarã,
socialã ºi culturalã. La Târgoviºte a intervenit ºi a reparat
turla a doua la 7 iulie 1796, dupã cum preciza sgrafitul
lui Dumitrache zugrav. (M.O.)
MOªIA ORAªULUI Vechile hrisoave ale moºiei
oraºului nu s-au pãstrat, fiind pierdute cu ocazia
procesului dintre orãºeni ºi domnitorul Alexandru ªuþu,
din 1820. Domnitorul a încercat sã rãpeascã moºia
oraºului pe care dorea sã o dãruiascã zestre fiicei sale,
Catinca, la cãsãtoria ei cu boierul Nicolae Bãleanu.
Aceastã acþiune nu s-a dus la bun sfârºit, datoritã morþii
domnitorului ºi a izbucnirii Revoluþiei lui Tudor
Vladimirescu. Hrisovul lui Grigore Ghica din 18 februarie
1825 întãrea vechile hrisoave pierdute, precizând cã
moºia oraºului a fost slobodã din vechime pe seama
orãºenilor (danie fãcutã acestora) ºi sã fie stãpânitã
de ei în liniºte ºi netulburaþi. Întinderea moºiei o
cunoaºtem doar din documentele secolului al XIX-lea.
Aceasta avea o suprafaþã cuprinsã din malul drept al
Ialomiþei pânã spre apus de râul Ilfov, mãrginindu-se
spre apus cu moºia Lucieni a Mitropoliei, cu hotarul
Dragomireºtilor, spre nord cu moºia Teiº a Mãnãstirii
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ºi asociaþiile sportive existente în Târgoviºte. A
impulsionat înfiinþarea de asociaþii sportive la unitãþile
economice nou date în funcþiune pe platforma industrialã
sud (Oþelul, Combinatul de Oþeluri Speciale; SARO,
Întreprinderea de Strunguri; Luceafãrul, Întreprinderea
Romlux) sau a acordat sprijin în mai buna desfãºurare
a activitãþii la cele existente (Metalul, Voinþa, Petrolul,
ªSE/ CSª, Astronautica etc.). În premierã pentru
Târgoviºte au fost în acea perioadã recordmani mondiali
(Daniel Cazacio ºi Ioan N. Radu, rachetomodelism,
1970), campioni europeni, mondiali ºi maeºtrii emeriþi ai
sportului (Ioan N. Radu, rachetomodelism, 1971, 1972,
respectiv 1973). Pentru prima datã în istoria sportului
târgoviºtean au promovat în divizia B echipe masculine
de baschet (Comerþul, 1970), volei (SARO, 1974) ºi
handbal (Metalul). A avut mari realizãri ºi în ceea ce
priveºte infrastructura sportivã a municipiului. În 1972
la Grupul ªcolar Industrial Petrol ºi la ªcoala Generalã
Nr. 8 s-au dat în folosinþã primele sãli din oraº cu
dimensiuni care au permis sã fie omologate pentru
meciurile oficiale de baschet ºi volei, iar în 1977 a iniþiat
ºi coordonat lucrãrile de extindere a capacitãþii ºi
modernizare a Stadionului. La mijlocul deceniului opt a
reuºit sã introducã în plan ºi sã se înceapã lucrãrile la
Sala Polivalentã (cutremurul din 1977 a întrerupt pentru
o perioadã de timp execuþia la acest obiectiv, motiv pentru
care a fost finalizat abia în 1979). Cetãþean de onoare al
municipiului Târgoviºte (2007  post mortem). (A.B.)

oraºului, fiind menþionate ºapte trupuri: Suseni (200 ha);
islaz cuprins între moºia Severin ºi ºoseaua Târgoviºte
 Câmpulung; Priseaca (150 ha); islazul cuprins între
ºoselele Târgoviºte-Gãeºti (100 ha); islazul cuprins între
ºoseaua Târgoviºte-Gãeºti ºi Sârbi (500 ha); islazul
cuprins între cimitirul central pânã la Colanu (150 ha);
islazul cuprins între Podul Heleºteului pânã la Garã (160
ha); islazul cuprins între Podul Heleºteului ºi ºoseaua
Târgoviºte- Câmpulung (130 ha). La aceste suprafeþe
de islaz se mai adãugau 400 sulaturi (goluri de pãdure):
Podul Heleºteului (12 ha), Priseaca (20 ha), Ulmi (3
ha) ºi Matei Basarab din Pãdurea Ulmi (20 ha). În
statistica din 1914 se constatã o diminuare importantã
a proprietãþilor oraºului cu: trei trupuri de pãdure, zãvoiul
de la Podul Mihai Bravu, islazurile din comunele vecine
ºi terenurile situate împrejurul oraºului ºi în zona gãrii
feroviare. Diminarea proprietãþilor funciare ale oraºului
s-a fãcut ºi prin cedãrile gratuite de terenuri pentru
realizarea unor obiective de interes public: Tribunalul
Judeþean, Prefectura, Administraþia Financiarã, Oficiul
Telegrafo-Poºtal, Cazarma Regimentului 22 Dâmboviþa,
sediul Diviziei de Infanterie, Scoala de Cavalerie cu
Hipodromul acesteia, linia feratã Titu-TârgoviºtePucioasa, linia feratã Arsenalul Armatei. Alte suprafeþe
au fost cedate pentru înfiinþarea islazurilor comunale
ale localitãþilor Ulmi, Priseaca, Colanu, Dumbrava,
Udreºti, Viiºoara. (G.T./ C.V.)

MOTOROIU, Constantin Un mare susþinãtor al
sportului local. Funcþiile pe care le-a deþinut (Prim
secretar al Comitetului Municipal de Partid, concomitent
cu cea de Preºedinte al Consiliului Popular Municipal
 1968-1977) i-au permis sã se implice efectiv în
sprijinirea consistentã a activitãþii sportive. A fost
iniþiatorul înfiinþãrii Clubului Sportiv Târgoviºte (1972)
ºi Preºedinte de onoare al acestuia în primii 5 ani de
funcþionare. În acel interval de timp sportivii de la CS
au obþinut importante succese pe plan naþional ºi
internaþional. Echipa de fotbal a reuºit, pentru a doua
oarã în istoria Târgoviºtei, sã promoveze în divizia A
(1977) ºi, din rândurile ei, sã aducã în prim-planul
soccerului autohton nume importante precum N.
Coman, Fl. Grigore, I. Ene, Gh. Tãtaru II, Cl. Sava, P.
Marinescu, D. Neagu. Echipa de lupte libere de la CS
a fost în toatã acea perioadã între cele mai bune 6
formaþii din þarã (medaliatã cu bronz la campionatele
naþionale din 1973), iar Fl. Neicev, I. Iatagan, T. Pãtraºcu,
P. Tarbã, ªt. Grigoraº º.a. au fost multiplu medaliaþi la
campionatele naþionale individuale sau la campionatele
balcanice. Echipa de volei fete a CS-ului activa în divizia
B, iar secþia de atletism propulsa în primele rânduri
ale ierarhiei româneºti pe Alexandru Chiran ºi Georgeta
Tutunaru medaliaþi la campionatele balcanice.
Preocupãrile în domeniul sportului local nu s-au limitat
numai la activitatea CS-ului. A sprijinit eficient cluburile

MOÞOC, Honorius (22.VI.1942, Frãsinet, Cãlãraºi)
Dupã absolvirea Liceului I.L. Caragiale din Moreni ºi a
Facultãþii de Istorie din Cluj, ca profesor de istorie este
o prezenþã notabilã în peisajul învãþãmântului
dâmboviþean funcþionând în ºcoli ale judeþului: Liceul
Bãleni (1968-1969), director al aceluiaºi liceul (19691977), director-adjunct la Grupul ªcolar de Construcþii
Târgoviºte (1978-1982). Aptitudinile ºi competenþele
sociale, în special abilitãþile de consilier ºi de motivare
a cadrelor didactice, de negociere ºi mediere a
conflictele ivite în cadrul colectivelor didactice precum
ºi abilitatea esenþialã a colaborãrii ºi a lucrului în echipã,
alãturi de rigoarea elaborãrii coordonãrii ºi gestionãrii
proiectelor l-au recomandat ca manager educaþional 
inspector ºcolar general adjunct în perioada 1990-2001.
Cu intermitenþe este profesor de istorie la Colegiul Economic Ion Ghica Târgoviºte în perioada 1977-2005.
Capacitãþile organizatorice l-au recomandat pentru
funcþia de inspector ºcolar general al Inspectoratului
ªcolar Dâmboviþa (2005-2007). Din octombrie 2010 este
viceprimar la Primãria Municipiului Târgoviºte cu
probleme de educaþie, culturã, asistenþã socialã ºi relaþii
cu asociaþiile de proprietari. Ca manager în cadrul
proiectului PHARE RO 0104.02 Împreunã vom reuºi,
profesorul Honorius Moþoc a militat pentru îmbunãtãþirea
accesului la educaþie al grupurilor dezavantajate, cu
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Ceptura, Bucov ºi Curtea de Argeº). Simion Movilã este
proclamat domn la Ploieºti, dupã ce se declarase vasal
al regelui Poloniei ºi promisese un tribut sporit Porþii
(40.000 galbeni). Iniþial boierii lui Mihai trec de partea
sa, dar la scurt timp, facþiunea condusã de fraþii Buzeºti
îl alungã ºi-l alege domn pe Radu ªerban. Dupã ce a
eºuat în cele câteva încercãri de reocupare a tronului
valah, obþine acordul sultanului pentru a fi domn în
Moldova, dupã moartea lui Ieremia Movilã. Intrat în conflict cu familia sa, cu Polonia ºi cu o parte a boierilor,
este otrãvit. Înmormântat la Mãnãstirea Suceviþa.
Târgoviºtea a fost încã de la începutul domniei reºedinþa
sa, aici primind confirmarea sultanului ºi întãrind
privilegiile mãnãstirilor din jurul oraºului. (A.ª./M.O.)

focalizare pe romi. Preocupat de studiul istoriei, este
autor/ coautor al unor lucrãri de referinþã: Dâmboviþa:
localitãþi ºi monumente (2006), Dicþionarul geografic
al judeþului Dâmboviþa (2007), Învãþãmântul sãtesc în
judeþul Dâmboviþa (2007), Înfruntând veacurile; aºezãri
ºi monumente dâmboviþene (2009). Remarcabile sunt,
datoritã tratãrii de pe poziþia privilegiatã pe care o oferã
practica îndelungatã la catedrã, studiile în domeniul
reformei ºcolare: Modificarea ºi completarea legii
învãþãmântului; Reforma ºcolarã între cerinþe ºi
posibilitãþi de aplicare, Ghid de consiliere ºi orientare
pentru clasele V-VIII. S-a aflat printre cadrele didactice
cu experienþã care au participat la definitivarea planurilor
de învãþãmânt pentru liceu în cadrul Comisiei Ministerului
Educaþiei Naþionale (1998). Temperament vulcanic, s-a
înscris încã din 1990 în acþiunile cu caracter politic
democratic menite sã elimine tarele comunismului
manifestate în domeniul învãþãmântului. Preºedinte al
organizaþiei judeþene a Partidului Democrat (1997-2001),
în 2001 s-a aflat printre cei 35 de semnatari ai moþiunii
Traian Bãsescu; preºedinte al organizaþiei municipale
a Partidului Democrat (2002-2006), viceprimar al
Municipiului Târgoviºte din partea Partidului Democrat
Liberal (din 2010), în toate aceste demnitãþi Honorius
Moþoc a militat pentru progresul învãþãmântului
dâmboviþean. (M.S.)

MUNTENIA EXPRESS Sub motto-ul Adevãrul
înainte de toate, pe 2 iulie 2001, apare, la Moreni, ziarul
Muntenia Express. La început bilunar, apoi din 5
septembrie 2001 sãptãmânal. Început ca un ziar local,
Muntenia Express se va transforma în sãptãmânal
dâmboviþean independent de atitudine ºi informaþie. Au
apãrut 96 de numere, ultimul tipãrit pe 24 decembrie
2004. La început director al publicaþiei a fost Gheorghe
Niþã, cu redactor-ºef Adrian Stângã, redactor
coordonator Adrian Melicovici. Sub conducerea acestei
echipe vor semna articole ºi editoriale Mihaela Preda,
Maximca Grasu, Maria Badea, Vicenþiu Voiculescu,
Raluca Dumitricã º.a. Din aprilie 2002, Adrian Stângã
preia conducerea publicaþiei devenind director (cu Mihaela
Preda  redactor-ºef) ºi relanseazã ziarul care îºi va muta
redacþia în Târgoviºte. Pe lângã articolele de informaþie
ºi actualitate, editoriale, pagini culturale ºi de
divertisment, Muntenia Express avea în fiecare numãr
rubrici precum Plus ºi Minus, Declaraþia sãptãmânii,
Contrapunct, Obiectiv, sau Cifra de azi. (G.C.)

MOVILÃ, Gavril (?  1635) Domn al Þãrii
Româneºti (2/12 iun. 1618  22 iul./1 aug. 1620). Fiul
domnului Simion Movilã. Susþinut de Radu Mihnea, a
fost acceptat de boierii pãmânteni (deoarece nu se
sprijinea pe grecii din Istanbul) ºi de sultan în sept.
1616. Nu ocupã însã tronul, fiind înlocuit la intervenþia
marelui vizir Damada Mehmed. Este întronat dupã
revolta antigreceascã condusã de Lupu Mehedinþeanu.
Pe plan intern ºi-a sporit veniturile prin rãscumpãrarea
satelor domneºti de cãtre rumâni. A domnit întreaga
perioadã la Târgoviºte, unde a depus eforturi pentru
revigorarea vieþii orãºeneºti ºi a încheiat tratatul de
alianþã cu principele Ardealului, Gabriel Bethlen (25 apr/
5 mai 1619). Tratatul prevedea modalitãþi de ajutor
reciproc, de soluþionare a litigiilor, libera circulaþie a
negustorilor celor douã þãri etc., dar va duce la mazilirea
lui Gavril Movilã, care fuge în Transilvania. (A.ª./M.O.)

MURATOR, Petru (1620-1680) Turnãtor de clopote,
cãruia i se comandase de cãtre mitropolitul ªtefan la anul
1667 un clopot pentru Mitropolia din Târgoviºte. (M.O.)
MURÃRESCU, Ovidiu-Marcel (4.VIII.1967,
Suceava) Absolvent al Facultãþii de Geografie a
Universitãþii Bucureºti, unde obþine ºi masteratul în
modelarea sistemelor urbane ºi rurale; doctor la Institutul
de Geografie al Academiei Române. Cadru didactic
titular la Facultatea de ªtiinþe Umaniste a Universitãþii
Valahia din Târgoviºte  Departamentul de geografie.
Publicã lucrãri despre hidrologia continentalã;
oceanografie; resursele de apã din spaþiul carpatic ºi
subcarpatic. (G.C.)

MOVILÃ, Simion (sec.XVI  14/24.IX.1607) Domn
al Þãrii Româneºti (a. 16/26 oct. 1600  23 iun./3 iul.
1601; 22 oct./1 nov. 1601  17/27 iul. 1602) ºi al Moldovei
(a.20/30 iul. 1606  14/24 sept. 1607). Fiul logofãtului
Ion Movilã ºi al Mariei, fiica lui Petru Rareº. Ocupã tronul
sprijinit de fratele sãu Ieremia, domnul Moldovei ºi de
cancelarul Poloniei, Jan Zamoyski. Oastea moldopolonã, avantajatã de situaþia dificilã în care se gãsea
Mihai Viteazul, ameninþat de unguri ºi turci, obþine mai
multe victorii contra acestuia în oct. ºi nov. 1600 (Nãieni,

MURGOCI, Elena, nãscutã FLOREA (20.V. 1960,
Vaslui  24.VIII,1999, Târgoviºte) Atletã. Legitimãri:
Viitorul Vaslui (1977-1983), Metalul Târgoviºte (19841996). 5 selecþii în echipa naþionalã. Medaliatã cu aur la
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fost inaugurat la 30 ianuarie 1944. Din 1970 a funcþionat
ca Muzeu de Arheologie, iar în prezent este spaþiu
dedicat expoziþiilor temporare. (G.T./ C.V./M.O.)

campionatele mondiale (1993, semimaraton  echipe).
A câºtigat 12 titluri de campioanã naþionalã ºi a stabilit 9
recorduri naþionale. A fost prima atletã din România care
a alergat 10.000 m în mai puþin de 33 min., 15 km. 
alergare pe ºosea în mai puþin de 50 min. ºi maratonul în
mai puþin de 2,45 h. A participat de-a lungul carierei la
22 curse de maraton (12 desfãºurate în strãinãtate), din
care a câºtigat 13 (5 în strãinãtate). În perioada 29 iunie
1985  6 martie 1991 a câºtigat 11 curse consecutive
de maraton (între care 5 desfãºurate în strãinãtate).
Maestrã a sportului (1981). Recorduri personale: 1500
m (4.17.19 min., 1989); 3000 m (8.58.28 min., 1988);
5000 m (15.27.29 min., 1993); 10000 m (32.08.60 min.,
1993); 15 km. alergare pe ºosea (49.57 min., 1988);
semimaraton (1.10.13 h., 1993); maraton (2.32.03 h.,
1989). Dupã retragerea din activitatea competiþionalã a
activat ca instructor sportiv la Direcþia de Tineret ºi Sport
a judeþului Dâmboviþa (1997-1999). (A.B.)

MUZEUL FUSSEA Prefectul liberal C.D. Dimitriu,
în anul, 1907 a iniþiat o amplã acþiune de colectare ºi
de inventariere a patrimoniului mobil ºi imobil, în vederea
înfiinþãrii unui muzeu la Târgoviºte. C.D. Dimitriu era
conºtient de importanþa înfiinþãrii unui muzeu
târgoviºtean care trebuia sã tezaurizeze obiecte de
patrimoniu reprezentative pentru indentitatea naþionalã
a poporului român ºi a contribuþiei aduse de târgoviºteni
la înfãptuirea evenimentelor importante ale istoriei
naþionale. Doctorul C. Marinoiu, medicul spitalului
judeþean, propunea înfiinþarea acestui muzeu (de
antichitãþi) în clãdirea spitalului judeþean aflat în incinta
Curþii Domneºti, care la acea datã nu mai corespundea
normelor sanitare. Iniþiativa înfiinþãrii unui muzeu
târgoviºtean, a fost preluatã de Societatea Târgoviºte,
înfiinþatã în 1910, care îºi propunea în statutul sãu, la
art. 1, punctele a-j, obiective în domeniul cercercetãrii,
conservãrii ºi valorificãrii patrimoniului existent din acest
strãvechi spaþiu românesc, iar la art. 19 se prevedea
alcãtuirea unui muzeu regional, C.D. Dimitriu, fiind un
animator ºi susþinãtor al proiectelor societãþii. a luat
legãtura cu secþia de arheologie din Bucureºti a Muzeului
Naþional. În urma acestui demers s-a þinut la Târgoviºte
în perioada 22-25 septembrie 1911, al VII-lea Congres
al Asociaþiei Române pentru Înaintarea ºi Rãspândirea
ªtiinþelor. Tot cu acest prilej, a fost organizatã o
expoziþie regionalã în spaþiul Regimentului 10 Roºiori
(Arsenalul Armatei), unde au fost prezentate exponate
ale agriculturii, industriei casnice, industriei mari ºi
relicve ale antichitãþii. Un pas important în realizarea
muzeului târgoviºtean este fãcut în anul 1912. Atunci a
fost donatã casa Fussea-Pârvulescu ºi o importantã
colecþie (nu s-a pãstrat inventarul acestei colecþii) în
scopul înfiinþãrii primul muzeu de istorie târgoviºtean.
Cu aceastã ocazie au fost expuse ºi piese de
patrimoniu ale colecþionarului Saint-Georges provenite
din colecþia sa, cuprinzând antichitãþi, icoane, monede
ºi documente. În 1913, în urma morþii lui Constantin
Fussea a fost întocmit inventarul averii mobile ºi imobile
al acestuia, ocazie de cunoaºtere a patrimoniului muzeal
târgoviºtean: cãrþi, medalii, arme de epocã, tablouri ºi
litografii (C. Fussea, Ioan Fussea, I.C. Brãtianu,C.A.
Rosseti, Deschiderea divanului ad-hoc al Moldovei,
Camera deputaþilor din 1859, Adunarea obºteascã de la
1831,Generalul Candiano Popescu, Carol I, Regina
Elisabeta etc.), ziare locale ºi naþionale (Voinþa Naþionalã,
Adevãrul, Românul, Epoca). În perioada urmãtoare, noua
instituþie creatã, muzeul, a intrat în preocupãrile
autoritãþilor locale, astfel cã Primãria, în 1915, prevedea
suma de 1000 de lei pentru amenajarea în localul
Prefecturii a unui muzeu cu piese de etnografie, istorie

MUZEUL MITROPOLIEI Problema înfiinþãrii unui
muzeu a fost repusã în discuþie în anul 1928 cu prilejul
reluãrii lucrãrilor la noul edificiu al Mitropoliei. De la
reprezentativul ansamblu monumental al Þãrii
Româneºti, demolat în 1889, rãmãseserã piese de
arhitecturã de o mare valoare artisticã. Comisiunea
Monumentelor Istorice ºi secretarul acesteia
târgoviºteanul Virgiliu Drãghiceanu au susþinut proiectul
arhitectului N. Ghica-Budeºti, pentru înfiinþarea unui
muzeu care sã adãposteascã patrimoniul arhitectural
provenit de la vechea Mitropolie. Instituþia muzealã creatã
a purtat denumirea de Muzeul Lapidar al Mitropoliei ºi
a funcþionat pânã în 1943. Comisia Monumentelor
Istorice a finanþat aceastã lucrare cu 600.000 lei. Cel
care a preluat iniþiativa înfãptuirii unei noi instituþii a fost
C.D. Dimitriu. Localul muzeului era situat la 30 metri
nord de biserica actualã a Mitropoliei având trei încãperi.
Presa târgoviºteanã semnala înfiinþarea unui muzeu
etnografic datoritã faptului cã au fost expuse pe lângã
piese de lapidariu ºi piese de artã popularã din colecþia
Gheorghe Olszewski. (G.T./ C.V.)
MUZEUL DE ARHEOLOGIE  Clãdire de
patrimoniu (DB-II-m-B-17309, Str. Stelea, nr. 4, 1938)
Arhitect Ghica Budeºti. Construcþie în stil neoromânesc,
planul clãdirii este în formã de U deschis spre strada
Stelea cu o galerie sprijinitã pe stâlpi ce închid o curte
interioarã. Se compune din parter ºi ºase sãli, hol central prevãzut cu un turn în secþiune hexagonalã pe o
bazã pãtratã ºi cu ferestre pe fiecare faþadã. Construcþia
este pe fundaþie de beton, cu zidãrie din cãrãmidã,
planºeu din lemn, acoperiº în douã ape cu pantã mare,
învelitoare de tablã, pardosealã din parchet, iar holul
din mozaic simplu. Clãdirea a fost ridicatã prin contribuþia
publicã, la iniþiativa ºi stãruinþa lui Constantin Dimitriu,
constituind primul muzeu regional al oraºului, care a
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Stelea, punând la dispoziþie o suprafaþã de 1000 m2.
Între timp, C.D. Dimitriu intervenea pentru a obþine donaþii
necesare construcþiei. Ministerul Cultelor ºi Artelor
acordase 50.000 lei, Primãria a donat 100 000 lei, la
care s-a adãugat donaþia Lucreþia ºi Constantin Fussea
ce revenise Prefecturii la 6 sept. 1923, în urma tranzacþiei
cu Gh. Pârvulescu, moºtenitorul donatorului Fussea.
La 3 oct. 1937 s-a pus piatra de temelie a muzeului în
prezenþa notabilitãþilor locale, a lui George Olszewski 
donatorul unei interesante colecþii de artã popularã  ºi
a lui Virgil Drãghiceanu. Strãdaniile autoritãþiilor locale
vor continua în direcþia îmbogãþirii patrimoniului prin
donaþii ºi pe linia construirii unui sediu propriu construit
în 1936 ºi oficializat prin decretul regal din 30 decembrie
1937. Cu ocazia terminãrii de roºu, în 1938, vara, a
avut loc o festivitate, la care a participat Nicolae Iorga,
þinând un discurs despre rolul muzeului în societate. În
discursul sãu, C.D. Dimitriu a subliniat stãruinþa sa
pentru construirea unui loc unde sã fie pãstrate
documente, obiecte cu caracter istoric. Cu acest prilej
a enumerat pe toþi cei care au susþinut material noua
instituþie de culturã: Ministerul Cultelor ºi Artelor,
Prefectura, Primãria, dr. Constantin Vasiliu-Bolnavu,
Societatea petrolierã  Unirea, Steaua Românã, Uzinele
metal Goldenberg, Societatea Foresta Moroieni, Columbia, Distribuþia, Astra Românã, Creditul Minier,
Concordia, Societatea Româno-Americanã, Epitropia
Bisericii Zlãtari. Muzeul a fost inaugurat în vremerea
primarului Lazãr V. Petrescu la 30 ianuarie 1944 ºi avea
nouã secþiuni în care erau expuse piese cu caracter
istoric, arheologic, numismatic ºi etnografic, precum
ºi stampe, cãrþi vechi, documente, desene, fotografii ºi
orice obiect ce privea trecutul istoric al oraºului ºi
judeþului. Patrimoniul muzeal iniþial a fost constituit prin
donaþiile unor oameni pasionaþi ai culturii locale ºi ale
unor importanþi oameni politici sau descendenþi ai unor
familii reprezentative pentru spiritualitatea dâmboviþeanã,
ori intelectuali ai oraºului precum: moºtenitorii Smarandei
Gheorghiu, Andronescu, C.D. Dimitriu, George
Olszewski, Atanasie Biþu (a donat un important fond de
carte  2000 de volume). Structura tematicã a muzeului
târgoviºtean s-a pãstrat pânã în 1967, când au apãrut
muzee de sine stãtãtoare cu profil de literaturã ºi istoria
culturii ca Muzeul Tiparului ºi al Cãrþii Vechii Româneºti
(1967), Muzeul Scriitorilor Dâmboviþeni ºi Expoziþia
Permanentã I.L. Caragiale (1968), Muzeul Curþii Domneºti
de la Târgoviºte (1967). (G.T./ C.V.)

ºi industrie. Odatã cu izbucnirea Primului Rãzboi
Mondial, colecþia expusã în casa Fussea-Pârvulescu a
fost depozitatã temporar la Mãnãstirea Dealu ºi ulterior
transferatã la Bucureºti. Dupã rãzboi autoritãþile locale
nu ºi-au respectat angajamentul de a reface muzeul în
decurs de un an, iar donatorii clãdirii ºi-au recâºtigat
clãdirea ºi colecþiile. (G.T./ C.V.)
MUZEE ÎN DÂMBOVIÞA Pentru alte muzee din
judeþ, vezi articolul COMPLEXUL NAÞIONAL MUZEAL
«CURTEA DOMNEASCÃ», pagina 171.

MUZEUL NAÞIONAL AL POLIÞIEI ROMÂNE Este
inaugurat la 7 iulie 2000, în Casa coconilor, din
perimetrul monumental istoric al Târgoviºtei, în prezenþa
ministrului de Interne, Dudu Ionescu ºi a consilierului
prezidenþial, generalul Constantin Degeratu. Muzeul este
o trecere în revistã a istoriei poliþiei naþionale de la 1831
pânã astãzi. Pot fi vãzute aici uniforme ºi aparaturã ale
unor poliþii de peste hotare. (G.C.)
MUZEUL REGIONAL TÂRGOVIªTEAN La 27
ianuarie 1936 Comisia Monumentelor Istorice comunica
lui C.D. Dimitriu cã a aprobat devizul ºi planurile
întocmite de arhitectul N. Ghica Budeºti pentru
construirea unui muzeu al oraºului Târgoviºte. Comitetul
de coordonare a construirii Muzeului de Istorie, stabilit
la data de 29 oct. 1936, era format din Polizu
Dragomirescu, prefectul judeþului, G. Pârvulescu,
primarul oraºului, pr. Al. Popescu-Hãbeni-protoereu ºi
paroh la Curtea Domneascã, arhitecþii N. Ghica-Budeºti,
Horia Teodoru ºi Virgiliu Drãghiceanu, secretarul
Comisiei Monumentelor Istorice. Inginerii Floriºteanu
ºi I. Gaal, ºefii Serviciilor Tehnice ale judeþului ºi
oraºului, urmau sã acorde tot concursul arhitectului N.
Ghica-Budeºti. Ministerul Cultelor ºi Artelor a donat
suma de 50.000 lei. La sugestia lui C. Nicolaescu s-a
ales un loc de construcþie a viitorului muzeu pe terenul
mãnãstirii Stelea. La 16 ianuarie 1937, Florin
Crãciunescu preda lui I. Dimitriu planul de situaþie al
bisericii Stelea, în suprafaþã de 7210 mp, pentru a fi
înaintat Comisiei Monumentelor Istorice. Primãria
înainta, la 12 martie 1937, arhitectului Ghica-Budeºti
ºi planul trenului aflat în proprietatea comunei, situat
pe bulevardul Carol I. Lucrurile s-au limpezit când, la
24 aprilie 1937, Mitropolia a aprobat amplasarea
construcþiei viitorului muzeu pe proprietatea parohiei
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NÃBÂRJOIU, Neculae (8.VII.1947, Manga,
Dâmboviþa) Dupã absolvirea Liceului Ienãchiþã
Vãcãrescu din Târgoviºte ºi Dimitrie Cantemir Breaza
(1961-1963) urmeazã ªcoala de Ofiþeri Activi de Artilerie,
Rachete AA ºi Radiolocaþie, Braºov (1965-1968). Dupã
Academia Militarã  Facultatea de Aviaþie ºi Apãrare
Antiaerianã (1973-1975) se specializeazã la Academia
Trupelor de Apãrare Antiaerianã Kiev (1976). Obþine
doctoratul în ºtiinþe militare ºi absolvã Academia de
Înalte Studii Militare Bucureºti (1995-1998). Rând pe
rând absolvã cursuri postuniversitare la British Council
(2003-2004), Colegiul Naþional de Apãrare pentru
Demnitari (2007), Colegiul Naþional de Afaceri Interne
pentru Demnitari (2009). A fost comandant al Divizionului
47 Artilerie Antiaerianã Târgoviºte, comandant al
Centrului de Instrucþie ºi comandant al Garnizoanei
Târgoviºte. În prezent este consilier-ºef serviciu
Educaþie de Securitate  Oficiul Registrului Naþional al
Informaþiilor Secrete de Stat (ORNISS)  Guvernul
României. Legat de Târgoviºte, prin perioada în care a
fost comandantul Garnizoanei, revine la Universitatea
Valahia unde este lector universitar (1997-1999),
conferenþiar ºi profesor asociat (2005-2010) ºi predã
cursuri de management. Din 2006 ºi în prezent este
profesor asociat la Universitatea Româno-Americanã
din Bucureºti. Autor al unor numeroase volume de studii
ºi cercetare, este membru titular al Academiei
Americano-Române din 1999, dar ºi membru al Societãþii
Scriitorilor Târgoviºteni (2006). Generalul de brigadã (r),
prof. univ. dr. Neculae Nãbârjoiu pãstreazã o permanentã
legãturã cu locurile în care s-a nãscut ºi format  satul
Manga, comuna Voineºti, ºi oraºul Târgoviºte. (M.S.)

conferinþe de specialitate. Decoratã cu Ordinul Meritul
Sanitar. Preºedinte al Sindicatului Sanitar din Târgoviºte
între anii 1975-1988. Prezenþã activã în viaþa ºi
dezvoltarea oraºului Târgoviºte ca medic, lider sindical
ºi în viaþa unor organizaþii de femei. (N.V.)
NÃSTUREL, Udriºte (~1596, Fiereºti, Ilfov  1658,
Târgoviºte) Cãrturar, autor de versuri, traducãtor.
Reprezentant de seamã al culturii româneºti din vremea
lui Matei Basarab. Cu o instruire aleasã în casa
pãrinteascã, cunoaºte slavona, latina, elina, pe care le
desãvârºeºte în Târgoviºte, capitala Þãrii Româneºti, de
care-ºi leagã destinul vieþii. Grãmãtic ºi scriitor de
hrisoave, din 1625 îºi începe o prodigioasã activitate
diplomaticã. Prezenþã activã în varii domenii: politic, didactic, teologic, cultural ºi literar. Mentor al ªcolii slavone
(1640), de pe lângã Mitropolia Târgoviºtei. Îºi asumã rolul
de îndrumãtor spiritual la curtea lui Matei Basarab, a
cãrui soþie, Elina, era sora sa. Activitate remarcabilã ca
traducãtor ºi editor al tipãriturilor religioase. Autor al unor
predoslovii sau versuri de stemã, în slavonã, semnate
Uriil sau Orest Nãsturel, în care face elogiul avuþiilor
spiritului al cãror rod ºi simbol este cartea (prefaþã la
Molitvenic, 1635). Traduce în româneºte Viaþa lui Nifon,
precum ºi romanul popular Varlaam ºi Ioasaf (1649),
cea dintâi transpunere româneascã a acestuia. Afirmã,
printre cei dintâi cãrturari, ideea unitãþii naþionale a
românilor. I se atribuie ºi versurile elogioase sãpate în
piatra de mormânt a fiului sãu, Mateiaº Postelnicul,
mort de tânãr. Este, astfel, alãturi de Nicolae Olahus,
printre primii în opera cãruia vibreazã tonul elegiac.
Versurile sale se rãspândesc în epocã. A avut la
Târgoviºte o bogatã bibliotecã consultatã de marii învãþaþi
ai epocii. Rãmâne un precursor al umanismului în cultura
noastrã medievalã. Ctitor al Bisericii Târgului (1654). O
stradã îi poartã numele. (V.P.)

NÃSTASE, Ileana Rodica (17.V.1936, Cetatea
Albã, Rep. Moldova) Liceul Carabella Târgoviºte,
absolventã a Facultãþii de Medicinã Generalã (1960).
Medic la Dispensarul Nr. 1 Târgoviºte pânã în 1968.
Medic oftalmolog din 1969 la Spitalul Târgoviºte. Medic
primar, ºef secþie oftalmologie pânã în 1988. A publicat
în reviste de oftalmologie. A participat la congrese ºi

NEAGOE din Periº (sec. XV  1530). Dregãtor
muntean. Mare postelnic (3 nov. 1516  3 febr. 1522),
mare vistiernic (10 febr. 1525  22 aug. 1526), mare
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admitere în facultãþile de tip filologic (1996); Teste de
limba românã. Dicþionare practice (2000). Autor al unei
lucrãri de sintezã Istoria literaturii române în date (2001).
Scrie un pseudobasm pentru copii Jucãtorul de cãrþi
(2002). Altã lucrare: Cartea relelor, despre o filosofie
popularã asupra rãului (2010). (V.P.)

vornic (9 sept. 1527  24 nov. 1529). Fiul boierului Socol,
se cãsãtoreºte cu Caplea din Bãjeºti, nepoata domnului
Vlad Cãlugãrul, dobândind o mare avere. Înrudit prin
alianþã cu Radu de la Afumaþi, îl slujeºte în toate sfaturile
domneºti ale acestuia. Conduce facþiunea boierilor
munteni Drãculeºti, filoturci, în lupta pentru putere cu
boierii olteni Craioveºti. Înrudit prin cãsãtorie ºi repus
pe tron de aceºtia din urmã, Radu de la Afumaþi cade
victimã complotului Drãculeºtilor ºi este executat
împreunã cu fiul sãu la Râmnic, dupã ce încercase sã
se refugieze în Oltenia. Complotiºtii au proclamat un
nou domn, îndepãrtat în condiþii necunoscute. A asigurat
locotenenþa domneascã la Târgoviºte (5 febr.  27 mart.
1529), primind o solie imperialã, ce îl îndemna sã treacã
împreunã cu þara ºi noul domn în tabãra antiotomanã.
Trimis cu oºtile în Transilvania (1529), în sprijinul lui
Ioan Zapolya, Neagoe ºi facþiunea pro turcã vor fi
suprimaþi de domnul Moise, dupã eºecul turcilor la Viena
ºi apropierea acestuia de Craioveºti. (A.ª./M.O.)

NECªULESCU, ªerban-Alexandru (17.VII.1946,
Bucureºti) Fotbalist, arbitru. Absolvent al ªcolii Medii Nr.
3 Târgoviºte (1964). Licenþiat al Institutului Politehnic
Braºov  Facultatea de Mecanicã (1969). A fost legitimat,
ca fotbalist, la Metalul Târgoviºte (1956-1964, juniori,
tineret), Tractorul Braºov (1964-1966, divizia C), CSU
Braºov (1966-1970, campionat regional). A mai practicat
voleiul (1960-1964, ªcoala Sportivã de Elevi Târgoviºte) ºi
handbalul. A devenit arbitru de fotbal în anul 1973. În 1976
a fost promovat ca arbitru pentru divizia C (Liga 3), iar în
1977 pentru divizia B (Liga 2). În anul 1982 a fost admis
sã arbitreze în divizia A, iar în 1983 FIFA i-a încredinþat
ecusonul de internaþional. În total în decursul carierei de
arbitru a condus (la centru sau ca tuºier) peste 1100
meciuri de fotbal, dintre care 25 jocuri internaþionale ºi
121 în divizia A (la centru). Între acestea se aflã partide
între echipe naþionale (Turcia  RD Germania, 1986;
Polonia  Anglia, 1989), o semifinalã de Cupa UEFA
(Olimpiakos Pireu  Ajax Amsterdam, 1987), meciuri în
Cupa Campionilor Europeni (Dniepr Dnepropetrovsk 
Hajduk Split, 1988) etc. Dintre numele importante ale
fotbalului mondial pe care i-a arbitrat amintim pe Marco
Van Basten, Frank Rijkaard, Mathias Zammer, PierreAlbert Chapuisat, Oleg Protasov º.a. În divizia A a condus
(la centru sau la linie) 12 derbiuri interbucureºtene (între
care ºi 2 clasice Dinamo-Steaua). Evident, în asemenea
condiþii, cã toþi marii jucãtori ai României care au evoluat
în divizia A în perioada 1982-1993 (anul când ºi-a încheiat
cariera de arbitru) s-au supus deciziilor sale. Activitatea
de conducãtor în domeniul sportului a început-o în 1988 la
Fotbal Club Olt din postura de vicepreºedinte responsabil
cu problemele pentru juniori, funcþie deþinutã pânã în 1990.
În perioada 1992-2002 a fost preºedinte executiv la asociaþia
sportivã Cimentul Fieni, cel mai prolific în succese interval
de timp din istoria acestei grupãri. Activau aici pe atunci
echipe de divizia A la popice (multiplã campioanã
naþionalã, deþinãtoarea unei medalii de bronz la Cupa
Mondialã, 1999), baschet, volei ºi de divizia B fotbal (un
loc 2 ºi un loc 3 în campionat, participantã la barajul de
promovare în divizia A; de 2 ori calificatã în optimile de
finalã ale Cupei României). (A.B.)

NEAGU, Ion Preºedinte al Comitetului Executiv al
Sfatului Popular în cursul anilor 1958 ºi 1959-1961,
perioadã când s-au efectuat lucrãri de întreþinere ºi
restaurare la bisericile Sfântul Ioan Botezãtorul ºi
Stelea, iniþiative foarte rare în epocã. Zona de sud a
oraºului s-a extins, fiind trasate strãzi în cartierul
Demobilizaþi ºi în cartierul CFR, extindere impusã de
creºterea populaþiei oraºului. A fost prezent la
inaugurarea Clubului Petroliºtilor (1960), care ar fi trebuit
sã contribuie la animarea vieþii culturale. Un eveniment
care era considerat a impune transformãri pe linia
modernizãrii oraºului a fost intrarea în funcþie a douã
taxiuri, care au înlãturat în scurt timp vechile birje care
încã erau numeroase în zona centralã. La întreprinderea
consideratã fanion al oraºului, UPET, au intrat în
funcþiune o halã modernã unde se montau vane ºi o
turnãtorie de 10.000 pe an. O altã deschidere spre
modernitate a fost considerat primul festival al modei,
organizat de Cooperativa Meºteºugãreascã. (M.O.)
NEAGU, Marin (24.XI.1956, Lucieni, Dâmboviþa)
Profesor, prozator, folclorist, critic ºi istoric literar. Studii
primare ºi gimnaziale în comuna natalã, urmate de cele
liceale la Piteºti. Licenþiat al Facultãþii de Limba ºi
Literatura Românã a Universitãþii Bucureºti (1982). Doctor în Filologie al acestei universitãþi cu teza: Imaginarul
malefic în literatura popularã românã. Profesor la
Mãnãstirea (Ilfov), apoi în Târgoviºte la Colegiul Naþional
Ienechiþã Vãcãrescu, unde a condus cenaclul literar al
liceului (din 2001). Coordoneazã o antologie a membrilor
acestui cenaclu: Aºteptându-l pe Godot (2003). Debut
în 1996 cu carte didacticã. Cronici literare, eseuri la
revistele Limba ºi literatura românã, Litere. Coautor al
unor volume de interes didactic: Analize literare pentru
examenul de bacalaureat ºi pentru concursurile de

NECULA, mare vistier A fost membru al Sfatului
domnesc, unde a îndeplinit funcþiile de mare clucer
(1613-1615), mare vistier (1616, 1621, 1625, 16281631). Fiind partizan al lui Leon vodã, a participat la
lupta împotriva lui Matei Basarab, dupã care l-a însoþit
pe Alexandru Iliaº, de unde revine cu Radu Iliaº. Fiind
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Târgoviºte. Sublocotenent (1 iulie 1911), repartizat la
Regimentul 4 Cavalerie. În 1913 a intrat la ªcoala de Pilotaj
de la Cotroceni, unde s-a împrietenit cu Aurel Vlaicu. A
obþinut brevetul de pilot la 25.IX.1913 (brevetul 14). La 28
septembrie 1913 a pornit cu avionul spre Târgoviºte ºi a
survolat deasupra ªcolii de Cavalerie cu o demonstraþie în
aer spre a fi vãzut de camarazi. La aterizare, aeroplanul
nu l-a mai ascultat ºi s-a frânt, odatã cu viaþa tânãrului
sublocotenent. A fost avansat post-mortem la gradul de
locotenent, iar numele sãu a intrat în folclor, Constantin
Manolescu a cules în 1969 Cântecul lui Negel de la tatãl
sãu Daniel Manolescu. (M.O.)

înfrânt la Plumbuita (25 octombrie 1632), Matei Basarab
i-a confiscat averea pentru rea hiclenie, între proprietãþi
se aflau ºi casele cumpãrate la Târgoviºte. (M.O.)

NECULÃESCU, Sache (19.IX.1946, Pietrari,
Dâmboviþa) Absolvent al Liceului (azi, Colegiu Naþional)
Ienãchiþã Vãcãrescu din Târgoviºte ºi al Facultãþii de
Drept a Universitãþii Bucureºti; obþine titlul de doctor în
drept la Institutul de Cercetãri Juridice al Academiei
Române. Studii postuniversitare la Institutul Universitar
Internaþional din Luxemburg. Practicã avocatura în
Colegiul de avocaþi al judeþului Dâmboviþa al cãrui
vicepreºedinte ºi preºedinte a fost între 1981 ºi 1989.
În învãþãmântul superior obþine toate gradele didactice
(lector, conferenþiar, profesor, ºef de catedrã, prodecan
ºi decan al Facultãþii de ªtiinþe Juridice, Sociale ºi
Politice de la Universitatea Valahia). Consilier ºi
preºedinte al consiliilor juridice în Consiliul Local al
municipiului Târgoviºte ºi Consiliul Judeþean Dâmboviþa
între 2002-2008 ºi, respectiv, din 2008 în prezent. Profesor
visiting la universitãþile din Madrid ºi Castillia la Mancha
(Spania), cadru didactic ºi cercetãtor asociat la Institutul
de Cercetãri Juridice al Academiei Române ºi membru
de onoare. Publicã volume vizând Codul Civil, teoria
generalã a obligaþiilor, studii ºi articole în reviste de
specialitate din þarã ºi din strãinãtate ºi în proceedinguri
ale unor manifestãri internaþionale despre drept procesual,
rãspundere civilã, procesualã sau dreptul european al
contractului. Membru ºi director al unor proiecte de
cercetare/dezvoltare (contract/grant). (G.C.)

NEGOESCU, Ion (27.III.1899, Breaza, Prahova 
1961, Bucureºti) Istoric al culturii, publicist. Unul dintre
animatorii vieþii culturale a oraºului Târgoviºte, în special în perioada interbelicã. Cursuri primare în localitatea
natalã, urmate de cele de la ªcoala Normalã din
Bucureºti. Învãþãtor la Azuga, apoi, profesor suplinitor
la Liceul Gheorghe ªincai din Bucureºti. Urmeazã
cursurile Academiei Cooperatiste, dupã care, prin
diferenþe, îºi ia bacalaureatul. Din 1928 licenþiat al
Facultãþii de Litere a Universitãþii Bucureºti. Începând
cu 1930, profesor la ªcoala Normalã din Târgoviºte,
apoi la Liceul Ienãchiþã Vãcãrescu (1936-1940). Între
1932-1934 profesor la Liceul Militar de la Mãnãstirea
Dealu, iar din 1940, profesor în Bucureºti (liceele Mihai
Viteazul ºi Gheorghe ªincai). În perioada
târgoviºteanã scrie articole în presa localã (Ancheta,
Vremea Nouã, Graiul Dâmboviþei), despre Alexandru
Vlahuþã, Ion Ghica, Nicolae Bãlcescu, Coresi, Ienãchiþã
Vãcãrescu. Þine numeroase conferinþe publice:
Târgoviºtea în literaturã, Poezia modernistã, Nicolae
Grigorescu º.a. Debut editorial cu Poezia Ruinelor
Târgoviºtei (1924), urmat de volumele: Istoria ºcoalelor
din Târgoviºte  un veac de învãþãmânt naþional (1933),
Începuturile culturale ºi literare ale lui Vlahuþã (1940).
Scrisul, ca ºi conferinþele sale, se remarcã prin spirit
analitic, documentaþia acestuia în istoria culturalã a
Cetãþii de Scaun fiind remarcabilã. Face permanent
referiri la dezvoltarea culturalã la nivel naþional. (V.P.)

NEDELCU, Andrei-Pompiliu (17.III1949, Mãneºti,
Dâmboviþa) Absolvent al Liceului Topoloveni (1967).
Licenþiat al Institutului de Educaþie Fizicã ºi Sport 
Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport, specializare tenis
(1979) ºi al Facultãþii de Sport din Köln, Germania (1993).
Master Administraþie publicã europeanã la Universitatea
Valahia Târgoviºte  Facultatea de ªtiinþe Juridice,
Sociale ºi Politice (2009). Profesor la Liceul Ienãchiþã
Vãcãrescu Târgoviºte (1979-1982), CSª Târgoviºte (19821990). În perioada 1990-2003 s-a aflat în Germania unde
a activat la început ca profesor-antrenor de tenis la cluburi
sportive din Bonn ºi Duren (1990-1996) dupã care, în
intervalul de timp 1996-2003 a avut o ºcoalã proprie de
tenis la Duren, Euschirchen. În perioada în care a fost
profesor la secþia de tenis a CSª Târgoviºte a descoperit
ºi apoi lansat ca performere, între alþii, pe Mariana Colþoiu
ºi Mihaela Ghica. Alãturi de ceilalþi antrenori ai CSª +
Metalul Târgoviºte a promovat echipa femininã în divizia
A unde aceasta s-a menþinut, cu bune rezultate, timp de
mai mulþi ani. Din anul 2005 este Director al Direcþiei
Judeþene de Sport ºi Tineret Dâmboviþa. (A.B.)

NEGUSTORII ORAªULUI DIN SEC. XVII-XIX
Termenul de cupeþ desemneazã un orãºean proprietar
de prãvãlie ºi pivniþã sau de martor în diferite procese.
Negustorii au ocupat un rol important în viaþa economicã,
socialã ºi politicã a oraºului; în tot secolul al XVII-lea
sunt menþionaþi aproximativ 100 de negustori.
Documentele menþioneazã foarte rar felul negustoriei
practicate sau organizarea profesionalã a acestora.
Ceea ce se menþioneazã adesea se referã la vânzarea
unor prãvãlii ºi pivniþe. Cei mai cunoscuþi negustori
menþionaþi de documente ca proprietari de prãvãlii, pivniþe
ºi ca martori în diverse procese ºi trazacþii: Anastasie
negustorul ºi fratele sãu Gheorghe (8 aug. 1698) îºi

NEGEL, Gheorghe (2.VI.1888, Bucureºti 
13.IX.1913, Târgoviºte) A urmat ªcoala de Cavalerie de la
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Panait cupeþul ot Târgoviºte (deceniul IV sec. XVII) 
cumpãrãtor de ocine la Coþãieni ºi Cucuteni; Panã cupeþ
(30 aug. 1659)  martor; Parasco neguþãtoriu (30 aug.
1659)  martor; Pãtraºcu cupeþ (5 iun. 1661)  martor;
Pãun cupeþ (30 aug. 1659)  martor; Proca neguþãtoriu
staroste (1/2 sec. XVII)  stãpân a mai multor proprietãþi
în Brãneºti ºi în Târgoviºte; Radu lumânãrarul (16 apr.
1614)  cumpãrãtor a patru prãvãlii ºi al locului zarafilor;
Spinciu negustor (1626)  vânzãtor a douã prãvãlii lui
Hrizea mare vornic; Stama negustoriul (20 ian 1692),
ginerele lui Cârstea Bogdaposte  vânzãtor al unui loc
de prãvãlie lui Pascale; Stanciul Pustiul cupeþ (deceniul
3 sec. XVII)  martor; Stan negustor (dec. 2 sec. XVII)
 martor ºi vânzãtor al unei ocine în Rãzvad; Statie sin
Tudor cupeþ (28 iun. 1696)  martor; Stanciu bãcanul
cupeþ (1628-1654)  vindea o grãdinã cu vie; Tudor sin
Ianiu (1 iunie 1658, 1660)  vânzãtorul unei prãvãlii cu
locul sãu din Târgoviºte; Tudor cupeþ (28 iun. 1696) 
vânzãtorul unei prãvãlii; Vasile cupeþ (1700)  martor.
Spre sfârºitul domniei lui Constantin Brâncoveanu,
datoritã unui incendiu care a distrus multe case ºi
prãvãlii, numãrul negustorilor s-a redus. Cãtre mijlocul
sec. al XVIII-lea comerþul târgoviºtean a fost refãcut,
apãrând o pleiadã nouã de negustori care a devenit noua
protipendadã a oraºului, ctitor de biserici ºi posesori
de proprietãþi imobiliare. Documentele vremii
menþioneazã negustorii târgoviºteni cu prilejul vânzãrii
imobiliare sau a constituirii unor dote. Se constatã
folosirea unor noi termeni pentru desemnarea unor
categorii profesionale de negustori: bogasieri, bãcani
etc. Cei mai cunoscuþi negustori erau: Andronache
logofãt (1750)  proprietar de pãvãlii; Bãdica Negoiþã
logofãt-proprietar a cinci prãvãlii pe uliþa bisericii Sf.
Arhangheli; Dumitru (1708), feciorul lui Iane vãtaf de
negustor-vânzãtor a patru prãvãlii cu pivniþã situate la
poarta domneascã din Uliþa cea Mare; Dumitru bãcanu
(1713-1747)  cumpãrãtor al mai multor livezi ºi vaduri
de moarã la Brãneºti; Dumitru bogasieru ºi Renþea
Dumitru bogasieru negustori care au reparat biserica
Sf. Nicolae Androneºti, înzestrând-o cu prãvãlii în Târgul
din Lãuntru; Dima Lixãndroiu  negustor menþionat cu
ocazia reparãrii bisericii Sf. Gheorghe împreunã cu alþi
mahalagii; Dinu ºi Dumitru bogasieru, Heorghe ºi
Dumitru braºoveanu, Ioan bãcanu  negustori menþionaþi
ca donatori ai bisericii Târgului; ªerban ºi Negoiþã Fusea
 proprietari de prãvãlii, mori, vaduri de moarã, cãºãrii,
munþi, vite fãcând negoþ în stil mare. Ginerele lui ªerban
Fusea, Cârsticã Voinescu, a înfiinþat o casã de comerþ
care se ocupa de afaceriile familiei; Sima Bucºeneanu
(1800)  negustor cu activitate prosperã care i-a permis
sã repare biserica Sf. Nicolae Simuleasca,Vasilache
Frumuºica (25 mar. 1750)  cumpãrãtor al moºiei Lazuri
ºi al unei prãvãlii. Prima formã de organizare patronalã
a negustorilor Cumpania ot oraº Târgoviºte dateazã
din vremea domnitorului Alexandru ªuþu, încurajatã ºi

desfãºurau activitatea în mahalaua Bisericii Sf. Nicolae
Androneºti; Andrei mãtãsarul (10 mai 1652); Andruþa
cupeþ (20 mar. 1639)  martor; Avram negustorul (1630);
Bãlan negustorul de cearã (30 ian. 1667), Calotã cupeþ
(7 iun. 1677); Cernicã vel armaº (1701); Cârstea
negustorul Bogdaproste (1677, 8 oct. 1692, 12 apr.
1703); Cârstea neguþãtoriu (10 ian. 1623, 1 sept. 1656,
16 apr. 1657); Coman negustor (6 sept. 1623, 3 mar.
1635)  martor ºi moºtenitor de prãvãlie; Defte cupeþ (3
mar. 1644, 15 sept 1667); Dima negustorul (28 iun.
1696); Dumitru (3 mai 1635, 29 iun. 1636)  moºtenitor
al unei prãvãlii ºi martor; Dumitru pivnicer (10 sept 1626);
Dumitru braºoveanu (30 mai 1689)  martor; Dumitru,
feciorul lui Iane vãtaf de negustori (1708)  vânzãtor a
patru prãvãlii cu pivniþa lor în Târgoviºte;Duºca
neguþãtoriu (1 mai 1631)  martor; Fota cel Mare
târgoviºteanu (21 apr. 1621)  cumpãra o prãvãlie;
Gheorghe Ergopol (10 iun 1613)  testator al prãvãliilor
ºi locul sarafilor (zarafi) cãtre copiii sãi; Gheorghe
cupeþul (22 mar. 1678)  vindea domnitorului Constantin
Brâncoveanu o pivniþã cu prãvãlie ºi loc pentru altã
prãvãlie situat între Uliþa Mare ºi Uliþa Buzeºtilor; Ghinea
Mustachi (7 ian 1617) negustor ºi cumpãrãtor de ocine;
Ghinea starostea (18 apr. 1700)  vânzãtor al unei pivniþe
de piatrã; Ghiorma cupeþ (24 iun. 1639); Iane vãtaf de
negustori cu fiul sãu, Dumitru (1708)  vânzãtori a patru
prãvãlii cu pivniþe cãpitanului Velizarie; Iane Ganata (10
iun. 1613)  cumpãrãtor al unui loc de casã cu trei
pivniþe ºi douã prãvãlii; Iane Iatrol negustor (1 mai 1631),
Iane paharnic (20 feb. 1651) vindea douã prãvãlii ºi o
jumãtate pivniþã; Ilie negustorul (1624, 27 aug 1660) 
martor ºi cumpãrãtor al unui loc de casã cu curte în
Târgoviºte; Ilie statostea, fratele lui Ghinea starostea
(18 apr. 1700)  proprietar de case cu pivniþã în Uliþa
Mare; Iorga starostea (10 dec. 1660) martor; Ivan
negustor (9 iul. 1622)  martor; Ion Coþovalahul din
Târgoviºte (16 apr. 1614)  martor; Iorga Corbea cupeþ
(30 aug. 1659)  martor; Jipa zaraful (9 iul. 1671) 
martor; Lupu zarafu (9 iul. 1671)  martor; Manu cupeþul
(1643-1660)  martor; Manole cupeþ (1639-1653) 
martor; Marica (1695), fata lui Panã Postelnic, vindea
lui Constantin Brâncoveanu un loc de casã ºi un loc de
patru prãvãlii; Mihalco (21 apr. 1627)  vânzãtor al unei
prãvãlii; Mihalache negustor (1616)  vânzãtor a cinci
prãvãlii cu pivniþe de piatrã; Miho negustorul (1620-1630)
 martor; Miho Caravida negustor (7 ian 1617)  martor;
Mihul negustorul, feciorul lui Ivan Pârcãlabu
târgoviºteanu (29 ian 1677)  vindea lui Stroie ºãtrar o
moºie în Bâra; Moga (1613)  vindea un loc de casã cu
trei pivniþe ºi douã prãvãlii, Nica negustorul (1620-1640)
 martor, Neagoe neguþãtoriu (20 feb. 1614)  martor,
Necula mare vistriernic (1616)  domnitorul Radu Mihnea
îi întãrea stãpânirea peste cinci prãvãlii cu pivniþe de
piatrã cu locul lor, Nedelco Frecea cupeþ (1665-1666) 
martor; Popa Cârstea neguþãtoriu (1610-1620)  martor;
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pãrãseascã scaunul mitropolitan. Cu toate acestea,
proin mitropolitul Nichifor mai apare menþionat în douã
acte, unul din 1617 din care aflãm cã l-au chemat mai
înainte Vasile, ºi altul din 1621.Ultimii ani din viaþã i-a
petrecut la mânãstirea Izvorani, cãreia i-a fãcut mai multe
danii din care se pãstrezã coperþile de argint aurite ale
unui Tetraevanghel, cu inscripþia: arhimitropolitul
Nichifor a legat acest Tetraevanghel 7101 (=1593).
Numele sãu este menþionat în pomelnicul Sfintei
Mitropolii. (Arhiep.)

de domnitorul Grigore Ghica, care avea ca staroste la
1824 pe Anton Grecu, iar ca epitropi pe Panait Cosodi ºi
Mihale Anastasiu. În timp, stãrostia negustorilor a inclus
ºi negustorii din judeþ, astfel cã la 1843 aceasta numãra
597 de membri, împãrþiþi pe clase, din care patru patentari
erau înscriºi în clasa a doua ºi plãteau o patentã (taxã)
de 30 lei pe trimestru ºi restul de 593 de patentari erau
înscriºi în clasa a treia care plãteau o patentã de 15 lei
pe trimestru. În Perioada Regulamentarã negustorii au
jucat un rol important în viaþa oraºului fiind organizaþi în
corporaþii conduse de un staroste. În 1835 în stãrostia
negustorilor din Târgoviºte erau cuprinºi 280 de patentari,
printre negustorii mai de seamã numãrându-se: Ianache
Bãdulescu, Ioan Tãnãsescu, Sima Ion, Ion Bogasieru,
Cristea Carabulea, Vasile Vãtãmanu. Dintre aceºtia la
mijlocul secolului al XIX-lea s-a remarcat Sache
Poroineanu desemnat ca magistrat al oraºului o lungã
perioadã de timp (G.T./ C.V.)

NICOLAE, Ion (11.XII.1942, Titu, Dâmboviþa) Economist. Absolvent al Liceului din Gãeºti (1968) ºi al
Academiei ªtefan Gheorghiu din Bucureºti (1973).
Absolvent al cursurilor postuniversitare în domeniul
filosofiei. Activitatea sa profesionalã s-a derulat pe traseul:
Comitetul U.T.C. raion Titu (1965-1968); Atelierul de Zonã
C.F.R. Titu (1968-1970); U.J.C.A.P. Dâmboviþa (19701972); Comitetul P.C.R. judeþ Dâmboviþa (1972-1980);
secretar adjunct Comitetul P.C.R. Titu / vicepreºedinte
Consiliul Popular Titu (1980-1982); secretar Comitetul
P.C.R. Titu / preºedinte Consiliul Popular Titu (19821986). La 30 august 1986 a fost numit prim-secretar al
Comitetului Municipal P.C.R. Târgoviºte / Preºedinte al
Consiliului Popular Municipal Târgoviºte, funcþie din care
este înlãturat la 22 dec 1989. Între anii 1992-2000 a fost
primar al oraºului Titu. În perioada 2000-2004 a fost
parlamentar, membru al Camerei Deputaþilor, între anii
2004-2008 a deþinut funcþia de vicepreºedinte al Consiliului
Judeþean Dâmboviþa, dupã care s-a pensionat. Din martie
1994 este membru al P.S.D., partid în cadrul cãruia a
deþinut funcþiile de preºedinte al organizaþiei orãºeneºti
Titu ºi ulterior pe cea de vicepreºedinte al organizaþiei
judeþene Dâmboviþa. (A.B.)

NICA din Corcova (~1560, Frastani, Grecia 
1618) Dregãtor muntean de origine greacã. Vistiernic II
(1595-1600), mare vistier (1602-1610), mare logofãt
(1611-1613, 1616-1618), fost mare logofãt (1614, 16151616). Sub Radu ªerban a îndeplinit solii în Transilvania
ºi Imperiul Habsburgic, fiind înnobilat de Rudolf al II-lea
(1 dec. 1603) pentru lupta contra lui Moise Secuiul.
Boier de prim rang al domnilor Mihai Viteazul (când se
zice cã a pus de la sine un bir pentru a-ºi însuºi un sat
de moºneni), Radu ªerban, Radu Mihnea ºi Alexandru
Iliaº (al cãrui sfetnic de tainã era), face parte din
locotenenþa domneascã de la Târgoviºte (13/23 iul. 
6/16 sept. 1616). Locotenenþa a fost marcatã de
abuzurile sale ºi ale vornicului Cârstea ce au generat o
miºcare popularã (sept. 1616) împotriva boierimii
greceºti, cei doi scãpându-ºi cu greu viaþa. Matei al
Mirelor considerã cã a fost ucis de poporul revoltat în
timpul domniei lui Gavril Movilã. Ctitor al bisericii Sf.
Ioan Botezãtorul din Kato Meropes (1614). (A.ª./M.O.)

NICOLAE, Petre (1961, Târgoviºte) Modelism,
Rachetomodelism. Legitimat la Metalul Târgoviºte
(1977-1995) ºi Contactoare Buzãu (1996-1999). Component al echipei naþionale de modelism, rachetomodele
(1983-1998), medaliat la 3 ediþii ale campionatelor
mondiale (1987, 1994, 1996) ºi la 2 ediþii ale
campionatelor europene (1984, 1993). În 1987 la
Campionatele mondiale de modelism a obþinut medalia
de bronz (rachetoplane, clasa S4B, pe echipe), iar în
1994 a câºtigat titlul de campion mondial (duratã cu
paraºuta, clasa S3A, individual) ºi a fãcut parte din
echipa României care s-a situat pe locul 4 în aceeaºi
probã. La Campionatele europene de modelism din 1984
a câºtigat 2 medalii de aur (machete de altitudine, clasa
S5C, individual ºi pe echipe), în 1993 a câºtigat medalia
de bronz (duratã cu streamer, clasa S6, pe echipe) ºi
s-a clasat pe locul 5 la individual, iar în 1995 a ocupat
locul 7 la individual (duratã cu paraºuta, clasa S3A) ºi
a fãcut parte din echipele situate pe locurile 7 (duratã
cu paraºuta, clasa S3A) ºi 8 (rachetomodele de

NICHIFOR  MITROPOLIT (1589-1592) Este
probabil de origine din Buzãu, ºi a avut legãturi apropiate
cu mânãstirea Izvorani, unde se pare cã ºi-a avut
metania. Ca mirean se numea Vasile ºi probabil a fost
cunoscut de Doamna Neaga soþia lui Mihnea Turcitul.
Apare atestat documentar la 12 ianuarie 1589, ca prea
sfinþitul arhimitropolit chir Nichifor. Numele sãu mai
apare ºi în trei acte de judecatã ale vremii. La 9 iunie
1590, chir vlãdica Nichifor alãturi de Mihnea Turcitul
ºi ceilalþi ierarhi ai þãrii arhiepiscopul Efrem de la
Râmnic ºi chir Luca din Buzãu ºi membrii divanului
domnesc, judecau o neînþelegere dintre Mânãstirea
Tismana ºi Bistriþa. Ca mitropolit, a primit, în 1592, la
Târgoviºte, vizita patriarhului ecumenic Ieremia al II-lea
ºi a fostului patriarh Teolipt al II-lea. În 1592, când a
ajuns domn Alexandru cel Rãu, a fost silit sã-ºi
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NICOLAESCU, I. Constantin (3.II.1861, Târgoviºte
 20.V.1945, Târgoviºte), avocat, profesor, publicist, director, lider de partid, preºedinte al Senatului. ªi-a fãcut
studiile liceale la Colegiul Sf. Sava din Bucureºti, fiind
coleg cu Take Ionescu, Barbu Delavrancea, C.I. Nottara
º.a. Licenþiat în drept al Universitãþii din Bucureºti. Revenit
în Târgoviºte, s-a afirmat ca profesor la Gimnaziul din
localitate ºi ca avocat. S-a evidenþiat în mod deosebit ca
om politic, lider al organizaþiei judeþene a Partidului
Naþional Liberal ºi membru în conducerea centralã. A
deþinut funcþii importante: prefect în anii 1897-1899 ºi
1901, secretar general la Ministerul de Interne (19021904, 1907-1908), director al Casei Rurale (1908),
vicepreºedinte al Comitetului Agrar (1920), senator
(1914, 1922-1926), deputat în anii 1892 ºi 1933-1937,
preºedinte al Senatului în 1926 ºi 1928, preºedinte al
Adunãrii Naþionale care în 1926 l-a proclamat pe
principele Mihai ca rege al României. Ca parlamentar a
avut iniþiative lãudabile, solicitând introducerea votului
universal ºi colegiul unic (a semnat în acest sens
amendamentul la Mesajul Tronului în 1895), adoptarea
legislaþiei agricole etc. În funcþiile deþinute s-a implicat
pentru a sprijini dezvoltarea ºi modernizarea oraºului
Târgoviºte ºi a judeþului. Ca director al Casei Rurale a
contribuit la elaborarea legislaþiei privind reforma agrarã.
A colaborat la diverse gazete locale ºi centrale precum
Voinþa Naþionalã, Democraþia º.a. C. I. Nicolaescu a
rãmas un nume emblematic pentru scena politicã din
Dâmboviþa ºi din þarã. Pentru meritele sale a primit Ordinul
Coroana României în grad de Mare Cruce (M.C.)

altitudine, clasa S1B). La Campionatele balcanice din
1995 a fost medaliat cu argint (machete de scarã, clasa
S7A) ºi cu bronz (duratã cu streamer, clasa S6A). De
17 ori campion naþional ºi de 4 ori recordman naþional
la modelism, rachetomodele (diferite probe, clase). A
fost desemnat de Ministerul Tineretului ºi Sportului, în
1994, pe locul 8 în ierarhia celor mai buni sportivi români
(bãrbaþi) ai anului. Maestru emerit al sportului. În 1996,
dupã ce a plecat din Târgoviºte, a câºtigat o nouã
medalie de aur la Campionatele mondiale (duratã cu
paraºuta, clasa S3A, pe echipe). Membru al Comisiei
tehnice de rachetomodele a Federaþiei Române de
Modelism. În anul 2000 s-a stabilit în SUA (A.B.)

NICOLAESCU, C. Ioan (1892, Târgoviºte ?)
Avocat, gazetar, om politic, lider de partid. A continuat
tradiþia familiei, urmând cursurile Liceului Sf. Sava
din Bucureºti ºi Facultatea de Drept. ªi-a luat licenþa
în drept în anul 1913 dupã care a obþinut doctoratul la
Paris. Timp de 15 ani a ocupat funcþia de consilier
economic al Arhiepiscopiei Bucureºtilor. A fondat
Societatea Sportivã Românã. A urmat o frumoasã
carierã politicã: vicepreºedinte al Organizaþiei judeþene
a Partidului Naþional Liberal, deputat în anii 1927-1928,
1933-1938. S-a implicat în realizarea unor obiective
de interes social obºtesc: ºcoli, dispensare, bãi publice
etc. A participat la alegerile parlamentare din anul 1939,
câºtigând la categoria intelectuali. În 1944 a contribuit
la refacerea PNL, devenind membru în conducerea
judeþeanã. În anul 1945, dupã încetarea din viaþã a lui
C.I. Nicolaescu ºi C. Dimitriu a devenit liderul partidului,
implicându-se în efortul de contracarare a pericolului
comunist. Autor al unor interesante articole, studii ºi
lucrãri privind administraþia, viaþa politicã,
problematica socialã. A colaborat la presa liberalã
localã ºi centralã: Legea nouã, Viitorul Dâmboviþei,
Viitorul, Liberalul º.a. (M.C.)

NICOLAESCU, Ion Iancu (1835  ?) Avocat ºi om
politic. ªi-a fãcut studiile ca autodidact. A îndeplinit funcþii
importante ca membru al Consiliului judeþean (1870),
consilier comunal (1875-1876), consilier judeþean (1877),
primar al oraºului Târgoviºte (1883), prefect al judeþului
(1883-1885) fiind primul prefect ales de localnici. În
domeniul juridic a ocupat diverse funcþii (secretar, grefier)
la Tribunalul Argeº ºi la Tribunalul Dâmboviþa. În 1871 a
fost admis ca avocat. În 1882 a fost inclus în Comitetul
permanent al Partidului Naþional Liberal din judeþ. (M.C.)

NICOLAESCU, Dumitru (1913, Drãgãºani  1978,
Târgoviºte) Liceul la Drãgãºani; Facultatea de Medicinã
Generalã Bucureºti. Medic din 1940, chirurg al secþiei
chirurgie la Spitalul Târgoviºte; din 1942, medic de regiment în al Doilea Rãzboi Mondial, fiind decorat cu
Virtutea Militarã, decoraþie primitã din mâna Mareºalului
Antonescu, în campania din Caucaz. La sfârºitul
rãzboiului revine ca medic chirurg în Spitalul Târgoviºte
pânã în 1958, când, din cauza unui accident de muncã
(radiodermitã), pierde cinci degete. Din 1959 se recalificã
anestezist reanimator ºi devine primul medic al secþiei
de anestezie ºi terapie intensivã pe care el însuºi a
reuºit sã o înfiinþeze ºi unde a salvat sute de vieþi. Medic
chirurg desãvârºit, apoi anestezist reanimator de
valoare, model de þinutã ºi dãruire, iubit de colegi ºi
pacienþi, rãmâne pentru cei care l-au cunoscut un bun
român, un exemplu de urmat. (N.V.)

NICOLAESCU, Paul (1923, Târgoviºte) Pãrinþii sãi,
Maria ºi ªtefan Nicolaescu, au fost soliºti în corul
Carmen, dirijat de maestrul Chiriac. Studii liceale la
Târgoviºte, apoi Facultatea de Drept din Bucureºti (1945).
A funcþionat ca profesor de muzicã la Casa Pionierilor
din Târgoviºte (1953-1955), pentru ca apoi sã fie primit în
Ansamblul Armatei din Bucureºti (1955-1956), apoi solist
la Opera din Iaºi (1957). Din 1958 a cântat la Teatrul
muzical Gh. Dima din Braºov, unde a interpretat lieduri
ºi arii ale compozitorilor români ºi strãini, care i-au adus
o unanimã apreciere. La 11 mai 1978 a concertat la
Târgoviºte, când i s-a înmânat titlul de membru de onoare
al Societãþii Cântarea României. (M.O.)
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NICOLAESCU, Vasile (1872, Cosâmbeºti, Ialomiþa 
13.X.1933, Târgoviºte) Comerciant, om de afaceri, cea
mai reprezentativã figurã a comunitãþii târgoviºtene
(ziarul Acþiunea din 1.XI.1933). Învaþã arta comerþului
la Ploieºti, apoi se stabileºte la Târgoviºte. Parcurge
toate treptele meseriei, de la bãiat de prãvãlie pânã la
patron. Se afirmã ca unul din cei mai importanþi
comercianþi din judeþ, deþinând mai multe restaurante
în centrul oraºului Târgoviºte ºi în comuna Vulcana.
Participã la Primul Rãzboi Mondial (1916-1918), dupã
care îºi reia activitatea, devenind proprietarul mai multor
imobile, între care hotelul Bucureºti. Susþine diverse
acþiuni caritabile ºi ajutã la refacerea unor biserici º.a.
În plan politic face parte din Partidul Naþional Liberal,
afirmându-se ca un membru marcant. Vasile Nicolaescu
rãmâne un nume respectat, atât pentru priceperea în
activitatea comercialã cât ºi pentru cã  scria ziarul
Acþiunea  cinstea era personificatã în acest om. La
moartea sa i-au adus cuvinte de laudã personalitãþi ale
judeþului: Ion Irimescu-Cândeºti în numele Sfatului
negustoresc, avocatul George Pârvulescu din partea
P.N.L., Lazãr Gruia ca reprezentant al Camerei de
Comerþ, Iorgu Andon în numele Bãncii Stelea. Ziarul
Acþiunea din noiembrie 1933 îi publicã fotografia ºi un
articol cu titlul Doliul comerþului târgoviºtean. (M.C.)

Târgoviºte, unde a ocupat toate funcþiile, de la comandant
de pluton la comandant al regimentului ºi al garnizoanei.
A mai funcþionat în Regimentul 62 Infanterie, Serviciul
Geografic al Marelui Stat Major, ªeful Secþiei Topografice,
ultimii 10 ani fiind colonel, comandat al regimentului
(1928-1939). A participat la campania din Bulgaria, când
a condus o companie de mitraliere, iar în Primul Rãzboi
Mondial a acþionat în zona Stoeneºti, Gruiu, Câmpulung,
Mateiaº (1917) ºi Mãrãºeºti-Oituz, Rãchitiºul Mic ºi
Mare (1917), unde s-a distins prin curaj ºi dragoste de
patrie. A fost distins cu numeroase ordine ºi medalii:
Steaua României în grad de cavaler, Steaua României
în grad de comandor, Coroana României, Medalia
Rãzboiului pentru Civilizaþie (1917-1921), Ordinul rusesc
Sfântul Stanislav, clasa a II-a cu spade. A avut iniþiativa
sãrbãtoririi a 100 de ani de la înfiinþarea regimentului pe
care-l comanda, pentru care a redimensionat vechiul
monument de la Teiº, prilej cu care au fost înscriºi ºi
eroii morþi în Rãzboiul pentru Întregirea Neamului. (M.O.)
NICOLIN, Matei (9.VIII.1913, Târgoviºte  26.V.1987)
Locotenent-colonel (r). A absolvit Liceul Ienãchiþã
Vãcãrescu, dupã care a urmat, cursurile Facultãþii
Electotehnice de la Politehnica Bucureºti, pe care însã nu
le-a terminat. În 1936, se încadra ca soldat la Regimentul
Care de Luptã. Este înaintat la gradul de sublocotenent în
1937, în urma absolvirii ªcolii de Ofiþeri de Rezervã din
Bucureºti. În 1941, a activat ºi participat la rãzboi în
Campania de Est. Dupã aceasta a luat parte, cu Regimentul
2 Care de Luptã, la eliberarea Cehoslovaciei ºi Austriei,
având funcþia de ofiþer de legãturã ºi transmisiuni. S-a
evidenþiat în acþiunea de luptã de trecere a râului Zitava, din
Cehoslovacia din 27 martie 1941. (G.T./ C.V.)

NICOLESCU, Alexandru (28.XI.1944, Priseaca,
Târgoviºte) Profesor, istoric literar, publicist. Studii
gimnaziale ºi liceale în Târgoviºte (1962), urmate de
cele pedagogice la Bucureºti (1965). Absolvent al
Facultãþii de Limba ºi Literatura Românã a Universitãþii
din Bucureºti (1972). Profesor la Rãzvad ºi Târgoviºte.
În perioada 1990-2003 inspector de specialitate la
Inspectoratul ªcolar Dâmboviþa, iar din acest an ºi pânã
la pensionare (2009), cadru didactic la Facultatea de
Teologie-Litere a Universitãþii Valahia Târgoviºte. Doctor
în Filologie, specializarea folclor (2006) al Universitãþii
Bucureºti. Publicã articole de istorie literarã ºi istorie a
culturii târgoviºtene în Dâmboviþa, Însemnãri
pedagogice. Graiul Dâmboviþei, Târgoviºtea, Jurnal
de Târgoviºte, Curier, Litere. Debut editorial cu
Legendele populare din Dâmboviþa (2000), urmat de o
nouã antologie Legendele populare româneºti (2003)
ºi de monografia Nicolae Scurtescu (2004). (V.P.)

NICOLIN, Theodor (26.VII.1925 Târgoviºte) Jurist,
poet, prozator, istoric literar, publicist, personalitate
culturalã. Dupã absolvirea cursurilor primare (1932-1936)
urmeazã (între 1936-1944) cursurile liceale la Ienãchiþã
Vãcãrescu, din Târgoviºte. În 1944 se înscrie la
Facultatea de Medicinã din Bucureºti, abandonatã dupã
un an, în favoarea Facultãþii de Drept pe care o absolvã în
1949. A funcþionat între 1949-1955, ca profesor de limba
românã la diferite ºcoli din judeþul Dâmboviþa. Din 1955 ºi
pânã la pensionare jurisconsult ºi consilier juridic. Debut
publicistic (1935) în revista Universul copiilor cu prozã.
Colaboreazã la reviste locale ºi centrale: Valachica,
Dâmboviþa, Realitatea dâmboviþeanã, Curier. În
perioada 1969-1989 semneazã cu pseudonimul Dorin
Eliescu. Debut editorial cu volumul de versuri Lamura
bolii (1995), urmat de cel de epigrame Drept la þintã
(1995) ºi de proze scurte Firul în patru (1996).
Preocupãri poetice materializate în Poeme creºtine
(1999), Jocul de-a cuvintele (2003) sau volume de
haiku-uri: Asul de treflã (2000), Perpetum mobile
(2002), dar ºi prozã scurtã pentru copii Rãducu merge

NICOLESCU, Anghel Profesor de gimnasticã la Liceul
Ienãchiþã Vãcãrescu Târgoviºte (1905-1939, 1942-1944).
Coordonator al activitãþii de gimnasticã la Societatea de
arme, gimnasticã ºi dare la semn din Dâmboviþa (de la
momentul înfiinþãrii acesteia, în 1906). (A.B.)
NICOLIN, Ioan (1882, Dioºti, Romanaþi  1942,
Târgoviºte) Colonel. A urmat ªcoala fiilor de militari din
Iaºi ºi ªcoala de Ofiþeri de Infanterie din Bucureºti, apoi
repartizat (1909) la Regimentul 22 Infanterie din
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le finalizeazã, în anul 1968, cu lucrarea de licenþã,
intitulatã Aspecte noi în eclesiologia ortodoxã
contemporanã, la care obþine calificativul excepþional.
Între anii 1968-1971, se perfecþioneazã, în cadrul unui
program doctoral la Institutul Teologic Universitar din
Bucureºti, având ca specializare Vechiul Testament ºi
Limba Ebraicã. Pentru elaborarea tezei de doctorat,
urmeazã, între anii 1971-1974, studii post-universitare
ºi de specialitate biblicã, la Universitatea din Londra 
Kings College, precum ºi la Universitatea din Oxford.
Pentru titlul de Master of Theology, în anul 1974, îºi
prezintã disertaþia cu tema O nouã evaluare a canonului
Vechiului Testament, la Universitatea din Londra. În
1972, ca urmare a unei burse acordate de Universitatea
din Londra, a urmat cursurile Colegiului Anglican din
Ierusalim-Israel, pentru specializare în arheologie
biblicã. Între anii 1977-1978 beneficiazã de o bursã de
specializare la Universitatea din Geneva-Elveþia. Dupã
echivalarea studiilor post universitare (1994), devine
doctor în teologie, la Universitatea din Oradea, în
Teologie biblicã, cu lucrarea Cartea lui Mihea: teologie
ºi exegezã, sub îndrumarea Pr. Prof. Univ. Dr. Dumitru
Abrudan. În perioada formãrii academice, de specializare
post-universitarã la Bucureºti, Londra, Oxford, Ierusalim
ºi Geneva, îndeplineºte ºi unele funcþii didactice ºi administrative în cadrul Patriarhiei Române. Astfel, între
anii 1967-1970 este pedagog ºi profesor la Seminarul
Teologic din Bucureºti, iar, între anii 1970-1975, este
secretar de redacþie al publicaþiei Altarul, Almanahul
teologic ºi bisericesc al Parohiei Ortodoxe Române din
Londra, unde publicã diferite articole, recenzii ºi
reportaje. Între 1986-1992 este redactor responsabil al
revistei oficiale a Patriarhiei Române ROC-Romanian
Orthodox Church News, în limbile englezã ºi francezã,
publicând numeroase editoriale, dar ºi alte materiale.
În ziua de 8 mai 1980 intrã în monahism ºi este
închinoviat la Mânãstirea Cernica, unde primeºte numele
de Nifon. La 15 mai 1980 este hirotonit ieromonah, iar
la 16 iulie primeºte rangul de arhimandrit, cu îmbisericire
la Mânãstirea Antim din Bucureºti. De la 1 decembrie
1982 este numit consilier patriarhal la Sectorul de Relaþii
Externe Bisericeºti, iar, în paralel, de la 1 februarie 1983,
i se încredinþeazã stãreþia Mânãstirii Antim. La 30
septembrie 1985, este ales Episcop-Vicar Patriarhal,
acordându-i-se totodatã ºi rangul de arhiereu, cu titlul
de Ploieºteanul, iar pe 24 noiembrie 1985 este hirotonit
arhiereu. Între anii 1985-1993, exercitã funcþia de
secretar al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române. La 11 ianuarie 1994, este ales, de cãtre
Colegiul Electoral Bisericesc, Episcop al Sloboziei ºi
Cãlãraºilor (nou înfiinþatã), dovedindu-se un bun
organizator al vieþii bisericeºti, preocupându-se permanent de îmbogãþirea spiritualã a credincioºilor, de
înãlþarea a noi lãcaºuri de cult ºi de renovarea celor
vechi, precum ºi de editarea a numeroase publicaþii.

la ºcoalã (2000). Remarcabile sunt volumele de
memorialisticã Târgoviºtea mea (2000) ºi Periplu
târgoviºtean (2004). Care este de fapt Târgoviºtea
scriitorului? În primul rând un prilej de evocare a unor
personalitãþi culturale locale sau a scriitorilor pe care i-a
cunoscut de-a lungul anilor (Ion Calboreanu, ªtefania
Stâncã, Radu Cosmin, G. Vasilescu, Iosif DumitrescuPietrari) sau a altor târgoviºteni (George Caïr, C. NiþescuZlatian, Radu Petrescu). Dezvãluie amintiri despre Sala
de Arme, ºcolile târgoviºtene, monumentul de la Teiº,
strãzile oraºului. Pentru autor strãzile au amintiri, trãite
ºi redate într-un stil concis, apelând deseori la memoria
proprie sau a cunoscuþilor, dar ºi la documente. (V.P.)
NIFON al II-lea  MITROPOLIT Era de neam grec
din Pelopones ºi a fost cãlugãrit la mânãstirea Dionisiu,
a devenit mitropolit al Salonicului, ºi apoi patriarh ecumenic
între 1496-1498. A fost adus în Þara Româneascã de
voievodul Radu cel Mare care îl întâmpinã la Târgoviºte
cu frumoasele cuvinte: Eu sã domnesc, iar tu sã ne
interpretezi ºi sã ne înveþi Legea lui Dumnezeu ºi sã fii
tatã ºi pãstor mie ºi tuturor oamenilor ºi solitor cãtre
Dumnezeu. A reorganizat viaþa bisericeascã a mitropoliei
Þãrii Româneºti (1503-1505) strãduindu-se  dupã spusa
cronicarului  sã tocmeascã moravurile þãrii care prea
se sãlbãticise, dupã pravila sfinþilor pãrinþi. Patriarhul Nifon
al II-lea pãstorind scaunul de mitropolit al Þãrii Româneºti
a convocat, la Târgoviºte, în 1503, un sobor, la care invitã
pe toþi egumenii mãnãstirilor ºi preoþii bisericilor din
Eparhia Ungro-Vlahiei, împreunã cu Domnul Þãrii, cu toþi
boierii ºi dregãtorii, hotãrând înfiinþarea a douã Episcopii,
la Râmnic ºi Buzãu, pentru care hirotoneºte ºi doi
episcopi ºi le dã eparhie care cât va birui. Mitropolitul a
îndemnat pe Radu cel Mare sã mute mitropolia de la
Argeº la Târgoviºte. În urma unor neînþelegeri provocate
de intrigile de la curte ºi încãrcat de ani se retrage în
1505 la Mãnãstirea Vatoped ºi, apoi, la Dionisiou de la
Athos, unde îºi dã obºtescul sfârºit în 1508. Pe perioada
ºederii sale în Þara Româneascã a fost mult preþuit ºi
ajutat de ucenicul lui de suflet, cum îi plãcea sã se
numeascã, viitorul Voievod ºi sfânt Neagoe Basarab care
s-a ºi strãduit sã aducã în þarã moaºtele sfântului Nifon
ºi sã determine cu ocazia sfinþirii vestitei sale Mãnãstiri
de la Argeº la 15 august 1517, oficierea primei canonizãri
de pe pãmânt românesc a Pãrintelui sãu duhovnicesc
Sfântul Ierarh Nifon, stabilind ca zi de pomenire, ziua de
11 august. (Arhiep.)
NIFON MIHÃIÞÃ  MITROPOLIT (5.I.1944,
Creþeºti-Vidra, Giurgiu) Fiu al lui Anghel ºi al Mariei
Mihãiþã, primind la botez numele Nicolae. ªcoala
generalã (1951-1959) o urmeazã în comuna natalã. În
anul 1959 se înscrie la Seminarul Teologic din Bucureºti,
pe care-l absolvã în anul 1964. Urmeazã, apoi, cursurile
Institutului Teologic Universitar din Bucureºti, pe care
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îndelungata sa activitate arhiereascã, acordã în ziua
de 26 Iulie 2008 Arhiepiscopului Nifon rangul de
Mitropolit ad personam. Mitropolitul Nifon a contribuit
la eforturile de reconciliere naþionalã, organizând la
Târgoviºte impresionante manifestãri pe data de 8
septembrie 2001, cu ocazia împlinirii a 400 de ani de la
moartea martiricã a Voievodului creºtin Mihai Viteazul,
500 de ani de la sfinþirea Mãnãstirii Dealu ºi ziua Naºterii
Maicii Domnului, ziua municipiului Târgoviºte, prin
participarea tuturor ºefilor de stat ai României, inclusiv
M.S. Regele Mihai. În perioada studiilor în strãinãtate
ºi a activitãþii ca Episcop-Vicar Patriarhal, ca Episcop
al Sloboziei ºi Cãlãraºilor ºi ca Arhiepiscop al
Târgoviºtei a participat, ca delegat al Bisericii Ortodoxe
Române, la diferite congrese, conferinþe, simpozioane,
seminarii cu caracter teologic ecumenic, în mod special în cadrul Comisiei Internaþionale de Dialog AnglicanoOrtodoxã, unde activeazã pânã în prezent. Este membru
în Comitetul Executiv ºi Central al Consiliului Mondial
al Bisericilor de la Geneva, unde activeazã în diferite
Comisii Ecumenice ºi inter-religioase. De asemenea,
este comoderator al Comitetului Mixt de Lucru (CML)
între Biserica Romano-Catolicã ºi Consiliul Ecumenic
al Bisericilor. La toate aceste activitãþi cu caracter
ecumenic intern ºi internaþional, a prezentat comunicãri.
Mitropolitul Nifon desfãºoarã o intensã activitate
caritabilã în ambientul social, local ºi naþional. Astfel,
din anul 2002 a fost ales Preºedintele Societãþii Naþionale
de Cruce Roºie din România, dupã ce a îndeplinit funcþia
de vicepreºedinte încã din anul 1991. Din 20 mai 1994,
Înaltpreasfinþia Sa este Preºedinte al Asociaþiei
Ecumenice a Bisericilor din România  Aidrom,
organizaþie ecumenicã cu scop filantropic, dar ºi de
promovare a relaþiilor ecumenice cu celelalte Biserici
din România. De asemenea, este membru fondator al
Fundaþiei Sf. Macrina, care poartã de grijã copiilor
strãzii din Bucureºti, îndeplinind funcþia de Preºedinte
al Consiliului de Administraþie. Ca profesor ºi decan al
Facultãþii de Teologie a Universitãþii Valahia din
Târgoviºte s-a îngrijit de reabilitarea clãdirilor facultãþii,
a iniþiat înfiinþarea a douã centre de cercetare (Religie
ºi ªtiinþã  Sf. Maxim Mãrturisitorul ºi Centrul de
cercetãri misionare ºi ecumenice  Sf. Ap. Pavel). Se
preocupã de susþinerea studenþilor merituoºi, prin
completarea pregãtirii lor cu burse de studiu în
strãinãtate. De asemenea, a susþinut înnoirea corpului
profesoral al facultãþii, prin atragerea de tineri cercetãtori
în proiectul didactic ºi misionar al instituþiei. S-a afirmat
prin numeroase articole, studii sau cãrþi din care
transpare o Ortodoxie deschisã dialogului ºi problemelor
lumii contemporane, aplecatã spre slujirea omului ca
modalitate concretã de a-L slãvi pe Dumnezeu, care
are în centrul ei persoana ºi valoarea umanã ºi care nu
rerspinge nimic din ceea ce este drept, bun ºi frumos.
Dintre lucrãrile de referinþã ale Înaltpreasfinþiei Sale este

Printre realizãri se distinge prin înfiinþarea, în municipiul
Slobozia a Seminarului Teologic Liceal Sf. Ioan Gurã
de Aur, precum ºi prin înãlþarea unei frumoase Catedrale
episcopale. Între timp, vacantându-se scaunul
arhiepiscopal de la Târgoviºte, la 14 decembrie 1999,
este ales Arhiepiscop al Târgoviºtei, fiind instalat în ziua
de 26 decembrie 1999. Înaltpreasfinþia Sa a reorganizat
viaþa ecleziasticã din Arhiepiscopia Târgoviºtei, a avut
iniþiativa restaurãrii, reparãrii ºi înãlþãrii de noi lãcaºuri
de cult, a sprijinit din toatã inimã învãþãmântul teologic,
a creat punþi statornice între Bisericã ºi autoritãþile locale, dãruind prestanþã ºi prestigiu Bisericii lui Hristos
din aceastã eparhie. Ca Arhiepiscop al Târgoviºtei,
Înaltpreasfinþitul Pãrinte Dr. Nifon desfãºoarã o
impresionantã activitate misionarã, teologicã ºi culturalã,
din care amintim: înfiinþarea a numeroase parohii, 4
mânãstiri ºi schituri, 2 protopopiate, iniþierea construirii
a 50 de biserici noi; ample lucrãri de consolidare,
reabilitare ºi înfrumuseþarea a mânãstirilor Dealu, Stelea,
Nucet, Peºtera, Cota 1000; Catedralei Arhiepiscopale
din Târgoviºte i se redã splendoarea de odinioarã prin
consolidarea arhitecturalã, restaurarea picturii,
resfinþirea ei, ori prin amenajarea subsolului, prin
refacerea vechii clopotniþe ºi dotarea ei cu 4 clopote
noi (2001, 2009); Biserica Kretzulescu, monument din
secolul XVI, este consolidatã ºi restauratã, devenind
Paraclis Arhiepiscopal; zeci de biserici sunt în
construcþie în Târgoviºte ºi în eparhie, având loc târnosiri,
resfinþiri ºi sfinþiri; ctitorirea a numeroase biserici, dintre
care amintim Biserica Sf. Ier. Nifon de la Mânãstirea
Peºtera; cu rezultate deosebite, atât la Facultatea de
Teologie (al cãrei Decan este), care a dobândit un sediu
nou, cu sãli de curs ºi seminarii, precum ºi o bibliotecã
modernã, computerizatã, cu aproximativ 30.000 volume,
cât ºi la Seminarul Teologic din Târgoviºte, a cãrui
clãdire a fost reamenajatã, extinsã ºi a fost dotatã cu
un paraclis nou (2009); dobândirea, extinderea ºi
modernizarea unei Reºedinþe ºi a unui Centru Eparhial.
În vederea expunerii patrimoniului valorilor creºtine s-a
îngrijit de înfiinþarea de muzee, precum cel de la Nucet
(2004), Muzeul Eparhial de la Mânãstirea Stelea (2004),
sau Muzeul Reºedinþei Mitropolitane (2008), toate
deþinând obiecte, cãrþi ºi manuscrise deosebite, din
vechea cetate de scaun a Þãrii Româneºti. A iniþiat
reeditarea jubiliarã a Liturghierului lui Macarie (1508) la
500 de ani de la tipãrirea lui la Târgoviºte de cãtre
Ieromonahul Macarie (2008) ºi comemorarea solemnã
a 500 de ani de la trecerea la Domnul a Sf. Ier. Nifon,
Patriarhul Constantinopolului ºi Mitropolitul Þãrii
Româneºti (2008). În ziua de 7 martie 2008, Sfântul
Sinod al B.O.R., þinând seama de rodnica ºi bogata
activitate culturalã, ºtiinþificã, didacticã ºi teologicã a
Înaltpreasfinþiei Sale, dar ºi de râvna pastoralã ºi grija
faþã de edificarea de noi lãcaºuri de cult ºi restaurarea
multor biserici ºi aºezãminte bisericeºti, fructuoasa ºi
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publicist. ªcoala primarã în satul natal. Urmeazã
Seminarul Sf. Nifon din Bucureºti (1915). Studii
universitare de drept, filosofie, teologie, absolvite în
perioada 1918-1920. Doctorat în 1932, cu teza Influenþa
creºtinismului asupra dreptului. Preot, cu întreruperi,
în perioada 1916-1976. De asemenea, profesor de limba
românã ºi drept la ºcoli din Târgoviºte (Liceul Ienãchiþã
Vãcãrescu, ªcoala Normalã, Liceul Carabella).
Profesor de religie la Liceul Militar de la Mãnãstirea
Dealu (1925-1940) ºi la cel din Predeal (1940-1945).
Director al Muzeului Mitropoliei Olteniei (1954-1956).
Membru delegat în Comisia Monumentelor Istorice
(1960-1965). Debut editorial în 1932 cu teza de doctorat
Influenþa creºtinismului asupra dreptului, urmatã de
monografia Mãnãstirea Dealu ºi Liceul Militar «Nicolae
Filipescu» (1932), Codul penal în lumina moralei
creºtine (1935), La picioarele altarului (1937). A lãsat
în manuscris numeroase lucrãri, printre acestea
monografiile Târgoviºtei ºi a satului Bãleni, a Bãilor
Herculane, a unui grai slav vorbit în România (cu
trimitere la trecutul comunei natale), piesa de teatru
Cui, prodest! sau încercarea de filosofie purã În
cãutarea adevãrului. Spirit enciclopedic, se apleacã
prioritar asupra aspectelor vizând tradiþiile istorice ºi
culturale ale spaþiului în care s-a nãscut ºi a trãit. (V.P.)

necesar sã se menþioneze Ortodoxie ºi Ecumenism
(Bucureºti, 2000); Misiune ºi Viaþã (Bucureºti, 2002),
Misiologie Creºtinã (Bucureºti, 2002, 2005); Profetul
Miheia: Introducere, traducere ºi comentariu (Bucureºti,
2000) The Orthodox Church and Ecumenical Movement, în limba englezã, (Bucureºti, 2002), ce cuprinde
studii, conferinþe ºi meditaþii teologice în domeniu. Ca
o recunoaºtere a lucrului în via Domnului,
Înaltpreasfinþia Sa a primit numeroase distincþii ºi
diplome, dintre care amintim: Diploma ºi Crucea
Sfântului Mormânt, acordatã de Patriarhul Ierusalimului
(mai 1996); Premiul pentru Ecumenism ºi Pace,
acordate de Episcopatul Catolic din Italia de Sud, BariTaranto, Italia (septembrie 1999); Diploma ºi Crucea
Sfântului Andrei, acordat de Patriarhul Ecumenic al
Constantinopolului, Bartolomeu I (1995); sau Ordinul
Naþional pentru Merit în grad de Mare Ofiþer, acordat
de Preºedintele României (2000). (Arhiep.)
NIÞÃ, Lucian (20.VI.1952, Târgoviºte) Modelism,
Rachetomodelism. Absolvent al Liceului Nr. 2 Târgoviºte
(1971). Absolvent al secþiei de subingineri auto din cadrul
Institutului de învãþãmânt Superior din Piteºti. A activat
timp de peste trei decenii la societatea Astronautica,
mai întâi ca sportiv (1967-1983), apoi ca simplu membru
s-a ocupat de confecþionarea motoarelor ºi
aprinzãtoarelor pentru sportivi, ca în final (1993-2000)
sã îndrume pregãtirea juniorilor din postura de instructor voluntar, antrenor secund. În octombrie 1983, cu
prilejul unui concurs desfãºurat la Suceava, a devenit
recordman mondial (duratã cu paraºuta rachetoplane
radiocomandate  clasa S8B, 1 minut ºi 32 secunde).
Multiplu recordman ºi campion naþional. Maestru al
sportului. Cãsãtorit cu Maria Niþã, multiplã campioanã
naþionalã la rachetomodelism. (A.B.)

NIÞESCU, Dan (1.XII.1947, Pucioasa, Dâmboviþa)
Absolvent al Liceului Teoretic (azi Colegiu Naþional)
Nicolae Titulescu din Pucioasa ºi al Institutului de
Arhitecturã Ion Mincu din Bucureºti. Lucreazã la
Institutul de Proiectãri al judeþului Dâmboviþa ºi la Grupul
de ªantiere Dâmboviþa. Coordoneazã activitãþile de urbanism ºi amenajarea teritoriului, investiþii ºi de control
al disciplinei în construcþii. Proiecteazã arhitectonic peste
600 de apartamente în Târgoviºte ºi Fieni, cât ºi alte
obiective economice ºi turistice. Printre lucrãrile de
anvergurã sunt de menþionat; sediul Romsilva, studiul
tehnico-economic privind modernizarea bulevardului
Regele Carol I din Târgoviºte ºi reabilitarea vechii baze
de tratament a oraºului Pucioasa. Pasionat de cartofilie
ºi-a alcãtuit o colecþie impresionantã de vederi fotografice
de epocã. Este ºeful serviciului de arhitecturã ºi
sistematizare a Consiliului Judeþean Dâmboviþa. (G.C.)

NIÞÃ, Mircea (23.XI.1952, Moreni, Dâmboviþa).
Cursuri primare, gimnaziale ºi liceale la Moreni,
absolvent al Facultãþii de Ziaristicã din Bucureºti, al
masterului în administraþie publicã ºi al cursului de teoria
comunicãrii la Universitatea Valahia din Târgoviºte.
Director al Clubului Flacãra 2 din Moreni, manager la
Serviciu Culturã, sport, sãnãtate al Consiliului Judeþean
Dâmboviþa ºi director al Centrului Cultural al aceluiaºi
judeþ. Dar cea mai îndelungatã activitate a desfãºurat-o
în mass-media fiind, între 1988 ºi 2006 redactor, secretar
de redacþie ºi director al cotidianului Dâmboviþa,
Dâmboviþa liberã, apoi redactor-ºef al periodicului
Dâmboviþeanul. A fãcut parte din echipele fondatoare
ale ziarului Dâmboviþa liberã în 22 decembrie 1989, ºi
periodicului Dâmboviþeanul. Este membru al Uniunii
Ziariºtilor Profesioniºti din România. (G.C.)

NIÞESCU, Titu Învãþãtor, inspector ºcolar, om
politic. Personalitate a învãþãmântului ºi a vieþii politice
din judeþul Dâmboviþa în perioada interbelicã ºi
postbelicã. Învãþãtor de prestigiu, originar din Lucieni.
Intrã în viaþa politicã ºi face parte din Partidul Poporului,
iar dupã 1925 devine membru al Partidului NaþionalistIorga. În perioada 1933-1937 se înscrie în Partidul
Naþional Þãrãnesc, activând în Comitetul Judeþean. Dupã
anul 1945 se orienteazã spre forþele procomuniste.
Deþine importante funcþii: membru în Comitetul de
Conducere al Sindicatului învãþãtorilor (1945), inspector

NIÞESCU-ZLATIAN, Constantin (25.I.1895, Bãleni,
Dâmboviþa  1976, Târgoviºte) Profesor, teolog, istoric,
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Valahia din Târgoviºte. Colaborator la ziarele târgoviºtene
Dâmboviþa, Jurnal de Dâmboviþa, la revistele
Valachica, Eroica, Litere, la publicaþii ºtiinþifice din
þarã ºi de peste hotare, ºi la emisiuni de radio ºi
televiziune. A publicat ca unic autor, dar ºi în coautorat,
volume de istorie ºi istorie a culturii târgoviºtene. Este
membru al Uniunii Ziariºtilor Profesioniºti din România
ºi al Societãþii Scriitorilor Târgoviºteni. (G.C.)

ºcolar regional (numit în martie 1945), vicepreºedinte
al Comitetului de coordonare al învãþãtorilor dâmboviþeni
din Frontul Plugarilor, membru în Comitetul Judeþean al
Frontului Plugarilor ºi în Comitetul electoral judeþean al
Blocului Partidelor Democratice (1946). Publicã articole
în ziarul Chemarea prin care susþine ascensiunea spre
putere a forþelor procomuniste. (M.C.)

NIÞU, Valericã/Vali (12.XI.1952, Ungureni,
Dâmboviþa) Poet, jurnalist. Absolvent al Liceului Nr. 2,
al unei ºcoli tehnice postliceale (specialitatea laborator
siderurgie), al Facultãþii de ªtiinþe Juridice Sociale ºi
Politice  specializarea Drept ºi specializarea
Jurnalism la Universitatea Valahia din Târgoviºte ºi
al unor cursuri de perfecþionare la Universitatea Tehnicã
ºi Universitatea Babeº-Bolyai din Cluj-Napoca; master în administraþie publicã europeanã ºi doctorand la
Universitatea Valahia. Laborant la Combinatul de
Oþeluri Speciale, jurist la Farmacia Belladonna, ªef al
serviciilor energetic-informaticã, Resurse umane ºi
Relaþii externe  Relaþii publice la Primãria municipiului
Târgoviºte, o vreme ºi profesor la Liceul de MatematicãInformaticã Eugen Nicoarã din Reghin. Este creatorul
SC Impact SRL din Târgoviºte ºi al publicaþiilor Impact, Impact literar, Impact cultural, Impact de
Vâlcea, Aºii dâmboviþeni, Aºii vâlceni, Rebus impact; editorialist al revistei Aºii români ºi senior editor la ziarul Vocea Ta din Germania; unul din fondatorii
sãptãmânalului Oglindã dâmboviþeanã; realizator de
emisiuni la Columna TV Târgoviºte. Publicã volume de
versuri ºi prozã, printre care: Trãgând înapoi o noapte
(2009), Plouã în hohote (2010), Polen de gând albastru
(2010), Fântâna cuvintelor, Trup ºi suflet (2012),
traduse de Baky Ymeri în limba albanezã. Apare în
antologia Insomnia cuvintelor (2010-albanezã) ºi
Târgoviºte-Chiºinãu-Sankt-Petersburg (2012-rusã). Alte
volume: Fluier de anotimp, Despletitele dimineþi, Salvat
de un mugur (2011, românã-englezã), Ciclul e-ului
(2012), Secunda celestã (2012, românã-englezã,
francezã), Ultimul impact (2012, românã-englezã). Este
membru al Academiei Internaþionale Mihai Eminescu/
India-România, al Uniunii Ziariºtilor Profesioniºti din
România, al Societãþii Scriitorilor Târgoviºteni ºi al
Asociaþiei Canadiene a Scriitorilor Români. (G.C.)

NOI ªI CERUL Apare în 1995; iniþiator/director:
Valentin Grigore; editor: Societatea Astronomicã Românã
de Meteori; redactor ºef: Gelu Claudiu Radu; numeroºi
colaboratori din þarã ºi din strãinãtate. Rubrici:
Astronomie generalã, Evenimente astronomice
naþionale ºi internaþionale, Ghid pentru observaþii
astronomice, Personalitãþi. Îºi înceteazã apariþia în
primãvara anului 2002. A fost singura revistã din România,
cu redactare bilingvã (românã/englezã), dedicatã
educaþiei astronomice ºi culturii cosmice. (G.C.)
NOVEANU, Simona Cristina (4.VIII.1972, Târgoviºte)
Jurist, poetã. Cursuri primare, gimnaziale ºi liceale în
oraºul natal (1990). Absolvã Colegiul Economic ºi de
Administraþie al Universitãþii Valahia Târgoviºte, apoi
Facultatea de ªtiinþe Juridice Yolanda Eminescu (1996),
a aceleaºi universitãþi (2003). Pasionatã de frumos urmeazã
ºi ªcoala de Artã Octav Enigãrescu Târgoviºte, clasa
artã modernã (1999). Între 1997-2003 agent vânzãri tehnicã
de calcul, apoi consilier juridic în sectorul privat. Debut
publicistic cu versuri în revista Târgoviºte (1991).
Colaboreazã cu articole, recenzii, eseuri, cronici literare
la Þeapa, Târgoviºte, Oglinda de Dâmboviþa, Tineretul
liber, Minerva, Mioriþa noastrã (New York). Premii pentru
poezie la nivel naþional ºi internaþional (Drumuri de spice,
Uzdin, Serbia, 1997). A realizat începând din 1997, graficã
de carte pentru volume ce au apãrut la Târgoviºte,
Timiºoara, Belgrad. Autoarea volumelor de versuri
Anotimpul iubirii (2003), Anotimpul cuvintelor (2003),
Anotimpul tãcerii (2003), Rareori (2004). (V.P.)
NOVOLAN, Traian (25.II.1937, Cetireni, Republica
Moldova) Inginer, politician. Absolvent al Facultãþii de
Metalurgie din cadrul Institutului Politehnic Bucureºti
(1964). A lucrat ca inginer ºi apoi ca inginer-ºef la
Întreprinderea Mecanicã Sadu, judeþul Gorj (1964-1974),
iar în perioada 1974-2000 a îndeplinit funcþia de director
general la Arctic, Gãeºti. A fost membru PCR ºi deputat
în Marea Adunare Naþionalã. Dupã 1990 se afirmã în
PDSR ºi PSD,devenind vicepreºedinte ºi apoi preºedinte
al Organizaþiei judeþene (1998-2001) ºi membru în Biroul
Executiv Central, consilier judeþean (1996-2000),
preºedintele Consiliului Judeþean (în anul 2000), senator în legislaturile 2000-2004 ºi 2004-2008. A fost
preºedinte al Comisiei Economice a Senatului. (M.C.)

NIÞULESCU, Gabriela (18.X.1947, Bucureºti) Istoric,
publicist. Cursuri primare ºi gimnaziale la Pietroºiþa ºi
liceale la Liceul (azi, Colegiu Naþional) Ienãchiþã
Vãcãrescu din Târgoviºte; licenþiatã a Facultãþii de Istorie
de la Universitatea Bucureºti; doctor în istoria cãrþii la
Institutul de Istorie Nicolae Iorga al Academiei Române.
Profesor la Liceul din Fieni, muzeograf ºi cercetãtor ºtiinþific
principal la Complexul Naþional Muzeal Curtea
Domneascã ºi, o vreme, lector asociat la Universitatea
338

Enciclopedia oraºului Târgoviºte

O

OBÃGILÃ, Ion (24.XII.1965, Nucet, Dâmboviþa)
Jurnalist. Urmeazã cursurile primare, gimnaziale ºi Liceul
Agroindustrial din comuna natalã ºi pe cele superioare
la Facultatea de ªtiinþe Juridice ºi Social-Politice 
specializarea Jurnalism  de la Universitatea Valahia
din Târgoviºte. Este directorul Cãminului Cultural din
Nucet, librar, în Târgoviºte, iar de peste un deceniu
lucreazã în presã: reporter la cotidianul Jurnal de
Dâmboviþa, Dâmboviþa, Adevãrul de searã (ediþia de
Târgoviºte), realizator de emisiuni la Antena 1 Târgoviºte
ºi Radio D, director la Televiziunea Târgoviºte/ TTV.
Este iniþiator/redactor-ºef al sãptãmânalelor târgoviºtene
Reporter dâmboviþean ºi Incomod. (G.C.)

de lemn, adãpost-refugiu, locuinþã pentru paznic,
fântânã, castel de apã, spaþiu de taxator. Au fost
amenajate spaþii speciale pentru cereale ºi animale.
Cãile principale de acces aveau prevãzute 14 m lãþime
pentru fluidizarea circulaþiei, teren destinat cãruþelor cu
vite, teren destinat depozitelor de cherestea. (G.T./ C.V.)
OBSERVATOR DÂMBOVIÞEAN Publicaþie lunarã
editatã de Consiliul Judeþean Dâmboviþa; apare din aprilie
2009. Redactare: Biroul de presã al Consiliului Judeþean:
pagini specializate: Legislativul local în acþiune, Special, Infrastructurã, Patrimoniul judeþului, Tradiþii
dâmboviþene. Continuã. (G.C.)
OBªTEA DE CUMPÃRARE DE PÃMÂNT
SFÂNTUL PETRU ªI PAVEL S-a înfiinþat în 1933 ºi
era formatã din locuitorii din mahalaua Sârbi, cu sediul
în localul Bãncii Populare Grãdina. Menirea acestei
organizaþii era cumpãrarea islazului Ulmi  proprietate
a primãriei oraºului. Organizaþia avea 167 de membrii,
conduºi de preºedintele Iacob Tone. (G.T./ C.V.)

OBIECTIV / OBIECTIV MUNTENIA Sãptãmânal,
apare la 1998; iniþiator/redactor-ºef: Ion Iancu Vale. Este
subtitrat Informaþie, opinie, divertisment. De la 25 mai
1999 îºi schimbã titlul în Obiectiv Muntenia fiind editat
de SC Mavexim SRL Târgoviºte. Redactori: Petre L.
Drãguþoiu, Romulus Gandy Georgescu, Petruþa Iordan,
George Sânpetrean, Edvina Stãnculescu, Emil Voicu,
Vicenþiu Voiculescu; reporteri-colaboratori/speciali:
Marius Casandroiu, Gabriel Enache, Victor
Paraschivescu, Mircea Anghelinu, Flora Homa (Australia), Nuºu Mihalache (Spania), Carmen Zebes
(Germania). Pagini specializate: Social-politic, Economic-opinie, Publicitate, Culturã, Tineret,
Magazin); rubricã: Ce-þi doresc eu þie, dulce ?!. Îºi
înceteazã apariþia în 2003. (G.C.)

OFICIUL JUDEÞEAN DE TURISM Înfiinþat în 1935
de-a lungul timpului a purtat ºi alte denumiri. În perioada
când oraºul era sediul raional acesta se numea agenþia
ONT Carpaþi. ªi-a încetat activitatea. (G.T./ C.V.)
OGLINDA DÂMBOVIÞEANÃ Subtitrat Cotidian
popular apare la 2 februarie 1999, ziarul fiind editat de
SC Oglinda Press SRL din Bucureºti sub sloganul
Uitaþi-vã zilnic în Oglinda dâmboviþeanã, fiindcã nici
nu ºtiþi ce pierdeþi; în prima parte a anului 2000 îºi
schimbã titlul în Oglinda de Dâmboviþa. Redactor-ºef
Petre Neamþu; redactor-ºef adjunct Iulian Viºan; secretar
de redacþie G. Anton; publicitate-marketing-difuzare A.
Silistraru. Publicaþia  de informaþie  se recomandã
prin pagini specializate: Þara în oglindã, Pac la
Oglindã, Eveniment în oglindã, Între oglinzi paralele,
Poºta Oglindei, Faptul aproape divers, Pentru tine.
Îºi înceteazã apariþia la 11 mai 2000. (G.C.)

OBORUL DE SÃPTÃMÂNÃ Primãria a dispus, în
1919, redeschiderea târgului de vite ºi cereale, în cadrul
pieþei oraºului, în ziua de joi a sãptâmânii (uneori
funcþiona ºi duminica). La intrarea în obor se plãteau
taxe pentru vitele vândute sau aduse pentru vânzare.
Separarea oborului de vite de piaþa oraºului s-a hotãrât
în 8 aprilie 1933, prin mutarea acestuia pe terenul situat
între proprietãþile D. Þenea ºi hipodrom, în partea de
sud -vest a oraºului. Planul noului obor a fost întocmit
de Florin Crãciunoiu, prevãzut cu construcþii din zid ºi
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OGLINDA Sãptãmânal care a apãrut din luna mai
pânã în august 2001. Fondatori: Iulian Tãnase, editor,
Mircea Cotârþã, redactor-ºef, Constantin Gurgaºu, redactor. Publicaþia a fost centratã, mai ales, pe
problematicã economicã ºi socialã (anchete, reportaje
ºi articole de atitudine). (G.C.)

boiereºti, îºi face studiile la ªcoala Centralã de Artã ºi
Meserii din Paris. Ocupã diverse funcþii: inginer, director în Ministerul Lucrãrilor Publice (1876), profesor la
ªcoala de Poduri ºi ªosele (1878-1880), inspector ºi
director în cadrul CFR (1880-1883), profesor la ªcoala
de Silviculturã (1884-1885). Personalitate a Partidului
Conservator, ministru al Lucrãrilor Publice (1891-1895),
ministru de Interne (1900-1901) în timpul guvernãrii Petre
Carp. A jucat un rol important pe scena politicã
dâmboviþeanã, devenind din 1907 liderul organizaþiei
judeþene a Partidului Conservator, iar din 1908
preºedintele de onoare. Parlamentar în mai multe
legislaturi, preºedinte al Adunãrii Deputaþilor în anii 18991900 ºi 1911-1912. C. Olãnescu a contribuit la acþiunile
de modernizare a judeþului, fiind caracterizat ca cel
mai mare binefãcãtor al acestui judeþ. Ziarist talentat,
a publicat articole cu tematicã politicã în diverse ziare:
România, Epoca, Credinþa (1908, 1914). S-a
remarcat prin contribuþia adusã la rãsturnarea guvernului
liberal condus de Ion C. Brãtianu (1888). În 1893, în
calitate de deputat, a intervenit pe lângã guvern pentru
impulsionarea lucrãrilor de restaurare a Mitropoliei din
Târgoviºte. A fost preºedintele Consiliului judeþean
Dâmboviþa în anii 1889-1894. (M.C.)

OGLINDÃ DÂMBOVIÞEANÃ Subtitrat Sãptãmânal
de informare generalã apare la 21-27 februarie 2001;
editori: SC Impact SRL Târgoviºte; director fondator: Petre
Neamþu, director adjunct fondator: Vali Niþu; redactori:
Maximca Grasu, Crista Noveanu, Al. Chirilescu, Marius
Cârciumaru, ªt. Nicolae. Pagini specializate:
Economie, Social, Cultural, Interviu, Învãþãmânt,
Caleidoscop, Paranormal, Generale, Diverse. Îºi
înceteazã apariþia la sfârºitul anului 2001. (G.C.)
OLAHUS, Nicolae (1493, Sibiu  1568) Fiu al
judelui regesc Stoian sau ªtefan (scoborâtor din viþa
domneascã a Drãculeºtilor) ºi nepot de sorã al lui Ioan
Corvin de Huniade. Mama sa a fost Varvara Huszár.
Erudit, om de culturã. A deþinut funcþii importante. A
scris mai multe lucrãri. Prieten cu Eramus din
Rotterdam. În lucrarea sa Hungaria scrisã în 15361537 în limba latinã, tipãritã la Pozson în 1735, apoi la
Viena în 1763, menþioneazã oraºul Târgoviºte: Þara
Româneascã îºi are capitala în oraºul Târgoviºte. (C.I.)

OLTEANU, Gheorghe, (19.XII.1973, Strãoºti,
Dragodana, Dâmboviþa) Studii primare ºi gimnaziale în
comuna natalã, secundare la Gãeºti. Licenþiat în istorie,
promoþia 1997. Arheolog, cercetãtor ºtiinþific, director
adjunct la Complexul Naþional Muzeal Curtea
Domneascã Târgoviºte, specialitatea arheologie
medievalã, doctorand, Institutul de Istorie Nicolae
Iorga, Bucureºti. ªantiere de profil, studii de specialitate
în revista muzeului Valachica, cât ºi în publicaþii
centrale. Lucrãri (singur sau în colaborare): Repertoriul
arheologic al judeþului Dâmboviþa, vol. I-II, Târgoviºte,
2002, 2003; Atlasul istoric al oraºelor din România,
Bucureºti, 2006. (M.O.)

OLARU, Mihai (14.XI.1948, Zamostea, Suceava)
Absolvent al ªcolii Medii Nr. 1 Siret (1966). Licenþiat al
Facultãþii de Elecromecanicã din cadrul Institutului
Politehnic Iaºi (1971). Întreaga sa activitate profesionalã
este legatã de municipiul Târgoviºte. A lucrat iniþial la
Combinatul de Oþeluri Speciale / COS ca inginer stagiar
(1971-1974), ºef de atelier (1974-1977), inginer la serviciul
mecano  energetic (1977-1979). Apoi s-a transferat la
Întreprinderea de Construcþii Monatj Metalurgic / ICMM
(din 1991 denumitã S.C. CORINT S.A.) unde a activat
succesiv ca ºef lot (1979-1981), inginer ºef ºantier (19811982), ºef ºantier (1982-1984), director al Antreprizei Titu
(1984-1986), director tehnic ICMM (1986-1988), director
general ICMM (1988-1990), inspector principal (19901992), ºef de ºantier (1992-1994). La înfiinþarea Regiei
Autonome de Gospodãrie Comunalã Târgoviºte (în 1994)
a devenit director de producþie al acestei unitãþi dupã
care, în perioada 1995-1998, a fost director general. Între
1999-2011 a fost directorul Direcþiei de Construcþii Edilitar
Gospodãreºti din cadrul Consiliului Local al municipiului
Târgoviºte, funcþie pe care o pãstreazã ºi dupã
transformarea unitãþii (de la 1 martie 2011) în S.C. Municipal Construct S.A. (A.B.)

OLTEANU, Marcel Colonel. Conducãtor în domeniul
sportului. Un mare iubitor al sportului care prin funcþiile
deþinute în primii ani de funcþionare a Liceului Militar
Mãnãstirea Dealu (Comandant al Liceului;
Preºedintele Comitetului Central, Preºedinte de Onoare
al Societãþii Sportive Mãnãstirea Dealu) a sprijinit consistent activitãþile sportive de aici. A avut ºi o contribuþie
importantã la formarea pleiadei de specialiºti care au
constituit echipa de conducere la nou înfiinþatul Institut
Naþional de Educaþie Fizicã din Bucureºti (Virgil
Bãdulescu, Emil Pãlãngeanu, Alexandru Manolescu,
Ion Lascãr). (A.B.)

OLÃNESCU, Constantin (1845, Bucureºti 
14.V.1928, Bucureºti) Inginer, director, profesor,
ministru, parlamentar. Descendent al unei vechi familii

OLTEI, Paul (20.V.1920, Teiº, ªotânga, Dâmboviþa
 11.VIII.2004, Târgoviºte) Licenþiat al Academiei
Naþionale de Educaþie Fizicã ºi Sport din Bucureºti
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cetãþeneºti, va fi aspru pedepsitã, oricare va fi guvernul
de mâine. Temele abordate se circumscriu zonei
politice: alegerile comunale, programe ºi interese
politice, ideea de ordine, înlãturarea P.N.L de la
guvernare. Sunt semnificative titlurile incendiare ale
unor articole: Pe viaþã ºi pe moarte, Ceasul a sunat,
La o parte cu ei, Spre ºtiinþã etc. (M.C.)

(1945). În perioada studiilor liceale a jucat fotbal la PAS
Pucioasa (campionat districtual) ºi a fost selecþionat în
echipa judeþului participantã la campionatul interºcolar.
A deþinut mult timp cele mai importante funcþii pe plan
judeþean în ceea ce priveºte domeniul sportului:
Preºedintele Organizaþiei Sportul Popular / OSP
Dâmboviþa (1945-1948); Preºedinte al Consiliului
Judeþean pentru Educaþie Fizicã ºi Sport / CJEFS
Dâmboviþa (1968-1973); Prim Vicepreºedinte al
Consiliului Judeþean pentru Educaþie Fizicã ºi Sport
Dâmboviþa (1973-1980), cu menþiunea cã în respectiva
perioadã de timp funcþia de preºedinte era atribuitã, prin
normative legale, unui secretar al Comitetului Judeþean
PCR. În perioada în care a condus destinele sportului
acesta a obþinut importante succese atât în activitatea
organizatoricã (promovarea ªcolii Sportive de Elevi
Târgoviºte din unitate fãrã personalitate juridicã în ªcoala
Sportivã Târgoviºte, instituþie de sine stãtãtoare ºi apoi
transformarea acesteia în Clubul Sportiv ªcolar
Dâmboviþa Târgoviºte; înfiinþarea unor puternice cluburi
ºi asociaþii sportive, Clubul Sportiv, Astronautica, Oþelul,
SARO, Luceafãrul  Romlux etc.), cât ºi în sportul de
performanþã (primele titluri de campion mondial ºi
european ºi primele recorduri mondiale din istoria sportului
local; promovarea, în premierã pentru sportul târgoviºtean,
a echipei de lupte libere în divizia A ºi a celor masculine de baschet, handbal, volei, în divizia B etc.). (A.B.)

OPREA, Florea (15.X.1926, Buftea, Ilfov) Urmeazã
cursurile liceale la Buftea ºi la Liceul Gheorghe Lazãr
din Capitalã, luându-ºi, apoi, licenþa la Facultatea de
Chimie Industrialã  specialitatea metalurgie  a
Institutului Politehnic din Bucureºti. La aceeaºi
Politehnicã obþine titlurile de doctor ºi de doctor docent
în ºtiinþe tehnice. Cercetãtor ºtiinþific la Institutul de
Cercetãri Metalurgice ºi Mecanicã Aplicatã al Academiei
Române. Promoveazã toate funcþiile didactice
universitare, fiind decan ºi rector al Universitãþilor Dunãrea
de Jos din Galaþi ºi Valahia din Târgoviºte, acesteia
fiindu-i fondator ºi principal organizator. Este membru
titular al unor foruri academice din þarã, din Europa ºi din
America. Doctor Honoris Causa al unor universitãþi din
România ºi din Statele Unite ale Americii; Cetãþean de
Onoare al municipiilor Târgoviºte ºi Galaþi. Specializãri
în institute de cercetare din Chile  unde a fost ºi visiting professor , Franþa, Germania, Iugoslavia, Rusia ºi
Spania. Distins cu premii ale Academiei Române,
Academia Americano-Române de Arte ºi ªtiinþe, cu
Ordinul Meritul ªtiinþific, cu numeroase diplome de
onoare, ºi cu medalii româneºti ºi strãine, conducãtor
de doctorate la Universitatea Dunãrea de Jos, creeazã
ºcoala Academicã de ªtiinþa Materialelor la
Universitatea Valahia. A publicat peste 250 de articole
ºtiinþifice în reviste de specialitate din România ºi de
peste hotare ºi lucrãri din domeniul metalurgiei extractive, metalelor neferoase, termodinamicii materialelor,
aliajelor speciale cu elemente de tranziþie. (G.C.)

OPINII PEDAGOGICE Caiet metodic editat de
Inspectoratul ªcolar Judeþean Dâmboviþa. Târgoviºte
1969-1972. Apariþie anualã. Întreprinderea poligraficã
Argeº Piteºti. Din 1973 pânã în 1974 apare cu titlul
Însemnãri pedagogice. Între 1974-1977 nu apare.
Reapare sporadic din 1977 cu titlul Din viaþa ºcolii
dâmboviþene. Articole vizând activitatea educaþionalã
din judeþ semnate de Petrea Ciupitu, Sebastian
Gârbotei, Florica Deftu, Eusebiu Platcu, Mircea
Geogrescu, Mihai Oproiu, Toma ªvinþiu. (V.P.)

OPREA, Ion (5.V.1926, Valea Voievozilor,
Dâmboviþa) Echitaþie, volei, antrenor. Absolvent al
Liceului Ienãchiþã Vãcãrescu Târgoviºte (1945) ºi al
ªcolii de Ofiþeri de Cavalerie Târgoviºte (1947). În 1946,
pe când era elev al ªcolii de Ofiþeri de Cavalerie din
Târgoviºte a început sã practice concomitent cãlãria ºi
voleiul. Dupã absolvirea acesteia s-a dedicat o lungã
perioadã de timp sportului ecvestru fiind legitimat
succesiv la Regimentul de Gardã Republicanã Bucureºti
(1948-1951), CCA Bucureºti (1952-1957), Dinamo
Bucureºti (1958-1959), ªtiinþa Bucureºti (1960-1961).
A practicat toate probele clasice ale echitaþiei
(obstacole, dresaj, fond) obþinând de-a lungul carierei,
ca sportiv, 3 titluri de campion naþional la dresaj (1957,
1960  categoria uºoarã; 1961  categoria mijlocie).
Ultimul sãu concurs (o probã de forþã progresivã, în care
a încãlecat unul din caii sãi preferaþi  Padina) l-a

OPOZIÞIA UNITÃ Ziar al Opoziþiei Unite (alianþã
între Partidul Þãrãnesc, Partidul Poporului ºi Partidul
Naþional). Apare în februarie 1926. Scopul sãu era
promovarea acþiunilor ºi a ideilor Opoziþiei Unite, având
ca finalitate venirea la guvernare. Scriu articole preotul
Vasile Alexe  liderul judeþean al Partidului Naþional,
avocaþii Nicu Ciornei, G. Drãguþ Demetrescu ºi
Constantin Dãnescu  secretarul general al organizaþiei
judeþene a Partidului Þãrãnesc, Petre Popescu 
preºedintele Societãþii Fiii apãrãtori ai patriei, Titi
Pârjolescu, Gonzalv Ionescu  lider al Partidului
Poporului º.a. Ziarul atenþioneazã cã trebuie respectate
legile ºi instauratã corectitudinea, precizând, mai ales
pentru funcþionari cã orice abatere de la datorie, orice
cãlcare de lege, orice refuz de serviciu, orice
samavolnicie sãvârºite asupra drepturilor ºi libertãþilor
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Securitãþii. Debut cu poezie în revista Dialog (1984).
Colaboreazã la Dialog, Viaþa studenþeascã,
Cuvântul, Dilema, Interval. Debut editorial în volumul
colectiv de poezie Pauzã de respiraþie, 1991, împreunã
cu Simona Popescu, Caius Dobrescu ºi Andrei Badiu,
urmat de Plimbare pe Uliþa Tipografiei (1995), Solo
de tamburinã (1999), Adevãrata cãlãtorie a lui Zahei
Vasile Voiculescu ºi taina Rugului Aprins (2008), ªase
feluri de a muri (2009). O serie de volume sunt
consacrate rolului Securitãþii în societatea româneascã,
valorificând cercetãrile sale în domeniu: Banalitatea
rãului. O istorie a Securitãþii în documente. 1949-1989
(2002). Moºtenitorii Securitãþii (2004), Ziua care nu
se uitã. 15 Noembrie 1987. Braºov (colaborare, 2002),
Chipul morþii: dialog cu Vladimir Bukovski despre
moartea comunismului (2006), Bastionul cruzimii: o
istorie a Securitãþii. 1948-1964 (2008). (V.P.)

disputat în 1961 pe Stadionul Militar din Târgoviºte
(actualmente amplasamentul este ocupat de blocuri din
cartierul Aleea Trandafirilor). Maestru al sportului
(1957). La toate grupãrile unde a fost legitimat
concomitent cu cariera de sportiv a activat în paralel ºi
ca instructor sportiv, antrenor. Dupã încheierea activitãþii
în domeniul echitaþiei a revenit la cealaltã pasiune a sa,
voleiul, atât ca jucãtor cât ºi ca instructor sportiv ºi
arbitru. În perioada 1973-1975 a fost instructorul sportiv
al primei echipe masculine de volei din Târgoviºte care
a promovat ºi activat în divizia B. Pe toatã perioada în
care SARO a evoluat în divizia B (16 ediþii consecutive de campionat, pânã în 1990) a deþinut funcþia de
preºedinte al secþiei de volei. Arbitru de volei (categoria
III de clasificare). (A.B.)

OPREA, Marina-Cãtãlina (11.IV.1986, Pucioasa,
Dâmboviþa) Atletã. Absolventã a Grupului ªcolar
Construcþii-Montaj Târgoviºte (2004). Licenþiatã a
Facultãþii de ªtiinþe Umaniste  Secþia Educaþie Fizicã
ºi Sport a Universitãþii Valahia Târgoviºte (2008). Referent de specialitate la Clubul Sportiv Târgoviºte (2010).
Cea care i-a observat deosebitul talent nativ pentru
probele de alergãri a fost Persida Davidescu, profesoarã
de educaþie fizicã la ªcoala Generalã Nr. 1 Pucioasa
unde era elevã. În 1998 a recomandat-o profesorului
Nicolae Guþoiu care a preluat-o ºi a pregãtit-o în întreaga
ei carierã. Legitimatã la CSª Târgoviºte (1998-2001),
CSª + CS Târgoviºte (2002-2004), CSª Târgoviºte
+ CSM Craiova (2005-2006). Medaliatã cu bronz la
campionatele mondiale de juniori. Triplã campioanã
europeanã de juniori Medaliatã cu bronz la campionatele
balcanice. De 2 ori campioanã balcanicã la tineret. Multiplu
medaliatã (de douã ori cu aur, de douã ori cu argint, o
datã cu bronz) la campionatele balcanice de juniori. Dublu
medaliatã cu aur ºi de 3 ori cu bronz la campionatele
naþionale. Multiplu medaliatã la campionatele naþionale
de tineret. Deþinãtoare a 3 recorduri naþionale de junioare.
Recorduri personale: 1500 m (4.18.40, 2006); 3000 m
obstacole (9.50.04, 2004). (A.B.)

OPREA, Nicolae (30.X.1930, Cucuteni, Dâmboviþa
 30.X.1984, Târgoviºte) Profesor, director, inspector
metodist, inspector ºcolar general. Îºi începe studiile
liceale în cadrul Liceului Nicolae Titulescu  Pucioasa
ºi le finalizeazã la Liceul Ienãchiþã Vãcãrescu din
Târgoviºte (1951). Absolvent al Facultãþii de MatematicãFizicã din cadrul Universitãþii Bucureºti. Activeazã ca
profesor de matematicã-fizicã la ªcoala Generalã Fieni
(1955), apoi la ªcoala Generalã Buciumeni (1955-1959).
Îndeplineºte diverse responsabilitãþi: director la ªcoala
Pietroºiþa (1960), inspector metodist pentru Secþia
Învãþãmânt ºi Culturã a Raionului Pucioasa (1961), director adjunct al Liceului Nicolae Titulescu Pucioasa
(1961-1963), vicepreºedinte cu probleme de învãþãmânt
ºi culturã la Sfatul Popular Raional Târgoviºte (19631967), inspector ºcolar general (1968-1974), director al
Casei Corpului Didactic (1975-1981). În anul 1982 renunþã
la activitatea didacticã din motive medicale. (M.C.)
OPRESCU, Dumitriu Medic în perioada 1919-1935,
a stat de strajã vieþii exercitându-ºi profesia la Spitalul
Judeþean aducându-ºi contribuþia pentru edificarea
Spitalului Judeþean, reuºind, la 1 ian. 1929, sã dea în
folosinþã noul pavilion al noii clãdiri. (G.T./ C.V.)

OPREA, Marius (22.V.1964, Târgoviºte) Istoric,
poet, publicist. Studii primare, gimnaziale ºi liceale la
Braºov (1982), unde se stabileºte ulterior. Licenþiat al
Facultãþii de Istorie a Universitãþii Bucureºti (1988).
Lucreazã ca profesor la Braºov (1988-1990). Redactor
la revistele Interval (1990-1991), Cuvântul (19921993), redactor-ºef al cotidianului Mesager (19911992), corespondent la posturile de radio BBC (1992)
ºi Europa liberã, redacþia din Bucureºti (1992-1996).
De asemenea, redactor ºi redactor-ºef la Transilvania
jurnal (1997), România liberã (2001-2003). Consilier
prezidenþial (1997-2000), apoi cercetãtor la Institutul de
Istorie Recentã, tema predilectã fiind studierea Arhivelor
Securitãþii. Doctorat cu teza: Rolul ºi evoluþia

OPRIªOREANU, Ana (9.XII.1948, Iaºi) Este
absolventã a Facultãþii de Arte Plastice a Universitãþii
din Iaºi. Profesoarã în ºcoli târgoviºtene. Participã la
numeroase expoziþii de grup, personale ºi la tabere de
creaþie. I s-a acordat Medalia Departamentului de Culturã
din Orne, Franþa. Îi sunt reþinute lucrãri în colecþii de stat
ºi particulare din þarã, din Anglia, Bulgaria, Canada ºi
Franþa. Este membrã a Uniunii Artiºtilor Plastici. (G.C.)
OPROIU, Gheorghe (1912, Valea Lungã, Cricov 
2000) A fost preºedinte al Comitetului Executiv al
Sfatului Popular al oraºului Târgoviºte între 1953-1954,
342

Enciclopedia oraºului Târgoviºte

Târgoviºte ºi împrejurimile sale între 1600-1848. Cadru
didactic asociat (1992), apoi conferenþiar ºi profesor
(2002) la Universitatea Valahia Târgoviºte, pânã la
pensionare (2008). Debut publicistic cu studiul ªcoli
sãteºti în judeþul Dâmboviþa în secolul al XVIII-lea, apãrut
la revista Valachica (1968), urmat de studii ºi articole
privind istoria culturalã târgoviºteanã. Colaboreazã la
Valachica, Dâmboviþa, Muzeum (Argeº), Revista
muzeelor, Jurnal de Dâmboviþa, Dâmboviþa,
Târgoviºtea, Curier, Studia bibliologica Valahica.
Debut editorial cu Inscripþii ºi însemnãri din judeþul
Dâmboviþa, vol. I (cu Radu Gioglovan, 1975). Continuã,
ca unic autor, cu vol. II (1997), vol. III, IV, V (1998).
Colaboreazã la Dicþionarul istoric al localitãþilor judeþului
Dâmboviþa (1983), la o serie de monografii despre
Târgoviºte. Autor, împreunã cu Constantin Manolescu,
al lucrãrii Stampe târgoviºtene (1996), poveste
captivantã a oraºului, cãruia îi mai dedicã volumele:
Oraºul ºi împrejurimile sale între 1600-1848 (1999),
Oraºul ºi împrejurimile sale între 1821-1918 (2001, în
colaborare cu Pârvan Dobrin), Târgoviºte, douã decenii
de democraþie (1918-1938) (2005), precum ºi ghiduri
turistice (în colaborare cu Anda Andronescu  2001,
2004). Dintre lucrãrile sale mai amintim: Aºezãri sãteºti
de pe Valea Ialomiþei (2000, în colaborare cu Luminiþa
Oproiu), Brãneºti. Documente inedite ale familiei
Bãlãºescu (2004, cu Victor Petrescu), Spicuiri din
presa dâmboviþeanã (2007, colaborare), Cultura
medievalã târgoviºteanã (2008, cu Agnes Erich), O
lume în miºcare  Dâmboviþa. Iniþiative ºi capital (2008,
colaborare), 33 voievozi de Târgoviºte (2009,
colaborare), Strãbãtând veacurile. Album (2010,
colaborare). Dedicã lucrãri de sintezã unor partide
istorice, Partidul Liberal (2005) ºi Partidul Naþional
Þãrãnesc (2005, în colaborare). (V.P.)

1955-1958. Muncitor petrolist din Valea Lungã, a dat
dovadã de mult bun simþ ºi a reuºit sã impulsioneze,
dupã mulþi ani, reluarea continuãrii lucrãrilor de
canalizare (1953), refacerea ºi modernizarea Casei de
Culturã (dotarea cu sãli de spectacole, cabine pentru
actori, sãli cu altã destinaþie). Dupã recensãmântul din
1950, care înregistrase la Târgoviºte o populaþie de
24.352 de locuitori, 3930 de clãdiri din care 3250 de
locuinþe ºi o densitate de 55 de locuitori/kmp a considerat
necesar întocmirea unui studiu preliminar în anul
urmãtor. Acesta propunea menþinerea întinderii oraºului
la suprafaþa anterioarã (70 ha) ºi considera cã aceasta
era suficientã pentru construcþia de locuinþe pentru
urmãtorii 20-25 de ani. Studiul propunea sistematizarea
intrãrii în oraº dinspre Gãeºti, amenajarea zonei
industriale în sudul oraºului, înglobarea monumentelor
istorice într-o zonã bine definitã, amenajarea trecerilor
peste calea feratã ºi a podului Mihai Bravu, construirea
unui cartier de locuinþe între strãzile Constantin
Brâncoveanu ºi Tudoricã Popescu care sã cuprindã 750
de apartamente, ºcoli, magazine ºi creºã. Strãzile
urmau sã fie lãrgite, monumentele istorice restaurate.
Înfiinþarea unei staþii de epurare completa amplul proiect.
O iniþiativã interesantã a fost inaugurarea transportului
de cãlãtori cu autobuzul. S-au aliniat ºi retrasat strãzi,
s-au refãcut pavaje ºi s-a realizat asfaltarea mai multor
strãzi. Prin HCM-ul din 23 iunie 1955 s-au declarat în
oraº, monumentele istorice, printre ele aflându-se 19
biserici, casele Angela Georgescu, Pârvulescu, ruinele
Curþii Domneºti ºi ªanþul Cetãþii. Dupã ce dispãruserã
din peisajul urbanistic vechile statui care reprezentau
principalele personalitãþi ale oraºului, s-a inaugurat
monumentul închinat lui Tudor Vladimirescu realizat de
sculptorii Damian ºi Coman din Ploieºti, ºi bustul
Smarandei Gheorghiu. Primarul Gh. Oproiu a obþinut
aprobarea efectuãrii lucrãrilor de amenajare a parcului
Chindia, conceput pentru a crea un cadru ambiental ºi
protecþie pentru Curtea Domneascã. În interiorul parcului
urma sã se amenajeze un lac cu debarcader, un bazin
de înot pentru copiii, un teatru, o bibliotecã în aer liber
ºi un restaurant, care sã permitã recreerea locuitorilor
oraºului. Deºi lucrãrile au început, ele au întârziat, fiind
necesare exproprieri, parcul fiind terminat deabia în
deceniul al optulea. (M.O.)

ORÃªANU, Horia-Nicolae-Alexandru Sandy
(1922, Bucureºti) Voleibalist. Absolvent al Liceului
Militar Mãnãstirea Dealu (1941). Licenþiat al Facultãþii
de Arhitecturã din Bucureºti. A debutat în acest sport
la echipa Liceului Militar Mãnãstirea Dealu. A mai jucat
la Locomotiva CFR Bucureºti, formaþie cu care a
câºtigat 2 titluri de campion naþional. 24 selecþii în echipa
naþionalã. Medaliat cu aur ºi argint la Jocurile Balcanice.
Maestru al sportului. Antrenor la Locomotiva CFR /
Rapid Bucureºti. (A.B.)

OPROIU, Mihai (14.VII.1943, Târgoviºte) Profesor,
istoric, istoric al culturii, publicist. Studii primare,
gimnaziale în Târgoviºte, ca ºi cele liceale la Ienãchiþã
Vãcãrescu (1962). Absolvent al Facultãþii de Istorie a
Universitãþii din Bucureºti (1967). Profesor de istorie la
ºcolile din Lãculeþe (Glodeni), Doiceºti, Târgoviºte. În
perioada 1976-1986 muzeograf ºi director al Muzeului
Judeþean Dâmboviþa. Între 1991-1995 inspector la
Inspectoratul ªcolar Dâmboviþa. Din 1980 doctor în
istorie la universitatea absolvitã cu tema Oraºul

ORAªE ÎNFRÃÞITE Kazanlak (Bulgaria), Târgoviºte
(Bulgaria), Trakai (Lituania), Orvault (Franþa), Corbetta
(Italia), Santarém (Portugalia), Vellinge (Suedia), Miami
(Statele Unite ale Americii), Castellon de la Plana
(Spania). (M.S.)
ORCHESTRA LICEULUI ECONOMIC S-a înfiinþat
din iniþiativa maestrului ªeinescu ºi a fãcut progrese
343

Enciclopedia oraºului Târgoviºte

inoxidabile laminate la rece, precum ºi fabricarea
profilelor mici ºi a sârmei laminate la cald. Investiþia a
fost realizatã cu credite externe din partea Bãncii
Internaþionale pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare / BIRD,
iar tehnologiile ºi echipamentele au fost furnizate de
firmele japoneze Nisshin Steel Co Ltd., respectiv Daido
Steel Co. În noiembrie 1979 a fost pusã în funcþiune
secþia de table ºi benzi din oþeluri inoxidabile laminate la rece, iar în februarie 1981 secþia de profile
mici ºi sârmã laminate la cald. Începând din anul
1991 (conform legislaþiei în vigoare la acel moment)
întreprinderea a fost transformatã în societate
comercialã pe acþiuni sub titulatura de S.C. OÞEL
INOX S.A. Târgoviºte. În octombrie 1997 (unitatea
avea atunci 1800 de salariaþi) pachetul majoritar de
acþiuni al societãþii (51 %) a fost achiziþionat de
Samsung Deutschland GmbH, firmã care a ajuns sã
deþinã în 2011 peste 94 % din capitalul social al OÞEL
INOX. Au fost realizate în ultimii ani importante investiþii
ceea ce a permis extinderea gamei de fabricaþie cu
noi secþii, precum cele producãtoare de benzi subþiri
ºi ultrasubþiri din oþeluri inoxidabile (datã în folosinþã
în 2002) ºi cea de oþel inoxidabil de înaltã precizie 
benzi late (datã în folosinþã în 2010). În prezent OÞEL
INOX este singurul producãtor de table ºi benzi de
oþel inoxidabil din Europa de Est, producþia sa este
destinatã 95 % exportului, iar numãrul de salariaþi
este de 850. De-a lungul celor aproape 4 decenii de
existenþã destinele unitãþii au fost conduse succesiv,
din postura de directori, de Constantin Gingãraºu,
Mihail-Dan Curcubãtã, Radu Lazãr, Adrian Vasilescu,
Adrian Glãvan, Stelian Dumitrescu. (A.B.)

însemnate în scurt timp. A fost sprijinitã permanent de
avocatul Grigore Tolbea, preºedintele Comitetului ªcolar
al Liceului Economic. În cadrul orchestrei s-a realizat
o armonie plãcutã, în care s-a remarcat elevul Mihai
Teodorescu, care a impresionat asistenþa prin mânuirea
arcuºului la violinã. (M.O.)
ORIZONT ªCOLAR Revistã a elevilor Grupului ªcolar
de pe lângã Întreprinderea de Utilaj Petrolier Târgoviºte.
Apare neregulat din 1979. Colectivul de redacþie: ing. Ion
Poºchinã  director. Coordonatori: prof. Corneliu Zamfira,
A. Alexandru, Lucian Penescu, Maria Perieþeanu ºi un
colectiv din rândul elevilor liceului. La rubrica Cenaclul
literar se publicã creaþii ale elevilor. (V.P.)

OROS, Cãlin D. (8.VII.1966, Dej, Cluj) Absolvent al
Liceului Andrei Mureºanu din Dej ºi licenþiat al Facultãþii
de Matematicã ºi Fizicã de la Universitatea Babeº-Bolyai
din Cluj-Napoca. Doctor în fizicã la Universitatea Politehnica
din Bucureºti. Stagii de specializare în Franþa, Marea
Britanie  unde a fost ºi visiting scientist  Mexic ºi Spania.
Profesor în învãþãmântul liceal, apoi cadru didactic, secretar
ºtiinþific al Senatului, ºef de catedrã, director de
departament, decan al Facultãþii de ªtiinþe ºi Arte, prorector
ºi, din 2012, rector al Universitãþii Valahia. Membru în
societãþi ºtiinþifice din þarã ºi din strãinãtate. Publicã lucrãri
din domeniul fizicii, istoriei fizicii, generarea plasmelor 
laser ºi interacþiunea radiaþiilor laser cu substanþã. (G.C.)
OÞEL INOX Întreprindere înfiinþatã la 1 iunie 1974,
aflatã în subordinea Ministerul Industriei Metalurgice /
MIM. Avea ca scop fabricarea de table ºi benzi
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PAIC, Georgiana-Narcisa (13.IX.1985, Târgoviºte)
Lupte libere, antrenor. Absolventã a Liceului Ion Heliade
Rãdulescu Târgoviºte (2004). Licenþiatã a Facultãþii de
ªtiinþe Umaniste  Secþia Educaþie Fizicã ºi Sport din
cadrul Universitãþii Valahia Târgoviºte (2008).
Absolventã a ªcolii de Antrenori, specializarea lupte,
din cadrul Agenþiei Naþionale pentru Sport (2008). Profesor
la CSª Târgoviºte (2008  în prezent). A început activitatea
sportivã (ca luptãtoare, stilul libere) la CSª Târgoviºte în
anul 2000 cu Cornel Cornea cel care i-a fost antrenor
întreaga carierã. Legitimatã la CSª Târgoviºte (20002003), CSª Târgoviºte + CSM Craiova (2004-2006), CSª
Târgoviºte + Dinamo Bucureºti (2007-2008), Clubul
Sportiv Târgoviºte (2009-2011). Vicecampioanã
europeanã (2011, categoria 55 kg.). De 6 ori câºtigãtoare
a titlului de campioanã naþionalã (2003, 2006, 2008-2011).
Sorã cu Ana-Maria Paic-Ötvöº medaliatã cu bronz la
campionatele europene de seniori ºi juniori, multiplu
campioanã naþionalã, la lupte libere. (A.B.)

pe locul 3 în ierarhia celor mai buni luptãtori români ai
anului 2006. Sorã cu Georgiana-Narcisa Paic,
vicecampioanã europeanã, multiplu campioanã naþionalã
la lupte libere. Cãsãtoritã cu Alexandru Ötvöº, campion naþional de seniori la lupte libere. (A.B.)
PALADE, Ion (14.IX.1906, Buciumeni, Hinteºti,
Galaþi  23.VII.2007, Târgoviºte) A absolvit Liceul Teoretic
din Tecuci, ªcoala de Ofiþeri de Cavalerie din Târgoviºte
ºi ªcoala Superioarã de Rãzboi din Bucureºti. În al Doilea
Rãzboi Mondial pe Frontul de Est, în bãtãlia pentru Odesa
este grav rãnit amputându-i-se piciorul drept. Fiind mutilat
în rãzboi  a fost decorat cu ordinele Mihai Viteazul,
Coroana României, Steaua României ºi medalia
Bãrbãþie ºi credinþã  este repartizat la ªcoala de Ofiþeri
de Cavalerie din Târgoviºte ca director de studii ºi
profesor de topografie, apoi ca ºef de birou 2 mobilizare
la Centrul Teritorial Dâmboviþa. (G.C.)
PALATUL ADMINISTRAÞIEI FINANCIARE (DB-IIm-B-17314, Str. I.C. Vissarion, nr. 8, 1898) Construcþie
tipicã pentru edificiile publice în stil eclectic. Clãdire
monumentalã (pivniþe, parter ºi etaj) cu elemente decorative de tip neoclasic. Aici a funcþionat dupã 23 august
1944, Banca Naþionalã, filiala judeþului Dâmboviþa, iar
dupã 1989  Asociaþia pentru Protecþia Copilului. În
prezent funcþioneazã Direcþia Generalã de Asistenþã
Socialã ºi Protecþia Copilului. (G.T./ C.V./M.O.)

PAIC-ÖTVÖª, Ana-Maria (6.VII.1987, Târgoviºte)
Lupte libere. Absolventã a Liceului Voievodul Mircea
Târgoviºte (2006). Licenþiatã a Facultãþii de ªtiinþe
Umaniste  Secþia Educaþie Fizicã ºi Sport din cadrul
Universitãþii Valahia Târgoviºte (2010). A început
activitatea sportivã (ca luptãtoare, stilul libere) la CSª
Târgoviºte în anul 2000 cu Cornel Cornea cel care i-a
fost antrenor întreaga carierã. Legitimatã la CSª
Târgoviºte (2000-2003), CSª Târgoviºte + CSM Craiova
(2004-2006), CSª Târgoviºte + Dinamo Bucureºti (20072008), Clubul Sportiv Târgoviºte (2009-2011). La
campionatele mondiale s-a situat pe locul 5 (2006,
categoria 72 kg.), iar la campionatele europene a
câºtigat medalia de bronz (2006, categoria 72 kg.). A
ocupat locul 8 la campionatele mondiale pentru juniori
(2006, categoria 72 kg.). A câºtigat o medalie de bronz
la campionatele europene pentru juniori (2007, categoria
72 kg.). De 4 ori campioanã naþionalã de seniori (2006,
2007, 2009, 2010). Multiplu campioanã naþionalã de
juniori ºi cadeþi. Clasatã de Federaþia Românã de Lupte

PALATUL COPIILOR Este prima instituþie
judeþeanã cu preocupãri în domeniul activitãþii
extraºcolare, înfiinþatã în anul 1952 cu denumirea de
Casa Pionierilor. Rãspunzând dorinþelor ºi aºteptãrilor
copiilor, aici erau organizate cercuri pe diferite tipuri de
activitãþi recreativ-educative: modelism, radio, ºtiinþele
naturii, cultural-artistice ºi sportive. La începutul anilor
70, s-au adãugat alte cercuri: artã decorativã, fotocineclub, carting. În 1989 instituþia ºi-a luat denumirea
de Clubul Copiilor ºi Elevilor, iar din 1995 devine Palatul
Copiilor. Numãrul normelor didactice creºte de la 8 (câte
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Ofiþeri de Cavalerie din Târgoviºte, pe care a absolvit-o
în 1906. Aici a fost interesat de culegerea folclorului
din zonã, care a fost publicat în lucrãrile Cimilituri
româneºti (1908) ºi Cântece de þarã. (M.O.)

erau la început) la 14, cuprinzând cercuri de elevi în
domenii variate: ºtiinþific, cultural-artistic, tehnicoºtiinþific, aplicativ ºi sportiv turistic. Anual se înscriu ºi
frecventeazã cercurile aproximativ 1 500 de elevi din
ciclul primar, gimnazial ºi liceal, atât din Târgoviºte cât
ºi din comunele limitrofe. Este locul ideal unde aceºtia
îºi petrec în mod util ºi plãcut timpul liber. Aici, elevii
dobândesc cunoºtinþe noi ºi îºi formeazã deprinderi
practice, participã la diverse concursuri ºi competiþii,
îºi dezvoltã spiritul de cooperare, învaþã sã preþuiascã
valorile culturii naþionale ºi universale, îºi valorificã
talentul ºi devin performanþi în domenii dintre cele mai
diferite. Palatul Copiilor colaboreazã cu ºcolile ºi cu
celelalte instituþii judeþene, fiind prezent la importante
manifestãri culturale, ºtiinþifice, sportive, tehnice, la
sesiuni ºtiinþifice în plan judeþean ºi naþional. De-a lungul
anilor s-au remarcat directorii Stãnicã Maria, Paraschiva
Bãdin, Maria Marin, Doina Vasilescu precum ºi dascãli
care ºi-au pus amprenta asupra cercurilor pe care le-au
coordonat: Radu Ion (aeromodelism), Ghiþeanu Ion
(radioamatorism),Mazuru Constantin, Opriºoreanu Ana,
Teodorescu Mihaela (arte plastice), Andronic Lidia
(ansamblu muzical), Dinu Alexandrina ºi Geacãr Ioana
(cenaclu literar), Dumitru Mihail ºi Maria Marin (protecþia
mediului), Vasilescu Doina (artã textilã), Ionescu Mariana
ºi Oana Iordache (gimnasticã, dans modern), Dinu
Teodora (civilizaþie francezã), Niculescu Svetlana ºi
Salvatore Valeriu Vlãdescu (teatru). Elevii de aici au
obþinut numeroase premii naþionale ºi internaþionale la
diverse festivaluri, expoziþii ºi concursuri. Sunt
remarcabile contactele ºi schimburile de experienþã cu
instituþii similare pe plan naþional ºi internaþional, întâlnirile
cu elevi ºi profesori din Thailanda, Grecia, Japonia,
Republica Moldova, Franþa, Rusia, Italia, Luxemburg,
Togo (Africa). În prezent, funcþioneazã urmãtoarele
cercuri: dans modern, dans popular, gimnasticã artisticã,
cenaclu literar, culturã ºi civilizaþie spaniolã, informaticã,
culturã ºi civilizaþie englezã, teatru, orchestrã, picturã,
artã textilã, cor-grup vocal, ecoturism, aeromodelism ºi
orientare sportivã, radioamatorism. Palatul Copiilor este
centru coordonator pentru cluburile dâmboviþene din
Pucioasa, Titu, Gãeºti ºi Moreni. (M.C.)

PANÞU, Toma (11.X.1929, Rãzvad, Dâmboviþa 
2002, Târgoviºte) Absolvent al Liceului Comercial
Târgoviºte (1948). Licenþiat al Facultãþii de Petrol ºi Gaze
din Bucureºti (1953). A lucrat la Schela Petrolierã
Târgoviºte ca inginer (1953-1954), ºef secþie extracþie
(1954-1955), ºef secþie reparaþii capitale sonde (19551956). În perioada 1956-1958 a fost ºeful serviciului
producþie la Schela Gura Ocniþei, apoi a fost promovat
ca director la Schela Ochiuri unde a deþinut aceastã
funcþie în intervalul de timp 1958-1963. În anul 1963 au
fost luate o serie de mãsuri cu caracter organizatoric în
domeniul de activitate respectiv între care ºi comasarea
Schelelor Ochiuri ºi Târgoviºte, moment în care el devine
directorul nou înfiinþatei Schele Petroliere Târgoviºte. A
deþinut aceastã funcþie 29 de ani pânã în 1992 când s-a
pensionat. Cumulând ºi cei 5 ani cât a fost director la
Schela Ochiuri rezultã o carierã de 34 de ani consecutivi
ca director al unor unitãþi economice importante. (A.B.)
PAPA, mare logofãt (1575-1632) Fiul lui Fiera
logofãt din Bãrbuleºti, vãr cu Radu Buzescu, mare clucer,
cãsãtorit cu Elina, fiica lui Udriºte pitar, mare vistier, fiul
lui Badea din Bucºani, mare clucer ºi mare vistier (16021610). Plecat în pribegie cu Radu ªerban, revine în 1614
ºi este mare vistier (1617-1618), mare logofãt (1619-1623,
1629-1630), mare vornic (1623-1624, 1624-1628). Partizan al lui Leon vodã a luat parte la luptele împotriva lui
Matei Basarab Moare în lupta de la Plumbuita (octombrie
1632). A avut case în Târgoviºte. (M.O.)
PAPAZIAN, Pavel (11.III.1943, Chiºinãu, Republica
Moldova  25.X.1999, Târgoviºte) Muzician, poet, publicist. Licenþiat al Conservatorului de Muzicã Ciprian
Porumbescu din Bucureºti. Profesor de muzicã la
Pucioasa ºi Târgoviºte, pânã la dispariþia sa tragicã.
Un bun interpret de jazz. Cocheteazã cu scrisul fiind
un obiºnuit al cenaclurilor literare din Târgoviºte ºi
Pucioasa. Debut cu aforisme apãrute în Scânteia
tineretului (1977). Colaboreazã la Sãptãmâna, Glasul
cetãþii, Realitatea dâmboviþeanã, Târgoviºtea,
Dâmboviþa. Singurul sãu volumul Gânduri (1998)
adunã aforisme, reflecþii, cugetãri. (V.P.)

PALATUL POLITICO-ADMINISTRATIV (str. B-dul
Independenþei, nr. 1) Edificiu modern, monumental,
integrat armonios arhitecturii tradiþionale, a fost ridicat
între 1968-1972. Verticala celor nouã nivele întrece în
înãlþime Turnul Chindiei. Aici se aflã sediul Consiliului
Judeþean al Prefecturii Dâmboviþa ºi al majoritãþii
instituþiilor judeþene. (G.T./ C.V.)

PAPPAZOGLU, Dimitrie (1811-1892) A fost unul
dintre colecþionarii de artã din a doua jumãtate a secolului
al XIX-lea care ºi-a alcãtuit o colecþie de antichitãþi, fãrã
a lãsa un catalog ºtiinþific al acesteia. Militar de profesie,
dupã ieºirea la pensie (1855), a cutreierat þara
colecþionând cu multã ostenealã ºi pe cheltuiala sa un
adevãrat patrimoniu istoric. Este autorul mai multor cãrþi

PAMFILE, Tudor (11.VI.1882, Þepu, Tecuci 
21.X.1921, Chiºinãu) Cursurile secundare au fost urmate
la Tecuci, iar în 1903 s-a înscris în ªcoala Militarã de
Infanterie din Bucureºti, pentru a trece la ªcoala de
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ºef serviciu pânã la pensionare (2004) la Biblioteca
Judeþeanã Ion Heliade Rãdulescu Dâmboviþa.
Colaboreazã la reviste locale, Revista bibliotecilor,
fãcând parte din colectivul redacþional al publicaþiei
Curier editatã de bibliotecã. Participã cu studii de istorie
literarã, istoria culturii târgoviºtene, biblioteconomie, la
sesiuni organizate în diverse centre culturale ale þãrii.
Debut editorial cu Catalogul periodicelor dâmboviþene
(1982), în colaborare cu Victor Petrescu. Tot în colaborare
apar o serie de bibliografii, anuare, ghiduri ale cititorilor,
precum ºi Dicþionarul de literaturã al judeþului Dâmboviþa.
1508-1998 (1999). Îngrijeºte cu Victor Petrescu, volumul
Scrisori cãtre I.G. Vasiliu (2000), valorificându-ºi astfel
preocupãrile în domeniu. (V.P.)

despre istoria þãrii, al unor litografii, a numeroase planºe
istorice, pentru care s-a asociat cu cei mai de seamã
litografi ai epocii, în frunte cu Szathmary. Un moment
important în acþiunea de cunoaºtere a patrimoniului cultural-naþional, a reprezentat iniþiativa maiorului Dimitrie
A. Pappazoglu de inventariere a patrimoniului mobil ºi
imobil, care a aparþinut mãnãstirilor din judeþele Prahova,
Muscel, Dâmboviþa ºi Olt. În urma excursiunilor
arheologice din anii 1860,1861 la monumentele istorice
a colecþionat bunuri arheologice ºi istorice, care mai târziu
au ajuns în custodia Ministerului Cultelor ºi Instrucþiunii
Publice. În 1874, în urma vizitei de documentare efectuatã
la monumentele istorice târgoviºtene, D.A. Pappazoglu
propunea prefectului judeþului Dâmboviþa sã construiascã
lângã gimnaziul Ienãchiþã Vãcãrescu o clãdire care sã
adãposteascã un muzeu în care sã fie expus lapidariul
provenit de la monumentele istorice din oraº. Datoritã
acestei acþiuni întreprinse, primãria a întocmit în 1874
un inventar al principalelor monumente ale oraºului pe
baza unor fiºe ºtiinþifice realizate de institutorul B. B.
Secãreanu ºi inginerul Radulian. În 1885 s-a pus
problema constituirii primei colecþii muzeale de stat la
Târgoviºte alcãtuitã din piese de cult ce împodobiserã
biserica Mitropoliei din Târgoviºte, dar ºi cu piese din
lapidariul existent aici. În 1882 a fost votatã Legea pentru
descoperirea monumentelor ºi obiectelor antice, ºi Legea
pentru conservarea monumentelor publice, legi care
statuau ºi înfiinþarea de muzee în localitãþile þãrii, cu
condiþia respectãrii normelor Ministerului Culturii ºi
Instrucþiunii Publice. La îndemnului lui Dimitrie
Pappazoglu, în 1898, la gimnaziul Ienãchiþã Vãcãrescu
s-a constituit din donaþiile elevilor o micã colecþie
numismaticã alcãtuitã din monede strãine (ruseºti,
austriece, turceºti, englezeºti) ºi medalii, îmbogãþitã în
anii urmãtori cu noi piese. (G.T./ C.V.)

PARCHETUL DE PE LÂNGÃ TRIBUNALUL
JUDEÞULUI DÂMBOVIÞA Încã de la înfiinþarea
Tribunalului Dâmboviþa, la 15 aug. 1831, în rândul
personalului acestei instituþii era prevãzutã prezenþa unui
procuror. Procurorul era însãrcinat cu instrumentarea
dosarelor penale, iar în 1833, ca o sarcinã aparte, i s-a
încredinþat verificarea membrilor comisiei de revizie a
încasãrii banilor de cãtre foºtii funcþionari judeþeni de
dinaintea punerii în aplicare a Regulamentului Organic.
Primul procuror al judeþului a fost medelnicerul Ioan
Cioranu, plãtit cu 500 lei lunar. Nu exista o cancelarie
separatã pentru procuror, acesta desfãºurându-ºi
activitatea în cadrul tribunalului. Þinerea evidenþei
lucrãrilor sale intra în sarcina grefierului. Procurorul
colabora, în îndeplinirea atribuþiilor sale, cu Poliþia
oraºului Târgoviºte ºi cu subocârmuirile plaselor ºi
plaiurilor din judeþul Dâmboviþa, dar colaborarea era
uneori defectuoasã, fapt remarcat ºi de Logofeþia
Dreptãþii. Spre sfârºitul perioadei regulamentare,
instituþia se individualizeazã ºi se emancipezã de sub
tutela tribunalului. În 1857 se intitula Procuroria Judeþului
Dâmboviþa ºi avea sigiliu propriu. ªi dupã promulgarea
legii de organizare judecãtoreascã din iul. 1865 procurorul
rãmâne în componenþa judecãtoreascã a personalului
tribunalului. Prin legea de organizare judecãtoreascã
din 1 sept. 1890, sunt fixate ºi atribuþiile procurorilor de
tribunal, ca parte a Ministerului Public. La tribunalele
cu mai multe secþii existau câte un prim-procuror ºi
câte un procuror la fiecare secþie. Procurorii ºefi de
parchete aveau rang de judecãtori de ºedinþã. Procurorii
controlau ºi activitatea judecãtorilor. Un nou ºi
cuprinzãtor regulament este promulgat la 31 mai 1909,
care consacrã întreg titlul al II-lea serviciului grefelor ºi
al cancelariei parchetelor. Personalul cancelariei
parchetelor era compus dintr-un secretar ºi un copist.
Noi precizãri asupra organizãrii ºi atribuþiilor parchetelor
sunt cuprinse în regulamentul din 1925 ºi decretele lege
din 1938 ºi 1941. Prin Legea de organizare judecãtoreascã
din 5 dec. 1947 în componenþa parchetelor sunt introduºi
ºi asesorii populari. Prin restructurarea justiþiei, în anul

PARASCHIVA, Paharnicu Descris de Pantazi Ghica
drept stâlpul veseliei oraºului a fost lãutarul care a cântat
la balurile publice din casele lui Polizache, la bâlciuri ºi
alte sãrbãtori populare, fãrã deosebire, la mijlocul secolului
al XIX-lea. Cobzar zdrenþãros, cu giubeaua-i de postav
mâncatã de molii, ruptã, la danþ cobza lui pare cã saltã
în mãsurã ºi cã învârteºte polca împreunã cu cei ce o
saltã. În schimb la înmormântare, instrumentul sãu
suspina lugubru sau plângea cu rudele mortului. Era
acompaniat de regulã de Sava Lãutarul. (M.O.)
PARASCHIVA, Serghie (30.IX.1939, Buciumeni,
Dâmboviþa) Istoric al culturii, bibliolog, publicist. Studii
în comuna natalã, apoi cele liceale la Ienãchiþã
Vãcãrescu din Târgoviºte (1957). Absolvent al ªcolii
Postliceale de Bibliotecari din Bucureºti (1960). Licenþiat
al Facultãþii de Istorie a Universitãþii Bucureºti (1974).
Bibliotecar ºef la Biblioteca Pucioasa (1960-1961), din
1962 se stabileºte la Târgoviºte, unde este bibliotecar
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1952 Parchetul Dâmboviþa se reorganizeazã, devenind
procuraturã raionalã. (G.T./ C.V.)

Vochinã; vicepreºedinþi: Liviu Marinescu, Dumitru
Toader, Valeriu ªerban. Continuã. (G.C.)

PARCUL CHINDIA A fost amenajat în 1970, iar în
1974 i s-au adãugat un teatru de varã (1500 de locuri)
ºi o grãdinã zoologicã, lac de agrement, o piscinã, un
restaurant cu terasã ºi terenuri de tenis. În 2006 a fost
inauguratã aleea celor 33 de voievozi care au domnit la
Târgoviºte. (G.T./ C.V.)

PARTIDUL COMUNIST ROMÂN În România, Partidul
Comunist s-a constituit în 1921 având ca obiectiv
instaurarea dictaturii proletariatului. La Târgoviºte s-a format Comitetul Judeþean PCR în 1933, activând în ilegalitate
pânã în 1944 (partidul fusese interzis în 1924). Audienþa
sa în rândul dâmboviþenilor a fost modestã. Dupã 1944,
PCR a intrat în legalitate ºi în contextul prezenþei trupelor
sovietice în România, a obþinut puterea politicã. Între liderii
judeþeni s-au afirmat Petre Iubu, Nicolae Poplacã ºi Ion
Rãdulescu, iar dupã 1945 Gheorghe Popescu, Aurel
Popescu, Damian Ionescu, Nicolae Tãbârcã, Ion
Stãnescu, Florea Ristache, Pantelimon Gãvãnescu. În
timpul regimului comunist (1945-1989) oraºul a cunoscut
schimbãri majore în toate domeniile, mai ales dupã ce, în
1968 a devenit reºedinþa nou înfiinþatului judeþ Dâmboviþa.
Aceste schimbãri se leagã de activitatea primarilor Ion
Rãdulescu, Constantin Sandu, Nicolae Bãnulescu,
ªtefan Rãdulescu, Ion Diaconescu, Gheorghe Mitroi,
Dumitru Cincã, Gheorghe Oproiu, Gheorghe Bengea, A.
Iordache, Ion Neagu, Gheorghe Stan, Gheorghe Mihai,
Ion Cãlcioiu, Constantin Motoroiu, Ion Frãþilã, Victor
Bordea, Corvin Graor, Nicolae Ion. Organe de presã:
Chemarea (1944-1949), Uzina ºi ogorul (1949-1964),
,Dâmboviþa (1968-1989). Dupã revoluþia din decembrie
1989, PCR a dispãrut din viaþa politicã. (M.C.)

PARCUL DIN FAÞA MITROPOLIEI La sf. secolului
al XIX-lea s-a impus amenajarea unei grãdini publice
situatã în zona centralã a oraºului pe un teren care fãcea
parte din întinsa grãdinã, ce înconjura odinioarã biserica
Mitropoliei. Amenajarea acestui teren în grãdina publicã
a fost dezbãtutã în ºedinþa Consiliului comunal din 26
aug 1878, când s-a hotãrât întocmirea proiectului ºi
alocarea banilor pentru realizarea împrejmuirii. Lucrãrile
de amenajare a noii grãdini s-au desfãºurat lent ºi au
fost legate de lucrãrile de reconstrucþie a bisercii
Mitropoliei. În procesul de amenajare a fost implicatã ºi
Comisia Monumentelor Istorice (1911), care concepea
biserica ºi parcul din faþa ei ca un tot unitar. Planurile de
amenajare au fost aprobate la 3 mai 1913, iar Primãria a
alocat fondurile necesare. Cu ocazia amenajãrii parcului
au fost sistematizate strãzile învecinate. Parcul a fost
împrejmuit cu gard de zid ºi grilaj metalic în stil românesc,
iar în centrul pieþii, din faþa grãdinii, urma sã fie amplasatã
o statuie a lui Matei Basarab. Bordurile pentru trotuare
au fost aduse de la Buºteni. (G.T./ C.V.)

PARTIDUL DEMOCRAT În anul 1992 se produce
o rupturã radicalã în FSN ce are drept rezultat
constituirea a douã partide: Partidul Democraþiei Sociale
din România (viitorul PSD) ºi Partidul Democrat. În judeþul
Dâmboviþa, organizaþia Partidului Democrat are drept
preºedinte pe Marius Mihãlãchioiu care îndeplineºte ºi
funcþia de preºedinte al Consiliului Judeþean (19921996). Ca parlamentari, în perioada menþionatã, sunt
Mihail Iurcu (senator) ºi Victor Boºtinaru (deputat). La
alegerile parlamentare din toamna anului 1996, sunt
aleºi din partea Partidului Democrat, Victor Boºtinaru
(deputat) ºi Dide Nicolae (senator). În perioada 19972001, preºedinþia Organizaþiei Judeþene a Partidului
Democrat este deþinutã de profesorul Honorius Moþoc.
În perioada 2000-2004, în Parlament, Partidul Democrat Dâmboviþa este reprezentat de deputatul Gheorghe
Albu. Din 2002 pânã în 2007, preºedinte al Organizaþiei
Judeþene a Partidului Democrat este medicul Jean
Popescu. În 1997 Partidul Democrat fuzioneazã cu
Partidul Liberal Democrat ºi se constituie un partid
puternic de centru dreapta, Partidul Democrat Liberal.
Pe plan judeþean, prin fuziunea celor douã organizaþii
se formeazã o nouã structurã de conducere prin unirea
celor douã birouri judeþene. Conducerea organizaþiei este
preluatã de lectorul universitar dr. Florin Popescu. Sunt
desemnaþi ca prim-vicepreºedinþi doctorul Jean Popescu

PARTENER TV Începe sã transmitã la 15
septembrie 2009, 24 de ore din 24. Unic administrator,
Gheorghe Zotic. Redactor-ºef, Roxana Botea. Este
primul post de televiziune târgoviºtean care din 30 martie
2010 a transmis prin satelit. Din 30 septembrie acelaºi
an a trecut la transmisie pe Internet. Dintre emisiuni
pot fi amintite: Legea mai presus de toate (talk-show),
Cine sã-i asculte (investigaþie), Culturã ºi tradiþie,
Mens sana in corpore sano (sãnãtate), Flux economic (masã rotundã), Sport cu Partener TV,
realizatã de Alexandru Istrate. (G.C.)
PARTIDA ROMILOR  PROEUROPA Organizaþia
Dâmboviþa ia fiinþã la 4 martie 1990 cu denumirea Partida
Romilor, iar în anul 2000 la titulaturã se adaugã
ProEuropa. Preºedinþi: Teodor Nica, Moise Vasile; primvicepreºedinte: Vasile Rãducanu. La organizaþia
municipalã Târgoviºte, preºedinþi: Nicolae Roman, Ion
Drãgoi; vicepreºedinþi: Tudoricã Rãducanu, Ion Floricã.
Dintre acþiunile organizaþiei judeþene este de amintit
Memorialul Tony Iordache. (G.C.)
PARTIDUL ALIANÞA SOCIALISTÃ Organizaþia
Dâmboviþa ia fiinþã în august 2004. Preºedinte: Marin
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Gheorghe Ungureanu, Liana Bahriu, Ion Cãpraru. Îºi
înceteazã activitatea prin unificare cu Partidul Stângii
Unite în 2004. (G.C.)

ºi economistul Valentin Calcan. La alegerile locale din
iunie 2008, PDL se impune la nivel judeþean. Câºtigã
preºedinþia Consiliului Judeþean prin persoana lui Florin
Popescu. La aceleaºi alegeri, juristul Gabriel Florin
Boriga câºtigã detaºat funcþia de primar al municipiului
Târgoviºte. Consiliul local nou constituit este format în
proporþie de douã treimi din consilieri ai PDL. Alegerile
parlamentare din toamna anului 2008 sunt câºtigate la
nivel judeþului Dâmboviþa de PDL din 11 parlamentari, 6
revenind acestei formaþiuni politice. (H.M.)

PARTIDUL NAÞIONAL AGRAR La nivel central,
Partidul Naþional Agrar s-a constituit în 1932, prin
desprinderea grupãrii Octavian Goga din Partidul
Poporului.El a activat pânã în 1935 când a fuzionat cu
Liga Apãrãrii Naþional Creºtine, formând Partidul Naþional
Creºtin. În mod asemãnãtor, la Târgoviºte s-a format
organizaþia judeþeanã în 1932, avându-i la conducere pe
Victor Baranga  preºedinte de onoare, ªtefan Popescu
 preºedinte activ, Gogu Oprescu ºi C. Popescu 
vicepreºedinþi. Liderul organizaþiei târgoviºtene era preotul
Toma Georgescu. Obiective urmãrite: creºterea rolului
monarhiei, primenirea vieþii politice, întãrirea elementului
etnic românesc, noi drepturi politice pentru femei,
dezvoltarea industriei ºi a cooperaþiei, consolidarea micii
proprietãþi þãrãneºti etc. Organul de presã era ziarul
Luceafãrul poporului (1932-1933). Prezenþã meteoricã
pe scena politicã dâmboviþeanã, Partidul Naþional Agrar,
în ciuda apelurilor ºi a vizitelor fãcute la Târgoviºte de
Octavian Goga, a înregistrat un numãr mic de susþinãtori,
fapt reflectat în rezultatul modest obþinut la alegerile
parlamentare din1933. (M.C.)

PARTIDUL DEMOCRAT AGRAR Organizaþia
Dâmboviþa este înfiinþatã în februarie 1990. Fondatori:
Ilie Nicolae ºi Liviu Florescu, care au deþinut ºi funcþia
de preºedinte; alþi preºedinþi: Ion Burlacu ºi Grigore
Grigore; funcþia de secretar general al organizaþiei a
fost încredinþatã lui Liviu Florescu; vicepreºedinþi: Emil
Bãrbulescu, Ion Cãlinescu, Ion Daviþoiu, Mihai Trifan,
Mihai Puºcaºiu, Gheorghe Chivu. Organizaþia îºi
înceteazã activitatea în anul 2000 în urma fuziunii PDAR
cu Partidul Naþional Român. (G.C.)
PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL Organizaþia
judeþeanã a luat fiinþã în 2007. Preºedinte fondator: Florin
Aurelian Popescu; prim-vicepreºedinte fondator: Jean
Popescu; preºedintele organizaþiei municipiului Târgoviºte:
Gabriel Boriga. Parlamentari: Valentin Calcan ºi Mircea
Andrei; senatori: Gheorghe Albu, Iulian Vladu, Georgicã
Dumitru ºi Cantaragiu Bogdan; europarlamentar: Oana
Antonescu. Din 2008, preºedinte al Consiliului Judeþean
Dâmboviþa, Florin Aurelian Popescu, ºi primar al
Municipiului Târgoviºte, Gabriel Boriga. (G.C.)

PARTIDUL NAÞIONAL CREªTIN A apãrut pe
scena politicã în anul 1935, prin fuziunea dintre Liga
Apãrãrii Naþional Creºtine condusã de A.C. Cuza ºi
Partidul Naþional Agrar condus de Octavian Goga. În
Dâmboviþa, acest partid îl avea ca lider pe ªtefan
Popescu, iar la nivelul oraºului Târgoviºte pe Gogu
Oprescu. Obiective propuse: modificarea Constituþiei,
consolidarea puterii executive, educaþia religioasã a
tineretului, introducerea formulei numerus clausus
(proporþionalitate numericã în sens etnic în toate
instituþiile ºi întrepreinderile), combaterea luptei de clasã
etc. A activat pânã în 1938, slujind interesului manifestat
de regele Carol al II-lea de instaurare a unui regim
autoritar. În timpul scurtei guvernãri Goga-Cuza
(decembrie 1937-februarie 1938), liderul partidului-ªtefan
Popescu a devenit prefect, iar la conducerea primãriei
Târgoviºte s-au succedat avocatul Sebastian Rãdulescu
ºi profesorul G. Bâlea. Timpul prea scurt de guvernare,
nu le-a permis sã înfãptuiascã lucruri deosebite. (M.C.)

PARTIDUL ECOLOGIST Organizaþia Dâmboviþa este
înfiinþatã în ianuarie 1990, spre sfârºitul lunii printr-o acþiune
de desprindere de organizaþia judeþeanã a Miºcãrii
Ecologiste din România. Preºedinþi: Nicolae Biculescu ºi
Valericã Niþu. Aceeaºi grupã de iniþiativã ca ºi la organizaþia
judeþeanã a Miºcãrii Ecologiste din România. Îºi înceteazã
activitatea în 1997. În alegerile parlamentare din 2000 a
avut candidat pe Valericã Niþu, acelaºi candidând în 2000
ºi 2004 pentru funcþiile de primar al Târgoviºtei ºi de
consilier în Consiliul Local al aceluiaºi oraº. (G.C.)
PARTIDUL FORÞELOR DEMOCRATICE 89 
Organizaþia Dâmboviþa ia fiinþã la 11 iulie 1998, preºedinþi
fiind universitarul Mihai Iurcu, vicepreºedinþi: Marius
Mihãlãchioiu, Gheorghe Ana. A apãrut ca disidenþã la
tendinþele repetitive ale lui Ion Iliescu de schimbãri la faþã
ale Frontului Salvãrii Naþionale ºi dispare prin absorbþie cu
Partidul Social-Democrat dupã anul 2000. (G.C.)

PARTIDUL NAÞIONAL LIBERAL  GHEORGHE
BRÃTIANU La nivelul þãrii, în urma proclamãrii lui Carol
al II-lea ca rege al României (8 iunie 1930), din Partidul
Naþional Liberal s-a desprins gruparea condusã de
Gheorghe Brãtianu, simpatizant carlist, care a format
un partid nou numit PNL-Gheorghe Brãtianu (19301938). La Târgoviºte, aceastã nouã formaþiune politicã
s-a constituit în iunie 1930, fiind condusã de Alexandru
Poenãreanu, Iulian Grindeanu, Dumitru Câmpeanu.

PARTIDUL MUNCITORESC ROMÂN 
ORGANIZAÞIA DÂMBOVIÞA Este înfiinþatã în iunie
2003. Prim-secretar: Ion Hotinceanu; vicepreºedinþi:
349

Enciclopedia oraºului Târgoviºte

Târgoviºte au avut-o primarii Vasile Dumitrescu, Lazãr
Petrescu, Gheorghe Pârvulescu, Mihail Porojan,
Constantin Ionescu, Nicolae Iordãchescu, C. Deleanu.
Realizãrile lor sunt variate ºi importante: cinstirea marilor
evenimente ale istoriei ºi culturii naþionale, înfãptuirea
reformelor agrarã ºi electoralã, aprovizionarea populaþiei
cu bunuri de primã necesitate, organizarea Oborului
sãptãmânal, refacerea uzinei electrice a oraºului ºi a
infrastructurii, îmbunãtãþirea asistenþei sanitare,
înlãturarea marilor distrugeri provocate de rãzboiul
mondial, alimentarea cu apã potabilã, repararea ºi
întreþinerea reþelei ºcolare, lucrãri de sistematizare,
încurajarea turismului ºi a miºcãrii culturale etc. În cadrul
PNL s-au evidenþiat parlamentari care au sprijinit
dezvoltarea oraºului ºi a judeþului: Costicã Dimitriu, C.I.
Nicolaescu, Polizu Dragomirescu, Ion Stavri Brãtianu,
Ion Irimescu-Cândeºti, N. Manolescu, Constantin
Dãnescu, Grigore Tollea, Nicolae Rizescu, D.
Teodorescu. Dupã 1990, PNL a devenit o prezenþã activã
în viaþa politicã a oraºului ºi a judeþului, în conducerea sa
succedându-se Constantin Andreescu, Sorin Gogeanu,
Florin Aurelian Popescu, Ion Mihai Dumitrescu, Ludovic
Orban, Gabriel Plãiaºu, Cãlin Oros, Daniel Chiþoiu,
Rãducu Filipescu, Gabriel Grozavu. (M.C.)

Ca preºedinte de onoare era Gheorghe Brãtianu.
Obiective urmãrite: înnoirea moralã a þãrii, reducerea
taxelor ºi a impozitelor, instituirea unui regim sever de
economii, eºalonarea datoriilor agricole etc. Partidul a
avut un ecou important în Dâmboviþa, situându-se pe
locul trei în alegerile parlamentare din anii 1932 cu 7,95%
ºi 1933 cu 4%, dupã PNÞ ºi PNL. Organul de presã era
ziarul Acþiunea nouã apãrut în 1930 la Târgoviºte sub
conducerea lui Iulian Grindeanu. Neaflându-se la
guvernare, nu a influenþat în mod deosebit evoluþia
oraºului Târgoviºte. În ianuarie 1938, PNL-Gheorghe
Brãtianu a fuzionat cu PNL (M.C.)

PARTIDUL NAÞIONAL LIBERAL  GHEORGHE
TÃTÃRESCU Concomitent cu evenimentele care se
produceau pe plan naþional, la Târgoviºte, la începutul
anului 1945 s-a desprins din Partidul Naþional Liberal o
grupare condusã de Irimescu-Cândeºti, C. Dãnescu,
Polizu Dragomirescu ºi Nicolae Rizescu-Brãneºti care
a întemeiat P.N.L.-Tãtãrescu. Noul partid a atras atât
foºti liberali, cât ºi grupuri din P.N.Þ. sau fãrã culoare
politicã, devenind un susþinãtor al forþelor procomuniste
grupate în Frontul Naþional Democrat (F.N.D.). F.N.D.
promitea refacerea economiei, reformã agrarã, un regim
nou etc. În alegerile parlamentare din 19 noiembrie 1946,
P.N.L.-Tãtãrescu a candidat pe liste comune cu forþele
procomuniste în cadrul Blocului Partidelor Democratice,
liderul sãu, Nicolae Rizescu-Brãneºti devenind deputat.
În 1947, în contextul mutaþiilor petrecute la nivel central,
acest partid a fost dizolvat. Pentru Târgoviºte, P.N.L.Tãtãrescu nu a adus contribuþii deosebite. (M.C.)

PARTIDUL NAÞIONAL POPULAR S-a constituit la
Târgoviºte în februarie 1946. Se considera reprezentantul
intereselor pãturilor de mijloc, fiind de fapt un satelit al
PCR. Obiectivul principal era sã facã membrilor sãi o
educaþie politicã sãnãtoasã ºi constructivã. Comitetul
de conducere: preºedinte-profesorul Basil Popescu,
vicepreºedinþi-avocatul Vasile Alexe, primarul Târgoviºtei
 Ion Rãdulescu ºi I. Mãtãsaru, casier  Scarlat Florescu,
secretari-profesorul I. Dumitrescu ºi avocatul C. Blãnaru.
În 9 iunie 1946, la Congresul judeþean PNP îºi afirmã
susþinerea pentru forþele procomuniste în alegerile
parlamentare din 19 noiembrie 1946. A activat pânã în
anul 1949, fiind alãturi de PCR în alegerile parlamentare
din 1946 ºi 1948, contribuind la instaurarea regimului
democrat-popular. A fost prezent la întrunirile ºi
mitingurile din Târgoviºte care vizau cucerirea puterii
politice de cãtre forþele raliate în jurul PCR. În februarie
1949, Partidul Naþional Popular se autodizolvã, deoarece
PCR nu mai dorea pluripartidism. (M.C.)

PARTIDUL NAÞIONAL LIBERAL Reprezentativ
pentru scena politicã, Partidul Naþional Liberal îºi are
începutul la Târgoviºte dupã anul 1875, între iniþiatorii
sãi aflându-se Rãducanu Ion Dudãu, Constantin Fussea,
Isaia Lerescu º.a. PNL a activat legal pânã în 1938,
s-a refãcut în anii 1944-1947, în 1947 a fost dizolvat de
regimul comunist ºi s-a reactivat în 1990. În structurile
de conducere s-au remarcat Vasile Dumitrescu, familia
Nicolaescu (Iancu, Constantin, Ionel), Costicã Dimitriu.
Organe de presã: Vocea Dâmboviþei (1878-1879),
Târgoviºtea (1879), Ecoul Dâmboviþei (1879), Kindia
(1878-1879), Cetatea (1878), Curierul Tergu-Vestea
(1880), Stindardul Târgoviºtei (1881), Armonia (1881),
Unirea (1885), Legea nouã (1918-1919), Cuvânt liber
(1920), Dezrobirea (1921), Vremea nouã (1921-1922),
Viitorul Dâmboviþei (1921-1935). În anii de guvernare,
din rândul liberalilor s-au remarcat ca prefecþi distinse
personalitãþi precum Iancu Nicolaescu ºi Costicã
Dimitriu (pânã la Marea Unire din 1918), Polizu
Dragomirescu, Grigore Tollea, C. Deleanu, Dumitru
Câmpeanu, Ion Dimitriu, N. Mãnescu, C. Dãnescu,
Irimescu Cândeºti (în perioada interbelicã). O contribuþie
importantã la reorganizarea ºi modernizarea oraºului

PARTIDUL NAÞIONAL ROMÂN S-a constituit la
Târgoviºte în 1923 ºi a activat pânã în 1926 când a fuzionat
cu Partidul Þãrãnesc, rezultând Partidul Naþional
Þãrãnesc. Din conducerea partidului fãceau parte Mihai
Deºliu, Vasile Alexe, dr. C. Popescu º.a. Programul sãu
prevedea: regim parlamentar constituþional, înfãptuirea
reformei agrare, libertatea alegerilor, înfiinþarea de islazuri
ºi pãduri comunale etc. Organe de presã: Þãranul
Dâmboviþei (1923-1924), Gazeta poporului (1922-1927),
Opoziþia unitã (1926). Numãrul adepþilor din Târgoviºte
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redus. A participat la alegerile parlamentare din 19
noiembrie 1946 pe listã comunã alãturi de forþele
procomuniste (Blocul Partidelor Democrate). În 1947,
acest partid a ieºit din scena politicã, nelãsând urmãri
pozitive în istoria oraºului Târgoviºte. (M.C.)

ºi din judeþ a fost relativ modest, astfel încât intenþia ca
Dâmboviþa sã devinã o fortãreaþã a marelui Partid
Naþional nu s-a împlinit. Modest ca influenþã politicã,
acest partid nu a influenþat evoluþia oraºului Târgoviºte.
De menþionat cã în Dâmboviþa s-a constituit prima
organizaþie a PNR din Vechiul Regat. (M.C.)

PARTIDUL NAÞIONALIST DEMOCRAT Înfiinþat de
Nicolae Iorga în 1910 la nivelul þãrii, acest partid
reprezenta interesele unor categorii precum intelectualii,
mica burghezie ruralã ºi urbanã etc. Programul sãu
prevedea mãsuri cerute de societatea româneascã:
reformã agrarã radicalã, lãrgirea dreptului de vot,
descentralizarea administrativã etc. La Târgoviºte,
organizaþia judeþeanã s-a afirmat dupã 1918, în
conducerea sa remarcându-se inginerul N. Cosãcescu
 preºedinte, Theodor Pârjolescu, ªerban Tassian,
preotul Al. Dolinescu, colonelul Gheorghe Popescu,
avocaþii târgoviºteni Nicu Ciornei ºi Gheorghe Rãdulescu
º.a. Organe de presã: Dâmboviþa(1922), Dâmboviþa
nouã (1923), Gazeta poporului (1922-1927), Opoziþia
unitã (1926), Dâmboviþa nouã (1931-1936). Partidul a
jucat un rol important în viaþa oraºului ºi a judeþului în
anii de guvernare 1931-1932, când liderul sãu, avocatul
Nicu Ciornei a devenit prefect, iar profesorul Ilie
Angelescu, ºeful organizaþiei târgoviºtene a ajuns
primarul oraºului. Dintre cele mai importante realizãri
amintim: intervenþii la guvern pentru a se asigura salariile
ºi pensiile, adoptarea noului proiect al planului de
sistematizare, ajutoare pentru locuitorii din cartierul
Sârbi, distrus de incendiul din 1928, asigurarea apei
potabile, întocmirea devizului pentru construirea Halei
centrale, îmbunãtãþirea canalizãrii, introducerea preþurilor
maximale la produsele de strictã necesitate etc. Trebuie
subliniatã contribuþia parlamentarilor dâmboviþeni:
deputaþii C. Dimitru, Gh. Iorga, ªerban Tassian, Leon
Sculi (Uniunea Naþionalã formatã din PNL ºi Partidul
Iorghist), Vasile Alexe (Partidul Þãrãnesc-Lupu), Iancu
Anastasescu (Partidul Poporului) ºi senatorii Pârvan
Voiculescu, C. Rosetti. Dupã 1932, partidul a intrat în
declin, fiind desfiinþat în 1938. (M.C.)

PARTIDUL NAÞIONAL ÞÃRÃNESC S-a constituit
în 1926 prin fuzionarea dintre Partidul Þãrãnesc ºi
Partidul Naþional Român. A activat legal pânã în 1938,
s-a refãcut în anii 1944-1947 (în 1947 a fost dizolvat de
regimul comunist) ºi s-a reactivat în 1990. La
conducerea organizaþiei dâmboviþene s-au aflat Cezar
Spineanu, Vasile Haneº º.a. Organe de presã: Vremea
nouã (1927-1938). În anii de guvernare (1928-1931,
1932-1933) s-au evidenþiat ca prefecþi distinºi politicieni
precum N. Rosnovanu, C. Sãndulescu, Alexandru
Vasilescu. Un rol important în dezvoltarea ºi
modernizarea oraºului Târgoviºte l-au avut primarii Petre
Popescu, Cezar Spineanu, Victor Kercea, Gonzalv
Ionescu. Sub administraþia naþional-þãrãnistã, oraºul a
cunoscut realizãri importante: lansarea proiectului pentru
construirea Halei ºi asfaltarea pieþei, sistematizarea
urbei, îmbunãtãþirea iluminatului public, mãsuri pentru
combaterea incendiilor, repararea ºcolilor, sfinþirea
Mitropoliei, împroprietãrirea demobilizaþilor º.a.
Dezvoltarea judeþului ºi a oraºului se leagã de contribuþia
parlamentarilor naþional-þãrãniºti: deputaþii Cezar
Spineanu, Vasile Haneº, ªtefan Cercel, C. Sãndulescu,
G. Ionescu, Gh. Marinescu (1928-1931), Cezar
Spineanu, Vasile Haneº, I. Georgescu, N. Iordache,
Mihail Florescu (1932-1933) ºi senatorii Ilie Popescu,
N. Constantinescu (1928-1931), Gonzalv Ionescu,
Policarp Popescu, Alexandru Vasilescu (1932-1933).
Dupã 1990, PNÞ s-a refãcut, având o prezenþã activã în
viaþa oraºului îndeosebi în anii 1996-2000 când s-a aflat
la guvernare. Se evidenþiazã rolul unor politicieni precum
Romeo Popescu  preºedintele Consiliului judeþean,
Teodor Bâte  primarul Târgoviºtei, Iancu Constantin 
prefectul judeþului, Irineu Popescu preºedintele
organizaþiei judeþene, senator ºi deputat. (M.C.)

PARTIDUL NOUA GENERAÞIEOrganizaþia Dâmboviþa
ia fiinþã în februarie 2007. Conducerea judeþeanã: fondator
Victor ªerbãnescu, preºedinte; apoi Ion Sãvulescu;
vicepreºedinþi: George Þîncu, George Casandra; membru
fondator: Dumitru Banu. Continuã. (G.C.)

PARTIDUL NAÞIONAL ÞÃRÃNESC  ANTON
ALEXANDRESCU În concordanþã cu evenimentele care
se produceau la nivel naþional, la începutul anului 1945, o
grupare condusã de colonelul C. Sãndulescu s-a desprins
din organizaþia judeþeanã Dâmboviþa a Partidului Naþional
Þãrãnesc ºi a format PNÞ-Anton Alexandrescu. Noul partid
ºi-a modelat tactica ºi acþiunile, devenind un sprijinitor al
forþelor procomuniste grupate în Frontul Naþional Democrat. În 1946 s-a constituit organizaþia de tineret condusã
de Gheorghe Constantinescu. Congresul þinut la Târgoviºte
în iunie 1946, în prezenþa liderului naþional Anton
Alexandrescu, a încercat soluþii pentru consolidarea
organizatoricã, dar numãrul simpatizanþilor a rãmas relativ

PARTIDUL RADICAL ÞÃRÃNESC La nivel naþional,
acest partid s-a format în urma desprinderii din Partidul
Naþional Þãrãnesc a grupãrii conduse de Grigore Iunian,
în 1932. La Târgoviºte s-a înfiinþat organizaþia judeþeanã
în august 1933, avându-l ca preºedinte de onoare pe
Grigore Iunian ºi ca secretar pe Aurel Ionescu. Obiective
propuse: naþionalizarea bogãþiilor subsolului, reducerea
impozitelor, respectarea drepturilor ºi libertãþilor
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(1993-2001) ºi apoi în Partidul Social Democrat în urma
fuziunii cu PSDR (2001);Partidul Democrat-FSN,devenit
Partidul Democrat. Aceste realitãþi se regãsesc ºi în
judeþul Dâmboviþa. Un rol important pe scena politicã
localã îl joacã PSD condus de Ion Stan ºi Adrian
Þuþuianu.În anii de guvernare FSN-FDSN-PDSR-PSD
(1990-1996 ºi 2001-2004), la conducerea prefecturii
s-au aflat Emil Dima, Marin Antonescu, Ion Stan, Victor
Sanda. Ca primari ai Târgoviºtei au activat Tulai Bonifaciu,
Nicolae Constantinescu, Ungureanu Ricã (1990),
Gheorghe Ana (1990-1991), Decebal Simionescu (19911992), Tudor Radu Florian (1992-1995), Ungureanu Ricã
(1995-1996), Iulian Furcoiu (2000-2008).Un rol important
l-au avut parlamentari precum Emil Dima, Popa Daniela,
Traian Novolan,Gheorghe Ana, Ion Stan, Adrian Þuþuianu
ºi alþii. (M.C.)

democratice etc. Formaþiune politicã modestã, nu a atras
mulþi simpatizanþi, fapt reflectat în rezultatele slabe
obþinute în alegerile parlamentare din 1933 ºi 1937. (M.C.)

PARTIDUL REPUBLICAN Organizaþia Dâmboviþa
a luat fiinþã în februarie 1990. Preºedinte fondator:
Nicolae Diaconescu; vicepreºedinte: Silvestru Popescu.
A avut un candidat la alegerile parlamentare din 1992:
Aurelia Catanã. Fuzioneazã în aprilie 1994 cu
organizaþia judeþeanã a PDSR. (G.C.)
PARTIDUL ROMÂNIA MARE Organizaþia
Dâmboviþa ia fiinþã la 14 decembrie 1991, fondatori fiind
Constantin Voicu ºi Corneliu Dan Vrabie. Preºedinþi de
la înfiinþare ºi pânã astãzi: Constantin Voicu, Corneliu
Voica, Dumitru Barbu, Vasile Horga, Ion Ciurlãu; primvicepreºedinþi: Corneliu Dan Vrabie, Constantin Voicu;
preºedintele organizaþiei municipale Târgoviºte:
Constantin Lifu, Valeriu Cotolan, Iulian Ionescu;
preºedinta organizaþiei de femei: Nicolaeta Fodor, Maria
Mititelu; preºedintele organizaþiei de tineret: Ionuþ Voica,
Cristian Spãtaru, Florin Tulai, Roxana ªuºnea, Ioana
Alexandra Catinca. Parlamentari: Ilie Merce, Vasile
Horga  senatori; Marian Ionescu  deputat. (G.C.)

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT DIN ROMÂNIA
(CUNESCU) Organizaþia Dâmboviþa ia naºtere la
începutul anului 1996; iniþiator/preºedinte, universitarul
Henri-George Coandã; vicepreºedinte: George Goglea.
În 2000 fuzioneazã cu organizaþia judeþeanã a Partidului
Democraþiei-Sociale din România, care devine Partidul
Social Democrat. În structura organizatoricã a existat
ºi organizaþia de femei (preºedinte: Aurelia Oprea) ºi
de tineret (preºedinte: Tatiana Oprea). (G.C.)

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT Înfiinþat în 1927,
Partidul Social Democrat acþiona pentru  desfiinþarea
exploatãrii economice, a asupririi politice sau naþionale
ºi a înapoierii culturale sub orice formã,prin cucerirea
puterii de stat, socializarea mijloacelor de producþie,
transport ºi schimb ºi transformarea statului de clasã
burghezo-capitalist în societate democraticã
socialistã.El a activat legal pânã în 1938 când a fost
dizolvat de regimul carlist. S-a refãcut în 1944, devenind
un sprijinitor al forþelor procomuniste grupate în Frontul
Naþional Democrat, iar în 1948 a fuzionat cu Partidul
Comunist Român, rezultând Partidul Muncitoresc
Român. Aceastã situaþie se regãseºte ºi în Dâmboviþa.
Aici, la conducerea partidului s-au aflat avocatul Grigore
Constantinescu, iar din 1946 Ion Bãnulescu. Numãrul
simpatizanþilor era modest,iar acest lucru este dovedit
de rezultatele înregistrate în alegerile parlamentare. Deºi
în 1928 au încheiat cartel electoral cu PNÞ ºi în acest
context au ajuns la guvernare, social-democraþii nu au
contat pe scena politicã localã. La alegerile parlamentare din 1946 au mers pe liste comune cu forþele
procomuniste în cadrul Blocului Partidelor Democratice
ºi au trimis în Parlament ca deputaþi pe Ion Bãnulescu
ºi Hugo Baranga. În contextul revoluþiei din 1989, se
constituie mai multe formaþiuni politice de nuanþã social-democratã:Partidul Social Democrat-devenit
Partidul Social Democrat din România; Frontul Salvãrii
Naþionale (1989-1992), din care se desprinde Frontul
Democraþiei ºi Salvãrii Naþionale (1992-1993),
transformat în Partidul Democraþiei Sociale din România

PARTIDUL SOCIALIST La Târgoviºte, reorganizarea activitãþii socialiste a început dupã Primul Rãzboi
Mondial când s-au pus bazele Partidului Socialist.
Scopul sãu era desfiinþarea exploatãrii muncii sub orice
formã. Audienþa acestei formaþiuni politice la Târgoviºte
ºi în judeþ a fost modestã, fapt concretizat în rezultatele
obþinute în alegerile parlamentare din anii 1920 (2,62%
din voturi) ºi 1922 (fãrã voturi). Evenimentele petrecute
la nivel central ºi anume înfiinþarea Partidului Comunist
(mai 1921) ºi constituirea Federaþiei Partidelor Socialiste
din România (iunie 1921) nu au determinat o revigorare
a miºcãrii socialiste dâmboviþene. Mutaþiile produse în
miºcarea socialistã din România conduc la constituirea
în anul 1927 a Partidului Social Democrat, fapt care se
reflectã ºi în viaþa politicã târgoviºteanã. (M.C.)
PARTIDUL SOCIALIST AL MUNCII Organizaþia
Dâmboviþa este înfiinþatã la 27 februarie 1991. Preºedinþi:
Gigel Anghel, Constantin Joia, Georgeta Cãlinoiu, Victor
Drãghici. Membrii ai organizaþiei dâmboviþene aleºi în
Comitetul Central al PSM: Ion Hotinceanu, Gigel
Anghel, Georgeta Cãlinoiu, Constantin Joia, Victor
Drãghici. Organizaþia îºi înceteazã activitatea odatã cu
partidul, în 2004. (G.C.)
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN Organizaþia
Dâmboviþa este înfiinþatã în 2004. Preºedinte: ªtefan
Amuza; vicepreºedinte: Ion Anghel. Continuã. (G.C.)
352

Enciclopedia oraºului Târgoviºte

PARTIDUL STÂNGII UNITE Organizaþia Dâmboviþa
ia fiinþã în aprilie 2006. Preºedinte: Ion Hotinceanu; primvicepreºedinte: Ion Smãrãndescu; vicepreºedinþi:
Gheorghe Ungureanu, Dragoº Teodorescu, Elena
Olteanu. Continuã. (G.C.)

crucii), iar în partea de jos Târgoviºtea; inscripþiile sunt
separate de frunze de stejar ºi laur. (G.T./ C.V.)

PAUL DE ALEP (1627  22.VI.1669, Tiflis) Se trage
dintr-o familie de preoþi sirieni. Îºi însoþeºte pãrintele
(patriarhul Macarie) în cãlãtoria fãcutã în þãrile ortodoxe
din rãsãritul, apoi în nordul Europei (între 1652  1659)
în calitate de arhidiacon ºi de secretar patriarhal. Autor
al lucrãrii Cãlãtoria patriarhului Macarie din Alep,
pãstratã în mai multe manuscrise, în care face o amplã
descriere a cãlãtoriei în Þãrile Române ºi Rusia. O
importanþã deosebitã prezintã descrierea Târgoviºtei
(oraºul, Curtea Domneascã, Mitropolia, alte biserici
importante, împrejurimile, obiceiurile la curte etc.). Iatã
cum prezintã Curtea Domneascã: Sã se ºtie cã
Curtea domnului Þãrii Româneºti este mare ºi
înconjuratã cu un zid de piatrã; un râu curge la capãtul
ei. Biserica, la care ajungi pe o scarã, este foarte mare;
este aºezatã la mijlocul ?curþii?. Este împãrþitã în trei
pãrþi: partea exterioarã cuprinde arcadele nartexului, apoi
ajungi printr-o a doua uºã în partea a doua a bisericii,
unde se aflã mormintele domnilor; apoi se intrã printr-o
a treia uºã în naosul bisericii, care este o încãpere foarte
veche. Deasupra ei sunt cupole înalte ºi este înconjuratã
cu strane. În mijlocul acestei Curþi este un turn de piatrã,
mare ºi înalt, care ne-a uimit prin înãlþimea lui; acolo se
aflã orologiul oraºului ºi acolo stau de strajã mulþi
paznici. În timpul cinei aceºtia bat dintr-o tobã asemenea
unei khalilie de la noi, pentru a opri circulaþia în timpul
nopþii; dupã aceea aprind o luminã mare ºi atâta timp
cât rãmâne aprinsã lumina, nimeni nu îndrãzneºte sã
umble [pe uliþe]. (V.P.)

PARTIDUL ÞÃRÃNESC S-a înfiinþat la Târgoviºte
în decembrie 1918, avându-i ca lideri pe Cezar Spineanu
ºi Vasile Haneº. A activat pânã în anul 1926, când a
fuzionat cu Partidul Naþional Român, formându-se astfel
Partidul Naþional Þãrãnesc. Reprezenta îndeosebi
interesele ºi aspiraþiile celor din lumea satelor,având
un program atractiv:dezvoltarea agriculturii,împãrþirea
moºiilor la þãrani,impozit progresiv pe venit,organizarea
þãrãnimii în cooperative, ridicarea nivelului cultural al
satelor etc. Principalul organ de presã era Þãranul
(1918-1925). A obþinut rezultate importante în alegerile
parlamentare: 74,42% în 1919, 46,13% în 1920 (în
coaliþie), 23,11% în 1922. Parlamentarii þãrãniºti s-au
preocupat pentru aprovizionarea ºi refacerea oraºului
în anii de dupã Primul Rãzboi Mondial, afirmându-se
deputaþii Christache Georgescu, Vasile Haneº, Ion
Ciorãnescu, Cezar Spineanu, Petre Popescu, preotul
C. Cercel, N. Constantinescu-Ciupele. (M.C.)
PARTIDUL UMANIST/ CONSERVATOR Organizaþia
Dâmboviþa se constituie în primãvara anului 1992 ca
organizaþie din teritoriu a Partidului Umanist Român, acesta
fiind titulatura iniþialã a formaþiunii politice; preºedinte
fondator: arh. Valeriu Ionescu. În 2005 formaþiunea îºi
schimbã titulatura în Partidul Conservator când are loc ºi
o redefinire a organizaþiei dâmboviþene, preºedinte
refondator fiind omul de afaceri Alexandru Alexandrescu;
preºedinþi apoi: Daniela Popa, Gheorghe Zotic. (G.C.)

PAVELESCU-DINO, D. (1870, Calafat  ?) Sculptor. Studii elementare ºi liceale la Bucureºti. A studiat
la ªcoala de Arte Frumoase din þarã cu prof.
Georgescu ºi în Italia (Florenþa). S-a remarcat prin
realizarea busturilor mai multor personalitãþi: Regele
Carol I, A. Marghiloman, Împãratul Traian (Brãila),
Monumente ale eroilor din Rãzboiul pentru
Independenþã (Piteºti ºi Craiova). La Târgoviºte a
realizat o lucrare în bronz închinatã lui Grigore
Alexandrescu care a fost aºezatã în grãdina centralã
din faþa Primãriei la al doilea rond ºi cu faþa spre strada
Libertãþii la 21 mai 1898. (M.O.)

PARTIDUL UNITÃÞII NAÞIONALE ROMÂNE 
Organizaþia Dâmboviþa este constituitã în toamna anului
1992. Preºedinþi: Romulus Rujan ºi Gheorghe Amuza;
vicepreºedinþi: Gheorghe Amuza ºi Dan Vasilescu. În
aprilie 2003 fuzioneazã cu Partidul Naþional Liberal. A
avut pe durata existenþei sale consilieri în Consiliul
Judeþean Dâmboviþa ºi doi primari de comune (Bãrbuleþu
ºi Crânguri). (G.C.)
PATROANA OCROTITOARE A ORAªULUI
MAICA DOMNULUI CU PRUNCUL (PLATITERA) A
fost realizatã de artistul Vasile Blendea, în 1943. La
iniþiativa primarului Lazãr V. Petrescu, artistul s-a deplasat
la Arhivele Statului Braºov ºi s-a inspirat din vechile peceþi
folosite în cancelaria oraºului Târgoviºte în perioada
medievalã. Noua emblemã realizatã acum are în centru
pe Maica Domnului cu pruncul, în stânga  vulturul cruciat
care þine în gheare o balanþã; în dreapta- Turnul Chindiei.
Compoziþia este încadratã în partea de sus de inscripþia
Primãria oraºului(între cele douã cuvinte se aflã semnul

PÃUN, Horia (28.I.1971, Ploieºti, Prahova)
Baschetbalist. Absolvent al Liceului Ienãchiþã
Vãcãrescu Târgoviºte (1989). Licenþiat al Facultãþii
Militare de Educaþie Fizicã ºi Sport din cadrul Academiei
Naþionale de Educaþie Fizicã ºi Sport Bucureºti (1995).
A început sã practice baschetul în anul 1979 cu
antrenorii Gabriel Ionescu ºi Valerian Ioan. Legitimãri:
CSª Târgoviºte (1979-1989), CSª + Oþelinox Târgoviºte
(1987-1989), Dinamo Bucureºti (1989-1990), Sportul
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PÃSCULESCU, N. (1870-1925) Profesor de limbã
românã ºi latinã la Gimnaziul Ienãchiþã Vãcãrescu,
din anul 1899. S-a fãcut remarcat prin culegerea
Literatura popularã româneascã care a apãrut în anul
1910 ºi unde se întâlnesc numeroase colinde din zona
Târgoviºtei. (M.O.)

Studenþesc Bucureºti (1990-1991), Steaua Bucureºti
(1991-1996), BRD-CSU Ploieºti (1996-1998), SOCED
Bucureºti (1998-1999). În 1999 s-a retras din activitatea
de performanþã în urma unei accidentãri suferite pe
terenul de joc. În perioada în care a evoluat la echipe
din Târgoviºte a jucat 4 sezoane în campionatul republican al juniorilor ºi ºcolarilor ºi 2 în divizia B (unde
a avut o contribuþie majorã la promovarea echipei Oþelinox
în primul eºalon baschetbalistic al þãrii, 1989). În intervalul
de timp cât a fost legitimat la CSª Târgoviºte a câºtigat
5 medalii la campionatele naþionale de juniori (3 de aur,
la minibaschet  1983, juniori III  1986, juniori II  1988;
un argint, la minibaschet  1981; un bronz, la juniori I
 1989). A evoluat de cca. 45 ori în naþionalele de juniori
ale României (debut ca internaþional în 1986, la
Budapesta, într-un meci România  RD Germania). La
Campionatele balcanice de juniori II a câºtigat o medalie
de argint (1987). Ulterior perioadei târgoviºtene a evoluat
10 sezoane în divizia A, unde a jucat peste 400 de
meciuri. A câºtigat, cu Steaua Bucureºti, douã locuri 2
ºi un loc 3 în campionat ºi a evoluat în 3 ediþii ale cupelor
europene intercluburi (Cupa Cupelor, Cupa Koraci). A
susþinut, în întreaga carierã, peste 200 de meciuri în
diferite reprezentative (juniori, tineret, seniori) ale
României. Din aceastã posturã a câºtigat la Campionatele
balcanice un titlu la juniori (1990) ºi o medalie de argint
la seniori (1991), iar la Campionatele mondiale militare o
medalie de bronz. A activat ca antrenor la CSª Ploieºti
juniori (1991-1998) ºi la BRD-CSU Ploieºti, divizia A
(1998-1999). Manager General al Federaþiei Române de
Baschet (2010). (A.B.)

PÃTRAªCU CEL BUN (?  24.XII.1557) Domn al
Þãrii Româneºti (a. 12 mart. 1554  24 dec. 1557). Fiul
lui Radu Paisie, este numit domn de cãtre sultan pe 26
feb. 1554. Participã cu oaste, alãturi de domnul Moldovei,
la instalarea principelui Ioan Sigismund Zápolya, favoritul
turcilor, în Transilvania (1556). În conflict cu marele vizir,
Rüstem paºa, este pârât sultanului cã ar fi întreþinut
relaþii cu habsburgii ºi mazilit. A luat o serie de mãsuri
pentru creºterea economicã a þãrii ºi a sprijinit activitatea
tipograficã a diaconului Coresi, precum ºi construirea
bisericilor Gorgota ºi a celei domneºti din Râmnic.
Moare otrãvit probabil de cãtre medicul sãu, din ordinul
marelui vizir. În august 1554, Pãtraºcu cel Bun vine la
Târgoviºte de unde acþioneazã pentru liniºtirea þãrii ºi
reîntoarcerea boierilor pribegi. Aceºtia vor fi repuºi în
drepturi, primindu-ºi proprietãþile ºi rangurile, iar domnul
primeºte supranumele cel Bun. În spiritul acestei
reconcilieri se înscrie ºi cãsãtoria fiicei voievodului cu
fiul logofãtului Radu, fruntaºul pribegilor, ceremonia
având loc la Târgoviºte. Va prefera oraºul pentru curtea
sa, dar documentele emise aici sunt la fel de numeroase
precum cele emise din Bucureºti. Înmormântat în
biserica Mãnãstirii Dealu. (A.ª./M.O.)
PÂRCÃLABUL OT TÂRGOVIªTE A reprezentat o
funcþie pentru care documentele nu precizeazã clar nici
atribuþiile ºi nici durata mandatului. Existã o deosebire
între pârcãlabul de curte ºi cel de Târgoviºte, pe care,
în prezent, nu putem s-o identificãm. Primele menþiuni
ale funcþiei apar din 30 octombrie 1610 când se fãcea o
tocmealã în casa lui Ion pârcãlabul în Târgoviºte,
reamintit ºi în 1612 ºi 1613. Funcþia reapare în documente
dupã 1630, când se întâlnea Proca pârcãlabul (1630),
Pãdure pârcãlab de curte (1631-1641), Stan pârcãlab
ot Târgoviºte (1652), Pãtraºco pârcãlab, a cãrui fiicã,
Neacºa, s-a cãsãtorit cu Negoiþã Vãcãrescu. Cãtre
sfârºitul secolului au reapãrut Dumitru Avanul...
pârcãlabul ot Târgoviºte, Radu pârcãlab, Tudor
pârcãlab ºi Gheorghiþã pârcãlabul za curte. (M.O.)

PÃLÃNGEANU, Emil (31.I.1891, Piatra Neamþ 
23.I.1953) Atlet, general, profesor universitar. Absolvent
al ªcolii Militare de Ofiþeri Bucureºti ºi licenþiat al
Institutului Regal Central de Gimnasticã Stockholm. Din
postura de locotenent, membru al Societãþii Sportive
de la Liceul Militar Mãnãstirea Dealu (1913-1916) a
obþinut în 1916, la campionatele naþionale, 5 titluri de
campion în 3 dintre probe, performanþele cu care a
câºtigat titlurile constituind ºi noi recorduri naþionale.
În istoria atletismului românesc este singurul sportiv
care a reuºit sã devinã campion naþional în toate cele 4
probe clasice de aruncãri (greutate, disc, ciocan, suliþã).
Impreunã cu alþi colegi de la Liceul Militar Mãnãstirea
Dealu (Virgil Bãdulescu, Alexandru Manolescu, Ion
Lascãr) în 1922 a fãcut parte din echipa de conducere
a nou înfiinþatului Institutul Naþional de Educaþie Fizicã
din Bucureºti. A fost Preºedinte al Federaþiei Române
de Atletism ºi Preºedinte al Federaþiei Române de Schi.
Distins cu Ordinul Bene Merenti  clasa I (1924) ºi de
Uniunea Federaþiilor de Sport din România cu Diploma
de Onoare (1939) ºi cu Insigna de Onoare  clasa I
(1939). A murit, ca deþinut politic, la Canalul Dunãre 
Marea Neagrã. (A.B.)

PÂRJOLESCU, Theodor Avocat, gazetar, important politician al perioadei interbelice, membru în
conducerea judeþeanã ºi vicepreºedinte al Partidului
Poporului (1918-1922), deputat în anii 1920-1922. În
1922 s-a înscris în Partidul Naþionalist Democrat, casele
sale din Târgoviºte fiind folosite, provizoriu, ca sediu al
acestui partid. Sub redacþia sa a apãrut ziarul
Dâmboviþa (1922-1923). Apreciat de N. Iorga, Theodor
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(2004). Face parte din colegiul de redacþie al revistei
Radical a liceului absolvit, unde publicã fragmente ale
unor piese de teatru. Premiat la Concursul Naþional de
Literaturã Moºtenirea Vãcãreºtilor de la Târgoviºte
(1999) pentru teatru scurt. În timpul studiilor, bursier la
New York University (2003/2004). Autor al unor piese
jucate pe scenele din Bucureºti, Târgoviºte, Constanþa,
Paris, New York (O staþie, Punami, Picabo, Pinguini,
U.F., Spanacul ºi bomba, România zi, Bonzo).
Premiat la Festivalul Dramaturgiei Româneºti de la
Timiºoara (2004) cu spectacolul 8.9.8.9. ...fierbinte dupã
89. Fondator ºi producãtor al unui club de teatru alternativ
Dramati.com ºi director al Companiei independente BLA,
nãscutã din dorinþa publicului tânãr de a se exprima
asupra ceea ce se întâmplã în jurul lui, dar ºi asupra
fiinþei umane, de o mare complexitate azi. Publicã mai
multe volume printre care Cameleonic (1999) ºi
Târgoviºte de jucãrie (2011). (V.P.)

Pârjolescu a fost ales secretar general al Partidului
Naþionalist Democrat din Dâmboviþa în 1923, iar în 1924
a devenit lider judeþean, alãturi de ªerban Tassian. A
contribuit la apariþia ziarului Gazeta poporului (19221927). Membru în Consiliul Comunal al Târgoviºtei
(1926-1927). (M.C.)

PÂRJOLESCU-RIZESCU, Maria (Marioara)
(1894, Bucureºti  1917 Huºi, Vaslui) Eroinã a Crucii
Roºii Române din Primul Rãzboi Mondial era fiica mare
a industriaºului dâmboviþean Stan Rizescu, cãsãtoritã
cu avocatul târgoviºtean, omul politic (liberal), Theodor
Pârjolescu. La izbucnirea rãzboiului, Marioara
Pârjolescu s-a înscris ca sorã voluntarã la cursurile
Societãþii Române de Crucea Roºiei fãcând practicã la
Spitalul Judeþean Târgoviºte. Dupã eºecul ofensiv în
Transilvania, spitalul s-a umplut de rãniþii cãzuþi în luptele
din nordul judeþului, iar eroina a dovedit mult spirit de
abnegaþie, îngrijind pânã la epuizare rãniþii care soseau
de pe front. A luat parte la evacuarea rãniþilor în Moldova,
la Huºi. Aici s-a îmbolnovit de febrã tifoidã în urma cãreia
a decedat. Înmormântarea la Huºi a fost o mare
manifestare de simpatie, cãci la apelul ºefului spitalului,
sute de localnici au condus-o pe ultimul drum.
Osemintele sale au fost aduse în sat prin grija armatei
ºi a Societãþii Cultul Eroilor, unde tatãl ei, Stan Rizescu,
i-a ridicat un mormânt din granit negru în cimitirul din
Brãneºti (jud. Dâmboviþa). (G.T./ C.V.)

PECETEA ORAªULUI TÂRGOVIªTE Era aplicatã
de judeþul oraºului. Avea culoarea neagrã, în mijloc se
afla figura Maicii Domnului, iar pe margini o legendã care
în traducere preciza cã s-a fãcut [ ] în zilele preacinstitului
Neagoe voievod Basarab (1512-1521). S-a pãstrat sub
aceastã formã în cursul secolelor XVI-XVII. (M.O.)
PEHOIU, Constantin (17.IX.1960, Perºinari,
Dâmboviþa) Absolvent al Liceului (azi Colegiu Naþional)
Ienãchiþã Vãcãrescu din Târgoviºte, al Institutului de
Educaþie Fizicã ºi Sport, Academiei Naþionale de
Educaþie Fizicã ºi Sport din Bucureºti; studii
postuniversitare ºi de master la Universitatea Valahia;
doctorat în ºtiinþele educaþiei la Universitatea Bucureºti
ºi în management la Universitatea Valahia. Profesor,
în Târgoviºte ºi judeþul Dâmboviþa în învãþãmântul
preuniversitar; antrenor al lotului de atletism al Universitãþii
Valahia; cadru didactic titular al Universitãþii Valahia,
fiind aici fondator al specializãrii educaþie fizicã ºi sport.
Este profesor universitar; a fost ºef de catedrã; iar în
prezent este decan al facultãþii de ªtiinþe Umaniste.
Fondator al Clubului Sportiv Universitar Valahia, redactor fondator al postului de radio Minisat din Târgoviºte ºi
al cotidianului Realitatea dâmboviþeanã. Autor a
numeroase lucrãri (volume, studii, articole) vizând istoria
atletismului, managementul sportiv, metodica predãrii
educaþiei fizice, turismului ºi sportului. Este membru al
unor asociaþii internaþionale, al Academiei Olimpice
Române, în Consiliul Naþional pentru ªtiinþa Sportului ºi
în Comisia Naþionalã de Educaþie Fizicã ºi Sport; este
vicepreºedinte fondator al Societãþii Române pentru
Educaþie Fizicã ºi Sport. (G.C.)

PÂRVULESCU, Constantin (1895, Olãneºti,
Vâlcea  1992) Om politic, unul din fondatorii PCR în
1921, membru al C.C. al PCR (din 1929) ºi al Biroului
Politic (din 1932). Arestat în 1934, reuºeºte sã se
refugieze în URSS de unde revine în þarã în anul 1944.
Dupã 1945 a ocupat funcþii importante pe linie de partid
ºi de stat. În 1946 ºi 1948 este ales în Parlament ca
deputat de Dâmboviþa. În aceastã calitate a avut diverse iniþiative pentru Târgoviºte ºi pentru judeþ: sprijinã
campania sanitarã împotriva bolilor sociale, susþine
proiectul de introducere a gazului metan în Târgoviºte,
iniþiazã campania pentru strângerea de cãtre târgoviºteni
a fondurilor ºi a materialelor necesare construirii
Teatrului Popular ºi a Bãii Publice, pune piatra
fundamentalã a Gimnaziului Unic din Pietroºiþa (mai
1948) º.a. Ziarul târgoviºtean Chemarea, de orientare
comunistã, îl aprecia în 1948 pe C. Pârvulescu pentru
cã a iniþiat campania de reconstrucþie a judeþului
Dâmboviþa. A fost de mai multe ori oaspete al oraºului
Târgoviºte. (M.C.)
PECA, ªtefan (13.VIII.1982, Târgoviºte) Prozator,
dramaturg, publicist. Studii gimnaziale ºi Liceul Ienãchiþã
Vãcãrescu în oraºul natal (1999). Absolvent al Facultãþii
de Comunicare ºi Relaþii Publice din cadrul ªcolii
Naþionale de ªtiinþe Politice ºi Administrative Bucureºti

PELLERDI, Petru (?  ~1596) Petru Pellerdi sau
Petru diacul a fost subcãmãruº al principelui Sigismund
Báthory ºi diac al cancelariei ardelene, în care calitate,
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PERÞEA, Constantin (14.IX.1932, Seon, Prahova
 6.III.2002, Târgoviºte) Absolvent al ºcolii Militare de
Muzicã ºi al Conservatorului Ciprian Porumbescu din
Bucureºti. Ocupã funcþia de ºef de fanfarã militarã în
diferite garnizoane din þarã ºi, dupã ce pãrãseºte armata,
se stabileºte în Târgoviºte unde va preda la ªcoala de
Muzicã ºi Arte Plastice (actualmente Liceul de Artã
Bãlaºa Doamna) ºi va fi ºi director al ªcolii Populare
de Artã. A fost dirijor al unor reputate formaþii corale din
Târgoviºte, Buciumeni, Vãleni-Dâmboviþa, Moroieni,
Petreºti. A creat, componistic, pentru copii ºi
adolescenþi. (G.C.)

în 1595, a participat la expediþia principelui contra lui
Sinan Paºa în Þara Româneascã. Descrie cetatea
Târgoviºte, care este pe un loc atât de frumos încât
mai frumos nici nu poate fi; pe de o parte se ridicã un
deal mare ºi frumos  ºirul de dealuri pe care se ridicã
Mãnãstirea Dealu , cu vii, deasupra cãruia se întind,
pe o lungime de trei mile (cca. 4,5 km), pãduri frumoase
de stejar, iar pe sub ele curge un râu frumos, apoi
Dâmboviþa, cu pãstrãvi ºi alþi peºti frumoºi, iar pe de
altã parte se întinde acel ºes mare ºi frumos pe care
omul nu-l poate cuprinde cu ochii. Urmeazã aprecierile
cu privire la Târgoviºte, oraºul este mare cu multe case
de piatrã ºi mãnãstiri. Pellerdi prezintã exact oraºul
Târgoviºte cu structura sa arhitectonicã: multe case
frumoase ºi mãnãstiri. Fãrã a relata prea mult despre
Curtea Domneascã, o numeºte cetatea pe care Sinan
Paºa o zidise cu toate forþele sale timp de 6 sãptãmâni.
Alãturi de cetatea Curtea Domneascã el menþioneazã
palãncile fãcute de Sinan aici, alcãtuite din doi pereþi
de lemn, palãnci, între care au fãcut umpluturã de
pãmânt, alcãtuind palisada formatã din doi pereþi de
trunchiuri ºi din împletituri de nuiele, alcãtuind
îngrãdituri era de douã suliþe: lemnele de la «palãnci»
erau lemne foarte verzi ºi nuielele de asemenea, precum
ºi pãmântul de umpluturã moale, totul era încã neuscat.
Pe dinãuntru, îngrãditura avea o umpluturã de doi
stânjeni, toatã fãcutã de asemenea din lut moale, iar
înãlþimea ei era de jur împrejur de douã suliþe, fiind
ferecatã din loc în loc, în trei locuri. Nu a putut fi deloc
stricatã de împuºcãturi, dar marea lor mulþime, ajutatã
de fumul groaznicelor împuºcãturi a stricat umplutura
în mai multe locuri, a aprins îngrãditura cu praf de puºcã
ºi cu lemne uscate. (C.I.)

PETANCIÆ, Felix (~1445, Raguza, azi Dubrovnik 
~1517) Succesiv institutor, funcþionar la secþia criminalã
a Republicii Raguzane, funcþie importantã la biblioteca
corvinianã de la Buda, caligraf, notar public, judecãtor,
cancelar al oraºului regesc Zengg, miniaturist, ilustrator
de manuscrise, pictor, cunoscãtor al limbilor latinã,
greacã, chaldaicã, arabã, autor de manuscrise
importante, ilustrate de el. Lucrãrile sale au fost publicate
în mai multe ediþii începând din 1522 pânã în 1584, apoi,
în secolele al XIX-lea ºi al XX-lea. Textul sãu despre
Târgoviºte a fost inserat întocmai de Sebastian Münster
în Cosmografia sa publicatã la Basel în 1550. Iatã textul
lui Petanciæ despre Târgoviºte: Târgoviºte, capitala
românilor ºi reºedinþa osebitã a domnilor, inaccesibilã
nu prin ziduri sau metereze întãrite pe din afarã doar cu
pari ascuþiþi, este aºezatã între mlaºtini care o închid, cu
pãduri mocirloase ºi bãlþi. (C.I.)
PETRE, Olimpiu Eli (3.VIII.1967, Târgoviºte) Este
absolvent al Academiei de Arte Luceafãrul din
Bucureºti. Se afirmã din 1986 ºi pânã astãzi printr-o
evoluþie constantã ºi relevantã, fiind prezent în expoziþii
personale ºi de grup în þarã ºi peste hotare. A executat
82 de lucrãri de sculpturã mare pentru o colecþie
particularã din Los Angeles, Statele Unite ale Americii.
A expus în expoziþii colective/de grup de la Louvain
(Belgia) ºi Veneþia (Italia). A iniþiat ºi organizat tabere
naþionale de creaþie (sculpturã/picturã) cu genericul
Pãdure tânãrã la Moroieni (jud. Dâmboviþa). Sculpturi,
purtându-i semnãtura, mobileazã diferite spaþii ale
Târgoviºtei: ansamblurile monumentale Martiriul
Domnitorului Constantin Brâncoveanu ºi al fiilor sãi
(bronz), Tudor Vladimirescu (troiþã; lemn), busturile
(bronz) domnitorilor Constantin Brâncoveanu, Gavril
Movilã ºi Pãtraºcu cel Bun de pe Aleea voievozilor (Parcul
Chindia), placa cu efigie (bronz) a lui Petru Cercel de la
liceul cu acelaºi nume, bustul haiducului Radu lui Anghel
(bronz). Începând cu anul 2000 executã sculpturã pentru
decorurile unor filme de lung metraj  producþii
internaþionale  ºi realizeazã graficã de interior ºi copertã
pentru numeroase volume de poezie ºi prozã. Are lucrãri
în colecþii de stat ºi particulare din România, Statele

PENESCU, Lucian (7.III.1933, Târgoviºte) Economist, prozator, istoric literar, publicist, bibliofil. Cursuri
primare ºi liceale în Târgoviºte (1952). Licenþiat în ºtiinþe
economice la Academia de Studii Economice Bucureºti
(1957). Economist la Administraþia Financiarã
Târgoviºte, apoi la unitãþi de învãþãmânt, pânã la
pensionare; expert contabil. Cu preocupãri literare, de
istorie a culturii, pasionat colecþionar (carte,
numismaticã, filatelie). Colaboreazã la principalele ziare
ºi reviste târgoviºtene (Valachica, Dâmboviþa,
Târgoviºtea, Legea lui Þepeº, Glasul cetãþii,
Realitatea dâmboviþeanã, Graiul Dâmboviþei, Curier,
Litere), dar ºi la Sãptãmâna, cu recenzii, articole de
istorie literarã, de culturã târgoviºteanã, sau cele dedicate unor scriitori (Radu Petrescu, Vasile Florescu,
Gheorghe Tomozei, Vasile Zamfir, Constantin
Manolescu). Debut editorial cu Filatelie, istorie ºi nu
numai (1972), în colaborare cu A. Constantinescu. Autor
al unor romane de facturã poliþistã Diamante în umbrã
(1975), O floare pentru eternitate (1977), Jocul nopþii
(1978), Taina (1980), Un infinit de emoþii (1982). (V.P.)
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succese cu trupa de teatru Replica  la unele
spectacole asigurând regia  ºi cu formaþiile muzicale
ale Cercului Militar la festivalurile ºi concursurile militare
naþionale. A deþinut funcþia de vicepreºedinte al Filialei
Mihai Viteazul Dâmboviþa a Asociaþiei Naþionale Cultul
Eroilor, fiind unul dintre fondatori; este membru de
onoare al acestei asociaþii. (G.C.)

Unite ale Americii, Germania, Franþa, Norvegia, Belgia,
Danemarca, Italia, Israel, Japonia. (G.C.)

PETRAªCU, Gheorghe (2.XII.1872, Tecuci 
1.V.1949, Bucureºti) Pictor român. Studiazã la ªcoala
de Arte Frumoase din Bucureºti ºi la Academia Julian
din Paris. Face lungi cãlãtorii de studii în Marea Britanie,
Olanda, Germania, Austria, Grecia, Egipt, Italia, Spania.
Expune cu succes la importante expoziþii internaþionale
(Paris, Veneþia) ºi din þarã. Peisajele, naturile moarte,
portretele deconspirã propensiunea artistului spre o ºtiinþã
a compoziþiei echilibrate ºi spre o pensulaþie densã ºi
luminoasã. Pentru o vreme îndelungatã, artistul se retrage
la Târgoviºte unde, pe strada Eugen Breziºeanu, în 1922
îºi ridicã o casã-atelier (astãzi muzeul care-i poartã
numele). Din aceastã perioadã de creaþie ne-au rãmas
câteva picturi celebre: Intrare la Curtea Domneascã din
Târgoviºte, Casã din Târgoviºte, Vedere din
Târgoviºte, Casã dupã ploaie. (G.C.)

PETRESCU, Ioan D. (21.XI.1818, Vãleni de Munte
 1.X.1903, Târgoviºte) Istoric, poet, memorialist, cadru
didactic. Învaþã cu mai mulþi dascãli în localitatea natalã.
Dupã o scurtã perioadã de cãlugãrie se întoarce la
Episcopia Buzãului unde este hirotonisit diacon. Între
1841-1845 urmeazã cursurile seminarului buzoian.
Arestat în perioada evenimentelor de la 1848, întemniþat
la Vãcãreºti, eliberat dupã aproape un an, se refugiazã
la Rucãr, unde rãmâne institutor la o ºcoalã privatã pânã
în 1859. Din 1860, subinspector al ºcoalelor sãteºti din
Dâmboviþa, apoi inspector pentru Muscel ºi Vâlcea. Între
1864-1869, profesor la Curtea de Argeº ºi Câmpulung.
Se mutã definitiv la Târgoviºte (1869) unde este învãþãtor
ºi director de ºcoalã, pânã în 1885. Aici se afirmã în
peisajul cultural ºi educaþional, alcãtuind studii de istorie,
etnografie, fiind ºi un talentat poet ºi memorialist.
Activeazã în cadrul Societãþii Culturale Progresul din
Târgoviºte, susþine înfiinþarea Gimnaziului în 1874,
punând la dispoziþie o parte din spaþiul ªcolii Nr. 1 de
bãieþi, unde era director. Prin scrierile sale Martirii crucii
din ambele Dacii (1856), Mitropoliile þãrei (1870)  prima
lucrare de acest gen în istoriografia noastrã,
Descãlecarea lui Negru Vodã ºi cetatea sa dupã
Dâmboviþa (1894), încearcã o cronicã a locurilor prin care
a trecut, a istoriei acestora. Autor al unui volum
memorialistic, bine documentat Buchetul urmat de diverse cugetãri alese (1889), precum ºi al unuia de poezii
Colecþiune de poezii originale (1895). În 1888 publicã
prima lucrare monograficã dedicatã istoriei oraºului
Târgoviºtea, elaboratã dupã cum mãrturisea, într-o lungã
perioadã de timp, cu unele notaþii, precizând cã se referã
la anul 1866. Participã în 1872 la manifestarea de la
Târgoviºte, prilejuitã de moartea lui Ion Heliade-Rãdulescu
purtând semn de doliu la mâna dreaptã, în frunte cu
elevi ºi eleve ºi preoþii oraºului, portretul ilustrului dispãrut
fiind purtat de I.D. Petrescu. Se înscrie ca o personalitate
importantã în peisajul cultural al Târgoviºtei din ultimele
decenii ale secolului al XIX-lea. (V.P.)

PETRESCU, Ecaterina (28.XI.1952, Bucureºti)
Medic, poetã, prozatoare, publicistã. Pseudonim literar
Ecaterina Botoncea. Studii primare ºi liceale în
Bucureºti. Absolvã Facultatea de Medicinã Generalã
din acelaºi oraº (1978). Medic anestezist la Pucioasa,
Titu, Mãnãstirea Dealu ºi Târgoviºte. Debut literar cu
poezii la revista Târgoviºte (1992). Colaboreazã la
revistele Mioriþa noastrã (New York), Europoesie
(Olanda). Membrã a Uniunii Scriitorilor Medici din
România (2000). Redactor la revista Dâmboviþa
medicalã (din 2000). Autoare a unor volume de poezie
ºi prozã Infarct sufletesc (1992, poezie), Treptele
cerului (1995, prozã scurtã), Femeia lut (1996, poezie
ºi prozã), Cutia cu vechituri (1999, prozã). (V.P.)
PETRESCU, Emil-Cornel (2.II.1952, Târgoviºte) A
absolvit Liceul Ion Heliade-Rãdulescu din Târgoviºte,
ªcoala Militarã de Ofiþeri Activi de Artilerie Antiaerianã
ºi Radiolocaþie din Braºov, Facultatea de Ciberneticã
Economicã de la Academia de Studii Economice din
Bucureºti; obþine masteratul la Facultatea de ªtiinþe
Economice a Universitãþii Valahia din Târgoviºte. Urcã
gradele militare de ofiþer de la locotenent la colonel,
deþinând funcþiile de comandat de pluton, ºef de staþie
de radiolocaþie, ºef de turã, în punctul de comandã
operativ. În timpul revoluþiei din decembrie 1989 a
comandant forþele militare de apãrare a centrului
municipiului Târgoviºte împiedicând unele atacuri
teroriste. Deþine, apoi, cea mai îndelungatã ºefie
(douãzeci de ani) a binecunoscutului Cerc Militar din
Târgoviºte. În acest timp a fost unul din fondatori ºi
organizator al unor manifestãri cultural naþionale, cum
a fost sesiunea de comunicãri ºtiinþifice Orizont militar
istoric la Târgoviºte, al revistei de culturã istoricã
Eroica, fiindu-i ºi secretar de redacþie. A obþinut

PETRESCU, Ion Benone (9.IX.1918, Târgoviºte 
2007, Târgoviºte) Economist, cadru militar, istoric al
culturii, memorialist, publicist. Dupã studii primare,
urmeazã Liceului Militar Nicolae Filipescu de la
Mânãstirea Dealu (1930-1938), apoi ªcoala Navalã
Constanþa (1938-1940) ºi pe cea de aplicaþii a marinei
(1943-1944). Absolvã Academia de Înalte Studii
Industriale ºi Comerciale din Bucureºti (1947). Între
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au fost ºi cu privire la restaurarea Palatului Domnesc.
S-a constatat cã în urmã cu o sutã de ani acesta se
afla într-o stare mult mai bunã. S-a evidenþiat cu acest
prilej, faptul cã reconstrucþia nu se putea face imediat,
lucrarea s-a limitat doar la refacerea celor douã rânduri
de ziduri de incintã ºi a contraforturilor. Pentru a
restaura pictura bisericii a fãcut intervenþii la Statul Major
pentru ca Vasile Blendea restaurator de frescã, sã fie
adus de pe front. La Mãnãstirea Dealu au fost restaurate
turlele, ample lucrãri s-au desfãºurat pentru
reconstrucþia Liceului Militar, conceput de arhitectul
Luculescu într-o proiectare grandioasã, utilat cu tot ce
era mai nou ºi mai confortabil în acel moment pentru o
ºcoalã. O concepþie urbanisticã deosebitã urma sã o
reprezinte trasarea Bulevardului Mareºal Antonescu ºi
a Bulevardului Independenþei, artere largi, drepte,
luminoase. Concepute a avea patru benzi de circulaþie,
cu douã rânduri de tei ºi cu asfalt adus din sudul Rusiei,
unde armata lucra la construcþia drumurilor, cele douã
artere contribuiau la modernizarea oraºului. În cursul
anilor 1942-1943 s-a reluat extinderea canalizãrii pe
strãzile C.A. Rosetti, Libertãþii, Arsenalului, Cârlova,
Curcubeu, C. Fusea, I.C. Brãtianu, Ulicioarã, centrul
oraºului fiind complet canalizat (1944) ºi dotat cu guri
de scurgere, apoi asfaltat. În 1943 s-au terminat
lucrãrile la prima stradã asfaltatã din oraº (I.C.
Brãtianu) prilej cu care s-a fixat în asfalt urmãtoarea
inscripþie: Fãcutu-s-a în Târgoviºte [ ] cea dintâi stradã
asfaltatã în zilele glorioasei domnii a regelui Mihai I, din
dania ctitorului oraºului, mareºalul Ion Antonescu,
conducãtorul statului, primar fiind Lazãr V. Petrescu,
antreprizã G. Al. Lahovary, Ploieºti. 19.XI.1942. A
mutat Oborul de Sãptãmânã care se þinea joia ºi a
dãrâmat cele 500 de barãci din scânduri ºi hala veche,
a mutat oborul de vite pe strada Vârniceri, iar mãcelarii
ºi pescarii ºi-au gãsit locul în noua halã. În faþa noii
Hale Centrale a fost organizatã o piaþã gen Paris, ca
în Apus, unde funcþionau pieþe în mijlocul oraºului,
negustorii veneau cu marfa dimineaþa cu cãrucioare pe
roþi de bicicletã ºi eliberau locul la ora 11. Cu ajutorul
arhitectului Teodorescu a întocmit planurile viitorului
stadion, a executat lucrãri de nivelare, drenare ºi
canalizare, lucrãri ce s-au efectuat cu ajutorul elevilor
ºi premilitarilor. A iniþiat sãrbãtorirea în fiecare an a zilei
oraºului pe 8 septembrie, când se sãrbãtorea ziua Intrãrii
în bisericã a Maicii Domnului, prima festivitate
desfãºurându-se la biserica Albã, unde s-au sfinþit
icoanele ºi s-a adus stema oraºului executatã de Vasile
Blendea. Cu acest prilej s-a fãcut un parastas pentru
toþi judeþii, maghistraþii ºi primarii morþi, în prezenþa
rudelor acestora. Pentru organizarea muzeului a
colaborat îndeaproape cu dr. în istorie Alexandru
Vasilescu. S-au primit donaþii care au constat în cãrþi,
documente, tablouri ºi mobilier de la Constantin Dimitriu,
Grigore Tolea, Tãlãngescu, Caribol, Andronescu, col.

1944-1947 este ofiþer în cadrul Marinei Militare. Din 1948
funcþioneazã ca economist sau contabil ºef în unitãþi
de extracþie a petrolului din Piteºti ºi Târgoviºte. A fost
profesor în Târgoviºte ºi Piteºti. Dupã pensionare se
stabileºte în oraºul natal (1980). Publicã articole de
istorie a culturii, memorialisticã, în reviste ºi ziare locale.
Debuteazã editorial târziu, cu memorialisticã Cu
distrugãtorul Regele Ferdinand în misiune (1997).
Urmeazã Secund la Flotila de dragaj (1997), de aceeaºi
facturã, ca ºi Între viaþã ºi moarte, dragostea (1998),
Marina, crezul unei vieþii (2003). Pasionat turist al
spaþiului european, dã pagini memorialistice de interes,
trecute prin filtrul propriilor sentimente: Roma. Legende
ºi tradiþii. Fântânile. Pe urmele titanului (1999), Veneþia
de la vis la împlinire. Prin Ferrara la Bologna (2000),
Italia. De la Roma la Trieste (2000). În ultimii ani ai vieþii
dedicã tradiþiilor culturale ale Târgoviºtei numeroase
lucrãri: Mihai Viteazul. Comemorare 1601-2001 (2001),
Mãnãstirea Dealu. Cinci secole de dãinuire (2001), Ion
Heliade Rãdulescu (2002), Târgoviºte în vitralii (2003),
Brâncuºi la Târgoviºte (2004). (V.P.)

PETRESCU, Lazãr (1905, Târgoviºte  2000,
Târgoviºte) Avocat de profesie, fiul medicului Vasile
Petrescu, fost primar al oraºului ºi nepotul lui Lazãr
Petrescu ºi el primar la sfârºit ºi la început de secol. A
fost primar între 6 noiembrie 1941  28 noiembrie 1944.
S-a remarcat ca prefect ºi a fost desemnat primar pentru
cã nu permisese abuzuri, avusese o comportare corectã
în raport cu furnizorii ºi cetãþenii. S-a înconjurat de
oameni pricepuþi ºi cinstiþi cum au fost inginerul Ion
Gall, I. Magrini, Surugiu, Lãzãrescu, Nicu Rãdulescu,
Vasile Blendea, Scarlat Florescu, Alecu ªtefan. Prima
hotãrâre luatã a fost ca de la 1 decembrie 1941,
principalele servicii sã revinã în vechiul local ºi sã
funcþioneze în camerele de la parterul acestuia, chiar
dacã acolo se desfãºurau încã reparaþii pentru înlãturarea
urmãrilor cutremurului. A reuºit sã punã în aplicare
hotãrârea generalului Ion Antonescu din decembrie 1940
privind taxa specialã pusã pe produsele petroliere
extrase din judeþ, destinate a înlãtura distrugerile
provocate de cutremur, iniþiativã care a determinat
creºterea bugetului oraºului de la 18 mil. lei (1941) la
100 mil. (1943). Astfel a putut inaugura hala centralã,
frumoasã, spaþioasã ºi bine înzestratã, inaugurare ce
a avut loc într-o atmosferã de belºug ºi voie bunã,
pentru cã cele 18 boxe erau pline de carne ºi de tot
felul de produse alimentare. Situaþia monumentelor
istorice ale oraºului s-a dezbãtut în prezenþa preºedintelui
Comisiei Monumentelor Istorice Alexandru Lapedatu,
prilej cu care s-a stabilit executarea lucrãrilor în regie
de cãtre primãrie, iar Comisia sã le supravegheze.
S-au desfãºurat ample lucrãri, în 1943 în oraº existând
28 de ºantiere de lucru, pe care primarul le inspecta
zilnic. Discuþiile purtate cu prof.univ. Alexandru Lapedatu
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de mai târziu, în special în romanul Matei Iliescu (1970)
sau Proze (1971) întâlnim descrieri de locuri, case,
persoane, din oraºul unde a copilãrit ºi ºi-a petrecut
frumoºii ani ai adolescenþei. (V.P.)

Athanasiu, Iulian Grideanu, Tanþi Mihãescu, Tebeicã,
Olºevschi º.a. Discutatã în prezenþa a opt miniºtri ºi a
mareºalului, mutarea Arsenalului Armatei din Bucureºti
la Târgoviºte, fapt ce a evidenþiat calitãþile de manager
ale primarului, care a obþinut acordarea unor noi fonduri,
ce au fost folosite la înfrumuseþarea oraºului. În scurta
perioadã cât s-a aflat în fruntea oraºului s-a angajat în
modernizarea sa, punând în miºcare tot ce nu
înfãptuiserã strãmoºii sãi, tatãl ºi bunicul, continuând
cu mult succes idealurile ºi stãruinþele lor. Pentru efortul
ºi seriozitatea cu care a militat pentru prosperitatea
oraºului, pentru greutãþile care au venit pe capul sãu,
meritã recunoºtinþa târgoviºtenilor, ca unul care ocupã
primul loc în lunga listã a primarilor oraºului. (M.O.)

PETRESCU, Vasile (ian. 1871-1940, Târgoviºte) A
fost fiul lui Lazãr Petrescu, primar al oraºului între 18971899 ºi 1901-1902. Fãcuse ºcoala primarã la Târgoviºte,
liceul la Petru ºi Pavel din Ploieºti, iar în 1899 absolvea
Facultatea de Medicinã din Bucureºti. A susþinut
doctoratul cu teza Anevrismul cordului. A fost primar
între 16 martie 1914  20 noiembrie 1916 ºi a continuat
lucrãrile de extindere a instalaþiilor de iluminat electric
ºi a conductelor de apã pe strãzile de la periferia
oraºului. A început lucrãrile de canalizare a oraºului.
Era o iniþiativã complexã, cu multe complicaþii ºi greu
de pus în practicã. Se remarcã preocuparea primarului
pentru construirea unei fabrici de gheaþã aflate în
proprietatea primãriei, cu ajutorul firmei Shurter din
Elveþia. Printre cele mai importante realizãri a fost
obþinerea a 70 de ha de la Ministerul Agriculturii ºi
Domeniilor, necesare pentru amenajarea lucrãrilor
hidrotehnice în muntele Ratei, destinate alimentãrii cu
apã a oraºului. O altã iniþiativã a primarului a fost
înfiinþarea unui depozit de lemne destinat distribuirii
gratuite de lemn de foc pentru populaþia sãracã. La 27
mai 1915 primea vizita la Târgoviºte a familiei regale
pentru a asista la alergãrile de cai organizate de cãtre
ªcoala pentru Ofiþeri de Cavalerie. (M.O.)

PETRESCU, Mihalache (1826, Bucureºti-1900) A
fost institutor ºi director al ªcolii Nr. 1 între anii 18511868, perioadã când a militat pentru dezvoltarea
învãþãmântului la Târgoviºte. A declanºat o adevãratã
campanie pentru construirea unui nou local de ºcoalã.
Profitând de faptul cã la serbarea de sfârºit de an din
1863 erau prezente ºi autoritãþile locale, a arãtat în
cuvântarea sa mizerabila stare a localului de acum ºi
posibilitatea ca în anul urmãtor ºcoala sã nu mai poatã
funcþiona. La stãruinþele sale lucrãrile au început ºi s-au
încheiat în cursul anului 1864. A militat pentru punerea
în aplicare a noii Legi a învãþãmântului din 1864. Dupã
ce a ieºit la pensie, a construit o fântânã publicã în
imediata apropiere a bisericii Amzei din Bucureºti. (M.O.)

PETRESCU, Victor (16.VIII.1941, Jariºtea,
Vrancea) Profesor, istoric ºi critic literar, istoric al culturii,
bibliolog, ziarist. Studii generale ºi liceale în Mãrãºeºti
(1959) urmate de cele superior-pedagogice la Galaþi
(1962). Licenþiat al Facultãþii de Limba ºi Literatura
Românã a Universitãþii Bucureºti (1966). Profesor la
Vãcãreºti ºi Târgoviºte. Din 1968 lucreazã în domeniul
culturii (inspector, ºef secþie literaturã la Muzeul
Judeþean Dâmboviþa), În perioada 1972-2008 director al
Bibliotecii Judeþene Ion Heliade Rãdulescu Dâmboviþa.
Din 1993 cadru didactic asociat al Universitãþii Valahia
Târgoviºte unde predã cursuri în specialitatea
biblioteconomie, istoria cãrþii ºi a bibliotecilor,
comunicare, jurnalism pânã în 2007. Doctor în Filologie
al Universitãþii Bucureºti (2002) cu teza Vãcãreºtii  o
generaþie poeticã. O reevaluare necesarã. Conferenþiar
titular al universitãþii târgoviºtene (2004). Cercetãtor principal gr. I din 2003 (asimilat titlului de profesor
universitar). Participã cu comunicãri la sesiuni ºi
congrese naþionale ºi internaþionale (1972, Budapesta;
1973, Cracovia-Varºovia; 2002, Chiºinãu). Obþine în 1994
titlul de specialist gradual în biblioteci la cursul organizat
de Uniunea Europeanã în Danemarca. Membru al unor
uniuni, societãþi, asociaþii: Societatea Românã de
Bibliofilie (1972), Societatea de literaturã Ion Heliade

PETRESCU, Petricã (1875-1935, Târgoviºte) A fost
primar între 24 septembrie 1908  8 ianuarie 1911. S-a
remarcat prin iniþiativa construirii unui local propriu pentru
Serviciul Pompierilor ºi a unui abator special pentru
tãierea oilor ºi mieilor, situat lângã moara Gorgotei. A
continuat pavarea strãzilor din zona centralã, dar s-a
orientat ºi cãtre cele situate la marginea oraºului.
Strãzile I.C. Brãtianu ºi Libertãþii au fost pavate cu piatrã
cubicã. Are marele merit de a fi adus în oraº apã de
munte din zona muntelui Rãtei (septembrie 1910), dupã
ce a fãcut mai multe împrumuturi pentru realizarea
investiþiei. A sprijinit ºi construirea complexului de clãdiri
care formau ªcoala pentru Ofiþeri de Cavalerie. (M.O.)
PETRESCU, Radu (30.VIII.1927, Bucureºti 
30.I.1982, Bucureºti) Poet, prozator, publicist. În
perioada 1936-1946 locuieºte cu familia la Târgoviºte.
Elev al Liceului Ienãchiþã Vãcãrescu. În jurul sãu se
formeazã un cenaclu literar în care aflãm printre alþii pe
Mircea Horia Simionescu ºi Costache Olãreanu, ce vor
forma în timp nucleul ªcolii de la Târgoviºte. Debut
literar din perioada târgoviºteanã cu poezie (Tãcere,
Ploaie, Tristenþe) în ziarul Ancheta, sub directoratul
lui Ion Vasiliu. În 1946, pentru o scurtã perioadã, în
redacþia ziarului târgoviºtean Chemarea. În proza sa
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Pagini de istorie literarã (2006), Culturã ºi istorie
(2007), Ipostaze ale literaturii române vechi (2007).
Moºtenirea Vãcãreºtilor. Din istoria unui festival de
literaturã (2008), Târgoviºte. Cãlãtori strãini. Cronicari.
Secolul XV-XIX (2009, colaborare), Târgoviºte în
literaturã (1800-1918) (2011, colaborare). (M.S.)

Rãdulescu (1972), Uniunea Ziariºtilor Profesioniºti din
România (1990), distins cu Ordinul Ziariºtilor, clasa I
(2001), Academia Internaþionalã Mihai Eminescu
(1999), Uniunea Scriitorilor din România (2004), Uniunea
Scriitorilor din Republica Moldova (2005), Societatea
Scriitorilor Târgoviºteni (2005, fondator). Redactor-ºef,
fondator al revistei Curier (1994-2008) care apare la
Târgoviºte, ca revistã de culturã ºi bibliologie ºi redactor-colaborator la revista Litere (1998-2011), cu rubrici
permanente. Consultant de specialitate la revista
Biblioteca a Ministerului Culturii ºi Cultelor (19982009), BiblioPolis (Chiºinãu, 2008-2011), Eroica (20002011). Cetãþean de onoare al municipiului Târgoviºte
(2007). Distins cu Ordinul Meritul Cultural în grad de
cavaler (2004). A publicat peste 500 de articole, studii
de istorie literarã sau istorie a culturii târgoviºtene în
numeroase publicaþii de specialitate la nivel internaþional
(Serbia, Republica Moldova), naþional sau în periodice
târgoviºtene apãrute de-a lungul a cinci decenii. Debutul
publicistic este consemnat încã din 1962 la Sportul
Popular. În perioada 1962-1966, corespondent al
ziarului pentru regiunea Ploieºti, cu articole de la diferite
competiþii sportive. De asemenea, studii ºi articole de
bibliologie, biblioteconomie, ºtiinþa informãrii ºi
comunicãrii. Debut editorial cu Târgoviºtea, vechi centru
tipografic românesc (1972, în colaborare cu Dan
Simonescu), o a doua ediþie revãzutã ºi adãugitã în
2008 (adãugându-se ca autor ºi Gheorghe Buluþã).
Contribuie la editarea unor bibliografii, în seria
Personalitãþi ale culturii dâmboviþene, ale scriitorilor:
Ion Ghica (1972), Ion Heliade Rãdulescu (1973), Grigore
Alexandrescu (1976), Ion Alexandru Brãtescu-Voineºti
(1980) sau a pictorului Gheorghe Petraºcu (1975),
urmate de cele dedicate poeþilor Vãcãreºti (2002),
personalitãþii lui Mihai Viteazul (2001), Daniel Drãgan
(2010). Autor sau coautor al unor dicþionare: Dicþionar
de literaturã al judeþului Dâmboviþa (1508-1998) (1999,
în colaborare), Scriitori ºi publiciºti dâmboviþeni 19002004 (2005). Bibliologi români. Dicþionar (2011) (în
colaborare). Preocupãrile din domeniul bibliologiei,
ºtiinþei informãrii ºi comunicãrii sunt materializate în
volumele Introducere în managementul de bibliotecã
(2003, colaborare), Biblioteca azi. Informare ºi
comunicare (2004, colaborare). Galeria bibliologilor
români (2003, colaborare), Sociologia comunicãrii
(2006, colaborare), Universul lecturii. De la Gutenberg
la Google (2008, colaborare). Lectura publicã
târgoviºteanã. Tradiþii ºi actualitate (1998, colaborare),
Ghidul bibliotecilor din judeþul Dâmboviþa (2007,
colaborare), Învãþãmânt biblioteconomic la Târgoviºte
(2007, colaborare), dar ºi despre fenomenul lecturii în
Târgoviºte. Dedicã volume de istorie literarã scriitorilor
din spaþiul dâmboviþean: I.C. Vissarion, Poeþii Vãcãreºti,
Elena Vãcãrescu, precum ºi istoriei culturale a
Târgoviºtei: Târgoviºtea culturalã (2000, colaborare),

PETRIA, Ion M. (14.VIII.1916, Cernavodã, Constanþa)
A absolvit ªcoala Superioarã de Comerþ din Drobeta
Turnu-Severin ºi ªcoala de Ofiþeri de Infanterie de
Rezervã din Fãgãraº. Luptã pe Frontul de Est în al
Doilea Rãzboi Mondial în Crimeea ºi Caucaz, apoi, dupã
întoarcerea armelor împotriva Germaniei naziste, a
participat la bãtãliile pentru eliberarea Transilvaniei de
Nord. A fost decorat cu medalie germanã Crucea de
Fier ºi cu cea sovieticã Pobeda. Dupã rãzboi, eroul
este demobilizat ºi lucreazã, pânã la pensionare, în
funcþiile de contabil ºi revizor-contabil la Centrocoop
Dâmboviþa în Târgoviºte. A urcat în grad de la
sublocotenent la general de brigadã în rezervã. (G.C.)
PETRITZIS Ignatios (încep. sec. XVII, Chios  ?)
Cãrturar, dascãl de filologie greacã la Schola graeca
et latina de la Târgoviºte. A colaborat cu Daniil Andrean
Panonianul ºi Pantelimon Ligaridis la traducerea în limba
românã a lucrãrii Îndreptarea legii sau Pravila cea
Mare, tipãritã în 1642 la Târgoviºte, cu sprijinul lui Matei
Basarab. Autor al Povestirii preafrumoase despre
viteazul Dighenis, compusã în 1670 ºi reprezentând o
prelucrare a poemelor închinate lui Mihai Viteazul de
Stavrinos ºi Matei al Mirelor. (A.ª./M.O.)
PETRU CERCEL (~1557  ~ mart. 1590, în drum
spre Rhodos) Domn al Þãrii Româneºti (29 aug./8 sept.
1583  6/16 apr. 1585). Fiu nelegitim al lui Pãtraºcu
cel Bun. A cãlãtorit prin Europa ajungând în 1579, la
curtea regelui Franþei, Henric III. În iunie 1583, cu sprijinul
diplomatic al acestuia ºi în urma plãþii unor sume imense
de bani, este numit domn, iar la 29 aug./8 sept. 1583
îºi fãcea intrarea în Bucureºti. Spirit renascentist
reformator, ºi-a atras ostilitatea boierimii. Sporirea
birurilor pentru achitarea datoriilor contractate a produs
nemulþumire în þarã, iar intrigile fostului domn Mihnea
Turcitul au dus la chemarea sa la Poartã. Petru Cercel
alege fuga în Transilvania (16 apr. 1585), dar ajuns în
Þara Bârsei, este prãdat de gãrzile sale, ºi încarcerat, la
Huszt în Maramureº, de cãtre guvernatorul Transilvaniei.
În 1587, evadeazã cu gândul de a merge la Roma spre a
obþine sprijinul papei, dar rãmâne în nordul Italiei. Bazat
pe sprijinul regelui Franþei, la 25 iul. 1589, sosea la
Istanbul, unde tronul Þãrii Româneºti era din nou scos la
mezat. Mihnea are câºtig de cauzã, iar Petru Cercel
este închis la Edikule. În urma unei noi intervenþii a lui
Mihnea la Poartã, a fost ucis ºi aruncat în mare, în
drum spre insula Rhodos, unde fusese exilat. Poliglot
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au primit denumiri speciale pe lângã numele consacrat
(strada Progresul  tinichigii). (G.T./ C.V.)

ºi posesor al unei bogate culturi, a fost supranumit Cercel
dupã cercelul purtat în ureche conform modei franceze.
Curtea revine la Târgoviºte din ian. 1584, unde Petru
Cercel începe o amplã activitate edilitarã, vizând
transformarea oraºului într-o capitalã de tip european.
Este construitã o casã domneascã complet nouã,
despãrþitã de casa lui Mircea cel Bãtrân. Noua construcþie,
având beciuri, parter ºi etaj, reprezenta o realizare tehnicã
de excepþie, o descriere a ei fiind lãsatã de secretarul
sãu italian, Franco Sivori: Palatul principelui, clãdit de
strãmoºii sãi, este de proporþii mari ºi de o arhitecturã
îngrijitã; a fost de îndatã mãrit de cãtre înãlþimea sa,
care i-a adãugat camere frumoase [ ] mândre grãdini
italieneºti [ ] o fântânã. Sivori aminteºte ºi cã toþi boierii
cei mari s-au apucat apoi, urmând pilda principelui, sã
ridice câte o clãdire, astfel cã iute, iute s-a mãrit oraºul.
El considerã cã la Târgoviºte se gãseau locuinþe mult
mai bune ºi mai mândre ca la Bucureºti ºi cã oraºul
era bogat populat. În 1583 a fost ridicatã ºi Biserica
Mare a Curþii Domneºti, legatã de palat printr-un pod
acoperit. O adevãratã premierã în Muntenia a constituito înfiinþarea turnãtoriei de tunuri, ale cãrei piese de
artilerie erau þinute în piaþa palatului de la Târgoviºte.
Plecarea domnului a dus la încetarea lucrului la
turnãtoriei ºi la distrugerea tunurilor. (A.ª./M.O.)

PIETRIª, Mihai (1.I.1956, Fâlfani, Stolnici, Argeº)
Rachetomodelism. Absolvent al Liceului Ion Heliade
Rãdulescu Târgoviºte (1975). Licenþiat al Facultãþii de
ªtiinþe Economice din cadrul Universitãþii din ClujNapoca. Legitimat la Astronautica Târgoviºte (19711975). Cu prilejul Cupei Þãrilor Socialiste, concurs
desfãºurat în august 1975 la Jambol (Bulgaria), a doborât
recordul mondial la clasa S3B, duratã cu paraºuta 
rachetomodele impulsionate cu motoare de 5 Ns, cu
rezultatul de 600 secunde. Multiplu medaliat la
campionatele naþionale. Multiplu recordman naþional.
Frate cu Lucian Pietriº, maestru al sportului la
rachetomodelism, medaliat la campionatele naþionale,
recordman naþional. (A.B.)

PIAÞA MICÃ ªI PIAÞA DE FLORI În 1861 s-a
hotãrât înfiinþarea unei pieþe de zarzavaturi numitã
Piaþa micã situatã în faþa hotelului Ioan Filip. Primãria
a decis, în 1888, mutarea pieþei pe locul viran al
proprietarului Vasile Vizanti, unde funcþiona pânã la
sf. sec. ºi de unde a fost mutatã pe vechiul
amplasament al primei ºcoli publice. Aici a fost
amenajatã ºi Piaþa de Floricare a fost desfiinþatã în
1906 prin construirea Poºtei. (G.T./ C.V.)

PIGAFETTA, Filippo (1533, Vicenza, Italia  1603,
Vicenza, Italia) Istoric ºi arhitect militar. Îmbrãþiºeazã
cariera artelor, întreprinzând cãlãtorii în Egipt, Franþa,
Anglia, Siria, Palestina, Germania, Boemia, Polonia,
Suedia. Din 1592 se aflã la curtea noului duce de
Toscana, Ferdinand I de Medici, ca istoriograf ºi consilier
intim. În 1595 însoþeºte corpul expediþionar toscan trimis
în Þara Româneascã pentru a-l ajuta pe Sigismund
Báthory. Printre oraºele vizitate se aflã ºi Târgoviºtea.
Îl descria astfel: Acest oraº este foarte mare, deschis,
mai de grabã în chip de sat dar cu câmpii foarte roditoare,
cu dealuri nu prea îndepãrtate, care dau vinuri foarte
bune ºi miere ºi foarte multã cearã, ºi oi ºi lânã ºi
poame de orice fel, ºi câmpiile ar fi foarte roditoare dacã
ar fi lucrate; (pe ele) pasc nesfârºit de multe vite mari;
nu se vede altceva decât doar pãºuni care în cea mai
mare parte nu se cosesc. (V.P.)

PIAÞA ORAªULUI În perioada interbelicã se afla
pe vechiul amplasament, în zona centralã (vecinãtatea
Mitropoliei), pãstrându-se pânã prin anii 1960. Piaþa
oraºului se compunea din zona numitã Arasta (stradã
frumoasã din limba turcã), care cuprindea strãzile
Brutari, Industriei ºi Progresului, cu numeroase prãvãlii
ºi ateliere meºteºugãreºti. Cele trei strãzi ale Arastalei
veneau perpendicular pe alte douã strãzi ce erau cuprinse
din Piaþa oraºului (obor de sãptãmânã), pe una se aflau
Pescãriile, iar pe cealaltã Mãcelãriile. În zona de
vest a pieþei se aflau cojocarii care au rãmas în aceastã
zonã pânã la demolãriile din anii 1974-1975. Tot aici îºi
desfãºurau activitatea zarafii care vindeau aur ºi
schimbau bani. Sârboaicele din cartierul Matei Voievod
ºi Vãcãreºtencele (Vãcãreºti) îºi desfãceau
zarzavaturile proaspete ºi conservate cu preþuri mici. În
jurul pieþei, dar mai ales în Arasta se aflau numeroase
magazine, unele cu etaj, universale sau specializate în
desfacerea anumitor produse. Unele strãzi din Arasta

PILDNER, József (27. II. 1956, Racoº, Braºov 
4.VI.2008, Târgoviºte) Inginer, poet, prozator, traducãtor,
ziarist, editor. Dupã studii primare ºi gimnaziale, urmeazã
cele liceale în Târgoviºte la Ion Heliade Rãdulescu ºi
Ienãchiþã Vãcãrescu (1975). Absolvent al Institutului de
Mine Petroºani (1982). În perioada 1982-1989, profesor
de specialitate la Liceul de Petrol Târgoviºte. Dupã 1990
se dedicã activitãþii din presã ºi celei editoriale. Articole,
comentarii în ziare ºi reviste: Tribuna, Argeº, Astra,
Litere, Ateneu, Orizont, Albina, Magazin Istoric,
Ateneu (Vancouver, Canada), Mioriþa Noastrã (NewYork, SUA). Dupã 1990 redactor la Dâmboviþa, Jurnal
de Dâmboviþa ºi Realitatea dâmboviþeanã (unde este
redactor-ºef ºi director), Legea lui Þepeº, Jurnalul de
Târgoviºte, Þeapa Semnal eveniment, Impact.
Editeazã publicaþiile Kindia ºi Ghidila Mit Grivn (unica
publicaþie de avangardã din judeþ). În 2000 înfiinþeazã Editura
Pildner & Pildner, pe care o conduce, unde va edita titluri
de cãrþi ale unor oameni de culturã ºi ºtiinþã din þarã ºi
361

Enciclopedia oraºului Târgoviºte

mic, de tine (2006), Valuri cu ochii de smarald (2007).
Proza este reprezentatã de volumele de nuvele: Pasãrea
Pheonix (2004), Dialog cu faþa la perete (2004), O
viaþã-n zadar (2007). Volume cu o accentuatã tentã
umoristicã: Zâmbete amare (2003), Solstiþiul de iarnã
(2006). Traduce romane poliþiste ºi de spionaj ale unor
scriitori mai mult sau mai puþin cunoscuþi: Claude Orval,
Marc Prevest, Georges Simenon, Carter Brown, Jones
Hadley Chase, Paul Kenny, Jean Bruce. Membru al
Uniunii Epigramiºtilor din România (2003) ºi al Societãþii
Scriitorilor Târgoviºteni (2005). (V.P.)

judeþ (Ion Calboreanu, ªtefania Stâncã, Smara). De
asemenea, îngrijeºte, prefaþeazã ºi coordoneazã volume
ale unor scriitori târgoviºteni. Autor al volumelor de versuri
Iubirile mele (2002), Anotimpurile mele (2004) ºi al
studiului Cântecul lui Zavaidoc (colaborare, 2007). (V.P.)

PISCULO, Giuseppe (?  dupã noiembrie 1596)
Cãlugãr franciscan, originar din Malfi (Italia). A venit cãtre
sfârºitul sec. al XVI-lea ca misionar în Þara
Româneascã. Martor al expediþiei turceºti împotriva lui
Mihai Viteazul la Târgoviºte, asistând la eliberarea
oraºului (octombrie 1595). Surprinzãtor de bun
cunoscãtor, descrie amãnunþit lucrurile de fortificaþii
fãcute de turcii lui Sinan, în cetãþile Târgoviºte, Giurgiu,
Bucureºti. Iatã cum descrie pe cea din vechea Cetate
de Scaun: Fortul de la Târgoviºte ridicat de Sinan de
la 30 august pânã la 15 octombrie are de jur împrejur
1000 de braþe pe partea dinãuntru fiind mãsurat astfel
de pe valul de pãmânt. Are un turn nu prea înalt cu
patru sãcãluºe deasupra ºi cu gabioanele sale care nu
erau încã umplute, cãci nu le terminaserã, poate dupã
cum cred eu, din lipsã de timp ºi ºanþul rãmãsese în
multe locuri încã prea puþin sãpat. (V.P.)

PLÂNGÃ, Leonid (29.VIII.1940, Ploieºti 
13.I.2001, Târgoviºte) Medic. Absolvent al Liceului
Sanitar din Bucureºti ºi al Facultãþii de Medicinã din
Iaºi, doctor în medicinã la Institutul de Endocrinologie
C.I. Parhon din Capitalã. Medic la Pietroºiþa, Pucioasa
ºi la Spitalul Judeþean din Târgoviºte ºi inspector la
Direcþia Judeþeanã de Sãnãtate Dâmboviþa. Iniþiazã
primul laborator de medicinã nuclearã, în 1980, într-un
judeþ al þãrii, ºi organizeazã, tot pentru prima oarã, secþia
de endocrinologie ºi nutriþie la Spitalul Judeþean. În 1983
realizeazã, în premierã medicalã absolutã în România,
la Secþia de endocrinologie-nutriþie a Spitalului Judeþean,
studiul ritmicitãþii endocrine la copii în colaborare cu
Institutul C.I. Parhon din Bucureºti ºi cu Centrul Medical (departamentul de patologie clinicã) din St. PaulRamsey, Minessota, SUA. În ianuarie 1997 este singurul
târgoviºtean ales membru titular activ al Academiei de
ªtiinþe din New York pentru cercetãrile sale în domeniul
cronobiologiei ºi endocrinologiei. A fost, totodatã, ºi un
publicist fervent la cotidianele Dâmboviþa, Jurnal de
Dâmboviþa, realizator de emisiuni ºtiinþifice la Radio
D ºi la televiziunea Antena 1 Târgoviºte. (G.C.)

PISTRIÞU, Lucian (2.II.1962, Strehaia, Mehedinþi)
Inginer. A absolvit Liceul de Matematicã-Fizicã Traian din
Drobeta Turnu-Severin ºi Facultatea de Mecanicã a
Universitãþii din Craiova; studii postuniversitare (bazele
managementului de proiecte ale managementului instituþiilor
sociale de stat; sisteme de securitate socialã; mentor în
administraþie publicã) la Institutul Naþional de Administraþie.
Traseul profesional este marcat de funcþiile deþinute: inginer
tehnolog, inginer învãþãmânt, inspector de specialitate ºi
ºef al compartimentului resurse umane la Întreprinderea
de Strunguri SARO, consilier al directorului general, ºef
ºi director al departamentului resurse umane la Warner
Turner, Sistem (SUA) din Târgoviºte (fost SARO), director de ºantier ºi ºef de departament resurse umane la
SCCM din Târgoviºte, consilier în Consiliul Judeþean
Dâmboviþa. În prezent este director executiv la Casa
Judeþeanã de Pensii Dâmboviþa. (G.C.)

PLANURILE DE SISTEMATIZARE ALE ORAªULUI
TÂRGOVIªTE  MARTORI AI EXISTENÞEI
ÎNTREPRINDERILOR INDUSTRIALE Despre existenþa
unor unitãþi industriale în Târgoviºte amintesc ºi planurile
de sistematizare ale oraºului, întocmite începând cu
1886. În acest an, institutorul D.P. Condurãþeanu realiza
Planul oraºului Târgoviºte ºi al locurilor din apropiere,
în care apar gãzãriile (rafinãrii mici) pe ºoseaua
judeþeanã Târgoviºte-Gãeºti-Vlaºca. În apropierea gãrii
Ciocârlanu (staþia Târgoviºte Sud), se aflau gãzãria
Angelescu ºi o altã gãzãrie fãrã proprietar; în cãtunul
Mahalaua  comuna Viforâta  apare gãzãria Ioan
Grigorescu; pe ºoseaua Mânãstirii Dealu apare gãzãria
Isdrulu; pe ºoseaua Pucioasa-Pudrãrie-Târgoviºte,
gãzãria Toma; pe ºoseaua judeþeanã CâmpulungTârgoviºte era menþionatã gãzãria Luculescu ºi o alta
fãrã proprietar; pe ºoseaua naþionalã la Titu, apar
gãzãriile: Niþã Cozma ºi Gr. Gavrilescu; pe ºoseaua
Lazuri, gãzãria Niþã Cosma. Planul Condurãþeanu a
menþionat ºi morile aflate pe Iazul Morilor (de la est la

PITEª, George (9.VIII.1948, Cernavodã, Constanþa)
Inginer, scriitor, traducãtor, caricaturist. Studii
elementare ºi liceale în oraºul natal, urmate de cele
universitare la Institutul Politehnic din Iaºi (1971) ºi
Academia de Studii Economice din Bucureºti (1979).
Din 1971 a lucrat în cadrul Întreprinderii de Utilaj Petrolier
Târgoviºte. A apãrut sporadic cu poezii, prozã ºi
caricaturi în Dâmboviþa, Jurnal de Dâmboviþa, Viaþa
Militarã, Litere, Climate literare, Impact. Deºi de
formaþiune tehnicã, preocupãri constante pe plan literar
ºi artistic. Debut editorial cu volumul de sonete Clipa
mea dintre milenii (2003), urmat de Stele rãstignite
(2003), Un trandafir pe lac (2005), Ce dor mi-e, înger
362

Enciclopedia oraºului Târgoviºte

Carabella, pusã cu prilejul sãrbãtoririi centenarului
liceului. Conþine lista directorilor; 2. Placa comemorativã
pusã în 1974 cu ocazia sãrbãtoririi centenarului Liceului
Ienãchiþã Vãcãrescu (1874); 3. Placã comemorativã
pusã pe casa în care a trãit scriitorul George Caïr; 4.
Placã memorialã pusã în 1968, cu prilejul aniversãrii a
120 de ani de la Revoluþia din 1848, pe imobilul construit
pe locul unde s-a aflat casa lui Ion Heliade Rãdulescu;
5. Placã memorialã dezvelitã în 1972 cu ocazia sãrbãtoririi
Anului Internaþional al Cãrþii, la Mãnãstirea Dealu, unde
a funcþionat prima tiparniþã din Þara Româneascã; 6.
Placã memorialã, dezvelitã în 1972 cu prilejul constituirii
Societãþii Române de Bibliofilie, pusã pe zidul clopotniþei
Mitropoliei, unde se tipãriserã cãrþi în sec. XVII-XVIII; 7.
Placã comemorativã pusã cu ocazia sãrbãtoririi
centenarului dãrii în funcþiune a liniei ferate TârgoviºteTitu la Gara Târgoviºte Sud; 8. Placã comemorativã pusã
în 1993 la ªcoala Generalã I. Al. Brãtescu-Voineºti, cu
prilejul primirii numelui marelui scriitor, fost elev al ºcolii;
9. Placã comemorativã fixatã pe casa unde a locuit
prozatorul ºi eseistul Radu Petrescu între 1946-1947;
10. Placã comemorativã pusã pe locul unde a locuit Cezar
I. Spineanu (1888-1973), preºedinte al Organizaþiei PNÞ
Dâmboviþa; 11. Placã comemorativã pusã în 1997 la
ºcoala Smaranda Gheorghiu pentru a evidenþia cã s-a
înãlþat pe locul donat de soþii Eliza ºi Samuel Iosef; 12.
Placã comemorativã pusã la Spitalul Judeþean în
amintirea lui Teodor Marinoiu, medic primar la acest spital
(1901-1916), mort pe front la 15 aprilie 1917; 13. Placã
comemorativã fixatã la spital în memoria dr. Victor Gh.
Ionescu, medic primar la Secþiei TBC (1930-1932); 14.
Placã comemorativã aflatã la Spital în amintirea dr.
Dumitru Oprescu, mort la 19 aprilie 1935. (M.O.)

vest):Tremuriciu, dr. Irescu, Ion Lisu, Samuel Iosif, Hagi
Dulea, Rãducanu, Kercea, Hiotu, Gorgota, Küle, Mihaiu
Neamþu. De asemenea, mai erau menþionate Fonderia
ºi Fabricile de spirt Grigore Gavrilescu ºi Samuel Iosif.
În planul oraºului Târgoviºte din 1910, întocmit de
inginerul ºef al Serviciului Tehnic, Nicolae Bruneanu,
apare doar Rafinãria lui Ioan Grigorescu. În 1913,
inginerul ajutor ªtefan Septville a întocmit planul oraºului
pe baza planurile existente, aducând completãri.
Referitor la unitãþile economice din oraº, au fost marcate
ca existente la acea datã: Fabrica de Petrol Oilfields,
Depozitul de produse petroliere Ioan Grigorescu pe
drumul judeþean Târgoviºte-Gãeºti, în apropierea
Cimitirului Central, Arsenalul, Uzina Electricã, Rafinãria
Ioan Grigorescu ºi o fabricã de cãrãmidã în cãtunul
Mahalaua. Planul oraºului Târgoviºte realizat în 1929
de St. D. Sachelaride, inginerul-ºef al Serviciului Tehnic,
a menþionat pe drumul judeþean Târgoviºte-Gãeºti, în
apropierea Cimitirului Central, rafinãriile: Fabrica de
Petrol Ioan Grigorescu (mutatã de la Mahalaua în 1922);
Rafinãria Victoria, Societatea de Petrol Distribuþia ºi
Fabrica de Petrol Panþu ºi Societatea Helios. Ultimul
plan al oraºului Târgoviºte din perioada interbelicã a
fost executat în 1936 de inginerul I. Gaal. Rafinãriile
trecute pe acest plan sunt cele care au fost trecute ºi
în planul oraºului din 1929. În planul amintit, pe Iazul
Morilor sunt menþionate morile existente (de la est la
vest): Slavu, Samuil, Vãtãmanu, Stãnescu (zisã de zid),
Rãducanu, Dafu (zisã Dealului), Dafu (fostã Hiotu),
Gorgotei (Curelea), Baronide, Jelescu (halta Teiº).
Totodatã, sunt menþionate ºi alte unitãþi economice
existente în Târgoviºte, Arsenalul de Depozit al Armatei,
cea mai veche unitate a oraºului, Uzina Electicã ºi
Abatorul. În epocã au existat nemulþumiri faþã de modul
cum au fost concepute aceste planuri, referitor la
includerea sau neincluderea unor obiective industriale
în suprafaþa oraºului Târgoviºte. Nemulþumirile veneau
din partea localitãþilor limitrofe oraºului, care au fost
private de impozitele comunale cuvenite lor, prin
includerea obiectivelor industriale în aria oraºului
Târgoviºte. În 1931, ca urmare a întocmirii planului de
sistematizare a oraºului Târgoviºte, a izbucnit un conflict între Primãria Târgoviºte, pe de o parte, ºi între
Primãriile Ulmi ºi Priseaca pe de altã parte. În noul
paln, Primãria a inclus unitãþile economice existente
pe teritoriul acestor comune în aria oraºului Târgoviºte.
Acest fapt a dus la diminuarea veniturilor celor trei
localitãþi. Neînþelegeriile între primãriile comunelor
limitrofe cu a oraºului Târgoviºte au continuat, însã vor
fi soluþionate prin suvenþii acordate primãriilor Ulmi,
Colanu, Priseaca de cãtre Primãria Târgoviºte, conform
prevederilor bugetare. (G.T./ C.V.)

PLIMBAREA PUBLICÃ Sub aceastã denumire
este cunoscutã prima grãdinã publicã, amenajatã pe
terenul din faþa bisericii Creþulescu ºi la capãtul podului
Mihai Vodã. Paznicul podului Mihai Bravu avea în grijã
ºi grãdina. În 1844 s-au început primele plantãri de arbori
(salcâm, tei ºi brazi), au fost instalate de cãtre
magistratul oraºului patru felinare pentru iluminat ºi a
fost amenajatã o cafenea închiriatã anual, prin licitaþie.
Datoritã evenimentelor de la 1848 ºi a ocupaþiilor strãine,
grãdina publicã s-a pãrãginit. Ca urmare a acestui fapt,
în 1855, au fost iniþiate lucrãri de reamenajare conduse
de Ulrich Hofmann, directorul grãdinilor publice din cadrul
Ministerului din Lãuntru. Periodic s-au fãcut reamenajãri,
în 1865, punându-se problema construirii unei clãdiri
de conversaþie. Construcþia de tip pavilionar se va realiza
peste câþiva ani, prin donaþii ºi consta dintr-o construcþie
de zid învelitã cu tablã, compusã dintr-un salon ºi o
gheþãrie. Începând cu anul 1881, fanfara militarã susþinea
concerte în zilele de sãrbãtoare. În 1896 s-a amenajat
o serã de flori necesarã decorãrii grãdinii centrale ºi
bulevardului. (G.T./ C.V.)

PLÃCI COMEMORATIVE ªI MEMORIALE 1. Placã
comemorativã aflatã în holul Liceului Constantin
363

Enciclopedia oraºului Târgoviºte

PODUL LUI BÃNICÃ PAVEL Iniþiatorul construcþiei
a fost negustorul Bãnicã Pavel care a realizat pe Iazul
Morilor un pod existent deja în Epoca Regulamentarã,
lângã moara Hiotu, când deja îi purta numele. Ulterior,
podul a intrat în grija municipalitãþii, în darea de seamã
despre administraþia comunalã pe 1902-1903 fiind
destinaþi bani pentru reparare. (G.T./ C.V.)

Mãnãstirea Dealu ºi Ienãchiþã Vãcãrescu.
Frecventeazã cursuri de geografie, drept economic ºi
educaþie fizicã. Licenþiat în geografie, drept ºi economie.
Profesor în Târgoviºte, apoi jurisconsult la o întreprindere
de construcþii hidrotehnice la Corbeni, Argeº (19721979). În 1925 scoate o foaie proprie Cultura
sãteanului. Colaboreazã totodatã la revista Vlãstarul
a Liceului Ienãchiþã Vãcãrescu. Un mare admirator al
naturii, drumeþiilor, publicã literaturã cu caracter turistic:
Itinerare dâmboviþene (1971) ºi Itinerar argeºean: ghid
turistic (1970, în colaborare). (V.P.)

PODUL MIHAI VODÃ Sfatul Orãºenesc a hotãrât,
în 30 mai 1837, construirea podului la care urma sã
contribuie cu suma de 10.000 lei, iar alþi 10.000 lei
necesari construcþiei urmau sã fie strânºi de la locuitori.
Sfatul Orãºenesc a hotãrât scutirea de taxa de trecere
a podului a celor care vor contribui la construcþia lui.
Conform listelor întocmite, au contribuit peste 600 de
locuitori ai oraºului, din satul Colanu ºi din Mahalaua.
Pentru stabilirea amplasamentului podului s-a apelat
la ing. Wilhelm Lorizeca, încheindu-se contracte pentru
materialul lemnos ºi pentru execuþia lucrãrilor. Din lipsa
banilor, construcþia a întârziat. Aceasta a fost realizatã
în sept. 1840, prin contribuþia Departamentului din
Lãuntru, în valoare de 4.700 lei. Întreþinerea podului a
necesitat cheltuieli anuale care împovãrau bugetul
oraºului ºi în scopul procurãrii de fonduri autoritãþile au
solicitat Departamentului din Lãuntru, impunerea de taxe
de trecere pentru vitele de povarã. Podul nu a rezistat
mult timp din cauza suprasolicitãrii ºi a inundaþiilor.
Astfel cã în 1853 era dezafectat. Primãria a hotãrât
reconstruirea podului, lucrare terminatã în feb. 1855. La
sf. sec. al XIX-lea a fost pusã din nou problema
reconstrucþiei podului. Primãria a solicitat în 1896 ajutorul
Ministerului Lucrãrilor Publice, însã acesta a refuzat
reconstrucþia oferind doar un tablier metalic de la un pod
dezafectat. Pentru reconstrucþia podului Primãria a
efectuat un împrumut de 200.000 lei în 1888, completat
cu alte împrumuturi efectuate în 1899-1900, 1901.
Lucrãrile de reconstrucþie au fost terminate în feb. 1902
când a avut loc festivitatea de inaugurare în prezenþa
regelui Carol I, a prinþului Ferdinand ºi a principesei Maria.
În anul financiar 1902-1903 au fost realizate rampa din
stânga Podului Mihai Bravu ºi parapetul podului executat
din lemn de stejar ºi þevi. În anul 1903 podul a fost iluminat
cu patru felinare. (G.T./ C.V.)

POENÃREANU, Alexandru Avocat, publicist ºi om
politic,lider de partid. Secretar al Partidului Naþional Liberal la nivel judeþean (1918-1930). În iunie 1930 a întemeiat
PNL  Gheorghe Brãtianu, devenind liderul noii formaþiuni
politice. S-a aflat între cei ce i-au propus lui Gheorghe
Brãtianu sã fie preºedintele organizaþiei din Dâmboviþa,
propunere acceptatã în a doua parte a anului 1930. A
colaborat la presa liberalã localã ºi centralã: Viitorul
Dâmboviþei, Acþiunea nouã º.a. (M.C.)
POHOAÞÃ, Daniel (1.I.1949, Roºcani, Neamþ) Liceul
Naþional Iaºi (1966); Facultatea de Medicinã Generalã Iaºi
(1973). Dupã facultate, medic de circã sanitarã la Valea
Mãrului (1973-1974); medic de circã sanitarã în comuna
Independenþa (1974-1976); secundariat la Bucureºti 
dermatologie (1976-1979). Din 1980, ºeful secþiei
dermatologie la Spitalul Judeþean Târgoviºte. A publicat
articole în reviste de specialitate din þarã ºi strãinãtate. A
participat la congrese internaþionale în þarã ºi în strãinãtate:
Singapore, Buenos Aires, Paris, Berlin, Florenþa,
Barcelona, Istanbul, Praga, Budapesta, Sofia ºi în
Croaþia. Ca medic dermatolog cu valoare recunoscutã a
fost expert pentru România ºi Uniunea Europeanã;
membru al echipei pentru armonizarea legislaþiei de
sãnãtate boli venerice ºi a terapiei în bolile dermatologie
în România ºi U.E. Prin toatã activitatea în þarã ºi
strãinãtate, a adus strãlucire vieþii medicale din
Târgoviºte, oraºul pe care îl slujeºte medical cu abnegaþie
de 30 de ani. Este membru al Academiei Europene de
Dermatologie ºi Venerologie (EADU). (N.V.)
POLIÞIA DÂMBOVIÞEANÃ Bilunar specializat de
informaþie, apare în februarie 1991; editor Inspectoratul
Judeþean de Poliþie Dâmboviþa. Primul director Cornel
Eugen Bâlã; redactori-ºefi: Victor Panã, Gheorghe
Deaconescu; redactori-ºefi adjuncþi: Ion Moraru, Danil
Zepiºi; secretar de redacþie: Petre Niculae, Mircea
Cotârþã; redactori: Ion Amuza, Valeriu Rãvoiu, Marin
Noie, Victor Oprea, Ion Parciu, Aurel I. Preda,
Georgiana Apostol, Ioana-Mãdãina Preda, Vasile
Armaºu; fotoreporter. Rubrici: Obiectiv rutier, De la
un numãr la altul, Dialog cu cititorii, Caleidoscop.
Continuã. (G.C.)

PODUL TEIª Conceput ca pod combinat care sã
deserveascã calea feratã ºi ºoseaua, podul Teiº a
reprezentat o lucrare de artã de mare importanþã de pe
întreg traseul cãii ferate. Infrastructura a fost executatã
din piatrã, iar suprastructura din tabliere metalice. S-a
inaugurat la 1 ian. 1890, odatã cu cea de-a doua etapã
a cãii ferate Târgoviºte-Lãculeþe. (G.T./ C.V.)
POENARU, Gheorghe (30.I.1902, Vârfuri,
Dâmboviþa  1985, Târgoviºte) Profesor, jurist, publicist. ªcoala primarã în comuna natalã, apoi Liceul Militar
364

Enciclopedia oraºului Târgoviºte

POLIÞIA ORAªULUI TÂRGOVIªTE (1831-1949)
Instituþia destinatã asigurãrii ordinii ºi liniºtii publice
numitã Poliþia oraºului a fost înfiinþatã prin
Regulamentul Organic (1831) ºi condusã de polcovnicul
Badea Poroineanu (poliþmaister sau poliþian), ajutat
de cinci dorobanþi aflaþi în subordinea directã a Ocârmuirii
Judeþului Dâmboviþa. Atribuþiile noii instituþii au fost fixate
prin Regulamentul de Organizare a Sfaturilor Orãºeneºti,
care prevedea paza bunelor rânduieli ºi odihna obºtii
cu colaborarea Sfatului Orãºenesc. Atribuþiile poliþiei
au suferit modificãri de la o perioadã la alta. Poliþia mai
avea ca sarcinã eliberarea rãvaºelor de drum cetãþenilor,
legalizarea actelor ºi înscrisurilor, paza de noapte cu
paznici plãtiþi de cãtre locuitori. De asemenea, poliþia
þinea evidenþa strãinilor veniþi în oraº, a servitorilor angajaþi
la diferite case ºi rãspundea de încartiruirea ostaºilor.
Numãrul paznicilor era în 1847 de 40, pentru fiecare
culoare a oraºului, fiind angajaþi patru ipistaþi. Serviciul
de stingere a incendiilor, personalul barierelor oraºului
ºi al închisorii oraºului au intrat în subordinea Poliþiei.
Barierele oraºului, instalate la limita oraºului spre
Bucureºti, Piteºti, Câmpulung, Suseni ºi Podul MihaiVodã, funcþionau cu câte un cãpitan ºi un ajutor, aflaþi
în subordinea poliþiei. Un rol important în cadrul instituþiei
l-a avut biroul de siguranþã, care avea atribuþii pe linia
prevenirii ºi reprimãrii acþiunilor de tulburare a ordinii
publice ºi a celor considerate ca atentate la siguranþa
statului (demonstraþii, greve, mitinguri, întruniri). Personalul
Poliþiei era format dintr-un ºef, un ajutor, patru ipistaþi,
un îngrijitor al temniþei, doi dorobanþi cãlare, trei dorobanþi
pedeºtri, un ºef al biroului servitorilor, un cãprar de
dorobanþi. Instituþia a purtat aceeaºi denumire, de la
înfiinþare, cu excepþia perioadei 1859-1862, când a purtat
denumirea de Prefectura Oraºului Târgoviºte. Sediul
instituþiei se afla într-o singurã încãpere ºi, ca o
curiozitate, în perioada 1860-1864 instituþia a purtat
denumirea de Prefectura Oraºului Târgoviºte. În 1875
intrã în vigoare o nouã lege a Poliþiei Municipale. În 1880
Poliþia era condusã de poliþistul G.M. Nisipeanu, ajutat
de comisarii ªtefan Negoescu ºi Toma ªerbãnescu, la
care se mai adãugau doi subcomisari ºi patru jandarmi.
În 1883 a fost elaborat Regulamentul pentru organizarea
serviciului ºi administraþiei oraºului Târgoviºte ºi al
Poliþiei. Actul normativ prevedea ca problemele de
administraþie ºi poliþie comunalã sã intre în sarcina
primarului ºi a ajutoarele sale. Personalul Poliþiei, cu
excepþia ºefului acesteia numit de lege, era numit ºi
plãtit de Primãrie ºi se compunea dintr-un ajutor al
ºefului Poliþiei, un comisar, doi subcomisari, un ºef al
jandarmilor, doi jandarmi, zece sergenþi de zi ºi 35
gardiºti de noapte. În 1890 efectivele poliþiei au crescut,
instituþia avea 40 de sergenþi plãtiþi cu 50 lei pe lunã,
ºaºe jandarmi plãtiþi cu 60 pe lunã, 16 sergenþi de noapte
plãtiþi cu 40 lei pe lunã. Instituþia era condusã de poliþaiul
Ion Constantinescu, plãtit cu 90 lei pe lunã ºi adjunctul

Ioan Georgescu, plãtit cu 50 lei pe lunã. Legea din 1
aprilie 1903 privind organizarea Poliþiei Generale a
Statului a avut o valabilitate pânã în 1929. Conform
prevederilor acestei legi, Poliþia Oraºului Târgoviºte era
subordonatã Prefecturii Judeþului Dâmboviþa ºi era
condusã de un poliþai ajutat de un director, comisari,
subcomisari ºi sergenþi de oraº. În anul 1912 instituþia
era condusã de Grigore ªtefan, licenþiat în drept, iar
contabil-ºef era St. Al. Brãtescu. În perioada ocupaþiei
germane din anii 1916-1918, instituþia ºi-a continuat
activitatea în condiþii grele, personalul suportând
umilinþele ocupantului. Dupã Primul Rãzboi Mondial a
luat fiinþã, în cadrul Poliþiei, o brigadã specialã de
siguranþã, ale cãrei atribuþii constau în supravegherea
ºi combaterea acþiunilor extremiste care atentau la
siguranþa statului. Schema personalului poliþiei la 1918
cuprindea 32 sergenþi conduºi de poliþaiul T. Dragomir
(salariu lunar 320 lei), Ioan Diaconescu, director (225
lei pe lunã) ºi Ioan Diamandescu, comisar (200 lei pe
lunã). ªerviciul contabil era acelaºi din 1912. În 1923
personalul Poliþiei oraºului Târgoviºte consta dintr-un
ºef, un director, un comisar, patru subcomisari, un
comandant de sergenþi ºi 36 de sergenþi pentru paza
de zi ºi de noapte. În virtutea legii din 1929 iau fiinþã
detaºamente de poliþie la Gãeºti, Pucioasa ºi Titu-Garã,
a cãror activitate era coordonatã de Poliþia oraºului
Târgoviºte, care joacã rolul de poliþie judeþeanã. În anii
1938-1939, în cadrul schimbãrilor instituþionale generate
de regimul de dictaturã regalã, poliþia se unificã cu
jandarmeria. În 1940 se revine la vechiul sistem, instituþia
funcþionând astfel pânã în anul 1949. (G.T./ C.V.)

POMICULTURA DIN JURUL ORAªULUI Primele
menþiuni despre practicarea acestei îndeletniciri apar
în sec. XVII, însã aceasta era mult mai veche. Relatãriile
cãlãtorilor strãini privind pomicultura sunt accidentale,
acestea nu se opresc la amãnunte concrete sau de
strictã specialitate, datoritã faptului cã aceºtia
îndeplineau misiuni diplomatice sau religioase. Filipo
Pigafetta în scrisoarea din 18 octombrie 1595 adresatã
lui Belizarie Vinta, cancelarul marelui duce de Toscana,
descria bogãþiile oraºului Târgoviºte care avea un aspect rural, de câmpie roditoare, cu dealuri, pe care se
cultivau viþa-de-vie, poame de orice fel, se creºteau oi
ºi albine. Existenþa livezilor este confirmatã ºi de un
martor al bãtãliei de la Târgoviºte, cãlugãrul franciscan
Giusppe Pisculo. Acesta, sosit la Târgoviºte în august
1595, descria oraºul care se întindea de-a lungul
Ialomiþei având spre nord-est, la depãrtare mai puþin de
o milã italianã o livadã care se continua cu un deal cu
vii. Cãlãtorul Petre Bogdan Bakèic a vizitat de mai multe
ori Þara Româneascã ºi oraºul Târgoviºte în perioada
1640-1670, descriind liveziile care acopereau dealurile
dinspre partea de nord-est a oraºului; se cultivau viþãde-vie ºi grâne. Petru Bakèic, în relatãrile sale despre
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(1888) ºi protoiereu al judeþului (1894). În 1892 a obþinut
o bursã de studii la Cernãuþi, unde ºi-a luat titlul de
doctor în teologie (1896). A fost numit profesor la
Seminarul Central din Bucureºti (1903), apoi director
(1906). A tipãrit un mare numãr de lucrãri despre istoria
bisericii române, de drept bisericesc, gramatica limbii
ebraice etc. (M.O.)

Târgoviºte, menþioneazã existenþa unor grãdini cu pomi
fructiferi la mãnãstirea catolicã, unde pe lângã vie, se
cultivã mere ºi alte fructe. Tot el, vorbeºte despre
existenþa, la 1654, a unei livezi domneºti unde se
cultivau mere. Aceastã livadã domneascã este
menþionatã ºi de Paul de Alep, la 1654, cu prilejul urcãrii
pe tron a lui Constantin ªerban, când ostaºii ºi poporul
se aflau în livadã, sub nuci, sãrbãtorind evenimentul.
Constantin Brâncoveanu s-a preocupat de mãrirea livezii
domneºti cãreia i-a fãcut o hotãrnicie, delimitându-i
hotarele: Crucea rãposatului Matei Vodã, Drumul
Mahalalei, Drumul Mãnãstirii, Drumul Mocanilor. Paul
de Alep descrie ºi livada Mitropoliei sau livada Vlãdicãi
în care erau plantaþi meri, peri, gutui, cireºi, pruni, sursã
importantã de alimentare a veniturile Mitropoliei. În sec.
al XVII-lea sunt menþionate livezi orãºeneºti situate în
Dealul Târgoviºtei sau peste râul Ialomiþa aproape de
livada domneascã: Oprea ºelar, Pavel cojocar, Iacºa
cãpitan, unchiaºul Voicu, popa Paraschiva, Bratu sin
popa Radul ot Târgoviºte, popa Ispas º.a. (G.T./ C.V.)

POPESCU, Constantin Doctor, publicist, membru
în conducerea judeþeanã a Partidului Poporului (19201932), deputat în anii 1920-1921. Autorul al unor
interesante articole publicate în presa orãºeneascã
averescanã care apãrea la Târgoviºte precum Gazeta
poporului (1922-1927). În 1932 s-a desprins din Partidul
Poporului împreunã cu o grupare ºi a întemeiat Partidul
Naþional Agrar, urmând astfel acþiunea la nivel central
iniþiatã de Octavian Goga. A îndeplinit funcþia de lider al
organizaþiei din Târgoviºte ºi vicepreºedinte al
organizaþiei judeþene. A colaborat la ziarul Luceafãrul
poporului (1932-1933). În 1936 s-a înscris în organizaþia
Frontul Românesc, devenind liderul organizaþiei din
Târgoviºte ºi membru în conducerea judeþeanã. (M.C.)

POPA, Victor (2.X.1937, Moroieni, Dâmboviþa 
15.X.2003, Târgoviºte) Absolvent al Seminarului
Teologic, al Facultãþii de Teologie ºi al Conservatorului
Ciprian Porumbescu din Bucureºti. A predat la ºcoli
din judeþul Dâmboviþa ºi din Târgoviºte; a fost inspector
de specialitate la Inspectoratul ªcolar al judeþului
Dâmboviþa. A fost unul dintre fondatorii Arhiepiscopiei
Târgoviºte, al Facultãþii de Muzicã (actualmente
specializare la Facultatea de ªtiinþe ºi Arte), al
Universitãþii Valahia ºi al Filialei Târgoviºte a Asociaþiei
Europene a Cadrelor Didactice, al cãrei secretar a fost.
A iniþiat ºi a dirijat formaþii corale ºcolare. A fost, totodatã
colaborator al unor publicaþii dâmboviþene de informaþie
ºi ºcolare. (G.C.)

POPESCU, Constanþa (8.I.1956, Mãneºti,
Dâmboviþa) A absolvit Liceul (azi Colegiu Naþional)
Constantin Carabella din Târgoviºte ºi Facultatea de
Economia Industriei, Construcþiilor ºi Transporturilor de
la Academia de Studii Economice (ASE) din Bucureºti;
doctor în economie la Universitatea Dunãrea de Jos
din Galaþi; perfecþionare postuniversitarã (atestare/
certificat) la universitãþi din Franþa, Italia, Germania ºi
România; profesor invitat la universitãþi din Franþa ºi Italia;
cadru didactic asociat la Universitatea Lucian Blaga
din Sibiu ºi la ASE din Bucureºti. Este membru al
Asociaþiei Internaþionale a Economiºtilor de Limbã
Francezã ºi în colegii de redacþie ale unor reviste
economice, cercetãtor ºtiinþific la Universitatea Valahia
ºi la Asociaþia Europeanã de management (Marea
Britanie). A funcþionat ca economist principal ºi ºef de
birou la Combinatul de Oþeluri Speciale din Târgoviºte. A
obþinut toate gradele didactice universitare. A fost ºef de
catedrã ºi, în prezent, este prodecan al Facultãþii de
ªtiinþe Economice a Universitãþii Valahia. A publicat
(unic autor ºi coautor) numeroase lucrãri de management (serviciile publice), economie generalã, microeconomie, diagnosticarea sistemului de finanþare. (G.C.)

POPESCU, Bazil Profesor, director, publicist, lider
de partid. Personalitate a învãþãmântului ºi a vieþii politice
dâmboviþene în perioada postbelicã. Dupã anul 1945
sprijinã forþele procomuniste, îndeplinind diverse funcþii:
director al Liceului Comercial, preºedinte al organizaþiei
Uniunea Patrioticã, liderul Partidului Naþional Popular
(1946-1949), susþinãtor al Frontului Naþional Democrat,
membru în Comitetul electoral judeþean al Blocului
Partidelor Democratice (1946). Iniþiazã acþiuni de
sprijinire a victimelor rãzboiului, organizeazã serbãri ºi
diverse manifestãri culturale în colaborare cu ºcolile
pentru strângerea de fonduri. (M.C.)

POPESCU, Corneliu (11.II.1920, Târgoviºte)
Prozator, ziarist, om politic. Cetãþean al lumii, aparþinând
exilului românesc, dar în primul rând spaþiului de
spiritualitate românesc al Târgoviºtei. Cursuri primare,
gimnaziale ºi Liceul Ienãchiþã Vãcãrescu din Târgoviºte
(1938). Licenþiat în drept al Universitãþii din Bucureºti
(1942). Director de cabinet în Ministerul Cooperaþiei pânã
în 1947, când pleacã clandestin din þarã la Paris. Doctor

POPESCU, Constantin (12.VI.1862, Târgoviºte 
1935) A urmat ªcoala Nr. 1 de Bãieþi, Seminarul Central din Bucureºti ºi a susþinut doctoratul în teologie.
A funcþionat ca profesor de muzicã la gimnaziul
Ienãchiþã Vãcãrescu (1884-1899). A fost dirijorul
corului Mitropoliei din oraº, preot superior al Mitropoliei
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vicepreºedinte la nivel naþional. S-a remarcat ca deputat
de Dâmboviþa în mandatul 2004-2008 prin iniþiative legislative apreciate pe plan naþional. La alegerile locale din 2008,
a devenit preºedinte al Consiliului Judeþean Dâmboviþa,
funcþie deþinutã ºi în prezent. Ca preºedinte al Consiliului
Judeþean Dâmboviþa, a acþionat pentru dezvoltarea
infrastructurii judeþului, pentru refacerea monumentelor de
artã ºi cult, dar ºi pentru stimularea vieþii economice prin
programe guvernamentale ºi europene, ceea ce a clasat
judeþul Dâmboviþa pe primele locuri pe þarã în absorbþia
fondurilor structurale. A susþinut dezvoltarea turisticã a
judeþului, sesizând aceastã oportunitate ce favorizeazã
progresul general al Dâmboviþei. Manifestã interes pentru
evoluþia ºcolii de toate gradele, desfãºurând numeroase
acþiuni de susþinere a tinerilor performanþi. Din timpul
mandatului de parlamentar, ºi în deosebi ca preºedinte
al Consiliului Judeþean Dâmboviþa, s-a angajat în reforma
statului, în sensul integrãrii judeþului Dâmboviþa în diversele
componente ale reformei statale (sanitarã, culturalã etc.),
precum ºi în eficientizarea serviciilor publice puse în
slujba cetãþeanului. (M.S.)

în drept al Universitãþii Sorbona (Franþa) din 1949. Cursuri
de drept internaþional la Haga (1949-1950). Diverse
profesii înainte ºi dupã stabilirea definitivã în Venezuela
(1950): chelner, crescãtor de pui, vânzãtor de îngheþatã,
patronul unei case de modã, proprietarul unei agenþii
imobiliare, preºedinte al Companiei Cencobor
(Caracas), director al ziarului El Rumano (1957-1961).
De-a lungul timpului a fost secretar ºi preºedinte al
Casei Române din Caracas (Venezuela), ctitor al
bisericii ortodoxe Sf. Constantin ºi Elena. Apoi prefect, consilier ºi primar al municipiului Chacao din
Caracas (1990-2000). Debut publicistic ca redactor la
ziarul târgoviºtean Acþiunea (1941), scos de Tipografia
Dacia, proprietate a tatãlui sãu. Membru al Asociaþiei
Ziariºtilor Români din Strãinãtate cu sediul la Paris (din
1949). Cetãþean de onoare al Târgoviºtei (2005), doctor
honoris causa al Universitãþii Valahia din oraº (2004).
Editorial debuteazã târziu, poate cel mai târziu din
literatura noastrã, cu proza memorialisticã Un român
 primar în Venezuela (2003), în care îºi povesteºte,
folosind deseori procedeul cliºeului cinematografic,
principalele momente ale zbuciumatei sale vieþi,
incertitudinile, nostalgiile dar ºi realizãrile ca om,
departe de plaiurile natale. Al doilea volum Bulevardul
Castanilor este de fapt o depãnare a amintirilor tinereþii
din perioada interbelicã, trãitã în Târgoviºtea natalã, a
omului care a strãbãtut lumea. Dedicã pasaje ale cãrþii,
familiei, prietenilor, descrie viaþa politicã sau
componenþa etnicã a oraºului. (V.P./M.O.)

POPESCU, Gheorghe (17.X.1952, Tãtãrani,
Dâmboviþa), economist, director, sociolog-psiholog.
Dupã absolvirea Liceului Ienãchiþã Vãcãrescu din
Târgoviºte (1971), a urmat cursurile Universitãþii
Bucureºti, obþinând diploma de economist (1989) ºi
sociolog-psiholog (1990). ªi-a început activitatea la
IPROLAM  filiala Târgoviºte, lucrând apoi în structurile
Organizaþiei de tineret Dâmboviþa. În perioada 1984-1990
a fost primar al comunei Tãtãrani, implicându-se în lucrãri
de infrastructurã ºi de modernizare a localitãþii. Din anul
1990 este directorul Crucii Roºii  filiala Dâmboviþa,
afirmându-se ca un om devotat slujirii ºi ajutorãrii
semenilor. Astfel, a contribuit la atragerea de fonduri
necesare domeniului social-umanitar, venind în ajutorul
persoanelor care au cerut sprijinul Crucii Roºii. A
coordonat activitãþile de intervenþii la dezastre ºi
calamitãþi, fiind membru în Comandamentul judeþean ºi
local. Se implicã în colective de ajutorare a persoanelor
afectate de inundaþii din judeþ sau din alte zone.
Colaboreazã cu autoritãþile centrale ºi judeþene, cu
societãþi cu capital de stat ºi privat pentru obþinerea de
fonduri, dar ºi pentru acþiuni de educare a populaþiei în
legãturã cu situaþii de dezastre. Cu pasiune ºi cu
insistenþã a dezvoltat patrimoniul Crucii Roºii Dâmboviþa,
construind o instituþie cu mulþi voluntari ºi prieteni la
nivel naþional ºi internaþional. Pentru activitatea
desfãºuratã a primit Diploma de onoare a Societãþii
Naþionale de Cruce Roºie (2005). (M.C.)

POPESCU, Eugen (11.IV.1929, Bucureºti 
8.VIII.1996, Târgoviºte) Sportiv, antrenor de fotbal. De mic
copil se mutã cu familia în Târgoviºte. urmeazã ºcoala de
maiºtri din cadrul Grupului ªcolar al IUP Târgoviºte. Jucãtor
al echipei Metalul Târgoviºte în perioada 1957-1962, în
diviziile B ºi A. Din 1968, coordonator la Centrul de Copii
ºi Juniori, apoi antrenor de juniori pânã la pensionare. Va
creºte generaþii întregi de jucãtori care s-au afirmat în
fotbalul românesc. Pentru meritele sale Stadionul municipal din Târgoviºte îi poartã numele din 1996. (V.P.)
POPESCU, Florin Aurelian (29.VI.1968, Galaþi)
Studiile liceale la Colegiul Naþional Ienãchiþã Vãcãrescu
din Târgoviºte, perioadã în care a excelat prin rezultate
deosebite la matematicã, fiind membru al Lotului Olimpic
Naþional. A absolvit Facultatea de Matematicã ºi este cadru
didactic la Universitatea Valahia din Târgoviºte, catedra
matematicã. A desfãºurat ºi desfãºoarã o activitate politicã
de succes. A fãcut parte din conducerea APR atât la nivel
judeþean cât ºi naþional între 1997-2001. În perioada 20022006, a fost preºedintele filialei PNL Dâmboviþa ºi membru
în conducerea naþionalã, dupã care a ocupat funcþia de
preºedinte al filialei judeþene PLD ºi vicepreºedinte la nivel
naþional. Dupã unificarea PD-PDL, a devenit preºedinte al
Partidului Democrat-Liberal, filiala Dâmboviþa ºi totodatã

POPESCU, Gh. Petre Tipograf, industriaº, fruntaº
al Partidului Naþional Þãrãnesc, membru în Delegaþia
permanentã, casier general ºi component al Biroului
judeþean, membru în Comitetul de conducere al
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Bucureºti. A lucrat ca inginer la IACMMR Târgoviºte în
anii 1976-1987, iar din 1987 lucreazã la Grupul de
ªantiere Târgoviºte, devenit Dâmboviþa  Construcþii,
parcurgând stagiul de la inginer la director general. Din
1990 este membru al Partidului Naþional Þãrãnesc
Creºtin-Democrat, iar din 1993 ºi pânã în prezent
îndeplineºte funcþia de preºedinte al Organizaþiei
judeþene. În perioada august-decembrie 1996 a fost
senator, iar în anii 1996-2000 a fãcut parte din Camera
Deputaþilor. A contribuit la realizarea unor obiective
importante precum clãdirea Tribunalului Judeþean, pasajul
de la ieºirea din Târgoviºte spre Pucioasa, reabilitarea
reþelei de apã-canalizare a oraºului etc. (M.C.)

organizaþiei naþional-þãrãniste din Târgoviºte, liderul
plasei Târgoviºte, consilier comunal în 1926, primar al
Târgoviºtei în 1933. În timpul sãu (ca primar) a fost sfinþitã
Mitropolia din Târgoviºte, la 12 noiembrie 1933 în
prezenþa patriarhului Miron Cristea, s-au inaugurat
ºcolile 1 ºi 3 (refãcute). A fost ales consilier comunal
pentru anii 1934-1937, a candidat pentru Senat în
alegerile parlamentare din 1937. (M.C.)

POPESCU, Gheorghe Virgil (11.VI.1943, Arad 
21.IX.2003, Târgoviºte) Liceul Carabella Târgoviºte
(1961); Facultatea de Medicinã Generalã Iaºi (1967).
Extern ºi intern neurologie ºi interne (1967-1969). Medic
de circumscripþie la Doiceºti (1969-1973); Medic
secundar de boli interne ºi cardiologie la Spitalul Elias ºi
Spitalul Fundeni (1973-1977). Începând cu anul 1977 este
medic specialist, apoi primar ºi, din 1990, ºeful secþiei
de cardiologie din Spitalul Târgoviºte, pânã în 2003, anul
decesului. A fost membru în echipa de conducere a
Colegiului Medicilor din judeþul Dâmboviþa (1990-2003)
ºi delegat la Colegiul Naþional al Medicilor. În 1990, face
parte din conducerea FSN Dâmboviþa. A publicat articole
de specialitate în þarã ºi strãinãtate, a participat la
congrese de cardiologie ºi boli interne în þarã. A trãit ºi
creat în Târgoviºte, având merite profesionale precum ºi
în activitatea socialã ºi politicã. (N.V.)

POPESCU, Jean (22.VI.1951, Cetãþeni, Argeº)
Liceul Câmpulung Muscel; Facultatea de Medicinã
Bucureºti. Dupã terminarea facultãþii (1979), stagiar la
Institutul de Ftiziologie Bucureºti. În 1982-1983,
Dispensarul medical Vãleni Dâmboviþa; 1983-1986,
medic secundar chirurg, Spitalul Cantacuzino
Bucureºti. Din 1987, Spitalul Judeþean Târgoviºte, secþia
chirurgie. Doctor în medicinã (2000), medic primar, ºef
secþie chirurgie, Spitalul Târgoviºte din 1997. Colaboreazã
la reviste de chirurgie cu articole ºi coautor la manualul
de chirurgie Caiete de chirurgie. Membru în Uniunea
Medicalã Balcanicã ºi participant la congresele Uniunii.
Participã cu articole, comunicãri la congrese în þarã ºi
strãinãtate. Curs de management sanitar în Canada
(1995). Curs de management la Bucureºti în anii 1995,
1997 ºi 2008. Director Spitalul Judeþean Târgoviºte
(1990-1992). Director cu reforma sanitarã (1993-1999),
când s-a construit noul sediu al Direcþiei Sanitare ºi a
reabilitat cu Banca Mondialã 13 dispensare, preºedinte
la Casa de Asigurãri de Sãnãtate Dâmboviþa (1999),
preºedinte al Colegiului Medicilor din anul 2000, prefect al judeþului Dâmboviþa (2005), consilier municipal
(1992-2000). Activitatea politicã: preºedinte al
Partidului Democrat din 2000 pânã în 2008  filiala
Dâmboviþa. Personalitate de excepþie, a condus cu
succes instituþii reprezentative ale oraºului ºi judeþului,
prin valoarea acþiunilor sale influenþând viaþa ºi
dezvoltarea cetãþii. (N.V.)

POPESCU, (Gogu) Gheorghe Prefect al judeþului,
învãþãtor, om politic. În anii 40 s-a ataºat forþelor
comuniste. A fost primul prefect comunist al judeþului
Dâmboviþa (1944-1948), fiind impus pe cale revoluþionarã
pe 28 noiembrie 1944. A contribuit la ascensiunea spre
putere a forþelor procomuniste ºi la adoptarea unor mãsuri
dure împotriva opoziþiei democrate reprezentatã îndeosebi
de P.N.L. ºi P.N.Þ. În calitate de prefect a iniþiat diverse
acþiuni: împroprietãrirea cu loturi de casã, refacerea unor
drumuri ºi localuri, aprovizionarea cu produse, ajutorarea
regiunilor lovite de secetã din Moldova, începerea
campaniei sanitare pentru combaterea bolilor sociale,
demersuri pentru introducerea gazului metan ºi realizarea
stadionului din Târgoviºte, lansarea ideii de realizare a
monografiei oraºului Târgoviºte º.a. Alãturi de funcþia de
prefect a avut ºi alte responsabilitãþi: preºedinte al
Sindicatului învãþãtorilor din judeþ (ales în februarie 1945),
preºedinte de onoare A.R.L.U.S., preºedinte C.A.R.S.Comitetul de ajutorare a regiunilor lovite de secetã (19461947), preºedinte al Comisiei de coordonare a muncii
culturale (1947-1948), preºedinte al Consiliului judeþean
provizoriu constituit în 1947 º.a. În august 1948 a fost
înlocuit în funcþia de prefect, fiind promovat în Ministerul
de Interne. (M.C.)

POPESCU, Laurenþiu-Mihail (1.IV.1970,
Târgoviºte) Baschetbalist, manager. Absolvent al
Liceului Constantin Carabella Târgoviºte (1988).
Licenþiat al Facultãþii de Educaþie Fizicã ºi Sport din
cadrul Academiei Naþionale de Educaþie Fizicã ºi Sport
Bucureºti, specializare baschet (1994). Profesor la
Colegiul Naþional Ienãchiþã Vãcãrescu Târgoviºte
(1994-2001, 2010  în prezent), Director la Direcþia
Judeþeanã de Tineret ºi Sport Dâmboviþa (2001-2005),
Director la Clubul Sportiv Târgoviºte (2005-2010). A
practicat atletismul (ªcoala Generalã Nr. 8 Târgoviºte
 clase cu program, antrenor Constantin Stanciu) ºi

POPESCU, Irineu (12.III.1952, Cândeºti,
Dâmboviþa) Inginer, director, om politic, lider de partid.
Absolvent al Facultãþii de Construcþii Civile-Industriale
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POPESCU, Mihai Gabriel (2.VIII.1933, Târgoviºte
 6.VI.2011, Târgoviºte) Profesor, istoric, istoric literar,
eseist, ziarist. Studii elementare în comuna Runcu,
urmate de cele gimnaziale ºi liceale la Pietroºiþa,
Bucureºti, Lupeni. Absolvã Institutul Pedagogic
Bucureºti (1956), apoi Facultatea de Istorie a
Universitãþii Bucureºti (1970). Profesor în comunele: Râu
Alb, Sãteni, Aninoasa, Târgoviºte pânã la pensionare.
În perioada 1968-1974, inspector în domeniul cultural.
Membru a numeroase uniuni, societãþi, asociaþii, dintre
care amintim: Uniunea Ziariºtilor Profesioniºti din
România (distins cu Ordinul Ziariºtilor clasa I, 2001),
Asociaþia Naþionalã Cultul Eroilor (2002), Societatea
de ªtiinþe Istorice din România, Societatea Scriitorilor
Târgoviºteni (2005), Academia Internaþionalã Mihai
Eminescu, Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova
(2010). Cetãþean de onoare a oraºului Târgoviºte (2002)
pentru activitatea ºtiinþificã ºi literarã. S-a implicat în
viaþa socialã, politicã, culturalã a Târgoviºtei. Debut
publicistic în Flamura Prahovei (1967) cu articolul Un
erou dâmboviþean. Eremia Popescu. A colaborat la
Flamura Prahovei, Dâmboviþa, Graiul Dâmboviþei,
Cetatea, Târgoviºtea, Cadran, Jurnal de Dâmboviþa,
Albina, Curier. Redactor la Talk Show (1997-2000),
Litere (din 2001), Eroica (din 2001), Sãptãmâna
româneascã (din 2006). Autor sau coautor al unor studii
ºi articole despre evenimente, locuri, personalitãþi
dâmboviþene. Debut editorial cu Memoria dascãlilor
noºtri (volumul I, 1998), urmat de alte patru volume în
care prezintã o serie de oameni pe care-i considerã
adevãraþi dascãli, modele de urmat. Publicã o serie de
monografii ºi documente referitoare la comunele
dâmboviþene: Bãrbuleþu, Runcu, Râu Alb, Tãtãrani dar ºi
lucrãri de sintezã despre judeþul nostru: Dâmboviþa 2000,
Dâmboviþa 1810-2010, Micromonografii. Documente
(2010, în colaborare cu Dragoº Mircea Dumitru). O atenþie
deosebitã o acordã pãdurii, acest element fundamental
al existenþei umane: Pagini la o istorie a pãdurii
dâmboviþene (2002), Pagini la istoria contemporanã a
pãdurii (2004) în colaborare cu Ion Gh. Dumitru. Dedicã
ilustrei familii de intelectuali dâmboviþeni volumul Dinastia
Ciorãneºtilor (2000, cu ªtefan Ion Ghilimescu), iar cu
etnologul Ion Bratu scrie un volum dedicat lui Radu lu
Anghel (2003), care a haiducit pe Valea Dâmboviþei. O
parte din publicistica dedicatã istoriei ºi culturii
dâmboviþene este adunatã în volumele Scrieri din trecut
(2001), Pagini la istoria culturii dâmboviþene (2004),
urmate de Scara vieþii (2008), Scrieri istorico-literare
(2008), Amintirea amintirilor (2011). (V.P.)

baschetul (CSª Târgoviºte  divizia naþionalã a juniorilor
ºi ºcolarilor, antrenori Gabriel Ionescu, Valerian Ioan).
Antrenor al echipei de baschet bãieþi a Colegiului
Naþional Ienãchiþã Vãcãrescu Târgoviºte  campioanã
naþionalã a liceelor (1996). Arbitru de baschet pentru
divizia B masculin (1994-2000) ºi divizia A feminin
(1997-2000). A fost distins cu trofeul Managerul sportiv
al anului 2009 din judeþul Dâmboviþa. (A.B.)
POPESCU, Marian (6.IX.1942, Craiova, Dolj)
Profesor, director, inspector ºcolar general. Absolvent
al Facultãþii de Matematicã din cadrul Universitãþii
Bucureºti (1965). A activat ca profesor de matematicã
în diverse unitãþi de învãþãmânt: ªcoala Nr. 1 Ocniþa
(1965-1968), ªcoala Gura Ocniþei (1970-1976), Liceul
Ienãchiþã Vãcãrescu din Târgoviºte (1976-1997, 20012007). A îndeplinit responsabilitãþi importante: director
la Centrul de Pregãtire a Ucenicilor Ochiuri (1969-1970),
director adjunct la Liceul Ienãchiþã Vãcãrescu(19781982), inspector general adjunct la Inspectoratul ªcolar
Judeþean Dâmboviþa (1997-1998) ºi apoi inspector ºcolar
general (1998-2001). Are contribuþii în activitatea de
perfecþionare a învãþãtorilor ºi educatoarelor din judeþul
Dâmboviþa, ca membru în comisiile pentru examenele
de definitivat, în cele de acordarea gradelor didactice
sau în calitate de coordonator al multor lucrãri pentru
obþinerea gradului didactic I. De asemenea, s-a remarcat
ca preºedinte al Filialei Dâmboviþa a Societãþii de ªtiinþe
Matematice (1983-1992) ºi ca membru al Consiliului
Societãþii de ªtiinþe Matematice din România (19922000). Este coautor la lucrarea 525 de probleme date
la Olimpiadele de Matematicã 1990-1998  clasele IIIVIII, apãrutã în 1998. (M.C.)

POPESCU, Mihai (22.VII.1909, Târgoviºte 
24.II.1953, Bucureºti) Fiul unui preot din Târgoviºte cu
studii ºi doctorat la Viena. Urmeazã cursurile
Conservatorului de Artã Dramaticã din Bucureºti ºi pe
cele ale Seminarului Reinhardt de la Viena; evolueazã,
apoi, pe scenele companiei unde a debutat, teatrului
Mariei Ventura, Teatrului Naþional, teatrului din
Schönbrunn, la Stadttheater din Bielitz (Polonia), la
Deutsches Folkstheater din capitala Austriei ºi la
Theater der Josephstadt, cât ºi la teatrul Mariei Filotti
din Sãrindar / Bucureºti. Actorul târgoviºtean se impune
ca reputat actor româno-german; creeazã roluri
memorabile în piese de Shakespeare, Schiller, Dumasfiul, Clifford Odets, Hauptmann, Mirco Jalusich, Mircea
ªtefãnescu, Camil Petrescu, Turgheniev sau Konstantin
Simonov. Dupã cel de-al Doilea Rãzboi Mondial joacã
la Teatrul de Comedie ºi, nu pentru mult timp, este
profesor la Institutul de Teatru din Bucureºti. La 24
februarie 1953, înceteazã prematur din viaþã în urma
unei nefericite intervenþii chirurgicale. Teatrul de tineret
din oraº îi poartã numele, precum ºi o stradã. (G.C.)

POPESCU, Mioara Delia (28.IV.1963, Oneºti,
Bacãu) A absolvit Liceul de Matematicã-Fizicã din
Oneºti ºi Facultatea de Comerþ  specializarea
economia serviciilor de alimentaþie publicã ºi turism de
la Academia de Studii Economice din Bucureºti;
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obþinut aprobarea planurilor, a caietului de sarcini ºi a
machetei Halei Centrale de cãtre Consiliul Tehnic Superior ºi a pus piatra de temelie la construirea Halei
Centrale (22 octombrie 1933). A urmat un vechi ºi important ideal al epocii, sfinþirea Mitropoliei la 12
noiembrie în prezenþa patriarhului Miron Cristea. (M.O.)

doctorat în management la Universitatea Dunãrea de
Jos din Galaþi; studii postuniversitare la Academia de
Studii Economice, la Centrul GRVFOC  Tempus ºi
Coaching Institute din Bucureºti. Economist la Direcþia
Judeþeanã de Ocupare ºi Formare a Forþei de Muncã
Dâmboviþa, Oficiul de Turism Dâmboviþa, apoi cadru didactic al Universitãþii Valahia din Târgoviºte (asistent,
lector, conferenþiar, profesor) la Facultatea de ªtiinþe
Economice; director al Departamentului de relaþii
internaþionale la aceeaºi universitate. Stagii de
perfecþionare la Universitatea Paris XII Val de Marn,
Universitatea Democritus din Komotini (Grecia),
Universitatea din Orléon ºi Centrul Regional pentru
Învãþãmânt superior prin Alternanþã (Franþa). Membru al
Asociaþiei Generale a Economiºtilor din România.
Publicã lucrãri din domeniul managementului
întreprinderilor mici ºi mijlocii. (G.C.)

POPESCU, Radu (1655-1729, Bucureºti) Cronicar.
Fiul vistierului Hrizea ºi al Mariei Bãleanu. Tatãl sãu se
trãgea dintr-o familie greacã din pãrþile Ianinei. Hrizea
Popescu este ucis la Snagov din ordinul domnului Þãrii
Româneºti ªerban Cantacuzino (1680), iar familia sa,
printre care ºi Radu Popescu este nevoitã sã plece în
exil la Istanbul. Va reveni în þarã în 1687 ºi va intra în
serviciul lui Constantin Brâncoveanu. Radu Popescu a
manifestat ºi veleitãþi diplomatice, fiind trimis în 1689
într-o misiune la generalul Heissler, în Transilvania.
Ajuns mare clucer, este însãrcinat cu repararea cetãþii
Cladova. Radu Popescu primeºte în 1714 de la domnul
ªtefan Cantacuzino, vornicia de Târgoviºte. Cariera sa
politicã atinge apogeul sub Nicolae Mavrocordat, când
este numit mare ban al Craiovei. Din punct de vedere
politic a fost un oportunist, trãdându-ºi binefãcãtorul ºi
nefiind strãin de capturarea lui Nicolae Mavrocordat, de
cãtre imperiali, în 1716. Radu Popescu se va refugia în
Transilvania. Revenit la Bucureºti se cãlugãreºte sub
numele de Rafail ºi începe redactarea cronicii sale. Se
stinge la Mãnãstirea Radu-Vodã din Bucureºti. I se
atribuie lucrãrile Istoriile domnilor Þãrii Româneºti
(1290-1728) ºi Cronica Bãlenilor. (A.ª./M.O./V.P.)

POPESCU, N.I. (1910-1965) Primar delegat între
12-18 februarie 1938, 1-4 decembrie 1938, perioadã în
care instabilitatea ºi improvizaþia, existenþa unor
puternice frãmântãri la nivelul þãrii au fost sesizate ºi la
Târgoviºte, când în fruntea primãriei s-au perindat un
numãr mare de primari, în rândul cãrora s-a numãrat
cel menþionat mai sus ºi care n-a putut sã se facã
remarcat prin nicio iniþiativã. N-a apucat sã punã în
practicã ordinul din 17 februarie prin care funcþionarii
publici n-aveau voie sã facã politicã, pentru cã a fost
demis la 18 februarie 1939. (M.O.)
POPESCU, Pârvan (1890-1917) Avocat, iniþiatorul
Revistei Tinerimea Dâmboviþeanã, mort eroic pe câmpul
de luptã. Era dornic pentru crearea unei vieþi noi, în care
tineretul sã mai ardã ºi ceva din suflet în cinstea
idealurilor, mãrturisea C.S. Ionescu, colegul sãu, ºi
pentru aceasta a participat la luptele purtate de armata
românã în marele Rãzboi pentru Reîntregire, unde a murit
ca un erou. Familia sa a donat biblioteca tânãrului avocat
Bibliotecii Cercului Studenþesc Dâmboviþean. (M.O.)

POPESCU, Romeo (30.I.1948, Cândeºti, Dâmboviþa)
Inginer, director, om politic. Absolvent al Facultãþii de
Electrotehnicã din cadrul Institutului Politehnic
Bucureºti. A lucrat ca inginer la Întreprinderea de
Frigidere Gãeºti (1971-1986), la Întreprinderea
Mecanicã Petrol Gãeºti (1986-1992), iar din 1992 pânã
în prezent la S.C. PAVCOM S.A. Târgoviºte. Este
membru ºi vicepreºedinte al Organizaþiei judeþene a
Partidului Naþional Þãrãnesc Creºtin-Democrat.
Dâmboviþa. În anii 1996-2000 a îndeplinit funcþia de
preºedinte al Consiliului Judeþean, contribuind la
importante realizãri târgoviºtene: reabilitarea reþelei de
apã-canalizare, construirea noului local pentru Tribunalul
Judeþean, construirea pasajului de la ieºirea spre
Pucioasa º.a. (M.C.)

POPESCU, Petre (1890-1948, Târgoviºte) Om politic, membru al PNÞ, comerciant ºi proprietarul unei
tipografii. A fost preºedinte al Comisiei Interimare a
oraºului între 2 decembrie 1919  2 aprilie 1920, iunie 
iulie 1932 ºi primar între 30 august  22 noiembrie 1933.
A urmãrit sã punã în aplicare programul stabilit de
þãrãniºti pentru Târgoviºte, constând în construirea unei
hale centrale, a unui abator, extinderea conductei de
apã în zonele mãrginaºe, împroprietãrirea demobilizaþilor,
continuarea lucrãrilor de canalizare, exproprierea
imobilului Sebastian ºi alinierea strãzii Regele Carol al
II-lea, repararea ªcolii Primare Nr. 1 ºi Nr. 4. Pentru
realizarea acestui program, primãria a solicitat ºi a
obþinut un nou fond care urma sã fie folosit pentru
modernizarea oraºului. În ultimul mandat de primar a

POPLACÃ, Nicolae (1903, Poplaca, Sibiu 
februarie 1940, închisoarea Vãcãreºti) Cunoscut
susþinãtor al comunismului în perioada interbelicã.
Originar din judeþul Sibiu, vine în Târgoviºte pentru
efectuarea serviciului militar în cadrul Regimentului de
tancuri. Dupã liberare locuieºte temporar în Mãneºti,
Ungureni, Ulmi ºi Vãcãreºti. Aderã la ideile comuniste,
motiv pentru care intrã în vizorul autoritãþilor. Cu ocazia
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POROJAN, Mihai  clãdire de patrimoniu (1885,
Vulcana-Pandele, Dâmboviþa  24.IV.1919, Târgoviºte)
Avocat, om politic liberal, primar. A fost fiul preotului
Grigore Popescu din Vulcana-Pandele ºi frate cu
gravorul Gabriel Popescu. A îndeplinit funcþia de
preºedinte al Comisiei Interimare a oraºului dupã ce la
sfârºitul lunii noiembrie 1918 s-au ridicat germanii fugind
ca praful înaintea vântului, pierind pomenirea lor, cu
sunet, cum preciza o însemnare inseratã între paginile
unei cãrþi, pânã în martie 1919. S-a antrenat cu elan
tineresc ºi încredere în rezolvarea gravelor probleme cu
care se confrunta comunitatea oraºului dupã retragerea
nemþilor. A adus în dezbaterea Comisiei Interimare
aprovizionarea oraºului cu alimente de primã necesitate,
s-au fãcut eforturi ca iluminarea oraºului sã intre în
normalitate, s-au luat mãsuri energice pentru ca ºcolile
sã-ºi înceapã activitatea. S-a dispus ca numele strãzilor
fixate de germani sã fie schimbate, iar cercetarea
abuzurilor comise de germani, a celor care s-au pus în
slujba lor ºi a îmbogãþiþilor de rãzboi, sã se facã de
urgenþã. Antrenarea în aceastã muncã supraomeneascã
a determinat îmbolnãvirea lui, având parte de o moarte
fulgerãtoare la 24 martie 1919. Un mare numãr de orãºeni
l-au însoþit cãtre locul de veci, pentru cã drumul lui în
aceastã lume a fost drept ca dâra pe care o lasã fulgerul
pe cerul înnegrit ºi nu a cunoscut nici ºovãieli, nici cotituri,
ci modest, ºi-a urmat steaua hãrãzitã de ursitã, iar viaþa
i-a fost luminatã ca o zi de mai, peste care luptele ºi
patimile de toate zilele n-au aruncat niciun pic de umbrã
(Legea Nouã, an I, nr. 14, 31 martie 1919). (M.O.)

percheziþiei din 26 iulie 1933, poliþia descoperã la
domiciliul sãu din Vãcãreºti materiale de propagandã
comunistã. Este arestat la Ulmi în lotul celor 17 în frunte
cu Nicolae Ceauºescu ºi Tarnovschi (1936) ºi
condamnat la un an de închisoare. Urmeazã apoi o
altã detenþie de un an ºi jumãtate tot din cauza propagãrii
comunismului în judeþ. Pus în libertate îºi reia activitatea,
rãspândind manifeste prin care promova obiectivele
Partidului Comunist Român. Este din noua arestat ºi
purtat din post în post. Curtea Marþialã din Braºov îl
condamnã la doi ani de închisoare. Se îmbolnãveºte ºi
este dus la Spitalul închisorii Vãcãreºti unde, dupã o
grea suferinþã, înceteazã din viaþã. A fost înmormântat
de sora sa, Paraschiva Poplacã, la cimitirul Izvorul Nou
din Bucureºti pe 3 martie 1940. Nicolae Poplacã a fost
unul din cei mai cunoscuþi adepþi ai comunismului în
judeþul Dâmboviþa. (M.C.)
POROIANU, Sache (1810-1875, Târgoviºte)
Deputat al judeþului Dâmboviþa. A fost prezident al
Sfatului Orãºenesc între 1 noiembrie 1845  29
octombrie 1849, 1 iulie 1851  30 iunie 1855 ºi 8 ianuarie
1857-1 aprilie 1859, reprezentând interesele negustorilor
din Târgul din Lãuntru ºi a acþionat pentru a muta Târgul
de Afarã în mijlocul oraºului, pe care l-a organizat pe
clase de vânzãri ºi producturi de orice felurime. Pentru
a impulsiona dezvoltarea economicã a oraºului, a iniþiat
înfiinþarea a trei bâlciuri anuale (Duminica Tomii, Sfânta
Mãrie Mare ºi Sfântul Dumitru). A stãruit pe lângã
domnul þãrii, Barbu ªtirbei, pentru a deschide un drum
spre Braºov ºi a iniþiat o nouã hotãrnicie a moºiei
oraºului, precum ºi construcþia a patru ciºmele noi în
cuprinsul oraºului. S-a preocupat de întreþinerea
drumurilor, iluminatul oraºului, repararea podului peste
Ialomiþa, construirea primei cazarme a dorobanþilor din
oraº. A încurajat stabilirea în zona de sud-est a oraºului
a bulgarilor veniþi din Bãleni, care au conturat Mahalaua
Sârbilor. A ºtiut sã se facã apreciat în rândul orãºenilor,
pe care i-a reprezentat cu pricepere la vizitele efectuate
de domnii Gheorghe Bibescu (4-6 septembrie 1846, 1847)
ºi Barbu ªtirbei (23-24 iulie 1851), care au venit sã
impulsioneze lucrãrile de restaurare a Turnului Chindiei
ºi Mãnãstirii Dealu. Desemnat deputat al judeþului
Dâmboviþa a avut ca interimar pe Dimitrie Borºescu
(1 noiembrie 1846  27 septembrie 1847). În timpul
revoluþiei a luat învoire pentru a urma curã doctoriceascã.
Invazia trupelor ruseºti (octombrie 1853  iulie 1854),
urmatã de ocupaþia turcã ºi austriacã (iulie 1854  martie
1855) a stopat perioada de prosperitate economicã.
Ocupaþia austriacã a impulsionat lucrãrile de delimitare
a strãzilor, de numerotare a caselor, a cerut montarea
unui numãr sporit de felinare la rãspântii ºi la cele cinci
bariere, dar efortul financiar pentru încartiruire, procurarea
alimentelor ºi furajelor necesare armatei de ocupaþie a
marcat puternic evoluþia oraºului. (M.O.)

PORTOCALÃ, Nicolae (?  8.V.1938, Bucureºti)
Echitaþie. În perioada premergãtoare intrãrii României în
Primul Rãzboi Mondial a fost considerat unul dintre cei
mai buni cãlãreþi ai þãrii. Prin funcþiile deþinute (Comandant
al ªcolii de Cavalerie din Târgoviºte; Preºedinte (1909),
apoi Preºedinte de onoare (1920), al Societãþii Hipice
Târgoviºte) a avut o importantã contribuþie la implementarea
sportului ecvestru în Târgoviºte ºi recunoaºterea oraºului
 în primele decenii ale secolului XX  drept principala
sursã pe plan naþional în domeniu. (A.B.)
PORÞILE TÂRGOVIªTEI De bunã seamã, fostul
Scaun domnesc medieval Târgoviºte nu s-a putut
compara cu niciuna  ca dimensiuni ºi spectacularitate
urbanisticã  din strãlucitele capitale europene ale sec.
XIII. Cu tot acest handicap, explicabil de altfel, oraºul a
fost, prin urbanitatea sa, cel mai important centru politic, dupã mãrturiile unor cãlãtori strãini (cãrturari, feþe
bisericeºti înalte), din sud-estul unei Europe în care
orice scânteie aprindea incendii de la Istambul pânã la
Paris, Moscova sau Stokholm. ªi, ca orice urbe
medievalã, se apãra ºi prin porþile sale dispuse în cele
patru puncte cardinale, porþi prin care însã aveau acces
ºi bogatele chervane. Porþile istorice ale Târgoviºtei au
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compune din parter, etaj ºi subsol pe toatã întinderea,
cu excepþia zonei centrale, unde se gãsesc ghiºeele.
Planul clãdirii este în formã de L care leagã trei corpuri,
separate la nivelul etajului ºi exprimate plastic în faþade
cu învelitori distincte.Are ºarpantã din lemn ºi învelitoare
din þiglã. Zidãria este din cãrãmidã. Planºeele sunt din
grinzi metalice ºi bolþi de cãrãmidã; faþada este din
cãrãmidã aparentã ºi decoratã cu acandramente din
piatrã ºi scãri din piatrã. În sala centralã grinzile sunt
din lemn cu decoraþii, iar tavanul din scândurã fãþuitã
din stejar. Construcþia pãstreazã ºi astãzi planul iniþial
fãrã transformãri ºi adãugiri. (G.T./ C.V./M.O.)

fost patru, trei dintre ele strãpungând Valul Cetãþii,
plãmãdit, din nevoi de protecþie militarã a capitalei, de
Matei Basarab: Poarta Buzãului, ridicatã pe marele drum
al Brãilei. Astãzi este refãcutã ºi strãjuieºte capãtul de
miazãnoapte al Cãii Bucureºtiului, oferind târgoviºteanului, dar ºi strãinului în drumeþie, o perspectivã
romanticã. Actualmente i se spune greºit Poarta
Bucureºtiului, localizarea acesteia fiind în altã parte.
La data construcþiei pe aici trecea drumul mare
comercial ºi strategic spre Brãila, primul oraº important spre portul dunãrean fiind Buzãul. Poarta
Bucureºtiului, la sud, construitã în segmentul de val,
dispãrut de multã vreme, desfãºurat între strada Col.
Dumitru Bãltãreþu ºi bulevardul Ion C. Brãtianu, artere
de circulaþie tãiate abia de un veac în topografia urbei.
Poarta Câmpulungului/Dolgopolului (sau Argeºului), spre
nord-vest, locul sãu fiind în actuala intersecþie a strãzii
Lt. Pârvan Popescu cu Calea Câmpulung. A fost
construitã dupã modelul Porþii Vânãtorilor Domneºti,
dar de proporþii mai mari, iar în vremea domniei lui
Constantin Brâncoveanu a fost reîntãritã ºi supraînãlþatã.
Poarta Vânãtorilor Domneºti (Dealului), pãstratã, în
original, pe strada Ioan Alexandru Brãtescu-Voineºti,
ziditã megieº Curþii voievodale ºi care, în veacurile de
demult, îngãduia, spre vest, refugiul spre Mãnãstirea
de la Dealu. Poarta încântã ºi astãzi prin eleganta
arcuire a bolþii sale interioare înaltã de 3 metri ºi cu o
deschidere de 5 metri, ºi prin ruinurile turnului de
veghe. Primele trei porþi erau duble  aveau ºi menire
militarã, de apãrare a cetãþii , doar cea de-a patra era
simplã, fiind mai mult un element decorativ într-o
extremitate a Curþii voievozilor iubitori de evadãri spre
bijuteria monasticã a lui Radu cel Mare ºi spre unduirile
limpezi, pe atunci, ale Ialomiþei prin crânguri. ªi aceste
porþi istorice ale Târgoviºtei vor fi cunoscut câteva
tumulturi: rãzmeriþa dorobanþilor ºi seimenilor lui Matei
Basarab, reîntoarcerea strategicã a Brâncoveanului în
capitala rezistenþei valahe dinaintea viiturilor Semilunei,
invazia armatelor austriece la 1781, dar ºi aducerea
dramaticã a Vladimirescului, arestuit de poterele Eteriei
ºi care va fi sfârºit tragic, pe aproape, se pare, de Poarta
Câmpulungului. Toate aceste porþi erau înzestrate cu
turnuri de apãrare. Dintr-o epistolie tipicarã a
mitropolitului ªtefan al Þãrii Româneºti (mijlocul sec. XVII)
aflãm cã tipicul procesiunii pentru ploaie avea urmãtorul
traseu al porþilor: pornea de la Poarta Vânãtorilor
Domneºti, din dreptul Bisericii Sf. Vineri, reintra prin
Poarta Buzãului, pãrãsea din nou capitala voievodalã prin
Porta Bucureºtiului, traversa moºia domneascã, ºi se
reîntorcea în oraº prin Poarta Dolgopolului. În fruntea
procesiunii mergea întregul sobor preoþesc al cetãþii, la
fiecare poartã sãvârºind sfeºtania. (G.C.)

PREDA, George-Daniel (3.IX.1991, Vãrbilãu,
Prahova) Atlet. Absolvent al Liceului Nicolae Mihãescu
Târgoviºte (2010). Student al Facultãþii de ªtiinþe
Umaniste  Secþia Educaþie Fizicã ºi Sport din cadrul
Universitãþii Valahia Târgoviºte (din 2010). Profesorul
Dumitru Muºat de la Slãnic-Prahova a fost cel care i-a
descoperit talentul pentru alergãrile de semifond. A fost
legitimat la Telecom-Petrom Slãnic  Prahova (20042005) apoi a fost adus la Târgoviºte de profesorul
Nicolae Guþoiu, fiind legitimat succesiv Telecom-Petrom
Slãnic  Prahova + Clubul Sportiv Târgoviºte (2006-2007)
ºi CSª + Clubul Sportiv Târgoviºte (2008-2010). Este
de douã ori campion naþional de seniori (1500 m, 2009
 aer liber ºi 2010  salã), competiþie la care a obþinut
ºi o medalie de bronz (800 m, 2010  salã). La
campionatele naþionale de tineret a obþinut 5 trofee (2
titluri de campion, 2 medalii de argint ºi una de bronz),
iar la campionatele naþionale de juniori mari 6 medalii
de aur. A reprezentat România la competiþii oficiale
pentru seniori (o selecþie la campionatele europene pe
echipe) ºi juniori (5 selecþii, la campionatele mondiale
în aer liber, campionatele europene în aer liber,
campionatele europene de cros, campionatele balcanice
în aer liber). Medaliat cu argint la campionatul balcanic
de juniori în aer liber (2009, 1500 m). Recordurile
personale: 800 m (1.49.67 min., 2009); 1500 m (3.44.47
min., 2009); 3000 m (8.31.64 min., 2009); 5000 m
(15.07.30 min., 2009); 3000 m obstacole (9.18.30 min.,
2009). A fost desemnat Cel mai bun sportiv al judeþului
Dâmboviþa în anii 2009 ºi 2010. (A.B.)
PREDOI, Toma (18.IV.1936, Chelar, Dolj  VII.2005,
Târgoviºte) Liceul la Craiova (1954); Facultatea de
Medicinã Generalã Timiºoara (1960). Medic de
circumscripþie sanitarã (1960-1963). În 1963 promoveazã
concursul de secundariat. În perioada 1963-2005, fãrã
întrerupere, este specialist în secþia de anestezie ºi
reanimare a Spitalului Judeþean din Târgoviºte. Medic
foarte bine pregãtit, cu mare experienþã profesionalã
într-o specialitate dificilã ºi extrem de importantã, mai
ales în rezolvarea cazurilor grave ºi a celor de urgenþã,
a fost 42 de ani în slujba locuitorilor oraºului Târgoviºte

POªTA VECHE (DB-II-m-A-17278, Str. Dr. Marinoiu,
nr. 2, 1906) Arhitect Alexandru Clavel. Casa se
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ºi Europa Centralã ºi de Sud. Neoliticul (5.500-1.800
î.Hr.) În punctul Coasta Bisericii (satul Bungetu,
comuna Vãcãreºti) au fost prelevate în 1974 ºi 1975
urme de locuire ale acestui spaþiu de cãtre comunitãþi
aparþinând culturii Criº-Starèevo, intrate în contacte
de geoculturalitate cu purtãtorii, afluiþi dinspre sudul
mediteranean-oriental. Caracteristici ale acestor
comunitãþi de cultivatori aceramici: crescãtori de
animale, fãuritori de ceramicã pictatã anteardere,
ornamentatã cu motive geometrice albe, negre pe fond
roºu ºi brune; antropologic erau, tipologic, de facturã
paleomediteranoidã. În zona Curþii Domneºti au fost
descoperite vestigii mãrturii ale unor purtãtori ai culturii
Gumelniþa. Vestigii ale aceleiaºi culturi au fost scoase
la luminã în luncile Ialomiþei ºi Dâmboviþei: aºezãri stabile în formã de tell la Geangoeºti ºi Dobra, organizate
la suprafaþã, zidite din chirpici. Inventar casnic: vetre,
cuptoare menajere, gropi de provizii (în care s-au gãsit
cereale), vase ceramice, fusaiole, greutãþi de lut, unelte
de silex ori piatrã ºlefuitã, râºniþe, cârlige ºi
împungãtoare de os, dãlþi ºi ace din cupru. Ceramica 
aºa cum o putem vedea ºi azi  se recomandã printr-o
decoraþie variatã, ornamentaþii incizate sau pictate cu
alb, roºu ºi cu grafit. Plastica este reprezentativã: vase,
dar ºi figurine zoomorfe/ antropomorfe (dovezi ale
practicãrii magice a cultului fecunditãþii). În satele
Bungetu (Vãcãreºti), Cazaci (Nucet) ºi la Geangoeºti
(Dragomireºti), arheologic au fost depistate mãrturii ale
culturii Coþofeni, ultima a epocii neolitice: resturi de
locuire (fragmente de chirpici), fragmente ale unor
obiecte ceramice lucrate din pastã rezultatã dintr-un
amestec de nisip, pietriº ºi cioburi pisate, ornamente
cu incizii, impresiuni unghiale în ºiruri duble, dar ºi
alveolare, împunsãturi de formã circularã sau
triunghiularã, brâie simple ºi crestate. ªi în spaþiul
pretârgoviºtean pãtrund în valuri succesive, la cumpãna
dintre neolitic ºi epoca bronzului, triburile indo-europene
(vedo-persano-mesopotamiene) ºi nord-pontice, care vor
intra într-un proces de sincrezie cu populaþiile autohtone,
fãrã a duce la extincþie fondul etno-cultural autohton.
Creºte în importanþã pãstoritul, folosirea calului domestic, sunt rãspândite podoabele ºi obiectele de argint ºi
uneltele de aramã ºi de bronz de sorginte egeanoanatolianã. Epoca bronzului (1800-800 î.Hr.) Începutul
mileniului doi î.Hr. Metalurgia bronzului, a cãrei origine
este depistabilã în Orient, pãtrunde prin istmul balcanoegeean în geospaþialitatea carpato-danubian-nistreanponticã, deci ºi în orizontul pretârgoviºtean, prezenþa
produselor acestei metalurgii fiind atestatã de
descoperirile unor arme (pumnale, topoare, sãbii, vârfuri
de sãgeþi, coifuri), podoabe, obiecte de cult, fibule,
agrafe, unelte; se generalizeazã folosirea vehiculului cu
patru roþi. Pe teritoriul pretârgoviºtean, din perioada de
început a bronzului, la Ilfoveni (comuna Nucet), Bungetu,
Brãteºtii de Jos, au fost prelevate câteva unelte

ºi ai judeþului Dâmboviþa. Vicepreºedinte, timp de 12
ani, al Uniunii Societãþilor de ªtiinþe Medicale, Filiala
Dâmboviþa. A publicat în reviste de specialitate, a fost
o prezenþã activã ºi apreciatã la conferinþe medicale ºi
congrese de specialitate în þarã ºi în strãinãtate. (N.V.)

PREISTORIE ÎN SPAÞIUL TÂRGOVIªTEAN
Paleoliticul (1.000.000-5.500 î.Hr.): 1.000.000 ºi
40.000 de ani î.Hr./ î.e.n (Paleoliticul inferior.
Paleoliticul mijlociu) Spaþiul actual urban ºi periurban
al Târgoviºtei face parte din vastul areal de
antropogenezã european-asiatic, mãrturie stând probele
arheologice prelevate din interfluviile Ialomiþa  Dâmboviþa
(vest) ºi Ialomiþa  Cricovul Dulce (est), cât ºi din zona,
privitã în latitudine, cuprinsã între aºezãrile Nucet 
Bãleni  Bucºani (sud) ºi Mãneºti  Vulcana Pandele
 Ocniþa (nord). Condiþiile prielnice de habitat din teritoriul
înscris în orizontul geografic amintit au prilejuit popularea
sa timpurie. La Podul Teiº, nu departe la nord de
Târgoviºte, au fost descoperite rãmãºiþe de elefant fosil
(Elaphus primigenius blum) ºi molari de urs de peºterã
(Ursus spelaeus). Spaþiul preistoric al Târgoviºtei este
ca, de altfel, întregul teritoriu românesc, cutreierat de
cete de culegãtori  vânãtori pescari, ale cãror
adãposturi sunt dealurile din preajmã sau terasele
Ialomiþei, Dâmboviþei ºi Cricovului Dulce. Sunt produse
primele unelte  în douã tipuri  prin prelucrarea
rudimentarã (percuþie) a bolovanilor de râu, în formã de
tãiº (chopping) ori satâr (chopper), uni sau bifaciale,
cunoscute sub denumirea de unelte de prund
asemãnãtoare celor descoperite în Africa de Sud la
Oldowai. Astfel de unelte, cu funcþii multiple (universale)
au fost identificate nu prea departe la sud-vest de
Târgoviºte, la Petreºti, Ioneºti, Greci ºi Potlogeni-Deal,
ele fiind opera lui Pithecantropus erectus. 40.000 ºi
5.500 (Paleoliticul superior, Epipaleoliticul). Se
rãspândeºte cultura materialã musterianã fãuritã de
omul de Neanderthal, însoþitã de manifestãrile liminare
ale gândirii abstracte. Apar comunitãþile gentilice
matriliniare. Îºi face apariþia Neathropul /Homo sapiens
fossilis. Predominante, consecutiv, sunt acum culturile
Aurignacianã ºi Gravettianã, ultima incluzând ºi influenþe
Magdaleniene central-europene. Gama uneltelor se
diversificã ºi tendinþa este de microlitizare a întregului
inventar litic. Se articuleazã societatea gentilicã
matrilinearã. ªi, tot acum, se generalizeazã folosirea
arcului ºi sãgeþii ºi a uneltelor microlitizate, lucrate cu
evidente forme geometrice. Homo sapiens fossilis local
este integrat în fondul cultural eterogen al geospaþialitãþii
carpato-danubian-tisian-nistrean-pontice populatã  în
zona Târgoviºtei  de triburi tardenoisiene. Descoperirile
arheologice atestã un fapt indubitabil: ºi zona Târgoviºtei
a fãcut parte dintr-un puternic centru al culturii de
prund, constituind o verigã principalã în lanþul
antropogenezei desfãºurat între Africa  Asia de sud-est
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lateralã; un ac de bronz cu cap semisferic perforat; un
alt ac de bronz cu capul rupt; o verigã de bronz cu
patru protuberanþe globulare. Piesele din acest depozit
(votiv) au ajuns aici prin intermediul preludiului amintitei
Mari migraþii egeene (moment de rãscruce al epocilor
bronzului ºi fierului). Spaþiul pretârgoviºtean a fãcut parte
integrantã din ultima culturã a bronzului, Noua, o sintezã
a epocii, rãspânditã pe aproape întreg teritoriul României
de astãzi, moment fundamental în care se desprind din
masa tracicã, particularizându-se, triburile geto-dacice,
unele dintre acestea fiind amintite de Herodot în Istoriile
sale (514 î. Hr.) ca avându-ºi sãlaºe pe þãrmurile râurilor
Naparis (Ialomiþa) ºi Araros (Dâmboviþa). (G.C.)

specifice acestei perioade, astfel cum sunt amintite mai
înainte. Într-o aºezare a culturii Glina III, localizatã la
nord de staþia de cale feratã Vãcãreºti, în punctul La
Hotare (La Suhat) au fost descoperite numeroase
fragmente ceramice, de cuþite curbe din silex ºi de toporciocan din piatrã, dintr-o figurinã zoomorfã, dar ºi
resturile unei locuinþe de suprafaþã din material lemnos,
tencuitã subþire cu chirpici. Fragmentele ceramice (o
strachinã cu marginile deschise larg, un castron cu
pereþi curbaþi ºi cu buza în tiv la exterior, vase cu gât
scurt ºi vase-borcane, dar ºi amfore cu pântec globular
cu toarte tubulare simple ori în formã de mosorel) sunt
acoperite cu o pastã subþire de lut presãratã cu
pietricele, iar decorul plastic este format de brâuri
orizontale ºi proeminenþe în relief, ornat cu alveole ºi
crestãturi sub buzã, cât ºi cu incizii asociate cu ºiruri
de impresiuni de dimensiuni mici romboidale. ªi tot din
perioada de început a bronzului, aparþinând fazei liminare
a culturii Monteoru, au fost decopertate câteva
morminte ºi un vas de ofrandã în vecinãtatea comunei
Sãlcioara. La Comiºani ºi Lazuri, de asemenea, au fost
decopertate grupuri de morminte tumulare. La sfârºitul
bronzului timpuriu, triburile tracice sunt constituite ºi
pe teritoriul pretârgoviºtean, din vieþuirea neîntreruptã a
autohtonilor ancestrali interacþionaþi de valurile de
invadatori, crescãtori de vite, din stepele nord-pontice,
producându-se, aºa cum crede cercetãtorul Manfred
Oppermann, un proces de sintezã etno-culturalã [ ]
ceea ce explicã elementele de continuitate existente
în cultura materialã ºi spiritualã. ªi în vârsta de mijloc
a bronzului arealul pretârgoviºtean este intens populat
de triburile tracice, fapt atestat de aºezãrile acestora
identificate în satul Viforâta (comuna Aninoasa), la
punctul Cãrãmidari, în chiar marginea Târgoviºtei, la
nord, dar ºi la Vãcãreºti, Bungetu de Sus, Nucet,
Cazaci, Ocniþa ºi Pierºinari. La Perºinari, de altfel, a
fost recuperat, în câteva campanii de sãpãturi, un tezaur,
celebru astãzi, de arme de ceremonie din aur ºi argint
masiv, cum tot descoperiri de excepþie sunt spada de
la Valea Voievozilor, un cuþit ºi un ac, toate din bronz,
fiind mãrturii peremptorii ale existenþei atât a unui
puternic centru tribal tracic, cât ºi a unui centru
metalurgic în zona pretârgoviºteanã. Momentul Marii
migraþii egeene, al afluirii unor triburi tracice, între
secolele XIII-XII î.Hr., spre geospaþialitatea heladicã,
afluire care a contribuit la etnogeneza greacã, este
sesizabil în orizontul pretârgoviºtean prin elemente ale
culturii Gârla Mare (câmpuri de urne, ceramicã
antropomorfã din lut ars cu decor spiralic ºi geometric
implementat prin excizie ºi încrustaþie albã) la Ocniþa
ºi Valea Voievozilor. La Valea Voievozilor, în marginea
de sud-est a Târgoviºtei, s-a prelevat un bogat depozit
de epocã. Sunt de amintit: o spadã de bronz cu limba
la mâner tip Slimnic; un cuþitaº de bronz cu limbã la
mâner; un ac de bronz cu cap discoidal ºi urechiuºã

PRELUCRAREA PETROLULUI LA TÂRGOVISTE
Prelucrarea petrolului a început de timpuriu. Au apãrut
rafinãrii, mici distilãrii, înainte de 1880, când a fost
menþionatã existenþa a douã rafinãrii în Târgoviºte, una
cumpãratã de I. Grigorescu (cãtunul Mahalaua) pe care
o modernizeazã în 1889, ºi alta situatã în partea de
sud a oraºului, care aparþinea lui M. Câmpeanu. La
1899, în împrejurimile Târgoviºtei funcþionau: 12 fabrici
de petrol situate la Colanu, cu capital autohton, cu o
producþie de 975 decalitri petrol în valoare de 685.000
lei; o fabricã la Doiceºti, cu o producþie de 75.000
decalitri petrol în valoarea de 57.000 lei ºi trei fabrici la
Viforâta, cu o producþie de 625.000 decalitri petrol în
valoare de 1.062.000 lei. Fondul Camerei de Comerþ ºi
Industrie oferã date importante despre rafinãriile
existente la 1900: anul înfiinþãrii, de unde îºi procura
þiþeiul, sistemul de distilare a þiþeiului folosit de rafinãrie,
personalul angajat ºi producþia anualã obþinutã. Rafinãriile
existente menþionate la 1900 în localitatea Colanu erau:
Grigore Gavrilescu (1882), Nae N. Luculescu (1884), I.
Ionescu (1884), Rucãreanu (1885), Ioniþã Nicolae (1885),
Dimitrie Vaciov (1886), Ion Bucºãneanu (1888), Iþic
Haiman (1889), G. Constantinescu (1890), M. Câmpeanu
(1894). La Viforâta erau menþionate: Ioan Grigorescu
(1889) Zaharia Panþu & I. Rusescu (1894). Din studiul
publicat în 1909, Fabricile de petrol din þarã, de C.
Hãlãceanu, reiese cã cea mai veche rafinãrie existentã
a fost cea a lui Gr. N. Grigorescu din Ulmi, înfiinþatã în
1878. Este amintitã rafinãria Nicolescu Bazar,
consideratã cea mai bunã fabricã din Târgoviºte în 1891,
rafinãrie care va fi preluatã de N.Neyerman. C. Hãlãceanu
mai aminteºte ºi alte rafinãrii existente în Târgoviºte, în
1909: Isak Haiman de la Colanu (1888), Ioan Grigorescu
de la Viforâta (1889), M. Câmpeanu&Co (1984),
Rucãreanu (1885) ºi (1897) rafinãria Aurora. (G.T./ C.V.)
PRIMA ISTORIE OFICIALÃ: TÂRGOVIªTE. FILE
DE MONOGRAFIE Este prima monografie oficialã a
oraºului, apãrutã în 1977, sub egida Consiliului de
Educaþie Politicã ºi Culturã Socialistã a municipiului
Târgoviºte. Coordonarea ºtiinþificã ºi îngrijirea lucrãrii,
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Provizoriu al judeþului Dâmboviþa; atribuþiile comitetului
sunt mult mai largi ºi mai numeroase decât ale vechilor
structuri administrative, inclusiv preluarea obiectivelor
industriale naþionalizate ºi înfiinþarea unei secþii agricole
a oraºului. Dupã alegerile din 3 decembrie 1950, se
constituie Sfatul Popular al oraºului Târgoviºte, format
din 33 de deputaþi aleºi. Structura noii instituþii era:
Comitetul Executiv (organul de execuþie), format din 9
membri, un preºedinte, un vicepreºedinte ºi un secretar;
funcþionau ºase comisii permanente, organizate pe
principalele atribuþii administrative. Sfatul Popular îºi
desfãºoarã activitatea pânã la 16 februarie 1968, când
se adoptã Legea de organizare administrativã  prin
care municipiul Târgoviºte devine reºedinþa judeþului
Dâmboviþa, conducerea oraºului fiind asiguratã din nou
de organele Primãriei. Pe categorii, funcþiile au fost
ocupate astfel: 41 primari în anii 1864-1949; 2 preºedinþi
ai Comitetului Provizoriu, în anii 1949-1950; 15 preºedinþi
ai Comitetului Executiv al Sfatului Popular, în anii 19501989; 9 primari, în anii 1990-2011. În perioada 1 sept.
1864 ºi 8 sept. 2011 funcþia de primar a revenit
urmãtorilor: Gheorghe Ludescu (1 sept. 1864  12 dec.
1866; 21 aug. 1874  14 iul. 1875), Ioan Rãducanu (12
dec. 1866  24 aug. 1868; (interimar, gireazã funcþia=18
iul. 1872  2 ian. 1874); 2 ian.  21 aug. 1874), Scarlat
Tãnãsescu (12 dec. 1868  6 mart. 1869), Comisie
interimarã (6 mart.  7 mai 1869), Ioan Zoiade (7 mai
1869  5 ian. 1871), Nicolae Chirculescu (5 ian. 1871 
18 iul. 1872), Anton Fotino (14 iul. 1875  15 dec. 1876),
Niþã Fusea (15 dec. 1876  3 nov. 1877; 21 dec. 1878 
30 mart. 1880), Dincã Bucºeneanu (3 nov. 1877  21
dec. 1878), Costache Simulescu (30 mart. 1880  12
ian. 1882), Dr. Dimitrie Iovitz (12 ian. 1882  2 febr.
1883), Iancu Niculãescu (2 febr.  8 oct. 1883),
Gheorghe Irimia (8 oct. 1883  21 febr. 1884; 25 mai 
20 aug. 1885) Costicã Fusea (21 febr.  25 mai 1884),
Vasile Dumitrescu (20 aug. 1885  26 mai 1888; 19
sept. 1894  19 iun. 1895; 3 ian.  1 mart. 1896; 18 iul.
1907  24 sept. 1908), Comisie interimarã (25 mai  15
iulie 1888; 19 iun.  23 iul. 1895; 20 mai  2 iulie 1899;
23 febr.  30 mart. 1901; 22 ian.  6 mart. 1905; 12 apr.
 18 iul. 1907; 8 ian.  24 mart. 1911; 20 ian.  16 mart.
1914; 13 iul. 1918  29 mart. 1926; 10 iun. 1926  15
ian. 1928; 26 mart.  14 iul. 1934), George Caïr (15 iul.
1888  23 ian. 1889; 2 iul. 1899  23 febr. 1901), Ioan
Anghelescu (23 ian.  17 iun. 1889; 10 oct.  25 nov.
1889; 14 mart. 1891  14 sept. 1894), Stelian Stãnescu
(gireazã funcþia, 17 iun.  10 oct. 1889), Vasile
Dimitropol (25 nov. 1889  14 mart. 1891), Ion I. Stematiu
(1 mart. 1896  2 sept. 1897; 13 ian. 1904  22 ian.
1905), Lazãr Petrescu (2 sept. 1897  19 nov. 1898; 30
mart. 1901  6 apr. 1902), Dimitrie Athanasiu (19 nov.
1898  20 mai 1899; 24 nov. 1902  11 ian. 1904),
Constantin Carabella (6 mart. 1905  1 iun. 1906),
George Pârvulescu (1 iun. 1906  12 apr. 1907; 15 ian.

fiind ºi unul dintre autori: George Coandã. Colectivul de
redactare: Mircea Alexandrescu, Toma Andrei,
Alexandru Boriga, Victor Brânduº, Lazãr Dinescu,
Eugen Fruchter, Mircea T. Georgescu, Radu Gioglovan,
Lucian Grigorescu, Traian Istrate, Constantin Manolescu,
Gabriel Mihãescu, Gabriela Niþulescu, Mihai Oproiu,
Victor Petrescu, Ion Rusu, Gheorghe Tofan, Ion Vasiliu,
Maria Zaharescu. Aceastã primã monografie oficialã este
compartimentatã astfel: Arhitecturi geografice, Speranþa
de viaþã, Ritmuri pe verticale contemporane, Cronicã
de glorie, Amfiteatru dinamic de culturã, Starea de
sãnãtate, Altius, citius, fortius, Sipete cu amintiri,
Postfaþã, bibliografie generalã; anexe (grafice vizând
dinamica producþiei globale industriale; a creºterii
producþiei muncii în industrie; a mãririi valorii producþiei
globale raportate la un locuitor al municipiului, a creºterii
producþiei obþinute de ramura industriei constructoare
de maºini; ponderea industriei metalurgice în industria
municipiului; dinamica volumului de investiþii în
municipiu; structura volumului de investiþii socialculturale ºi edilitar-gospodãreºti alocate municipiului în
anul 1976). Lucrarea a fost tipãritã la subunitatea
Târgoviºte-Dâmboviþa a Combinatului Poligrafic Casa
Scânteii din Bucureºti în tiraj de masã. (G.C.)
PRIMA SALÃ DE SPORT Anul 1970 a consemnat
ºi darea în folosinþã la Grupul ªcolar Industrial Petrol
(actualul Grup ªcolar Voievodul Mircea) a primei sãli
de sport din Târgoviºte cu dimensiuni ºi dotãri care au
permis a fi omologatã pentru a gãzdui competiþii oficiale
de volei ºi baschet. (A.B.)
PRIMA ªOSEA DE CENTURÃ Cale de comunicaþie,
care fãcea legãtura cu oraºele Câmpulung ºi Gãeºti,
menþionatã în 1886 de D.P. Condurãþeanu cu numele
de uliþa Seimenilor. Noile transformãri economice ale
oraºului au dus la continuarea ºoselei de centurã dincolo
de grãdina Ciocârlan spre Bucureºti, unindu-se cu Calea
Domneascã în afara oraºului. Planul lui Septville din
1913 o menþioneazã cu denumirea de Tudor
Vladimirescu. (G.T./ C.V.)
PRIMARII ORAªULUI Prin legea de organizare
administrativã din 31 martie 1864, Târgoviºte devine
comunã urbanã, condusã de un consiliu comunal ales
o datã la patru ani, cu o reînnoire din doi în doi ani a
numãrului de membri, prin tragere la sorþi. Din rândul
consilierilor comunali erau aleºi un primar ºi doi ajutori,
cu atribuþii de ordin administrativ, edilitar, ordine publicã,
aprovizionarea populaþiei, financiar-contabil,
reprezentarea comunei în instanþã, alcãtuirea listelor
electorale. Ca semn distinctiv al funcþiei, primarul avea
fixatã la cingãtoare o eºarfã în culorile naþionale. În anii
1949-1950, oraºul este condus de un Comitet provizoriu
înfiinþat prin decizia din 20 mai 1949 a Comitetului
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care urma sã fie amplasatã lângã Mãnãstirea Stelea ºi
trebuia sã adãposteascã ºi Poliþia cu Pompierii.
Proiectul nu s-a realizat deoarece nu s-a obþinut terenul.
Primãria a alocat de la buget suma de 32000 lei ºi a
cumpãrat un imobil cu un etaj, care servea ca sediu
pânã la construcþia noului local din 1897. Se impunea
construirea unui sediu modern care sã corespundã
necesitãþilor administrative ºi totodatã sã se înscrie în
ampla acþiune de modernizare a oraºului de la sfârºitul
secolului al XIX-lea. În 1896 Primãria oraºului Târgoviºte
a contractat de la stat un împrumut de 300.000 lei, cu
ajutorul cãruia urma sã se realizeze mai multe obiective:
construirea unui local nou de primãrie, construirea
bulevardului gãrii feroviare ºi exproprierea terenurilor
respective, construirea a 25 de prãvãlii în Târgul
Sãptãmânal, exproprierea locului din faþa primãriei ºi
amenajarea aici a unei grãdini publice. În acelaºi an,
Primãria a încheiat un contract pentru construirea noului
palat administrativ al oraºului, dupã planurile arhitectului
ºi antreprenorului italian Baltasar Vignasa Giovani.
Supravegherea lucrãrilor a fost încredinþatã inginerului
Nicolae Bruneanu. Devizul de 124000 de lei a suferit
modificãri repetate în scopul realizãrii unei clãdiri
elegante. În aprilie 1897 antreprenorul propunea
Consiliului Comunal, printre altele, folosirea cartonului
asfaltat subardezic, umpluturã de pãmânt uscat, mozaic
în vestibulul de la intrare, scara de marmurã de la parter
la etaj. În iulie 1897, antreprenorul solicita înlocuirea
duºumelei cu parchet de stejar, vopsirea în ulei a pereþilor
din vestibul, iar stâlpii de susþinere ai balconului sã fie
construiþi din piatrã. Consiliul Comunal a instituit o
comisie care sã studieze amplasarea bustului poetului
Gr. Alexandrescu, oferit de Smaranda Gheorghiu.
Lucrãrile de construire propriu-zise, sunt încheiate în
1897, iar anul 1898 este destinat lucrãrilor de zugrãvire,
montãrii sobelor, dotãrii cu mobilier ºi construirii unui
trotuar de jur împrejurul imobilului. Lucrãrile de zugrãvire
au fost executate de Iosif Tendler din Bucureºti ºi
supravegheate de Nicolae Bruneanu. Acestea au fost
efectuate fie în ulei, fie cu apã ºi clei. Au fost pictate
plafoanele din fiecare spaþiu cu un alt model, îndeosebi
elemente geometrice care se întrepãtrund cu un arabesc
de forme ºi culori care, uneori, împreunã cu stucatura
auritã sau pictatã, creeazã senzaþia de fast baroc,
precum Sala Florentinã din Primãrie. Planul primãriei,
parter plus etaj, prevedea la parter birourile doctorului,
perceptorului, cazierului ºi accizarului. La etajul clãdirii
se aflau sãlile de ºedinþe ºi chibzuiri; cabinetul
primarului ºi birourile secretarului, contabilului,
grefierului, funcþionarului mãsurilor metrice ºi al
arhitectului. Podul noului local a fost amenajat pentru
depozitarea arhivei. A fost prevãzutã montarea a 14
sobe, iar lucrarea a fost adjudecatã la licitaþie publicã
de Dumitru Zãgãnescu din Ploieºti. Mobilierul a fost
procurat de la firma S. Emanuel din Bucureºti Grand

1928  9 iun. 1929; 5 dec. 1933  26 mart. 1934; 14 iul.
1934  11 ian. 1938), Petricã Petrescu (24 sept. 1908
 8 ian. 1911), Gonzalv Ionescu (24 mart. 1911  20
ian. 1914; 13 mai 1930  23 mai 1931), Dr. Vasile
Petrescu (16 mart. 1914  12 mai 1917), Andrei I.
Georgescu (12 mai 1917  13 iul. 1918), Comisii
interimare (13 iul. 1918  29 mart. 1926; 23 mai 1931 
8 iun. 1932; 11 ian.  11 febr. 1938), Constantin S.
Ionescu (29 mart. 1926  22 nov. 1927), Victor Em.
Kercea (10 oct. 1932  1 sept. 1933, demisionat), Petre
G. Popescu (30 aug.  22 nov. 1933), C.C. Deleanu (22
nov.  5 dec. 1933), N.I. Popescu (12-18 febr. 1938 ºi
1-4 dec. 1938, primar delegat), Petru Slavu (18 febr. 
13 iul. 1938), Col. Eugen ªendrea (14 iul.  1 dec. 1938;
26 ian.  24 apr. 1941), Ion G. Anastasescu (4 dec.
1938  7 oct. 1940), Nicolae Grigorescu (7 oct. 1940 
26 ian. 1941), Grigore I. Constantinescu (17 mai  6
nov. 1941), Lazãr V. Petrescu (6 nov. 1941  28 nov.
1944), Ion P. Rãdulescu (28 nov. 1944  febr. 1948),
Constantin Sandu (apr.-nov. 1948), Nicolae Bãnulescu
(nov. 1948  20 mai 1949, primar delegat). Preºedinþii
Comitetului Provizoriu: ªtefan Rãdulescu: 23 mai  28
nov. 1949, Ion Diaconescu (28 nov.  18 dec. 1950).
Preºedinþii Comitetului Executiv al Sfatului Popular:
Gheorghe Mitroi (1950-1951), Dumitru Cinca (19511952), S. Bucºeneanu (1953), Gheorghe Oproiu (19531954; 1955; 1955-1958), Gheorghe Bengea (1955), A.
Iordache (1955), Ion Neagu (1958; 1959-1961), Gheorghe
Stan (1958-1959), Gheorghe Mihai (1961-1965), Ion
Cãlcioiu (1966-1968). Primarii municipiului: Constantin
Motoroiu (1968-1977), Ion Frãþilã (1977-1980), Victor
Bordea (1980-1984), Corvin Graor (1984-1986), Ion
Nicolae (1986  dec. 1989). Preºedinþii Frontului Municipal al Salvãrii Naþionale / Consiliului Municipal
Provizoriu de Uniune Naþionalã: Valeriu Liþã (dec. 1989
 feb. 1990), Ion Gavrilã (feb.-aug. 1990). Primarii
municipiului: Bonifaciu Tulai (ian.-mart. 1990), Nicolae
Constantinescu (mart. 1990), Ricã Ungureanu (mart.sept. 1990; nov. 1995  mai 1996), Gheorghe Ana (sept.
1990  oct. 1991), Decebal Simionescu (oct. 1991 
febr. 1992), Radu Florin Tudor (febr. 1992  30 oct.
1995), Teodor Bâte (mai 1995  iun. 1996; mai 19962000), Iulian Furcoiu (2000-2008), Gabriel Boriga (2008
 în prezent). (G.C./M.S.)
PRIMÃRIA  CONSTRUIREA ACTUALULUI LOCAL Dorinþa construirii unui local propriu pentru Primãrie
a preocupat în permanenþã autoritãþile orãºeneºti.
Primãria (Sfatul Orãºenesc 1831-1859, Municipalitate
1858-1864) nu a avut un sediu propriu, funcþionând în
localuri închiriate. Perioade mai lungi de timp, au servit
ca sediu al Sfatului Orãºenesc casele lui Nicu
Vlãdescu, Iancu Petrescu, Ion Zoiade. În 1866 s-a luat
iniþiativa construirii unui local propriu. Inginerul Lorentzo,
a întocmit dupã un plan existent, devizul construcþiei,
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ºi ungrovlahi. De altminteri, voievodul ºi doamna sa 
gãsim în însemnãrile didascãlului Staicu  scriau ei
înºiºi în limba neamului, educându-ºi ºi fiul în cultul
acestei limbi. Pentru uzul studenþilor acestei ºcoli ºi
a funcþionarilor cancelariei domneºti, didascãlul Staicu
a redactat un lexicon slavo-român ºi prima gramaticã a
limbii române. Se poate spune cã aceastã ºcoalã a
fost un centru academic important prin faptul cã aici
s-au creat unele oportunitãþi didactice (lexicoane,
manuale, culegeri de texte în limba românã). La
Târgoviºte, prin grija lui Matei Basarab, vechilor ºcoli
de înaltã învãþãturã slavã ºi slavo-românã li se adaugã
în 1646 Schola greca et latina, care va fi funcþionat
pânã în 1651 în casa postelnicului Constantin
Cantacuzino, un reputat învãþat al vremii. Era o ºcoalã
cu caracter particular ºi l-a avut drept spirit rector pe un
vestit profesor, originar din Chios, Pantelimon Ligaridis.
Cu timpul, prin numãrul mare al tinerilor, fii de boieri,
atraºi de învãþãturã înaltã, ºcoala devine domneascã,
fiind întreþinutã pe cheltuiala statului. ªcoala avea o
duratã de cinci ani ºi ca obiecte de studiu de bazã erau
gramatica, retorica ºi logica. Fiind o ºcoalã de erudiþie,
în fond de învãþãmânt superior, admiterea cursanþilor
se fãcea doar dacã aceºtia urmaserã cursurile ºcolii
triviale, echivalentul în secolul al XVII-lea, pãstrând
aproximarea care se impune, al ciclurilor preuniversitare.
Cert este cã întregul complex de învãþãmânt superior
de la Târgoviºte, cronologic, a fost întemeiat dupã
colegiile înfiinþate în acelaºi secol la Lwow (Liov),
Kameniþa, Kiev ºi cel patriarhal de la Constantinopol.
Abia dupã aceea vor fi apãrut colegiile de la Atena ºi de
la Plovdiv, Academia slavo-greco-latinã de la Moscova
ºi academiile de la Smirna ºi Salonic. ªi tot cert este
faptul cã planurile de învãþãmânt au avut drept model
pe cele ale universitãþilor de la Roma, Padova ºi ale
colegiilor de la Lwow ºi Kiev. Dintre profesorii acestor
ºcoli de înaltã învãþãturã îi putem aminti pe Udriºte
Nãsturel, mare logofãt al domnului ºi ilustru cãrturar,
rectorul, am putea zice, al acestor ºcoli, Grigore
Bartolomei, Dosoftei, Teodor, Syrigos, Balassios,
Meletie, cãlugãrul Rafael Levakoviè, cel ce mai târziu
va fi devenit episcop al Ohridei, Kyril Lucaris, fost patriarh
de Constantinopol (dupã ce a plecat de la Târgoviºte a
creat Academia de la Istanbul), Ignatie Petriþis. Dar ºi
didascãlii Daniil Grigore ºi acribicul Staicu, care spunea
cã gramatica adesea nimic alta nu iaste, numai dupã
îndireptãrile care sunt întru dânsa alcãtuite graiurilor ºi
vorbelor învãþãturã, direapta rãspunsuri. Printre studenþii
acestei ºcoli s-au numãrat Matei, fiul adoptiv al
domnitorului, Constantin Cantacuzino, stolnic ºi savant
iluminist de talie europeanã, fraþii sãi Drãghici ºi ªerban,
acesta din urmã devenind domn al Þãrii Româneºti,
Daniil Adrian Panonianul (Petru Transilvãneanul) ºi Radu,
fecior al lui Udriºte Nãsturel. Complexul ºcolar de înaltã
învãþãturã de la Târgoviºte ni se relevã ca un important

magasin des meubles, constând din dulapuri, mese,
birouri, scaune, perdele de pluº vegetal cu borduri
metalice, coºuri de nuiele. Cabinetul primarului era
mobilat cu un birou de stejar sculptat, fotoliu îmbrãcat
în piele, covor japonez, cuier de lemn sistemul Tonet,
transperante de dril. Pe frontonul palatului, în 1902, a
fost instalat un orologiu model 12 C, comandat în
Germania, la Leipzig, cu cadran de aramã, cifre romane
negre pe fond alb cu un diametru de 1, 04 m ºi o grosime
de 11/2 ºi a cãrui maºinãrie se întoarce la opt zile.
Deasupra frontonului, într-un adãpost de fier forjat, au
fost montate douã clopote, unul de 100 kg ºi un altul
de 50 kg, care anunþã sonor orele, jumãtãþile ºi sferturile
de orã. În acelaºi an, în spaþiul din faþa primãriei s-a
amenajat o grãdinã publicã: s-au plantat 60 de brazi;
împrejmuirea din fier s-a fixat pe un soclu din piatrã de
Albeºti, ridicat pe un fundament de beton hidraulic; s-au
instalat bãnci ºi canapele de grãdinã ºi opt stâlpi de
fontã pentru lãmpi. S-a constuit un frumos chioºc pentru
concertele de fanfarã militarã ºi un bufet din lemn, vara
consumându-se aici bere rece, mititei, îngheþatã ºi dulciuri.
Nicolae Iorga a vizitat oraºul în mai multe rânduri
menþionând cã Târgoviºtea are o primãrie, o prefecturã ºi
un tribunal cum ar ºade bine oriunde. De-a lungul timpului
localul Primãriei a suferit unele reparaþii, cele mai
importante fiind din anii 1960-1970; 2006-2007. (G.T./ C.V.)

PRIMELE FORME DE ÎNVÃÞÃMÂNT SUPERIOR
La 1 septembrie 1640, misionarul catolic Pietro Deodato
Bakiè, cunoscãtor la faþa locului al realitãþilor
româneºti ale vremii aminteºte de existenþa pe lângã
Mitropolia Þãrii Româneºti a unei ªcoli slavone ai cãrei
absolvenþi îºi continuau studiile în Transilvania în limba
latinã. ªcoala, probabil, a fost înfiinþatã înainte de
domnia lui Matei Basarab, domnul însã a consolidat-o
 înþelegând importanþa sa educativã într-un moment
de afirmare a identitãþii naþionale  încadrând-o cu o
serie de oameni de culturã, fie localnici, fie strãini,
devenind o instituþie domneascã de învãþãmânt. Se
studiau aritmetica, catehismul, cronologia, limbile
slavonã, greacã ºi latinã. Profesorii mai cunoscuþi erau
dascãlii Staicu, Grigore, Rafael Levakoviè ºi Daniil, iar
îndrumãtorul spiritual al ºcolii era învãþatul Udriºte
Nãsturel. În acelaºi timp a început sã funcþioneze ºi
ªcoala slavo-românã, tot pe lângã Mitropolie ºi cu
aceeaºi profesori  spiritul rector fiind dascãlul Staicu
, dar acordându-se o atenþie deosebitã promovãrii ºi
cultivãrii limbii române. Iniþiatorii ºi promotorii acestei
politici culturale româneºti erau Matei Basarab ºi soþia
sa Doamna Elena (Elina), politicã al cãrei program de
lucru naþional fusese gândit ºi anunþat de domnitor într-o
predoslovie din 1636 purtându-i semnãtura: Am poruncit
sã se dea luminã, dupã sfatul ºi învoirea obºteascã a
tuturor celor care cu noi au conglãsuit în adâncã
înþelegere a acestei limbi ºi a credinþei, fie moldovlahi
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sportului, Antrenor. Profesor la Catedra de fotbal de la
CSª Târgoviºte (2004-2009). Din aceastã posturã,
coroborat cu licenþa UEFA B de antrenor de fotbal pe
care a obþinut-o în 2008, a activat ca antrenor secund la
formaþiile feminine ale CSª Târgoviºte. A contribuit la
obþinerea unor succese notabile ale echipelor respective
de senioare (un loc 2 ºi douã locuri 3 în Liga 1, patru
prezenþe în semifinalele Cupei României) ºi junioare (o
medalie de aur ºi douã de argint la campionatele
naþionale). A deþinut funcþii de conducere importante
precum cele de la Ministerul Tineretului ºi Sportului,
Autoritatea Naþionalã pentru Sport ºi Tineret  Director
la Direcþia Statisticã ºi Programe Instituþii Publice pentru
Sport (2009-2011), Clubul Sportiv Târgoviºte  Director
cu delegaþie (2010-2011), Secretar al Comisiei Centrale
de Fotbal Feminin din cadrul Federaþiei Române de Fotbal
(2008-2009), Preºedinte al Comisiei de Recunoaºtere a
Noilor Ramuri Sportive din cadrul Autoritãþii Naþionale
pentru Sport ºi Tineret (2010). (A.B.)

ºi puternic centru academic ale cãrui efecte benefice
au constat în crearea unor instrumente didactice stringent necesare învãþãmântului românesc (manuale,
lexicoane, culegeri de texte în limba neamului);
aºezarea bazelor, în sens renascentist, prin utilizarea
acestor instrumente, a unui sistem organizat de
învãþãmânt autohton; pregãtirea unor specialiºti pentru
bunul mers al cancelariilor domneºti, al treburilor
diplomatice ºi al procesului de educaþie ºcolarã;
sprijinirea luptei domniei pentru evadarea Þãrii
Româneºti prin culturã din sistemul economic ºi politic
înrobitor practicat de Înalta Poartã, luptã încadratã în
plin proces de desfãºurare ºi afirmare europeanã a
Renaºterii româneºti. (G.C.)
PRIMUL CAMPIONAT DE RUGBI Primul
campionat de rugbi de dupã rãzboi (1945-1946) a avut
între participante ºi formaþia CFR. Târgoviºte. Aceasta
a fost prima echipã din istoria sportului târgoviºtean
care a luat parte la întrecerile unei competiþii de nivelul
diviziei A. (A.B.)

PRISICEANU, ªtefan (15.VI.1930, Târgoviºte) Atlet.
Licenþiat al Institutului de Construcþii din Bucureºti.
Legitimat la Dinamo Bucureºti, Constructorul
Bucureºti, Energia Bucureºti, TCH Bucureºti. Are 6
selecþii în echipa naþionalã. Medaliat cu aur la
campionatele balcanice, 10 titluri de campion naþional,
8 recorduri naþionale. Maestru al sportului (1952).
Recordurile personale: 100 m (10.6, 1955); 200 m (22.4,
1955). (A.B.)

PRIMUL SPECTACOL TEATRAL LA
TÂRGOVIªTE La 20 septembrie 1836, într-o poianã,
megieºã oraºului, din pãdurea Priseaca, are loc o
premierã în viaþa culturalã a Târgoviºtei: reprezentaþia,
în limba românã, cu piesa Extremele se ating de
Teohari Glãdescu, jucatã de trupa franco-valahã a lui
Nicolae Gretchi, fiind, de altfel, primul spectacol
românesc în aer liber; interpreþi: amfitrionul
spectacolului, Bãlãnescu, autorul piesei, directorul
trupei  ºi regizor, totodatã , Stanislas Bellanger ºi
Henri de Mondonville, primul cãlãtor ºi scriitor, iar cel
de-al doilea profesor ºi miniaturist, refugiat în Þara
Româneascã. Succesul spectacolului îl determinã pe
ispravnicul oraºului, Mihalache Vlãdescu, sã aprobe
trupei punerea în scenã a unei alte piese în premierã.
Iatã afiºul primului spectacol: Cu permisiunea domnului
ispravnic / Trupa franco-valahã a lui Nicolae Gretchi et
companie / Va da astãzi prima reprezentare a / piesei
Contrariile se atrag / aforism francez într-un act / de
domnul Teohari Glãdescu (din Kersinov  Chiºinãu 
n.n.) / aceastã piesã va fi urmatã de / un supeu / ce va
înfrãþi într-o singurã noapte / ºampanie, / rom ºi punci /
Spectacolul va începe la ora 15 fix / Târgoviºte, 20
septembrie 1836. Teohari Glãdescu, la sfârºitul
insolitului spectacol, a clamat: Nepoþii noºtri vor refuza
sã creadã. Ei vor lua acest curios eveniment dupã un
episod mitologic. Îl vor cânta în prozã ºi vers. (G.C.)

PRO UNIVERSITARIA Revistã editatã de Liga
Studenþilor din Universitatea Valahia din Târgoviºte;
este lansatã la 18 aprilie 1996; editor coordonator,
preºedintele ligii: Leonardo Badea. Apare pentru scurt
timp ºi este realizatã de studenþi. (G.C.)
PROARAME Subtitratã Revistã trimestrialã de
culturã militarã ºi patrioticã, a fost lansatã la 1 aprilie
2009. Fondator/director, scriitorul ºi jurnalistul Dan Gîju
(Bogdan Didescu); redactori: Karola Kim (Bianca Gîju),
Marius Vasile. Rubrici permanente: Comentariul
editorului, Interviu, Armele românilor, Feminaarm,
Condeie la orizont, Document, Literatura militarilor,
Poeme de cazarmã, Universul cãrþii de rãzboi.
Continuã. (G.C.)
PROCA, Alina (24.X.1983, Moreni, Dâmboviþa)
Atletã. Legitimãri CSª Târgoviºte (1996-1998), Clubul
Sportiv Târgoviºte (1999-2006). Medaliatã cu aur la
campionatele balcanice de tineret ºi cu argint la
campionatele balcanice de juniori. De 4 ori medaliatã
cu argint ºi o datã cu bronz la campionatele naþionale.
A stabilit 5 recorduri naþionale de tineret. Maestrã a
sportului (2001). Recorduri personale: 1500 m (4.24.31,
2004); 3000 m obstacole (9.46.76, 2003). (A.B.)

PRISÃCARU, Ciprian (8.I.1982, Târgoviºte)
Fotbalist. Absolvent al Liceului Voievodul Mircea
Târgoviºte (2000). Licenþiat al Universitãþii Valahia din
Târgoviºte, Facultatea de ªtiinþe Umaniste, Secþia
Educaþie Fizicã ºi Sport (2004). Conducãtor în domeniul
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PROCA, Nicolae (13.XII.1925, Slãnic, Domneºti,
Argeº  9.VII.2007) Fotbalist, antrenor. A jucat fotbal
la Steagul Roºu Braºov în perioada 1948-1961 evoluând
succesiv cu aceastã echipã în campionatele districtual,
regional, divizia B, divizia A. La nivelul primului eºalon
fotbalistic al þãrii a jucat 66 meciuri ºi a înscris 25 de
goluri. Ca jucãtor, cu echipa braºoveanã a ocupat un
loc 2 în campionat (ediþia 1959-1960) ºi a câºtigat Cupa
Balcanicã intercluburi (1961). Imediat ce s-a retras din
postura de jucãtor, Silviu Ploieºteanu, cel care i-a fost
antrenor toatã aceastã perioadã, l-a promovat ca
secundul sãu la Steagul Roºu Braºov. A activat în
aceastã poziþie pânã în 1968 când a fost desemnat,
pentru foarte puþin timp, antrenor principal. Între 1969
ºi 1971 a fost secundul lui Valentin Stãnescu, dupã
care a redevenit antrenor principal la Steagul Roºu
Braºov pentru 4 sezoane (1971-1975). Dupã perioada
în care a condus echipa Clubul Sportiv Târgoviºte (19761979) a revenit ca antrenor principal la Braºov unde
imediat (1980) a reuºit sã promoveze echipa localã în
divizia A dupã 4 ani petrecuþi de aceasta în eºalonul
secund. În 1981 a fost unul dintre protagoniºtii
procesului Bani negri în fotbalul românesc ceea ce i-a
atras o condamnare (cu suspendare) ºi interdicþia de a
mai antrena echipe de divizia A. În asemenea condiþii
în ultimii ani înainte de 1989 a mai activat la divizionara
C Tractorul Braºov. Dupã evenimentele din 1989, pentru
o scurtã perioadã de timp (în octombrie 1991, 2 meciuri),
a fost antrenor principal la FCM Braºov. Ultima echipã
pe care a antrenat-o a fost Cimentul Fieni (1995-1996,
divizia C). La Clubul Sportiv Târgoviºte a fost antrenor
principal timp de trei sezoane competiþionale (19761979). A preluat echipa în vara anului 1976, pe când
aceasta evolua în divizia B ºi dupã un singur an a
promovat-o în primul eºalon al fotbalului românesc. A
condus echipa din postura de antrenor principal încã 2
sezoane, aceasta clasându-se atunci pe locurile 9 (ediþia
1977-1978), respectiv 7 (1978-1979). În cei numai 3 ani
în care a activat la Târgoviºte ºi-a dobândit notorietatea
de Cel mai bun antrenor din istoria fotbalului local. Pe
lângã o promovare din B în A ºi douã clasãri în prima
jumãtate a clasamentului diviziei A (cele mai bune în
istoria celor 9 participãri ale Târgoviºtei în primul eºalon
fotbalistic al þãrii) mai trebuie adãugat la CV-ul sãu din
perioada târgoviºteanã  el având merite incontestabile
în acest sens  desemnarea lui Narcis Coman ca Cel
mai bun fotbalist român al anului 1978 ºi convocarea
unor componenþi ai CS-ului pentru a evolua în prima
reprezentativã a þãrii (Narcis Coman, Florin Grigore, în
1978 ºi 1979)  ambele premiere pentru fotbalul local ºi
situaþii rãmase singulare pânã la momentul redactãrii
acestei lucrãri. Prin cele 68 de meciuri (28 victorii, 13
meciuri egale, 27 înfrângeri) în care a condus echipa
târgoviºteanã în divizia A este cel mai longeviv ºi cel
mai eficient (singurul cu peste 50 % puncte realizate din

maximum posibile) dintre cei 15 antrenori principali care
au activat de-a lungul timpului la aceastã formaþie. (A.B.)
PROCESUL DE LA TÂRGOVIªTE Miºcarea
Republicanã de la Ploieºti (octombrie, 1871), iniþiatã de
C.A. Rosetti ºi I.C. Brãtianu, urmãrea detronarea prinþului
Carol ºi trebuia sã izbucneascã concomitent în 13 capitale
de judeþ. Izbucnirea miºcãrii fusese fixatã pentru ziua de
8 august 1871, însã a fost amânatã în ultimul moment.
Totuºi, la Ploieºti acþiunea a urmat planul iniþial ºi Al.
Candiano-Popescu, fiind un bun organizator, a anihilat
toate autoritãþile locale. Guvernul a intervenit cu
promptitudine ºi a arestat ºi trimis în judecatã pe
participanþi. La 12 octombrie soseau la Târgoviºte cei 38
de inculpaþi, acuzaþi cã, prin mijloace rãzbunãtoare au
urmãrit rãsturnarea formei de guvernãmânt. Procesul sa desfãºurat la sediul Tribunalului Judeþean, aflat în sala
Ioan Filip ºi a durat ºapte zile într-o atmosferã de mare
tensiune, fiind primul mare proces politic din þara noastrã.
Au pledat cei mai mari avocaþi ai epocii (N. Fleva, Pantazi
Ghica, Scarlat Turianu, Iancu Nicolaescu) ºi s-au
mobilizat liberalii locali pentru a combate atmosfera
defavorabilã, a menþine legãtura cu cei arestaþi,
transmiþându-le informaþii despre modul cum trebuiau sã
acþioneze. Achitarea celor arestaþi a provocat demisia
primului ministru Emanoil Costache Epureanu ºi a
celorlalþi miniºtri. (M.O.)
PRODUCEREA VARULUI (VÃRNICERI) Pentru
realizarea construcþiilor din cãrãmidã era necesarã
folosirea varului pentru realizarea mortarului. Existenþa
unor varniþe pe teritoriul oraºului în secolul al XVII-lea
nu a fost atestatã de documente sau de sãpãturi
arheologice. Constantin Brâncoveanu pentru lucrãrile
de reparaþii de la Curtea Domneascã aducea 30 de
cãruþe cu var de la Brãneºti. În cursul secolului al XVIII-lea
sunt atestate cuptoare de var la Aninoasa, iar spre
sfârºitul secolului, vãrnicerii s-au stabilit în apropierea
oraºului, în partea de sud, pe uliþa Vãrniceri. (G.T./ C.V.)
PROGRESUL Foaia Societãþii Culturale
Progresul. Scoasã la Târgoviºte, în 1883. Fuzioneazã
cu ziarul Armonia, apãrând sãptãmânal cu titlul
Unirea, din 1885, ca Foaia Societãþii Progresul din
Târgoviºte. Fuziunea s-a fãcut ca rezultat al hotãrârii
membrilor Societãþii Culturale Progresul, condusã de
Dumitru Ioviþiu. (V.P.)
PROGRESUL ÎNVÃÞÃMÂNT În vara anului 1957,
dupã depãºirea mai multor faze succesive de
calificare, Progresul Învãþãmânt Târgoviºte (antrenor
dr. Eugen Strãjescu) a promovat în divizia A la volei
feminin. Este prima formaþie femininã din Târgoviºte
care a obþinut dreptul de a evolua într-un campionat
divizionar A. (A.B.)
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PROLIBRIS S.A. TÂRGOVIªTE Specializatã în
vânzarea de cãrþi, papetãrie ºi jucãrii prin intermediul
unor librãrii. Preia activitatea ºi patrimoniul fostului
Centru de Librãrii, care activa în judeþul Dâmboviþa din
1974. Vechea unitate a fost condusã de Silviu
Gheorghiu ºi avea în Târgoviºte o reþea de 5 unitãþi
specializate. Dupã 1991, societatea nou înfiinþatã a fost
condusã de Cornel Niþã, iar în prezent de Tiberiu ºi
Marius Niþã. În oraº au mai rãmas douã unitãþi. În schimb
au apãrut ºi alte magazine de profil sau raioane
specializate în cadrul marilor lanþuri comerciale. (V.P.)

în Ministerul de Finanþe, la Oficiul de Studii al
Consiliului Superior, la Transporturi ºi Comunicaþii ºi
la Ministerul Economiei Naþionale. Membru al
Asociaþiei Economiºtilor Români, a fost colaborator
de onoare la al IV-lea volum din Enciclopedia
României. Numit secretar general al Ministerului
Aprovizionãrii, a ajutat din rãsputeri oraºul cu alimente
ºi materiale (în 1946). (M.O.)

PUIESCU, Robert Marian (26.I.1976, Târgoviºte)
Preot, Consilier Cultural ºi Comunicaþii Media. A urmat
Colegiul Naþional Ienãchiþã Vãcãrescu (1989-1991),
Seminarul Teologic Ortodox din Bucureºti (1991-1992),
apoi Seminarul Teologic Sf. Ioan Gurã de Aur din
Târgoviºte (1992-1996), Facultatea de Teologie a
Universitãþii Valahia din Târgoviºte (1996-2000),
cursurile de master în teologie din cadrul Facultãþii de
Teologie a Universitãþii Valahia din Târgoviºte (20012002), cursurile de doctorat în teologie din cadrul
Universitãþii din Bucureºti (2000-2006), doctor în teologie
al Universitãþii din Bucureºti (2006). A fost profesor titular, cu gradul I didactic, în cadrul Seminarului Teologic
Sf. Ioan Gurã de Aur din Târgoviºte (2000-2007), de
limba greacã, spiritualitate ortodoxã, drept bisericesc
ºi catehism. Este preot II al Parohiei Sf. NicolaeSimuleasa din Târgoviºte din anul 2007; asistent
universitar asociat în cadrul Universitãþii Valahia din
Târgoviºte, pentru disciplinele Misiologie, Noul ºi Vechiul
Testament, din anul 2008 ºi Consilier Cultural ºi
Comunicaþii Media al Arhiepiscopiei Târgoviºtei, din anul
2008. (Arhiep.)

PRONITRON Este primul fanzin care apare (pentru
scurt timp) la Târgoviºte, în toamna lui 1990, editat de
Asociaþia Argonaut pentru culturã SF, de anticipaþie
ºi literaturã fantasticã ºi de Fundaþia pentru Tineret
Dâmboviþa; iniþiatori: Alexandru Mircea Cotârþã, Lidia
Cotârþã, George Coandã. În paginile acestui fanzin au
semnat, pe lângã iniþiatori, Ray Bradbury, Elga Lyndina,
Corneliu Drãgan, Dumitru Falcan, Georgeta Macarie
Negru. Rubrici de prozã, poezie, eseu, criticã literarã,
cronicã de film/teatru de anticipaþie ºi SF. (G.C.)
PROTOPOPEANU, Gheorghe (15.V.1889,
Târgoviºte  primãvara anului 1966) Absolvent al Liceului
(azi Colegiu Naþional) Ienãchiþã Vãcãrescu din
Târgoviºte, al ªcolii Militare de Ofiþeri de Artilerie ºi Geniu
din Bucureºti, al ºcolilor militare din Kassel, Juteborg,
al Academiei Tehnice Militare din Charlottenburg
(Germania) ºi al ªcolii Superioare de Rãzboi de la Paris.
A urcat în grad de la sublocotenent la cel de general de
divizie. Participã la Primul Rãzboi Mondial, apoi ocupã
funcþiile de ministru al Economiei Naþionale (în perioada
interbelicã), de comandant de divizie ºi de corp de
armatã. În al Doilea Rãzboi Mondial îºi conduce,
acoperindu-se de glorie, unitãþile pe care le-a
comandant, la eliberarea Basarabiei ºi în ofensivã pânã
la Bug. A fost distins cu Ordinul Mihai Viteazul, clasa
a III-a. Dupã rãzboi, în 1949, a fost condamnat la 5 ani
închisoare, iar în 1954 la alþi 15 ani de temniþã grea
pentru vina de a fi fost ministru al Economiei Naþionale
ºi de a fi produs pierderi mari trupelor sovietice la cetatea
Albã ºi la Odesa ºi de a fi urmat cursurile unor ºcoli
militare germane. Este eliberat în 1963 cu sãnãtatea
grav afectatã ºi cu moralul distrus. (G.C.)

PULBERÃRIA DE LA LÃCULEÞE (1881-1937) A
fost înfiinþatã în 1881 de Societatea belgianã
Daallemayne et Müller, care a luat în concesiune de
la statul român pe o perioadã de 15 ani, dreptul exclusiv
al fabricãrii prafului de puºcã ºi construirea unei
pulberãrii la Lãculeþe. Lucrãrile de construcþie s-au
desfãºurat în perioada ianuarie 1881  mai 1888. Dupã
construirea cãii ferate Titu-Târgoviºte în anul 1883,
existenþa Pulberãriei de la Lãculeþe, a constituit unul
din motivele prelungirii cãii ferate Târgoviºte-Pucioasa,
care a fost declaratã cale feratã de utilitate publicã,
conform proiectului de lege din 13 martie 1885 al
Ministerului Lucrãrilor Publice. Pulberãria de la Lãculeþe
a fost rãscumpãratã de statul român în anul 1888 ºi a
trecut în administraþia Ministerului de Rãzboi. Odatã
cu alimentarea cu apã a oraºului Târgoviºte, la
începutul secolului al XX-lea, ºi Pulberãria de la
Lãculeþe se va racorda la acest sistem de alimentare.
În 1937 Fabrica de la Lãculeþe era administratã de
CAM Bucureºti. (G.T./ C.V.)

PROTOPOPESCU, Vasile (1910, Târgoviºte 
1975, Bucureºti) Doctor în ºtiinþe economice ºi
finanþe, profesor universitar la Facultatea de ªtiinþe.
Om de frumoasã ºi temeinicã culturã a reuºit prin
muncã ºi pricepere. A colaborat la revistele financiare
ºi economice. A ocupat servicii de mare rãspundere
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RACHIERII Cu ocazia reparãrii Bisericii Târgului, la
1825, sunt amintiþi rachierii Dobre Marin ºi Manole. La
1832 erau menþionate ºase velniþe de rachiu aºezate pe
apa Ialomiþei ºi douã cazane de rachiu pentru producerea
rachiului în inventarul averii lui Negoiþã Fusea. Velniþele
ºi povernele, dupã anul 1831, erau amplasate numai în
afara oraºului, pe Ialomiþa, deoarece erau considerate
unitãþi poluante. De la poverne, þuica ºi rachiul erau aduse
în oraº în vederea comercializãrii. Instalarea barierelor ºi
perceperea de taxe pe vinuri ºi rachiuri au provocat dese
conflicte între producãtori ºi autoritãþi. (G.T./ C.V.)

patron, omul de afaceri Dan Miculescu. Director: Dan
Tãtuþ. Redactor-ºef: Dan Banu. Transmite 24 de ore din
24 emisiuni de ºtiri ºi muzicale într-o gamã variatã.
Continuã. (G.C.)
RADIO MINISAT Începe sã transmitã din 15 martie
1995, pe frecvenþa de 98,5 MHz. Fondator/ patron: Mihai
Dumitrescu; directori; Gheorghe Florea, Marin Badea
(o vreme ºi editor coordonator), Nicolae Savu Cristescu,
Bogdan ªerban, Tibi Ciulei, Cosmin Bogza; director ºtiri:
Manina Leaºu. Redactori, realizatori de emisiuni de-a
lungul timpului: Mihaela Badea, Virginia Mateiaº,
Carmen Kulcsar, Bogdan ªerban, Iulian Codreanu,
Marius Mihãlcioiu, Cãtãlin Aldea, Alexandru Coroliu,
Gabriel Boriga, ªtefania Honþoº Nicolãescu, Cristina
Petre. Emisiuni de audienþã: Happy Hour, Searã de
searã, Trei T, Undã verde. Continuã. (G.C.)

RADIO DÂMBOVIÞA / D Transmite cu începere de
la 16 martie 1995 pe frecvenþa de 68,6 MHz. Fondatori
acþionari: Mihai Iurcu, Marius Mihãlãchioiu, Dragoº
Novolan; director fondator: Ovidiu Burlacu. Redactori
ºefi: Lucian Grigorescu (fondator), Gabriel Trandafir,
Andra Adiohos. Emisiuni de rezonanþã: Zigzag
magazin, Clubul studenþilor, Radio piticul. Din iunie
1997 postul este preluat de Alina Mavrodin ºi Teodor
Vasiliu, care-i devin directori ºi-l integreazã în trustul
SC ARTPRESS-IMPACT SRL. Dupã preluare, redactoriºefi: Dan Þopa, Gabriel Cristache, Raluca Stoichiþã,
Gheorghe Manea (Jojo); redactori realizatori: Cristina
Drãgãnescu-Ilieº, Laura Manafu, Gabriel Boriga, Tibi Ciulei,
Florentina Ene Marin, Andreea Cotoc, Cristina Petre, Iulian
Bãnãºanu, Geni Ghenciulescu, Iulia Ghercã Laczi, Paul
Gherasim Dinescu, Livia Constantin. Emisiune de
audienþã: Valenþe, Ce-am votat, ce-am cãpãtat,
Provocare la dialog, Universul familiei, Rock-ul, ultima
frontierã, Floare albastrã. Continuã. (G.C.)

RADIO PULS FM Emite din luna iunie 2004 sub licenþã
SC Image Group SRL din Târgoviºte. Directori: Dan
Alexandru Inoºel, Marius Badea, Tibi Ciulei, Dan ªtefanov.
Redactori: Carmen Negoescu, Nelu Barbu, Mihaela
Avram, Marius Ioniþã, Adi Drãgoescu, Mihaela Popescu.
Postul este specializat pe muzicã Oldies. Continuã. (G.C.)
RADIO WHITE FM Intrã în transmisie la 14 februarie
2007 pe frecvenþa de 89,8 MHz; licenþã obþinutã de SC
Universul dâmboviþean SRL Redactori-ºefi: Gheorghe
Manea (Jojo), Iulian Codreanu, Horia Marin, Crina
Zamfirescu. Emisiune: Matinal. Continuã. (G.C.)
RADOVICI, Gheorghe (sf. sec. al XVII-lea  încep.
sec. al XVIII-lea) Tipograf, editor. Alãturi de Manu
Apostol, Mitrofan Gregoras din Dedona ºi ieromonahul
Filohtei, se numãrã printre marii tipografi ºi editori
târgoviºteni din perioada brâncoveneascã. Delungat de
lume, deci probabil monah, învaþã cu multã ostenealã
ºi osârdie, de la Antim Ivireanul, meºteºugul tipografiei,
alergând ca cerbul setos. Cultivat, probabil în ºcolile
vremii, cunoºtea latina ºi greaca. Contribuþie la apariþia

RADIO IENÃCHIÞÃ Începe sã transmitã din ianuarie
1998 la iniþiativa elevilor de la Colegiul Naþional Ienãchiþã
Vãcãrescu din Târgoviºte. Este primul post de radio
liceal din judeþul Dâmboviþa. Transmite muzicã,
concursuri, buletine informative. Continuã. (G.C.)
RADIO MDI Emite din 12 noiembrie 2011 sub licenþa
R-131.1/6.10.2011, pe frecvenþa de 88,1 MHz. Fondator/
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vor activa maistrul tipograf Macarie din Cetinje ºi prima
maºinã de tipãrit din spaþiul românesc extracarpatic,
de sub teascurile cãreia va ieºi Liturghierul  prima
carte româneascã tipãritã (nov. 1508). (A.ª./M.O.)

tipãriturilor târgoviºtene: Psaltire (1710), Învãþãturã
bisericeascã (1710), Octoih (1712), Rugãciuni în toate
zilele sãptãmânii (1712), Pilde filosofeºti (1713),
Liturghier (1713), Molitvenic sau Evhologhion (1713),
Catavasier (1714), Ciasoslov (1715), Hrisant 
Despre oficiile, clericii ºi dregãtoriile Sfintei Biserici
(1715), Locul, în sfânta Mitropolie a Târgoviºtei. În
prefaþa Catavasierului (1717), tipograful afirma: Ci ºi
muierile cele þesãtoare, cãlãtorii ºi corãbierii osteneala
care le vine din lucrãri cu cântecele o mângâie. (V.P.)

RADU DE LA AFUMAÞI (~1500  2.I.1529,
Râmnicu-Vâlcea) Domn al Þãrii Româneºti (a. 22 ian.
 a. 24 apr. 1522; p. 22 iun.  a. 15 aug. 1522; p. 16.
oct. 1522  a. 25 apr. 1523; a. 27 ian.  între 9 ºi 20
mart. 1524; a. 18 sept. 1524  2 ian. 1529). Fiu nelegitim
al lui Radu cel Mare, a fost ridicat domn de boieri în
ian. 1522, dupã moartea lui Neagoe Basarab, când
Mehmed, beiul de Nicopole, încerca obþinerea tronului
de la sultan. Perioada 1522-24 a reprezentat o epocã
de lupte aproape neîntrerupte cu turcii sau cu diferiþi
pretendenþi susþinuþi de aceºtia ºi de unele facþiuni
boiereºti. În 1522, la Gubavi, Radu de la Afumaþi obþine
victoria asupra lui Mehmed-bey alungându-l peste
Dunãre. În martie au loc noi lupte cu Mehmed-bey la
ªtefeni, Clejani, Bucureºti, Târgoviºte ºi pe râul Argeºel.
Învins, Radu de la Afumaþi fuge în Transilvania (apr.
1522), unde primeºte domeniile Vinþul de Jos ºi Vurpãr.
Pericolul transformãrii Þãrii Româneºti în paºalâc
determinã boierimea munteanã sã se ralieze lui Radu
de la Afumaþi. În iunie 1522, cu sprijinul voievodului
Transilvaniei, Radu de la Afumaþi pãtrunde în Þara
Româneascã ºi alungã oastea turceascã peste Dunãre.
În iulie, Mehmed-bey revine cu noi forþe, dar este bãtut
la Plata, Grumazi, Nicopole ºi Siºtov. În august
Mehmed-bey îl învinge pe Radu de la Afumaþi la
Gherghiþa, Bucureºti ºi Slatina, obligându-l sã se
refugieze în Transilvania (15 aug. 1522). Cu sprijinul lui
Ioan Zápolya, care intervine personal în Þara
Româneascã, îºi reocupã tronul în oct. 1522. În febrapr. 1523, este învins de turcii, alãturi de care se aflau
boierii Craioveºti, ºi fuge în Transilvania. În ianuarie
1524, profitã de uciderea domnului pentru a-ºi reocupa
tronul, dar în mart. 1524 el este însã obligat sã se retragã
din nou din faþa lui Vladislav III ºi a Craioveºtilor. O nouã
rupturã survenitã între Valdislav III ºi Craioveºti i-a fãcut
pe puternicii boieri olteni sã se ralieze lui Radu de la
Afumaþi care, cu sprijinul lui Ioan Zápolya, îl învinge pe
Vladislav III la Didrih îndepãrtându-l din scaun (sept.
1524). Obþine numirea sultanului, în schimbul sporirii
haraciului de la 12 000 la 14 000 de galbeni. În 1525,
Vladislav revine ºi în apr.-aug. cei doi domni împart
tronul, Radu de la Afumaþi domnind la Târgoviºte, iar
Vladislav, susþinut de paºalele de la Dunãre, la
Bucureºti. În august, îl alungã pe Vladislav din þarã
rãmânând singur domn. Alþi doi pretendenþi vor fi învinºi
ºi uciºi. Recãsãtoria cu Ruxandra, fiica lui Neagoe
Basarab, la sfârºitul lui ianuarie 1526 (în 1525 îi murise
prima soþie), i-a asigurat colaborarea boierilor Craioveºti,
dar ºi ostilitatea domnului Moldovei, care o dorea pentru
el. Ca urmare, în februarie 1526 acesta întreprinde o

RADU CEL MARE (mijl. sec. XV  ~23.IV.1508)
Domn al Þãrii Româneºti (p. 8 sept. 1495  p. 23 apr.
1508). Fiul lui Vlad Cãlugãrul, a fost asociat la tron în
ultimii ani de domnie ai acestuia. În 1504, cu acordul
sultanului Baiazid II, el l-a adus în Þara Româneascã
pe Nifon II, fostul patriarh ecumenic, aflat în exil la
Adrianopol, care a purces la o reorganizare a Bisericii
Þãrii Româneºti. La propunerile lui Nifon scaunul
mitropolitan a fost transferat de la Curtea de Argeº la
Târgoviºte ºi au fost organizate Episcopia Râmnicului
ºi Episcopia Buzãului. În 1504/ 1505 relaþiile dintre domn
ºi arhiereu se stricã, ultimul pãrãsind þara. Pe plan
extern, Radu cel Mare s-a prezentat cu regularitate la
Istanbul pentru a duce tributul de 8 000 de ducaþi plãtit
de Þara Româneascã Imperiului Otoman ºi pentru a
prezenta omagiul sãu sultanului. În 1505, la cererea
sultanului Baiazid II, el a cedat vadurile Dunãrii cu vãmile
lor. În aug. 1497, solii sãi au încheiat la Buda un tratat
cu regele Vladislav II cãruia îi jurau credinþã în numele
domnului, Radu cel Mare primind, cu titlul de feud,
domeniul Geoagiului în Transilvania. Cu Moldova lui
ªtefan cel Mare relaþiile au fost paºnice, dar ele s-au
deteriorat în toamna anului 1507, când Radu cel Mare
l-a susþinut împotriva lui Bogdan pe un pretendent,
Roman, care vine cu ajutor militar din Þara Româneascã
ºi pradã regiunea Putnei. În replicã, Bogdan III a devastat
timp de 10 zile þinutul Râmnicului Sãrat. Cãlugãrul sârb
Maxim Brancovici va media împãcarea între cei doi
domni. Radu cel Mare a sprijinit cu moºii ºi daruri
mãnãstirile Glavacioc, Govora, Tismana, din þarã,
precum ºi mãnãstirile Kutlumus, Zografou, Hilandari,
Sf. Pantelimon ºi Dochiariou de la Muntele Athos.
Supranumele cel Mare ºi-l datoreazã sprijinului
generos acordat culturii ºi bisericii ortodoxe. Domneºte
statornic la Târgoviºte, primul document al sãu fiind
emis aici în sept. 1495. Radu cel Mare a continuat
lucrãrile de fortificare a oraºului, care este numit în
documente cetatea de scaun sau cetatea Târgoviºtei.
A început construirea unui nou sediu al Mitropoliei,
terminat mult mai târziu de Neagoe Basarab. Mãnãstirea
Dealu a fost reziditã cu grijã de meºteri armeni ºi
georgieni, conduºi de Grigore, destinatã sã fie un centru
cultural de renume în lumea ortodoxã, dar ºi gropniþã
domneascã. Târnosirea s-a fãcut la 4 dec. 1501. Aici
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ºi îl alungã în Transilvania. O nouã încercare a sa de a
ocupa tronul este opritã de sibieni (aug. 1553), care
doreau menþinerea unor relaþii bune cu turcii. Cererea
sultanului ºi presiunile lui Mircea Ciobanul, care interzice
negustorilor braºoveni accesul în Valahia, duc la
extrãdarea lui Radu Ilie Haidãul ºi a boierului Socol,
ambii fiind trimiºi la Istanbul ºi înecaþi. (A.ª./M.O.)

expediþie de rãzbunare în Þara Româneascã, cãreia
Radu de la Afumaþi îi riposteazã, în martie, cu un atac
în Moldova. Dupã doi ani de tratative, încheie o alianþã
antiotomanã cu regele Ungariei (vara 1528), precedatã
de o înþelegere cu Petru Rareº (apr. 1528). În dec. 1528,
o grupare boiereascã, în frunte cu vornicul Neagoe ºi
postelnicul Drãgan, întrunitã la Slatina, se ridicã
împotriva lui Radu de la Afumaþi, care, surprins nepregãtit,
încearcã sã fugã, împreunã cu fiul sãu Vlad, în Oltenia
la Craioveºti. Ajunºi din urmã la Râmnicu-Vâlcea, sunt
uciºi în bisericuþa de pe dealul Cetãþuii. Este statornic
la Târgoviºte, numit de diecii cancelariei domneºti
minunatul scaun, slãvita cetate. În 1527-1528, Manea
Perºanu va construi în oraº biserica Sf. Nicolae
Androneºti. (A.ª./M.O.)

RADU PAISIE (?  ~mart. 1545, Egipt) Domn al
Þãri Româneºti (a. 13 iun. 1535  p.24 febr. 1536; a. 18
apr. 1536  a.2 iun. 1539; a. 19 iul. 1539  a.5 mai
1544; a. 2 iun. 1544-20 febr. 1545). Fiul lui Radu cel
Mare. S-a cãlugãrit pentru scurt timp, schimbându-ºi
numele de Petru în Paisie ºi ajungând egumen al
Mãnãstirii Argeº. Ocupã tronul pentru scurt timp, sub
numele Radu, cu sprijinul boierilor nemulþumiþi de Vlad
Vinitilã, dar nu obþine recunoaºterea sultanului ºi fuge
în Transilvania. Revenit cu oaste dupã moartea lui Vlad
Vintilã, obþine învestitura dupã ce se deplaseazã personal la Istanbul. Domniile sale au fost o continuã luptã
contra diverºilor pretendenþi: Barbu Neagoe (1536),
Laiotã Basarab susþinut de Craioveºti (înfrânt la Fântâna
Þiganului, nov. 1538), ªerban din Izvorani (iun. 1539),
din nou Laiotã Basarab (înfrânt cu sprijin turcesc la
Fântâna Þiganului, 1 oct. 1544). Radu Paisie a reuºit
sã recâºtige tronul de fiecare datã graþie ajutorului
otoman, fiind fidel sultanului. La cererea acestuia, a
însoþit oastea turcã în campaniile din Moldova (1538) ºi
Transilvania (1541, 1542), primind de la Ioan Zapolya
domeniile Vinþul de Jos ºi Vurpãr. Brãila ºi teritoriul din
jur devin raia turceascã (1539). Angajat în tratative secrete cu habsburgii (acordul din 7 ian. 1543), este mazilit
ºi exilat în Egipt. Ctitor al mãnãstirilor Mislea (1537),
Valea (1537) ºi Bolniþa Coziei (1538) ºi sprijinitor al
mai multor mãnãstirii de la Muntele Athos, rezidind
Karakalou ºi Stavronikita. A domnit la Târgoviºte, de
unde emite primul hrisov din slãvitul loc (12 iul. 1535).
De aici va acþiona contra boierilor rãsculaþi (1536-1537).
Se preocupã de zugrãvirea ºi acoperirea cu plumb a
Mitropoliei, iar vornicul sãu, Coadã, ctitoreºte Biserica
Roºie  monument reprezentativ al oraºului. La
Târgoviºte este semnat tratatul secret cu Ferdinand de
Habsburg (7 ian. 1543). În 1544, oraºul este ocupat de
pretendentul Laiotã Basarab, care va domni aici douã
luni. (A.ª./M.O.)

RADU din Cepturoaia (sec. XVI  sec. XVII)
Dregãtor muntean. Postelnic (1581-1592), vistiernic II
(1593-1594), mare postelnic (1594-1595, 1600). Fiul
postelnicului Gherghina ºi vãrul fraþilor Buzeºti, a devenit
ginerele celebrului cãpitan Radu Calomfirescu, iar fiul
sãu Preda va lua de soþie pe Florica, fata lui Mihai
Viteazul. Participã la alungarea lui Simion Movilã ºi face
parte din locotenenþa domneascã de la Târgoviºte (a.
26 iun./6 iul.  a. 7 /17 oct. 1601). În Sfatul Domnesc
sub mai multe domnii, era considerat la începutul sec.
XVII unul dintre cei mai importanþi boieri ai þãrii, primind
daruri ºi scrisori de la împãratul Habsburgic. (A.ª./M.O.)
RADU II PRAZNAGLAVA (sec.XIV  1428) Domn
al Þãrii Româneºti (p. 26 mai 1420  a. 23 oct. 1422,
1426  mart. 1427). Fiu nelegitim al lui Mircea cel
Bãtrân, îi succede la tron fratelui sãu Mihail I, cu ajutorul
otomanilor. A pierdut domnia de mai multe ori, în urma
conflictelor cu vãrul sãu, Dan II, sprijint de regele
Ungariei, refugiindu-se peste Dunãre, de unde revenea
cu oastea turceascã. A condus þara de la Târgoviºte.
Aici va semna un tratat de pace ºi alianþã cu Braºovul
ºi Þara Bârsei (17 mai 1421) ºi va întãri vechile privilegii
ale pârgarilor braºoveni (21 nov. 1421). (A.ª./M.O.)
RADU ILIE Haidãul (?  ~28.VII.1558, Marea
Marmara) Domn al Þãri Româneºti (15 nov. 1552-a. 11
mai 1553). Fiul lui Radu de la Afumaþi. Aflat în serviciul
habsburgilor, este pretendentul susþinut de aceºtia la
tronul Valahiei ºi îºi ia numele de Radu. Vine în þarã cu
boierii partidei antiotomane, refugiaþi în Transilvania, ºi
armatã formatã din mercenari unguri, poloni ºi haiduci
(de unde ºi supranumele). Domnul Mircea Ciobanul este
înfrânt la Mãneºti-Prahova (15 nov. 1552) ºi fuge peste
Dunãre. Învestit domn de cãtre sultan (dec. 1552), în
urma unor negocieri, Radu Ilie Haidãul mutã reºedinþa
domneascã la Târgoviºte (acþiune susþinutã ºi de fidelul
boier târgoviºtean Socol din Rãzvad). În anul urmãtor,
Mircea Ciobanul revine cu oaste turco-tãtarã-moldoveanã

RADU ZUGRAVUL (1740-1802) Pictor de icoane,
muralist ºi copist de manuscrise din Þara Româneascã.
Descindea dintr-o familie de zugravi din Târgoviºte, oraº
în care ºi-a fãcut studiile. Ca artist s-a format pe lângã
tatãl sãu, Mihai, în stilul brâncovenesc ºi postbrâncovenesc. Pentru epoca în care a activat, realizãrile
sale pot fi considerate numeroase: în 1758 executã în
întregime pictura la biserica din Gura Vãii, primul sãu
ansamblu mural important; în 1759 repicteazã valorosul
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concurs desfãºurat în octombrie 1983, la Suceava,
devine recordmanã mondialã (duratã cu paraºuta
rachetoplane radiocomandate  clasa S8A; 1 minut 50
secunde). Triplã campioanã naþionalã (1973, duratã cu
paraºuta, clasa S3A; 1979, machete de altitudine, clasa
S5C; 1983, machete de scarã, clasa S7). Multiplã
recordmanã naþionalã. Fiica lui Ioan N. Radu; sorã
geamãnã cu George Radu. (A.B.)

ansamblu de picturã bizantinã, ajuns la o mare
degradare, al Bisericii Sf. Nicolae Domnesc de la Curtea
de Argeº; în 1761 picteazã biserica din Brãdetu ºi
Schitul Cornet, alãturi de tatãl ºi fraþii sãi, iar dupã 1777
a pictat biserica din Þigãnia-Slobozia de la marginea
Bucureºtiului. Caietul de modele întocmit de el a fost
folosit de zugravi pânã în 1870. (A.ª./M.O.)

RADU, George (19.IX.1961, Târgoviºte)
Rachetomodelism. Absolvent al Liceului Ienãchiþã
Vãcãrescu Târgoviºte (1980). Licenþiat al Facultãþii de
Tehnologia Construcþiilor de Maºini din cadrul Institutului
Politehnic Bucureºti (1985). A debutat în activitatea
sportivã la Casa Pionierilor Târgoviºte în 1971, ca
aeromodelist. Între anii 1973-1976 a fost legitimat la
Astronautica Târgoviºte. În aceastã perioadã a realizat
cele mai mari succese ale carierei sportive, între care
un record mondial (cu prilejul Cupei Þãrilor Socialiste,
concurs desfãºurat în august 1975 la Jambol (Bulgaria),
a îmbunãtãþit recordul mondial la clasa S3D, duratã cu
paraºuta  rachetomodele impulsionate cu motoare de
20 Ns, cu rezultatul de 314 secunde). Multiplu
recordman ºi campion al României. Fiul lui Ioan N. Radu;
frate geamãn cu Ileana Radu. (A.B.)

RADU, Ioan N (15.IX.1935, Târgoviºte). Profesor,
istoric al culturii, publicist, sportiv. Absolvent al ªcolii
Medii Nr. 3 Nicolae Bãlcescu Târgoviºte (1955).
Licenþiat al Facultãþii de Matematicã  Fizicã a
Universitãþii din Timiºoara (1959). Legitimat la Metalul
Târgoviºte (1950-1971), Astronautica Târgoviºte (19721983). În perioada 1950-1967 a practicat aeromodelismul
(cu o întrerupere de câþva ani la sfârºitul deceniului cinci,
datoratã stãrii de sãnãtate) fiind component al echipei
naþionale, campion (de 2 ori) ºi recordman naþional. Din
1965 începe sã se preocupe ºi de rachetomodelism
fiind unul dintre promotorii introducerii acestei discipline
sportive în þara noastrã. A fãcut parte din echipa naþionalã
de rachetomodelism a României în perioada 1969-1975.
Din aceastã posturã a obþinut, în 1972, titlul de campion mondial la clasa S3A  individual ºi medalia de
argint în proba pe echipe, fiind primul sportiv legitimat
la un club din Târgoviºte care devine campion mondial.
La Criteriul european de rachetomodele din 1971 (ulterior oficializat campionat european) a câºtigat medalia
de aur la clasa S3A  individual. Primul sportiv legitimat
la un club din Târgoviºte care devine campion european.
Ca rachetomodelist a stabilit 6 recorduri mondiale (S3A,
17 min. 47 sec., 1970; S2B, 507 m, 1974; S2C, 543 m,
1974; S6D, 1 min., 1975; S6D, 1 min. 54 sec., 1975;
S8C, 1 min. 57 sec., 1983), 16 recorduri naþionale ºi a
câºtigat 11 titluri de campion naþional. Maestru al
sportului (1970). Maestru emerit al sportului (1971). A
fost desemnat de Federaþia românã de specialitate Cel
mai bun rachetomodelist român al anului în 1970. Pe
plan local a fost nominalizat drept Cel mai bun sportiv
al judeþului Dâmboviþa în anii 1973 ºi 1974. A activat
ca antrenor de rachetomodelism la Astronautica
Târgoviºte (1968-1995). Sportivii pregãtiþi de el au stabilit
7 recorduri mondiale, 25 de recorduri naþionale ºi au
câºtigat 15 titluri de campion naþional. Între aceºtia
s-au aflat Daniel Cazacio, Ion-Valeriu Stroescu, fraþii
gemeni Ileana ºi George Radu (copiii sãi), Mihai Pietriº,
Lucian Niþã (recordmani mondiali), Liviu Ilie, Alexandru
Ghenoiu, Victor Donoiu, Costin Onea, ConstantinPetriºor Dincã, Marius Mãrgãrit, Lucian Pietriº, Aurel
Pieptea, ªtefan-Gheorghe Stanciu, Longin-Florin
Diaconescu, Silvian Tãnase, Costel Buco, Maria Niþã
(maeºtrii ai sportului, recordmani naþionali, medaliaþi la
campionatele naþionale) etc. Antrenor-conducãtor al
reprezentativei României la campionate mondiale,

RADU, Gloria Gabriela (18.XI.1939, Bucºani,
Dâmboviþa) Muzeograf, istoric literar, publicistã. Studii
primare ºi liceale în Târgoviºte, unde va urma ºi ªcoala
Tehnicã Sanitarã. Absolventã a Facultãþii de Filologie a
Universitãþii Al. I. Cuza din Iaºi (1976). Cadru medical la
Iaºi, apoi din 1976 ºi pânã la pensionare (1999) muzeograf
la Muzeul Judeþean Dâmboviþa. Între 1993-1999 face parte
din juriul Festivalului de Literaturã Moºtenirea Vãcãreºtilor
care se desfãºoarã anual la Târgoviºte. Cunoaºte ºi
cerceteazã gruparea literarã ªcoala de la Târgoviºte.
Colaboreazã cu articole ºi note la reviste ºi ziare
târgoviºtene. Având rãdãcini italiene în familie (mama sa
era nãscutã Facco), dupã 1990 face cercetãri de arhivã
despre creatorii italieni stabiliþi în oraº (perioada 1846-1949).
Din 1997 devine membrã a Comunitãþii Italienilor din
România (CIR). Autoare a volumului Constructori italieni
la Târgoviºte (2001). Ea afirmã cã acei constructorii din
oraº au fost meºterii italieni, care ºi-au luat ucenici
români, unele clãdiri pãstrate pânã astãzi (Primãria, fosta
Prefecturã), fiind construite de aceºtia. Mai colaboreazã
la editarea unui pliant despre Muzeul Tiparului ºi al Cãrþii
Vechi Româneºti ºi a unui Studiu de urbanism istoric al
oraºului Târgoviºte. (V.P.)
RADU, Ileana
(19.IX.1961, Târgoviºte)
Rachetomodelism. Absolventã a Liceului Ienãchiþã
Vãcãrescu Târgoviºte (1980). Licenþiatã a Academiei
de Studii Economice din Bucureºti  Facultatea de
Comerþ (1985). Doctor în economie. Legitimatã la
Astronautica Târgoviºte (1973-1984). Cu prilejul unui
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În ceea ce priveºte capacitatea de rectificare a benzinei
brute, rafinãria putea sã rectifice o cantitate de 12.634
tone, însã nu dispunea decât de 8.054 tone de benzinã
brutã, cu coeficientul de 1,42%. Rafinãria Aurora
dispunea de o capacitate de înmagazinare de 7.532
tone þiþei pentru produsele finite ºi de 3.039 tone pentru
þiþei. În 1909, rafinãria dispunea de un capital imobiliar
de 2.000.000 lei, capital investit în maºini ºi accesorii
de 600.000 lei ºi un capital necesar de exploatare de
100.000 lei. Fabrica avea 80 lucrãtori ºi o producþie în
valoare de 1.152.000 lei. În procesul de producþie folosea
materia primã din judeþ, iar producþia obþinutã o
comercializa 2/3 în þarã ºi 1/3 la export. Maºinile ºi
utilajele erau acþionate cu ajutorul forþei motrice produsã
de abur, cu capacitate de 80 C.P. ºi de electricitate
care dezvoltau o forþã de 16 H.P. În 21 februarie 1910,
Societatea Internaþionalã care avea în administrare
Rafinãria Aurora, solicita Primãriei Târgoviºte
prelungirea contractului de concesiune a terenului
necesar conductului de þiþei, care pornea de la fosta
fabricã Rucãreanu la gara Târgoviºte. (G.T./ C.V.)

europene, balcanice. Ca arbitru a oficiat la 5 campionate
mondiale, 2 campionate europene, 16 ediþii ale
campionatelor naþionale. Membru în Biroul Federal al
Federaþiei Române de Modelism; preºedinte (19701978) ºi vicepreºedinte (1979-1998) al Comisiei tehnice
de rachetomodele a Federaþiei Române de Modelism.
În 1968 a fondat revista Astronautica, la acel moment
a doua publicaþie cu profil rachetomodelistic din lume.
Revista a apãrut în perioada 1968-1983 ºi apoi din 1993
pânã în prezent. A scris 8 lucrãri de specialitate în
domeniul astronauticii (singur) ºi 4 împreunã cu alþi
coautori. Este membru de onoare al Aeroclubului
Poloniei (1983) ºi a fost distins de Federaþia
Internaþionalã Aeronauticã cu Diploma Paul Tissandier
(2003). Cetãþean de onoare al municipiului Târgoviºte
(2000). Colaboreazã la reviste de specialitate printre
care Gazeta matematicã ºi fizicã, Revista de fizicã
ºi chimie, Sport ºi tehnicã, Modelism. Astronautica.
Unele din aceste articole apar ºi în reviste strãine de
specialitate (Polonia, Cehia, Rusia, Iugoslavia, Elveþia).
Editorial debuteazã cu Rachetomodelele (1972), urmat
de ABC rachetomodelistic (1974). În domeniul
astronauticii a publicat Istoria astronauticii româneºti.
De la începuturi pânã la primul rãzboi mondial (2000),
Manuscrisul Conachi (2001) Istoria astronauticii
româneºti  secolul XX (2006), Istoria astronauticii în
România (2006), prima de acest gen la noi,
Rachetomodelismul internaþional (2010), World Space
Modelling (2011), Rachetomodelismul în România
(2012). Lucrãri privind istoria rachetei, dicþionare de
astronauticã, culegeri de probleme, precum ºi altele
scrise în colaborare. În semn de recunoºtinþã pentru
contribuþiile aduse la evoluþia rachetomodelismului pe
plan mondial, Asociaþia Mondialã de Modelism Spaþial
i-a conferit, în 2012, la Lausanne (Elveþia), cu prilejul
aniversãrii unei jumãtãþi de secol de la înfiinþarea
asociaþiei, Diploma aniversarã. (A.B./V.P.)

RAFINÃRIA CARMEN PETROL (1926-1948)
Societatea Anonimã Românã de Mine ºi Petrol Carmen
Petrol a fost fondatã în anul 1926, cu sediul social în
Bucureºti ºi avea rafinãria Carmen Petrol din comuna
Ulmi, care prelucra anual 40.000 tone þiþei. În 1927,
rafinãria Carmen Petrol a prelucrat 16.214 tone þiþei,
realizând derivate ca: benzinã uºoarã  1.748 tone,
benzinã medie  47 tone, benzinã grea  825 tone,
mazut (pãcurã)  6.647 tone. În 1928 Rafinãria Carmen
Petrol a fuzionat cu rafinãria Planeta, preluând acþionarii
ei. Prin includerea acþionarilor de la Planeta s-a fãcut
sporirea capitalui de la 10.000.000 lei la 40.000.000
lei, aportul fiind de 20.000.000 lei, pentru care s-au emis
40.000 de acþiuni nominative a 500 lei bucata, acþiuni
care au fost distribuite foºtilor acþionari de la rafinãria
Planeta. Consiliul de administraþie, ales în 1928, era
format din dr. St. Cerchez  preºedinte, ing. Al.Manole
ºi Alfred Cerchez  administratori delegaþi, D.D Matak,
Iovian Moldoveanu, Leon Ladico  membri. În anul 1928,
rafinãria ºi-a sporit capitalul de la 30.000.000 lei la
75.000.000 lei, emiþând 90.000 de acþiuni nominative a
câte 500 lei fiecare. În acest an, rafinãria a realizat o
cifrã de afaceri de 4.833.722 lei, prelucrând 16.750 tone
de þiþei. În 1927 Consiliul Comunal al Primãriei Ulmi a
autorizat montarea a trei conduce ale rafinãriei Carmen
Petrol, pe traseul rafinãrie  gara Târgoviºte, plãtind
anual 10.000 lei, iar contractul era pe o perioadã de trei
ani. Aceste conducte erau exploatate de rafinãrie în
funcþie de producþia obþinutã, astfel cã la 15 august 1929,
rafinãria a cerut aprobarea pentru demontarea a douã
din cele trei conducte ºi ca urmare solicita sã i se scadã
impozitul cuvenit. Începând cu anul 1929, aceasta a
plãtit impozit Primãriei Târgoviºte 15.000 lei dupã care

RAFINÃRIA AURORA (1897-1948) Rafinãria AuroraColanu sau Aurora-Târgoviºte  cum era trecutã în unele
studii de specialitate  a fost înfiinþatã în 1897 de
Societatea Aurora, cu capital olandez ºi german,
constituitã din fosta rafinãrie Rucãreanu pe care a
preluat-o. Conform Legii contingentãrii din 1908, rafinãria
era plasatã în grupa I, pe locul opt, urmatã de rafinãria
Astra-Ploieºti. Rafinãriile din grupa I erau cele care
posedau cele mai moderne instalaþii de rafinat, dotate
ca generatori de aburi, motoare cu aburi ºi benzinã,
dinamuri, electro-motoare, instalaþii de iluminat electric, pompe, ateliere, garaje ºi vagoane cisternã.
Datoritã instalaþiilor cu care era dotatã, rafinãria fabrica
o cantitate de 60.352 tone, însã nu dispunea decât de
o cantitate de 23.688 tone de petrol brut, ceea ce
însemna cã avea o capacitate de rafinare mai mare de
2,54%, faþã de producþia de petrol brut de care dispunea.
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erau trecute conducte de þiþei de doi þoli (1.800m
lungime), conductele de petrol pânã la garã de doi þoli
(1.800 m lungime) ºi conductele de pãcurã de 2,5 þoli
(1800 m lungime). Obiectul muncii acestei rafinãrii,
declarat în memoriu înaintat ministerului, era fabricarea
de produse ca: benzinã brutã ºi rectificatã pentru toate
necesitãþile, petrol lampant reglementar, motorinã, uleiuri
minerale de toate vâscozitãþile cerute, parafinã brutã ºi
rafinatã, precum ºi pãcurã pentru uns ºi pãcurã pentru
combustiune. Materia primã, þiþeiul, era adusã de la
Moreni, Gura Ocniþei ºi Glodeni prin conductele
societãþii petroliere Internaþionala, conectate la conducta
exterioarã a rafinãriei. Datoritã dotãrilor tehnice, rafinãria
Fabricile Unite de Petrol Isak Haiman&Co, a obþinut
avantajele Legii încurajãrii industriei din 1912. În 1910 a
cerut permisiunea Primãriei pentru instalarea unei
conducte de petrol, care sã plece de la rafinãrie la gara
Târgoviºte. Consiliul Comunal a aprobat cererea de
concesiune pe o perioadã de 15 ani cu menþiunea ca
instalarea conductei sã se facã pe partea stângã a
ºoselei. În timpul Primului Rãzboi Mondial, rafinãria a
avut de suferit, a fost incendiatã parþial, pagubele
ridicându-se la suma de 10.000 lei. Rafinãria a continuat
sã funcþioneze cu o producþie mai micã de 45 vagoane
benzinã pe an ºi 7-8 vagoane de uleiuri minerale. Dupã
rãzboi, în 1920 una din rafinãriile firmei a fost vândutã
investitorului Jaques Rosenzveig & Co. cu preþul de
450.000 lei. Actul de vânzare era semnat de ambele
pãrþi, iar la vânzãtori sunt semnaþi ºi asociaþii lui Isak
Haiman: Ilie Angelescu, Maria Popescu, Vasile
Dumitrescu Giugãlea, Ion Dumitrescu, Dumitru Vacioff
ºi moºtenitorii defunctului I.G. Bucºeneanu. Noul
proprietar, Jaques Rosenzveig, s-a dovedit a fi un speculator al pieþei, deoarece la câteva zile (19 iunie 1920) a
vândut rafinãria inginerului Alexandru Manole din
Bucureºti, cu preþul de 1.000.000 lei. (G.T./ C.V.)

în 1930, nu a mai plãti impozit demontând ºi ultima
conductã. ªeful serviciului tehnic al oraºului, D.
Sechelaride, în 1927 a înºtiinþat rafinãria Carmen Petrol
cã avea sarcina sã întreþinã ºanþul sârbilor deoarece
acesta alimenta rafinãria cu apã. Ministrul de Finanþe a
introdus taxa ad-valorem pe materialele care soseau în
garã ºi traverseu oraºul. Carmen Petrol a înºtiinþat în
1927 primãria cã a plãtit taxa ad-valorem de 40.000 lei,
începând cu 1 octombrie 1927. Rafinãria a acceptat sã
plãteascã aceastã taxã cu condiþia reducerii impozitului
pe conductele care traversau proprietatea primãriei,
deoarece situaþia industrialã nu le permitea sã plãteascã
aceste taxe. Conducerea rafinãriei era nemulþumitã de
valoarea prea mare a taxelor comunale, ceea ce îngreuna
procesul de producþie ducând la încetarea lucrului, iar
oraºul ar fi fost în dezavantaj, fiindcã se pierdea o parte
din veniturile sale. În 1937 noul proprietar al rafinãriei
Carmen Petrol, era Isidor Wechsler din Gala. (G.T./ C.V.)

RAFINÃRIA DUMBRAVA (1931-1939) N.
Roznovanu ºi fraþii Gheorghe ºi Zaharia I. Panþu au
înmatriculat Societatea Dumbrava la Camera de Comerþ
ºi Industrie Târgoviºte, în 1931. Societatea nou creatã,
Dumbrava, era o societate în nume colectiv, cu sediul
în Târgoviºte, strada N. Comãneanu,nr. 36. Obiectul
de activitate al acestei societãþi era industrializarea ºi
comercializarea petrolului. Activitatea ºi-a început-o în
septembrie 1930 ºi, conform menþiunilor din cererea de
înmatriculare, Rafinãria Dumbrava fãcea parte din
industria micã. Utilajele avute în dotare erau acþionate
de o forþã motrice produsã de douã cazane cu aburi,
fiecare dezvoltând o forþã de 6 cp ºi un motor cu aburi
ce dezvolta o forþã motrice de 8 cp. Înainte de aceastã
denumire, rafinãria se numea Fabrica de Petrol Panþu
ºi a aparþinut fraþilor Gheorghe ºi Zaharia I. Panþu,
amintitã în 1929, în Planul oraºului întocmit de inginerul
St. D. Sachelaride. Rafinãria Dumbrava ºi-a încetat
activitatea în 1939, în urma decesului fraþilor Panþu, iar
dizolvarea acesteia s-a produs în 1947. (G.T./ C.V.)

RAFINÃRIA GRIGORE GAVRILESCU (1882-1921).
Aceastã rafinãrie a funcþionat în comuna Colanu, fiind
înfiinþatã în 1882. Rafinãria producea la sfârºitul secolului
al XIX-lea petrol lampant, procesând anual 400 tone þiþei
cu un numãr de cinci salariaþi. Aceastã rafinãrie, fãcea
parte din grupa a treia (dupã Legea Costinescu din 1908)
ºi era dotatã cu patru cazane de distilare cu o capacitate de 17 tone, douã rafinatoare de petrol ºi benzinã cu
o capacitate de 5,5 tone, douã rezervoare metalice cu o
capacitate de 393 mc, 11 rezervoare de lemn cu o capacitate de 344 mc pentru derivate ºi patru rezervoare
de lemn cu o capacitate de 214 mc pentru þiþei. În 1916,
ca urmare a modernizãrii rafinãriei, obþinea avantajele
Legii încurajãrii industriei naþionale din 1912. În 1921,
rafinãria a fost vândutã de inginerul Grigore G. Gavrilescu,
fiul lui G. Gavrilescu, lui Leon Spodheim din Botoºani,
pentru suma de 720.000 lei. Conform actului de vânzare
din 2 ianuarie 1921, Leon Spodheim a primit pentru suma

RAFINÃRIA FABRICILE UNITE DE PETROL ISAK
HAIMAN&CO (1912-1920) Rafinãria a fost cunoscutã
cu aceastã denumire din anul 1912. Din actele de
vânzare ulterioare ale acestei societãþi, reiese cã deþinea
trei rafinãrii: douã la Colanu (una era vechea rafinãrie,
proprietate a lui Vasile Dumitrescu Giugãlea) ºi alta la
Doiceºti (rafinãrie adusã în firmã de Ion Dumitrescu în
1908, ca aport social). Capacitatea de distilare a rafinãriei
era datã de cinci cazane cu capacitãþi cuprinse între
3.000 ºi 22.000 litri; un cazan cu vapori care avea o
suprafaþã de încãlzire de 60m²; un supraîncãlzitor cu
aceeaºi suprafaþã de încãlzire ºi un rectificator cu o
capacitate de 8.000 litri. Rafinãria dispunea de o
instalaþie de parafinare cu douã prese, trei rafinatoare,
un topitor ºi filtre. De asemenea, în dotarea rafinãriei
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(Târgoviºte)  cenzor, Elie Angelescu (Târgoviºte) 
cenzor, Chr. Georgescu (Târgoviºte)  cenzor,
Alexandru Panaitescu (Târgoviºte)  cenzor ºi Ispas
Marinescu (Târgoviºte)  cenzor. În 1932, Alfred
Löwenbach, comerciant din Bucureºti, a cerut
executarea actului de ipotecã asupra Rafinãriei Helios.
Actul prevedea scoaterea la vânzare a fabricii Helios
din Colanu, în vederea despãgubirii acestuia, cu suma
1.135.370 lei capital. Ca urmare a acestui fapt, fabrica
a fost scoasã la licitaþie publicã ºi a fost numit
judecãtor, Scarlat Constantinescu, care a fixat
termenul de licitaþie la 30 octombrie 1934. Licitaþia a
fost amânatã pânã în 1937 când a fost câºtigatã de
Jean Gheorghiade cu suma de 1.250.000 lei. Jean
Gheorghiade îl autoriza pe avocatul târgoviºtean C.
Baronide sã-l reprezinte în procedura de lichidare a
rafinãriei. În acest sens, la 27 mai 1937, a fost þinutã
Adunarea Generalã Extraordinarã a Societãþii Helios
care a decis lichidarea societãþii. (G.T./ C.V.)

de 220.000 datã la cumpãrare 60% din drepturile rafinãriei.
Vânzarea a 60% din rafinãrie investitorului Leon Spodheim,
însemna de fapt o asociere cu inginerul Grigore G.
Gavrilescu care deþinea în urma vânzãrii 40% din activul
ºi pasivul rafinãriei. Rafinãria a funcþionat cu denumirea
consacratã, avea doi proprietari pânã în anul 1925, când
a fost vândutã fraþilor Gh. Niculescu Ciufu ºi Alexandru
Niculescu Ciufu. Rafinãria Grigore Gavrilescu a fost
vândutã pentru suma de 2.400.000 lei, schimbâdu-ºi
denumirea în Fabrica de petrol Vulcan. (G.T./ C.V.)

RAFINÃRIA HELIOS (1919-1937) În 1919,
societatea Fabricile Unite de Petrol din Târgoviºte, Isak
Haiman&Co a vândut o altã rafinãrie a ei din Colanu,
societãþii Helios, care aparþinea investitorului Jaques
Axenfeld, pentru suma de 380.000 lei. Societatea
cumpãrãtoare Helios, a obþinut de la Ministerul Industriei
ºi Comerþului la 18 august 1919, trecerea avantajelor
Legii încurajãrii industriei din 1912. Investitorul Jaques
Axenfeld a cumpãrat ºi rafinãria Doiceºti de la Fabricile
Unite de Petrol (iulie 1920) ºi începând cu 10 august
1920 a funcþionat ca firmã, sub denumirea de Helios
Fabrica de petrol Jaques Axenfeld  Rafinãria Doiceºti.
În 1920, Jaques Axenfeld a vândut întreaga afacere
industriaºilor Alfred Lõewenbach ºi Ferdinand Fery cu
suma de 850.000 lei. Noii cumpãrãtori, Alfred
Lõewenbach, Ferdinand Fery s-au asociat cu mai vechii
proprietari Isak Haiman ºi Jaques Axenfeld ºi cu noii
investitori C. I. Vasilescu, A. Diamant ºi I. M. Gotleib.
Aceºtia au construit o nouã societate pe acþiuni, cu
sediul în Târgoviºte, numitã Helios (1920). La constituirea
societãþii Helios capitalul social era de 1.500.000 lei,
împãrþit în 3.000 de acþiuni, fiecare acþiune avea o valoare
de 500 lei ºi s-au emis titluri cumulative de 5, 10, 20,
50 ºi de 100 acþiuni. Fabrica de petrol Helios ºi-a început
activitatea în 9 septembrie 1920, avea ca primpreºedinte al Cosiliului de administraþie pe S. Deutur ºi
vicepreºedinte pe Isak Haiman. Societatea Helios a
obþinut în 1922 reconfirmarea avantajelor Legii industriale
din 1912. Dupã cumpãrarea rafinãriei de cãtre societatea
Helios, proprietarii au trecut la refacerea instalaþiilor
distruse de rãzboi ºi dotarea cu noi instalaþii moderne.
În 1931, Rafinãria Helios,a fost înmatriculatã la Camera
de Comerþ ºi Industrie Târgoviºte, ca societate anonimã
pe acþiuni numitã Helios  Fabricã de petrol. Obiectul
de activitate al societãþii erau comerþul, industria
petrolului cu derivatele sale. Transformarea societãþii în
societate pe acþiuni a dus la creºterea capitalului, avea
un capital subscris ºi vãrsat de 5 mil. lei. Cu aceastã
ocazie a fost ales un Consiliu de Administraþie format
din Sebastian Dutour (Doiceºti)  preºedinte, Isac
Haiman (Târgoviºte)  vicepreºedinte, I. Bageru
(Doiceºti)  administrator delegat, G. Bageru (Doiceºti)
 membru, dr. G. Martinescu (Doiceºti)  membru, D.
Andronescu (Doiceºti)  cenzor, G. Popescu

RAFINÃRIA M. CÂMPEANU&Co (1894-1910)
Rafinãria Câmpeanu&Co a fost înfiinþatã în 1894. Era
situatã în faþa Gãrii de Sud Târgoviºte, ocupând o
suprafaþã de 5 ha. Fabrica se alimenta cu þiþei de la
Glodeni, din exploatãrile proprii ale firmei
Câmpeanu&Co. Dupã anul 1898, producþia de la Glodeni
era insuficientã, aprovizionându-se cu petrol ºi de la
Câmpina. În primul an de activitate, capacitatea de
prelucrare a rafinãriei era de 800-1.000 vagoane þiþei,
dupã care în anul urmãtor ºi-a mãrit capacitatea,
ajungând sã prelucreze 1.500-2.000 vagoane þiþei.
Rafinãria producea: benzinã, gazolinã 6-8%, uleiuri
solare 12%, uleiuri minerale 6%, parafinã 2-3%, petrol
lampant 47-50%. Aceastã rafinãrie exporta benzinã în
Elveþia ºi Germania cu preþul de 10-15 lei suta de
kilograme ºi petrol lampant în Germania, Austro-Ungaria
ºi Bulgaria. Cea mai mare parte a petrolului lampant îl
vindea însã în þarã. În 1901 societatea în comanditã,
Câmpeanu&Co, cu sediul în Târgoviºte avea ca
investitori M. Câmpeanu, Toma Câmpeanu, N.
Câmpeanu, Petricã Petrescu, I. I. Stematiu ºi Alexandru
Stematiu. Societatea avea drept scop exploatarea
terenurilor petrolifere cu un capital nelimitat. Rafinãria
Câmpeanu participa la licitaþiile organizate de Primãria
Târgoviºte, pentru darea în antreprizã a iluminãrii oraºului
cu petrol lampant, pe care uneori le câºtiga. În 1901,
participa la licitaþie conform ofertei înaintate, fabrica
producea: petrol regal, petrol lampant, petrol special
pentru motoare, benzinã ºi uleiuri minerale. Oferta
rafinãriei pentru aceastã licitaþie era de 5.500-6.000
decalitri cu preþul de 1,50 lei litrul de petrol, de cea mai
bunã calitate, ofertã care a câºtigat licitaþia. Începând
cu primii ani ai secolului XX, rafinãria a purtat denumirea
completã Noua Fabricã de Petrol Câmpeanu&Co, ca
urmare a modernizãrii acesteia. În 1905, conform unui
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de 1.060.000 lei investiþi în rafinãrie, iar în 1911 a intrat
în funcþiune. Rafinãria dispunea de un teren cu suprafaþa
de 169.634m² ºi era aprovizionatã cu þiþei prin douã
conducte de la Moreni ºi Gura Ocniþei, dintre care una
de 18 km, care aparþinea societãþii. Rafinãria era dotatã
cu rezervoare de înmagazinare a produselor în capacitate de 921 vagoane, 4 cazane de vapori cu o suprafaþã
de încãlzire de 320 m, 14 cazane de distilare, un cazan
în curs de instalare, douã preîncãlzitoare de þiþei, trei
maºini cu aburi, un dinam de 100 amperi ºi 120 volþi,
un compresor de aer de 20-25 cp ºi un compresor de
amoniac de 10-12 cp. Rafinãria poseda un atelier de
strungãrie, o parafinãrie ºi o instalaþie de fabricare a
uleiurilor minerale. Personalul angajat al fabricii putea
ajunge în anumite situaþii la 80 de angajaþi. Pentru a-ºi
comercializa produsele, rafinãria dispunea de 15
vagoane cisternã ºi mai avea comandate încã 10
vagoane. Rafinãria îºi comercializa singurã mãrfurile în
þarã ºi în afara þãrii. În cursul unui an, rafinãria putea
prelucra 4.475 vagoane þiþei, obþinând: benzinã uºoarã
de 720° 360 vagoane anual, benzinã grea de 750° 
180 vagoane, petrol lampant  750 vagoane, uleiuri 
20 vagoane, gaz-oil  20 vagoane ºi reziduuri. În 1911,
rafinãria a obþinut permisiunea de la Primãria Târgoviºte
pentru instalarea unui conduct care lega sursele sale
proprii de la Moreni ºi traversa islazul oraºului pânã la
garã. Traseul solicitat era acelaºi cu al rafinãriei Aurora,
concesiunea terenului era cerutã pe o perioadã de 29
de ani. Primãria Târgoviºte a acceptat oferta de
concesiune a acestui teren, pentru care rafinãria plãtea
anual o sumã de 1000 lei. În 1912 Societatea Roumanian Oilfields Limited a obþinut avantajele Legii încurajãrii
industriei din 1912. Rafinãria Roumanian Oilfields Limited
Târgoviºte, în 18/31 iulie 1912, a fost cesionatã unui vechi
exploatator de petrol de origine olandezã R.Van Siekle,
domiciliat în Ploieºti. Preþul cesiunii consta într-o redevenþã
de 4% din producþia netã, la care se adaugau redevenþele
pe care societatea era obligatã sã le plãteascã celor
care deþineau contracte de cesiune ºi arendare. În 1913,
activul Exploatãrii Petroliere R.Van Sickle, a trecut în
patrimioniul societãþii Roumanian Consolidated Oilfields
Ltd (RCOL). Societatea a obþinut avantajele Legii
încurajãrii industriei din 1912 de pe numele lui R.Van
Sickle pe numele societãþii RCOL. Rafinãria societãþii
RCOL (1914) avea un personal constituit din 55 de
lucrãtori, dintre care ºase erau strãini (11% din personal).
De regulã, fabrica întrebuinþa 50 de lucrãtori plãtiþi cu
luna, restul erau folosiþi pentru lucrãri ocazionale plãtiþi
cu ziua: diferite reparaþii, curãþãri de cazane etc.
Rafinãria a folosit un numãr mai mare de lucrãtori (70),
în situaþia când se efectuau lucrãri capitale de întreþinere
a instalaþiilor. Personalul tehnic era asigurat de trei
lucrãtori de origine stãinã, un director de profesie inginer
chimist, un ºef de laborator de profesie inginer chimist
ºi un distilator care nu avea studii. Personalul

chestionar al Camerei de Comerþ ºi Industrie Ploieºti,
societatea era înscrisã cu denumirea Câmpeanu &CO
 Fabrica de petrol ºi derivate cu sediu la Colanu.
Rafinãria avea un capital de exploatare de 550.990 lei
ºi 175.000 fond de rezervã. Numãrul muncitorilor angajaþi
era 60 de lucrãtori români ºi ºapte strãini plãtiþi cu un
salariu lunar, cuprins între 45-60 lei, un maistru plãtit
cu un salariu lunar de 100-400 lei ºi un contabil cu 250400 lei. Angajaþii înterprinderii, erau asiguraþi contra
accidentelor de muncã, fãrã a li se reþine din salariu
pentru aceasta. Rafinãria se bucura de avantajele Legii
industriale din 1887. Rafinãria prelucra anual 1500
vagoane de þiþei, în valoare de 450.000 lei. Pentru
prelucrarea acestei cantitãþi de þiþei folosea: 20 de
vagoane vitriol (acid sulfuric) în valoare de 18.000 lei,
patru vagoane sodã în valoare 8.500 lei, ½ vagon
amoniac în valoare 1.500 lei ºi ½ vagon clei în valoare
de 4.000 lei, iar materiile prime erau procurate din þarã.
Producþia anualã a rafinãriei era de 500 vagoane petrol
lampant, în valoare de 350.000 lei, 100 vagoane de
benzinã, în valoare de 70.000 lei, opt vagoane parafinã,
în valoare de 80.000 lei, 25 vagoane uleiuri minerale, în
valoare de 50.000 lei ºi 250 vagoane pãcurã, în valoare
de 80.000 lei. O parte din producþie, era exportatã în
Franþa, cca. 100 vagoane petrol, în valoare de 70.000
lei ºi în Germania, cca. 30 vagoane benzinã, în valoare
de 75.000 lei. Conform Legii contingentãrii consumului
de petrol lampant din 1908 (legea Costinescu), Rafinãria
Câmpeanu&Co fãcea parte din grupa a II-a, avea o putere
de prelucrare de 38.400 tone. Rafinãria Câmpeanu&Co,
conform statisticii inginerului C. Hãlãceanu din 1908,
avea în dotare ºase cazane de distilaþie, un rectificator
de benzinã, un rafinator de petrol ºi benzinã, un rafinator
de ulei. Aceasta dispunea, pentru înmagazinarea þiþeiului
ºi produselor petroliere, de 22 rezervoare metalice pentru
derivate ºi douã pentru þiþei, de 11 rezervoare din lemn
pentru derivate ºi trei pentru þiþei, în total rafinãria
dispunea de 38 de rezervoare metalice ºi din lemn cu o
capacitate totalã de 7.060. Instalaþiile rafinãriei erau
acþionate de trei motoare care funcþionau pe baza forþei
motrice a aburului, un motor pe benzinã ce producea
25 cp, un dinam de 250 volþi, ºase lãmpi electrice cu
arc, 100 lãmpi incandescente. Rafinãria dispunea de
un atelier de montaj, ajustaj ºi forje ºi de un atelier de
dogãrie. Pentru transportul produselor petroliere,
rafinãria dispunea de 15 vagoane cisternã (cazane) ºi
conducte instalate pe traseul rafinãrie  gara Târgoviºte.
Fabrica se bucura de avantajele Legii industiale din
1887 ºi avea maºini ºi utilaje ce dezvoltau o forþã
motrice de 180 H.P. (G.T./ C.V.)

RAFINÃRIA ROUMANIAN OILFIELDS LIMITED
TÂRGOVIªTE (1910-1916) În 1910, rafinãria
Câmpeanu&Co a fost preluatã de Societatea Roumanian Oilfields Limited, societate care avea un capital
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existenþei sale mai mulþi proprietari. În 1930, proprietarii
ei erau Margareta Miclescu ºi Alexandru Racoviþã care
au încheiat un contract de arendare a rafinãriei cu Banca
F.Geber, proprietatea firmei Petrolifera ºi a generalului
G. Cantacuzino din Bucureºti. Arendaºii luau în
concesiune Fabrica de Petrol Victoria din comuna
Colanu, cu toate instalaþiile ºi îmbunãtãþirile sale,
împreunã cu curtea sa de trei pogoane. Termenul
arendãrii era pe cinci ani (februarie 1931  1 februarie
1936), cu drept de prelungire pe încã cinci ani. Preþul
arendãrii era de 400.000 lei, acesta fiind revizut anual,
dacã raportul dintre leu ºi aur era depãºit cu 5%, în
plus sau în minus faþã de preþul iniþial. Societatea
arendatoare a solicitat în 1932 Ministerului Industriei ºi
Comerþului trecerea pe numele ei a avantajele Legii
încurajãrii industriei naþionale din 1912. Cu acest prilej,
se specificau dotãrile rafinãriei: un cazan de aburi, trei
pompe aspiro-respingãtoare, un compresor, un agitator, un rectificator, douã blaze, 15 rezervoare de lemn
ºi patru de fier. Capitalul investit în instalaþii, teren, clãdiri
ºi chiria anualã erau de 400.000 lei anual. Rafinãria
procesa 300 de vagoane anual ºi producea: 60 vagoane
benzinã brutã, 75 vagoane petrol lampant, 12 vagoane
motorinã, 140 vagoane pãcurã. Personalul care deservea
fabrica era în numãr de 20, toþi de origine românã.
Asistenþa tehnicã a rafinãriei era asiguratã de un inginer
specialist, iar de partea administrativã se ocupau
funcþionari angajaþi ºi patronul. În 1931 Rafinãria Victoria
a solicitat Primãriei reducerea taxelor la jumãtate din
cuantumul anului 1930 (taxa pe apã 11.000 lei, taxa de
pompieri 4.000 lei ºi taxa pe valoarea locativã), deoarece
activitatea întreprinderii era redusã ca urmare a crizei
economice. Societatea arendataore a rafinãriei Victoria
Petrolifera deþinea rafinãria pânã în anul 1941, când
noul arendaº al rafinãrie devenea Societatea PetroCarbon B. Bisov, iar Rafinãria Victoria se numea PetroCarbon, producea vaselinã de diferite tipuri, cearã de
petrol, ozocheritã, diferite uleiuri. Contractul de arendare
al Societãþii Victoria prevedea arendarea pe timp de
trei ani, la preþul de 60 mii lei pe an. De asemenea,
arendaºul putea crea o fabricã nouã care sã producã
cearã de petrol ºi derivate pe terenul fabricii, pe cheltuiala
sa. Pentru construirea noii fabrici, arendaºul putea sã
foloseascã din vechile instalalþi, iar maºinile noi instalate
deveneau proprietatea arendaºului, la expirarea
contractului. Pentru obþinerea noilor produse, se
întrebuinþau materii prime ca: reziduuri de þiþei
parafinoase, reziduuri de þiþei foarte parafinoase, uleiuri
vâscoase, pãcurã rezultatã prin distilare din þiþeiuri
parafinoase, parafine pure, iar drept combustibil se
foloseau pãcurã tip ºi þiþeiuri degradate din batalurilor
schelelor petroliere. Întreprinderea Victoria îºi propunea
sã producã: cearã de petrol în cantitate de 30-40 tone
lunar, vaselinã tehnicã industrialã filantã în cantitate de
30-40 tone lunar, motorinã industrialã ºi motorinã

administrativ era asigurat de trei lucrãtori: un administrator de origine evreu ºi doi funcþionari strãini. Rafinãria
a avut de suferit de pe urma Primului Rãzboi Mondial,
când o mare parte din ea a fost distrusã ºi ca urmare a
acestui fapt, a solicitat Comisiei Industriale ºtergerea
avantajelor Legii Industriale din 1912, ca urmare a
pierderilor suferite. (G.T./ C.V.)

RAFINÃRIA SUZANA (1925-1948) Aceastã
rafinãrie a fost înfiinþatã în 1925 de Societatea RomânoAfricanã cu sediul la Ulmi ºi deþinea terenuri petrolifere
la Gura Ocniþei, þiþeiul fiind transportat la Ulmi printr-o
conductã de 4 þoli. Capacitatea de distilare a acesteia,
era de cinci vagoane de þiþei în 24 de ore. Rafinãria avea
dotãri tehnice moderne ºi un personal angajat format
din un administrator superior, doi administratori inferiori,
17 lucrãtori, plãtiþi lunar 70.800 lei. Rafinãria putea sã
prelucreze anual o cantitate de 7.342 tone þiþei, din care
se obþineau derivate: 840 tone benzinã uºoarã, 18 tone
benzinã medie, 403 tone benzinã grea, 1.961 tone petrol
lampant, 562 tone motorinã ºi 3.361 tone pãcurã.
Aceastã producþie era vândutã: CFR (2.200 tone), NFR
(500 tone) ºi restul particularilor. (G.T./ C.V.)
RAFINÃRIA VICTORIA (1911-1948) La originea
acestei rafinãrii se afla fosta rafinãrie N.St. Cezianu din
Colanu. În 1911 aceasta a fost arendatã de Nicolae I.
Giuglescu. Pentru modernizarea acestei rafinãrii, N.
I.Giuglescu se asocia cu proprietarul târgoviºtean, Iancu
Bucºeneanu. Beneficiile obþinute de noua societate erau
împãrþite 60% pentru N.I. Giuglescu ºi 40% pentru Iancu
Bucºeneanu. Numele societãþii create de cei doi
investitori era Victoria cu sediul în Târgoviºte, în casele
lui N.I. Giuglescu de pe bulevardul Carol. N. I. Giuglescu
dorea sã-ºi deschidã un depozit de produse petroliere
ale fabricii Victoria pe proprietatea Primãriei Târgoviºte,
terenul era situat lângã gara Târgoviºte. Primãria a
închiriat acest teren pe o perioadã de cinci ani (19111915). În 1912 rafinãria Victoria a obþinut avantajele Legii
încurajãrii industriei din 1912, ca urmare a modernizãrii
acesteia. Aceasta era dotatã cu un cazan de vapori cu
suprafaþa de 60m, ºapte cazane de distilaþie pentru toate
produsele petrolului cu o capacitate de 43.208 l, un
rectificator de benzinã vertical cu deflegmator, douã
rafinatoare pentru rafinarea petrolului ºi benzinei, trei
rafinatoare pentru uleiuri minerale, o instalaþie completã
pentru fabricat ºi rafinat parafina, o pompã de vapori cu
abur direct, o pompã de aer comprimat, având o putere
de 8 cp ºi o presiune de ºase atmosfere, trei pompe de
aburi Vortinghton, opt rezervoare de fier ºi unul de lemn
cu o capacitate totalã de 1.092.000 l, un atelier de
fierãrie, un atelier de dogãrie. Rafinãria procesa þiþei de
la Gura Ocniþei, extras de societatea Internaþionalã ºi
transportat prin conducta ei, de la Gura Ocniþei la
Târgoviºte. Rafinãria Victoria a avut de-a lungul
389

Enciclopedia oraºului Târgoviºte

Raiffeisen Bank are 9 agenþii în judeþul Dâmboviþa, dintre
care 5 sunt în Târgoviºte. Dispunând ºi de o reþea de
24 de bancomate, banca deserveºte 40.000 de clienþi
dâmboviþeni, persoane fizice, IMM-uri, instituþii publice
sau corporaþii. (V.N.)

rafinatã. Întreprinderea Petro-Carbon (Victoria) avea un
personal compus din un procurist administrator, un
inginer chimist ºef, un inginer chimist asistent, 15
lucrãtori calificaþi ºi 20 de lucrãtori necalificaþi. Ca urmare
a dezvoltãrii acesteia s-a construit un cãmin pentru
angajaþi, dotat cu utilitãþi: bibliotecã, radio ºi salã de
dansuri. De asemenea, întreprinderea ºi-a mãrit
capacitatea tehnicã ºi financiarã, care consta în
angajarea a doi ingineri chimiºti, mãrirea capitalului fix
de 2 mil. lei ºi a capitalului de rulment nelimitat. În 1942
Societatea Petro-Carbon ºi-a transferat avantajele Legii
industriale deþinute de vechea firmã Victoria. (G.T./ C.V.)

RÃCEANU, Adriana (28.XI.1976, Gãeºti, Dâmboviþa).
Este absolventã a ªcolii Mihai Viteazul ºi a Colegiului
Economic Ion Ghica din Târgoviºte; licenþiatã a Facultãþii
de Drept de la Universitatea Ecologicã din Bucureºti ºi
master în administraþia publicã la Universitatea Valahia
din Târgoviºte. Din 1996 activeazã în domeniul presei la
cotidianele Jurnal de Dâmboviþa, Dâmboviþa, Adevãrul
de searã (ediþia de Târgoviºte) ºi în televiziunea Antena
1 Târgoviºte ºi Radio D, ca realizator de emisiuni. Este
iniþiator/director al sãptãmânalelor târgoviºtene Reporter
dâmboviþean ºi Incomod. (G.C.)

RAID DÂMBOVIÞA Publicaþie sãptãmânalã
reclamã, informaþie ºi publicitate, apare în decembrie
1998; editor: SC Editura LVS Crepuscul SRL. Directori:
Gabriel Dãnuþ Beznoiu. Layout: Eduard Haring, Robert
Haring, Mariana Gabriela Lepãdatu. Agent publicitate:
Constantin Popescu. De la apariþie pânã în septembrie
2001 publicaþie sãptãmânalã, apoi, pânã în prezent,
bisãptãmânalã (luni, joi). Continuã. (G.C.)

RÃDUCANU-DUDÃU, Ioan (1810  20.IX.1881,
Târgoviºte) Membru în Divanul ad-hoc, consilier
judeþean, primar Fãrã a moºteni vreo avere de la pãrinþi,
[ ] cãuta singur sã-ºi agoniseascã, prin muncã
neobositã. A fost primar al oraºului între 21 iulie 186119 iunie 1863, 12 decembrie 1868  24 aprilie 1868, 1
august 1871  21 august 1874, când a continuat lucrãrile
începute de înaintaºii sãi (Nicolae Chirculescu, Gh.
Ludescu, Constantin Fusea), cu privire la pavarea
strãzilor, a Târgului de Sãptãmânã ºi înfiinþarea Pieþei
Mici. A propus înfiinþarea unui nou bâlci, care urma sã
poarte numele de Mihai Viteazul ºi a luat iniþiativa
înfiinþãrii unui comitet care sã propunã numele strãzilor.
A stãruit pentru ca Regimentului 2 Linie sã i se fixeze
reºedinþa în oraº, iar Arsenalul Armatei a fost extins,
construindu-se noi ateliere ºi magazii. A fost tipul
omului onest, [ ] fãcãtor de bine, [ ] liber ºi integru.
Nu ºtia cartea pretinsã omului de azi, [ ] dar [ ] era
condus de simþul demnitãþii ºi onestitãþii. (Armonia,
1881, an I, nr. 12). (M.O.)

RAIFFEISEN BANK Este o bancã universalã de
top pe piaþa româneascã, care oferã o gamã completã
de produse ºi servicii de calitate persoanelor fizice, IMMurilor dar ºi corporaþiilor mari, prin multiple canale de
distribuþie: unitãþi bancare (540 în toatã þara), reþele de
ATM (1100) ºi EPOS (10.000), phone-banking (Raiffeisen
Direct), mobile banking (myBanking) ºi internet banking (Raiffeisen Online). Are 1,9 milioane de clienþi
persoane fizice, peste 100.000 de IMM-uri, 6.800 de
companii cu o cifrã anualã de afaceri ce depãºeºte 5
milioane euro, entitãþi publice ºi instituþii financiare.
Raiffeisen Zentralbank Oesterreich (RZB) este prezentã
în România începând cu anul 1994, prin deschiderea
unei reprezentanþe la Bucureºti. În 1998, reprezentanþa
a fost transformatã într-o subsidiarã a RZB, oferind
servicii ºi produse pentru companii. În acel timp, una
dintre cele mai mari bãnci deþinute de cãtre statul român,
Banca Agricolã, se afla într-o situaþie financiarã dificilã.
Datoritã mãsurilor luate de autoritãþile române, prin
preluarea creditelor neperformante de cãtre stat, banca
a fost pregãtitã pentru privatizare în anul 2000. În 2001,
concernul austriac Raiffeisen a achiziþionat pachetul
majoritar de acþiuni ale Bãncii Agricole, care devine
Banca Agricolã Raiffeisen SA. Raiffeisen Bank România
a rezultat prin fuziunea, încheiatã în iunie 2002, a celor
douã entitãþi deþinute de Grupul Raiffeisen în România
 Raiffeisenbank ºi Banca Agricolã Raiffeisen S.A.
Prima agenþie din Târgoviºte a Bãncii Agricole a fost
deschisã la sfârºitul anilor 60. În 2001, Banca Agricolã
a fost cumpãratã de concernul austriac Raiffeisen
trecându-se într-o nouã etapã. Noua entitate, Raiffeisen
Bank ºi-a dezvoltat considerabil activitatea pe teritoriul
judeþului Dâmboviþa începând cu anul 2002. În prezent,

RÃDUCÃNESCU, Eugen (29.XI.1938, Cetatea Albã,
Ucraina) Atlet, antrenor. Licenþiat al Institutului de Culturã
Fizicã din Bucureºti (1963). Antrenor la secþia de atletism
a Clubului Sportiv Târgoviºte în perioada 1976-1986. Aici
a pregãtit, între alþii, pe surorile Maria ºi Cristina Vlãsceanu
(maestre ale sportului, componente ale echipelor naþionale
de senioare ºi junioare, medaliate la campionatele
balcanice de junioare), Georgeta Nazarie-Tutunaru
(medaliatã cu argint la campionatele balcanice), Sanda
Popescu (campioanã naþionalã de junioare, medaliatã la
campionatele balcanice de junioare), Viorica Manolache
ºi Florica Deaconescu (campioane naþionale de junioare)
etc. A mai activat ca antrenor la ªªE Nr. 1 Bucureºti,
CSª Triumf Bucureºti, Voinþa Bucureºti, CSM Giurgiu
ºi la loturile naþionale de seniori, tineret ºi juniori. A fost
distins, în 1992, cu titlul de Antrenor emerit. (A.B.)
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RÃDULESCU, Cristiana (21.VIII.1967, Ploieºti) A
absolvit Liceul Agricol din Nucet (Dâmboviþa) ºi
Facultatea de Chimie Industrialã a Universitãþii
Politehnica Gheorghe Asachi din Iaºi. Doctor în ºtiinþe
inginereºti, titlu obþinut la Universitatea Politehnica din
Bucureºti. Pregãtire postuniversitarã la Universitatea
Bucureºti, Colegiul Kauno (Lituania), Universitatea
Tehnicã din Cluj-Napoca, Universitatea Minessota
(SUA), Universitatea din Camerino (Italia), Universitatea
Wroclaw (Polonia), Universitatea Castilla la Mancha
(Spania). Preparator, asistent, lector, conferenþiar la
Universitatea Valahia din Târgoviºte. Publicã lucrãri
vizând pigmenþii verzi chinoxalin-piperazinici, protecþia
coloranþilor ºi fibrelor textile vopsite, poluarea solurilor
ºi apelor de suprafaþã sau subterane, heteropolisãrile
de baze organice. Este membru în asociaþii profesionale din þarã ºi de peste hotare ºi în World Academy
of Science, Engineering and Technology. (G.C.)

rezolva prin transformãri de conjuncturã, cum s-a
întâmplat la 8 august 1945, când Arsenalul Armatei a
devenit Atelierele CFR «Gh. Gheorghiu-Dej». Depãºit
de evenimentele pe care nu le mai înþelegea ºi care
erau departe de crezul sãu politic pentru care militase,
a cedat locul, conºtient cã rolul sãu politic se încheiase,
neputând fi de acord cu suprimarea libertãþii presei,
epurarea aparatului de stat, organizarea aºa-ziselor
tribunale populare ºi înfiinþarea de lagãre pentru deþinuþii
politici. (M.O.)

RÃDULESCU, Nicolae (29.VII. 1946, Târgoviºte)
Inginer, prozator, eseist. Studii primare, apoi gimnaziale
ºi liceale în oraºul natal (1964). Absolvent al Facultãþii
de Construcþii Bucureºti (1969). Inginer constructor pe
diferite ºantiere în Târgoviºte, iar în perioada 1980-1981
lucreazã în Libia. Inspector la Inspectoratul General
pentru Investiþii ºi Construcþii (1984-1989), inspectorºef al Inspectoratului Judeþean pentru Construcþii
Dâmboviþa (1993-2003), apoi inspector pânã la
pensionare (2007). În paralel a fost ºi profesor la Liceul
de Construcþii Târgoviºte (1975-1984). Membru al
Consiliului Local Municipal Târgoviºte (2004-2008).
Expert în calitatea construcþiilor. Debuteazã direct editorial cu Prestigiul raþiunii (2003), eseuri filosofice,
logice ºi morale, urmat de volumul Tangou electoral
(2005), reflecþii interesante ale unui participant la culisele
unor alegeri târgoviºtene. (V.P.)

RÃDULESCU, ªtefan (1920-1985) Preºedintele
Comitetului Provizoriu, cum se numea acum fostul
primar, s-a aflat în funcþie între 23 mai 1948  29
noiembrie 1949 ºi se poate mândri cu importante
realizãri, chiar dacã nu lui i-au aparþinut iniþiativele ºi nu
s-a obosit pentru terminarea lor. Este vorba de
definitivarea lucrãrilor la Stadionul oraºului, prilej cu care
s-a organizat ºi un concurs de atletism ºi a bibliotecii
orãºeneºti. Pentru cã aprovizionarea populaþiei era
necorespunzãtoare, la 2 iunie 1949 s-a înfiinþat Secþia
agricolã, care colecta porumb, cartofi, carne etc. (M.O.)

RÃDULESCU, Sebastian (1920-1970, Târgoviºte)
Avocat, om politic, membru al Partidului Naþional
Creºtin. A îndeplinit funcþia de primar al oraºului
Târgoviºte în decembrie 1937  ianuarie 1938, când a
încercat sã impunã programul Partidului Naþional Creºtin
în administrarea oraºului. Pentru cã n-a avut ecou ºi-a
dat demisia. (M.O.)

RÃSCOALA DE LA 1907 Rãscoala þãranilor, care
cuprinde întreaga þarã, îºi aprinde flãcãrile ºi la Rãzvad,
în pragul Târgoviºtei. Rãsculaþii din aceastã comunã nu
iau în seamã intervenþiile pacificatoare ale prefectului
George Caïr ºi revizorului ºcolar C.P. Condurãþeanu, ºi
se îndreaptã spre Târgoviºte. 50 de elevi ai ªcolii de
Cavalerie, pentru cã rãsculaþii nu dau ascultare la somaþii,
ºarjeazã, sprijiniþi de o companie de recruþi din judeþul
Muscel, iar rãsculaþii sunt risipiþi. Sunt uciºi 11 rãzvãdeni,
iar alþi 5 sunt rãniþi. Nuclee de revoltã sunt depistate în
mahalaua Sârbilor ºi în cãtunul Bãjeºti, fiind ars conacul
arendaºului. O companie din Regimentul III Dâmboviþa
Nr. 22 împrãºtie un grup de revoltaþi din comuna Ulmi ºi
mahalaua Sârbilor care, la rândul lor, se îndreptau spre
Târgoviºte. Marile ziare din strãinãtate LHumanité,
The Times ºi America relateazã despre revoltele din
zonã, ultimele douã anunþând probabilitatea luãrii cu
asalt a Arsenalului Armatei de cãtre þãrani pentru a se
înarma. La revoltã iau parte ºi eroi din Rãzboiul de
Independenþã, ºi muncitori din schelele petroliere. În
arestul de la ªcoala de Cavalerie ºi în penitenciarul
oraºului sunt reþinuþi peste o sutã de rãsculaþi, printre
aceºtia aflându-se ºi scriitorul I.C. Vissarion. Cu
excepþia a douã persoane, sunt eliberaþi. (G.C.)

RÃDULESCU, P. Ion (1905-1975) Primar între 28
noiembrie 1944  februarie 1948. Fusese membru
marcant al PSD din judeþul Dâmboviþa, patronul unui
atelier de turnãtorie de pe strada Tudor Vladimirescu.
S-a bucurat de simpatie, ziarele din perioada interbelicã,
pretindeau cã vocea sa se fãcea auzitã la mitinguri ºi
adunãri, la fel ca sunetul clopotelor pe care le turna. N-a
avut posibilitatea de a pune în aplicare vechile idealuri
socialiste, fiind nevoit sã asiste neputincios la cereri ºi
rechiziþii ale armatei sovietice în alimente,
îmbrãcãminte, carburanþi, care veneau în numele unui
birou pentru aplicarea Convenþiei de Armistiþiu ce
funcþiona la primãrie. S-a confruntat cu greutãþi în
aprovizionarea populaþiei ºi a fãcut mari eforturi pentru
a rãspunde la solicitãrile de susþinere ale armatei române
aflate pe câmpurile de luptã din Ungaria ºi Cehoslovacia.
Dezorganizarea ºi dezordinea care se instalaserã în
principalele întreprinderi ale oraºului nu se puteau
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RÃZBOIUL DE INDEPENDEÞÃ ªI TÂRGOVIªTEA
Puterile semnatare (Franþa, Regatul Unit al Marii Britanii,
Austria, Rusia, Prusia, Sardinia) ale tratatului de pace
de la Paris (1856), de dupã Rãzboiul Crimeii, parafeazã
la Londra un protocol: se recomandã Înaltei Porþi sã
acorde unele libertãþi popoarelor supuse. Înalta Poartã,
refuzând, este creatã posibilitatea unui rãzboi în sudestul Europei (19 martie 1877). Cum aceastã posibilitate
devine certitudine, ºi cum România considerã cã a venit
momentul ieºirii sale din starea de suzeranitate faþã de
Imperiul Otoman, guvernul hotãrãºte mobilizarea
armatei(31 martie). În incinta Curþii Domneºti se
construiesc 10 cuptoare cu o capacitate, pe zi, de 30
de ocale de pâine pentru armatã, în urma dispoziþiei
ministrului de interne I.C. Brãtianu, transmisã Prefecturii
de a lua mãsuri de aprovizionare cu fãinã; mai sunt
construite alte douã cuptoare pe proprietãþi particulare.
Se fac rechiziþii de cai de la locuitori ai oraºului ºi din
alte localitãþi ale judeþului; se asigurã de cãtre primãria
oraºului transportul de ostaºi ºi materiale dupã ce, la 6
aprilie, s-a publicat decretul de mobilizare generalã a
armatei (aprilie). Are loc la ªcoala Nr. 1 o întrunire
publicã pentru înfiinþarea unui comitet al cãrui scop este
strângerea de ofrande pentru armatã. S-a trecut la
colectarea de alimente, cereale, vite, flanele, obiele,
sumane, zeghi, iþari, cojoace (20 aprilie). Direcþiunea
Gimnaziului Ienãchiþã Vãcãrescu acþioneazã pentru
crearea unui comitet de organizare a unor reprezentaþii
teatrale. De pildã, fondurile obþinute de la spectacolul
Cetatea Neamþului sunt puse la dispoziþia armatei.
Locuitorii Târgoviºtei ºi ai judeþului doneazã 6660 de
mii de lei, contravaloarea a 111 puºti Peabody. Bulgarii,
aºa-ziºii sârbi din cartierul de sud al Târgoviºtei, pun la
dispoziþia armatei mari cantitãþi de zarzavaturi, dar ºi
bani obþinuþi din vânzarea pe piaþã a acestora (30 aprilie).
Sesiunea extraordinarã a Adunãrii Deputaþilor proclamã
independenþa de stat a României. Mihail Kogãlniceanu
declarã în faþa Adunãrii: Suntem independenþi, suntem
naþiune de sine stãtãtoare [...]. Suntem în stare de rãzboi
cu Turcia [...] noi suntem o naþiune liberã ºi
independentã. Ambele camere parlamentare, prin
moþiuni istorice iau act de ruperea relaþiilor cu Înalta
Poartã, proclamând independenþa absolutã a României.
Primarul oraºului, Niþã Fusea, în numele târgoviºtenilor,
care au salutat cu real entuziasm declanºarea ostilitãþilor
cu Imperiul Otoman, transmite comandantului Diviziei
I, colonelul Logadi, aflatã la Dunãre, satisfacþia de a-i fi
primit pe turci, dupã douã sute de ani, altfel, adicã cu
foc ºi nu cu pâine ºi sare. Rãspunsul comandantului
diviziei relevã cã Vuietul armatelor române trebuie sã
aibã un rãsunet în acea veche capitalã ce nu a uitat cât
de plãcut e acest vuit, când el este produs pentru
apãrarea Þãrii în contra unei nedrepte nãvãliri. La
intrarea în rãzboi cei mai mulþi târgoviºteni, ºi alþi fii ai
judeþului, sunt înrolaþi în Regimentul III Linie, Regimentul

VII Dorobanþi ºi în Regimentul IV Cãlãraºi, care au luptat
eroic la Plevna, Rahova ºi Vidin (9 mai). La apelul
guvernului braþe avem, dar n-avem arme, la Târgoviºte
se constituie un comitet cetãþenesc pentru procurarea
de armament, rãspunzându-se astfel ºi apelului fãcut
de prefectul judeþului: Fraþi orãºeni ºi judeþeni! Armata
românã se luptã peste Dunãre pentru independenþã [...].
Iubiþi judeþeni, nu ne îndoim cã veþi grãbi [...] contribuind
fiecare [...] cu mijloacele de care dispuneþi pentru
cumpãrarea de arme. Ca urmare a acþiunii comitetului
de strângere a ofrandelor, populaþia Targoviºtei ºi a
judeþului a contribuit financiar la cumpãrarea a 5.000
de puºti (10 septembrie). Se constituie o comisie pentru
înfiinþarea unui spital destinat rãniþilor aduºi de pe frontul
din nordul Bulgariei. Spitalul este organizat în cazarma
Arsenalului Armatei (6 camere ºi salonul de hotel), fiind
echipat cu 300 de paturi din donaþii. La Mãnãstirea
Dealu a luat fiinþã ºi un spital provizoriu pentru prizonierii
turci. În Târgoviºte, acþioneazã Comitetul doamnelor
pentru ajutorul rãniþilor, cât ºi un Comitet de Doamne
ºi Bãrbaþi. Elena Bulandra doneazã pentru rãniþii din
spitalul militar 10 cearºafuri, 10 perii de ºters (peºchire),
12 bucãþi feºe, 1 kg scamã, iar soþul sãu, farmacist,
doneazã medicamente. La apelul doamnei Smaranda
Lerescu, locuitorii de etnie bulgarã oferã spitalului mari
cantitãþi de zarzavaturi, ca, de altminteri, ºi comercianþii
din oborul sãptãmânal. Spitalul militar de la Arsenalul
Armatei este întreþinut prin aportul de suflet al populaþiei
oraºului ºi prin mãsurile întreprinse cu promptitudine
de Prefectura judeþului (21 septembrie). I.C. Brãtianu,
prim-ministru, aduce, printr-o telegramã, mulþumiri
cetãþenilor oraºului: Onoare Târgoviºtei care a hotãrât
sã înfiinþeze douã sute treizeci ºi cinci de paturi pentru
rãniþi în Fonderie ºi 100 pentru bolnavi la Mãnãstirea
Dealu (24 septembrie). Soseºte primul lot de 800 de
prizonieri otomani la Mãnãstirea Dealu. Urmeazã încã
douã loturi; prizonierii sãnãtoºi sunt puºi sã lucreze pe
la diferiþi proprietari din judeþ pânã la repatrierea din vara
anului urmãtor (18 octombrie). Colonelul Vlãdescu,
comandantul Brigãzii I, raporteazã comandantului
Diviziei a II-a, colonelul Mihail Cerchez, cã ostaºi ai
Regimentului III Linie au luat un drapel, 5 tunuri de
munte, 15 tunuri de diferite calibre, 350 cai ºi mai multe
mii de prizonieri. Sunt propuºi pentru acordarea
medaliei Virtutea Militarã 276 de soldaþi, ºi 8 ofiþeri
pentru Steaua României (29 noiembrie). Regimentului
III Linie, din care face parte ºi ASR principele Ferdinand
cu grad de sublocotenent în Compania a 2-a, îi revine
misiunea de onoare de a asigura garda comandantului
armatei otomane de la Plevna, Osman-Paºa, dus în
prizonierat la Mãnãstirea Dealu (decembrie). (G.C.)

RÃZLEÞ, Maria (19.XI.1900, Pantelimonu de Sus,
Constanþa  ?) Liderul organizaþiei judeþene Uniunea
Femeilor Antifasciste. Absolventã a ªcolii de moaºe.
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REALITATEA DÂMBOVIÞEANÃ Cotidian editat de
Fundaþia Realitatea istoriei, apare la 19 martie 1997.
De la nr. 43 (3 mai 1997) este subtitrat Cotidian local
de informaþie ºi opinie democraticã. Iniþiator/director:
József Pildner; redactor-ºef: ªtefania Mocanu; redactor-ºef adjunct: Ion Iancu Vale; secretar general de
redacþie: Mircea Cotârþã; secretar de redacþie: Ozana
Neamþu; redactori: George Geacãr, Mihai Golopenþa,
Bogdan Alexandru Croza, Roxana Badea, Constantin
Pehoiu, Ion Tudor, Edvina Stãncuelscu, Claudiu Preduþ,
Daniela Sitãruº, Izabela Zegheru, Lucian Penescu,
Andrada Vissarion-Ganea, Mihaela Avram, Elisabeta
Bumbãnac. Organizat pe pagini specializate:
Eveniment, Semnal, Publicitate, Cultural, Utilitar,
Magazin, Sport, La spartul târgului. Îºi înceteazã
apariþia în iunie 2000. (G.C.)

Activeazã în ilegalitate, fiind atrasã de miºcarea de
stânga. În perioada 23 august 1944  13 ianuarie 1945
îºi desfãºoarã activitatea în organizaþia Apãrarea
Patrioticã. Era o organizaþie aflatã sub influenþa
Partidului Comunist Român., având ca scop sprijinirea
frontului sub deviza Totul pentru front, totul pentru
victorie. Iniþiazã diverse acþiuni: strângerea de fonduri
ºi ajutoare pentru invalizi, orfani ºi vãduve de rãzboi,
înfiinþarea unor cantine pentru sãraci, asistenþã
medicalã pentru nevoiaºi. Maria Rãzleþ scrie articole
în ziarul Chemarea în care cere populaþiei sã fie alãturi
de armata românã. Se înscrie în P.C.R. pe 13 ianuarie
1945 ºi preia responsabilitãþi în organizaþia Uniunii
Femeilor Antifasciste din România (U.F.A.R.). În
aceastã calitate se implicã în acþiuni vizând ridicarea
nivelului politic ºi cultural al femeilor, ajutorarea
nevoiaºilor, sprijinirea regiunilor înfometate din
Moldova. Un raport al P.C.R. din 19 decembrie 1945
aprecia cã U.F.A.R. este o organizaþie tânãrã, în curs
de dezvoltare. Devine responsabila secþiei feminine
în cadrul Comitetului Judeþean al P.C.R. Dâmboviþa în
anii postbelici. (M.C.)

REALITATEA Ziar politic, naþional-liberal, efemer,
apare în Târgoviºte la 20 martie, an I, 1889. Nu se cunosc
periodicitatea ºi durata existenþei sale, pentru cã nu s-a
pãstrat decât un singur numãr. Ziar de opinie, în intenþia
iniþialã, îºi fãcea un titlu de glorie în a republica versurile
marilor poeþi târgoviºteni (Ion Heliade Rãdulescu 
Zburãtorul). Ziarul mai informa sub titlul Târgoviºte, 19
martie 1889 cã retras în judeþ, la Ghergani, Ion Ghica...
îmbãtrâneºte de grele nevoi, politice ºi sociale. Îºi
propunea ca scop o politicã deschisã [ce] trebuie sã fie
cunoscutã. Dreptate pentru toþi, deopotrivã, stigmatizarea
rãului ce ar produce o administraþie vitregã ºi abãtutã de
la datoriile, respectul datorat suveranitãþii naþiunii ºi dreptul
de control asupra puterii executive. (V.P.)

READUCEREA CAPULUI LUI MIHAI VITEAZUL
LA MÃNÃSTIREA DEALU (26.VIII.1920) Manifestare
semnificativã, prima dupã înfãptuirea Marii Uniri de la
Alba Iulia, a fost închinatã unuia dintre marii eroi al
neamului ce luptase ºi se jertfise pentru unitatea tuturor
românilor. De la Mitropolia din Iaºi, în prezenþa
oficialitãþilor guvernamentale ºi locale ºi a unei mari
mulþimi venite din localitãþile vecine, rãmãºiþele marelui
voievod au strãbãtut Piaþa Unirii ºi s-au îndreptat spre
garã, unde trupele au prezentat onorul marelui dispãrut,
simbol peste veacuri al unitãþii tuturor românilor.
Aºezatã într-un tren special, racla a fost însoþitã de o
numeroasã delegaþie ºi a fost întâmpinatã de numeroºi
cetãþeni prin localitãþile pe unde a trecut ºi s-au
desfãºurat ceremonii omagiale în principalele gãri.
Cortegiul a ajuns la Târgoviºte în ziua de 26 august
1920, aºteptat la garã de autoritãþile militare, civile ºi
de clerul din localitate. Dupã oficierea unei scurte
ceremonii religioase, racla în care se afla capul marelui
erou naþional, a fost depusã pe un afet de tun drapat
cu drapelele naþionale cernite ºi s-a îndreptat spre
Mãnãstirea Dealu, însoþitã pe jos de un cortegiu în
care se aflau un pluton de infanterie, corurile oraºului
care cântau cântece naþionale, societãþile culturale,
autoritãþile, un numeros public. În prezenþa regelui
Ferdinand, s-a desfãºurat o ceremonie ºi s-au rostit
mai multe cuvântãri. Un fragment din cea a profesorului
Ion Lupaº: trupul tãu pângãrit ºi pierdut în þãrâna de
la Turda s-a sculat din mormânt ºi dupã trei veacuri a
încununat în forma organismului naþional reîntregit cu
veºnicia comunã a biruinþei gândului în care tu ai
crezut. (M.O.)

REBUSISMUL Revistã enigmisticã românã, de cuvinte
încruciºate. Apare la Târgoviºte între 20 februarie  1 iunie
1940. Director M. Popescu. (V.P.)
REFUGIAÞII POLONEZI În contextul atacãrii ºi
ocupãrii Poloniei în septembrie 1939 de cãtre armatele
germanã ºi sovieticã, mii de polonezi, civili ºi militari,
s-au refugiat în România. La 1 ianuarie 1940, în judeþul
Dâmboviþa se aflau 1068 de civili din care 676 în
Târgoviºte, ceilalþi fiind cazaþi în Pucioasa, Gãeºti,
Vulcana-Bãi, Conþeºti, Costeºti-Vale. În octombrie
1939, la Târgoviºte, pe strada Regele Carol al II-lea
s-a constituit Comitetul de ajutorare a refugiaþilor
polonezi, având ca scop asigurarea de îmbrãcãminte,
cazare, asistenþã medicalã ºi susþinere moralã. Un rol
important privind cazarea polonezilor în Târgoviºte l-a
avut ajutorul de primar Victor Brânduº. Conform
Convenþiei de la Haga, ei erau consideraþi refugiaþi ºi nu
prizonieri de rãzboi. Autoritãþile le plãteau zilnic un ajutor
bãnesc de 100 de lei pentru un adult ºi 50 de lei pentru
un copil. Cu ocazia sãrbãtorilor de iarnã de la sfârºitul
anului 1939, li s-au dat copiilor polonezi ajutoare în bani
ºi jucãrii, un rol important avându-l Crucea Roºie, filiala
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România a jucat 93 de meciuri ºi a înscris 7 goluri
(inclusiv cele pentru Chindia Târgoviºte). În calitate de
component al echipei Steaua Bucureºti a câºtigat 2
titluri de campion (1997; 1998) ºi o Cupã a României
(1997). A evoluat de 5 ori în prima reprezentativã a þãrii
(debut în 2003). A absolvit ªcoala de Antrenori din cadrul
Federaþiei Române de Fotbal. În anul 2011 a obþinut
Licenþa PRO. A activat ca antrenor la FC Snagov (20092010, Liga 2), Universitatea Craiova (2010, Liga 1), Gloria
Bistriþa (2010, Liga 1). (A.B.)

Târgoviºte, condusã de Elena Stematiu. Atenþie
deosebitã a fost acordatã celor care doreau sã-ºi continue studiile. Astfel, în cadrul ªcolii Primare Nr. 1 de
bãieþi s-a înfiinþat o ªcoalã Polonã încadratã cu profesori
polonezi. Pentru liceeni s-a aprobat sã-ºi susþinã
examenul de bacalaureat la Ploieºti. De asemenea, a
luat fiinþã Casa Polonã unde, cu sprijinul Comitetului
American se organizau cursuri libere de limba românã,
francezã, germanã ºi englezã predate de profesori
polonezi ºi de preotul catolic din localitate. Autoritãþile
târgoviºtene au fost alãturi de refugiaþi pentru cinstirea
evenimentelor majore din istoria Poloniei, Astfel, la 3
mai 1940, cu prilejul Zilei Constituþiei poloneze, la
Biserica catolicã s-a oficiat o slujbã religioasã în
prezenþa a 300 de refugiaþi. Apoi, la Sala Vulturul s-a
desfãºurat o conferinþã, urmatã de serbare, prin care
s-a subliniat încrederea în renaºterea Poloniei libere ºi
democratice. În Târgoviºte ºi în judeþ s-au refugiat nu
numai civili, ci ºi militari polonezi, însumând 752 de
soldaþi ºi ofiþeri. Aceºtia au conlucrat cu autoritãþile locale, fiind bine trataþi, în conformitate cu instrucþiunile
Ministerului Apãrãrii Naþionale din 28 septembrie 1939.
Pentru a nu irita Germania hitleristã, militarii polonezi au
fost atenþionaþi cã erau interzise actele de indisciplinã,
propagarea ideilor comuniste, pãrãsirea localitãþii fãrã
autorizaþie. Este interesant cã unii dintre militarii polonezi,
folosind diferite modalitãþi (expuneri, expoziþii de picturã)
i-au susþinut moral pe românii refugiaþi din Basarabia ºi
Bucovina de Nord, teritorii ocupate de U.R.S.S. în iunie
1940. Treptat, pânã în 1942, refugiaþii polonezi au pãrãsit
judeþul Dâmboviþa, purtând cu ei amintirea sprijinului dat
de târgoviºteni ºi dâmboviþeni într-o perioadã dificilã a
istoriei Poloniei. (M.C.)

REGIA AUTONOMÃ DE GOSPODÃRIE
COMUNALÃ (RAGC) A fost înfiinþatã prin Hotãrârea
Consiliului Local Târgoviºte Nr. 69 / 1994, care a
prevãzut reorganizarea prin fuziune a Regiilor Autonome
Administraþia Domeniului Public/ADP, Administraþia
Construþii, Reparaþii ºi Întreþinere Locuinþe / ACRIL,
Administraþia Pieþelor ºi Transport Local. R.A.G.C.
(cu cca. 1000 salariaþi în acel moment) era regie
autonomã de interes local ºi avea ca obiect toate
sarcinile care existaserã anterior în cadrul regiilor
reorganizate. Începând cu anul 1996 domeniul de
activitate al unitãþii începe sã se restrângã, prin H.C.L.-uri
decizându-se rând pe rând ca o serie de subunitãþi sã
fie preluate direct de Consiliul Local (fondul locativ,
salubritatea, pieþele ºi oboarele, serele ºi spaþiile verzi
etc.). Apoi, prin H.C.L. Nr. 148/1997, a fost înfiinþatã
S.C. Transport Public S.A., iar prin H.C.L. Nr. 264/1998
S.C. Termica S.A. De la 1 ianuarie 1999 R.A.G.C. a
rãmas numai cu activitatea de alimentare cu apã
potabilã ºi canalizare. Prin Hotãrârea Consiliului Local
Nr. 190/iulie 2007 R.A.G.C. Târgoviºte ºi-a încheiat
existenþa fiind transformatã în societate comercialã pe
acþiuni sub titulatura de Compania de Apã Târgoviºte.
Principalele realizãri din perioada de existenþã a RAGC
au fost: introducerea transportului în comun cu
troleibuzul; modernizarea fronturilor de captare a apei
potabile ºi a staþiilor de hidrofor din punctele termice
prin montarea de pompe cu consum redus de energie
electricã; modernizarea punctelor termice prin montarea
de schimbãtoare cu plãci; contorizarea consumului de
energie termicã la punctele termice ºi scãrile de bloc;
modernizarea reþelelor termice de distribuþie etc. În
perioada 1995-2001 s-a derulat Programul de dezvoltare
a utilitãþilor municipale / MUDP II. A fost cea mai
importantã investiþie finanþatã majoritar cu credite
externe derulatã în acei ani în judeþ. Valoarea totalã a
lucrãrilor s-a ridicat la 12 milioane USD (8 mil. USD
credite rambursabile de la Banca Europeanã de
Reconstrucþie ºi Dezvoltare / BERD, 3,5 mil. USD credite
nerambursabile de la Uniunea Europeanã, 0,5 mil. USD
aportul pãrþii române / Guvern, Consiliul Local, RAGC).
Prin aceastã investiþie s-a obþinut pentru locuitorii
municipiului: reabilitarea reþelelor de apã ºi de canalizare;
modernizarea surselor ºi staþiilor de captare ºi pompare

REGHECAMPF, Laurenþiu-Aurelian (19.IX.1975,
Târgoviºte) Fotbalist, antrenor. Absolvent al ªcolii
Generale Nr. 8 Târgoviºte (1989). A început studiile
liceale la Liceul Nr. 5 Târgoviºte. Dupã ce a parcurs
aici primii doi ani s-a transferat la un liceu din Bucureºti
unde a terminat. A început activitatea fotbalisticã în anul
1981 cu antrenorul Eugen Popescu. Legitimãri: Clubul
Sportiv Târgoviºte (1983-1994), St. Polten (1994-1995,
Divizia B Austria), Oþelul Universitatea Târgoviºte
(1995-1996, Liga 2), Chindia Târgoviºte (1996-1997, Liga
1), Steaua Bucureºti (1997-1998, Liga 1), Litex Loveci
(1998-1999, Divizia A Bulgaria), Steaua Bucureºti
(1999-2000, Liga 1), Energie Cottbus (2000-2004, Liga
1 Germania), Allemania Aachen (2004-2006, Liga 2
Germania; 2006-2008, Liga 1 Germania), FC
Kaiserslautern (2008-2009, Liga 1 Germania).
Principalele sale succese din perioadele în care a jucat
la Târgoviºte sunt o promovare din Liga 2 în Liga 1
(sezonul 1995-1996 când a evoluat în 29 de partide ºi a
înscris 2 goluri) ºi apoi 20 de meciuri jucate (cu 2 goluri
marcate) în Liga 1 (ediþia 1996-1997). În Liga 1 din
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a apei; monitorizarea integralã a sistemului de
alimentare cu apã; contorizarea consumatorilor casnici
etc. De-a lungul timpului funcþia de director general al
R.A.G.C. Târgoviºte a fost ocupatã de ing. Alexandru
Boriga (1994-1995), ing. Mihai Olaru (1995-1999) ºi
dr.ing. Dorin Staicu (1999-2007). (A.B.)

Regimentului 22 Dorobanþi: col Biricã V. Roseti (8 apr.
1880  10 nov. 1882); col. Teleman Gheorghe (10 nov.
1882  16 martie 1883); col. Sisman ªtefan (16 martie
1883  15 oct. 1884); col. Logadi Ioan (15 oct. 1884  8
apr. 1888), col. Cemãneanu Achil (8 apr. 1880  10
mai 1893). (G.T./ C.V.)

REGIMENTUL 7 DOROBANÞI Originea acestui
regiment se afla în Regimentul de Dorobanþi Nr. 4 creat
în 1872 cu reºedinþa la Ploieºti format din 4 batalioane,
câte unul din judeþele Muscel, Dâmboviþa, Prahova ºi
Buzãu. Batalionul II al acestui regiment avea sediul în
judeþul Dâmboviþa. Uniforma consta din o cãciulã neagrã
cu fundul aplicat pe stânga, iar în dreapta era prins un
pampon (de culoarea diviziei) care avea la bazã o cruce
de metal alb, manta ºi pataloni de postav. În 1877
regimentul îºi schimba numele în Regimentul nr. 7
Dorobanþi având douã batalioane Batalionul I Dâmboviþa
cu reºedinþa la Târgoviºte ºi Batalionul II Prahova cu
reºedinþa la Ploieºti. Regimentul fãcea parte din Divizia
a II-a Teritorialã. A fost concentrat la 3 aprilie 1877 la
Bucureºti ºi trimis la Calafat, fãcând parte din rezerva
Diviziei a II-a. La 26 august trece Dunãrea pe la Corabia
împreunã cu Regimentul III Linie ºi face parte din Brigada
I. La 29 august, Regimentul 7 Dorobanþi participã la
luptele de la Griviþa 1 având pierderi: 1 soldat, 3 subofiþeri
ºi 8 soldaþi rãniþi. La 6 sept. 1877 regimentul a luat
parte la atacul Griviþei nr. 2 unde ºi-a dat obolul de sânge
pentru victorie cu: 1 ofiþer, 1 subofiþer, 1 caporal ºi ºaºe
soldaþi morþi, 1 subofiþer, 9 caporali ºi 40 soldaþi rãniþi. La
12 octombrie Regimentul forma avangarda poziþiei de la
Opanez, unde susþine un atac puternic asupra turcilor
pentru a înlesni ocuparea satelor Gorni, Dubnic-Dolni
Dubnic. La 28 noiembrie, regimentul atacã Opanezul
ocupând trei redute. Regimentul, la 2 decembrie 1877,
se alipeºte la Divizia IV, Brigada II luând parte la atacul
Vidinului. La 17 februarie 1878, regimentul trece Dunãrea
ºi a fost demobilizat la 7 aug. 1878. În 1880, Regimentul
7 Dorobanþi se desparte de Regimentul 22 Dorobanþi,
recrutându-ºi oamenii din jud. Prahova, iar Regimentul
22 Dorobanþi îºi recruta ostaºii din judeþul Dâmboviþa. În
perioada 1872-1880 acest regiment este comandat de
colonelul Halba Mihail. (G.T./ C.V.)

REGIMENTUL 62 INFANTERIE A fost înfiinþat la 1
apr. 1914 în Târgoviºte, din Batalionul de Rezervã
Dâmboviþa (creat în 1912), care funcþiona ca un corp
aparte în cazarma Regimentului 22 Infanterie. Era
compus dintr-un stat major, 3 batalioane cu un efectiv
de 70 de ofiþeri ºi 105 subofiþeri, treaptã care va constitui
o companie de gradaþi pentru încadrarea efectivului de
rãzboi. Comandant al Regimentului a fost numit lt.
colonelul Caluda Constantin, iar comandanþi de batalion
maior Sãvulescu C., cãpitanul Marinescu Stelian ºi
cãpitan Nicolin Ion. Regimentul 62 Infanterie a primit
drapelul în ziua de 9 mai 1914 înmânat de regele Carol
I. Sfinþii Petru ºi Pavel au fost aleºi ca patroni ai
regimentului. La 14 august 1916, regimentul aflat sub
conducerea colonelului Caluda Constantin avea
mobilizate unitãþile: 3 batalioane cu o campanie
mitralierã, o baterie tunuri de 53 m/m ºi un batalion de
miliþie, forþe care au plecat pe front. Bateria tunuri de
53m/m este pusã la dispoziþia Brigãzii 24 Infanterie, iar
Batalionul de miliþii se deplaseazã pe frontiera de Nord,
pe hotarul judeþelor Dâmboviþa ºi Muscel. Restul
Regimentului 62 Infanterie s-a îmbarcat din gara CFR
Târgoviºte cu destinaþia Armata I de Vest. La Piatra
Olt, regimentul a primit o nouã direcþie  Olteniþa, unde
a debarcat ºi a organizat un front defensiv. De aici în
septembrie, s-a deplasat în Dobrogea unde a participat
la luptele de la Cocargea ºi Enigea. La sfârºitul lunii
septembrie, Regimentul este dirijat la Câmpulung unde
participã la luptele de la muntele Priseaca ºi Mateiaº
distingându-se în aceste lupte. La 14 noiembrie 1916
Regimentul a început retragerea spre Focºani, iar în
luna dec. 1916 se afla în jud. Tecuci, în localitatea
Fofaza. În ian. 1917 regimentul se afla din nou pe front
în faþa Mãrãºeºtilor pe Dealul Drãgoteasca. Ostaºii
acestui regiment au luptat la Mãrãºeºti ºi Mãrãºti, iar
în 20 apr. 1919 acesta s-a întors în Târgoviºte. La 1
iun. 1920 comanda regimentului este luatã de lt. colonel Bianu Virgil. La 20 noiembrie 1920, Regimentul 62
Infanterie se contopeºte cu Regimentul 70 (62/70)
Infanterie, formându-se douã batalioane având reºedinþa
Batalionul 70 la Câmpulung, iar Batalionul 62 la
Târgoviºte. La 1 dec. 1923, Regimentul 62/70 Infanterie
se desfiinþeazã, iar efectivele materiale ºi registrele trec
la Regimentele 22 Infanterie ºi 30 Infanterie. (G.T./ C.V.)

REGIMENTUL 22 DOROBANÞI A luat fiinþã la 5
aprilie 1880 prin separarea de Regimentul 7 Dorobanþi,
fiind organizat pe douã batalioane a patru companii ºi
un pluton, cu urmãtoarea dislocare: Târgoviºte 
regimentul, batalioanele, companiile 4 ºi 5; Pietroºiþa 
Compania 1; Pietrari  Compania 2; Dragomireºti 
Compania 3; Gãeºti  Compania 6; Titu  Compania 7;
Bilciureºti  Compania 8. La 28 noiembrie 1880,
Regimentul primeºte drapelul pe care-l pãstreazã pânã
la 1891, când îl va depune la Arsenalul Armatei în urma
fuzionãrii cu Regimentul III Linie. Comandanþii

REGIMENTUL CARELOR DE LUPTÃ (TANCURI)
Celebrã unitate militarã, constituitã, la Târgoviºte, din
tancuri de fabricaþie francezã, aduse aici în decembrie
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germane ale generalului Gerstenberg ºi curãþã definitiv
de inamic zona de nord Buftea-Mogoºoaia-BãneasaPipera. În martie 1945, ca urmare a presiunilor
Kremlinului, din fostele unitãþi de tancuri ale Diviziei 1
Blindatã România Mare, este format Regimentul 2
Care de Luptã, cu baza la Târgoviºte, sub comanda
colonelului dâmboviþean Stan Zãtreanu ºi care intrã în
luptã, fiind încadrat în Brigada 27 Tancuri din Armata 7
de gardã sovieticã a Frontului 2 Ucrainean, comandat
de mareºalul Radian Malinovski, în sudul Slovaciei. Cu
eroism participã la eliberarea Bratislavei, pãtrunde prin
ofensivã rapidã în nord-estul Austriei ºi înfrânge, într-o
bãtãlie tanc contra tanc, unitãþi din puternicele divizii
germane 24 Stettin, 25SS Totenkopf ºi 25 Blindatã,
eliberând zona petroliferã Hohenruppersdorf-Zistersdorf,
apripiindu-se de periferiile Vienei. Apoi se îndreaptã spre
nord-vest ºi înfrânge ultimele rezistenþe ale inamicului
aproape de Brno în Cehia. Într-un Ordin de zi, ministrul
de rãzboi, Constantin Vasiliu-Rãºcanu a apreciat cã
Drapelul românesc purtat de Regimentul 2 care de Luptã
s-a acoperit de glorie. Reputatul istoric militar Eddy
Bauer, în lucrarea sa Rãzboiul blindatelor apreciazã
cã prin contribuþia regimentului târgoviºtean este pe
deplin clarificatã amploarea participãrii trupelor române
la luptele din Austria. (G.C./G.T./C.V.)

1919 de la Dadilov, lângã Giurgiu. La 1 ianuarie 1921,
prin Înaltul Decret nr. 5488 din 25 decembrie, ia fiinþã
primul regiment de care de luptã (tancuri) din Armata
Românã, cu sediul, pentru început, în zona Arsenalului
Armatei (mai târziu, Întreprinderea de Utilaj Petrolier 
UPET), mutat apoi la cazarma din cartierul Teiº. Primul
comandant este locotenent-colonelul de Stat Major,
Pandele Predescu, locþiitori, maiorul aviator inginer
Gheorghe Negrescu ºi locotenenþii Constantin Sachelarie
ºi Nicolae Stoenescu. Înzestrarea regimentului: 79 de
tancuri Renault FT-17, 40 autocamioane, 2 autoturisme, 3 cisterne, 4 bucãtãrii. Este prima unitate de
tancuri organizatã independent din Europa. În luna mai
1929 i se înmâneazã drapelul de luptã. La 1 noiembrie
1939, prin decret regal, regimentul va fi transformat în
douã unitãþi de blindate: 1) Regimentul 1 Care de Luptã
având comandant pe I. Beldiceanu, dotat cu 125 care
de luptã uºoare, koda R2; cazarma se afla la IUP
Târgoviºte, în clãdirile fostului Arsenal al Armatei. 2)
Regimentul 2 Care de Luptã având comandant pe Aurel
D. Sãndulescu, dotat cu 125 care de luptã uºoare;
cazarma se afla la Teiº pentru scurt timp. În iarna anului
1940 Regimentul 2 Care de Luptã a fost disperersat
astfel: Batalionul 1 la Valea Voievozilor, Batalionul 2 la
Viforâta, Batalionul 3 în cazarma Regimentului Care de
Luptã 1 la IUP Târgoviºte. Cazarma Regimentului 2 Care
de Luptã se mutã la Târgu-Mureº. Dupã cedarea
Transilvaniei de Nord, în urma Dictatului de la Viena,
din 30 august 1940, garnizoana s-a mutat la Teiº, pentru
o scurtã perioadã de timp, dupã care se va stabili la
Bucureºti-Malmasion. Sub comanda colonelului Aurel
Sãndulescu, Regimentul I Care de Luptã, fiind încadrat
în Divizia I Blindatã, România Mare, în iunie 1941 intrã
în luptã, în cel de-al Doilea Rãzboi Mondial, împotriva
Uniunii Sovietice, în compunerea Grupului de armate
General Antonescu, apoi a Frontului de Nord
comandat de generalul Eugen von Schöbert. La 16 iulie
1941 ia prin surprindere trupele sovietice ºi participã la
eliberarea oraºului Chiºinãu, sublocotenentul Aurelian
Marinescu înalþã Tricolorul românesc pe turla Catedralei
Sfânta Treime. Continuã înaintarea, deschizând atacul
Armatei a 4-a Române spre Cetatea-Albã, ºi, dupã bãtãlii
grele, în septembrie contribuie la cucerirea marelui port
la Marea Neagrã, Odesa. Numeroºi ofiþeri, subofiþeri ºi
soldaþi sunt decoraþi cu ordinele, în diferite grade, Mihai
Viteazul, Coroana României ºi Steaua României.
În noiembrie-decembrie 1942, regimentul, înzestrat
acum cu tancuri koda R.2 se confruntã cu puternica
ofensivã sovieticã de la Cotul Domnului, dar prin
sângeroase lupte defensive iese din încercuire prin
succesive spargeri eroice ºi se reîntoarce în marº forþat
la Târgoviºte neînfrânt la data de 29 martie 1943. Dupã
ce România întoarce armele împotriva Germaniei
naziste la 23 august 1944, regimentul, pe 27 august se
angajeazã în luptã pe frontul Capitalei împotriva trupelor

REGIMENTUL I TANCURI Se înfiinþeazã la 14
aprilie 1961, este prima unitate de gen dotatã cu tancuri
T-55, de fabricaþie sovieticã. În anul 1978 va fi dotat cu
cele mai moderne tancuri ale vremii, T-72. Pentru merite
deosebite, în anul 1974, prin Decret prezidenþial,
Regimentul a devenit purtãtorul numelui vestitului
domnitor Vlad Þepeº, drapelul de luptã fiind decorat cu
Ordinul Tudor Vladimirescu clasa a III-a. Prin Ordin al
ministrului Apãrãrii Naþionale, la data de 1 martie 1994,
unitatea se transformã în Batalionul I Tancuri. În anul
2005 va fi desfiinþat. (G.T./ C.V.)
REGIMENTUL III LINIE DÂMBOVIÞA NR. 22
Celebrã unitate militarã, denumitã iniþial Regimentul III
Linie, cãruia i se stabileºte, în vara anului 1866, loc de
garnizoanã Târgoviºtea, ca urmare a vizitei în oraº, la
16 iunie, acelaºi an, a domnitorului Carol I. Ia parte la
Rãzboiul pentru Independenþã (1877-1878) distingându-se
în luptele de la Plevna, Bucov, Opanez, luând de la
inamicul otoman un drapel, 5 tunuri de munte, 15 tunuri
de diferite calibre, 350 cai ºi mii de prizonieri. Sunt
decoraþi cu medalia Virtutea Militarã 276 de soldaþi cu
Ordinul Steaua României, 8 ofiþeri, iar Ordinul Crucea
Trecerii Dunãrii a fost conferit de domnitorul Carol I
generalului Matei Vlãdescu ºi sublocotenenþilor Achil
Petrescu, Alexandru Florescu, Ion Bunel-Costãchescu.
Cu acelaºi ordin a fost decorat ºi drapelul de luptã al
regimentului. Regimentului i-a revenit misiunea de
onoare de a asigura garda comandantului suprem al
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cãtre fiul sãu Teodosie ale lui Neagoe Basarab, de
opera tipograficã a lui Dimitrie Liubavici, la 1545, ºi a
diaconului Coresi ot Târgoviºte, de domnia
renascentistã, sub raport arhitectural, eclezial ºi laic a
lui Petru Cercel (1583-1585) de curþile academice din
vremea acestui domn ºi a lui Mihai Viteazul, în anii
1593-1598, de ºcolile de înaltã învãþãturã de rang
universitar (Schola graeca et latina) ºi revigorarea
tiparului de sub patronajul lui Matei Basarab ºi Udriºte
Nãsturel, de creaþia de cronici de la Teodosie Rudeanu
la Constantin Cantacuzino ºi Radu Greceanu, ºi de
arta picturalã bisericeascã ilustratã de harul unor
zugravi de subþire, de eclatanta arhitecturã
brancoveneascã. Douã secole ºi mai bine de Renaºtere
care s-a resimþit în toate azimuturile culturale româneºti
ºi al cãror debut  reiterãm ideea  stã sub semnul
voievodal ºi creator al Târgoviºtei. Renaºterea
româneascã ºi-a avut începutul la douã secole dupã
cel al Renaºterii din occidentul european ºi a coincis
cu ultima parte a acesteia datoritã existenþei la acel
moment a unor condiþii specifice de manifestare a
acestui fenomen: interesul, mai ales al voievozilor de la
Târgoviºte, pentru artã ºi educaþie prin ºcoalã, pentru
literatura pareneticã: efortul unor cãrturari pentru
realizarea unor lucrãri istoriografice; o semnificativã ºi
diversã operã tipograficã; accentuarea centralizãrii
statale în jurul domnitorului ºi tendinþele de ieºire din
starea de suveranitate faþã de Imperiul Otoman;
cultivarea limbii române. Conturând spiritul Renaºterii
româneºti de la Târgoviºte, funcþie de condiþiile
economice ºi sociale marcate de suzeranismul medieval al Porþii otomane, se poate aprecia efortul unor
voievozi ºi intelectuali ai epocii de a se smulge, cel
puþin cultural, de sub opresiunea Istanbulului, tinzând
la integrarea noastrã în spiritul renascentist al
Occidentului. Sã recunoaºtem ferm: prin ortodoxia
româneascã Renaºterea europeanã a pãtruns în
spiritualitatea româneascã. Tiparul, de exemplu, a venit
la Mãnãstirea Dealu în desãgile cãlugãrului Macarie, la
1508, de la Veneþia, unde, de altfel, acesta învãþase
secretele invenþiei lui Gutenberg. În lumea catolicã, deci.
Iar punerea în paginã a Liturghierului  a primei cãrþi
tipãrite în cetatea voievodalã  este una de inspiraþie,
tehnicã ºi artisticã, occidentalã. Este o capodoperã de
rafinament ºi ingeniozitate renascentistã. ªi mai trebuie
reþinut un amãnunt deosebit de semnificativ: Radu cel
Mare, pricepând valoarea invenþiei gutenbergiene, nu
va fi stat mult pe gânduri ºi va fi adus la Târgoviºte
prima maºinã de tipãrit doar la 68 de ani de la intrarea
în producþie a acesteia la Mainz. Pentru acea vreme,
aºa cum s-a întâmplat în Occident, instalarea tiparului
la Târgoviºte a declanºat o efectivã revoluþie culturalã
în sud-estul european. Nu este o chestiune de
urbicentrism târgoviºtean ºi nu este cu atât mai mult
cu cât este dovedit cã oraºul cetare-capitalã a jucat

forþei militare otomane din Bulgaria de nord, OsmanPaºa, de la Plevna la Mãnãstirea Dealu unde a fost
dus în prizonierat. Din regiment a fãcut parte, cu gradul
de sublocotenent în compania a 2-a, ASR principele
Ferdinand. În 1886, comandat onorific al regimentului
este numit fratele regelui Carol I, principele Leopold. În
1891, prin fuziune cu Regimentul 22 Dorobanþi, se
schimbã înmatricularea în Regimentul III Dâmboviþa nr.
22. La 23 aprilie 1906 este inaugurat Cazinoul ofiþerilor
Regimentului care cuprindea o salã de mese, o salã de
scrimã ºi o bibliotecã. La acest eveniment au luat parte
principele moºtenitor Ferdinand, comandantul Corpului
II Armatã, generalul Gheorghe Manu, prefectul judeþului,
George Caïr ºi primarul Târgoviþtei, George Pârvulescu.
Regimentul intrã în ofensiva declanºatã de Armata
Românã în al Doilea Rãzboi Balcanic, în iunie 1913,
împotriva Bulgariei. În Primul Rãzboi Mondial, în anul
1916, regimentul a dus lupte grele în sudul Transilvaniei,
în retragerea Armatei Române spre Moldova, iar în iulie
1917 se acoperã de glorie în triunghiul de foc MãrãºeºtiMãrãºti-Oituz, fiind încadrat în Armata a 2-a Românã,
comandatã de generalul  mai târziu mareºal 
Alexandru Averescu, care, dupã victorie, aduce un
binemeritat elogiu regimentului prin Ordinul de zi nr.
1287. În al Doilea Rãzboi Mondial participã cu acelaºi
eroism, începând cu 22 iunie 1941, la eliberarea
Basarabiei, ºi pânã la tragica bãtãlie de la Cotul Donului
din noiembrie-decembrie 1942. (G.C.)

RENAªTEREA ROMÂNEASCÃ DE LA
TÂRGOVIªTE Este un fenomen de sorginte europeanã
care debuteazã în capitala Þãrii Româneºti de la
Târgoviºte în vremea domniei lui Radu IV cel Mare,
domnitor patriot ºi luminat care, în 1507, îl aduce ºi-l
gãzduieºte la Mãnãstirea Dealu, pe cãlugãrul tipograf
cetinian Macarie. La aceastã mãnãstire, Macarie îºi
instaleazã tiparniþa, de altfel, prima maºinã de tipãrit
din spaþiul românesc, dar ºi din cel sud-est european.
Din teascul acestei tiparniþe, Macarie trage prima carte
tipãritã din Þãrile Româneºti ºi din orizontul cultural al
Europei de sud-est, Liturghier, în limba slavonã, în
format mic, cuprinzând 128 foi (256 de pagini) ºi care
se recomandã prin acest sumar: povãþuiri ale Sf.
Vasile cel Mare destinate preoþilor; rânduielile
Proscomidiei; liturghiile Sf. Ioan Gurã de Aur, Sf. Vasile
cel Mare ºi ale Darurilor mai înainte sfinþite; Litiei;
binecuvântãrile colivei sau ecfosinele de la Vecernie ºi
Utrenie. ªi tot din tiparniþa macarianã apare la 16 august
Octoihul (Osmoglasnicul), iar la 25 iunie 1512
Tetraevanghelul. Toate aceste lucrãri de cult ortodox
au avut o largã rãspândire în spaþiul românesc, ajungând
pânã la Moscova, la sud-vest ºi sud-est de Dunãre.
Începutã astfel, Renaºterea româneascã a fost marcatã
pânã la epoca lui Constantin Brâncoveanu  care a fost
sã fie încununarea sa strãlucitã  de celebrele Învãþãturi
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unor arhitecþi ºi pictori din Rinascimento-ul italian sau
din acea renaissance francezã graþioasã ºi galantã,
anonimatul lor involuntar neînsemnând ºi anonimatul
artei pe care au sãvârºit-o cu mirabilitate. Încã din epoca
lui Petru Cercel, voievodul pe care l-am mai amintit
pentru propensiunea sa obstinatã spre valorile culturale
ale occidentului european, arta arhitecturalã valahã, cu
deosebire la Târgoviºte, va fi împrumutat benefic din
acel occident elemente de rafinament ºi eleganþã pe
care le-a aplicat inteligent la specificul local conferindu-i,
astfel, o sublimare dãinuind ºi astãzi. Construindu-ºi
palatul ºi Biserica Mare de la Curtea Domneascã,
voievodul va fi prefigurat prin aceste construcþii ceea ce
la sfârºitul secolului XVII a pus în operã inspirat
Constantin Brâncoveanu. Renaºterea târgoviºteanã în
arhitecturã a fost marcatã, deci, de o îngemãnare
inteligentã a unor stiluri autohtone cu aporturi fie
bizantine, fie baroce cu sugestii  în unele cazuri 
dinspre romanic. Acest mixaj va fi evoluat continuu de
la Petru Cercel la Constantin Brâncoveanu, reliefându-se
în construcþiile de la Curtea Domneascã (Biserica Mare,
Biserica Sf. Vineri, Turnul Chindia, palatul, poarta
principalã cu boltã), la Biserica Mãnãstirii Dealu, la
vechea Mitropolie a Þãrii Româneºti, la bisericile Stelea
ºi Sf. împãraþi sau Casa Fussea. Repertoriile arhitectural
ºi ornamental cuprind elemente bizantine care, la fel
ca ºi în Occident, au luat formã barocã sau romanicã
(mai degrabã barocul ºi romanicul, importate din
orizonturile stilistice ale Europei Vestice ºi Centrale,
ºi-au regãsit aici sorgintea greco-bizantinã), construcþiile
ºi împodobirile remarcându-se nu prin volume
grandioase, care nu se potrivesc funciarei cuminþenii
româneºti, cât printr-o impresionabilitate a unor
interioare ecleziale, în care sufletul în rugãciune se înalþã
spre mãreþia Creatorului. Sinteza Orient-Occident
atinge, în epoca lui Constantin Brâncoveanu 
serenisimul senior valah , o personalizatã expresie ºi
expresivitate în foiºoare ºi loggii, în arcadele cu
deschideri ogivale lanciate sau trilobate (ferestre ºi uºi)
amintind, unele, arcadele maure ale Granadei sau
gracilitãþile renascimentale ale acelei luminoase
paiazzina florentine ori veneþiene, aceastã sintezã fiind,
deci, într-un anume sens, prin elementele de sugestie,
un remake arhitectural compozit revelat în Renaºterea
valahã. Dar ºi în picturã efectele de geocivilizaþie
plasticã au evoluat de la hieratismul canonic bizantin
la reprezentarea pregnant realistã în portretisticã (individual), cât ºi în ansamblurile de frescã (de exemplu:
Biserica Mare de la Curtea Domneascã), pictorii de
subþire ai vremii, influenþaþi de resurecþia italianã a
Renaºterii, acordând fizionomicului o tratare umanizatã.
În pictura secolelor XVI, XVII ºi XVIII influenþa se resimte,
de altfel, ºi în demersul fãcut la racursi ºi trompe loeil,
frescele cãpãtând profunzime ºi dinamism. Se va fi
nãscut, astfel, o veritabilã  ºi recunoscutã  ºcoalã,

ani buni rolul principal de centru cultural în lumea sudest europeanã, absorbind ºi, în acelaºi timp, iradiind
spiritualitate în sens cognoscibil axiologic. În fond,
Targoviºtea ortodoxã ºi, totodatã, ecumenicã, deschisã
comprehensiv, deci, spre toate zãrile spiritului european
 cu tot defazajul cultural (explicabil, de altminteri) ,
faþã de debutul temporal al Renaºterii în Occident ºi-a
exercitat acþiunea sa creatoare în spaþialitatea delimitatã
de limesul ponto-nistrean, spaþialitate purtând în
substanþialitatea sa genele nepieritoare ale romanitãþii
orientale. Cã Târgoviºtea renascentistã ºi-a exercitat
acþiunea creatoare  amintitã mai înainte  în cadrul
romanitãþii orientale, parte organicã a romanitãþii
europene, aºadar în orizontul geoistoric al limesurilor,
nu mai încape îndoialã. Efortul de a fi în acest orizont
este ilustrat, de pildã, de epoca lui Matei Basarab când,
prin strãdaniile domnitorului însuºi, ale Doamnei sale,
Elina, ºi ale învãþatului Udriºte Nãsturel, viaþa culturalã
a cetãþii este obstinat racordatã la geocivilizaþia
Renaºterii latine occidentale. În acest sens nu este
întâmplãtoare acþiunea unor emisari vaticanali ai
Congregaþiei De Propaganda Fide de a atrage Curtea
voievodalã de la Târgoviºte în sfera de interes a
catolicismului. Este cert cã Târgoviºtea Renaºterii
româneºti a fost cetatea unor preeminenþe culturale.
Barocul sãu, cãrturãresc ºi artistic, nu a fost excesiv
de încãrcat ºi disimetric, ci calat pe tradiþia locului,
configurând o anumitã mãreþie simplã, forma neeludând
conþinutul. Preluând din Occidentul european un stil,
Renaºterea româneascã l-a prelucrat proiectându-i o
aurã autohtonã. Ceea ce a fost evident manifestat în
ºcoalã (epoca mateinã) ºi artã (epoca brâncoveanã).
De altfel, momentul matein a adus în bibliotecile
umaniste ale românilor o seamã de lucrãri (traduceri,
dar ºi originale) care nu pot fi disjuncþionate de efectul
ºcolilor de înaltã învãþãturã de la Târgoviºte, fie cã
amintim tãlmãcirea lui Mihail Moxa a unei pravile  prima
carte în limba românã ieºitã de sub un teasc tipografic
în Þara Româneascã  sau marele cod Îndreptarea
legii, tipãrit în Cetatea de Scaun a lui Matei Basarab.
Udriºte Nãsturel, în prefaþa la traducerea sa latinã a
cãrþii Imitatio Cristi afirmã, de pildã, înrudirea limbii
române cu limba strãbunilor de la Roma, iar pe la mijlocul
veacului XVII, tot la Târgoviºte va fi fost redactat
Letopiseþul Þãrii Româneºti de la descãlecat la
domnia lui Matei Basarab. Renaºterea de la Târgoviºte,
aºadar, putem achiesa cã a fost europeanã în fondul ei
ºi profund româneascã în conþinut, aºa cum mãrturie
pânã azi ne-a rãmas ºi arta brâncoveneascã. Arta
arhitecturalã ºi pictura în fosta Cetate de Scaun a
Târgoviºtei, în epoca Renaºterii valahe, au izbutit sã se
ridice prin spiritul lor de o realã specificitate dincolo de
speciozitate ºi de mimetismul efemerid. S-au ridicat,
cu evidenþã clarã, la paliere de expresie europeanã, chiar
dacã numele artiºtilor nu au avut ºi nu au rezonanþa
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variete (bar) cu denumirea de Bar Petrol (deschis în
1939). La Luzana ºi Bar Petrol spectacolul era
susþinut de orchestre compuse din cântãreþi care
posedau autorizaþie de la Ministerului Cultelor ºi Artelor:
Costicã Maican, Cornel Þandicã, Nicu Burmeaz cu soþia
sa, Varvara, Jean Andrei, Malitz cu soþia Maria, Lulu
Andrei Benghiu; Restaurantul Viaþa dulce, proprietar
Stelicã Popa, aici erau servite, potrivit reclamei
mâncãruri delicioase, vinuri, grãtar special. (G.T./ C.V.)

relevatã în multe din lãcaºurile ortodoxe ale Þãrii
Româneºti, ilustratã de familii de pictori sau de ucenici
ai acestora ºi care, cu mici excepþii, vor purta cu
mândrie, adãugat la nume, apelativul ot Târgoviºteca,
de altminteri, ºi ºcoala: Dobromir-Bãtrânul, DobromirTânãrul, Stoica, Stroe, Radu, Enache ºi Matei Monahul,
Mina Zugravul, Constantin Zugravu, Hagi Avram Zugravu
sau Pârvu Zugravu (Zugravu fiind un cognomen dat,
desigur, ca urmare a apartenenþei la breasla pictorilor
aºa cum era vãzutã în epocã de vulg). Apodictic privind
ceea ce s-a întâmplat atunci în spaþiul românesc, nu
este nici o exagerare în a recunoaºte cã la Târgoviºte
se va fi produs un profitabil act complex de geocivilizaþie,
o paradigmã culturalã în care s-au întreþesut varii
influenþe Orient-Occident, în Cetatea de Scaun voievodal
de sub oblãduirea sacrã a Mãnãstirii Dealu producându-se
un admirabil Risorgimento valah. (G.C.)

RESURSE ALE SUBSOLULUI Una din resursele
descoperite ºi exploatate, din 1880, în arealul periurban
al Târgoviºtei, o constituie cãrbunele, la ªotânga. Este
vorba de importante depozite de lignit (numit ºi cãrbune
brun lemnos) aflate la o distanþã de 5-6 km adâncime
faþã de ieºirea din abataj ºi care s-au format în urma
unor evenimente tectono-magmatice. Astfel,
zãcãmântul de la ªotânga-Doiceºti-Mãrgineanca
aparþine depozitelor pliocene în facies continentallacustru ºi este intercalat formaþiunii daciene dintre
Ialomiþa ºi Prahova. Reprezintã materia primã necesarã
funcþionãrii Termocentralei electrice de la Doiceºti, iar
cenuºa rezultatã din ardere este folositã la producerea
betonului celular autoclavizat de cãtre societatea
comercialã de profil din vecinãtate. Dar principala resursã
naturalã a subsolului Târgoviºtei este, indubitabil,
petrolul, exploatabil atât în zona marginal urbanã cât ºi
în cea periurbanã de la est, nord ºi sud. Zãcãmintele
de þiþei s-au format în zona cutelor diapire ale fosei
marginale a avantfosei carpatice ºi sau acumulat în era
terþiarã/ neozoicã, epoca pliocenã. Oleul  cum i se
zicea în vechime  este descoperit la 1850 fiind folosit,
iniþial, la iluminatul Târgoviºtei, pentru ca, cinci ani mai
târziu, sã fie organizatã industria extractivã. La acel
moment zona târgoviºteanã  prin cantitatea de petrol
exploatabilã, zãcãmântul fiind unul foarte bogat  ocupa
primul loc în þarã la extracþie. (G.C.)

RENAªTEREA TÂRGOVIªTEI Societatea a fost
înfiinþatã în 1928 din iniþiativa generalului I. Anastasiu;
prin aceasta se dorea sã se iniþieze programe care sã
regenereze economic ºi politic Târgoviºtea. (M.O.)
REPORTER DÂMBOVIÞEAN Publicaþie de
informaþie subtitratã Sãptãmânal de anchete ºi
reportaje. Iniþiatori: Adrian Rãzeanu, director, Ion
Obãgilã, redactor-ºef. Apare la 2 aprilie 2007 pânã la 7
iulie 2008. Editor: SC Time Press SRL Târgoviºte.
Rubrici: Fix la þintã, Viaþa românilor din Spania ºi
pagini specializate de anchete, reportaje, sport.
Colaborator: Liviu Dobre, Mihaela Bãleanu, Sorin
Popescu, Mariana Ionescu. (G.C.)
RESTAURANTE ÎN PERIOADA ÎNTERBELICÃ
Restaurantul Doi Brazi (DB-II-m-B-17234, Calea
Domneascã, nr. 170, sf. sec. XIX  înc. sec. XX), fostã
locuinþã, este construcþie în stil neoclasic, cu hol central
ºi patru camere dispuse simetric ºi dependinþe spre
spate; Restaurantul Cocoºul negru (1927) era situat
pe strada I.C. Brãtianu, cu bucãtãrie aleasã, vinuri vechi
ºi noi; Restaurantul Costicã Pitiº era renumit în
perioada interbelicã, se servau diverse mâncãruri ºi
bãuturi, iar orchestra cânta muzicã de jazz; Restaurantul
Fraþii Protopopescu  firmã comercialã renumitã cu
restaurant la Hanul Galben, apoi la Hotelul Bulevard,
unde se practica o adevãratã artã culinarã; Restaurantul
G.I. Alexianu este situat în magazinul Socec, avea
o clientelã fidelã, datoritã meniurilor oferite cât ºi a
preþurilor avantajoase; Restaurantul Ivancea a fost
înfiinþat în 1931 de Ivancea Nicolae, avea ca obiect de
activitate comerþul cu bãuturi spirtoase; localul era
deschis ºi noaptea dupã ora 1 încã douã ore. A
funcþionat pânã în anii 1970; Restaurantul Luzana purta
denumirea de Fraþii Maican. Firma a fost înfiinþatã în
1937 de Ion I. Maican. Aici funcþiona hotelul ºi teatrul

REUNIUNEA MUZICALÃ DE CÂNTÃRI A fost
înfiinþatã la iniþiativa dirijorului Gh. Rusu, ctitor al activitãþii
corale în Târgoviºte în 1909, ºi a avut de la început un
repertoriu interesant ºi în continuã extindere. Remarcat
de compozitorul Gavriil Muzicescu, a înþeles sã
încadreze corul, dupã terminarea rãzboiului mondial, în
noul curent muzical conceput de societatea Cântarea
României, cu centrul la Bucureºti ºi filiale în întreaga
þarã. Dupã 1919 a adoptat statutul societãþii Cântarea
României ºi a devenit filiala din Târgoviºte a acesteia.
Alãturi de dirijor, care îndeplinea ºi rolul de director, s-au
aflat preoþii N. Popescu-Þâþa ºi C. Niþescu, ca
vicepreºedinþi, iar ca membri în comitet s-au aflat
Diaconescu, Gh. Brãniºteanu, C. Georgescu, I. Staicu,
Petre Gheorghiu. În scurt timp corul a ajuns sã numere
muzicieni de certã valoare: basul Petre Munteanu,
baritonul Iancu Staicu, I. Vãtãºescu, V. Botez, C.
399

Enciclopedia oraºului Târgoviºte

mãnãstirilor închinate, a robilor þigani prin despãgubire;
convocarea Adunãrii Constituante, în vederea elaborãrii
Constituþiei democratice ºi care sã aibã drept temei
principiile proclamaþiei. Se constituie primul guvern
provizoriu, din care face parte ºi târgoviºteanul Ion
Heliade-Rãdulescu la culte, guvern pe care Gheorghe
Bibescu îl recunoaºte la 11 iunie când ºi la Bucureºti
izbucneºte revoluþia (9 iunie). Gheorghe Bibescu,
abdicã, luând calea Braºovului (13 iunie). Se formeazã
un nou guvern provizoriu, în care Ion Heliade-Rãdulescu
îºi pãstreazã locul, ºi sunt emise primele sale decrete:
instituirea drapelului naþional în culorile albastru-galbenroºu cu deviza Dreptate-Frãþie; desfiinþarea rangurilor
civile, a pedepsei cu bãtaia ºi a celei cu moartea;
organizarea gãrzii (gvardiei naþionale). Un grup de
târgoviºteni (Dinu Izvoranu, Nae Lupescu, Alecu
Bârsescu, N. Popovici), conduºi de Ioan Gheorghescu,
merg la Bucureºti ºi depun jurãmânt de credinþã
guvernului revoluþionar. Efectul revoluþiei în Târgoviºte:
ºef al poliþiei este instalat Alecu Bârsescu, dar vechiul
ºef Alecu Pastia îl contestã ºi împarte funcþia cu acesta;
Mihalache Predescu este numit administrator al
judeþului, ajutat de comisarii de propagandã Nicolae
Chirculescu, A. Fotescu, Alecu Gãrdescu, ªtefan
Mãrculescu. însã primarul oraºului, Sache Poroineanu,
ºi cu cei din echipa sa, Cãlin Dobrescu ºi Nicolae
Popescu, rãmân la posturi ºi nu pun în aplicare decretele
guvernului revoluþionar (14 iunie). În Bucureºti o veste
stârneºte teamã: o armatã rusã se îndreaptã spre
Capitalã. Guvernul hotãrãºte sã se retragã la Târgoviºte.
Seara, Ion Heliade-Rãdulescu soseºte în recunoaºtere
în oraºul natal. Oprindu-se la barierã, culege primele
informaþii care-l liniºtesc: târgoviºtenii nu ºtiau nimic
despre spaima care domnea la Bucureºti ºi se pregãteau
fãrã nici o grijã de odihna de peste noapte. Cere
administratorului judeþului doi dorobanþi, pentru a-l însoþi
ºi în Târgoviºte, ºi la munte. I s-a mai spus cã Cezar
Bolliac, împreunã cu familia, trecuse prin oraº,
îndreptându-se tot spre Munþii Bucegi (28 iunie).
Îndemnaþi de Nicolae Brãtescu, paharnic ºi ispravnic al
lucrãrilor de restaurare la Mãnãstirea Dealu, târgoviºtenii
se adunã în piaþã, unde li se spune sã nu închine
drapelele guvernului. Sunt ameninþaþi cã-ºi vor pierde
avutul dacã vor fi constatate lipsuri din vistieria oraºului
(29 iunie). Guvernul, ajuns la Târgoviºte, pe la amiazã,
se confruntã cu o fãþiºã împotrivire a opozanþilor din
oraº, care sunt sprijiniþi de subadministratorul plasei
Dealu, Ispas Farcaº, acesta comandând un grup de
dorobanþi ºi de þigani de la complexul manufacturier din
Dragomireºti. Se încearcã arestarea guvernului (Nicolae
Bãlcescu, ªtefan Golescu, Gheorghe Magheru, C.
Aristia, Nicolae Golescu, G. Golescu-Negru, CA.
Rosetti, Chirstian Tell), care era însoþit de soþiile ºi copiii
unora dintre membri. Gheorghe Magheru formeazã din
cele opt cãruþe, cu care cãlãtoreau în retragere spre

Georgescu, tenorii Vasile Constantinescu, Nicolae
Georgescu, sopranele Olga Grabinschi, Mimi
Andreescu, surorile Untãrescu. Corul societãþii a fost
prezent la marile sãrbãtori naþionale organizate dupã
Marea Unire, care au avut loc la Târgoviºte, cu prilejul
aducerii capului lui Mihai Viteazul la Târgoviºte (1920),
comemorarea centenarului morþii lui Tudor
Vladimirescu (1921), Sfinþirea Mitropoliei (1933). A
susþinut turnee în marile oraºe: Braºov ºi Fãgãraº
(1923), Piteºti, Curtea de Argeº, Alba Iulia, Sibiu (1928)
ºi a fost apreciat de G. Enescu pentru muzica
aleasã pe care a cântat-o. (M.O.)

REVISTA JURIDICÃ Apare lunar, la Târgoviºte, între
1 februarie ºi 1 noiembrie 1940. Doctrinã ºi jurisprudenþã.
Director Emil Paraschiv Naum. Tipografia Unirea
Târgoviºte. (V.P.)
REVISTA TINERIMII DÂMBOVIÞENE Apare, cu
întreruperi, la Târgoviºte de la 1 februarie 1911 pânã la
12 noiembrie 1912, cel puþin o datã pe lunã. Sub
conducerea unui comitet, iar de la 10 martie 1911 sub
direcþia lui Pârvan Popescu. Nu s-a publicat din
noiembrie 1911 ºi pânã la 1 noiembrie 1912. Publicã
articole de istorie ºi culturã, cu trimiteri la trecutul
Târgoviºtei, precum ºi file de istorie literarã sau din
creaþia contemporanilor. (V.P.)
REVOLUÞIA DE LA 1848 ÎN TÂRGOVIªTE La
Târgoviºte este adusã la cunoºtinþã publicã proclamaþia
domnitorului Gheorghe Bibescu prin care locuitorii urbei
ºi cei ai satelor sunt îndemnaþi sã nu ia seama la
revoluþionarii care încearcã prin cuvinte mãgliºitoare ºi
cu fãgãduieli sã amãgeascã. O circularã a
Departamentului Treburilor din Lãuntru cere Ocârmuirii
judeþului sã-i aresteze pe revoluþionarii care ar fi voit sã
treacã în Transilvania în refugiu de teama represaliilor
(7 iunie). Pe câmpia de la Islaz, în judeþul Romanaþi,
are loc o mare adunare revoluþionarã, acesta fiind
momentul de debut al revoluþiei burgheze, democratice
ºi naþionale din Þara Româneascã. Proclamaþia revoluþiei
a fost redactatã ºi cititã pe câmpia Islazului de celebrul
fiu al Târgoviºtei, Ion Heliade-Rãdulescu. De fapt,
Proclamaþia cuprindea programul revoluþiei în care,
printre altele, se prevedea: independenþa administrativã
ºi legislativã a þãrii, þelul fiind înlãturarea protectoratului
strãin; împroprietãrirea prin despãgubire a þãranilor
clãcaºi ºi emanciparea acestora; desfiinþarea privilegiilor
boiereºti; alegerea domnitorului pe cinci ani; adunarea
generalã alcãtuitã din reprezentanþi ai tuturor stãrilor
sociale; responsabilitatea ministerialã; libertatea
absolutã a tiparului; drepturi politice pentru toþi cetãþenii,
indiferent de credinþã sau rasã; învãþãmânt întreg ºi egal
pentru toþi locuitorii de ambele sexe; desfiinþarea
pedepsei cu bãtaia ºi a celei cu moartea; emanciparea
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Regulamentul Organic, dupã ce l-au adus într-un sicriu
aºezat pe nãsãlie, însoþit fiind ºi de coliva tradiþionalã
fãcutã din nisip ºi agrementatã cu ardei. Sicriul este
învelit în chembricã, iar nãsãlia în bariº negru ºi este
urmat de preoþi, de Dinicã Izvoreanu, administrator al
oraºului, de oficialitãþi cu fãclii ºi de un taraf cu lãutari.
Întreaga manifestaþie este organizatã de loan
Gherghescu, care, de altminteri, l-a ridicat din casa sa
pe serdarul Vlãdescu, târându-l prin târg. În oraº pãtrund
trupe ruseºti, alungându-i pe turcii lui Fuad  efendi, iar
revoluþionarii sunt alungaþi din funcþiile administrative pe
care le ocupau (10 septembrie). La Târgoviºte se
instaleazã comandantul rus Engelhard. Este introdus
un regim de mânã forte. La alegerile din 10 octombrie
sunt aleºi deputaþi ai obºtei revoluþionari, dar sunt
infirmaþi de noua ocârmuire. Ioan Emanoil Florescu
aduce la cunoºtinþa Departamentului Treburilor din
Lãuntru cã numeroºi târgoviºteni nu s-au sfiit a-ºi arãta
[...] rãul lor cuget, îndemnând cu felurinde ameninþãri ºi
pe ceilalþi locuitori a se asemãna lor [...] cã nu le-a ieºit
din cap fumul revoluþiei, îndrãznind a împrãºtia îndemnuri
cãtre ceilalþi locuitori împotriva înaltelor porunci. În
consecinþã, este creatã o Comisie pentru cei învinuiþi
de fapte revoluþionare smintitoare a liniºtii obºteºti.
Trupele ruseºti de ocupaþie declanºeazã razii de
dezarmare a populaþiei, armele confiscate fiind
depozitate în casele lui Costache Melisiano pânã la
sfârºitul anului (octombrie). (G.C.)

Rucãr, o baricadã, fiind gata de rezistenþã. Secretarul
administraþiei, Ioan Alexandrescu, comunicã însã cã
nu a primit nicio poruncã de a ataca pe membrii
guvernului, timp în care CA. Rosetti îi oferã lui Ispas
Farcaº suma de 300 de galbeni, obþinând liberã trecere.
Doar ministrul de Finanþe, Constantin Filipescu, sosit
mai în urmã, este arestat, ca urmare a loviturii
contrarevoluþionare de la Bucureºti ºi care reinstaureazã
vechiul regim regulamentar, instituindu-se o
cãimãcãmie. În aceeaºi zi, locuitorii Bucureºtilor se
revoltã, având în frunte pe Ana Ipãtescu ºi rãstoarnã
cãimãcãmia, cerând mitropolitului Neofit, care
proclamase restauraþia regulamentarã, sã emitã o nouã
proclamaþie de rechemare a guvernului provizoriu. Lui
Ion Heliade-Rãdulescu, care fusese arestat ºi adus de
la Pietroºiþa, unde se refugiase, la ªerbãneºti (Pucioasa
de azi), subcârmuitorul acelei plase, la 30 iunie, i se
adreseazã astfel: Stãpâne, cauza noastrã a biruit.
Târgoviºtenii sãrbãtoresc reinstaurarea guvernului
provizoriu. La sfârºitul lunii iunie sunt menþionaþi comisari
de propagandã revoluþionarã în Târgoviºte ºi judeþ: Al.
Gãrdescu, AI. Fotescu. N.G. Kirculescu, St.
Mãrculescu, Gheorghe Vlãdescu ºi un Vuticescu. Sunt
amintiþi ºi revoluþionarii ardeleni, trecuþi pe listele
comisarilor de propagandã: Nicolae Gãitan, student la
Viena, ºi Alexandru Papiu-Ilarian, student la Cluj ºi
membru în Comitetul Naþional Român din Sibiu (30 iunie).
Ocârmuirea judeþului Dâmboviþa este încunoºtiinþatã cã
Guvernul Provizoriu a fost reinstalat prin voinþa poporului.
Ion Heliade-Rãdulescu, în drum spre Bucureºti, este
întâmpinat la bariera de intrare în Târgoviºte, din cartierul
Suseni, cu cocarde tricolore, buchete de flori iar un
mare alai cetãþenesc l-a însoþit pânã la locuinþa unde
era gãzduit Constantin Filipescu, ministru de Finanþe,
amândurora acordându-li-se onoruri (1 iulie). Autoritãþile
judeþului ºi ale oraºului îi felicitã pe membrii guvernului,
care, fiind solicitaþi sã ajungã grabnic la Bucureºti,
pornesc pe Uliþa Mare (Calea Domneascã), dar sunt
invitaþi de Nicolae Brãtescu, unul din liderii locali ai
opoziþiei, la un ospãþ, la care participã ºi numeroºi
locuitori ai urbei. Apoi, pânã la ieºirea din Târgoviºte,
membrii guvernului sunt însoþiþi de dorobanþi ºi mulþime
de orãºeni (2 Iulie). Costache Ciocârlan este numit
administrator al Târgoviºtei, înlocuindu-l pe Mihai
Predescu. Magistrat al oraºului continuã sã fie Sache
Poroineanu, iar judecãtorii tribunalului rãmân pe funcþii.
Câteva zile mai târziu, magistratul oraºului este
îndepãrtat din funcþie, fiind acuzat cã nu se considera
în slujba guvernului revoluþionar (7 iulie). Este ales
prezident al oraºului arendaºul moºiei ªuþa Seacã,
Hristodor Dimitriadis. La începutul lui septembrie,
trupele otomane ºi ruseºti pãtrund în Þara Româneascã
ºi înfrâng revoluþia. Cu toate acestea, marea majoritate
a populaþiei nu renunþã la revoltã (31 august). În faþa
Mitropoliei din Târgoviºte, locuitorii oraºului ard

REVOLUÞIA ROMÂNÃ ANTICOMUNISTÃ. 1989
22 decembrie. Orele 11.30-12.30. ªi la Târgoviºte
izbucneºte revoluþia anticomunistã. Mulþimea revoltatã
ia cu asalt Primãria, unde se aflã ºi sediul Comitetului
Municipal al PCR; primul-secretar ºi primar al
municipiului, Ion Nicolae, este alungat de târgoviºteni.
Este aleasã ºi instalatã noua conducere: Valeriu Liþã,
preºedinte al Consiliului Municipal al Forþelor
Revoluþionare Patriotice ºi Democrate, devenit la scurt
timp, în aceeaºi zi, Consiliul Municipal al Frontului
Salvãrii Naþionale; membri: Victor Antofie, ªtefan Avram,
Adrian Colan, Marius Costache, Alexandru Constantin,
Gheorghe Dascãlu, Alexandru Fozza, Ion Gavrilã,
Stelian Mihãilã, Tiberiu Mihai, Constantin Manolescu,
Tudor Niþã, Adrian Oltei, Gheorghe Oprea, Ion Pârneci,
Virgil Popescu, Ion Roºu, Dorin Staicu, Gheorghe Stan,
ªtefan Vâncicã, Valeriu Visarion. Orele 13.00-13.30.
Este luat, de asemenea, cu asalt, Palatul administrativ
al judeþului (Comitetul Judeþean al PCR ºi Consiliul
Popular al judeþului). Primul-secretar ºi preºedinte al
Consiliului Popular, Pantelimon Gãvãnescu se predã
revoluþionarilor. În jurul orei 14.00. Se constituie Consiliul
Provizoriu Judeþean al Frontului Salvãrii Naþionale:
colonelul Gheorghe Alexe, preºedinte; Pompiliu
Nedelcu, secretar; Ion Nastasia, Ion Alexandru,
Gheorghe Florin Mageriu, Gheorghe Niþoiu, Vasile Duþã,
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centralã, deputat în anii 1933-1937. La alegerile
parlamentare din 1939 a obþinut victoria (alãturi de C.
Sãndulescu) la categoria comerþ-industrie. A fãcut parte
din Consiliul de colaborare al Prefecturii, ca reprezentant
al industriei (1941-1944). În 1944 s-a implicat în refacerea
organizatoricã a P.N.L. În 1945 s-a orientat spre P.N.L.Tãtãrescu, devenind la recomandarea lui Gheorghe
Tãtãrescu, liderul acestei noi formaþiuni politice. A aderat
la Platforma  program a Frontului Naþional Democrat,
iniþiatã de P.C.R. În alegerile parlamentare din 1946,
partidul sãu a candidat în cadrul alianþei Blocul Partidelor
Democratice (cuprinzând forþe procomuniste), iar Nicolae
Rizescu a fost ales deputat. (M.C.)

Ion Calafeteanu, Virgil Gabriel Pãun, Constantin
Lãzãrescu, Remus Niþã, Petre Cristea, Ion Viºan,
Laurenþiu Vasile, Remus Diaconescu, Ion Udilã,
Gheorghe Badea, Eugen Brojbeanu, Mihai Costel, Ioana
Bragorenco, Titu Mihãilã, membri. Orele 15.25-15.30.
Se constituie la tipografia oraºului grupul de iniþiativã
pentru editarea ziarului Dâmboviþa liberã: George
Coandã (responsabil de numãr), Henri-George Coandã,
Romulus-Gandy Georgescu, Lucian Grigorescu, Jószef
Pildner, Lucian Penescu ºi Dumitru Mitrescu. Ora 18.00.
Nicolae ºi Elena Ceauºescu, care s-au refugiat în
judeþul Dâmboviþa, sunt predaþi Inspectoratului Judeþean
de Miliþie unde sunt interogaþi, într-o primã fazã, de
revoluþionarul Ilie Petre ªtirbescu. Sunt preluaþi apoi, la
ordinul colonelului Andrei Kemenici, comandantul
Garnizoanei Târgoviºte, de Unitatea Militarã 01417. 24
decembrie. Timp de ºapte ore în zona pavilionului
comercial, în construcþie, ºi a ziarului Dâmboviþa liberã,
forþe militare se confruntã cu un grup de atacatori
(teroriºti?) pe care îl anihileazã. (Nici astãzi nu se ºtie
de unde a venit ºi din cine era format). 25 decembrie.
Prima zi a Crãciunului. În cazarma unde sunt reþinuþi,
Nicolae ºi Elena Ceauºescu sunt judecaþi de cãtre un
tribunal format ad hoc de generalul Victor Athanasie
Stãnculescu; preºedintele completului: colonel
magistrat Gicã Popa; acuzator: maiorul procuror Dan
Voinea. Condamnaþi la pedeapsa capitalã, Nicolae ºi
Elena Ceauºescu sunt executaþi prin împuºcare în
aceeaºi zi în curtea interioarã a cazãrmii. (G.C.)

ROMÂNIA RURALÃ Revistã lunarã. Apare neregulat
la Târgoviºte, apoi la Piteºti, în perioada de 15 iunie 
noiembrie 1913; 1/ 15 octombrie 1915  1/15 martie 1916.
Organ al Administratorilor de plasã. Sub conducerea unui
comitet. Director Al. Popescu-Târgoviºte. Secretar de
redacþie: Titu St. Cãlinescu. Tipografia Flacãra Târgoviºte.
Din 1/15 octombrie 1915 bilunar la Piteºti. (V.P.)
ROªU, Constantin (4.VII.1962) Atlet. Legitimãri:
ªcoala Sportivã Târgoviºte (1977), CSª Târgoviºte
(1978-1981), Steaua Bucureºti (1982-1991), CSª
Petrolul Târgoviºte (1992). În perioada în care a activat
la cluburi din Târgoviºte a câºtigat o medalie de bronz
la campionatele balcanice pentru juniori, o medalie
de bronz la campionatele naþionale pentru tineret, o
medalie de aur ºi una de argint la campionatele
naþionale de juniori. Dupã ce s-a transferat la Bucureºti
a fost selecþionat de 5 ori în echipa naþionalã ºi a
obþinut 5 titluri de campion naþional. Recordurile
personale: 800 m (1.51.88, 1980); 1500 m (3.41.58,
1985); 5000 m (13.54.29, 1985); 10000 m (30.51.33,
1992); maraton (2.32.01, 1982); 3000 m obstacole
(8.36.15, 1989). (A.B.)

RISTACHE, Florea (28.IX.1928, Telega, Prahova
 20.IX.2010, Târgoviºte) Om politic. Absolvent al ªcolii
profesionale din Câmpina, al Academiei ªtefan
Gheorghiu ºi al Facultãþii de Istorie de la Universitatea
Bucureºti. A lucrat la Rafinãria Câmpina. În anul 1951
a intrat în viaþa politicã, îndeplinind diverse funcþii în
judeþul Prahova: secretar ºi apoi prim-secretar UTC la
Câmpina, prim-secretar la Vãlenii de Munte (19611964), secretar al Comitetului judeþean PCR (19641967). Din anul 1967 activeazã în judeþul Dâmboviþa în
calitate de secretar al Comitetului judeþean PCR (19671975), prim-vicepreºedinte al Comitetului Executiv al
Consiliului Popular Judeþean, prim-secretar al
Comitetului judeþean PCR (1977-1984). A lucrat apoi
câþiva ani în miºcarea sindicalã, iar în perioada 19851990 a fost ambasador al României în Libia. De numele
sãu se leagã importante realizãri din istoria oraºului
Târgoviºte: extinderea platformei industriale,
sistematizarea oraºului, lucrãri de infrastructurã,
construirea unor noi apartamente pentru populaþie,
încurajarea miºcãrii sportive º.a. (M.C.)

RUDEANU, Teodosie (~1550  ~24.V.1621,
Flãmânda, Galicea, Vâlcea) Dregãtor ºi diplomat
muntean. În Sfatul Domnesc (1577), mare spãtar (1584),
mare vistier (13 dec. 1594  23 sept. 1596), mare logofãt
(28 sept. 1596  29 aug. 1599, 1 mai-21 iun. 1602, 20
aug.-30 dec. 1618), fost mare logofãt (1605, 1612,1617,
1618). Fiul marelui logofãt Ivan din Ruda ºi al Mariei din
Periº. Înrudit prin alianþã cu boierii Buzeºti ºi cu Mihai
Viteazul, al cãrui principal boier a fost. L-a însoþit pe
Mihai în campaniile sale, îndeplinind ºi misiuni
diplomatice (încheierea tratatelor din 1595 ºi 1599 cu
principele Transilvaniei, semnarea jurãmântului din 1598
ºi solia cãtre împãratul habsburgic din 1600), administrative (guvernarea Ardealului în 1600) ºi financiare. Dupã
înfrângerea domnului devine fidel Movileºtilor, pribegind
pentru scurt timp în Moldova (1602-1603). A alcãtuit
cronica oficialã a domniei lui Mihai pânã la 1597, scrisã

RIZESCU, Nicolae Industriaº ºi om politic originar
din Brãneºti-Pucioasa. Important lider al Partidului
Naþional Liberal în anii interbelici, membru în conducerea
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cã în anul 7122 (1613-1614) [ ] a rãposat ieromonahul
Mihail Rusiu, scriitor, de naºtere din Premiºl. (M.O.)

în cancelaria de la Târgoviºte ºi pãstratã graþie traducerii
diplomatului silezian Balthazar Walther. Cronica sa a
stat la baza tuturor lucrãrilor dedicate marelui voievod.
Ctitor al mãnãstirii Flãmânda-Vâlcea, unde este
îngropat. (A.ª./M.O.)

RUSSU, Gheorghe (1872, Iaºi  1943, Târgoviºte)
Pãrinþii sãi au fost modeºti funcþionari, apropiaþi
compozitorului Gavriil Muzicescu. Remarcându-i
calitãþile, marele compozitor l-a angajat bibliotecar, cu
obligaþia de a participa la toate repetiþiilor ºi spectacolele,
unde cânta ca altist, cu vocea sa deosebitã. A funcþionat
ca ªef de Serviciu la Administraþia Financiarã Dâmboviþa
ºi mina Mãrginenaca. Din 1909, la iniþiativa lui, s-a înfiinþat
Reuniunea muzicalã, care în 1919 s-a afiliat Societãþii
Naþionale Cântarea României. A antrenat în corul sãu
elevii liceului din oraº ºi a pregãtit operetele Vagabonzii
de Zichrer ºi Crai Nou de Ciprian Porumbescu. A
condus corul pe care-l dirija, cu un repertoriu ales dintre
lucrãrile iluºtrilor dirijori Gh. Dima, G. Muzicescu, I. Vidu,
Timotei Popovici. S-a fãcut remarcat în Târgoviºte ºi în
þarã. Despre activitatea sa G. Enescu a avut cuvinte de
înaltã apreciere. În corul sãu s-au remarcat Evantia
Costinescu, Cristoforescu Florica, soþii Gh. Folesa,
Nicolae Secãreanu, baritonul Jean Atanasiu º.a. (M.O.)

RUJAN, ªtefania Viorica (17.VIII.1944, PetrisatSâcel, Alba) Profesoarã, filologã, istoric literar,
traducãtoare, publicistã. Studii primare ºi gimnaziale
în Podul Turcului, jud. Bacãu, apoi liceul la Bârlad
(1962). Licenþiatã a Facultãþii de Filologie a Universitãþii
Al. I. Cuza din Iaºi, secþia românã-francezã (1967).
De la absolvire profesor de limba francezã la Liceul
Grigore Alexandrescu (1967-1995), apoi cadru didactic asociat la Universitatea Valahia Târgoviºte (19911995), lector (1995-2004), conferenþiar (2004-2007),
profesor (din 2007) la aceeaºi universitate. Din 2003
doctor în ºtiinþe filologice la universitatea ieºeanã cu
teza: Trois cas dintégration dans lespace culturel
français: Anna de Noailles, Marthe Bibesco, Hélène
Vacaresco. În cadrul programelor universitare, stagii
de perfecþionare la Universitatea Rouen (Franþa, 2004),
precum ºi participantã, cu expuneri la modulul francofon,
organizat între universitatea târgoviºteanã ºi cea
francezã. În perioada 1975-1985, vicepreºedinte al
Societãþii de Filologie, Filiala Dâmboviþa. Debut
publicistic la Les Annales de lUniversité Valahia cu
comunicarea Le vocabulaire scientifique et tehnique.
Colaboreazã cu articole de specialitate, de istorie a
culturii sau a relaþiilor literare româno-franceze la
Analele Universitãþii Valahia Târgoviºte, Valachica,
Graiul Dâmboviþei, Litere, Curier, Catedra (Argeº),
Kindia. Debut editorial cu Le français pour le
bacalauréat et ladmission (1997), urmat de alte lucrãri
din domeniul filologic vizând lexicul, metodologia,
dicþionare bilingve (francez-român). Publicã Gramatica
limbii franceze. Vol I. Morfologie (2004), iar în domeniul
literar Metafore obsedante ºi imagini proiectate (2006),
Images, portraits et paysages de France par des
ecrivains roumains dexpression francoise (2008) ºi
Elena Vãcãrescu ºi spiritualitatea europeanã a
românilor (2008, cu Victor Petrescu). (V.P.)

RUVACOM TV La 31 august 1992 începe sã
transmitã, pentru scurt timp, primul post de televiziune
privat din Târgoviºte. Patronat, SC RUVACOM SRL
(Cornel Rusu, Virgil Vasilescu, Ion Marinescu). Redactor-ºef: Lucian Grigorescu. Realizator: József Pildner.
Emisiuni sociale ºi culturale (reportaje ºi anchete). (G.C.)
RUXANDRA, Doamna (~1500  ?) Soþia domnilor
munteni Radu de la Afumaþi ºi Radu Paisie. Fiica lui
Neagoe Basarab ºi a doamnei Despina Miliþa, a fost
hãrãzitã, încã de la naºtere, ca orice fiicã de domn, unei
cãsãtorii diplomatice. Dupã decesul primei soþii a lui Radu
de la Afumaþi, Ruxandra a fost cãsãtoritã cu acesta (ian.
1526), cuplul domnind statornic la Târgoviºte. Evenimentul
a generat conflicte între conducãtorii celor douã þãri
româneºti. ªtefãniþã, cãruia Neagoe Basarab îi promisese
posibilitatea de a alege dintre fiicele lui, s-a simþit ofensat
ºi a invadat Þara Româneascã (4 febr. 1526 ºi dec. 1526/
ian. 1527), prãdând-o. Aceastã cãsãtorie l-a îndepãrtat
pe domn ºi de foºtii sãi aliaþi, Drãculeºtii, care au pus la
cale un complot, finalizat cu asasinarea lui. Din 1541,
Ruxandra a devenit soþia lui Radu Paisie  domnind la
Târgoviºte  iar dupã moartea acestuia, s-a retras în
Transilvania. (A.ª./M.O.)

RUSIU, Mihail Ieromonarh al mãnãstirii Dealu, a
fãcut parte din echipa lui Matei al Mirelor. A împodobit
ºi scris manuscrise care au circulat în tot Orientul
Ortodox. Un sgrafit de pe zidul absidei sudice preciza
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SADOVEANU-PANAIT, Mihaela (10.XII.1986,
Târgoviºte) Lupte libere. Absolventã a Liceului Nicolae
Mihãescu Târgoviºte (2003). Absolventã a Facultãþii
de ªtiinþe Umaniste  Secþia Educaþie Fizicã ºi Sport
din cadrul Universitãþii Valahia Târgoviºte (2010). Master
la Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport de le
Universitatea din Piteºti (2010). A început activitatea
sportivã ca judocanã în 1999 la clubul Oþelul Târgoviºte
cu antrenorul Vasile Gerghescu, un an mai târziu fiind
campioanã naþionalã de juniori III. Din acelaºi an, 2000,
a fost convinsã de Cornel Cornea, cel care avea sã îi fie
antrenor restul carierei sale sã practice luptele libere.
Legitimatã la CSª Târgoviºte (2000-2003), CSª
Târgoviºte + CSM Craiova (2004-2006), CSª Târgoviºte
+ Dinamo Bucureºti (2007-2008), Clubul Sportiv
Târgoviºte (2009-2011). Medaliatã cu bronz la
campionatele mondiale de juniori (2006, categoria 63
kg.). A câºtigat douã medalii de bronz la campionatele
europene din 2005 (categoria 63 kg), atât la seniori cât
ºi la juniori. De 6 ori campioanã naþionalã de seniori
(2004-2008, 2011). Clasatã de Federaþia Românã de
Lupte pe locul 2 în ierarhia celor mai buni luptãtori români
ai anului 2006. Desemnatã de douã ori Cel mai bun
sportiv al anului din judeþul Dâmboviþa (2005, 2006).
Cãsãtoritã cu Ionuþ Panait, vicecampion european la
lupte greco-romane. (A.B.)

Agepsina Macri, Radu Beligan, Grigore Vasiliu-Birlic,
Marcel Anghelescu, Marioara Voiculescu, Sonia
Cluceru, de Teatrul Naþional din Bucureºti ºi Teatrul
Naþional din Craiova; concerte susþinute de George
Enescu; congresele Asociaþiei generale a Învãþãtorilor
din România (august 1911), Asociaþiei Române pentru
Înaintarea ºi Rãspândirea ªtiinþei (septembrie 1911),
Ligii Culturale (iulie 1928), Partidului Naþional Liberal
(mai 1936), Conferinþa judeþeanã a Frontului Plugarilor
(februarie 1945) cu participarea lui Mihail Ralea. Tot
aici a avut loc ºi prima proiecþie cinematograficã din
Târgoviºte în vara anului 1914, doar la nouãsprezece
ani dupã premiera cinematograficã a fraþilor Lumière, la
Paris, datoratã antreprenorilor S. Florescu ºi Simion
Marcu. Întâlniri eveniment cu marii scriitori Ionel
Teodoreanu, Cezar Petrescu, Gala Galaction, Victor
Ion Popa, ªerban Cioculescu, Radu Boureanu, Victor
Eftimiu, Ion Minulescu, Cicerone Theodorescu, Ion Th.
Ilea, invitaþi ai gazetarului Ion Vasiliu. Aici a funcþionat
Universitatea Popularã, inauguratã la 18 februarie în
1940, când personalitãþi ale vieþii culturale naþionale
conferenþiazã despre românism ºi spiritul de regalitate;
concepþia de bine ºi de rãu; teoria relativitãþii; spiritul
eroic; naþionalism; poezia modernistã. (G.C./A.B.)
SALA SPORTURILOR Ideea construirii acestui
obiectiv în municipiul Târgoviºte a apãrut la începutul
deceniului opt, în contextul în care investiþiile masive
din Platforma Industrialã Sud (Combinatul de Oþeluri
Speciale, Întreprinderea de strunguri SARO,
Întreprinderea de Surse Luminoase Romlux) au permis
alocarea de fonduri importante ºi pentru domeniile
edilitar-gospodãresc ºi social-cultural. Astfel a fost
posibil ca în acei ani alãturi de construcþiile de locuinþe,
surse ºi reþele de apã, staþii de epurare ºi reþele de
canalizare, centrale ºi reþele termice etc. sã înceapã
lucrãrile la Casa de Culturã a Sindicatelor, Casa de
Culturã a Tineretului, Hotelul Dâmboviþa, Cinemascopul
Independenþa ºi Sala Sporturilor. Acest ultim obiectiv
este amplasat în microraionul VI, în apropierea Haltei

SALA DE ARME Celebrã instituþie, a cãrei clãdire,
construitã la iniþiativa reputatului prefect George Caïr 
arhitect, Enache Lãzãrescu  este inauguratã în 1907.
De-a lungul unui secol va fi salã de arme  de unde ºi
numele , destinatã jocurilor de societate (concursuri
de tir, de sabie ºi de tras cu arcul), ateneu popular,
casã de culturã raionalã ºi municipalã, instituþie de
culturã a Garnizoanei Târgoviºte (casã de culturã, Club
Gloria, Cerc Militar). A gãzduit câteva evenimente
importante pânã la al Doilea Rãzboi Mondial:
spectacolele teatrale prezentate de binecunoscuta
trupã de operetã a lui I. Bãjenaru ºi Al. Dan, de marii
actori Maria Filloti, Petre Liciu, Agatha Bârsescu,
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îmbunãtãþire a confortului (atât pentru sportivi cât ºi
pentru spectatori) care au constat, între altele, în dotarea
cu sursã proprie de agent termic; înlocuirea integralã a
instalaþiilor ºi reþelelor sanitare, gaze, termice; înlocuirea
integralã a tâmplãriei interioare ºi exterioare din lemn
cu termopan; înlocuirea pardoselii din lemn cu parchet
ultraperformant; înlocuirea sistemului de iluminat ºi
aducerea acestuia la parameterii ceruþi pentru
desfãºurarea unor competiþii de cel mai ridicat nivel
internaþional etc. La începutul anului 2011, conform
documentaþiei existente la Autoritatea Naþionalã de Sport
ºi Tineret, Sala Sporturilor din Târgoviºte era clasificatã
între primele 5 din România la aceastã categorie. (A.B.)

CFR Romlux, la ieºirea din Târgoviºte cãtre Câmpulung
(DN 72 A) ºi a fost proiectat de un colectiv de la Institutul
de Proiectãri Judeþean Dâmboviþa condus de arh.
Gheorghe Pintea ºi ing. Cristian Sora. Lucrãrile au
început în 1975 ºi au fost date spre execuþie, în postura
de antreprenor general, Ministerului Construcþiilor
Industriale  Grupului de ªantiere Construcþii Târgoviºte.
Cutremurul din 4 martie 1977 a impus, din motive de
ordin economic, întreruperea lucrãrilor pentru aproximativ
un an. Aceasta a condus la o întârziere în finalizarea
lor faþã de estimarea iniþialã, ceea ce a fãcut ca obiectivul
sã fie raportat ca dat în funcþiune abia în noiembrie 1979,
în cinstea Congresului al XII-lea al PCR. Terminarea
realã a lucrãrilor s-a produs la jumãtatea lunii decembrie,
iar inaugurarea efectivã s-a oficiat la 20 decembrie 1979
prin tãierea panglicii de cãtre generalul Marin Dragnea
 Primvicepreºedinte al Consiliului Naþional pentru
Educaþie Fizicã ºi Sport, în fapt ªeful Sportului
Românesc din acel moment ºi Florea Ristache  primsecretar al Comitetului Judeþean PCR Dâmboviþa. La
eveniment au participat, în salã, peste 2000 de
spectatori (fericiþii posesori ai invitaþiilor oficiale) în timp
ce în exterior se mai aflau alte 2-3 mii. Cu acel prilej
loturile olimpice ale României de handbal, volei,
gimnasticã ºi judo au prezentat un reuºit program
demonstrativ la care ºi-au adus aportul cei mai
reprezentativi practicanþi ai sporturilor respective din
ierarhia internã. Imediat dupã darea în folosinþã, Sala
Sporturilor din Târgoviºte a devenit o gazdã obiºnuitã a
multor competiþii interne ºi internaþionale. Pot fi amintite
în acest context, pe plan intern, finale de campionate
naþionale de seniori, tineret, juniori, la judo, lupte, box,
baschet, sute de meciuri în diviziile A sau B la baschet,
volei, handbal. În ceea ce priveºte competiþiile cu caracter
internaþional acest templu al sportului a fost gazdã
ospitalierã ºi, mai ales, impecabilã din punct de vedere
al asigurãrii condiþiilor tehnice de concurs pentru
meciurile formaþiilor târgoviºtene de baschet feminin ºi
volei feminin în Cupele europene; meciuri oficiale ale
reprezentativei feminine de baschet a României în
preliminariile Campionatelor Europene; Campionate
Europene de Juniori, Concursul Internaþional Prietenia
de juniori ºi Campionatele Internaþionale de Seniori ale
României, la judo; Cupa Europei, la popice; Trofeul
Carpaþi la handbal feminin; Campionatul balcanic de
baschet junioare; Trofeul Prietenia la volei junioare;
meciuri interþãri ale reprezentativelor României de tenis
masculin ºi gimnasticã masculin etc. Pe parchetul Sãlii
Sporturilor din Târgoviºte au evoluat nume mari ale
sportului mondial, campioni olimpici la baschet sau
handbal, campioni mondiali sau europeni la baschet,
volei, handbal, gimnasticã, judo, popice. Pe parcursul
celor peste trei decenii care au trecut de la darea ei în
folosinþã Sala Sporturilor din Târgoviºte a beneficiat în
mai multe rânduri de lucrãri de modernizare ºi

SALA VULTURUL Se afla în proprietatea Societãþii
Cooperatiste de Credit ºi Economie, situatã pe strada
Libertãþii, în zona centralã a oraºului. Sala era închiriatã
organizatorilor de spectacole ºi trupelor aflate în trecerea
prin oraº. Reorganizarea sãlii de spectacol de la Sala
de Arme în 1923, a fãcut sã scadã interesul pentru
aceasta. Conºtienþi de decalajul existent între cele douã
sãli, proprietarii au iniþiat renovarea sãlii în 1928. Sala a
rezistat vremurilor pânã dupã 1950. (M.O.)
SALONUL ARTIªTILOR PLASTICI AMATORI În
lunile februarie  aprilie ale anului 1982, la Casa de Culturã
a Sindicatelor din Târgoviºte are loc prima ediþie a
Salonului artiºtilor plastici amatori cu genericul Culorile
acestui pãmânt, sub egida Centrului Judeþean al Creaþiei
populare Dâmboviþa. Au participat artiºti plastici amatori
din judeþele Brãila, Dâmboviþa, Galaþi, Olt ºi Vaslui. (G.C.)
SALUBRITATEA ORAªULUI (1856-1938) Primele
mãsuri de igienã publicã ºi salubritate din epoca
modernã au fost legate de organizarea activitãþii
comerciale, în special, dupã mutarea târgului
sãptãmânal (1847) în interiorul oraºului. Cantitatea mare
de gunoi provenitã din târgul sãptãmânal ºi din oborul
de vite a dus la iniþierea unor mãsuri care obligau pe
comercianþi la strângerea gunoaielor. Serviciul de
salubritate avea în 1856 angajaþi 20 de mãturãtori ºi un
ºef, care se foloseau de trei care de boi, ºapte dube de
mânã ºi o saca tip turbinã, folositã la stropirea strãzilor.
Exista ºi un serviciu pentru ridicarea gunoaielor de la
particulari, iar la salubrizarea oraºului participau ºi
pompierii prin stropirea strãzilor cu ajutorul sacalelor.
În ciuda acestor mãsuri starea de curãþenie a oraºului
era precarã, fiind necesarã canalizarea mãcar a
principalelor strãzi ºi a centrului comercial. La aspectul
neîngrijit al strãzilor contribuiau ºi animalele lãsate libere
sã circule pe strãzi (haite de câini ºi turme de porci).
Pentru înlãturarea acestor practici au fost elaborate
regulamente comunale care interziceau circulaþia liberã
pe strãzi a animalelor. În 1889, se elaboreazã
regulamente pentru curãþenia pe strãzile oraºului ºi
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conferenþiar universitar la universitãþile Valahia ºi
Hyperion din Bucureºti. ªi-a luat doctoratul în geografie
la Universitatea Bucureºti. Este fondatorul ºi directorul
Editurii Transversal din Târgoviºte. A publicat ca unic
autor ºi coautor, numeroase lucrãri despre Subcarpaþii
de Curburã, geostrategia dezvoltãrii economice
regionale, de geopoliticã politico-militarã ºi a Dunãrii,
cât ºi despre aºezãrile ºi monumentele dâmboviþene.
Este membru al Societãþii Naþionale de Geografie, al
Asociaþiei Geografilor Umaniºti din România (fondator)
ºi al Uniunii Ziariºtilor Profesioniºti din România. (G.C.)

pentru strângerea porcilor ºi închiderea animalelor
slobode. De asemenea, au fost îndepãrtate din centrul
oraºului, stabilimente poluante: gãzãriile, depozitele de
spirt ºi materialele inflamabile, tãbãcãriile, scaunele de
tãiat carne. Procesul de modernizare a oraºului de la
sfârºitul secolului al XIX-lea a impus ºi organizarea unui
serviciu al salubritãþii, al cãrui regulament a fost elaborat
în anul 1893. În 1920, medicul Ioan Alexandrescu
solicita reînfiinþarea serviciului de curãþenie a strãzilor
ºi a pieþelor. Noul serviciu reînfiinþat era compus dintr-un
inspector al strãzilor ºi un mãturãtor ºef ce coordona
activitatea a 25 de mãturãtori, iar dotarea serviciului
consta în patru cãruþe cu boi ºi mai multe cotigi de mânã.
În 1928, Primãria a iniþiat construirea unui local pentru
serviciul salubritãþii compus dintr-o cazarmã specialã
pentru muncitori. Noul local avea ºase dormitoare, sãli
de masã ºi bucãtãrie, întreaga lucrare fiind executatã de
cãtre antreprenorul Eralio Zinelli. Noul serviciu purta
denumirea de Seviciul Salubritãþii Oraºului ºi a fost dotat
cu mijloace de transport noi, iar cele vechi au fost
reparate. De o mare importanþã pentru menþinerea
curãþeniei oraºului a fost achiziþionarea unei cisterne sau
cisternã-stropitoare în 1928. Interesul pentru organizarea
ºi dotarea acestui serviciu s-a menþinut ºi în perioada
urmãtoare astfel cã, în 1938 s-au construit garajul, oborul
de vite ºi cereale, remiza pentru etuvã. (G.T./ C.V.)

SANATORIUL TBC TÂRGOVIªTE ÎN PERIOADA
COMUNISTÃ Avea 600 paturi, asigura sãnãtatea
oraºului ºi judeþului. Pentru combaterea tuberculozei,
în oraº exista un dispensar de specialitate (în judeþ mai
existau încã patru unitãþi). Activitatea desfãºuratã de
cadrele medicale din Inspectoratul Sanitar ºi din
Laboratorul de bacteriologie ºi virusologie era îndreptatã
spre rezolvarea problemelor de saniþie ºi epidemiologie.
Ca urmare a mãsurilor luate, s-a redus incidenþa unor
maladii în oraº ºi în judeþ. Dacã se ia ca punct de plecare
ani 1950 ºi 1968, an de reînfiinþare a judeþului, se
constatã cã febra tifoidã s-a redus de la 34,4  la 1,6,
malaria de la 338, 3 la 0, poliomielita de la 42,6 la
0, TBC de la 492,7 la 159,1, difteria de la 15,6
la 0, tetanosul de la 295 la 0,6.(G.T./ C.V.)

SALVARESSO, Ecaterina (încep. sec. XVI  febr./
apr. 1589, Bucureºti) Soþia lui Alexandru II Mircea,
regenta lui Mihnea Turcitul (1577-83; 1585-91). Nãscutã
în familia unor italieni grecizaþi, Salvaressi, s-a cãsãtorit
cu Alexandru, cel mai probabil la începutul anului 1565
(primul lor copil, Mihnea, nãscându-se pe 26 oct. 1565).
Cuplul a rezidat temporar ºi la Târgoviºte. Dupã moartea
lui Alexandru, Mihnea, ocupã tronul, fiind tutelat de mama
sa, ea intitulându-se doamna Ecaterina a toatã
Ungrovlahia ºi având grijã ca domnul sã ducã o politicã
filo-otomanã. A ales ca soþie pentru Mihnea o femeie
simplã, pe Neaga, fiica lui Vlaicu clucerul, considerând
cã nu este obligatoriu sã fie de neam mare, sã fie
bãrbatul bun, el cinsteºte femeia; pe oricare ar lua-o, va
fi doamnã. Dupã mazilirea fiului ei (aug. 1583), întreaga
familie s-a retras la Istanbul, fiind exilatã mai întâi în
insula Rhodos, apoi la Tripoli (1584-85). În cea de-a doua
domnie, pânã în 1589, conducerea a fost influenþatã
profund de ea ºi de Petru ªchiopul, domnul Moldovei,
unchiul lui Mihnea. Înmormântatã în Mãnãstirea Sf. Troiþã
din Bucureºti, ctitoritã de soþul ei. (A.ª./M.O.)

SANDA, Victor (1.I.1954, Comiºani, Dâmboviþa)
Inginer, director, politician. Absolvent al Facultãþii de
Electrotehnicã-Institutul Politehnic Bucureºti (1978). A
lucrat ca inginer la Întreprinderea Mecanicã Mija, inginerºef la IPIS Dâmboviþa, ºef-brigadã la C.M. Primãria
Târgoviºte, director la ICRAL ºi la S.C. COMPLIS S.A.
Târgoviºte. Membru PDSR, PSD, preºedinte al
organizaþiei municipale Târgoviºte ºi vicepreºedinte al
Organizaþiei judeþene. A fost consilier judeþean în
legislaturile 1992-1996 ºi 1996-2000, prefect al judeþului
Dâmboviþa (2000-2004), deputat (2004-2008). Are
contribuþii la diverse realizãri târgoviºtene: sala de sport
a Clubului Sportiv ªcolar, construirea unor apartamente
sociale, inaugurarea pieþelor agroalimentare Bãrãþiei ºi
Micro VI etc. (M.C.)
SANDU, Constantin (7.X.1911, Vitomireºti, Olt)
Primul primar comunist, a condus primãria între aprilie
1948  noiembrie 1948. A avut cinci clase primare ºi
era un croitor care se aciuiase în Gura Ocniþei, unde
devenise membru de partid din 1941. A fost instalat
primar pentru cã în oraº nu se gãsise nicio persoanã
care sã fie consideratã suficient de devotatã politic pentru
a pune în aplicare politica PCR, care viza transformãri
esenþiale. În acest spirit, primarul oraºului a solicitat
Ministerului Afacerilor Interne, naþionalizarea mai multor
întreprinderi care sã constituie Serviciul întreprinderilor

SAMOILÃ, Eduardt (14.XII.1974, Târgoviºte)
Absolvent al Liceului Ion Heliade-Rãdulescu ºi al
Facultãþii de ªtiinþe Umaniste  istorie-geografie  a
Universitãþii Valahia din Târgoviºte. A fost profesor la
Seminarul Teologic Sf. Ioan Gurã de Aur, apoi a obþinut
gradele didactice de preparator, asistent, lector ºi
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fusese casa boierului Vergu ºi a servit drept salã de
spectacole ºi de bal. Era denumitã La Tunel dupã o
serie de portice pe care erau pictate scene de carnaval.
A ieºit din circuitul sãlilor de spectacol, pentru cã a fost
cumpãratã de comunitatea israelitã ºi transformatã în
sinagogã. Amfiteatrul Gimnaziului Ienchiþã Vãcãrescu,
construit odatã cu gimnaziul în 1893, a început sã fie
mai cãutat datoritã calitãþilor sale superioare. (M.O.)

naþionalizate ale oraºului, compus din cinci mori, patru
brutãrii mecanice, 3 fabrici de tâmplãrie, 2 fabrici de
stearinã, o fabricã de oxigen ºi o fabricã de spirt. Dupã
ce a reuºit sã punã în aplicare obsedanta ideologie
comunistã de naþionalizare, rolul lui Constantin Sandu
la Târgoviºte s-a încheiat, fiind chemat sã îndeplineascã
importante misiuni în ierarhia nomenclaturii comuniste.
Deputat în Marea Adunare Naþionalã (din partea judeþului
Dâmboviþa: 1948-1952), ministru adjunct la Ministerul
Gospodãriei Comunale ºi Industriei Locale (1951-1952),
vicepreºedinte al Consiliului de Stat pentru Colectarea
Produselor Agricole (1952) etc. (M.O.)

SÃNDULESCU, Constantin (6.X.1888, Clocaciov,
Olt  ?) Colonel, publicist, membru marcant al Partidului
Naþional Þãrãnesc, preºedinte al organizaþiei Târgoviºte
ºi vicepreºedinte din anul 1931 al organizaþiei judeþene,
deputat în anii 1928-1929, prefect al judeþului Dâmboviþa
în anii 1929-1930 ºi 1932-1933, preºedintele Comisiei
Interimare a judeþului (1932-1933), consilier la primãria
Târgoviºte (1934-1936). Pentru perioada când a avut
funcþii publice C. Sãndulescu s-a îngrijit de îmbunãtãþirea
infrastructurii, revigorarea învãþãmântului ºi a culturii,
cinstirea memoriei eroilor neamului, inaugurarea unor
unitãþi spitaliceºti în Târgoviºte, suplimentarea fondurilor
pentru aprovizionarea cu porumb a þãranilor din zonele
calamitate º.a. S-a implicat în acþiunile de revenire a
PNÞ la guvernare. A publicat articole pe teme politice
în ziarul Vremea nouã. A fost membru al Delegaþiei
permanente a PNÞ. În iunie 1934, cu ocazia constituirii
noului Consiliu judeþean a fost inclus în calitate de
consilier cu drept de vot deliberativ (ca fost prefect). A
participat la alegerile parlamentare din 1939, câºtigând,
alãturi de Nicolae Rizescu, la categoria comerþ-industrie.
În timpul regimului antonescian (1940-1944) a acþionat
alãturi de Cezar Spineanu ºi de alþi fruntaºi ai PNÞ pentru
a reface sau a menþine structurile organizaþiei în oraº ºi
în judeþ. Dupã 1945 a acþionat pentru revenirea la
democraþie, intrând în vizorul organelor de urmãrire. A
fost arestat în anul 1952, iar în 1958 a fost condamnat
la 20 de ani de închisoare pentru uneltiri contra ordinii
sociale, fiind graþiat în aprilie 1964. (M.C.)

SÃCUIANU, Neagoe (1615  6.IV.1680) Fiul lui
ªtefan logofãt ºi al Stanei, a fost cãsãtorit cu Zamfira,
fiica lui Oprea logofãt din Sãteni. Dupã ce a ocupat
diferite funcþii dupã 1640 (postelnic, logofãt, logofãt de
vistierie), a devenit mare postelnic (1656-1658) în Sfatul
domnesc al lui Constantin ªerban, care i-a botezat ºi
fiica, Bãlaºa. A urmat în pribegie pe Constantin ªerban
(în Polonia ºi în alte pãrþi). Revenit în þarã s-a aflat membru
în sfatul domnesc: mare postelnic (1659), mare clucer
(1665-1666, 1668-1669), mare vornic (1669, 1672-1673),
mare ban (1678-1679). Ostil Cantacuzinilor, membru
marcant al partidei Bãlenilor, a susþinut ca domn pe
Grigore Ghica ºi a mers cu oastea la Hotin. A fugit în
Transilvania în timpul domniei lui Gh. Duca, dar a revenit
în þarã ºi a ºtiut sã se facã util, conducând armata Þãrii
la Hotin (1673) ºi la Cehrin (1677), când ºi-a întocmit ºi
diata. A fost ctitorul bisericii din Sãcuieni (care se
încadreazã în evoluþia monumentelor târgoviºtene) ºi a
dorit sã înfiinþeze schitul Cetãþuia, pe care n-a apucat
sã-l ctitoreascã. A influenþat prin construcþia ctitoritã
evoluþia din zonã pe plan arhitectural ºi artistic. (M.O.)
SÃLILE PENTRU REPREZENTAÞII TEATRALE
Cunoscute în a doua jumãtate a secolului au fost:
Grãdina Curcubelului Situatã pe strada cu acelaºi nume
azi plutonier Diþescu Stan, amenajatã în 1989 prin
iniþiativa artiºtilor Iancu Brezeanu ºi Zaharia
Buruienescu, pe un teren care aparþinea lui Marinicã
Ivãnescu, proprietarul restaurantului Ioropa; Grãdina ºi
Sala Pitiº. Situate în zona centralã a oraºului, pe strada
Stelea (azi banca de Dezvoltare); Grãdina Parþacov
Situatã în zona UPET; Grãdina Ciocârlan situatã la
intersecþia strãzilor Tudor Vladimirescu ºi D. Bãltãreþ,
unde duminica ºi în zilele de sãrbãtoare veneau orãºenii
la iarbã verde pentru cã acolo cânta muzica militarã ºi
se desfãºurau diferite activitãþi culturale. Pentru cã aici
nu exista scenã, spectacolele de teatru erau rare. Sala
Tunel se afla situatã în apropierea Sinagogii. Era o mare
clãdire particularã, fãcutã pe una din pivniþele cele mai
mari din Târgoviºte, ce se zice cã fusese a domnului
Matei Basarab sau Brâncoveanu, dupã D.P.
Condurãþeanu. Avocatul Lazãr Petrescu, preciza cã

SÃPTÃMÂNA CÃRÞII LA TÂRGOVIªTE. Iniþiatã
de Societatea Scriitorilor Români s-a bucurat de interes
la Târgoviºte, unde Librãria Socec, sucursala
Târgoviºte, a pus localul la dispoziþie ºi a acordat o
reducere de 20%. Din 1934 ideea organizãrii acestei
acþiuni a fost preluatã la Târgoviºte de Ziarul Ancheta,
care a organizat manifestãri culturale cu ajutorul
cenaclului nou înfiinþat, care funcþiona pe lângã ziar.
Sufletul întregii acþiuni a fost Jean Vasiliu, directorul
ziarului, care a invitat în oraº numeroºi scriitori, directori
de edituri, biblioteci publice. Printre scriitorii prezenþi în
cadrul acestei interesante manifestãri amintim pe: G.
Vlãdescu, Radu Gyr, A. Crevedia, I.C. Vissarion, Teodor
Scarlat, Eugen Ciolac, Ion Aurel Manolescu, Silviu
Cernea, Gaby Michailescu, Virgil Carianopol, ªerban
Cioculescu, Traian Lalescu. Prezenþa acestora fãcea
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SCENA VIEÞII Subtitrarã Revistã de colecþie,
iniþiator (editor/redactor-ºef): Victor Mihalache; apare
pe piaþa presei dâmboviþene în primãvara anului 2006;
mensual color; seniori editori: George Coandã, Lucian
Grigorescu; redactor-ºef: Valentin Florin Luca; redactori:
Andrei Aldea, Corina Diana Luca, Radu Andrei
Mihalache, Daniela Florian, Alina Vulpoiu, Costin
Butãroiu, Margarita Kovalenko (Bulgaria), Adrian Ilinca
(Germania). Rubrici: Reþeta unui artist, Frumuseþea
din spatele mãºtii, Astrologie, Scrable, Sã mai ºi
zâmbim. Îºi înceteazã apariþia în acelaºi an dupã câteva
luni de apariþie. (G.C.)

ca Sala de Arme sã geamã de public, pânã la refuz, ca
la Tãnase. În anii urmãtori, cu ocazia ºezãtorilor
Anchetei s-au organizat expoziþii de picturã, interesante
vitrine cu fotografii, care au animat viaþa culturalã
târgoviºteanã. (M.O.)
SÃPTÃMÂNA Revista Liceului Militar Mãnãstirea
Dealu. Apare la Târgoviºte între 16/22 decembrie 1918
ºi mai 1919. Tipografia Viitorul Târgoviºte. (V.P.)

SÃRÃROIU, Ileana (25.IX.1936, Valea Voievozilor,
Rãzvad, Dâmboviþa  13.V.1979, Unirea, Cãlãraºi) A
urmat Liceul Carabella ºi a debutat la Casa de Culturã
din Târgoviºte, pe scena cãreia a jucat teatru ºi s-a
impus ca interpretã de muzicã popularã ºi romanþe.
Dupã absolvirea ªcolii Populare de Artã a plecat la
Bucureºti unde a activat la Teatrul Ion Vasilescu,
Ansamblul Aviaþiei ºi Ansamblul Ciocârlia (1964). Prima
imprimare a fãcut-o în 1964 la Radio Bucureºti, iar în
1966 a lansat primul disc la Casa de Discuri Electrecord.
S-a impus prin frumuseþea cântecelor, þinuta scenicã
ºi expresivitatea interpretãrii fiind consideratã o voce
nemuritoare a cântecului românesc. Întreprinde turnee
în SUA, Franþa, Germania ºi Israel. Imprimã numeroase
discuri la Casa Electrecord. A valorificat folclorul
muzical dâmboviþean. (M.O./G.C.)

SCHELA ANINOASA-TEIª Schela a reprezentat
prelungirea schelei Viforâta, zãcãmintele petrolifere
proveneau din stratul Meotic. Societatea Petrolmina
a instalat sonde de explorare împreunã cu Societatea
Petrolul Românesc pe perimetrele acestei societãþi,
luate în concesiune de la stat. În urma operaþiunilor de
explorare, vor fi stabilite opt perimetre, iar societãþii
exploratoare Petrolmina, i-a revenit perimetrul opt.
Operaþiuni de explorare a mai executat ºi Societatea
Steaua Românã. Primele producþii a obþinut Societatea
Petrolmina cu Sonda 53 care a dat o producþie de 15
vagoane þiþei pe zi producând un total de 49.000 vagoane
þiþei. Aceastã societate a dat în producþie ºi alte sonde:
Sonda 61 cu o producþie de 10 vagoane þiþei pe zi, Sonda
102 cu 17 vagoane þiþei pe zi, care produceu cumulat
9.000 vagoane þiþei. În anul 1936, au intrat în producþie
societãþile: Petrolmina cu Sonda 6 cu o producþie de
4,5 vagoane þiþei pe zi, Prahova cu Sonda 52 cu o
producþie de 10 vagoane þiþei pe zi ºi Sonda 102 cu 16
vagoane þiþei pe zi. În statisticile petroliere pe luna mai
din anul 1937, schela apare cu patru societãþi productive: Unirea  2.367 tone þiþei, Prahova  5.884 tone
þiþei, Petrolul Românesc  868 tone þiþei ºi Petrolmina 
222 tone þiþei. În concluzie, prima producþie a schelei
se înregistreazã în 1935 cu 82.677 tone þiþei, creºte în
1936, la 125.649 tone þiþei, dupã care scade la 98.237
tone þiþei în 1937. (G.T./ C.V.)

SÃRBÃTOAREA DATINILOR CREªTINEªTI A fost
înfiinþatã în 1932 din iniþiativa elevilor ªcolii Normale ºi îºi
desfãºura activitatea în preajma sfintelor sãrbãtori ale
Crãciunului ºi ale Anului Nou. La reuºita acestei iniþiative a
contribuit ºi avocatul N.N. Ciornei, prefectul judeþului. (M.O.)
SÂNPETREAN, George (17.VII.1945, Braºov)
Profesor, poet, critic literar, traducãtor, publicist. Dupã
absolvirea Liceului Andrei ªaguna din oraºul natal,
urmeazã Facultatea de Filologie a Universitãþii Bucureºti
(1968). Profesor la Doiceºti ºi Târgoviºte, pânã la
pensionare. Debut cu poezie în Astra (1969).
Colaboreazã la Vatra, Amfiteatru, Astra, Luceafãrul,
Flacãra, Dâmboviþa, Realitatea dâmboviþeanã,
Târgoviºtea, Litere, cu poezie, prozã, cronici literare,
traduceri, în special din literatura rusã (Evghenii Vinokurov,
basme iakuþe) sau basme japoneze. Prozã ºi poezie în
antologiile târgoviºtene Culorile pãmântului (1971),
Poezia cetãþii (2001), Eminescu (2002), Pe o coajã
de vocalã (2003), precum ºi în Se cãsãtoresc dovlecii,
antologie satiricã editatã de revista Astra. Prezent în
emisiunile Radiodifuziunii române. Membru al Societãþii
Scriitorilor Târgoviºteni (2005). Literaturã originalã pentru
copii în almanahuri ºi reviste destinate acestora. Debut
editorial cu Traista cu ghicitori (1999), urmat de volumul
de versuri Migraþia umbrelor (2000). Traduce din rusã,
germanã. Prefaþeazã apariþia unor volume ale publiciºtilor
dâmboviþeni. (V.P.)

SCHELA BUCªANI Schela este situatã geografic
la 19 km sud-est de Târgoviºte. În 1900 regiunea a fost
cercetatã în vederea depistãrii de zãcãminte miniere.
Primele sonde au fost aºezate de Societatea Playte în
1900, pe moºia Dalles. Exploatarea a fost pãrãsitã în
1907, deoarece se considera cã aceastã zonã avea o
importanþã secundarã. Cercetãrile ulterioare au
constatat, cã stratul Meotic era productiv ºi conþinea
zãcãminte de þiþei importante situate la adâncimea de
900-2000 metri. Ca urmare a acestei descoperiri,
Societãþile Steaua Românã ºi Columbia au fãcut achiziþii
de terenuri de la particulari, cele mai importante fiind
situate pe prundul râului Ialomiþa. Pe aceste terenuri s-au
instalat numeroase sonde, fiind cele mai productive.
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Pãcurei, Pãianjenului, unde se aflau deschise 200 de
puþuri. Referitor la adâncimea puþurilor se arãta cã
aceasta ajungeau pânã la 60 stânjeni, iar producþia varia
între 100-800 vedre pe zi. În acestã schelã au avut
perimetre de exploatare concesionate de la stat de cãtre
societãþi cu capital strãin: Franco-Românã, Regatul
Român ºi Pleyte M.C, dar ºi capitaliºti autohtoni, ca
Ioan Grigorescu ºi N.St. Cesianu. Primul exploatator
menþionat de documente la 1855, era arendaºul Teodor
Cincan, care a obþinut de la egumenul Mânãstirii
Mãrgineni exploatarea puþurilor de pãcurã, dar nu va fi
pusã în practicã din cauza neînþelegerilor ivite între
arendaº ºi egumen. În statistica producþiei petrolului
pe þarã realizatã de inginerul V. Puºcariu, în 1908, era
trecutã schela Colibaºi-Reºca având societãþile care
activau aici în ordine alfabeticã, dupã cum urmeazã:
Societatea Astra Românã: 1907-1908  185.850 kg;
Societatea Franco-Românã: 1902-1903  537.834 kg,
1903-1904  380.109 kg, 1904-1905  258.500 kg;
Întreprinderile Ioan Grigorescu: 1899-1900  3.079.228
kg, 1900-1901  2.904.450 kg, 1901-1902  3.395.113
kg, 1902-1903  3.926.227 kg, 1903-1904  5.236.813
kg, 1904-1905  4.608.791 kg, 1905-1906  3.820.488
kg, 1906-1907  3.686.481 kg, 1907-1908  3.351.961
kg; Pleyte M.C.: 1906-1907  680.100 kg; Exploatarea
Cesianu de la Reºca: 1903-1904  51.286kg, 19041905  117.488 kg, 1905-1906  143.312 kg, 19061907  119.958 kg, 1907-1908  85.443 kg. Cel mai
important întreprinzãtor al schelei a fost Ioan Grigorescu
din Târgoviºte. Acesta avea în schelã puþuri sãpate
manual ºi 11 sonde. Obþinând rezultate bune, a încercat
îmbunãtãþirea procesului de producþie prin legarea
exploatãrii petroliere de rafinãria sa din Târgoviºte, printro conductã de 23 de km (1898). Ioan Grigorescu a avut
perimetre de exploatare obþinute prin concesiune de la
stat ºi la Reºca în punctul Malul-Roºu. Aici exploatarea
s-a fãcut prin puþuri sãpate manual, obþinându-se
rezultate mulþumitoare cu cheltuieli mici. Începând cu
anul 1900, Ioan Grigorescu a modernizat exploatarea
din schela Colibaºi prin forarea cu sonde. Cu toate
investiþiile fãcute, producþia schelei Colibaºi-Reºca dupã
anul 1907, a început sã scadã astfel cã, în 1909, întrega
schela a produs 116.200 kg ºi avea nouã puþuri productive, opt abandonate, ºapte în lucru ºi numai sonda 7 în
producþie. Producþia schelei Colibaºi s-a menþinut în
jurul valorii de 123.554 kg pânã în 1915, produsã de
patru puþuri ºi patru sonde. În 1920, la schela Colibaºi,
era menþionat singurul exploatator I. Grigorescu, ca de
altfel ºi în anii precedenþi, având în producþie douã sonde
ºi patru puþuri, iar la Reºca douã puþuri. În luna mai
1920, acesta producea la Colibaºi 26.040 kg, iar la
Reºca 10.870 kg. Producþia la schela Colibaºi începea
sã se redreseze în 1924, obþinându-se câte 49 tone pe
trimestru, iar în 1925 câte 30 de tone. La Reºca, în
aceeaºi perioadã se obþineau câte 24 tone ºi respectiv

La 1 august 1934 a apãrut Decretul Regal pentru
explorarea unui perimetru de 1.000 ha. acordat Societãþii
Unirea. Perimetrul se numea Comiºani-Hãbeni-Bucºani,
pe care s-au obþinut rezultate favorabile în urma
explorãrii lui. Societatea Steaua Românã, a rãzbit în
noiembrie 1934 cu Sonda 1, obþinând o producþie de
120 vagoane þiþei pe zi, iar în decembrie a obþinut 170
de vagoane þiþei pe zi. Succesul acestei societãþi, era
anunþat în revista Monitorul Petrolului Românesc,
însemnând de fapt, punerea în valoare, a unei noi regiuni
petrolifere ºi anume Bucºani. În anul 1934, Societãþile
Steaua Românã ºi Unirea au avut mai multe sonde în
exploatare cu producþii mari. Producþia anului 1934 a
fost de 6.683 tone þiþei, iar a anului 1935 a crescut la
643.264 tone þiþei. Societãþile petroliere cu cele mai mari
producþii în schelã au fost Steaua Românã, Concordia
ºi Unirea, iar unele sonde au fost renumite prin producþiile
record obþinute zilnic, producþii de 50 de vagone þiþei pe
zi. Ca urmare a acestor recorduri, în 1936, schela
Bucºani a dat cea mai mare producþie de 2.176.555
tone þiþei. Direcþia minelor era preocupatã de noile regiuni
petrolifere descoperite, Bucºani ºi Viforâta, urmãrind
sã se facã o extracþie raþionalã a zãcãmintelor prin
ferirea lor de degazeifiere prematurã. În acest sens se
constituia Sindicatul exploatatorilor care trebuia sã
coordoneze mãsurile de raþionalizare, cele mai
importante fiind: cruþarea gazelor ºi aºezarea sondelor
la o distanþã de 200-300 metri între ele. Rezultatele
acestor mãsuri nu au avut succesul scontat, deoarece
au fost aplicate tardiv ºi ca urmare, producþia a scãzut
vertiginos în 1936 la 963.114 tone þiþei, în 1937 la 834.094
tone þiþei, iar în 1938 producþia pe nouã luni era de doar
288.619 tone þiþei. Producþiile schelei Bucºani raportate
în procente, din totalul producþiei judeþului Dâmboviþa,
însemnau: 0,15% în 1934, 14,18% în 1935, 43,53 % în
1936 ºi 29,04 % în 1937, iar din producþia þãrii însemnau:
0,08% în 1934, 7,66% în 1935, 25,01% în 1936 ºi
13,46% în 1937. Dintre regiunile petrolifere nou
descoperite, regiunea Bucºani poate fi consideratã o
încununare a eforturilor depuse în vederea descoperiri
de noi zone petrolifere, pentru asigurarea unor producþii
mari, care sã acopere deficitul altor schele intrate în
regres, dar ºi pentru crearea unor rezerve de viitor în
materie energeticã. (G.T./ C.V.)

SCHELA COLIBAªI  REªCA (MALU-ROªU) Din
punct de vedere geografic acestã schelã era aºezatã
la nord-vest de schela Moreni, iar din punct de vedere
geologic se situa pe flancul de nord al anticlinalului
Mãgureni-Ederile-Colibaºi-Ocniþa. Schela Colibaºi a fost
una dintre cele mai vechi din þarã, pãstrându-se
înregistrãrile statistice ale producþiei începând cu anul
1857 pânã la 1931, ultimul an de producþie al schelei.
Economistul P.S. Aurelian amintea cã exploatarea
petrolului s-a fãcut în vãile Glodului, Furnicaºului,
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 1.616.140 kg, 1902-1903  1.664.717 kg, 1903-1904
 2.405.811 kg, 1904-1905  2.455.664 kg, 1905-1906
 2.861.217 kg, 1906-1907  2.828.458, 1907-1908 
2.542.842 kg. Printre cei 30 de petroliºti figurau
dâmboviþenii Ioan Grigorescu, Grigore Gavrilescu,
Florea Petrescu, Mihail Câmpeanu, Ion Stematiu º.a.
În aceastã schelã Ioan Grigorescu, a avut luate în
concesiune puþuri înainte de 1890 de la particularii:
Florea Petrescu, Stan Ion Dovleac, Niþã Stan Dovleac,
N. Onicescu, N.G. Drãgan, Florea Nãstase Pãtru, Rosa
Neurerman, pentru care plãtea arendã în bani. Producþia
schelei Glodeni a scãzut treptat, astfel cã în 1910 mai
producea 124.000 kg, ajungând în 1920, sã producã
doar 60.000 de kg, producþie care se va menþine pânã
în 1927. Schela s-a redresat în 1932, când sunt instalate
sonde de foraj în perimetrele Haralambie Georgescu 
Florea Petrescu ºi în cele deþinute de Societatea Steaua
Românã. Producþia realizatã pe primele nouã luni ale
acestui an, era: ianuarie  1276 tone, februarie  1071
tone, martie  1092 tone, aprilie  1024 tone, mai  941
tone, iunie  581 tone, iulie  680 tone, august  528
tone, septembrie  561 tone ºi octombrie  537 tone.
Dupã acest an, producþia schelei a scãzut din nou, astfel
cã în statisticile din 1937, apar doar doi exploatatori:
Societatea Steaua Românã ºi diversele exploatãri
(exploatãri mici). Producþia pe lunile ianuarie-mai la
Societatea Steaua Românã era de 480 tone, iar cea a
diverselor exploatãri de 50 tone. Perioada 1899-1908
a fost o perioadã de maximã dezvoltarea acestei
schele, cu anul de vârf 1905-1906 când producþia totalã
a ºantierului a fost de 2.861.217 kg, producþie obþinutã
de pe proprietãþile particulare ale celor 30 de
concesiuni. (G.T./ C.V.)

12 tone þiþei. Din anul 1928 producþia acestei schele,
Colibaºi-Reºca, apãrea în statistici împreunã cu schela
Glodeni, având o producþie medie de 20-22 tone,
producþie care se va menþine pânã în anul 1930. Anul
1931 este ultimul an de producþie al ºantierului. Schela
Colibaºi-Reºca a fost pusã în valoare de industriaºul
I.Grigorescu. Perioada cea mai înfloritoare a acestei
schele a fost 1899-1908, când s-au obþinut producþiile
cele mai mari, cu anul de vârf 1903-1904 având o
producþie de 5.236.813 kg. (G.T./ C.V.)

SCHELA GLODENI Era situatã la 15 km nord de
Târgoviºte ºi la circa 5 km de schela Ochiuri. Prima
menþiune despre existenþa petrolului dateazã din 1856.
În 1857, Teodor Mehedinþeanu, a luat în concesiune
terenuri de la particulari ºi a început exploatãrile cu
puþuri de mânã. Puþurile începute de acesta au fost
arendate de Ghica Simionescu (1868-1873), cu preþul
de un galben fiecare puþ. Dupã expirarea acestei
arendãri, schela a trecut în concesiune lui B. Hernia,
apoi la Petrache Pârvulescu ºi în cele din urmã la Ioan
Grigorescu. În 1875, existau un numãr de 20 de puþuri
productive, numãrul lor mãrindu-se la 50 în 1880,
exploatarea lor fãcându-se pe fundul vãii, la adâncimi
de 150 metri. Numãrul exploatatorilor era de 28 în 1880.
Primul puþ cu hecnã a fost pus în funcþiune de
exploatatorul I. Stematiu. În 1890 s-a înfiinþat Societatea
hecna care intermedia vânzarea de petrol dintre
petroliºtii târgoviºteni (Iosif Kûle, Moscu V. Bãlãºescu,
Grigore Gavrilescu, Dumitru Damian, Mihalache
Câmpeanu, Constantin Negoescu) ºi Societatea
Românã pentru industria ºi comerþul de petrol. Revista
Monitorul Petrolului Românesc considera cã anii 1889
ºi 1890 au fost cei mai productivi, ceea ce a determinat
construirea unei conducte de 10 km din schelã la gara
Doiceºti. Conform aceleiaºi publicaþii, schela avea 60
de puþuri productive cu o producþie zilnicã de 6.500 kg,
iar producþia totalã a schelei pe anul 1900, a fost de 35
mil. kg, în creºtere faþã de producþia anului 1899 de
2.340.000 kg. În statisticile producþiei petroliere din
judeþul Dâmboviþa, din anul 1900, aceastã schelã figura
pe primul loc, urmatã de Colibaºi, Reºca ºi Gura Ocniþei.
În 1891, Societatea Pielsticher a forat cu trei sonde, iar
în urma sondajelor fãcute la adâncimi de 230-260 metri
lucrãrile au fost pãrãsite, deºi au fost rezultate
încurajatoare. Aceste sondaje, au dovedit existenþa unor
straturi de petrol mai în adâncime. În 1904 C.
Alimãniºteanu, Ludovic Mrazec ºi Vintilã Brãtianu, prin
lucrãri de prospecþiune geologicã au descoperit petrolul
în stratul Salifer, fiind exploatat. În statistica din 1909,
inginerul V. Puºcariu, referitor la acestã schelã
menþiona cã producþia de petrol este datã de 30 de
exploatatori, de pe terenurile particulare. Producþiile
înregistrate din statisticã sunt în creºtere: 1899-1900 
1.534.391 kg, 1900-1901  2.214.958 kg, 19001-19002

SCHELA GORGOTA Aflatã în imediata apropiere
a Schelei Ochiuri, Schela Gorgota, este o continuare a
exploatãrilor din partea numitã Meriºorul, regiune
consideratã de viitor. Acestã regiune a fost pusã în
valoare de Societatea Columbia, în 1925, cu Sonda 5.
Societatea a forat cu acestã sondã în stratul Meotic,
ajungând în 1928 la o producþie de trei vagoane pe zi de
þiþei. Societatea Columbia mai avea montate în acestã
schelã Sondele 4 ºi 5. Schela Gorgota, a devenit
productivã prin sonda de exploatare a Societãþii Columbia, în iunie 1928, atrãgând ºi alte societãþi care sã
foreze aici: Steaua Românã, Romanian Consolidated
Oildfieds (Unirea), Prahova, Societatea Eldorado.
Acestea au forat cu ºapte sonde în 1929 ºi aveau
producþie totalã de 27.000 tone þitei. Societatea Prahova
a obþinut în 1933, o producþie de 36 tone þiþei în luna
iunie, 497 tone þiþei în iulie, 873 tone þiþei în august, 872
tone þiþei în septembrie, 880 tone þiþei în octombrie, 717
tone þiþei în noiembrie ºi 904 tone þiþei în decembrie. În
raportul fãcut de inginerul E. Fischer în 1937, asupra
stãrii câmpurilor petrolifere din România, schela Gorgota
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comuna Gura Ocniþei, obþinut în concesiune de la stat
în 1899. Exploatarea urma sã fie efectuatã de inginerul
N. Cucu Starostescu ºi consorþiul pe care îl va forma.
Inginerul V. Puºcariu, în statistica producþiei pe anii
1899-1908, la schela Gura Ocniþei, a înregistrat
investitorii:  Concesiunea N. Cesianu ºi Filodor apare
cu producþie începând cu: 1902-1903  689.543 kg;
1903-1904  2.833.331kg; 1904-1905  1.081.889kg;
1905-1906  1.298.442kg; 1906-1907  1.343.608 kg;
1907-1908  1.035.793 kg;  Societatea Dâmboviþa
(inginer Cucu Starostescu) apare cu producþie începând
cu anul 1904-1905  6.533 kg, 1906-1907 130.557
kg, 1907-190821.376 kg;  Internaþionala Românã:
1899-1900  5.143.652kg, 1900-1901  6.830.800 kg,
1901-1902  9.719.804 kg, 1902-1903  16.591.895 kg,
1903-1904  16.807.059 kg, 1904-1905  20.019.152
kg, 1905-1906  16.360.498 kg, 1906-1907  14.824.955
kg, 1907-1908  23.074.109 kg. Dupã rãzboi, importanþa
schelei a crescut deoarece societãþile au început
exploatarea flancului de nord, al anticlinarului Gura
Ocniþei. Producþia creºtea progresiv atingând în 1929,
un total de 767.178 tone, iar în 1933, o cantitate de
3.296.093 tone. Aceasta, exprimatã în procente
reprezenta 46% din producþia globalã a þãrii ºi 83,71%
din producþia judeþului Dâmboviþa. Dupã adoptarea Legii
minelor din 1924, în schela Gura Ocniþei apar ºi alte
societãþi care exploatau terenurile petrolifere ale statului:
Concordia (a preluat Societatea Internaþionalã Românã),
Romanian Consolidated Oilfields Ltd, Le Moine, Sirius,
Romano-Belge de Petrole, Unirea, IRDP, Grupul
Phoenix, Romano-Americanã, Steaua Românã,
Romano-Africanã, Petrol Blok, Prahova, Columbia ºi
Societatea Eldorado cu sediul în Târgoviºte. În aceastã
schelã producþia mare obþinutã în 1933, s-a datorat
extinderii zonei de exploatare spre sud ºi vest. Extindere
s-a fãcut pe baza lucrãrilor de explorare realizate în
1932, de societãþile Concordia ºi Romano-Americanã,
pe perimetrul Adânca-Sãcuieni în suprafaþã de 980 ha.
În urma lucrãrilor de explorare, s-au delimitat opt
perimetre din care ºapte au fost concesionate
societãþilor petroliere. Lucrãrile de exploatare au
continuat ºi în partea de vest, pe terenurile particulare.
Ca urmare schela Gura Ocniþei a fost împãrþitã în douã:
Gura Ocniþei de est (noul ºantier) ºi Gura Ocniþei de vest
(vechiul ºantier). În schela Gura Ocniþei de est, activitatea
de exploatare s-a rezumat la sondele aflate în producþie.
În ºantierul nou, sondele erau în sapã ajungând la stratul
Drader. Caracteristica acestui ºantier a fost aceea cã
forajul se practica fãrã mari dificultãþi, extracþia se realiza
prin erupþie naturalã, iar dupã încetarea ei se practica
gazliftarea. Dupã obþinerea unei producþii record în 1933,
în schela Gura Ocniþei producþia se menþinea cam la
acelaºi nivel ºi în 1934 (3.220.789 tone), dupã care a
început sã scadã: 1935  2.592.406 tone, 1936 
1.906.866 tone, 1937  1.521.702 tone. (G.T./ C.V.)

a fost inclusã la schela Ochiuri. Producþia acesteia pe
toatã perioada de exploatare era de 59 tone þiþei,
producþie obþinutã din stratul Meotic, considerat
singurul productiv. În 1927, schela era în declin ºi se
considera cã posibilitãþile de dezvoltare în viitor vor veni
din extinderea exploatãrii spre vest ºi est. (G.T./ C.V.)

SCHELA GURA OCNIÞEI Cunoscutã ºi sub
denumirea de Schela Mare, formeazã din punct de
vedere geologic cu zona Moreni-Bana-Piscuri o
importantã regiune petroliferã, care a exploatat acelaºi
zãcãmânt. Ea se constituia dintr-o fâºie lungã de 10
km, încãlecând hotarele judeþelor Dâmboviþa ºi Prahova,
fiind împãrþitã în douã flancuri, cel de sud ºi cel de nord.
În cel sudic, cele mai vechi exploatãri s-au fãcut la Gura
Ocniþei. Este consideratã una dintre primele schele în
care statul îºi concesiona terenurile petrolifere. Primele
perimetre petrolifere ale statului sunt concesionate în
1899, societãþilor Sindicat I ºi Sindicat II. Aceste
concesiuni vor trece mai târziu prin cesiune la
Societatea Internaþionalã Românã, dupã care reveneau
Societãþii Concordia. În statistica petrolierã pe anul
1899-1900, schela Gura Ocniþei era cea de a patra
localitate petrolierã a judeþului Dâmboviþa (Colibaºi,
Reºca, Glodeni), unde Societatea Internaþionala
Românã avea o sondã în producþie, trei în foraj, 28 puþuri
productive, opt în lucru ºi 12 pãrãsite, având o producþie
de 4.670.000 kg. Din producþia totalã a judeþului
Dâmboviþa pe anul 1899-1900 de aproape 10.000.000
kg, ºantierul Gura Ocniþei dãdea 47%, Colibaºi-Reºca
30%, iar Glodeni 23%. Schela Gura Ocniþei era legatã
de Rafinãria Aurora cu o conductã lungã de 12,5 km,
având un diametru de doi þoli, construcþie fãcutã de N.
Rucãreanu ºi aflatã din 1899, în posesia Societãþii
Internaþionala Românã. În 1900, statul a mai acordat ºi
alte concesiuni, perimetre de 40 de ha pentru S. Marcu,
George A. Scorþeanu, Dimitrie T. Apostu, dr. I. Margulis,
I. Isac Haiman. Serviciul minelor a publicat în 1901,
concesiunile acordate de stat în regiunea Gura Ocniþei,
perimetre de 40 ha. Perimetrele acordate erau luate în
concesiune de: I. Tomescu, G. Vernescu, C. G.
Vernescu, G. A.Scorþeanu, Benedict Marcu, Dimitrie
S. Neniþescu, colonel N. Constantinescu. În revista
Monitorul Petrolului Românesc din 1902, a apãrut un
articol semnat de J.G. Schõlvinck, administrator delegat
al Societãþii Internaþionala Românã, referitor la Schela
Gura Ocniþei. Autorul articolului remarca bogãþia
zãcãmintelor de þiþei, subliniind cã solul întreg pare
îmbibat cu þiþei ºi oriunde ai sãpa se dã de þiþei, idee pe
care a împãrtãºit-o inginerului C. Alimãniºteanu.
Succesele obþinute de Societatea Internaþionala
Românã au determinat Societatea Dâmboviþa sã ia în
concesiune terenuri de la stat, în aceastã schelã. În
1904, Societatea Dâmboviþa, a dat spre exploatatare
perimetrul sãu de 26 ha, aflat în pãdurea Drãgãneasa,
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SCHELA OCHIURI Aceastã schelã se aflã la 10
km distanþã de Târgoviºte, consideratã o prelungire a
schelelor Moreni ºi Gura Ocniþei A fost semnalatã în
1913, de geologul Dreher, care a observat cã în lacurile
din aceastã localitate, numite Ochiuri, erau eflorescenþe
de þiþei ce proveneau de la puþurile mai vechi sãpate de
Iancu Zoiade. În 1886, aceste puþuri produceau 50-60
de vedre pe zi de þiþei ºi erau comercializate la Ploieºti.
În aceeaºi perioadã, au mai fost sãpate puþuri în punctul
numit Copãciº, dar fãrã rezultate. În 1913, Societatea
Astra Românã achiziþioneazã moºia Rãzvad care avea
o suprafaþã de 500.000 ha, de la moºtenitorii Câmpeanu
ºi începe sã foreze în 1914, cu douã sonde la Ochiuri.
Sonda 1 a intrat în producþie cu 12 vagoane pe zi,
totalizând o producþie de 5.200 vagoane în anul 1914.
Sonda 2, în ciuda faptului cã la rãzbirea stratului a dat
10 vagoane pe zi, nu a dat rezultatele scontate,
producând doar 3.100 vagoane. Pe baza rezultatelor
obþinute de aceste sonde, Societatea Astra Românã,
în 1915, a început o activitate intensã de foraj, cu 15
sonde. În anul 1916, Sondele 4 ºi 6 au rãzbit, dar aveau
o producþie slabã. Sub ocupaþia germanã, Astra Românã
a continuat lucrãrile de foraj ºi în 1918 rãzbeºte cu Sonda
14, care a realizat o producþie totalã de 6.026 vagoane,
din stratul Dacian. În aceastã schelã, a avut sonde ºi
administraþia germanã  Sondele 1, 2 ºi 3, iar în 1919
acestea, vor fi preluate de Societatea Creditul Minier.
În 1921, aceasta obþinea douã perimetre de exploatare
(unul de 40 de ha ºi altul de 30 de ha în schelã). De
asemenea, Societatea IRDP a obþinut un perimetru de
30 de ha, situat în vestul regiunii în aceleaºi condiþii.
Cea mai importantã activitate din punct de vedere al
producþiei ºi al forajului, a desfãºurat-o Societatea Astra
Românã, care avea 18 sonde în foraj, în stratul Drader
cu o producþie la început de 10-15 vagoane zilnic. În
1922, exploatarea petrolului se realiza din stratul
Dacian, producþiile fiind mari: Astra Românã producea
în medie 35 vagoane pe zi, Creditul Minier 18 vagoane
pe zi, iar IRDP 3 vagoane pe zi. În partea de sud a
acestei schele, pe moºia Câmpeanu, activa ºi
Societatea Steaua Românã, dar stratul forat de ea, a
fost gãsit steril. Dupã adoptarea Legii minelor din 1924,
statul a acordat noi perimetre de concesiune societãþilor:
Steaua Românã, Creditul Minier, IRDP, Unirea, Petrolul
Românesc, perimetre aflate atât în vestul, cât ºi în estul
schelei. În 1927, societãþile petroliere forezã în stratul
III Meotic având o creºtere considerabilã a producþiei
pe ansamblul schelei de 100 vagoane pe zi faþa de 50
vagoane pe zi, în 1926. Sonda 100 a Societãþii Astra
Românã, a erupt captat, menþinându-ºi producþia mai
mult timp, 100 vagoane pe zi, totalizând o producþie de
18.000 vagoane. În acelaºi an, a fost introdus un nou
sistem de forare, sistem de forare rotativ, care a dus la
creºterea producþiei. Societatea Steaua Românã a
obþinut cu Sonda 1, în perimetrul concesionat în partea

de vest a schelei, o producþie de 40 vagoane pe zi,
totalizând 6.600 vagoane. Producþia medie a ºantierului
a fost de 110 vagoane pe zi, sondele în producþie au
folosit metoda erupþei închise, iar gazele au fost captate.
Abundenþa gazelor din zãcãmânt, a pus pentru prima
datã, problema utilizãrii lor. A fost luatã iniþiativa
construirii unei conducte pentru transportul acestora
spre Câmpina, sau spre alte centre de consum. În 1929,
exploatarea flancului de sud al schelei era în regres,
sondele aflate în foraj în stratul Meotic, fiind în declin.
Societatea Astra Românã achiziþioneazã noi terenuri în
punctele Ciunguleasa, Plaiul Smeului ºi Plaiul Stanei,
pe care le exploata în 1930, în stratul dacian, cu Sondele
201 ºi 212 producând un total de 3.000 vagoane. Anul
1933, a fost anul de vârf când s-au obþinut 607.435 tone
petrol, dupã care producþia descreºte, astfel cã în 1937
era între 413 ºi 650 tone petrol. Producþia acestei schele
a avut o creºtere progresivã începând cu anul 1914 pânã
în 1933. În perioada 1914-1937, a produs un total de
6.638.090 tone, respectiv 6,2 % din producþia þãrii ºi
18,8% din producþia judeþului Dâmboviþa. Activitatea
schelei Ochiuri a fost concentratã în mâna a 10 societãþi
petroliere, din care cele mai importante au fost: Astra
Românã, Creditul Minier ºi IRDP (G.T./ C.V.)
SCHELA RÃZVAD Schela era o regiune petroliferã
consideratã o continuare logicã a ºantierului Gura Ocniþei
pe direcþia vesticã a acestuia. Aici exploatarea petrolului
se fãcea la mare adâncime în stratul Meotic. Schela
a fost împãrþitã în douã zone de exploatare: Rãzvadul
de Nord ºi Rãzvadul de Sud. În statisticile publicate de
revista Monitorul Petrolului Românesc, începând cu
anul 1921 apar societãþi petroliere care deþineau
perimetre cu sonde în foraj, dar care aveau producþii mici:
Steaua Românã, Unirea, Prahova, Foraky-Româneascã,
Româno-Americanã, Redevenþa, Concordia, ForajLemoine, fraþii Niculescu Ciufu, dar aveau sonde
autorizate pentru foraj. Activitatea productivã a acestei
schele a început în anul 1933, producând 25.618 tone
þiþei ºi continuã cu 525.528 tone þiþei în 1934, 343.975
tone þiþei în 1935, 301.928 tone þiþei în 1936 ºi 260.684
tone þiþei în 1937. Totalul producþiei în cei cinci ani de
extracþie era de 1.457.733 tone þiþei, ceea ce reprezenta
4,12 % din producþia judeþului Dâmboviþa. Societãþile
petroliere care au pus în valoare acestã schelã au fost:
Astra Românã, Unirea, Steaua Românã, Forajul,
Concordia ºi Redevenþa. Forajul s-a fãcut la mare
adâncime în stratul Meotic III, producþia de gaze era de
3,5 ori mai mare decât raþia normalã. Acest fapt a
determinat scãderea presiunii în strat ºi totodatã grãbirea
scãderii producþiei de petrol. (G.T./ C.V.)
SCHELA VIFORÂTA Acestã schelã este o
prelungire a schelei Gura Ocniþei-Rãzvad, iar
zãcãmintele petrolifere exploatate se gãseau în stratul
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i-au încredinþat restaurarea Turnului Chindiei ºi a
mãnãstirii Dealu, restaurãri care s-au desfãºurat între
1846-1853. Schlater preciza cã în proiectul turnului se
hotãrâse ca sã rãmâie toatã zidirea cea veche ºi a se
îmbrãca numai pe dinafarã, aceasta însã nu s-a putut
face deoarece când s-a început lucrarea, s-a vãzut cã
toatã zidirea era alcãtuitã prin mai multe adausuri, care
neavând nicio legãturã, ameninþa cu cãderea. Din
aceastã cauzã soclul turnului a fost îmbrãcat cu piatrã,
iar trupul de la soclu s-a zidit în perghel de cãrãmidã, ce
se va tencui în urmã. Tot acum s-a construit scara în
spiralã care conducea vizitatorul pe terasa turnului. (M.O.)

Meotic. Exploatarea a început pe proprietãþile
particulare, având o configuraþie fãrãmiþatã, ceea ce a
dus la o exploatare neraþionalã contribuind la
degazificarea timpurie a zãcãmintelor. Prima sondã
rãzbitã a fost Sonda 2 a Societãþii Creditul Minier care
a produs o cantitate totalã de 5.274 vagoane þiþei.
Producþia primului an, 1934, a fost de 104.677 tone
þiþei, sporind în 1935 la 466.672 tone þiþei, dupã care va
scãdea aproape brusc la 134.262 tone þiþei în 1936 ºi la
57.222 tone þiþei în 1937. Totalul producþiei schelei pe
aceastã perioadã a fost de 762.833 tone þiþei, ceea ce
reprezinta 2,16% din producþia judeþului Dâmboviþa.
Producþia schelei a fost datã de societãþile Creditul
Minier, Unirea, Concordia, Refoil. Societatea Creditul
Minier avea cele mai multe sonde în producþie: Sonda
2 producea 26 vagoane þiþei pe zi, Sonda 4  25 vagone
þiþei pe zi, Sonda 5-20 vagoane þiþei pe zi, Sonda 6-20
vagoane þiþei pe zi, Sonda 8-18 vagoane þiþei pe zi. În
1937, producþia schelei era în scãdere drasticã datoritã
degazeificãrii stratului productiv în urma exploatãrii
neraþionale. În statistica anului 1937, producþia era
obþinutã de societãþile: Steaua Românã  Petrolul
Românesc (611 tone þiþei), Creditul Minier (2.710 tone
þiþei), Concordia (15 tone þiþei), Unirea (397 tone þiþei),
Romanian Consolidated Oilfields Ltd (924 tone þiþei),
Columbia (356 tone þiþei), Foraky-Româneascã (140 tone
þiþei), Refoil (217 tone þiþei). (G.T./ C.V.)

SCRIERI Titlul complet Scrieri. Drept. Literaturã.
Revistã axatã pe studii de drept ºi literaturã, apare lunar la Târgoviºte, între martie-aprilie 1886, elaboratã de
Adrian Stroe Popescu. Cuprinde articole de drept,
economie, pagini de istorie naþionalã, literaturã. Au
apãrut numai 2 numere, primul având o prefaþã semnatã
de Adrian Stroe Popescu. Tipografia ºi legãtoria Theodor
Michãescu. (V.P.)
SEDIUL DIVIZIEI IV INFANTERIE (PALATUL
DIVIZIEI) În primãvara anului 1883, a sosit la Târgoviºte
Regimentul 5 Artilerie ºi i s-au repartizat o parte a
clãdirilor Arsenalului. Primãria a intervenit la guvern ºi
a obþinut aprobarea sã se construiascã un sediu propriu.
Primãria a donat terenul pentru construcþie ºi o subvenþie
de 10.000 lei, construcþia fiind situatã pe terenul
Arsenalului, în imediata apropiere a bisericii Mitopoliei.
Construit în anul 1884 Palatul Diviziei(sediul) a fost
una din primele realizãri constructive din Târgoviºte în
stil neoclasic care a impulsionat dezvoltarea ulterioarã
pe aceastã linie a arhitecturii. În 1902, clãdirile
comandamentului Diviziei, Arsenalului ºi ale ªcolii de
Cavalerie, împreunã cu centrul oraºului au fost ocupate
de cartierul general al manevrelor Corpului al Doilea al
Armatei, care s-a deplasat la Târgoviºte. În primele
decenii ale sec. al XX-lea, instituþia a fost ºi cerc de
recrutare al armatei, iar dupã 1950 a devenit Clubul
sindicatelor UPET. (G.T./ C.V.)

SCHILTBERGER, Johann (1380, Freisinger, Bavaria
 ~1440) La vârsta de treisprezece ani intrã în slujba
cavalerului Reichartinger cu care a plecat în Ungaria. A
luat parte la expediþia lui Sigismund contra turcilor, a
fost martor ocular al bãtãliei de la Nicopole din 28
septembrie 1396, pe care o descrie. A fost luat prizonier
de sultanul Baiazid I Ildârâm (Fulgerul) care îl duce cu el
în expediþiile lui. Capturat de Timur Lenk în bãtãlia de la
Ankara (28 iulie 1402) e luat rob în Armenia ºi Georgia,
ia parte la o expediþie în Siberia. Evadeazã ºi sprijinit de
împãratul Ioan al VIII-lea Paleologul ajunge la Chilia de
unde se întoarce în Germania în 1427, când îºi scrie ºi
memoriile. Avea cincisprezece ani în 1396 în momentul
Nicopole. Traseul din 1395-1396 al lui Sigismund de
Luxembrug ºi al stãpânului sãu nu a trecut niciodatã
prin Þara Româneascã, a fost pe Dunãre. Traseul sãu
de întoarcere din prizonierat în 1427 a fost:
Constantinopol  Chilia  Cetatea Albã  Brãila (?)  Iaºi
 Suceava  Liov  Bavaria. ªi traseul de venire ºi cel de
întoarcere sunt bine cunoscute din documente. Încã
Hasdeu constata la el nepotriviri, confuzii, divagaþii. Teoria
lui cã Târgoviºtea în 1396 era capitalã alãturi de Argeº
este eronatã, Târgoviºtea devenind capitalã a Þãrii
Româneºti abia cãtre 1400. (C.I.)

SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX SF. IOAN
GURÃ DE AUR În anul 1991, Î. P. S. Dr. Vasile Costin,
Arhiepiscopul Târgoviºtei, împreunã cu preotul Stoica
Ion, consilier cultural, au solicitat Sfintei Patriarhii ºi
Ministerului Învãþãmântului 10 locuri speciale pentru
candidaþii din eparhie care vor sã urmeze Seminarul
Teologic din Bucureºti. Întrucât numãrul solicitãrilor din
Dâmboviþa a fost mult mai mare ºi la concurs au fost
admiºi mult mai mulþi, Sectorul de Învãþãmânt al
patriarhiei i-a redistribuit la Seminariile din Bucureºti,
Piteºti ºi Turnu-Mãgurele. În anul ºcolar 1992-1993, la
propunerea sectorului de învãþãmânt, Consiliul Eparhial
a aprobat înfiinþarea unui Seminar propriu, precum ºi

SCHLATTER, Ioan (1800-1975) Este primul
arhitect restaurator cãruia Gh. Bibescu ºi Barbu ªtirbei
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pe problema calitãþii mediului ºi fenomenelor de risc ºi
a sistemelor de control ºi evaluare a mediului; obþine
doctoratul la Institutul de Geografie al Academiei
Române. Este cadru didactic la Facultatea de ªtiinþe
Umaniste  Departamentul de Geografie  de la
Universitatea Valahia. Publicã lucrãri vizând
biogeografia, geografia mediului sau Câmpia Înaltã a
Târgoviºtei. (G.C.)

aducerea candidaþilor dâmboviþeni de la celelalte
Seminarii la Târgoviºte. Din partea Arhieopiscopiei Pr.
Stoica Ion, împreunã cu profesorii Uþã Ana ºi Ion Stoica,
directorii Liceului I. H. Rãdulescu din Târgoviºte, au
obþinut aprobarea Inspectoratului ªcolar Judeþean ºi a
Preafericitului Patriarh Teoctist, ca în spaþiile disponibile
din cadrul Liceului Nr. 3. I. H. Rãdulescu sã funcþioneze
ºi Seminarul nou înfiinþat. Astfel anul 1992 este anul de
naºtere al Seminarului Teologic din Târgoviºte când s-a
organizat primul examen de admitere. Primul director
al scolii a fost P.C. Preot Stan Ion (Lazuri), cu o
frumoasã pregãtire teologicã efectuatã în þarã ºi
strãinãtate, cu o bogatã experienþã didacticã ºi
pastoralã. Al doilea director al Seminarului a fost, din
toamna anului 1993, P.C. Pr. ªtefãnescu Ioan. În anul
1994, la iniþiativa Pr. ªtefãnescu Ioan, la etajul II a fost
amenajat un Paraclis cu hramul Sfântul Ioan Gurã de
Aur pentru nevoile specifice ºcolii. În anul ºcolar 19961997, ca director al Seminarului Teologic este numit
P.C. Preot Moþoc Alexandru. În timpul mandatului sãu
s-a refãcut acoperiºul ºcolii ºi s-au finisat lucrãrile
începute anterior încât ºcoala devine autonomã,
preluând tot spaþiul, bineînþeles cu acordul conducerii
Liceului 3 ºi al Inspectoratului ªcolar. În anul 1999, a
fost numit al patrulea director al Seminarului, Preotul
Safta Gheorghe, care s-a implicat activ ºi a reuºit sã
îmbunãtãþeascã substanþial baza materialã a ºcolii ºi
sã realizeze urmãtoarele obiective demne de remarcat:
amenajarea unei cantine proprii ºi a internatului,
renovarea spaþiului didactic ºi reorganizarea bibliotecii,
a secretariatului ºi a serviciului administrativ. Spaþiul
de învãþãmânt devenind insuficient, în septembrie 2007
s-a început construirea unei noi ºcoli, care s-a finalizat
în 2009 când la 13 noiembrie 2009 a fost sfinþitã de
Înaltpreasfinþitul Dr. Nifon, în prezenþa autoritãþilor locale. Pânã în prezent Seminarul Teologic din Târgoviºte
a scos 15 promoþii de absolvenþi însumând un total de
682 de seminariºti, care au obþinut diploma de
bacalaureat. Începând cu anul ºcolar 2009-2010,
conducerea Seminarului cu acordul Î.P.S. Mitropolit Dr.
Nifon ºi a Inspectoratului ªcolar Judeþean, au înfiinþat o
clasã specialã ( a V-a) pentru ajutorarea tinerilor dotaþi
din mediul rural cu posibilitãþi financiare reduse. Aceastã
clasã, cu un program special, are ca obiectiv sã permitã
elevilor dotaþi atingerea unor performanþe ºcolareducaþionale. În prezent, din corpul profesoral fac parte
un numãr de 27 cadre didactice din care 5 cadre
didactice preoþi titulari, la care se mai adaugã, un teolog,
doi preoþi spirituali, ºi 22 laici. Director este Pr. dr. Stan
Mihail Iulian, doctor al Universitãþii Valahia. (Arhiep.)

SENTINELA DÂMBOVIÞEI Organ al Societãþii Fiii
Apãrãtori ai Patriei din judeþul Dâmboviþa. Apare la
Târgoviºte între septembrie 1920  septembrie 1921,
de 3 ori pe lunã, sub îngrijirea unui comitet, la Tipografia
Viitorul Târgoviºte. Se inserau diverse ºtiri. Dintre
acestea cea a organizãrii unei serbãri de cãtre elevii
Liceului Ienãchiþã Vãcãrescu (în decembrie 1920) sau
faptul cã nemþii [...] au lãsat uzina [...] într-un hal fãrã
hal, iar greutãþile de a o pune în funcþiune erau mari.
În septembrie 1921 gãsim informaþia cã: Societatea
generalã a Corpului Didactic din judeþul Dâmboviþa a
luat iniþiativa de realizare a cãrþii de aur a eroilor din
judeþ, solicitând fotografii ale eroilor morþi pe câmpul
de luptã. Societatea îºi va þine adunarea generalã în
sala Lãzãrescu (în octombrie). De asemenea, se
menþioneazã cã primãria a început din varã repararea
pavajelor Calea Domneascã bucurându-se de o atenþie
specialã. (V.P.)
SERAFIM  MITROPOLIT (1576-1585) Ierarh
cãrturar, este pomenit pentru prima datã la 30
septembrie1576, când Alexandru Vodã, împreunã cu
pãrintele chir vlãdica Serafim ºi cu pãrintele arhiepiscop
chir Mihail ºi cu dregãtorii þãrii, judecau neînþelegerea
dintre vel vornicul Ivaºcu ºi Mânãstirea Iazer, apoi este
amintit în mai multe acte de danie ale domnitorilor
Alexandru al II-lea, Mihnea Turcitul (1577-1583), ale lui
Petru Cercel ( 1583-1585) ºi alãturi de boierii din divanul
domnesc cu care judecã procese legate de stãpânirea
unor moºii. S-a remarcat prin preocupãrile cãrturãreºti,
fiind în legãturã permanentã cu diaconul Coresi.
Mitropolitul Serafim îl susþine pe Coresi în activitatea
sa tipograficã oferindu-i acestuia Evanghelia cu
învãþãturã sau Cazania spre a fi tradusã din slavonã în
românã ºi tipãritã. Cartea va apãrea la Braºov cu
binecuvântarea mitropoliþilor Serafim al Ungrovlahiei ºi
Ghenadie al Ardealului. De altfel, în postfaþa Psaltirii
slavone din 1577 Diaconul Coresi preciza cã s-a tipãrit
cu porunca domnului Io Alexandru voevod ºi a fiului
sãu Io Mihnea voevod ºi a prea sfinþitului mitropolit
Serafim. La 1 decembrie 1577, Mihnea Vodã Turcitul
a întãrit Mitropoliei din Târgoviºte ºi vlãdicii Serafim
stãpânirea peste unele pãrþi din satele Lucieni ºi
Mogoºãºti din Dâmboviþa. Bun diplomat, Mitropolitul
Serafim a fost trimis în solie la saºii din Braºov, spre a
trata diferite treburi ale domniei. Înlãturat din scaun de

SENCOVICI, Mihaela (7.II.1977, Pucioasa,
Dâmboviþa) Absolventã a Facultãþii de ªtiinþe Umaniste
 specializarea istorie-geografie  a Universitãþii
Valahia din Târgoviºte ºi a douã cursuri de masterat
414

Enciclopedia oraºului Târgoviºte

incendiilor. În 1926, s-a înfiinþat o secþie a pompierilor
militari, prilej de dotare cu o pompã Magirus, tractatã
cu ajutorul cailor, cu un debit de 400 litri pe minut. În
anul urmãtor s-a mai achiziþionat o motopompã de la
firma Waldemar Felhmayr din Bucureºti. În oraº au
izbucnit douã incendii (1929), unul în zona centralã ºi
altul în mahalaua sârbeascã. Intervenþia pompierilor a
fost promtã în zona centralã, iar în mahalaua sârbeascã
datoritã distanþei prea mari, au ars casele de pe strãzile
Grãdinari, Fructelor ºi Calea Ploieºti. Ca urmare a
izbucnirii acestor incendii Inspectoratul Pompierilor
(1930) a cerut procurarea unei autopompe cisterne ºi
mutarea depozitelor de cherestea la marginea oraºului.
Dotarea cu echipamente de stingere a incendiilor a
constituit o preocupare permanentã a autoritãþilor, astfel
cã, în 1935, la solicitarea pompierilor s-au realizat:
repararea a 108 hidranþi, a fost cumpãratã o maºinã
pentru intervenþie rapidã, s-a reparat cazarma ºi s-au
instalat cinci posturi telefonice pentru anunþarea rapidã
a incendiilor. (G.T./ C.V.)

Mihnea Turcitul (1585-1591) se retrage la mânãstirea
Snagov unde a restaurat paraclisul cu hramul
Bunavestire. A fost îngropat în anul 1590 în biserica
mare a mânãstirii Snagov, având deasupra mormântului
o lespede slavonã din care Alexandru Odobescu a
consemnat [a rãposat] robul [...] presfinþitul
arhimitropolit Serafim [...] în zilele lui Io Mihnea
Voevod în anul 7098(1590). Este considerat unul
dintre cei mai de seamã vlãdici munteni din aceastã
perioadã, fiind menþionat în pomelnicul Sfintei Mitropolii
între arhiepiscopii Eftimie ºi Mihail. (Arhiep.)

SERVICIUL DE STINGERE A INCENDIILOR ÎN
PERIOADA MODERNÃ Începuturile unui serviciu permanent dateazã din 1837, când se organizeazã la
Târgoviºte o comandã de foc în a cãrei dotare intra ºi o
tulumbã (pompã mobilã ºi douã sacale). Comanda de
foc se afla în întreþinerea Sfatului Orãºenesc ºi în
subordonarea Poliþiei Oraºului Târgoviºte. În 1855,
autoritãþile austriece de ocupaþie au solicitat înfiinþarea
unui corp de pompieri, format din 31 de ostaºi ºi care
sã dispunã de un local propriu. Ca urmare a
regulamentului asupra comenzilor de pompieri urbani
(1872), pompierii târgoviºteni treceau sub autoritatea
diviziei teritoriale, în ceea ce priveºte instrucþia militarã
ºi dotarea cu echipament, iar autoritãþile militare
asigurau plata personalului ºi dotarea cu materiale.
Serviciul de Stingere a Incendiilor funcþiona în condiþii
improprii, în chiliile mãnãstirii Stelea ºi nici nu dispunea
de un personal stabil, datoritã salariilor mici. Ministerul
de Interne, în urma unei inspecþii (1872), propunea o
schemã de personal: un ºef, un sergent major, trei
sergenþi, trei caporali, doi toboºari, doi gorniºti, 16
soldaþi. În 1876, intra în dotarea serviciului o pompã de
incendiu achiziþionatã de la firma A. Thirion-Paris. A
fost instalatã o conductã de apã (1896) pentru stingerea
incendiilor ºi stropirea strãzilor care pornea din Iazul
Morilor pânã la cazarma pompierilor, aflatã în curtea
bisericii Stelea. În anii 1907-1908, s-a construit un local propriu pentru acest serviciu, situat în strada Justiþiei.
Din 1914 serviciul de pompieri este trecut în subordinea
Arsenalului Armatei, fiind asigurat de militari, iar
Primãria a transferat întreaga dotare materialã avutã ºi
acorda o subvenþie anualã de 10.000 lei. Desfiinþat în
timpul ocupaþiei germane, s-a pus problema reînfiinþãrii,
astfel cã în Bugetul anului 1919-1920 s-a prevãzut suma
de 10.000 lei pentru secþia de pompieri locali ºi
reînfiinþarea echipei de pompieri la Arsenalul Armatei.
Inspectoratul Pompierilor solicita Primãriei suma de
30.000 lei ºi localul propriu al vechii cazãrmi a
pompierilor care necesita reparaþii capitale. Din lipsã
de fonduri, secþia militarã de pompieri nu s-a putut
înfiinþa ºi, ca urmare, s-au restituit Primãriei materialele
existente. În 1922, Primãria a intrat în tratative cu
Regimentul Care de Luptã, pentru a asigura paza contra

SERVICIUL MEDICAL LA CURTEA DOMNEASCÃ
Primul medic sau meºter de tratamente medicale,
atestat la Curtea Domneascã din Târgoviºte (29.II.1508)
este Franciscus din Sibiu, phisicum nostrum cum îl
numeºte pacientul sãu, domnitorul Radu cel Mare.
Suferind de podagrã, domnul ºi-a petrecut ºapte ani
din cei 13 de domnie, purtat într-o cvadrigã din cauza
neputinþei picioarelor ªi logofãtul Stoica suferea de
aceiaºi boalã ºi solicita de la Braºov, un om de
încredere, pentru a-i aduce un meºter care se pricepea
la boala de picioare. Neagoe Basarab suferea de
tuberculozã, boalã pe care a transmis-o ºi copiilor. În
1517 la curtea sa, din Târgoviºte l-a adus pe raguzanul
Ieronim Matievich medico-chirurgo care îndeplinea ºi
misiuni secrete ale soliilor diplomatice. La curtea
acestuia mai activa ºi Constantin Vraci, rudã cu soþia
sa, doamna Despina, reprezentant al medicinei
tradiþionale româneºti. Mihai Viteazul, aflat la Târgoviºte
în perioada 1595-1597, avea în slujba sa un medic grec.
Dupã bãtãlia din 1595, se aflau medicul chirurg elveþian
al lui Sigismund Báthory, Ioan Muralta, dar ºi Francisc
Hunyade, medicul ºi poetul curþii lui Sigismund Báthory
despre care se spune cã nu s-au ocupat de sãnãtatea
voievodului. În vremea lui Matei Basarab, serviciul medical al Curþii Domneºti din Târgoviºte era asigurat de un
doctor curant, de un grup de bãrbieri ºi de vraci. Medicul
curant stabilit la Curtea Domneascã a fost Giovanni
Mascellini. La 1648, era deja instalat având o casã
proprie, unde a primit pe cãlãtorul strãin P.B Bacsici.
Acesta avea ca ajutor pe farmacistul Giovani Mascellini
care va fi folosit ºi de domnitorul Constantin ªerban. În
1653, în urma insuccesului acestor medici în tratarea
rãnii voievodului de la picior care se cangrenase, este
semnalatã ºi prezenþa medicului Iacob din Fãgãraº.
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spre Orºova, Târgu Jiu-Vâlcea ºi Curtea de Argeº.
Acum, se construieºte drumul desprins din cel al
Piteºtilor, prin Rãcari spre Bucureºti ºi se reorganizeazã
vechiul drum, prin Cornãþel spre drumul Ploieºtilor. Pe
traseele poºtale au fost amenajate staþiile de poºtã:
Floreºti, Mãrunþiºi, Gãeºti, Brãneºti, Vãleni ºi Târgoviºte.
Staþiile de poºtã aveau încãperi încãlzite cu sobe,
grajduri, ovãzãrie, ºopron pentru cãruþe, pãtul pentru
nutreþ. Poºtele Þãrii Româneºti, în 1836, au fost
arendate pe termen de cinci ani paharnicului Ion Roset
(drumul Târgoviºte-Câmpulung), vornicului Manolache
Florescu (drumul Bucureºti-Târgoviºte) ºi logofãtului
Gheorghe Voinescu (drumul Ploieºti-Târgoviºte). Barbu
ªtirbei, în 1856, a dat o nouã organizare serviciului
poºtal, împãrþind drumurile poºtale în opt despãrþituri
(sectoare). Judeþul Dâmboviþa se încadra în despãrþitura
a treia, pe drumul Bucureºti-Târgoviºte-Gãeºti cu 116
cai. În Târgoviºte, la 1862, s-a înfiinþat un birou poºtal
independent, condus de un ºef de birou. În acest an,
drumurile poºtale 1 ºi 2 Bucureºti-Târgoviºte au fost
arendate de Paraschiv Gheorghe cu 900 de cai, la preþul
de 433 lei ºi 30 de parale de fiecare cal. Drumul de
poºtã Târgoviºte-Gãeºti-Bucureºti s-a deschis la 1863,
avea douã curse marþea ºi vinerea. Sediul de poºtã de
la Mãrgineni s-a înfiinþat în 1863. La Târgoviºte Poºta
funcþiona în partea de sud a oraºului, lângã ºanþul Cetãþii
încojuratã de un ceair pentru pãºunatul cailor. În 1866
se înfiinþeazã ºi se dezvoltã Serviciul de Telegrafie,
având birouri telegrafo-poºtale. Dupã aplicarea Legii
telegrafo-poºtalã din 1865, Târgoviºtea era încadratã în
staþiunea a patra, sub numele de Târgul-Vestei. Din
drumul de poºtã Bucureºti-Gãeºti-Orºova, în 1869, se
bifurcau trei curse cu diligenþe pe sãptãmânã între
Gãeºti-Târgoviºte-Ploieºti ºi douã curse pe sãptãmânã
cu cãlãreþi între Gãeºti-Potlogi. În 1871, conform Legii
de organizare a corpului telegrafo-poºtal, judeþul
Dâmboviþa a fãcut parte din circumscripþia I, iar din 1907
a fãcut parte din circumscripþia poºtalã V cu reºedinþa
la Piteºti, alãturi de judeþele Olt, Argeº, Telorman ºi
Muºcel. Odatã cu inaugurarea liniei ferate Titu-Târgoviºte
(1884) ºi prelungirea ei pânã la Lãculeþe (1890), Oficiul
telegrafo-poºtal a instalat linii telegrafice pe stâlpii CFR
în vederea înfiinþãrii posturilor telegrafice din garã.
Primãria oraºului în 1898 doneazã un teren pentru
construirea sediului serviciului telegrafo-poºtal
Târgoviºte. Primãria ºi Cazarma pompierilor au fost
legate telefonic cu Oficiul telegrafo-poºtal, legãturi
realizate în 1903. La 1 martie 1906 a apãrut legea prin
care se aproba construirea de localuri proprii de poºtã,
iar judeþul Dâmboviþa a trecut la construcþia propriului
local cu fonduri de la stat, dupã planurile arhitectului
Alexandru Clavel. Poºta centralã din Târgoviºte
coordona activitatea celor opt oficii PTT de stat din
oraºele Gãeºti ºi Pucioasa ºi din comunele Bilciureºtri,
Ghergani, Gura Ocniþei, Titu ºi Pietroºiþa, cele ºase

A existat ºi un moment dramatic când chirurgul
detaºamentului polonez, aflat la curtea lui Matei
Basarab, încearca sã-i otrãveascã rana prin alifiile cu
care se ungea. În tratarea sãnãtãþii târgoviºtenilor apar
medicii Iane  doftorul din Târgoviºte, secondat în 1626
ºi de Dumitraºcu, menþionat în actele de vânzare din
februarie 1643. În evul mediu, domnitorul a promovat o
politicã de asistenþã medicalã ºi de luarea unor mãsuri
de profilaxie (izolarea în afara localitãþilor) pentru
prevenirea ºi limitarea unor epidemii de ciumã ºi pelagrã
în anii: 1575, 1576, 1652, 1660, 1661, 1697, 1706-1707,
1760, 1762, 1792. De asemenea, domnia s-a preocupat
de aprovizionarea cu apã a populaþiei în condiþii optime
de igienã, lãrgindu-se reþeaua de alimentare cu apã a
oraºului cunoscutã sub numele de Drumul izvoarelor.
În timpul lui Constantin Brâncoveanu, la Târgoviºte, se
construieºte o casã a dohtorului unde-ºi avea reºedinþa
unul dintre numeroºii medici ai voievodului, Giacopi
Pylarino plãtit cu 800 ºi 1000 taleri. Stolnicul Constantin
Cantacuzino cunoºtea bine tratarea bolilor corpului
omenesc, biblioteca sa cuprindea manuscrise greceºti
cu conþinut medical, compendii de chirurgie ºi farmacie.
Sfârºitul secolului al XVIII-lea aducea îmbunãtãþiri
substanþiale în organizarea sanitarã a oraºului, consecinþã
a mãsurilor luate la nivelul þãrii, cum ar fi înfiinþarea
Epitropiei Oºtirilor (1775) ºi a Comisiei Sanitare Publice
(1796). Între 1782-1783, domnitorul Nicolae Caragea
încearcã sã organizeze ºi sã întreþinã o spiþãrie, iar în
1797 s-a înfiinþat prima instituþie spitaliceascã
târgoviºteanã, însã de scurtã duratã. (G.T./ C.V.)

SERVICIUL POªTAL Dupã formarea statelor
feudale româneºti s-au stabilit relaþii de schimb de
corespondenþã cu statele româneºti, þãrile vecine,
Poarta Otomanã, Veneþia, Statul Papal. Corespondenþa
avea un caracter oficial, fiind expediatã prin curierii care
cãlãtoreau pe jos, numiþi umblãtori. Aceasta se
transmitea ºi cu ajutorul diligenþelor trase de cai care
circulau pe drumul de poºtã, iar întreþinerea cailor,
olacilor (curier special), cãdea în sarcina populaþiei ca
dare în naturã. În secolul XVI-lea, serviciul poºtal era
subordonat marelui postelnic ºi a început sã transporte
pe lângã corespondenþã ºi persoane. Alexandru
Ipsilanti, în 1775, a organizat serviciul poºtal condus
de un cãpitan, care rãspundea de întreþinerea clãdirilor,
releurilor (drum de poºtã) ºi a cailor de olac. La 1811,
judeþul Dâmboviþa a dat un numãr important de surugii
serviciului poºtal. Localitãþile Târgoviºte ºi Gãeºti erau
considerate, la începutul secolului al XIX-lea, staþiuni
importante în cursele de poºtã, spre Austria, fiecare
staþie era deservitã de 24 cai de poºtã ºi respectiv 40
cai. În 1834, existau douã drumuri de poºtã care
strãbãteau judeþul Dâmboviþa, ambele numite Drumul
cel mare al Olacului; Bucureºti-Târgoviºte-CâmpulungBraºov (1) ºi Bucureºti-Gãeºti-Piteºti (2) cu ramificaþii
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judeþului Dâmboviþa, instituþia devine o secþie a acesteia
sub denumirea de Secþia Gospodãrii Locale, fiind practic
desfiinþatã la începutul anului 1950. La sfârºitul secolului
XIX-lea, acest serviciu a avut la conducerea sa ingineri
italieni: Mario Pascoli (1885-1891), Paul Furlani (18961897). În timpul mandatului lui Paul Furlani a fost
realizatã construcþia localului Primãriei, a casei ºi
împrejmuirii proprietãþii lui Ion Al. Brãtescu din str.
Tabaci, precum ºi schiþa împrejmuirii bulevardului.
Printre inginerii care ºi-au desfãºurat activitatea în
aceastã înstituþie s-au remarcat St. D. Sachelaride (ºef
al acestei instituþii în 1913), Sebastian Abramescu, care
vor activa ºi în perioada interbelicã. (G.T./ C.V.)

agenþii speciale de la Bãleni, Doiceºti, Nucet, Potlogi,
Valea Lungã-Cricov, Voineºti ºi oficiul balnear de la
Vulcana. Dupã 1945, au funcþionat Oficiul Poºtal
Târgoviºte ºi birourile TESA în forma de organizare
administrativ teritorialã a raioanelor, iar activitãþile de
poºtã ºi telefoane s-au unificat. Dupã 1968, când prin
desfiinþarea regiunilor ºi respectiv a raionelor ºi prin noua
organizare administrativ-teritorialã se înfiinþeazã judeþul
Dâmboviþa, în clãdire au funcþionat în continuare Oficiul
Poºtal Târgoviºte ºi Direcþia Judeþeanã de Poºtã ºi
Telecomunicaþii Dâmboviþa. La 1 iulie 1991, se înfiinþeazã
douã unitãþi distincte în subordinea Ministerului
Comunicaþiilor  Regia Autonomã Poºta Românã ºi
R.A. Romtelecom. În clãdire funcþioneazã Oficiul Poºtal
Târgoviºte 1 (primeºte aceastã titulaturã înainte de 1989
prin înfiinþarea ºi a altor oficii poºtale în Târgoviºte) ºi
Direcþia Judeþeanã de Poºtã Dâmboviþa. În mai 1996,
prin reorganizarea Companiei Naþionale Poºta Românã
ºi înfiinþarea Direcþiilor Regionale de Poºtã, Oficiul
Judeþean de Poºtã Dâmboviþa a intrat în componenþa
Direcþiei Regionale de Poºtã Ploieºti. Oficiul Judeþean
de Poºtã Dâmboviþa ºi Oficiul Poºtal Târgoviºte 1
funcþioneazã într-o clãdire situatã în Municipiul
Târgoviºte, str. Dr. Marinoiu, nr. 2, unde îºi desfãºoarã
activitatea zilnicã 45 de salariaþi (personal, conducere,
oficianþi, auxiliar). Directori Poºtã ºi Telecomunicaþii:
Chiriþã Constantin (1968-1972), Iancu Constantin (19721991), Paºcalãu Elena (1991-2009), Chiricã Cornel
Florin (din 2009 ºi în prezent). (G.T./ C.V.)

SERVICIUL TELEFONIC Serviciul telefonic a fost
introdus în sedii de Plasã, inclusiv în judeþul Dâmboviþa
în perioada 1895-1899, când director general al
Telefoanelor ºi Poºtei era Constantin Chiru. Serviciul
telefonic a realizat, în 1904, legãturi cu judeþele vecine:
Argeº, Ilfov, Vâlcea, Muºcel, Prahova. În cadrul judeþului
funcþionau ºapte posturi la Bilciureºti, Titu, Gãeºti,
Voineºti, Pietroºiþa, Pucioasa ºi postul central la
Prefecturã coordonat de Ghica Simionescu. Serviciulul
telefonic s-a extins, judeþul Dâmboviþa ajungând sã se
numere în 1905 printre cele dintâi judeþe în ceea ce
priveºte instalarea telefonului, deoarece comunele
judeþului erau legate cu linii telefonice. În 1935, s-a
înfiinþat la Târgoviºte, într-o clãdire de pe strada dr.
Marinoiu un serviciu telefonic. Înfiinþarea acestuia a
impulsionat lucrãrile pentru instalarea unor noi reþele
telefonice ºi îmbunãtãþirea celei vechi, s-au extins atât
reþelele urbane cât ºi cele interurbane. Centralele
telefonice ale abonaþilor mai importanþi au fost
modernizate, s-a început înlocuirea cablurilor aeriene
cu cabluri subterane, mai ales la intersecþia strãzilor
cu circulaþie intensã. Modernizarea ºi extinderea telefoanelor a fost susþinutã de primarul oraºului, G.
Pârvulescu prin înþelegerea încheiatã la 6 septembrie
1935 cu Serviciul Telefoanelor. Serviciul telefonic se
extindea, astfel încât, în anul 1938, existau oficii telefonice la Gãeºti, Pucioasa, Bãleni, Bilciureºti, Ghergani,
Gura Ocniþei, Nucet, Pietroºiþa, Potlogi, Titu ºi Valea
Lungã. Oficiul PTTR avea în 1970 un serviciu telefonic
pentru deservirea publicului cu o capacitate totalã a
centralelor telefonice de 2400 numere. (G.T./ C.V.)

SERVICIUL TEHNIC AL JUDEÞULUI DÂMBOVIÞA
Serviciile tehnice au luat fiinþã ca urmare a prevederilor
Legii pentru organizarea Corpului Tehnic al Ministerului
Lucrãrilor Publice, cu modificãrile din anul 1898. În acel
an a luat probabil fiinþã ºi Serviciul Tehnic al judeþului
Dâmboviþa, care în anul 1908 îºi va construi un frumos
sediu pe bulevardul care lega centrul oraºului Târgoviºte
cu gara feroviarã. Dupã Primul Rãzboi Mondial instituþia
ºi-a schimbat denumirea în Serviciul Judeþean Dâmboviþa
de Poduri ºi ªosele, iar în 1932, odatã cu promulgarea
unei noi legi a drumurilor, în Serviciul de Drumuri al
Judeþului Dâmboviþa. Una din principalele sarcini ale
acestui serviciu era eliberarea autorizaþilor de construcþii.
ªeful acestui serviciu instituia comisiile care verificau
ºi preluau clãdirile finalizate, elibera referate asupra
construcþiilor în curs, determina alinierea corectã a
constucþiilor ºi instituia reguli care trebuiau respectate
de proprietari ºi constructori. De asemenea, întocmea
tabele ale exproprierilor pentru construcþiile de utilitate
publicã, executa planuri de situaþie pentru terenurile care
aparþineau comunei s.a. În 1939, odatã cu reorganizarea
Direcþiei Generale a Drumurilor, revine la vechea
denumire de Serviciul Tehnic. Continuã sã poarte
aceastã denumire pânã în anul 1949, cu menþiunea cã
devine un serviciu exterior aflat în subordinea Prefecturii

SERVICIUL VETERINAR ÎN PERIOADA
INTERBELICÃ Activitatea serviciului a constat în
supravegherea activitãþii la abatorul comunal ºi la Târgul
Sãptãmânal. Medicul veterinar C. Eustaþiu a desfãºurat
o activitate complexã ºi eficientã în Serviciul veterinar.
Medicul a militat permanent pentru dãrâmarea localului
insalubru ºi neîncãpãtor al abatorului, insistând pentru
a fi mãrit ºi modernizat. Pentru a evidenþia importanþa
activitãþii desfãºurate aici, a arãtat cã, în cursul anului
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SIMION, Gheorghe (29.XI.1946, Gemenea,
Voineºti, Dâmboviþa) Este licenþiat al Facultãþii de Arte
Plastice a Universitãþii din Bucureºti. Profesor la Liceul
de Muzicã ºi Arte Plastice din Târgoviºte. Participã la
expoziþii de grup, personale ºi la tabere de picturã din
þarã. Exceleazã în peisaj. Are lucrãri reþinute în colecþii
particulare din þarã, din Canada, Germania ºi Olanda.
Este membru al Uniunii Artiºtilor Plastici. (G.C.)

1930, se tãiaserã 1278 de boi, 1078 de vaci, 846 junci,
236 junce, 27 bivoli, 1175 viþei, 6547 oi, 8252 miei, 1090
porci. Medicul veterinar a efectuat permanent controlul
alimentelor ºi a confiscat peºtele sãrat alterat, carnea
fetidã ºi laptele, explicând lãptãreselor pericolul ce-l
reprezenta acest aliment în cazul în care era contaminat
cu microbi. În acelaºi timp, s-au tuberculizat toate vacile
producãtoare de lapte din oraº ºi din comunele
suburbane ºi s-au eliberat autorizaþii ºi carnete de control la lãptari. (G.T./ C.V.)

SIMION, Teodor (21.X.1950, Gemenea, Voineºti,
Dâmboviþa) Urmeazã cursurile Liceului Teoretic din
Pucioasa ºi pe cele ale Facultãþii de Geografie a
Universitãþii Bucureºti unde obþine ºi doctoratul. Profesor
în învãþãmântul preuniversitar, inspector la Inspectoratul
ªcolar al judeþului Dâmboviþa, cadru didactic la
Universitatea Valahia, fiindu-i ºi unul dintre fondatori,
ocupând funcþiile de secretar ºtiinþific ºi de director al
Departamentului de învãþãmânt la distanþã. Colaborator
la publicaþii ºtiinþifice din Târgoviºte, din Bucureºti ºi
din strãinãtate. Publicã numeroase lucrãri de geografie
economicã mondialã / geoeconomie, geopoliticã ºi de
toponimie geograficã. (G.C.)

SFATUL NEGUSTORILOR. FILIALA TÂRGOVIªTE
(1914) A fost înfiinþat cu scopul de a apãra interesele
generale ale comercianþilor ºi industiaºilor, propunându-ºi
sã realizeze o permanentã legãturã cu oficialitãþile.
Sediul Sfatului negustorilor era situat pe str. I.C.
Brãtianu, la nr. 12. În fiecare an Sfatul Negustorilor þinea
în Sala Vulturul congresul judeþean, prilej cu care era
desemnat preºedintele. Printre preºedinþi s-au numãrat
Petre G. Popescu ºi I. Irimescu Cândeºti. La 11 martie
1932 membrii societãþii au redactat o moþiune în care
solicitau micºorarea impozitelor ºi a taxelor comunale,
conversiunea datoriilor orãºeneºti. (G.T./ C.V.)

SIMION, Teodora (25.I.1947, Ioneºti, Vâlcea) Îºi
face studiile la Facultatea de Arte Plastice a Universitãþii
Bucureºti. În afarã de picturã realizeazã graficã de carte.
profesoarã la Liceul de Muzicã ºi Arte Plastice din
Târgoviºte. Participã la tabere de picturã, la expoziþii
de grup ºi personale. Lucrãrile sale se gãsesc în
colecþiile particulare din România ºi Germania. (G.C.)

SIMA, Gheorghe (6.IX.1919, Comana  1998,
Târgoviºte). Liceul Militar Iaºi (1939); Facultatea de
Medicinã Generalã Iaºi (1945). Medic de circumscripþie
la Carei, Satu Mare (1950). Face secundariatul în
medicinã legalã (1950-1952) la Bucureºti. Din 1952
funcþioneazã la Spitalul Târgoviºte ca medic specialist
ºi ca ºef al laboratorului de medicinã legalã ºi anatomie
patologicã, pânã în 1986. A fost director adjunct al
Spitalului Târgoviºte în perioada 1967-1970. A publicat
în reviste de medicinã legalã din þarã ºi a fost o prezenþã
activã, prin cunoºtinþele de medicinã legalã, în Colegiul
Medicilor Dâmboviþa, pânã la pensionare. A trãit ºi a
activat câteva decenii în oraºul Târgoviºte cãruia, prin
activitatea profesionalã, i-a fost de mare folos. (N.V.)

SIMIONESCU, Decebal-Florin (25.I.1944, Cazaci,
Dâmboviþa) Absolvent al ªcolii Medii Nr. 3 Târgoviºte
(1965); licenþiat al Facultãþii de Horticulturã din cadrul
Universitãþii Craiova (1971). A fost ºef de fermã la C.A.P.
Potlogi (1971-1973), inginer ºef la C.A.P.-urile Sãlcioara
(1973-1978), Nucet (1978-1980), Hãbeni (1980-1990),
director la Direcþia Generalã pentru Agriculturã ºi
Alimentaþie Dâmboviþa (1990-1991, 1992-1996), director la I.A.S. Târgoviºte (1996-2002). În perioada 19911992 a deþinut funcþia de primar al Municipiului
Târgoviºte. Membru fondator al F.S.N. Dâmboviþa
(1990); membru P.D.S.R. Dâmboviþa (1990-1996);
membru P.N.L. Dâmboviþa (din 2002). (A.B.)

SIMESCU, Viorel Gigi (3.VI.1960, Filipeºti de
Pãdure, Prahova) Ofiþer activ, ºef secþie Statul Major
General. Liceul Militar Dimitrie Cantemir Breaza (19741979), ªcoala Militarã de Ofiþeri Activi Braºov (19791982), ofiþer activ (comandant pluton, comandant baterie)
la U.M. 01417  Regimentul de Artilerie Antiaerianã
Târgoviºte (1982-1987). Universitatea Naþionalã de
Apãrare (1987-1989). Ofiþer în Statul Major al U.M.
01417 Regimentul de Artilerie Antiaerianã Târgoviºte
(1989-1998). Comandant al U.M. 01417 Regimentul
de Artilerie Antiaerianã Târgoviºte (1998-2002); curs
postuniversitar de conducere la Universitatea Naþionalã
de Apãrare (1999). Comandant al Centrului Militar
Judeþean Dâmboviþa (2002-2008). Din 2008 pânã în
prezent este ofiþer activ, ºef de secþie în Statul Major
General Bucureºti. (G.T./ C.V.)

SIMIONESCU, Mircea Horia (23.I.1928, Târgoviºte
 18.V.2011, Bucureºti) Prozator, poet, istoric ºi critic
literar, ziarist. Unul dintre scriitorii reprezentativi ai
literaturii române contemporane rãmâne legat sentimental de oraºul Chindiei. Studiile primare, apoi Liceul
Ienãchiþã Vãcãrescu din oraºul natal (1948). Aici,
împreunã cu bunii sãi prieteni scriitorii de mai târziu,
Radu Petrescu ºi Costache Olãreanu, participã la
redactarea unor reviste-manuscris: Carnet literar,
Cântece noi, Spada, Cloºca cu pui, Colorado,
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(conceput ca un dialog cu scriitorul Mihai Stan, 2006),
Vârstele (2007), dar ºi al unui incitant volum de poezii
Versete de unicã folosinþã, (2010). Mai bine de un
deceniu a susþinut în Litere rubrica Literaturã dusîntors, publicând apoi o carte cu acelaºi titlu. (V.P.)

Metru cub. Se cristaliza astfel miºcarea care mai
târziu este denumitã ªcoala de la Târgoviºte,
cuprinzând pe lângã cei amintiþi ºi pe Petre Creþia,
Tudor Þopa. Încã de tânãr a luat contact cu mediul
intelectual târgoviºtean, istoria acestor locuri având
revelaþii perpetue în sufletul sãu. În 1948 devine student
la Facultatea de Filologie a Universitãþii Bucureºti. Îºi
întrerupe studiile, le absolvã în 1963, cu lucrarea de
licenþã Lirica lui G. Cãlinescu. Aproape douã decenii
(1950-1969) lucreazã în redacþia ziarului Scânteia,
colaborând ºi la alte ziare ºi reviste ale vremii (România
literarã, Luceafãrul, Steaua, Cronica, Convorbiri
literare, Argeº, Astra, Ramuri, Familia, Flacãra,
precum ºi la reviste târgoviºtene, printre care amintim
Litere, Curier). Mai târziu (1972) este numit director
general al Operei Române, de unde se va pensiona la
cerere (1974), dedicându-se în exclusivitate scrisului.
Membru al Uniunii Scriitorilor din România. Este
cetãþean de onoare al Târgoviºtei (1996). De asemenea,
timp de aproape patru decenii a fost preºedintele juriului
prestigiosului Festival Naþional de Literaturã Moºtenirea
Vãcãreºtilor, ce se desfãºoarã anual în Cetatea de
Scaun, precum ºi preºedinte de onoare al Societãþii
Scriitorilor Târgoviºteni (fondator, 2005). Scriitor prolific, de la debutul în Luceafãrul (1968) cu povestirea
Cum l-am trãdat pe Pascal, scrie o operã amplã,
diversã ca modalitãþi de abordare. Reprezentativ pentru
proza sa este ciclul Ingeniosul bine temperat
cuprinzând volumele Dicþionar onomastic (1969),
Bibliografie generalã (1970), Breviarul (Historia
calamitatum) (1980), Toxicologie sau Dincolo de bine
ºi dincoace de rãu (1983). Conceput sub forma unor
dicþionare, acest ciclu este continuat de Jumãtate plus
unu. Alt dicþionar onomastic. Ultimul volum al ciclului
Toxicologie este, autobiografic. Se contopesc aici
evenimente istorice din timpul copilãriei ºi adolescenþei,
cu situaþii obiºnuite din existenþa unor familii târgoviºtene,
de fapt o frescã a oraºului. Pe lângã romanele ciclului
amintit, este autorul unor culegeri de povestiri: Dupã
1900, pe la amiazã (1974), Îngerul cu ºorþ de bucãtãrie
(1993), Povestiri galante (1994), dar ºi al unor volume
de însemnãri de cãlãtorie Rãpirea lui Ganymede
(1975), Ulise ºi umbra (1982) sau File de jurnal:
Febra (1998). Creator al sintagmei Târgoviºtea e o
Florenþã valahã. Revenirea în lumea literelor se
datoreazã întâlnirii cu editorul Mihai Stan, la insistenþele
acestuia, dupã o lungã perioadã de tãcere, încearcã sã
dea rãspunsuri la întrebarea pe care ºi-a pus-o de
nenumãrate ori: este oraºul Târgoviºte o realitate sau
un vis al meu ºi al nimãnui altuia?. Împletind realitatea
cu reveria dã pagini memorabile de literaturã în
Târgoviºte, scurt excurs sentimental (1999). În ultima
perioadã autor al volumelor Cum se face (roman,
2002), Asediul locului comun (roman, reeditat 2004),
Literatura dus-întors (2005), Rãtãcirile unui caligraf

SIMULEASA, Costache (1848-1901, Târgoviºte) A
fost primarul oraºului între 30 martie 1880-12 ianuarie
1882, perioadã în care ºi-a canalizat întregul efort pentru
realizarea cãii ferate. La 4 octombrie 1881 a lansat o
convocare cãtre orãºeni pentru a se întruni în localul
ºcolii primare, prilej cu care se angaja a da cât o putea
[...] ca sã putem vedea odatã înfloritã ºi Târgoviºtea
noastrã. Înfiinþarea Comitetului agricol (1881) ºi a Bãncii
de Credit Agricol a contribuit la progresul economic al
urbei. Un moment reprezentativ a fost prezenþa la
Bucureºti a unei delegaþii a cetãþenilor târgoviºteni cu
ocazia dezvelirii statuii lui Ion Heliade Rãdulescu, prilej
cu care s-a tipãrit, din iniþiativa primãriei, o carte poºtalã
reprezentând pe Heliade contemplând Târgoviºte. Tot
acum s-a adoptat hotãrârea de a se ridica ºi la Târgoviºte
un monument destinat ilustrului înaintaº. Meritã sã
menþionãm ºi faptul cã ziarul Armonia, de orientare
liberalã, a declanºat împotriva primarului, deºi liberal, o
violentã campanie de presã. (M.O.)
SINAN Paºa Kahremanliu/ Koca (1506 
3.IV.1596) Comandant de oºti ºi om de stat otoman.
Mare vizir (7 aug. 1580  6 dec. 1582; 14 apr. 1589  1
aug. 1591; 28 ian. 1593  16 febr. 1595; 7 iul.  19 nov.
1595; 1 dec. 1595  3 apr. 1596). Nãscut în Albania,
într-o familie sãracã, a fost recrutat ca ienicer de tânãr.
În 1569, a fost numit guvernator al Egiptului otoman ºi
a condus pânã în 1571 luptele pentru cucerirea
Yemenului. În 1574 a condus marea expediþie împotriva
Tunisului, pe care l-a cucerit în ciuda apãrãrii îndârjite a
garnizoanei italo-spaniole. În 1580, a comandat în
rãzboiul împotriva Persiei (1578-1590) ºi este numit
pentru prima oarã mare vizir, numai pentru a fi demis ºi
exilat în anul urmãtor, din cauza eºecului locotenentului sãu, Mohamed Paºa la Gori, în a aproviziona
garnizoana turceascã din Tbilisi. Guvernator al
Damascului. În 1589, dupã marea revoltã a ienicerilor,
a fost numit mare vizir pentru a doua oarã. Implicat în
lupta pentru tronul Valahiei dintre Mihnea Turcitul ºi
Petru Cercel, îl susþine pe primul, ordonând uciderea
celui de al doilea. O altã revoltã a ienicerilor a dus la
demiterea sa în 1591, dar în 1593 a fost rechemat sã
ocupe pentru a treia oarã viziratul. În acest an comandã
armata turcã în campania împotriva imperialilor, la
începutul Rãzboiului Lung (1593-1606). În ciuda victoriilor
din aceastã campanie (cucerirea cetãþilor Gyor ºi
Komarom) a fost demis la scurtã vreme dupã venirea
pe tron a sultanului Mehmed al III-lea, fiind exilat la
Malkara. Anterior ordonase arderea moaºtelor Sf. Sava,
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oraº, precum ºi meºteºugari care anterior erau
organizaþi în cercuri sindicaliste, organizaþii profesionale
ºi sindicate. (G.T./ C.V.)

pe dealul Vracar (Belgrad) fondatorul Bisericii Ortodoxe
Sârbe, drept pedeapsã pentru trecerea sârbilor de partea
imperialilor. În aug. 1595, a fost rechemat la post pentru
a conduce campania împotriva lui Mihai Viteazul în Þara
Româneascã. Deºi înfrânt la Cãlugãreni (13/23 aug.),
ocupã pentru scurt timp Þara Româneascã, graþie
superioritãþii numerice a armatei sale. Sinan Paºa a
intrat în Bucureºti, lãsând acolo 10.000 de soldaþi,
comandanþi de Mehmed Paºa ºi s-a îndreptat spre
Târgoviºte, ocupând oraºul cu 1.500 soldaþi ºi 30 de
tunuri. Târgoviºtea a fost fortificatã (Palanca lui Sinan),
dar în urma bãtãliei din 18 oct., Sinan Paºa pierde oraºul.
Au urmat înfrângerile de la Giurgiu (26 oct.) ºi
Esztergom, care l-au aruncat din nou în dizgraþie.
Moartea neaºteptatã a succesorului sãu, Lala
Mahommed, la numai câteva zile dupã numire, a fost
privitã ca un semn divin, iar Sinan a fost numit Mare
Vizir pentru a cincia ºi ultima datã. Sinan Paºa a murit
pe neaºteptate, lãsând în urmã o uriaºã avere, dar nici
un moºtenitor. (A.ª./M.O.)

SINGUR Revistã de literaturã; iniþiator/director:
ªtefan Doru Dãncuº. Apare, într-o primã serie, la
Bucureºti în decembrie 2001. Dupã un hiat de câþiva
ani, reapare la Târgoviºte din aprilie 2008; editor: Grupul
Media Singur din Târgoviºte; colegiu consultativ: Adrian
Suciu, Adriana Lisandru, Aurel Sibiceanu, Dana Banu,
Felix Nicolau; Florin Caragiu, Florian Siliºteanu. Rubrici
permanente: Momentul de inspiro, Poemul de
respiro, Scriitorul cu scrisul de mânã, Plaiuri
europenibile, The next generation, Râd, deci exist.
Continuã. (G.C.)
SIVORI, Franco (~1560  ?) Fiu de negustor avut
din Genova, învaþã negoþul la Messina. Intrã în legãturã
de timpuriu cu Petru Cercel, amestecat inclusiv în
problemele de ordin financiar ale acestuia, pe care îl
sprijinã. Petru Cercel, ajuns domn al Þãrii Româneºti,
îl numeºte secretarul sãu. În aceastã calitate primeºte
unele misiuni în strãinãtate, precum cea de la Alba Iulia.
Sivori scrie un Memorial în care prezintã evenimente
cu referire la Þara Româneascã ºi la domnitorul Petru
Cercel. Scrierea cuprinde elemente de mare interes
relativ la Petru Cercel ºi Târgoviºte, el descriind sfârºitul
fazei a doua  Vlad Dracul ºi începutul fazei a treia 
Petru Cercel din istoria arhitecturalã a Curþii Domneºti.
Afirmaþiile ºi mãrturiile lui Sivori sunt, în general, exacte,
aparþinând unui om cult, educat. El nu face analize, ci
descrieri cu referire la ansamblul moºtenit de Petru
Cercel de la strãmoºi (faza doi a Curþii Domneºti,
construitã de Vlad Dracul în perioada 1430-1440, cu
completãri datorate urmaºilor acestuia, pânã la Petru
Cercel). Sivori apreciazã Curtea Domneascã ca fiind
de proporþii mari ºi de o arhitecturã îngrijitã. A doua
relatare a lui Franco Sivori se referã la lucrãrile fãcute
de Petru Cercel aici: (palatul) a fost de îndatã mãrit de
Înãlþimea Sa care, i-a adãugat camere frumoase ºi
mândre. A pus sã se facã cu mare ostenealã ºi
cheltuialã, pe esplanadã, o fântânã, aducând apa de la
un izvor depãrtat de oraº cu nu mai puþin de patru mile,
trecând-o pe sub pãmânt prin niºte jgheaburi groase
din lemn de brad, Principele a pus în acelaºi timp sã
se înalþe o bisericã frumoasã alãturi de palat, astfel cã
pe un pod acoperit, Înãlþimea Sa putea intra în bisericã
din camerele sale, fãrã sã fie vãzut. [ ] A pus sã se
facã apoi cuºti nespus de mari ºi de frumoase pentru a
þine sãlbãticiuni ºi mândre grãdini italieneºti. Care erau
aºezate chiar lângã palatul sãu. ªi a fãcut totul cu atâta
grabã, cã pãrea o minune. De la Sivori aflãm cã palatul
domnesc avea ºi cãmãri tainice precum ºi încãperi
de mare siguranþã, avea o serie de pridvoare, o
sufragerie din interiorul palatului ºi o sufrageria de

SINDICATUL ÎNTREPRINZÃTORILOR DE LUCRÃRI
PUBLICE ªI PARTICULARE Filiala Târgoviºte, care a
fost înfiinþatã în 1912 ºi reorganizatã în 1919, avea un
numãr de 11 membri. Sediul sindicatului se afla pe strada
Vulcan, avea ca preºedinte Ion D. Magriny ºi secretar
pe Constantin Cernat. În 1932, acest sindicat îºi mai
adaugã la titlu ºi lucrãri particulare. Organizaþia îºi
propunea sã facã o analizã a atestatelor (titlu de capacitate) ºi sã înainteze autoritãþilor lista membrilor
recunoscuþi constructori de cãtre întreaga obºte din
cuprinsul oraºului. Printre membrii importanþi se numãrau:
ing. Ion D. Magrini, Ion Nichita, Vasile Pãunescu,
Constantin Cernat, Aristide I. Popescu, ing. Iosif I. Gall,
Ion Pãunescu, Nicolae D. Magriny, Galeriu Farcaº,
Dumitru D. Magriny, Gheorghe Rãdulescu. (G.T./ C.V.)
SINDICATUL MÃCELARILOR ªI PESCARILOR
Înfiinþat în 1934, era consultat pentru stabilirea preþurilor
la carne ºi peºtele care se vindeau în hala obor ºi la
periferie. Sindicatul acorda ajutor mutual tuturor
membrilor sãi, în vederea evitãrii concurenþei samsarilor.
Preºedintele sindicatului a fost Ion Panaitescu, iar
Alexandru Alexandrescu ºi C. Enescu, vicepreºedinþi.
Consiliul de administraþie al sindicatului era compus
din 12 membri, care delega pe Alexandru A. Enescu,
Vasile Georgescu-Boºtea ºi pe Mihail Moþãilã sã
participe la comisia primãriei unde se fixau preþurile la
carne ºi peºte, prilej de a aduce în atenþia Consiliului
comunal necesitatea construirii unui abator. (G.T./ C.V.)
SINDICATUL MIXT DIN TÂRGOVIªTE Înfiinþat la
13 mai 1920, era afiliat la Comisiunea Generalã a
Sindicatelor. Acesta avea înscriºi lucrãtorii de la Arsenal,
din schelele petrolifere, de la rafinãriile de petrol din
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varã, care dãdea spre grãdinã. În piaþa palatului era
þinutã artileria Þãrii Româneºti. Undeva în Curte era
depozitul de muniþie al Þãrii Româneºti. (C.I.)

susþinut sãrbãtorirea centenarului marelui pictor Nicolae
Grigorescu ºi a fost prezent la dezvelirea plãcii
comemorative (15 mai 1938). (M.O.)

SIXT, Constantin (2.I.1935, Turnu-Mãgurele 
20.V.2008, Târgoviºte) Absolvent al Liceului Comercial
din oraºul natal ºi al Facultãþii de Stomatologie din cadrul
Institutului de Medicinã ºi Farmacie din Bucureºti (19551962). Dupã absolvire, este medic stomatolog la
Cogealac, judeþul Constanþa. În urma unui examen de
titularizare, obþine postul de medic stomatolog la Centrul
de Stomatologie Târgoviºte. La curent cu metodele ºi
procedeele moderne din domeniul stomatologiei, este
numit medic coordonator al Centrului Stomatologic din
Târgoviºte, funcþie pe care o îndeplineºte în perioada
1970-1978. Este singurul medic stomatolog din judeþ
care era autorizat sã realizeze lucrãri dentare din aur.
Publicã articole în reviste de specialitate ºi participã cu
comunicãri la congrese ºtiinþifice. Prin întreaga sa
activitate se bucurã de stima ºi respectul târgoviºtenilor.
Profesionist remarcabil este selecþionat pentru a lucra
în strãinãtate; în perioada 1978-1981 este medic
stomatolog la Tripoli, capitala Libiei, distins cu diplomã
de onoare de cãtre autoritãþi pentru întreaga sa activitate.
Este membru al Asociaþiei Medicilor Stomatologi din
România. Dupã 1990, este primul medic din oraº care
înfiinþeazã un cabinet stomatologic particular. (G.C.)

SMARA (5.IX.1857, Târgoviºte  26.I.1944,
Bucureºti) Institutoare, poetã, prozatoare, publicistã.
Pseudonim al Smarandei Gheorghiu, nãscutã
Andronescu, nepoatã a poetului Grigore Alexandrescu.
Urmeazã cursurile ªcolii Centrale de Fete din Bucureºti.
Se cãsãtoreºte cu poetul George O. Gârbea, iar dupã
moartea acestuia, cu cãpitanul P. Gheorghiu. Este
institutoare la Sinaia, Ploieºti ºi Bucureºti. A fost printre
primele militante de la noi ale miºcãrii feministe, având
iniþiative pe tãrâm cultural. A conferenþiat în þarã, la
Ateneul Român sau în alte oraºe, precum ºi în
strãinãtate (Italia, Belgia, Franþa, Suedia, Danemarca,
Grecia). Colaboreazã la organizarea Congresului
Orientaliºtilor (Roma, 1889), unde este reprezentanta
Societãþii Presei Române. La Paris este una dintre
organizatoarele Congresului pentru Pace al Uniunii
Universale a Femeilor (1900). Tot în capitala Franþei
participã la Congresul Latin (1902), devenind astfel, ºi
prin conferinþele susþinute în afara þãrii, o adevãratã
ambasadoare a culturii ºi cauzei româneºti. Introduce
ºi susþine în învãþãmântul românesc forma ºcolii în aer
liber. Pe plan literar scrie ºi publicã de timpuriu. Debut
cu o traducere din E.A. Poe la Literatorul (1881).
Colaboreazã la numeroase reviste ºi ziare ale vremii.
Artei ºi creaþiei populare îi dedicã revista Altiþe ºi bibiluri
pe care o scoate în 1893. Editorial va debuta în 1888
cu volumul Din pana suferinþei. Urmeazã altele de
poezie, prozã, memorialisticã, însemnãri de cãlãtorie:
Feciorii ºi fiicele noastre (1896), Mosaicuri. Novele.
Din carnetul meu. Schiþe ºi tipuri cu creionul. Aquarele
(1897), Schiþe din Târgoviºte (1898), Calvar (1901),
Mârza (1904), Þara mea. Poezii ºi proze patriotice
(1905), Stâlpi de pazã (1906), Spade strãmoºeºti
(1925), Simfonii din trecut (1927), O româncã spre
Polul Nord (1932), Corbul cu pene de aur (1935),
Dumitriþe brumate. Nuvele ºi schiþe (1935). Târgoviºtea
natalã o poartã în inimã ºi-n suflet întreaga viaþã.
Conferenþiazã despre istoricul ºi prezentul ei la Ateneu
(1898), dedicând în acelaºi an, volumul Schiþe din
Târgoviºte. Deplânge cã oraºul cântat de mai toþi poeþii
în trecut a ajuns o ruinã. Are numeroase iniþiative dedicate vechii Cetãþi de Scaun. Se implicã în ridicarea
bustului lui Grigore Alexandrescu, ce a fost inaugurat
la 10 mai 1899, precum ºi în a celui al lui Tudor
Vladimirescu, dezvelit în august 1911. În perioada 19121913, Liga Culturalã, a cãrei membrã importantã a fost,
a construit sarcofagele de marmurã ale lui Radu cel
Mare ºi Mihai Viteazul, opere ale sculptorului Fr. Storck.
În 1935, alãturi de Elena Vãcãrescu, ca membre ale
Societãþii Culturale Târgoviºtea, va conferenþia la Liceul
Ienãchiþã Vãcãrescu (cãruia îi va dona, mai târziu, un

SÎNGEORZEAN, Monica (4.II.1946, Târgoviºte) A
absolvit Liceul Carabella din Targoviste (1964). În
perioada 1966-1972 a urmat cursurile Facultãþii de Arte
Plastice Nicolae Grigorescu, secþia Istoria ºi Teoria
Artei, Bucureºti. Muzeograf la Muzeul Municipal
Atanase Simu, Bucureºti (1973-1978), la Muzeul
Colecþiilor Bucureºti (1978-1984) ºi la Complexul Muzeal
Curtea Domneasca Târgoviºte, respectiv, la Casa Atelier Gh. Petrascu (1984-1988). Dupã un an petrecut în
SUA, revine în þarã ºi se reangajeazã ca muzeaograf
artã la Oficiul de Patrimoniu al Judeþului Dâmboviþa ºi
la Secþia Artã Plasticã a Complexului Naþional Muzeal
Curtea Domneascã, în 1990, pânã la pensionare
(1999). Organizator al bienalelor Gh. Petraºcu ºi
coorganizator al unor expoziþii retrospective. (G.T./ C.V.)
SLAVU, Petre Magistrat de profesie, s-a aflat în
fruntea primãriei între 18 februarie-13 iulie 1938.
Decretarea stãrii de asediu, încredinþarea pãstrãrii
ordinei publice autoritãþilor militare, înãsprirea cenzurii,
toate evidenþiau faptul cã democraþia primise lovituri
puternice în întreaga þarã. Prin desemnarea ca primar
la Târgoviºte a unui magistrat, regimul de guvernare
personalã a regelui a dorit sã arunce o perdea de fum
asupra mãsurilor luate ºi sã se foloseascã de o
personalitate care se bucura de stimã ºi consideraþie
în cuprinsul oraºului. Meritã evidenþiat faptul cã a
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proprietate ºi redevenþe. Actele de concesiune ºi
arendare, însumau o suprafaþã de 274 ha, 8410 mp. La
aceastã suprafaþã, se adãugau ºi alte suprafeþe ca: o
suprafaþã de 42 de hectare ºi 4527 mp, fostã proprietate
Leonida Vasilescu; o suprafaþã de circa 10 hectare în
punctul Odãi. Capitalul societãþii, a fost împãrþit în 2000
de acþiuni nominative: 600  M.I. Bendic, 400  Iancu
Bucºeneanu, 107  Elena C. Sãndulescu, 54  colonel
C. Sãndulescu, 192  Aurelia I. IrimescuCândeºti, 191
 I. Irimescu-Cândeºti, 107  Maria I. Cheruvim, 68 
colonel I. Rosnovanu, 174  Gabriela M. Gheorghiu,
107  Mihai Al. Costescu. Consiliul de administraþie
ales în 1943 pe o perioadã de trei ani, era compus din
trei membrii: M. I. Bendic preºedinte, Iancu
Bucºeneanuvice-preºedinte, Irimescu Cândeºti 
membru, iar drept cenzori au fost aleºi Gheorghe
Niculescu, expert-contabil ºi Mihai Costescu, cenzor
supleant. Primul director al Societãþii Miniera a fost ales
la data de 31 mai 1941, în persoana colonelul
Sãndulescu. (G.T./ C.V.)

important fond de cãrþi) ºi la Sala de Arme. Iar în acest
an, la 3 octombrie, este prezentã la inaugurarea ºcolii
din Cartierul Sârbi al oraºului (azi, ºcoala îi poartã
numele) precum ºi la punerea pietrei de temelie a Casei
Învãþãtorilor din judeþul Dâmboviþa. Punând în practicã
ideile sale de militantã pe tãrâm cultural, a înfiinþat un
cãmin cultural în Valea Voievozilor (lângã Târgoviºte),
care îi poartã numele ºi cãruia îi dãruieºte cãrþi
necesare învãþãturii sãtenilor. Ca recunoaºtere a
meritelor sale în general ºi în special de a susþine
Târgoviºtea, i s-a dezvelit în Parcul Mitropoliei un bust
cu prilejul centenarului naºterii (1957), operã a
sculptorului Mihai Onofrei, alãturându-se statuii din
Bucureºti (Parcul Ciºmigiu) inauguratã în 1945. (V.P.)
SOARE, Constantin (23.V.1933, Mãrceºti,
Dâmboviþa) Absolvent al cursurilor primare în comuna
natalã, al celor gimnaziale în Târgoviºte, al ªcolii
Pedagogice ºi Conservatorului Ciprian Porumbescu
din Bucureºti. A predat la ºcoli din comuna Gheboaia
ºi din Târgoviºte. A dirijat o vreme, obþinând rezultate
meritorii, corala ºi orchestra de camerã a Casei de
Culturã a Sindicatelor din municipiul Târgoviºte. (G.C.)

SOCIETATEA APÃRAREA SÃNÃTÃÞII Se
constituie în anul 1904 sub preºedinþia prefectului C.
Câmpeanu. Scopul sãu era întreþinerea infirmeriilor
rurale, înfiinþate pe baza noii legi comunale. Autoritãþile
afirmau cã în continua dorinþã de a veni în ajutorul
populaþiei suferinde din satele acestui judeþ, am
conceput ideea înfiinþãrii Societãþii «Apãrarea sãnãtãþii»
ca sã aducem mijloacele necesare întreþinerii celor din
infirmeriile rurale existente ºi care se vor mai înfiinþa
Fondurile necesare proveneau din donaþii ºi din alocãri
bugetare, un rol important avându-l Primãria Târgoviºte.
Susþinerea societãþii era consideratã o chestiune
creºtineascã ºi politicã. (M.C.)

SOCIETATEA ANONIMÃ ROMÂNÃ  MINIERA
ªOTÂNGA (1941-1948) Miniera ªotânga a fost înfiinþatã
în 1941 ºi conform statutelor avea ca obiect de
activitate: 1. exploatarea bunurilor aduse ca aport în
societate, de cãtre membrii fondatori care ºi-au contopit
exploatãrile de lignit C. Georgescu & M. Bendic
(ªotânga) ºi exploatarea ªotânga-Fotinoaica, la care
se adaugã linia feratã industrialã îngustã ªotânga-Gara
Doiceºti, obþinutã de aceºtia, în concesiune în 1928,
conform contractului nr. 6532/1928, emis de Ministerul
Comunicaþiilor; 2. explorarea ºi exploatarea zãcãmintelor de combustibili minerali. În acest scop, societatea,
putea dobândi ºi lua în concesiune terenuri, în conformitate cu Legea minierã din 1937, pe care le putea
exploata singurã sau în asociaþie cu alte societãþi
miniere, asociaþii, cooperative miniere sau întreprinderi
industriale sau miniere; 3. industrializarea produselor
miniere solide, lichide ºi gazoase; 4. societatea se putea
asocia sau participa la orice alte întreprinderi, cãi de
comunicaþie ºi transport, ce au legãturã cu exploatarea
minierã, precum ºi la comerþul cu produse brute sau
industrializate, fie pe cont propriu, fie în asociaþie; 5.
societatea putea înfiinþa depozite pentru desfacerea
produselor miniere; 6. societatea putea cumpãra ºi vinde
imobile urbane ºi rurale necesare exploatãrii tehnice ºi
administrative; 7. societatea putea lua pãduri în
exploatare, în scopul obþinerii materialului necesar
lucrãrilor miniere. Pe lângã fondul industrial (instalaþii,
maºini, unelte, ateliere, materiale, instalaþii de cale
feratã îngustã), în societate, se aduceau ca aport social drepturile de concesiune miniere, terenuri aflate în

SOCIETATEA ASTRONAUTICA A fost înfiinþatã
în 1968 din iniþiativa profesorului Ioan N. Radu. A
funcþionat la început pe lângã Liceul Nr. 2, apoi pe lângã
Liceul Ienãchiþã Vãcãrescu. Actualmente este
arondatã Colegiului Naþional Constantin Carabella. Din
rândurile sale au fãcut parte elevi ºi cadre didactice de
la instituþia pe lângã care a funcþionat dar ºi de la alte
unitãþi ºcolare din Târgoviºte. Societatea a avut patru
secþiuni: editare revistã; ºcoala ºi cosmosul
(simpozioane, expoziþii, concursuri privind cunoºtinþele
în domeniu); popularizare (editare de lucrãri pe
domeniu); sport. Având între preocupãri ºi o componentã
cu caracter sportiv (materializatã în asociaþia sportivã
Astronautica) pe parcursul existenþei sale a avut o
contribuþie importantã la promovarea rachetomodelismului românesc în plan intern (primele articole ºi
demonstraþii despre acest sport; primul concurs, Cupa
Chindia  ediþia 1966; primul campionat naþional, 1969)
ºi internaþional. Sportivii care au activat la Astronautica
au obþinut de-a lungul timpului, între altele, 12 recorduri
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cursuri de astrofotografie, o expoziþie internaþionalã de
fotografie astronomicã ºi atmosfericã, fiind singura
manifestare de acest gen din Europa; 4. În perioada
1998-1999 a derulat cel mai important proiect astroturistic internaþional, EuRo-Eclipsa 99, destinat eclipsei
totale de Soare din 11 august 1999, cu peste 250 de
participanþi din România, SUA, Canada, Anglia, Franþa,
Olanda, Elveþia, Ucraina, Rusia, Scoþia, Japonia, Hong
King, Brazilia, Africa de Sud, Israel; 5. Dupã o competiþie
internaþionalã, finalizatã în Italia în 2999, SARM a
câºtigat candidatura pentru România ºi a organizat la
Pucioasa în septembrie 2000 Conferinþa Mondialã de
Meteori (IMC 2000); 6. A adus România pe locul 1 în
lume, alãturi de SUA ºi China, în promovarea miºcãrii
de meteori (IMC 1993, Puimichel, Franþa); 7. A
reprezentat România la manifestãri internaþionale
patronate de Organizaþia Internaþionalã de Meteori,
Uniunea Astronomicã Internaþionalã, NASA, NATO,
UNESCO, Societatea Scriitorilor Naþiunilor Unite; 8. A
iniþiat aniversarea publicã în România a Zilei Internaþionale
a Astronomiei; 9. A coordonat la nivel naþional
evenimentul 100 de Ore de Astronomie, cel mai important proiect al Anului Internaþional al Astronomiei 2009,
desfãºurat sub egida UNESCO ºi Uniunea Astronomicã
Internaþionalã; 10. A coordonat la nivel naþional al doilea
mare proiect de promovare publicã al Anului Internaþional
al Astronomiei 2009 Nopþi Galileene. În cadrul acestui
proiect global, cu Festivalul Nopþi Galileene la
Târgoviºte, a câºtigat locul 1 în lume. (G.C.)

mondiale, o medalie de aur ºi una de argint la
campionatele mondiale, un titlu de campion european,
25 recorduri naþionale, 36 titluri de campion naþional, 1
titlu de maestru emerit al sportului, 8 titluri de maestru
al sportului. Dintre aceºtia se detaºeazã Ioan N. Radu
(6 recorduri mondiale, un titlu ºi o medalie de argint la
campionatele mondiale, un titlu de campion european,
maestru emerit al sportului). Îl secondeazã alte nume
importante din rachetomodelismul românesc precum
Daniel Cazacio (primul român deþinãtor al unui record
mondial la acest sport), Ion-Valeriu Stroescu, Mihai
Pietriº, Lucian Niþã, George Radu, Ileana Radu 
recordmani mondiali, multiplu campioni ºi recordmani
naþionali, maeºtri ai sportului, sau Constantin-Petriºor
Dincã, Costin Onea, Florin-Longin Diaconescu, Victor
Donoiu, ªtefan-Gheorghe Stanciu, Lucian Pietriº, Silvian
Tãnase, Marius Mãrgãrit º.a.  campioni ºi/sau
recordmani naþionali. De la înfiinþare ºi pânã în prezent
(cu excepþia perioadei 1984-1992) societatea a editat
Astronautica prima ºi unica revistã ºcolarã de
rachetomodelism din România. De asemenea, a editat,
în 1972, prima lucrare româneascã din acest domeniu,
activitate materializatã ulterior în apariþia altor 8 asemenea
cãrþi. De la înfiinþare ºi pânã în prezent (interval de timp
ce cuprinde peste 40 de ani) Societatea Astronautica
Târgoviºte a fost condusã (din postura de preºedinte
sau director coordonator) de profesorul Ioan N. Radu.
Începând cu anul 2001, nemaiputând fi îndeplinite
cerinþele din noua Lege a sportului, componenta sportivã
din cadrul societãþii (mai concret asociaþia sportivã
Astronautica Târgoviºte) a fost desfiinþatã. (A.B.)

SOCIETATEA CARITATEA Se constituie în anul
1888 ºi avea ca scop sã poatã acorda ajutoare elevilor
sãraci din toate ºcolile primare din judeþ. Preºedinte
de onoare era prefectul. În fruntea acestei societãþi se
afirmã Nicolae Bãrbulescu, implicat activ în efortul de
strângere a fondurilor necesare. (M.C.)

SOCIETATEA ASTRONOMICÃ ROMÂNÃ DE
METEORI (SARM) Este înfiinþatã ºi organizatã, oficial,
la Târgoviºte, la iniþiativa lui Valentin Grigore, care-i este
ºi preºedinte; are sediul la Fundaþia pentru Tineret din
Târgoviºte. Deruleazã programe locale, naþionale ºi
internaþionale destinate promovãrii astronomiei ºi
educaþiei prin astronomie. Pe plan internaþional SARM
reprezintã România în structurile Organizaþiei Internaþionale de Meteori (IMO), este membru în Organizaþia
Internaþionalã Astronomi Fãrã Frontiere ºi colaboreazã
cu instituþii, organizaþii, astronomi ºi cercetãtori din
peste 40 de þãri de pe 6 continente. Proiecte majore: 1.
Tabãra Naþionalã de Astronomie Perseide, fondatã în
1993 ºi derulatã pe o perioadã de 3-4 sãptãmâni în
iulie-august, ce cuprinde o ºcoalã astronomicã de varã,
colocviu, ateliere de lucru, târg de instrumente
astronomice, concurs naþional de astronomie, excursii
ºi spectacole culturale, expoziþii internaþionale de
astrofotografie ºi publicaþii astronomice, cu participare
internaþionalã; 2. În 1996 a fondat Festivalul Naþional de
Cosmopoezie româneascã ºi universalã; 3. Începând
cu anul 2000 organizeazã la fiecare doi ani Astrofoto 
Concursul Naþional de Astrofotografie, ce include ºi

SOCIETATEA CORALÃ CÂNTAREA ROMÂNIEI
 filiala Târgoviºte (1919-1940) Dupã terminarea Primului
Rãzboi Mondial s-a conturat un nou curent muzical
conceput de Societatea Cântarea României. Înfiinþatã
în 1919, cu centrala la Bucureºti ºi filiale în întreaga
þarã, era coordonatã de mari personalitãþi ale muzicii
româneºti (compozitorii Alfred Alessandrescu, Alfonso
Castalde, muzicologul George Breazu, artiºtii D. Dincu,
George Florescu). În 1919 fosta Reuniune muzicalã a
adoptat statutul Societãþii Cântarea României, pentru
cã dirijorul ei, Gh. Rusu, a înþeles sã se încadreze în
noul curent muzical devenind în urma acestei iniþiative
filialã târgoviºteanã. Cu sprijinul centralei de la
Bucureºti, dar mai ales cu pasiune ºi dragoste pentru
muzicã, Gh. Rusu a concentrat în jur toate talentele
autentice, a pregãtit un repertoriu bine ales, axat pe
compoziþiile marilor maeºtri ai muzicii româneºti. În scurt
timp corul a concentrat coriºti de certã valoare ca basul
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în viaþa societãþii, noul comitet de conducere incluzând
de data aceasta ºi corpul profesoral din Dâmboviþa.
Acest comitet îl are ca preºedinte pe Dumitru Ioviþiu,
ca vicepreºedinþi pe I. D. Petrescu ºi Ion Diaconescu,
iar ca secretari pe C. Alessandrescu ºi C. I. Nicolaescu.
Acum se hotãrãºte editarea de cãtre Societate a
ziarului Progresul, dar întrucât D. Ioviþiu era ºi directorul
politic al ziarului Armonia, se decide fuzionarea celor
douã publicaþii sub numele de Unirea  foaia Societãþii
Progresul din Târgoviºte. Printre membrii activi se
numãrã: D.P. Condurãþeanu, T. Nicolaescu, N.I.
Eladescu, ªtefan Vasilescu. Importanþa acestei activitãþi
culturale este pusã în valoare prin editarea unor lucrãri
ºtiinþifice ºi literare ale membrilor societãþii cum ar fi: I.
D. Petrescu (Târgoviºte. Schiþe istorice ºi topografice.
Târgoviºte 1888); D.P. Condurãþeanu (manuale de
geografie) ºi Dicþionarul geografic al judeþului
Dâmboviþa, 1890. (V.P.)

Petre Munteanu, baritonii Iancu Staicu, I. Vãtãºescu,
V. Botez, C. Georgescu, tenorii Vasile Constantinescu,
Nicolae Georgescu, sopranele Olga Grabinschi, Mimi
Andreescu, surorile Untãrescu. Corul a fost prezent la
marile sãrbãtori naþionale dupã înfãptuirea Marii Uniri
(readucerea la Mãnãstirea Dealu a capului lui Mihai
Viteazul ºi comemorarea centenarului morþii lui Tudor
Vladimirescu) ºi la Sfinþirea Mitropoliei (1933). S-a
bucurat de o bunã primire în turneele fãcute la Braºov,
Fãgãraº, Tg. Mureº, Alba Iulia, Sibiu, Piteºti, Curtea
de Argeº, Râmnicu-Vâlcea ºi în cuprinsul judeþului. A
avut un repertoriu diversificat, cu piese inspirate din
folclorul românesc, cântece patriotice ºi piesele care
aparþineau unor compozitori strãini (Schuman, Bach,
List, Debüssy). O notã aparte în evoluþia coralei a
constituit-o momentul când corala a cântat ºi piese
acompaniate la pian de Irina Zotoviceanu, absolventã a
Schole Cantorum din Paris. Prezent la Târgoviºte, G.
Enescu felicita corul pentru muzica aleasã [...] pe care
a cântat-o ºi îºi arãta surprinderea pentru prezenþa la
Târgoviºte a unei formaþii aºa de înalte. (M.O.)

SOCIETATEA CULTURALÃ TÂRGOVIªTEA Ia
fiinþã la 10 mai 1910 propunându-ºi sã militeze pentru
pãstrarea ºi conservarea monumentelor istorice ale
Târgoviºtei; recuperarea de documente vechi (hrisoave
ºi tipãrituri) ºi obiecte de realã valoare ºtiinþificã;
pãstrarea portului popular dâmboviþean ºi a tradiþiilor
strãmoºeºti; crearea unui muzeu regional. Secretar
general perpetuu al societãþii este ales C.D. Dumitriu.
Printre membri se numãrã principele moºtenitor
Ferdinand ºi principesa Maria. (G.C./M.O.)

SOCIETATEA CRUCEA ROªIE A TINERIMII 
secþiunea Târgoviºte Se constituie în februarie 1923
sub preºedinþia Elenei Delleanu. Scopul sãu era
atragerea tineretului la activitãþile specifice Crucii Roºii.
Fondurile proveneau din donaþii, subscripþii ºi din alocãri
bugetare. (M.C.)
SOCIETATEA CULTURALÃ GRIGORE ALEXANDRESCU A funcþionat pe lângã Liceul militar Nicolae
Filipescu ºi a fost înfiinþatã în 1925. A militat pentru ca
elevii sã fie educaþi în spiritul valorilor culturale ºi al dragostei
de patrie, pentru înfiinþarea de biblioteci în diferite localitãþi
ale judeþului. În aceastã activitate au fost îndrumaþi de
profesorii L. Diculescu, Vântu ºi Fãgãoanu. (M.O.)

SOCIETATEA DE CREDIT STELEA DIN
TÂRGOVIªTE (25.I.1916  1944) Din rândurile aceºteia
fãceau parte comercianþi, industriaºi, funcþionari,
intelectuali, Era o societate cooperativã pe acþiuni pentru
operaþiuni de credit, economie ºi ajutor, cu duratã
nelimitatã. Consiliul de Administraþie: preºedinte pr. I.
Popescu Bãrbuleþ, casier ºi membru Simion Bucurenciu.
În 13 iunie 1939 Societatea s-a transformat în Banca
Popularã Stelea, fiind o societate cooperativã pe acþiuni
în conformitate cu legea cooperaþiei, art.156. În 1944 Banca
a contestat sechestrul instituit de Primãrie, în urma cãruia
se vindeau la licitaþie publicã bunuri mobile ale bãncii.
Primãria a instituit acest sechestru datoritã neachitãrii
sumei de 8063 lei, datoratã de bancã, reprezentând diferite
servicii prestate. Banca Stelea nu dorea sã achite acestã
sumã, fiindcã se prevala de faptul cã era scutitã de taxe
comunale timp de trei ani, conform legii cooperatiste. În
1944, ultimul an de funcþionare a bãncii, Consiliul de
administraþie avea ca preºedinte pe Simion Potcoavã,
vicepreºedinte Dumitru Cãlan, casier Simion Bucurenciu,
contabil Anastase Chiriþã. (G.T./ C.V.)

SOCIETATEA CULTURALÃ PRIETENII MÃRII
A fost înfiinþatã de un grup de pãrinþi care au propus
înfiinþarea unei colonii ºcolare la Techirghiol. Pentru a
se pune în aplicare proiectul s-a cumpãrat o casã în
Techirghiol ºi s-au organizat serii de douã sãptãmâni.
Colonia avea la dispoziþie ºi o camionetã. (M.O.)
SOCIETATEA CULTURALÃ PROGRESUL Ia
fiinþã la Târgoviºte, în 1876. Primul preºedinte a fost
ªtefan Marinescu, iar secretar C. Alessandrescu. În
Program se aratã cã scopul Societãþii este de a
încuraja înflorirea ºtiinþelor de litere ºi celelalte, ºi a
face ca membrii ei sã-ºi întinzã prin mijlocul discuþiilor
cunoºtinþele, sã înfloreascã biblioteca oraºului ºi sã
organizeze conferinþe ºi seri literare. Un rol deosebit în
susþinerea activitãþii l-a avut redactarea ziarului
Armonia (1881), avându-l ca redactor pe C.
Alessandrescu. Începând cu 1881, o altã etapã intervine

SOCIETATEA DE CREDIT ªI ECONOMIE MIHAI
BRAVU DIN TÂRGOVIªTE (1931-1948) Societate
cooperativã pentru operaþiuni de credit ºi economie, cu
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Alexandrescu. În 1928 a izbucnit un scandal legat de
concesionarea terenurilor petrolifere denummit fraudele
petrolifere din judeþul Dâmboviþa în care a fost implicatã
ºi societatea Eldorado, fiind acuzatã cã a luat în
concesiune terenuri ale cãror subsoluri erau ale statului
în conformitate cu legislaþia petrolierã adoptatã dupã
rãzboi. Raportul de expertizã a constatat existenþa unei
suprafeþe de cca. 116 ha terenuri situate în proprietatea
statului ca fiind embaticuri ceea ce a determinat
Parchetul Ilfov sã punã sub urmãrire penalã pe inculpaþii
I.C. Alexandrescu ºi Mircea Zãgãnescu, reprezentanþii
societãþii Eldorado. Raportul de expertizã arãta cã aceste
terenuri fãceau parte din terenurile pe care sãtenii
concedenþi le aveau în stãpânire, conform legii agrare
din 1921, iar în conformitate cu art. 24 din lege proprietarii
erau stãpâni doar asupra suprafeþei, subsolul revenea
statului. Aceste terenuri, în convenþia din 1924 încheiatã
între societate ºi stat, au fost trecute în categoriile IV ºi
V, ceea ce însemna cã valorificarea acestora se fãcea
pe cale civilã ºi excludea existenþa unui act penal. Ca
urmare a acestei constatãri s-a întrerupt urmãrirea penalã
a societãþii Eldorado. (G.T./ C.V.)

duratã nelimitatã, cu un capital vãrsat de 2.167.325 lei.
Consiliul de Administraþie: preºedinte V. Gh. Alexe,
casier N. Gh. Popescu. (G.T./ C.V.)

SOCIETATEA ELDORADO (1924-1948) Societate
Anonimã pentru Valorificarea Subsolului României cu
sediul în Târgoviºte, str. Bãrãþiei nr. 12, a fost înfiinþatã
în 27 mai 1924 cu un capital social de 10.000.000 lei.
Societatea petrolierã a avut luate în concesiune terenuri
de la particulari ºi de la stat situate în localitãþile Ocniþa
ºi Gorgota, iar þiþeiul era prelucrat în rafinãria de la
Doiceºti. Avocatul târgoviºtean Ion C. Alessandrescu
era administratorul delegat al societãþii ºi o reprezenta
în orice situaþie. În 22 dec. 1927, societatea a încheiat
cu statul român o convenþie privind concesionarea ºi
arendarea terenurilor petrolifere situate în localitatea
Ocniþa, convenþie ratificatã de Senat în ianuarie 1928.
Terenurile petrolifere cuprinse în aceastã convenþie au
fost împãrþite dupã legislaþia petrolierã aflatã în vigoare
în 5 categorii. Statul recunoºtea ºi încadra în categoria
I terenurile aflate în vatra statului, delimitarea din 1864,
ca fiind proprietate exclusivã a concedenþilor ºi date în
concesiune societãþii Eldorado în conformitate cu
legislaþia. În aceastã categorie erau încadrati 759 de
concedenþi cu suprafeþe de teren de mãrimi diferite. În
categoria II au fost incluse terenurile petrolifere care se
încadrau în categoria drepturilor câºtigate care dãdea
dreptul societãþii Eldorado sã exploateze petrolul pe
toatã durata contractelor de concesiune încheiate cu
proprietarii fãrã însã a depãºi un teren mai mare de 30
de ani de la promulgarea Constituþiei din 1923. Pentru
aceste terenuri concesionate de la 712 concedenþi
societatea plãtea statului o redevenþã de 4% din
producþia brutã de petrol ºi gaze. În categoria III au fost
incluse terenurile ce aparþineau statului, la care
societatea Eldorado a fost nevoitã sã renunþe fiind, chiar,
obligatã sã transcrie aceastã renunþare în registrul special de transcripþiuni petroliere al Tribunalului Dâmboviþa
ºi sã facã menþiunea despre aceastã renunþare pe
marginea registrului unde au fost transcrise hotãrârile
de validare ºi consolidare ale terenurilor petrolifere.
Asupra terenurilor petrolifere cuprinse în categoriile IV
ºi V luate în concesiune de la 64 de concedenþi ºi
respectiv 123 concedenþi, Statul nu formula nici o
obiecþie, deoarece nu încãlca legislaþia petrolierã în
vigoare, ele fiind concesionate dupã 1 aprilie 1926 când
a apãrut legea interpretativã a articolului 24 din Legea
agrarã. Aceste terenuri au fost lãsate de stat în litigiu
aflat între stat ºi societãþi, iar situatia se soluþiona pe
cale judecãtoreascã. În concluzie, aceastã convenþie
stingea litigiile avute cu statul ºi statua obligaþiile pãrþilor,
fiind semnatã de reprezentanþii statului: Ludovic Mrazec,
ministrul industriei ºi comerþului ºi C.Argetoianu,
ministrul agriculturii ºi domeniilor, iar din partea
societãþilor dr. D.G. Boroianu ºi avocatul societãþii I.C.

SOCIETATEA HIPICÃ În 1909, la ªcoala Specialã
de Cavalerie, a fost înfiinþatã Societatea Hipicã, iar în
1912, pe lângã Liceul Militar de la Mãnãstirea Dealu,
Societatea Sportivã Mãnãstirea Dealu (SSMD). Aceste
douã grupãri au fost ulterior, timp de peste trei decenii,
portdrapelul sportului de performanþã târgoviºtean. În
anul 1921 s-a organizat la Târgoviºte primul concurs
de cãlãrie de dupã rãzboi, cu participare naþionalã. (A.B.)
SOCIETATEA
INTERNAÞIONALÃ
A
MESERIAªILOR DIN TÂRGOVIªTE (1890-1893)
Meseriaºii, cum se numeau unii dintre muncitori, au
înfiinþat în anul 1890 Societatea Internaþionalã ºi, sub
egida ei, au iniþiat þinerea unor serbãri câmpeneºti pentru
strângerea de fonduri. Aceastã primã organizaþie a avut
o existenþã scurtã: Un meseriaº tâmplar, cetãþean
român prin adopþie, pe nume Jorj A. Herman, a înaintat
la 8 mai 1893 Primãriei Oraºului Târgoviºte o petiþie,
solicitând, în numele meseriaºilor ºi al muncitorilor din
Târgoviºte, aprobarea pentru societatea lor Internaþionalã,
pe care o constituiserã, anexând statutele ºi o listã cu
numele membrilor componenþi. Solicitatorul îºi încheie
petiþia cu aceste cuvinte prevestitoare: ...sperãm cã
numãrul membrilor în curând va deveni un numãr
însemnat. Faptul cã în petiþie se insista asupra
caracterului caritabil al societãþii, ne dovedeºte cã
iniþiatorul era conºtient de posibilitatea unui refuz din
partea autoritãþilor ºi nu s-a înºelat. La 27 mai, acelaºi
an, Consiliul Comunal, luând în dezbatere, printre altele
ºi petiþia lui J.A. Herman, a hotãrât sã i-o înapoieze sub
motivul cã nu e competent a o rezolva, îndrumându-l sã
se adreseze guvernului, ceea ce subliniazã importanþa
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politicã a cererii fãcutã la o lunã dupã crearea P.S.D.M.R.
Nu se cunosc demersurile ulterioare ale iniþiatorului, fiind
posibil ca societatea sã fi fiinþat fãrã vreo aprobare
prealabilã. (G.T./ C.V.)

unificat la scurt timp cu societatea coralã Cântarea
României pentru a putea pregãti spectacolul cu opera
Crai nou de Ciprian Porumbescu ºi opereta
Vagabonzii. (M.O.)

SOCIETATEA INVALIZII DE RÃZBOI Societatea
se formeazã dupã Primul Rãzboi Mondial, sub
preºedinþia Elenei Stematiu. Scopul urmãrit era
ajutorarea invalizilor de rãzboi. Fondurile proveneau din
caritatea publicã ºi din alocãri bugetare. (M.C.)

SOCIETATEA MUZICALÃ HORA DÂMBOVIÞEI
A fost înfiinþatã din iniþiativa lui C.D. Dimitriu în 1907 ºi
a funcþionat pe lângã Biserica Curþii Domneºti ca un
cor permanent ºi profesionist, subvenþionat de cãtre
primãrie. Dirijorul acestei societãþi muzicale era V.
Buicã, profesor de muzicã la gimnaziul local. Când
Societatea muzicalã Hora din Bucureºti a fãcut o vizitã
societãþii târgoviºtene, spectacolul a fost urmãrit de un
public numeros, iar piesele cântate au fost unanim
apreciate. (M.O.)

SOCIETATEA LITERARÃ ALEXANDRU
VLAHUÞÃ Cu activitate din octombrie 1970, la
Târgoviºte, a avut ca preºedinte pe Mihail I. Vlad. În
ultimii ani de pânã în 1989 a funcþionat sub titulatura
Cenaclul literar Alexandru Vlahuþã. Organizatã pe
lângã Clubul Petroliºtilor, apoi pe lângã Casa ªtiinþei ºi
Tehnicii pentru Tineret, a iniþiat în timp mai multe ediþii
ale Festivalului de Literaturã Testament Literar dedicat
în special tinerilor creatori. Editeazã în 1971 antologia
Dãruiri adolescente prefaþatã de Victor Eftimiu ºi
Gheorghe Tomozei. Volumul apare sub îngrijirea lui Ion
G. Vasiliu, Constantin Manolescu ºi Mihail I. Vlad.
Semneazã: Sorin Mingheat, Marian Bodea, Corneliu
Viºan, Mihail I. Vlad, Cornel Popa, Gheorghe Ianoº,
Iulia Dârstaru. Editeazã Caiete lirice, din care au apãrut
trei numere prin multiplicare. Specific vârstei tinere, a
organizat numeroase spectacole de muzicã ºi poezie
în Târgoviºte ºi în alte localitãþi ale judeþului, la care au
participat membrii cenaclului având ca invitaþi printre
alþii pe Tudor Gheorghe, Mircea Vintilã, Victor Socaciu,
Doru Stãnculescu, Sorin Mingheat, Gheorghe
Gheorghiu. Creaþii ale membrilor publicate în antologii
judeþene, naþionale sau în alte publicaþii de culturã
târgoviºtene ºi din þarã. (V.P.)

SOCIETATEA NÃLUCA În anul 1892, din iniþiativa
lui N. Diaconescu, maestru de gimnasticã, la Liceul
Ienãchiþã Vãcãrescu, a fost înfiinþatã Societatea
Nãluca. Este vorba practic de prima grupare sportivã
care a activat la Târgoviºte. În acelaºi an 1892, la
Bucureºti, Nãluca Târgoviºte alãturi de alte 10 societãþi
similare, participã ca membru fondator la constituirea
Federaþiunii naþionale a asociaþiunilor risipite pe tot
cuprinsul þãrii. Aceasta a fost prima formã organizatã
de reglementare, coordonare ºi conducere din sportul
românesc. (A.B.)
SOCIETATEA OCHIURI (1922-1948) Societate
Anonimã Românã pentru Industria ºi Comerþul Petrolului
cu sediul în Târgoviºte, str. Bãrãþiei, nr. 12, a fost
înfiinþatã în 1922 având un capital social iniþial de 200.000
lei subscris de membrii fondatori dr. D.G. Boroianu
(10.000 lei), dr. D. Preda (1.000 lei), Nicolae St.
Cãlinescu (10.000 lei), Ion C. Alessandrescu (140.000
lei), Aureliu St. Cãlinescu (10.000 lei), Lucian Gr.
Teodosiu (10.000 lei), Eugen St. Cãlinescu (10.000 lei).
Membrii fondatori s-au constituit în consiliu de
administraþie având preºedinte pe dr. D. G. Boroianu,
iar avocatul I.C. Alessandrescu a fost numit administrator delegat. Capitalul societãþii putea fi sporit pânã la
2.000.000 lei în conformitate cu statutele societãþii.
Societatea a desfãºurat activitãþi productive în ºantierele Ochiuri ºi Moreni obþinând producþii importante de
þiþei la nivelul judeþului Dâmboviþa. (G.T./ C.V.)

SOCIETATEA LUCRÃTORILOR CIZMARI ªI
PANTOFARI (29 mai 1889) Steagul din mãtase de
culoare bordo; are reprezentat pe avers pe împãratul
Traian ºi înscrisul 29 mai 1889. Societatea lucrãtorilor
cizmari ºi pantofari din Târgoviºte ºi pe revers este
reprezentatã Sfânta Treime. (G.T./ C.V.)
SOCIETATEA MATEI BASARAB DIN
TÂRGOVIªTE (1912-1948) Era societate a învãþãtorilor
ºi preoþilor din judeþul Dâmboviþa. Nu era organizatã dupã
sistemul bãncilor populare ºi acorda credite celor în
drept. În 1912 avea un capital de 30.000 de lei cu
dobândã de 8-10%.(G.T./ C.V.)

SOCIETATEA OCROTIREA ORFANILOR DE
RÃZBOI Societatea ia fiinþã dupã Primul Rãzboi Mondial,
având ca scop ocrotirea orfanilor celor cãzuþi pe front în
anii 1916-1918. Fondurile erau asigurate din bugetul
local. Comitetul de conducere era format din Ana
Minculescu  preºedinte, Elena Deleanu ºi Constantin
Miculescu  vicepreºedinþi. De asemenea, din Comitet
fãceau parte în calitate de membri, conducãtorii unor
instituþii, personalitãþi politice ºi culturale: Maria Kercea

SOCIETATEA MUZICALÃ DOINA DÂMBOVIÞEI
A fost înfiinþatã în anul 1920 din iniþiativa profesorului de
muzicã Adrian ºi a funcþionat pe lângã Liceul Ienãchiþã
Vãcãrescu. Pentru a-ºi pregãti membrii, din 1920 a
deschis cursuri pentru vioarã ºi muzicã vocalã. S-a
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protecþiunea omului. Izbucnirea rãzboiului mondial a
fãcut sã-ºi înceteze activitatea. (M.O.)

 colonelul V. Bianu  comandantul Regimentului Care
de Luptã, colonelul E. ªendrea  comandantul Cercului
de recrutare, colonelul D. Rãdulescu  comandantul ªcolii
de Cavalerie, locotenent  colonel Marius Stãnescu 
comandantul Depozitului de armament, cãpitanul S.
Cristea  comandantul Pompierilor, C. Eustaþiu  medicul
veterinar al oraºului, Ida Calluda  preºedintele Asociaþiei
Vãduvelor de rãzboi, Alexandru Popescu  protoereul
oraºului, C. Sãndulescu  prefectul judeþului, dr. I.
Apostolescu  medicul ºef al oraºului, Gonzalv Irimescu
 primarul Târgoviºtei º.a. (M.C.)

SOCIETATEA PRINCIPELE MIRCEA PENTRU
PROTECÞIA COPILULUI  filiala Târgoviºte La nivel
naþional, Societatea Principele Mircea este înfiinþatã
de regina Maria, impresionatã de procentul mare de
mortalitate a noilor nãscuþi ºi de pierderea fiului sãu,
Mircea. Scopul societãþii era protecþia copiilor din
România pânã la vârsta de doi ani. La Târgoviºte se
constituie o filialã în anul 1922, având în comitetul de
conducere pe Elena Achil Constantinescu  preºedinte,
Tiþa Oprescu ºi Virginia Manolescu  vicepreºedinþi º.a.
Se înfiinþeazã subfiliale în Pietroºiþa, Pucioasa,
Bilciureºti. Fondurile provin din cotizaþii, baluri, subvenþii
ºi donaþii. Societatea desfãºoarã acþiuni interesante.
Astfel, pe 1 iunie 1923, la Târgoviºte îºi începe
activitatea un dispensar unde copiii primesc asistenþã
medicalã, hranã ºi îmbrãcãminte. De asemenea,
rãspândeºte cunoºtinþe de igienã, vine în ajutorul
mamelor în sensul cã le gãseºte locuri de muncã,
boteazã copiii, personalul se deplaseazã la familii ºi
dã sfaturi pãrinþilor privind igiena ºi alimentaþia. În
perioada 1923-1941, peste douã treimi din copiii nãscuþi
în Târgoviºte (adicã 2459 copii) beneficiazã de ajutorul
oferit de aceastã societate, iar mortalitatea scade de
la 35% la aproximativ 1%. (M.C.)

SOCIETATEA ORTODOXÃ A FEMEILOR
ROMÂNE  filiala Târgoviºte La nivel central,
Societatea se înfiinþeazã înainte de Primul Rãzboi
Mondial, având ca scop dezvoltarea culturii ºi educaþiei
copiilor români din punct de vedere creºtin ortodox ºi
naþional, aºa dupã cum cere interesul statului român.
Pentru atingerea acestui scop se folosesc modalitãþi
diverse: conferinþe religioase, de istorie, igienã ºi
literaturã, înfiinþarea de grãdiniþe, biblioteci, ºcoli,
internate ºi cãmine pentru elevi ºi studenþi, organizarea
unor serbãri ºi concerte religioase ºi manifestãri cu
caracter naþional, colaborarea cu alte instituþii cu rol
educativ sau social º.a. La Târgoviºte, Societatea
Ortodoxã a Femeilor Române ia fiinþã pe 7 noiembrie
1910 sub preºedinþia Mariei Kercea. Realizãrile sale
sunt deosebite: sãrbãtoreºte Ziua mamei, boteazã copiii
celor concentraþi pe front, ajutã elevii sãraci dar
merituoºi, activeazã în spitalele din oraº ale Crucii Roºii,
dezvoltã sentimentul religios ºi patriotic, serbeazã
Duminica ortodoxiei, acordã premii pentru diverse
concursuri, organizeazã ºezãtori ºi concerte religioase,
înlesneºte cãsãtoriile celor care erau lipsiþi de mijloace
materiale, înfiinþeazã grãdiniþe, biblioteci ºi cantine
ºcolare destinate copiilor sãraci sau care proveneau
din familiile mobilizaþilor pe front, organizeazã colecte
pentru a obþine fonduri ºi sprijin material etc. (M.C.)

SOCIETATEA ROMÂNÃ DE BIBLIOFILIE Înfiinþatã
în decembrie 1972 la Târgoviºte, din iniþiativa unor
oameni de culturã din oraº ºi din þarã. Organizatã mai
întâi pe lângã Muzeul Tiparului ºi al Cãrþii Vechi
Româneºti, apoi la Biblioteca Judeþeanã Ion Heliade
Rãdulescu Dâmboviþa. ªi-a propus sã contribuie la
stimularea dragostei pentru carte ºi lecturã, sã
încurajeze constituirea unor biblioteci personale, sã
valorifice cele mai valoroase tradiþii ale domeniului cãrþii
din toate timpurile, ale tiparului românesc ºi, în mod
special, ale celui târgoviºtean. Dintre semnatarii actului
constitutiv amintim pe Dan Simonescu, Gabriel
ªtrempel, Nicolae Vãtãmanu, Dan Zamfirescu, Emilia
Milicescu, Dimitrie Pãcurariu, George Potra, Barbu
Theodorescu, Ion Cernovodeanu, Corneliu Dima-Drãgan,
Ion Stoica, Mircea Opriºiu, G. Mihãilã, George
Munteanu, Marin Bucur, Mircea Anghelescu, alãturi de
oameni de culturã din Târgoviºte: Ion Gavrilã, ªtefania
Stâncã, Victor Petrescu, Lucian Penescu, Gabriel
Mihãescu, Constantin Manolescu, George Coandã,
Mihai Oproiu, Lazãr Dinescu, Toma Svinþiu. Sub egida
Societãþii, a Muzeului ºi Bibliotecii Judeþene s-au editat
o serie de lucrãri de specialitate precum ºi unele care
au vizat tradiþiile târgoviºtene în domeniu: Contribuþii la
bibliografia româneascã veche, de Daniela Poenaru;
Târgoviºte  cetate a culturii româneºti; Târgoviºte 
vechi centru tipografic românesc, de Dan Simonescu

SOCIETATEA PÃSTRAREA ªI PROPÃªIREA
DATINILOR STRÃMOªEªTI A fost înfiinþatã în 1913.
Avea sediul la Sala de Arme ºi a militat pentru înfiinþarea
de formaþii artistice care sã dezvolte gustul pentru
muzica naþionalã, pentru teatru. Alte obiective: pãstrarea
portului naþional, funcþionarea unei ºcoli de dansuri,
organizarea de serbãri naþionale. În cadrul acestei
societãþi au activat dr. C. Marinoiu, dr. Stoianovici,
Drãguþ Dumitrescu, prof. Christache Georgescu, P.
Munteanu ºi alþii. (M.O.)
SOCIETATEA PENTRU PROTECÞIA OMULUI A
fost înfiinþatã în 1906 de cãtre dr. Ion CostãchescuMarinoiu ºi îºi propunea sã propage cuvântul cel bun
pentru a ridica poporul de jos la o viaþã mai omeneascã.
Societatea organiza conferinþe cu privire la igienã ºi la
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(cunoscut scriitor ºi animator cultural din Republica
Moldova), acad. Mihai Cimpoi (preºedintele Uniunii
Scriitorilor din Republica Moldova), Victor Romanciuc
(poet, dir. adj. la Editura Prut Internaþional), Nicolae
Dabija (directorul revistei USM Literatura ºi arta), Ianoº
Þurcanu (dir. adj. al Direcþiei Culturã din Primãria
Chiºinãu), Barbu Cioculescu, Corneliu Popescu
(Venezuela), George Anca, Henri Zalis, Florentin
Popescu, Marin Ioniþã, Emil Vasilescu, Sultana Craia,
Gheorghe Buluþã, George Corbu (preºedintele Uniunii
Epigramiºtilor din România), Daniel Drãgan, Mircea
Anghelescu (ºeful catedrei de literaturã de la
Universitatea Bucureºti), Liviu Grãsoiu (critic literar, trei
decenii director la Radio România Cultural), Mircea
Constantinescu (scriitor, membru CNA). SST are
membri în Republica Moldova, în Serbia, în Italia ºi în
Venezuela. Printre membri fondatori ai SST se numãrã
ºi Editura Bibliotheca, prin directorul acestei adevãrate
instituþii de culturã, conf. univ. dr. Mihail-Florin Stan.
Câþiva dintre membrii SST (Mihai Stan, Victor Petrescu,
George Coandã, Mircea Horia Simionescu, Tudor
Cristea, Dan Gîju, Mihai Gabriel Popescu, Emil
Stãnescu, Florea Turiac, Ion Mãrculescu) sunt ºi membri
ai Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova, în acelaºi
timp scriitori din Republica Moldova fiind membri ai SST
(acad. Mihai Cimpoi, Iulian Filip, Ianoº Þurcanu, Vasile
Romanciuc, Igor ªarov, Nicolae Dabija, Aurelian
Silvestru, Oleg Bodrug, Arcadie Suceveanu). Societatea
Scriitorilor Târgoviºteni, organizaþie apoliticã, nonprofit
are drept scop sã promoveze ºi sã protejeze drepturile
ºi interesele scriitorilor membri ai Societãþii în relaþiile
cu autoritãþile, susþine editarea unor cãrþi ºi reviste
literare, a înfiinþat un salon literar judeþean, ajuns la a
50-a ediþie, a organizat ºi direcþionat numeroase acþiuni
culturale ce au ca obiect cãrþile ºi scriitorii (lansãri de
carte, conferinþe, simpozioane, aniversãri, comemorãri,
concursuri de literaturã), a sprijinit apariþia mai multor
reviste ºcolare etc. Au fost organizate activitãþi de
reciprocitate cu scriitori din Republica Moldova ºi Serbia.
În prezent, SST are peste 140 de membri cu carnet, în
ultimul timp Societatea fiind deschisã mai ales tinerilor
scriitori: Margareta Bineaþã, Andrei Gheorghe, Andrei
Lucian Drãgoi, Alexandra Tomºa, Andreea Mihaela
Gluh, Nicoleta Cojoianu, Doina Mihaela Dimitriu, dar ºi
celor care, din diverse motive, nu au dobândit calitatea
de membri fondatori (George Toma Veseliu  director
de comunicare), George Cãlin, Nicolae Petrescu, Ion
Enescu-Pietroºiþa, Ioan N. Radu, Ion Sorin Ivaºcu,
Mircea Bãdoiu, Marin Rãdulescu, Niculae Ionel, Adrian
Georgescu, Cristian Buzãþel, Ivan Vasile Ivanoff, Niculae
Nãbârjoiu, Manina Cerasela Leaºu, Nicolae Scurtu,
Horaþiu Radu Maniþi, Viorica Pop, Marin Petre
Constantin, Dumitru Radu Luca, Marin Rãdulescu, Ana
Baity, Ion Viºan, Gheorghe Canache, Flavia Stoica,
Valeria Arsene, Titi Damian, Victor Sterom, Emanoil

ºi Victor Petrescu; Biblioteci umaniste româneºti ºi
Ex-libris de Corneliu Dima Drãgan; Documentele
Vãcãreºtilor de Mihai Carataºu. Dupã 1980 (din motive de ordin ideologic) dar ºi dupã 1990, activitatea
acestei societãþi cunoaºte o perioadã de stagnare.
Primul preºedinte a fost Ion gavrilã. (V.P.)

SOCIETATEA SCRIITORILOR TÂRGOVIªTENI/
SST În ziua de 27 octombrie 2005, o mai veche dorinþã
a literaþilor dâmboviþeni  înfiinþarea Societãþii Scriitorilor
Târgoviºteni  s-a materializat, în ºedinþa de constituire
a acestei organizaþii de creatori. Scriitorul Mihai Stan,
sprijinit de un gurp de iniþiativã (George Coandã, Victor
Petrescu, Mihai Gabriel Petrescu, Tudor Cristea)
parcurge etapele administrativ-juridice: 27.10.2005  se
obþine de la Ministerul Justiþiei dovada disponibilitãþii
denumirii nr.35173; 19.09.2005  Judecãtoria Târgoviºte
comunicã înregistrarea SST în registrul special;
27.09.2005  Certificat de înscriere a persoanei fãrã
scop patrimonial; 18.10.2005  obþinerea certificatului
de înregistrare fiscalã nr.180489/90. Într-un Act de
întemeiere semnat de 44 de membri deveniþi, conform
Statutului Societãþii Scriitorilor Târgoviºteni, membri
fondatori (Corin Bianu, Mihaela Ciocodeicã, Gheorghe
Petre Bârlea, Ion Bratu, Victor Davidoiu, Alexandrina
Dinu, Sebastian Drãgan, Daniela-Olguþa Iordache, Ion
Mãrculescu, Theodor Iulius Nicolin, Emil Stãnescu,
Gheorghe Duþã-Micloºanu, Ion Gavrilã, Dan Gîju, Lucian
Grigorescu, Grigore Grigore, Ion Dincã Hobaia, Mihail
Iurcu, Erich Kotzbacher, Alexandru Manafu, Alexandru
Nicolescu, Nicolae Neagu, Victor Negulescu, Lucian
Penescu, József Pildner, George Piteº, ªtefania-Viorica
Rujan, Bucur Serghie, George Sânpetrean, Florea
Turiac, Dumitru Ungureanu, Ion Iancu-Vale, Constantin
Voicu, Virgil Voinescu-Orãºanu º.a.) se consemneazã:
Astãzi, 27 octombrie, anul de la Domnul 2005, în
vechea Cetate a istoriei ºi culturii, Târgoviºte, noi, cei
reuniþi la Biblioteca Judeþeanã Ion Heliade Rãdulescu
pentru a aºeza piatra de temelie, am luat hotãrârea de
a înfiinþa, întru propãºirea spiritualitãþii româneºti,
Societatea Scriitorilor Târgoviºteni. Dorindu-se a fi
continuatoarea vrednicã a unei ilustre tradiþii, începutã
la vremea scrierii Învãþãturilor lui Neagoe Basarab cãtre
fiul sãu Theodosie, Societatea Scriitorilor Târgoviºteni
a luat naºtere prin gândul ctitorilor ºi vrerea liber
exprimatã a celor care subsemnãm acum ºi aici acest
Act de întemeiere ca sã rãmânã mãrturie în timp ºi
pildã de urmat ºi de perpetuat pentru cei ce vor veni
dupã noi. Primul consiliul director era alcãtuit din
urmãtorii membri fondatori: Mircea Horia Simionescu 
preºedinte de onoare; Mihai Stan  preºedinte; George
Coandã, Victor Petrescu, Tudor Cristea  vicepreºedinþi;
Mihai Gabriel Popescu  secretar; Dan Þop  consilier
juridic; Florea Turiac  trezorier. La SST au aderat
personalitãþi literare de remarcabil relief: Iulian Filip
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multitudinea de sporturi prevãzute în Statut a fi
practicate la TCT în realitate s-au desfãºurat activitãþi
bine organizate numai la tenis, patinaj ºi fotbal. De altfel,
pentru tenis ºi fotbal TCT a parcurs rapid procedurile
necesare ºi, în mai puþin de un an de la înfiinþare,
reuºeºte afilierea secþiilor respective la federaþiile române
de specialitate, dupã ce în prealabil se afiliase la
Federaþiunea Societãþilor Sportive din România / FSSR
(organul de conducere al sportului românesc din acea
perioadã). Pentru buna desfãºurare a activitãþii la tenis
ºi patinaj TCT-ul a încheiat un contract de închiriere
(iniþial pe 5 ani, prelungit apoi succesiv pentru întreaga
perioadã în care societatea sportivã a existat) cu Baroul
Dâmboviþa, proprietarul terenului de 1000 mp din zona
parcului ºi parcãrii din faþa actualei intrãri principale a
Stadionului Eugen Popescu. Acolo, din vara anului
1932, a început amenajarea a 2 terenuri de tenis de
câmp (care au fost date în folosinþã în 1933). Ele erau
transformate iarna în patinoare naturale. Aceste sporturi
au fost mult apreciate de protipendada târgoviºteanã
din perioada anterioarã începerii celui de al Doilea
Rãzboi Mondial. Deoarece pe plan local nu existau
specialiºti care sã fie încadraþi ca antrenori se încheiau,
pe perioade determinate, contracte cu persoane din alte
localitãþi, cu licenþã emisã de federaþiile de specialitate
pentru a profesa aceastã meserie. În realitate, la tenis
ºi patinaj nu se poate vorbi de o activitate sportivã în
sensul noþiunii termenului din zilele noastre. Nu exista
interesul de obþinerea performanþei în sine. Totul se
reducea la asigurarea condiþiilor pentru practicarea
acestor sporturi de cãtre membrii societãþii sportive,
familiile ºi prietenii acestora, ºi stabilirea, prin
concursuri, a celor mai buni într-un context extrem de
redus numeric ºi exclusivist. În cazul tenisului exista
ºi practica de a invita pe unii dintre cei mai buni jucãtori
din þarã pentru a susþine meciuri demonstrative sau a
participa la campionate cu caracter local. Astfel au
ajuns sã joace în Târgoviºte George Poulieff ºi A. San
Galli, campioni ai României, sau alþi tenismani cu
renume în plan naþional precum Plãcinþeanu,
Anghelescu, Smeureanu, Sfetescu, Caracostea º.a. În
ceea ce priveºte fotbalul activitatea s-a desfãºurat în
condiþii mult mai bine puse la punct, într-o manierã
profesionistã. În august 1932 (deci la douã luni de la
înfiinþarea TCT-ului) echipa de fotbal juca primul sãu
meci, iar în octombrie 1932 organiza sub auspiciile sale
prima competiþie, Cupa Fulgerul. În sezonul
competiþional 1933-1934 echipa de fotbal TCT a fost
admisã la Campionatul districtual (zona Piteºti). A fost
prima formaþie târgoviºteanã care a participat la o
competiþie organizatã sub egida Federaþiei Române
de Fotbal / FRF. Dupã 3 participãri consecutive ale
TCT-ului la aceastã competiþie, începând cu sezonul
1936-1937 se înfiinþeazã Campionatul districtual (zona
Târgoviºte). Echipa de fotbal TCT este transferatã aici

Toma, Mihai Antonescu, George Ioniþã, Vasile Barbu,
Pavel Gãtãianþu, Ionel Stoiþ, Petru Onciu, Ioþa Bulic,
Dãnuþ Drãghici, Tiberiu Popovici, Dimitrie Acea, Nicolae
Gheyu, Valericã Niþu, Ana Hâncu, Alin Vrãbiescu,
Carmen Duvalma, Gh. Râmboiu-Bursucan, Geo
Olteanu, Florin Sãlceanu Oprea, Iulian Moreanu,
Alexandru Bulandra, Maria Mirea). În cadrul SST
funcþioneazã Salonul literar  în ultima sâmbãtã a fiecãrei
luni  moderat de Tudor Cristea ºi Mihai Stan. Sub
auspiciile editoriale ale SST apar revistele Litere,
Armonia (literaturã ºi istorie culturalã), Eroica (culturã
istoricã, în colaborare cu Asociaþia Naþionalã Cultul
Eroilor  Filiala Mihai Viteazul Dâmboviþa), Impact
cultural ºi colecþia Biblioteca Societãþii Scriitorilor
Târgoviºteni (cu sprijinul Consiliului Judeþean Dâmboviþa
ºi al Editurii Bibliotheca). SST este parte organizatoare
a festivalurilor naþionale tradiþionale de literaturã
Primãvara albastrã (Pucioasa) ºi Moºtenirea
Vãcãreºtilor (Târgoviºte). (G.C.)

SOCIETATEA SPORTIVÃ TENNIS CLUB /
TCT A luat fiinþã la 14 iunie 1932, urmare a iniþiativei
unui grup de disidenþi din cadrul Societãþii Sportive Mihai
Bravu Târgoviºte împotriva preºedintelui acesteia. Au
fost 34 membri fondatori, între care funcþionari de la
instituþiile din oraº, profesori, ofiþeri, avocaþi, preoþi etc.
În Statut era prevãzut, între altele cã ...Scopul Societãþii
Sportive «TCT» este sã dea putinþã tuturor, tinerilor de
ambele sexe, oameni de orice vârstã, de orice clasã
socialã, sã practice orice fel de sport dupã aptitudine
ºi conformaþie fizicã. [...] O comisiune medicalã va
indica fiecãruia sportul pe care resursele fizice i le permit. [...] Secþiunile societãþii, conduse de licenþiaþi ºi
absolvenþi ai Institutului Naþional de Educaþie Fizicã din
Bucureºti, profesori ºi ofiþeri, sunt: Tennis ºi Ping-Pong;
Foot-Ball Asociaþie; Foot-Ball Rugbi; Atletism; Hipism;
Turism de varã ºi de iarnã; Sporturi de iarnã (schi, bob,
patinaj, hochei); Tir (tragere la þintã); Înot ºi sporturi de
apã; Gimnasticã educativã ºi medicalã; Dansuri
naþionale; Jocuri mari ºi mici. În plus în Statut a mai
fost prevãzut un obiectiv interesant ...Crearea unui mare
stadion al oraºului, lângã Sala de Arme. Este aceasta,
se pare, prima iniþiativã de acest gen din istoria
stadionului din Târgoviºte. Cã ea s-a materializat în
1949, la un an dupã ce TCT a încetat sã mai existe,
este o altã problemã..... Primul Comitet de conducere
al TCT a fost alcãtuit din lt. col. Barbu Bãlãcescu,
comandantul Liceului Militar Mãnãstirea Dealu
(preºedinte); Constantin Grama ºi Mihai Bendic
(vicepreºedinþi), Constantin Crãciun (secretar) ºi 8
membri. Aceºtia prin activitatea lor profesionalã (3
licenþiaþi ai INEF, 4 ofiþeri la Liceul Militar sau la diferite
regimente din oraº), erau bine ancoraþi în fenomenul
sportiv ceea ce constituia un element dãtãtor de
speranþã pentru viitorul nou înfiinþatei societãþi. Din
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fusese vârful de lance în disputa cu preºedintele
Societãþii Sportive Mihai Bravu care condusese în final
la apariþia noii grupãri. A fost în fapt, tot timpul, eminenþa
cenuºie TCT-ului. Este ales la un moment dat
vicepreºedinte apoi preºedinte la Tennis Club Târgoviºte
funcþie pe care o va deþine pânã dupã rãzboi, respectiv
pânã la desfiinþarea grupãrii (1948). Sub conducerea sa
mai mult de un deceniu, TCT-ul a fost principala grupare
care a activat în sportul târgoviºtean. (A.B.)

unde a jucat an de an pânã la începerea celui de al
Doilea Rãzboi Mondial, eveniment care a condus la
sistarea întrecerii. Dintre fotbaliºtii care au evoluat în
aceastã perioadã la TCT amintim pe Jean Pavel, Tache
ºi Miºu Daffu, Sandy Georgescu, Genu Pavelescu, Nae
Ionescu-Vapor, G. Murineanu, Genu Pârvulescu, Nelu
Faur, Ionel Boþoagã, Tache ºi Cociu Cristodorescu, Gigi
Mustaþã, Nelu Briceag, Costicã Barbaiani, Costel
Oprescu º.a. Tot atunci, mai exact în 1936, Traian
Ionescu, un puºti de 13 ani îºi face formele pentru prima
sa legitimaþie de fotbalist, ca echipier al TCT-ului. Dupã
patru ani în care parcurge întreaga ierarhie (pitici,
juniori, seniori) valoarea la care a ajuns (pe postul de
portar) îl propulseazã spre înalta societate a fotbalului
românesc. A jucat în divizia A (obþinând un titlu de
campion naþional ºi trei Cupe) ºi în echipa naþionalã.
Dupã abandonarea activitãþii de jucãtor devine antrenor,
profesiune în care obþine, de asemenea, succese
deosebite (5 titluri de campion ºi 2 Cupe ale României;
1 titlu de campion al Turciei; antrenor al echipei naþionale
a României; antrenor emerit). Traian Ionescu este primul
nume mare pe care Târgoviºtea l-a propulsat în fotbalul
românesc (atât ca jucãtor cât ºi ca antrenor). În
contextul situaþiei politice din România de dupã
terminarea rãzboiului echipa de fotbal TCT a fuzionat
cu Astra Românã Ochiuri. Noua formaþie, denumitã
Astra Tenis Club Târgoviºte, a participat în sezonul
competiþional 1946-1947 la Campionatul diviziei C (al
3-lea eºalon valoric al fotbalului românesc). Dintre cei
care jucaserã la TCT se mai regãsesc acum în formaþia
Astra TC Târgoviºte Nelu Briceag, Gigi Mustaþã ºi
Costicã Barbaiani. Alãturi de ei evoluau acum, între alþii,
N. Popescu, Lãzãrescu, Belvedere, Butnaru, Motronea,
Iovicin, Gheþu, Soare º.a. În 1948, ca urmare a mãsurilor
luate pe plan naþional de reorganizare a activitãþii sportive
TCT-ul a dispãrut din peisajul sportului târgoviºtean.
În afara celor deja menþionaþi ca fãcând parte din primul
Comitet de conducere al TCT au fost ºi alte persoane
care de-a lungul timpului ºi-au adus contribuþia la buna
funcþionare a activitãþii de aici. Între acestea s-au aflat
multe nume cunoscute în perimetrul vieþii politice,
economice, sociale, culturale ale Târgoviºtei, precum
Ioan ºi Cornelia Slavu, profesorii de educaþie fizicã Ioan
Coja ºi Valeriu Gorun, profesorul de limba latinã Victor
Brânduº, ofiþerii Constantin Cãºuneanu, Gheorghe
Pascal, Dumitru Rãcuciu, economistul Gheorghe
Anghelescu, inginerii Petre Cafegiu ºi ªtefan Popescu,
avocaþii Alecu ªtefan, Miticã Grigorescu ºi Virgil
Diaconescu, preoþii Nicolae Popescu-Simuleasa ºi
Alexandru Popescu º.a. Miticã Grigorescu, în 1943, ºi
Virgil Diaconescu, în 1945, au deþinut preºedinþia
societãþii. Deasupra tuturor a fost însã George V.
Simionescu. Avocat, ulterior preºedinte al Judecãtoriei
Târgoviºte, la început nu s-a bãtut pentru locuri în
conducerea TCT, deºi era cunoscut de iniþiaþi cã el

SOCIETATEA SPORTIVÃ A LICEULUI MILITAR
MÃNÃSTIREA DEALU / SSMD A fost înfiinþatã în
anul 1912. Prin statut se prevedea cã Pot fi membri în
societate ofiþerii, profesorii, subofiþerii angajaþi ºi foºti
elevi ai Liceului Mãnãstirea Dealu, precum ºi orice
persoanã onorabilã din afarã de Liceu care doreºte, dacã
conteazã în cadrele de rezervã ale armatei. Scopul
societãþii este de a dezvolta gustul ºi practica diferitelor
exerciþii fizice pentru toþi membrii acesteia precum ºi
asigurarea premiselor unei puternice activitãþi sportive
la atletism, box, fotbal, gimnasticã, oinã, scrimã, tir.
Ulterior s-au înfiinþat ºi secþii de baschet, canotaj, judo,
nataþie, sporturi de iarnã, tenis de câmp, volei. Primii
conducãtori ai SSMD au fost lt.col. Marcel Olteanu 
preºedinte de onoare, cpt. Virgil Bãdulescu  preºedinte,
lt. Alexandru Manolescu  secretar. În ceea ce priveºte
sportul de performanþã, SSMD a fost prima grupare
sportivã din provincie care a dat României campioni
naþionali (Alexandru Manolescu, Emil Pãlãngeanu) ºi
recordmani naþionali (Ilie Dumitrescu, Emil Pãlãngeanu,
Nicolae Cristea), la atletism. Dupã ce au dobândit aici
primele noþiuni ºi au fost îndrumaþi spre practicarea
acelor discipline pentru care dovedeau cã au aptitudini,
unii dintre foºtii elevi ai Liceului Militar Mãnãstirea Dealu
au devenit ulterior sportivi de renume ai þãrii. Dintre
aceºtia menþionãm pe Constantin Brandabur (fotbal;
component al echipei naþionale), Ferdinand Calistrat
(atletism; recordman naþional, campion balcanic ºi
naþional), Nicolae Orãºanu (volei; campion balcanic ºi
naþional), Mihai Bârã (schi; campion mondial universitar,
multiplu campion naþional) º.a. Predarea disciplinelor
sportive cãtre elevii liceului a fost asiguratã de cadre
didactice cu autoritate recunoscutã pe plan naþional
precum Alexandru Manolescu, Emil Pãlãngeanu, Lazãr
Bodea (atletism), Petre Alexandrescu, Lucian Popescu
(box), Virgil Bãdulescu, Valeriu Gorun (gimnasticã),
Marin Balosache (baschet), Anghel Vlãdescu (volei),
Gheorghe Panaitescu (tir), Vasile Torje (gimnasticã,
judo, tir, scrimã) º.a. Pentru desfãºurarea în cele mai
bune condiþii a activitãþilor sportive a fost asiguratã, în
timp, o foarte bunã bazã materialã. La momentul de
vârf al funcþionãrii liceului (a doua jumãtate a deceniului
patru) acesta dispunea de un complex sportiv care
îngloba, între altele: salã multifuncþionalã (box,
gimnasticã, judo, scrimã); poligon de tir; stadion (teren
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îndrumarea prof. Ioan N. Radu, au participat la
numeroase concursuri de rachetomodelism naþionale
ºi mondiale, cum au fost cele organizate în fostele state
Iugoslavia ºi Cehoslovacia, în URSS/ Rusia, Bulgaria,
Polonia ºi au publicat lucrãri cu specific cum sunt
Culegere de întrebãri ºi probleme de astronauticã
(1972), Dicþionar de astronauticã (1974), Mic dicþionar
enciclopedic de astronauticã (2003), activitatea de
redactare fiind condusã de prof. Ilinca Radu. Îºi continuã
activitatea. (G.C.)

de fotbal, pistã circularã de 400 m pentru atletism;
vestiare); terenuri de baschet, tenis, volei. Din nefericire
cutremurul din noiembrie 1940 a afectat profund întreaga
logisticã a Liceului militar Mãnãstirea Dealu (inclusiv
dotãrile pentru practicarea sportului), ceea ce a impus
închiderea acestuia ºi transferarea tuturor activitãþilor
sale la Predeal. Odatã cu aceasta, în 1940, ºi-a încheiat
activitatea SSMD (A.B.)

SOCIETATEA ªTIINÞIFICÃ LITERARÃ TINERIMEA
ROMÂNÃ Fondatã în 1877 a organizat periodic
concursurile societãþii, interesantã formã de pregãtire, la
care a participat ºi tineretul târgoviºtean. A rãmas ca
moment de referinþã concursul organizat la 1 iunie 1920
în parcul Carol, când la Bucureºti s-au deplasat 15 elevi
conduºi de profesorul G. Lefteriu. În prezenþa regelui ºi
reginei, manifestarea s-a deschis prin defilarea
participanþilor, dupã care a urmat vizionarea unor
spectacole de gimnasticã, dansuri ºi coruri, s-a vizitat
Capitala, dupã care s-au organizat concursurile pe
specialitãþi. (M.O.)

SOCIETATEA THALIA Este creatã din iniþiativa
lui Dan Þopa, care-i este ºi preºedinte, în luna aprilie a
anului 1991. Scopul: înfiinþarea unei companii teatrale;
crearea unor forme de învãþãmânt de artã teatralã;
asigurarea de prestãri artistice, construcþii ºi amenajãri
proprii. Astfel, sub auspiciile acestei societãþi, sunt inaugurate în 1990 cursurile Facultãþii de Teatru  prima
facultate privatã din Târgoviºte  ºi care va funcþiona
pânã în 1996; rector: Horia Deleanu; decan: Constantin
Codrescu. Sub aceleaºi auspicii îºi începea stagiunea,
în 1993, primul teatru profesionist Mihai Popescu, care
va avea ºi secþia de copii Neghiniþã în colaborare cu
Casa de Culturã Ion Vasiliu a municipiului, ºi cãruia,
în 2007, i se va deschide sala Off Stage pentru copii ºi
tineret. În 2010 acest teatru a fuzionat cu Teatrul Municipal Tony Bulandra. Au regizat: Dan Micu, Ion
Caramitru, Dan Þopa, Gabriel Apostol, Radu Dinulescu,
Cristian Juncu, Geo Balint, Oana Leahu, Alin Antemir,
François Jacob. Turnee de succes în Franþa la Festivalul
de la Avignon ºi la Belfort, ºi în Ungaria la Pécs. Actori:
ªtefan ªtefãnescu, Ilie Ghergu, Mircea Silaghi. (G.C.)

SOCIETATEA TÂRGOVIªTEA A fost înfiinþatã
la 10 mai 1910 ºi îºi propunea pãstrarea ºi îngrijirea
monumentelor istorice din tot cuprinsul oraºului
Târgoviºte, dar ºi adunarea actelor, hrisoavelor,
tipãriturilor vechi ºi a altor obiecte de valoare ºtiinþificã
ºi istoricã, care aveau legãturi cu arta ºi istoria
româneascã. Se dorea ca Târgoviºtea sã se dezvolte
ºi sã se înfrumuseþeze, pãstrându-ºi pe cât posibil
caracterul sãu de veche cetate româneascã, sprijinirea
unor acþiuni care sã prezinte viaþa ºi operele
Vãcãreºtilor, ale lui Eliade, Grigore Alexandrescu, Ioan
Ghica, Vasile Cârlova. Societatea îºi propunea
alcãtuirea unui muzeu regional, iar secretarul general
perpetuu al societãþii a fost C.D. Dimitriu. Printre
membrii societãþii se aflau principesa Maria, principele
Ferdinand ºi multe alte personalitãþi ale vieþii politice
româneºti. În anul 1911 societatea obþinea medalia de
argint a Asociaþiei Române pentru înaintarea ºi
rãspândirea ºtiinþelor pentru pãstrarea ºi îngrijirea
monumentelor istorice. (M.O.)

SOCIETATEA VÃDUVELOR EROILOR DIN
RÃZBOIUL 1916-1919  filiala Târgoviºte Aceastã
societate se constituie dupã Primul Rãzboi Mondial ºi
are ca scop sprijinul material pentru vãduvele eroilor
cãzuþi pe front în anii 1916-1919. Comitetul de conducere
era format din Ida Calluda  preºedinte, Adina Farmacult
 vicepreºedinte, Eliza Ionescu  secretar ºi Melania
Marinoiu  casier. (M.C.)
SOCIETATEA VULTURUL DIN TÂRGOVIªTE
(1.IV.1885  1935) Consiliul de administraþie al societãþii
a fost format din 10 membri, preºedinte Nae Teodorescu,
Moise Voiculescu, vice-preºedinte. A apãrut ca
societate cooperatistã de credit ºi economie din iniþiativã
liberalã, fiind înfiinþatã de Iancu Nicolaescu. Se ºtia cã
aceasta era una dintre cele mai vechi din þarã, principalii
sãi membri fiind fruntaºii negustorimii din oraº, dar ºi
mulþi þãrani înstãriþi din satele din jur. Societatea avea
capital de 100.000 în acþiuni, ºi depuneri în valoare de
1.652.617 lei. Condusã N. Teodorescu-Mihalcea,
sprijinit de Iancu Nicolãescu, V. Dumitrescu, preotul
Ilie Aldescu, I. C.D. Dimitriu a reuºit sã cumpere un

SOCIETATEA TEHNICO-ªTIINÞIFICÃ A
ELEVILOR ASTRONAUTICA DE LA COLEGIUL
NAÞIONAL CONSTANTIN CARABELLA Ia fiinþã în
1968 ca urmare a unei idei ºi la îndemnul
academicianului Elie Carafolie; fondator: prof. Ioan N.
Radu. Este prima societate de acest fel din România.
Obiectivele principale: editarea revistei Astronautica;
promovarea rachetomodelismului ca sport tehnicoaplicativ; organizarea taberei naþionale la Târgoviºte
ªcoala ºi cosmosul; editarea unor lucrãri de
astronauticã ºi rachetomodelism la nivel naþional. De
la înfiinþare ºi pânã astãzi, membrii societãþii, sub
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SPECTACOLUL DE SUNET ªI LUMINÃ În vara
anului 1969 are loc, la Curtea Domneascã, premiera
naþionalã a spectacolului de sunet ºi luminã La porþile
istoriei, realizat sub auspiciile Comitetului de Culturã
ºi Artã al judeþului Dâmboviþa ºi la concurenþã cu cele
mai reuºite spectacole de acest fel din lume de la
piramidele egiptene, Forumul roman, Parthenon, Domnul
Invalizilor de la Paris; scenariul: dramaturgul Dan
Tãrchilã; fondul muzical: orchestra Filarmonicii George
Enescu ºi corul Radioviziunii Române; interpretarea
teatralã: George Calboreanu, Artist al poporului, Gina
Patrichi, Traian Stãnescu, Dem Rãdulescu, Aurel
Rogalski, Iulian Necºulescu, Dinu Ianculescu, Corado
Negreanu, Mircea Medianu, Alta Victoria-Dobre, Vasile
Tomescu, Marcel Laurenþiu, Nicolae Criºu, Cornel
Elefterescu; regia artisticã: Mihai Zirra, Maestru emerit
al artei; difuzarea spectacolului: în stereofonie simultanã
ghidatã pe patru benzi magnetice. (G.C.)

profesor la Liceul Militar Mãnãstitre Dealu. Întemeietor
al Partidului Þãrãnesc în judeþul Dâmboviþa (1918), s-a
remarcat ca lider de prestigiu al acestuia ºi apoi, din
1926, al Partidului Naþional Þãrãnesc. A fãcut parte din
conducerea centralã a celor douã partide. Nume emblematic pentru viaþa politicã din judeþ ºi din þarã, a fost
deputat în toate legislaturile interbelice, vicepreºedinte
al Camerei deputaþilor (1932-1933) ºi primar al oraºului
Târgoviºte (1930). A acþionat pentru dezvoltarea ºi
modernizarea oraºului Târgoviºte ºi a judeþului, atrãgând
fonduri ºi resurse guvernamentale. De numele sãu se
leagã o serie de acþiuni ºi iniþiative: adoptarea planului
de sistematizare a Târgoviºtei, pavarea strãzilor, lucrãri
de canalizare, introducerea curentului electric în
cartierele periferice, ajutorarea sãracilor ºi a vãduvelor
de rãzboi, introducerea conductelor cu apã în unele
cartiere ale oraºului, suplimentarea fondurilor pentru
aprovizionarea populaþiei cu cereale ºi combustibil, a
demarat construirea unei hale moderne în Târgoviºte,
repararea ºcolilor, repararea sau construirea unor poduri
ºi podeþe º.a. În prezenþa lui Spineanu s-au inaugurat
lucrãri importante: punerea pietrei de temelie pentru
Cãminul muncitoresc (28 februarie 1930) ºi pentru Halele
Centrale (22 octombrie 1933), sfinþirea Mitropoliei (12
noiembrie 1933) º.a. Condeier de talent, a publicat
multe articole în presa localã (Þãranul, Vremea nouã)
ºi centralã (Þara nouã, Dreptatea, Þãranul). Prin
activitatea sa ºi prin rezultatele partidului s-a evidenþiat
ca unul din cei mai remarcabili lideri judeþeni. În timpul
regimului carlist (1938-1940) ºi antonescian (19401944), când partidele fuseserã teoretic dizolvate,
Spineanu a acþionat pentru menþinerea structurilor P.N.Þ.
în judeþ. În toamna anului 1944, dupã înlãturarea lui Ion
Antonescu, a acþionat pentru refacerea în judeþ a
organizaþiei P.N.Þ., refuzând sã se alieze forþelor politice
procomuniste. În anii 1944-1947 a fost preocupat pentru
a contracara ascensiunea P.C.R. spre putere. Dupã
dizolvarea de cãtre regimul comunist a P.N.Þ., în anul
1947, Spineanu (alãturi de alþi lideri) a fost arestat ºi
condamnat la închisoare (1947-1950). Dupã ieºirea din
închisoare a fost trimis în Bãrãgan în localitatea
Pelicanu cu domiciliul obligatoriu (1955-1956). Revenit
în Târgoviºte în 1957 a fost din nou arestat (1958-1960).
ªi-a pãstrat toatã viaþa crezul sãu politic, sperând în
refacerea P.N.Þ. ºi în revenirea României la democraþie.
În acest sens a þinut legãtura cu Ion Rãducanu  fost
ministru, cu Niculina Mihalache  soþia lui Ion Mihalache,
cu Vasile Haneº, Ion Trandafirescu ºi cu alþi fruntaºi ai
P.N.Þ. În anul 2000 Primãria Târgoviºte i-a acordat
postum titlul de Cetãþean de Onoare. (M.C.)

SPINEANU, Cezar (1884, Craiova, Dolj  1973)
Profesor, lider de partid, publicist, primar, parlamentar,
nume de prestigiu al miºcãrii þãrãniste din România. A
fãcut studii la Bucureºti ºi la Sorbona, funcþionând ca

SPITALUL DE BOLI CONTAGIOASE (SECÞIA DE
ENDOCRINOLOGIE) În 1930 a fost înfiinþat în fosta casã
Diaconescu care a fost utilatã cu mobilier ºi aparaturã
necesarã pentru care Primãria trebuia sã plãteascã

sediu propriu pe strada Libertãþii, cu multe birouri ºi o
mare salã de ºedinþe. Cu prilejul prezentãrii bilanþului
din 3 februarie 1919 de cãtre conducerea societãþii
Vulturul în cadrul Adunãrii generale, banca a subscris
pentru împrumutul naþional al Unirii. Noul preºedinte al
comitetului de administraþie era avocatul Grigore Tolea,
ajutat de vicepreºedinþii D. Mocãnescu ºi Ion Dimitriu,
de Jean Aldescu, Jean Constantin ºi C.C. Iliescu.
Banca a desfãºurat o activitate profitabilã sub
conduceerea directorului Grigore Tolea ºi a contabilului
Mircea Curelea. În 1928, banca avea un capital variabil
119.349.116, capital în acþiuni 931.000, fond de rezervã
837.966, depozite spre fructificare 7.516.074, dividende
acþiuni 35.875, dobânzi de platã la depozit 351.623 lei.
În anul 1935, bãncile Vulturul ºi Viitorul Susenilor au
hotãrât sã fuzioneze cu Banca Comercialã ºi Industrialã.
În conducerea noii bãnci fuzionate intrau, din partea
societãþii Vulturul, Polizu Dragomirescu, Petre
Popescu ºi Mircea Curelea, iar de la Viitorul Susenilor,
Gh. Ionescu, Gh. Constantinescu-Potlogeanu ºi Fl.
Crãciunoiu. (G.T./ C.V.)

SPAÞII COMERCIALE DIN DECENIUL 8 AL SEC.
XX Muntenia (28. IV.1978) Suprafaþa utilã de 6600 mp
este dispusã pe 5 niveluri ºi 45 de raioane specializate,
volumul desfacerilor se estimeazã la 320.000.000 lei
pe an. Mondial (dec.1971); BIG-ul platformei industriale
(1974); magazinele microraionului VI (1974); Piaþa
centralã 1 Mai (1 iun. 1974, modernizatã în 2004); Oborul
sãptãmânal (31 mar. 1974), Piaþa alimentarã din
microraionul VI (1976). (G.T./ C.V.)
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nou spital într-o altã locaþie. Alãturi de el, au lucrat
Dumitrescu (medic secundar), St. Niculescu
(subchirurg), N. Istrãtescu (intendent), Sevasta
Rãdulescu (moaºã), I. Emanoil. Dupã Primul Rãzboi
Mondial s-a pus problema construirii unui nou local
pentru Spitalul Judeþean, pentru care au militat oameni
politici (C. D. Dimitriu) ºi corpul medical (dr. D. Oprescu).
În 8 noiembrie 1924 a fost pusã temelia noului spital,
semnându-se actul constitutiv de cãtre autoritãþile
centrale ºi locale. Spitalul s-a construit dupã planului
arh. I. Ionescu, iar întreaga lucrare s-a terminat în 1930,
când a fost pusã o placã în memoria dr. Dimitrie
Oprescu, fost medic primar al spitalului 1dec. 1919-1
ianuarie 1925. Secþia de tuberculoºi a fost înfiinþatã în
1930 ºi a funcþionat într-un pavilion special amenajat în
cadrul Spitalului Judeþean. Noua secþie, care dispunea
de 20 paturi, a fost inauguratã în prezenþa lui Ion
Mihalache. Secþia a fost modernizatã prin realizarea
unei sãli de curã, o salã de mese, un laborator ºi un
parc înconjurãtor. Acest progres s-a datorat medicului
Victor Gh. Ionescu, întâiul medic primar al secþiei TBC
care a funcþionat între anii 1930-1932. În 1932 s-a
introdus vaccinarea antituberculoasã a noilor nãscuþi.
La 7 oct. 1934 s-a pus piatra fundamentalã a pavilionului
de boli interne. În 1938 spitalul avea un personal format
din ºapte medici, un farmacist, un administrator, trei
sanitari, o moaºã ºi un numãr de 120 de paturi. În
perioada comunistã, în 1969, sãnãtatea publicã era
asiguratã de Spitalul Judeþean care avea un numãr de
615 paturi, o policlinicã modernã ºi ºase circumscripþii
urbane în care îºi desfãºurau activitatea 94 de medici ºi
334 cadre medicale cu studi medii. În cincinalul 19651970 s-au înfiinþat douã secþii noi de oftalmologie ºi de
ORL, iar secþia de chirurgie a fost modernizatã cu o nouã
salã de operaþie. În 1970 s-a construit clãdirea centralã
a actualului Spital Judeþean de Urgenþã, având parter ºi
cinci etaje, pentru unitatea de primire urgenþe ºi secþiile
de chirurgie, obstetricã ginecologie, boli interne ºi
pediatrie, precum ºi un ambulatoriu pentru toate
specialitãþile medicale. În decursul timpului, oraºul s-a
dezvoltat continuu, iar spitalul a urmat permanent aceastã
creºtere administrativã ºi demograficã, atât datoritã
investiþiilor fãcute, cât ºi muncii, priceperii ºi talentului
unor directori ai spitalului dintre care amintim: dr. Oprescu
Dumitru (pânã în 1935); dr. Georgescu Benone (între
1935-1954); dr. Strãjescu Eugen (între 1954-1971); dr.
Homorodeanu Ion ºi dr. Dobândã Ion (între 1972-1990);
dr. Jean Popescu, dr. Vlãdescu Niculae, dr. Vlãdoianu
Mircea, dr. Deftu Octavian (dupã 1990). (G.T./ C.V.)

1.100.000 lei. Aceastã sumã fiind mare a solicitat
Prefecturii o subvenþie de 700.000 lei, motivând cã odatã
amenajat deservea ºi comunele judeþului. Medicul Ioan
Alexandrescu a asigurat buna funcþionare a spitalului,
acþionând pentru izolarea bolnavilor contagioºi ºi
punerea în funcþiune a etuvei achiziþionate pentru
dezinfectarea locuinþei. În 1979 a fost înfiinþatã la Spitalul
Judeþean secþia de endocrinologie ºi nutriþie iniþiator fiind
dr. Leonid Plângã. Acelaºi medic organizeazã ºi primul
laborator de medicinã nuclearã într-un spital judeþean
cu sprijinul Comitetului de Stat pentru Energie Nuclearã
ºi al Institutului C.I. Parhon pentru investigarea
organelor endocrine, a glandelor suprarenale ºi a
gonadelor, cât ºi efectuarea de dozãri radioimunologice
de hormoni tirodieni. (G.T./ C.V.)
SPITALUL JUDEÞEAN Primul spital judeþean
dateazã din 1822, când orãºenii au obþinut permisiunea
de la domnitor sã-ºi construiascã un spital cu patru
camere, o casã pentru doctor ºi o alta pentru spiþãrie ºi
spiþer, undeva pe strada Bãrãþiei. Spitalul se întreþinea
din veniturile Târgului din Afarã ºi din obolul credincioºilor
ºi a avut o existentã efemerã. În 1833 spitalul judeþean
apãrea ca o instituþie sanitarã nouã creatã prin stãruinþa
vornicului Barbu ªtirbei ºi funcþiona într-o clãdire ce
exista la întretãierea strãzilor Avram Iancu cu Calea
Domneascã. În 1846 s-a înfiinþat Spitalul de boli venerice
(Casa de leac) în casa închiriatã de la Hristache
Tungescu, dupã care în 1851 se va muta în casa
cluceresei Elena Hiotu. Din 1853 acesta va deveni spital
districtual cu caracter permanent, fãrã a avea un local
propriu. Nicolae Bãleanu a donat în 1861 casele sale,
din Strada Mare, pentru funcþionarea spitalului districtual,
care a intrat în reparaþii capitale în 1863-1864. În 1886
s-a luat iniþiativa construirii unui local propriu pentru
spital, situat în incinta Curþii Domneºti, iar în anul
urmãtor, s-a alocat suma de 2000 de lei pentru
întocmirea planurilor. Lucrãrile au demarat greu, spitalul
fiind terminat în 1899, la insistenþa doctorului D. Iovitz,
numindu-se Spitalul Judeþean. Se considera cã noul
edificiu a fost realizat dupã regulile igienei în vigoare, în
sistem pavilionar, având ºi un pavilion separat pentru
bolile contagioase ºi pentru autopsie. Spitalul a fost
dotat cu aparaturã necesarã, un laborator pentru analize
ºi cu personal adecvat. Ulterior, s-a costatat cã localul
spitalului a fost realizat defectuos, o parte din ziduri s-au
surpat, însã spitalul a continuat sã funcþioneze dupã
rãzboi (clãdirea a fost dezafectatã în 1977). Corpul
medical avea sã demonstreze cã alegerea loculului nu
fusese fericitã, insistându-se sã i se dea o altã destinaþie
(un muzeu de antichitãþi). În ciuda a numeroaselor
probleme Spitalul Judeþean a reprezentat o instituþie
care s-a impus ºi a reuºit sã câºtige încrederea
locuitorilor prin activitatea unor medici cu vocaþie.
Doctorul Costache Marinoiu propunea construirea unui

SPITALUL MILITAR DE LA FONDERIE A fost
înfiinþat de cãtre comisia spitaliceascã, ca urmare a
izbucnirii Rãzboiului de Independenþã pentru îngrijirea
ostaºilor români rãniþi pe front. S-au luat mãsuri de
transformare a camerelor din clãdirile de la poarta de
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inaugural, 7 noiembrie 1949, a fost ales cu grijã. Se
împlineau 32 de ani de la Marea Revoluþie Socialistã
din Octombrie ºi autoritãþile locale au þinut sã îºi
manifeste în acest mod imensa recunoºtinþã faþã de
poporul sovietic ºi armata sa eliberatoare. Arena
dispunea de o tribunã din beton (cu o capacitate de
3000 de locuri), vestiare, birouri, case de bilete, pistã
de atletism (cu 6 culoare pe linia dreaptã din faþa tribunei
ºi 4 culoare pe cele douã turnante ºi linia dreaptã opusã
tribunei), sectoare pentru sãrituri ºi aruncãri, teren de
volei etc. Documentaþia de execuþie a fost întocmitã de
arhitectul ªtefan Boriga (arhitectura) ºi inginerul ªtefan
Levinschi (structura de rezistenþã) iar lucrãrile au fost
realizate, în marea lor majoritate, prin munca voluntarã
prestatã de ostaºii din garnizoanã ºi de salariaþii de la
instituþiile ºi unitãþile economice din oraº, în perioada
aprilie 1948  octombrie 1949. O primã modernizare ºi
extindere a tribunelor s-a fãcut la jumãtatea deceniului
ºapte. Atunci, pe baza proiectelor arh. ªtefan Boriga ºi
ing. Lucian Gãnescu, cu implicare majorã a conducerii
Întreprinderii de Utilaj Petrolier (proprietarul bazei sportive
din acel moment) s-a extins tribuna I spre dreapta (cãtre
Sala de Arme  actuala Casã a Armatei) ºi spre stânga
(dezafectându-se terenul de volei din spatele actualului
sediu al Parchetului) ºi s-a construit arena de popice
(pe un teren situat la limita incintei, paralel cu Aleea
ªtrandului  actualmente Aleea Coconilor). Pe baza
documentaþiei întocmite de inginerul Cristian Sora în
vara anului 1976 s-a construit tribuna a II-a iar vestiarele
pentru jucãtori ºi arbitri au fost mutate de sub tribuna I
într-un corp nou amenajat lângã tribuna a II-a. Cu acest
prilej pentru jucãtori, în vederea recuperãrii de dupã efort,
s-au dat în folosinþã o saunã ºi un bazin cu apã caldã.
Anul urmãtor (1977) s-a finalizat aceastã etapã de
modernizare ºi extindere prin construirea peluzei care
uneºte, pe latura est, tribunele I ºi II, ceea ce a fãcut
ca în acel moment numãrul total al locurilor pentru
spectatori sã ajungã la 15.000. S-a îmbunãtãþit calitatea
suprafeþei de joc prin regazonare acolo unde era necesar
(zona careurilor de 16 m ºi cea de la centrul terenului),
s-au construit o nouã tabelã de marcaj ºi cabine pentru
crainicii transmisiilor radio-TV, s-au înlocuit integral
gradenele de lemn, s-a asigurat o mai frumoasã esteticã
prin curãþenie, vopsitorie, amenajare alei de acces ºi
spaþii verzi, amplasare de lozinci cu caracter sportiv,
reclame comerciale etc. De atunci ºi pânã în prezent
s-au executat, la intervale de 2-3 ani, numeroase lucrãri
de întreþinere (la instalaþiile sanitare ºi de încãlzire) ºi
de îmbunãtãþire a condiþiilor de joc (refacere gazon).
Ultima etapã majorã de modernizare a arenei s-a
realizat în perioada 2005-2006. Atunci, prin susþinerea
materialã oferitã de Gheorghi Zotic  finanþatorul echipei
de fotbal, s-au finalizat lucrãrile la spaþiile de sub
extinderea tribunei I (preconizate de proiectanþi în
documentaþia din 1965). Este vorba de amenajãri pentru

intrare a atelierului ºi a celor patru sãli de cazarmã în
saloane de spital, cu 330 paturi. Prin donaþiile locuitorilor,
spitalul a fost dotat cu paturi, saltele ºi lenjerii.
Farmacista Elena Bulandra a donat lenjerii de pat ºi a
fãcut o reducere de 25% la medicamentele procurate
din farmacia sa. Spitalul militar a fost întreþinut cu
donaþiile oferite de populaþia oraºului ºi prin mãsurilor
întreprinse de Prefectura Judeþului. La Mãnãstirea Dealu
a fost înfiinþat un alt spital militar provizoriu pentru tratarea
prizonierilor turci. (G.T./ C.V.)

SPITALUL OªTIRILOR RUSEªTI (ÎMPÃRÃTESC)
CU FARMACIE A funcþionat temporar la Mitropolie în
perioada 1827-1831, cu 350 paturi unde erau îngrijiþi
militarii ruºi care luptaserã cu turcii. (G.T./ C.V.)
STADIONUL EUGEN POPESCU Iniþial denumirea
Stadionului a fost Tudor Vladimirescu. Apoi aceasta
a fost schimbatã succesiv în 7 Noiembrie, Energia,
Metalul, Clubul Sportiv, Municipal. În prezent poartã
numele Eugen Popescu, în memoria celui care a fost
cãpitanul primei echipe târgoviºtene de divizia A ºi,
ulterior, cel mai prolific descoperitor ºi ºlefuitor de
talente din istoria fotbalului local. În condiþiile în care la
mijlocul deceniului patru al secolului XX activitatea
fotbalisticã din oraº era în plinã expansiune a început
sã fie pusã în discuþie necesitatea construirii unui
stadion în Târgoviºte. Presa centralã (Gazeta Sporturilor,
1934) nota cã ... zvonuri circulã în oraº referitoare la
construirea unui stadion modern situat în centru, lângã
Sala de Arme. Problema este reluatã peste câþiva ani
mult mai tranºant în presa localã (Ancheta, 1940)
Echipele sunt obligate sã joace în condiþiuni grele pe
terenul ªcolii de Cavalerie [...]. Datoritã bunãvoinþei unor
iubitori ai sportului s-a putut juca ºi pe terenul Arsenal,
dar acesta nu v-a mai putea fi utilizat [...]. Trebuie gãsitã
o soluþie cu construirea stadionului de la Sala de Arme.
Soluþia a fost gãsitã ºi lucrãrile au început în primãvara
anului 1943 pe un teren al Primãriei, în suprafaþã de
12.500 mp, situat lângã Sala de Arme. Arhitectul Filip
Teodorescu prevãzuse un teren de fotbal, pistã de
atletism, tribune, cabine etc. Din pãcate dupã puþin timp,
în care ritmul de execuþie a lucrãrilor a fost foarte lent,
acestea au fost abandonate. La foarte puþin timp dupã
terminarea rãzboiului un comitet de iniþiativã condus de
prefectul Gogu Popescu ºi din care fãceau parte
oficialitãþi precum primarul Ion Rãdulescu, ºeful poliþei
Nicolae Gabrielescu, preºedintele TCT-ului Virgil
Diaconescu º.a. a hotãrât continuarea lucrãrilor
începute. Cu toate cã, prin liste de subscripþie, s-au
strâns ºi bani nu s-a putut avansa ºi dupã numai câteva
luni ceea ce urma sã devinã modernul Stadion al
Târgoviºtei a fost transformat (la propriu) în groapa de
gunoi a oraºului. Au mai trecut câþiva ani pânã când
Stadionul din Târgoviºte a devenit realitate. Momentul
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gramatica lui Meletie Smotriþki, alcãtuieºte între 16671669, Tâlcuirea sau arãtarea gramaticii slavoneºti, cu
text bilingv slavo-român, fiind prima încercare de
formulare a unei terminologii gramaticale româneºti. În
afara acestei lucrãri este autorul unui Lexicon slavoromân, terminat înainte de 1670. Tot de la el ne-a rãmas
traducerea unui hronograf rusesc, pãstratã în manuscrisul
olograf intitulat Cartea cea grãitã hronograf ce se zice
început scripturilor neamurilor împãrãteºti. Traduce cãrþi
cu caracter gnomic Dioptra care sã chiamã Oglindã
sau închipuirea cea adevãratã a vieþii omeneºti în lume,
aparþinând lui Vitalie de Dubna. Rãmâne în literaturã ca
unul dintre cei mai vechi versificatori români. (V.P.)

pregãtire teoreticã (salã pentru instruirea jucãtorilor,
birou antrenori), spaþii de cazare (cantonament pentru
30 de persoane), cantinã, birou conducere, protocol etc.
Capacitatea actualã a tribunelor este de 17.500 locuri.
Stadionul din Târgoviºte a gãzduit  în cei peste 60 de
ani de existenþã  circa 1500 întâlniri ale echipelor locale
de fotbal în competiþii oficiale interne, de la nivel
competiþional de campionat raional pânã la Divizia A.
La acestea se mai adaugã aproape 100 de jocuri
internaþionale susþinute de echipe târgoviºtene cu
formaþii de club din diferite þãri ale lumii (debutul, pe 17
noiembrie 1960, cu Dozsa Pecs, Ungaria) precum ºi
de reprezentativele României de juniori (primul meci pe
5 aprilie 1967, cu Bulgaria) sau de tineret (primul meci
pe 12 octombrie 1975, cu Turcia). În afarã de partide de
fotbal Stadionul din Târgoviºte a mai fost gazda unor
meciuri de handbal în 11, concursuri de atletism ºi aerorachetomodelism, gale de box sau lupte, mari
demonstraþii de gimnasticã (cu mii de executanþi),
manifestãri cultural sportive, concerte, întâlniri politice
etc. Pe spaþiile special amenajate aferente acestei baze
sportive s-au disputat de-a lungul anilor sute de partide
de baschet, volei, handbal în 7, tenis, popice. (A.B.)

STAMPE 1) Lupta de la Târgoviºte oct. 1595 de
Giacomo Franco apãrutã în 1621 la Veneþia; stampã
care s-a bucurat de o largã rãspândire în Europa,
înfãþiºeazã o imagime fantezistã a oraºului Târgoviºte
cu castele normande, cu linii fortificate impecabile ºi
cu munþi abrupþi. 2) Luptele de la Târgoviºte ºi Bucureºti,
de Hans Siebmacher, în Historicae relationes
continuatio, 1595. 3) Oraºul Târgoviºte la 1688 de
Iacob Herrvean; reprezentare fantezistã a oraºului (stil
oriental). 4) Tarvis Nella Valachica, reprezentare
fantezistã apãrutã în prima parte a sec. XVII-lea, în presa
italianã (graficã). (G.T./ C.V.)

STAICU, Constantin Dan Dorin (18.VI.1955,
Târgoviºte) Urmeazã cursurile Liceului Nr. 2 (actualul
Voievodul Mircea) din Târgoviºte ºi îºi ia licenþa de
inginer la Facultatea de Energeticã a Institutului
Politehnic din Bucureºti, unde obþine ºi titlul de doctor în
hidraulicã ºi mecanicã a fluidelor. Inginer la întreprinderi
din Bucureºti ºi Târgoviºte (ºef de atelier ºi de laborator,
consilier tehnic). Director general al Regiei Autonome
de Gospodãrie Comunalã din Târgoviºte, SC Compania
de Apã Târgoviºte-Dâmboviþa. Deputat, dupã 1990, în
Parlamentul României. Cadru didactic la Universitatea
Valahia din Târgoviºte: asistent, ºef lucrãri, conferenþiar,
doctor în ºtiinþe tehnici. Membru al Asociaþiei Generale
a Inginerilor din România ºi preºedinte al filialei sale
dâmboviþene, ºi al Asociaþiei Române a Apei. Autor a 16
invenþii, din care unele sunt brevetate, ºi a numeroase
lucrãri de cercetare din domeniul supapelor de siguranþã,
instalaþiilor de alimentare cu apã ºi a valorificãrii
biogazului. Este deþinãtor al Medaliei de Bronz a Salonului
Mondial al Invenþiilor Eureka de la Bruxelles, în 2004,
pentru o instalaþie de alimentare cu apã. A participat la
revoluþia din decembrie 1989 ºi este membru fondator al
FSN/PSD în Dâmboviþa ºi deputat (1990-1992). Are
contribuþii la modernizarea oraºului ºi a judeþului,
coordonând proiecte de investiþii din fonduri europene în
domeniul sistemelor de apã ºi canalizare. (G.C./M.C.)

STAN, Gheorghe (1920-1990) Preºedinte al
Comitetului Executiv al Sfatului Popular în cursul anilor
1958-1959, când a primit vizita unei delegaþii a
Prezidiului Adunãrii Populare a Republicii Populare
Democrate Coreene care a vizitat ªcoala de Copii
Coreeni Kim Ir Sen de la Mãnãstirea Dealu. (M.O.)
STAN, Ioan (5.VIII.1955, Cuza-Vodã, Dâmboviþa)
Preot, vicar administrativ. A urmat Seminarul Teologic
din Bucureºti (1970-1975), apoi Facultatea de Teologie
din Bucureºti (1976-1980); cursuri postuniversitare la
Facultatea de Teologie a Universitãþii din Salzburg din
Austria (1980-1983). Din 1984 este preot paroh la
Parohia Lazuri, com. Comiºani, jud. Dâmboviþa. A fost
director al Seminarului Teologic Sf. Ioan Gurã de Aur
din Târgoviºte (1992-1993), profesor de limba latinã la
Colegiul Naþional Constantin Carabella (1990-1995),
profesor de limba latinã, îndrumãri misionare, catehism
ºi dogmaticã la Seminarului Teologic Sf. Ioan Gurã de
Aur din Târgoviºte (1992-2000); profesor la catedra de
religie ºi latinã la Colegiul Naþional Ienãchiþã
Vãcãrescu, la Colegiului Naþional Constantin
Cantacuzino ºi la Liceul Ion Heliade Rãdulescu(19921995). În perioada 1994-2000 este inspector ºcolar de
religie la I.S.J.D. (1994-2000). Deþine apoi funcþia de
consilier Cultural-Învãþãmânt al Arhiepiscopiei
Târgoviºtei (2000-2009). Este Vicar Administrativ al
Arhiepiscopiei Târgoviºtei din anul 2009. A publicat

STAICU, Grãmãticul (sec. al XVII-lea  ?)
Traducãtor, filolog. Dascãl ºi grãmãtic la Mitropolia din
Târgoviºte (probabil între 1630-1680). Predã gramatica
(slavonã) în timpul lui Matei Basarab. Inspirându-se din
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Bucureºti (româno-indianã), înfiinþatã în 1987 ºi
vicepreºedinte al Asociaþiei Culturale Româno-Indiene
(2004). În 2005, fondeazã împreunã cu un grup de sprijin
(George Coandã, Victor Petrescu, Mihai Gabriel
Popescu, Tudor Cristea, Dan Þop) Societatea Scriitorilor
Târgoviºteni, al cãrei preºedinte executiv este. Membru
al Uniunii Ziariºtilor Profesioniºti din România (1999),
distins cu Ordinul Ziariºtilor clasa I (2007). De
asemenea, membru al Uniunii Scriitorilor din Republica
Moldova (2005). Distins cu medalia Meritul cultural,
clasa I (2004), Diploma de Excelenþã a Primãriei
Chiºinãu (contribuþii la dotatea bibliotecii Târgoviºte
din Chiºinãu) ºi Diploma de Excelenþã a Primãriei
Târgoviºte (2010). Debut editorial cu volumul Admiterea
în liceu (1993). Autor sau coautor al unor lucrãri: 18971997. Centenar Primãria oraºului Târgoviºte (1997),
Scriitori dâmboviþeni: bibliografie ºcolarã. Vol. I. Clasicii
(1998), Mihai Viteazul în memoria urmaºilor (2001),
Litere 100. Istoria unei reviste literare dâmboviþene
(2008), Târgoviºte. Cãlãtori strãini. Cronicari. Vol. I
(2010), Târgoviºte în literaturã. 1800-1918. Vol. II
(2010), a numeorase manuale ºi auxiliare ºcolare.
Publicã volumele de prozã: Clone (roman, 2003),
Paradis (roman, 2004), Ieºirea din Paradis (2007),
Clone 2. Exodul (roman, 2011) sau de interviuri, criticã
literarã: Destin într-un timp dogmatic. Ion Gavrilã în
dialog cu Mihai Stan (2005), Lecturi empatice (2006),
Rãtãcirile unui caligraf. Mircea Horia Simionescu în
dialog cu Mihai Stan (2006), Confreria. Convorbiri ºi
confesiuni (2009). Contribuþie majorã prin Editura
Bibliotheca, revista Litere, Societatea Scriitorilor
Târgoviºteni ºi prin scrierile proprii la cultura scrisã a
oraºului ºi judeþului (V.P.)

volumul intitulat Curs de Teologie Dogmaticã pentru
Seminariile Teologice, Târgoviºte, 1998. (Arhiep.)

STAN, Ion (13.VIII.1955, Târgoviºte) Economist, director, politician, lider de partid. Absolvent al mai multor
instituþii: Academia de Studii Economice Bucureºti,
Facultatea de Comerþ, Colegiul Superior de Siguranþã
Naþionalã, Colegiul Naþional de Apãrare, Cursul Intelligence Oversight in Democracy. A lucrat ca economist
la IJECOOP Dâmboviþa (1982-1987), director adjunct
la ICSMA Târgoviºte (1987-1990), director general la
Direcþia Comercialã a Judeþului Dâmboviþa, director
general al SC ALIMENTARA SA Târgoviºte (1992-1995,
1997-2000). În 1995 s-a înscris în PDSR, îndeplinind
importante funcþii: membru al Delegaþiei Permanente a
PDSR (1997-1998), preºedinte al Organizaþiei judeþene
PSD Dâmboviþa (din 2001 pânã în prezent), membru al
Biroului Executiv Central al PSD (din anul 2000), prefect al judeþului (1996). Din anul 2001 face parte din
Camera Deputaþilor. A fost preºedintele Comisiei
parlamentare de control a activitãþii SRI. A contribuit la
importante realizãri târgoviºtene: Catedrala Eroilor,
lucrãri de infrastructurã, a impulsionat acordarea titlurilor
de proprietate pe baza Legii fondului funciar º.a. (M.C.)
STAN, Mihai (9.VII.1943, Bucureºti) Profesor,
prozator, istoric ºi critic literar, ziarist, editor. Profesor
de limba ºi literatura românã la Institutul Special de
Reeducare a Minorilor din Gãeºti (1966-1977). Apoi
profesor la Picior de Munte ºi la ªcoala Coresi din
Târgoviºte (1989-2000). Conduce cercul metodic al
profesorilor de limba ºi literatura românã din Târgoviºte
(1991-2000). Debut publicistic cu articole privind
psihologia delicventului minor în revista Reeducarea
minorilor. Colaboreazã la Dâmboviþa, Graiul
Dâmboviþei Jurnal de Dâmboviþa, Litere, Jurnal de
Bucureºti, Apollon, Curier, Literatorul, Sud,
Eroica, Viaþa Basarabiei, Literaturã ºi artã
(Chiºinãu). Înfiinþeazã revista Coresi a elevilor ªcolii
Nr. 5 Târgoviºte (1991). În perioada 1995-1996 modereazã la Radio D Târgoviºte o emisiune sãptãmânalã
de culturã. Fondeazã Editura Bibliotheca din
Târgoviºte (1997) al cãrei director-proprietar este. Aici
au apãrut circa 1000 de lucrãri, majoritatea despre
Târgoviºte ºi judeþul Dâmboviþa, scrise de autori locali
sau din alte spaþii culturale naþionale ºi internaþionale.
Redactor-ºef fondator al revistei Limba ºi literatura
românã a Inspectoratului ªcolar Judeþean Dâmboviþa
(1998), redactor-ºef fondator al publicaþiei Litere (2000,
din 2005, revistã a Societãþii Scriitorilor Târgoviºteni),
redactor-fondator al revistei de culturã Armonia, serie
nouã (2005), membru în consiliul de coordonare
editorialã a revistei Eroica. Revistã de culturã istoricã
ºi de cinstire a eroilor neamului. Este secretar al
Academiei Internaþionale Mihai Eminescu din

STAN, Mihail-Florin (20.IX.1969, Gãeºti,
Dâmboviþa). Absolvent al Liceului (azi, Colegiu Naþional)
Ienãchiþã Vãcãrescu din Târgoviºte, îºi ia licenþa de
inginer la Facultatea de Inginerie Electricã de la
Universitatea Valahia ºi diploma de magister la
Universitatea Politehnica din Bucureºti, în specialitatea
Optimizarea echipamentelor pentru conversia energiei
electrice. Doctor în ºtiinþe inginereºti la Universitatea
Politehnica Bucureºti cu studii de specialitate la
Politehnica din Torino, Italia. În prezent, cadru didactic
titular (conferenþiar universitar) ºi prodecan la Facultatea
de Inginerie Electricã a Universitãþii Valahia din
Târgoviºte. Publicã frecvent cursuri, monografii ºi tratate
de inginerie electricã ºi numeroase articole ºi studii din
acelaºi domeniu. Lector / expert formator pentru
cursurile de perfecþionare profesionalã. Tutor / monitor
în cadrul EDUTIC  Sistem de formare continuã a
cadrelor didactice, pentru creºterea eficienþei utilizãrii
TIC ºi asigurarea calitãþii instruirii asistate de calculator în mediul preuniversitar (POSDRU/19/1.3/G/37002)
TIC pentru educaþie de calitate!. Membru al Societãþii
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de Instalaþii Electrice ºi Automatizãri din România 
SIEAR, al Societãþii de Roboticã din România  filiala
Târgoviºte, al Asociaþiei Inginerilor Electricieni ºi
Electroniºti din România  AIEER. Editor Coordonator
de volume (Proceedings) ale manifestãrii ºtiinþifice
internaþionale ISEE  International Symposium on
Electrical Engineering. Coordonatorul ºtiinþific al
Colecþiilor Universitaria-Tehnica ºi Dicþionarele ªtiinþifice
Bibliotheca ale Editurii Bibliotheca (editurã acreditatã
CNCSIS). Secretar general de redacþie al The Scientific Bulletin of Electrical Engineering Faculty (revistã
acreditatã de cãtre CNCSIS de tip B+), publicaþie indexatã
în baza de date internaþionalã Copernicus Master List
Journal cu factor de impact 4.41. Membru al board-ului
manifestãrilor ºtiinþifice internaþionale: ISEM Valahia
University of Târgoviºte; ISEE (International Symposium
on Electrical Engineering); WESC  World Energy
System Conference. Ziarist, membru al Uniunii Ziariºtilor
Profesioniºti din România. Diploma de excelenþã cu
ocazia Simpozionului ªtiinþific cu participare internaþionalã
Produse / tehnologii ºi servicii româneºti competitive ºi
europene pentru UE. A obþinut brevete de invenþie
înregistrate la Registrul OSIM (Motor electric de curent
alternativ cu stator dublu ºi rotor tubular, Procedeu
constructiv pentru realizarea circuitului magnetic al
statoarelor maºinilor de curent alternativ cu întrefier axial,
Convector electric motor etc.). (G.C.)

Maria Christierna. Dupã cucerirea Transilvaniei, a primit
de la soþul ei domeniul ºi castelul Fãgãraº (1600). În
timpul domniei lui Nicolae Pãtraºcu, ºi-a atribuit particula
domneascã Io, dupã cum apare pe o inscripþie a unui
disc de argint dãruit Mãnãstirii Stelea din Târgoviºte.
Dupã înfrângerea lui Mihai la Mirãslãu, în sept. 1600,
ea ºi copiii sãi Nicolae ºi Florica, au fost închiºi, mai
întâi în cetatea Gilãu, apoi în Fãgãraº. În 1602 pleacã,
împreunã cu copiii, spre Curtea imperialã de la Praga,
sperând sã obþinã bunãvoinþa împãratului în vederea
recuperãrii averii pierdute. Întoarsã în þarã, se
îmbolnãveºte de ciumã ºi moare la scurt timp.
Înmormântatã în biserica episcopiei din Râmnicu
Vâlcea. (A.ª./M.O.)

STAN, Mihail-Iulian (25.I.1978, Târgoviºte) Preot,
conferenþiar. Absolvent al Seminarului Teologic Sfântul
Ioan Gurã de Aur Târgoviþte, promoþia 1997, licenþiat al
Facultãþii de Teologie  Secþia Pastoralã Universitatea
Bucureþti, promoþia 2001. Absolvent al cursurilor de
masterat ale Facultãþii de Teologie din Târgoviºte ºi Doctor
în istorie contemporanã al Facultãþii de ªtiinþe Umaniste
din cadrul Universitãþii Valahia cu teza Biserica
Ortodoxã Românã din anii 50. Hirotonit în anul 2003 pe
seama Parohiei ªerbãneºti, al cãrei paroh este din anul
2003. Profesor titular la Seminarul Teologic Ortodox din
Târgoviºte, la disciplinele Studiul Noului Testament,
Istoria Bisericii Ortodoxe Române ºi Istoria Bisericii
Universale, din anul 2001. Asistent universitar asociat la
Facultatea de Teologie din Târgoviºte ºi actualmente
directorul Seminarului Teologic din Târgoviºte. (Arhiep.)

STARK, Alexandru (6.XII.1931, Târgoviºte 
30.X.1992, Paris) Ziarist, jurnalist, prozator, traducãtor.
Terminã ºcoala primarã în oraºul natal, apoi studii
liceale la Bucureºti ºi ªcoala de Ziaristicã  Radio
(1949). Între 1950-1954 studii la Academia de Stat de
Literaturã ºi Culturã din Moscova, continuate apoi de
cele postuniversitare de jurnalisticã în Bucureºti (1965).
Îºi dedicã întreaga viaþã scrisului ºi jurnalisticii de radio
sau televiziune, fiind un adevãrat istoric al clipei. Din
1949 pânã în ultimul moment al vieþii este reporter, redactor, corespondent extern de Radio ºi Televiziune
(Moscova, Paris). Colaboreazã cu reportaje la reviste
ºi ziare ale vremii. Debut editorial cu Maºini electronice
de spus «noapte bunã» ºi alte cronici inverse (1973),
urmat de De ce nu cade soarele... ºi alte povestiri.
(1975), Reportaj despre un reportaj (1975), Daþi-mi
voie sã vã întreb. Amintiri despre amintirile altora (1976),
Aventuri pe diagonalã... De la sfârºit la început (1982).
Traduce din Ilf ºi Petrov, Ilya Erenburg, Gheorghi
Vladimov, Elizar Malþev. Spirit enciclopedic, cu
temeinice cunoºtinþe ºi înclinaþii certe în muzicã, pentru
care face o adevãratã pasiune, rãmâne ca o voce
inconfundabilã a reportajului în mass-media româneascã
a ultimelor decenii. (V.P.)

STANCIU, Ion (25.V.1945, Târgoviºte/Valea
Voievozilor) Absolvent al Liceului (azi Colegiu Naþional)
Ienãchiþã Vãcãrescu din Târgoviºte ºi al Facultãþii de
Istorie de la Universitatea Bucureºti. Îºi ia doctoratul în
istorie la aceeaºi universitate. Cercetãtor ºtiinþific la
Institutul Naþional de Istorie Nicolae Iorga, redactorºef adjunct al Revistei istorice a Academiei Române;
din 1996 profesor titular la Facultatea de ªtiinþe
Umaniste a Universitãþii Valahia din Târgoviºte ºi
coordonator de lucrãri de doctorat. A publicat
numeroase lucrãri (unic autor ºi coautor) privind istoria
modernã a României. (G.C.)

STANCA, doamna (sf. sec. XVI  1603) Soþia lui
Mihai Viteazul. Dupã divorþul de postelnicul Dumitru s-a
cãsãtorit cu Mihai, înainte de 29 nov./9 dec. 1584, la
Proieni (Vâlcea), fiul lor Nicolae Pãtraºcu nãscându-se
pe 29 iun./9 iul. 1584. Aceastã cãsãtorie s-a dovedit a
fi una deosebit de profitabilã pentru viitorul domn care a
dobândit alianþe cu marii boieri ai þãrii precum ºi mai
multe moºii aduse ca zestre. A participat, alãturi de
soþul ºi fiul ei, la vizita de la Alba Iulia (15/25 dec. 1595),
unde a rãmas pânã în febr. 1596, ca ostatecã a regentei

STATUIA ECVESTRÃ ÎN BRONZ A LUI MIHAI
VITEAZUL Operã monumentalã a sculptorului Mihai
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Universitar Pedagogic al Universitãþii Bucureºti (2003).
Licenþiat al Universitãþii Valahia Târgoviºte  Facultatea
de ªtiinþe Umaniste, secþia istorie-arheologie (2006).
Diplomã de master la Universitatea Valahia Târgoviºte
 Facultatea de ªtiinþe Economice (2007). În anii de
liceu a început sã joace baschet. Calitãþile fizice native
(în special statura), foarte importante în acest sport, nu
l-au ajutat astfel cã a renunþat la o posibilã carierã de
jucãtor. În asemenea condiþii s-a dedicat, foarte tânãr
fiind, arbitrajului. La 19 ani (1971) a terminat cursurile
ªcolii de arbitrii de baschet organizate la Târgoviºte
(lector Valentin Grigorescu), iar la 21 de ani (1973)
Federaþia Românã de Baschet l-a promovat în lotul republican care conducea meciuri în campionatul naþional
al juniorilor ºi ºcolarilor ºi în divizia B. Începând din
anul 1980 i s-a încredinþat sã arbitreze meciuri în divizia
A, femei, iar din 1983 în divizia A, bãrbaþi. În întreaga
sa carierã de arbitru a condus peste 300 de meciuri în
campionatul naþional al juniorilor ºi ºcolarilor ºi divizia
B, precum ºi alte peste 300 partide în divizia A. În
1988, forul internaþional de specialitate i-a acordat licenþa
de arbitru FIBA. Din aceastã posturã a condus peste
60 de meciuri din principalele competiþii internaþionele
europene intercluburi (Euro Liga, Euro Cup, Cupa Korac,
Cupa Liliana Ronchetti). Un accident nefericit (suferit în
anul 1998, în timp ce conducea un joc) l-a obligat sã îºi
încheie cariera de arbitru. În 1998 a obþinut licenþa de
Comisar FIBA în baza cãreia, pânã în prezent a supervizat
disputarea a peste 50 de partide internaþionale în Europa
(meciuri interþãri, intercluburi, turnee de calificare pentru
Campionate europene de tineret etc.). Pe plan intern a
supervizat ca observator peste 330 meciuri oficiale. A
activat ºi pe plan local în diferite ipostaze legate de
activitatea baschetbalisticã. Timp de aproape trei decenii
(1971-1998) a fost membru al Comisiei Asociaþiei
Judeþene de Baschet Dâmboviþa, între anii 1978-1992
deþinând Preºedinþia acesteia. În perioada 1981-1985 a
fost instructor sportiv la Clubul Sportiv ªcolar Târgoviºte,
iar între 1986-1998 la Oþelinox ºi CSM Oþelul Târgoviºte
a fost responsabil cu problemele organizatorice pentru
echipele de baschet în relaþiile cu Federaþia, arbitrii,
observatorii, mass-media etc. (A.B.)

Marcu, a fost dezvelitã în anul 2001, când s-au
comemorat 300 de ani de la moartea voievodului. Este
amplasatã în Piaþa Mitropoliei. Sculptorul ºi-a propus
sã evoce în opera sa strãlucita victorie obþinutã de
armata românã sub conducerea lui Mihai Viteazul la
Târgoviºte, în urma cãreia a restabilit capitala þãrii de la
Bucureºti la Târgoviºte. De aici, de la Târgoviºte, ºi-a
început acþiunea unificatorie a Þãrilor Române. (M.O.)

STATUIA ÎN BRONZ A DIACONULUI CORESI OT
TÂRGOVIªTE Turnatã dupã sculptura compoziþionalã
a Iuliei Oniþa ºi dezvelitã în anul 1970 se aflã în fostul
parc al Muzeului Tiparului ºi al Cãrþii Vechi Româneºti.
Ucenic al lui Dimitrie Liubavici, întemeietorul unei tipografii
la Târgoviºte, Coresi a continuat activitatea tipograficã la
Târgoviºte ºi la Braºov, unde a tipãrit primele cãrþi în
limba românã, care au stat la baza limbii literare. (M.O.)
STATUIA ÎN BRONZ A LUI VLAD ÞEPEª Operã a
sculptorului Dumitru Pãduraru, statuia, înaltã de peste
3 metri, a fost dezvelitã în 1985 ºi este amplasatã în
parcul Chindia. Autorul sugereazã în lucrarea sa chipul
unui domn necruþãtor cu duºmanii þãrii, reamintind faptul
cã însuºi cuceritorul Constantinopolului, marele sultan
Mahomed al II-lea, a ezitat sã intre în Târgoviºte, chiar
dacã era pãrãsit, de teamã sã nu cadã în vreo cursã
întinsã de Vlad Þepeº. (M.O.)
STATUIA LUI MIRCEA CEL BÃTRÂN Este
realizatã de Georgeta Iliescu-Adoc, în 1993, ºi este
situatã în Piaþa Tricolorului. Mircea cel Bãtrân, ctitorul
Târgoviºtei, este reprezentat ca un întregitor al
pãmânturilor româneºti pe care le apãrã ºi le guverneazã
din capitala de la Târgoviºte. (M.O.)
STAVRINOS Cronicar. Grec de origine din þinutul
Epirului, se stabileºte în Þara Româneascã pe timpul
domniei lui Mihai Viteazul. Ocupã ranguri înalte (vistiernic)
îndeplinind ºi anumite misiuni diplomatice, fiind singurul
martor care relateazã despre vizita domnitorului la Viena
ºi Praga. Dupã întemniþarea sa la Bistriþa, în Transilvania
(1602) ºtirile sunt contradictorii ºi neconcludente pânã
la sfârºitul vieþii. Scrie cronica ritmatã despre domnia lui
Mihai Viteazul intitulatã: Vitejiile preacucernicului ºi prea
viteazului Mihai Voievod, în timpul închisorii de la Bistriþa,
probabil în februarie 1602, fiind o cronicã completã a
întregii domnii a lui Mihai Viteazul, inclusiv a
evenimentelor care au ca loc central, Târgoviºtea. El este
plin de simpatie faþã de marele voievod român, lupta sa
antiotomanã având un profund ecou în epocã. (V.P.)

STÃNESCU, Alexandru (februarie 1913, Ovidiu,
Constanþa  21.V.1946, Târgoviºte) Liderul Sindicatelor
Unite. Studiazã cinci clase primare, apoi se califica
strungar. Este atras de viaþa politicã interbelicã. În anul
1932 face parte din Frontul Social Democrat, apoi în
1937 se orienteazã spre Partidul Comunist Român,
intrând în legãturã cu Gheorghe Popescu  viitorul prefect. Activeazã câþiva ani în ilegalitate. Dupã 23 august
1944 se implicã în acþiunile tineretului comunist. Îºi
câºtigã reputaþia de bun negociator sindical, un raport
al P.C.R. din 19 decembrie 1945 subliniind cã a izbutit
sã facã sudarea tuturor sindicatelor, grupându-le în

STÃNCIULESCU, Romi (9.VI.1952, Gura Ocniþei,
Dâmboviþa) Baschetbalist, arbitru. Absolvent al Liceului
Ienãchiþã Vãcãrescu Târgoviºte (1971), ªcolii tehnice
postliceale de proiectãri siderurgice (1973), Colegiul
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învãþãmânt de partid, precum ºi ºcoala de ofiþeri politici.
În anul 1963 a obþinut licenþa în ºtiinþe juridice. A lucrat
ca instructor ºi activist UTM, fiind apoi promovat în
aparatul central al PCR. A îndeplinit diverse funcþii:
prim-secretar al Comitetului Regional de Partid Oltenia
(1964-1968), preºedinte al Consiliului Securitãþii Statului
(1968-1972), ministru de Interne (1972-1973), ºef de
sector la Gospodãria de Partid a C.C al PCR (19731974), prim-secretar al Comitetului judeþean PCR
Dâmboviþa. (1974-1977). Dupã anul 1977 ºi pânã în 1989
a activat ca secretar al C.C. al PCR, ministru secretar
de stat, ºef al Departamentului pentru construcþii în
strãinãtate, ministru al turismului. De numele sãu se
leagã importante realizãri în Târgoviºte: platforma
industrialã cu marile întreprinderi (Oþelãria, SARO,
ROMLUX), Casa Sindicatelor, piaþa agroalimentarã, noua
policlinicã de pe platforma industrialã, podul de la ieºirea
spre Valea Voievozilor, Casa ªtiinþei ºi Tehnicii pentru
Tineret, modernizarea stadioanelor Metalul ºi Petrolul,
elaborarea planului de sistematizare a oraºului, lucrãri
de infrastructurã, restaurarea Curþii Domneºti etc. (M.C.)

Sindicatele Unite de astãzi. La 23 octombrie 1944
semneazã din partea Sindicatelor Unite constituirea
Frontului Naþional Democrat. Se înscrie în Partidul
Comunist Român în 1945 ºi susþine ascensiunea
acestuia spre putere. În 1946 Sindicatele Unite
cuprindeau 13 000 de membrii. Un raport al P.C.R. îl
caracteriza pe Alexandru Stãnescu drept un om cu multã
putere de muncã ºi destul de bine pregãtit în materie
sindicalã muncitoreascã, poartã însã vina cã încã nu
ºi-a creat cadre pentru el. Ziarul Chemarea îl socotea
un neobosit organizator al sindicatelor profesionale din
judeþul Dâmboviþa. La înmormântarea sa au fost prezenþi
reprezentanþii autoritãþilor comuniste: prefectul Gheorghe
Popescu, Ion Rãdulescu  primarul Târgoviºtei, Tãnase
Borþoi  secretarul Frontului Naþional Democrat º.a. (M.C.)
STÃNESCU, Emil (25.XI.1954, Brezoaiele,
Dâmboviþa) Arhitect, poet, prozator, publicist. Studii
primare ºi gimnaziale în comuna natalã, apoi cele liceale
la Bucureºti (1974). Licenþiat la Institutului de Arhitecturã
Ion Mincu din Bucureºti (1982). A lucrat ca arhitect la
Alba Iulia (1982-1985) ºi Târgoviºte (1985-1989). Din
1990 îºi deschide propriul birou de arhitecturã, realizând
proiecte interesante, care au contribuit la îmbogãþirea
zestrei urbanistice a Târgoviºtei (Pieþele principale ale
oraºului, Baza de Sport ºi Agrement Crizantema,
Modernizarea hotelului Dâmboviþa, sediul Distrigaz
Sud). Are preocupãri literare încã de pe bãncile liceului,
când a înfiinþat ºi condus cenaclul literar ce purta numele
lui Mircea Dinescu, iar ca student frecventeazã cenacluri
literare bucureºtene. Debut publicistic cu poezie la
Luceafãrul (1986). În anul 2000 este premiat pentru
poezie la Festivalul Naþional Moºtenirea Vãcãreºtilor
de la Târgoviºte. Colaboreazã la ziare ºi reviste de profil
(Luceafãrul, Litere, Viaþa Basarabiei), sau în emisiuni
literare la Radio România Cultural (2002). Membru al
Societãþii Scriitorilor Târgoviºteni (2005), al Uniunii
Scriitorilor din Moldova (2010) ºi al Uniunii Ziariºtilor
Profesioniºti din România (2011). Debut editorial cu
volumul de poezie Manole spre Ida ºi alte poeme
(2001), urmat de Fructele izolãrii (2002) ºi romanul
Cameleonul (2004), Strada Edgar Quinet ºi eu sau
Între Litere ºi Arhitecturã (2005, eseu), Nocturne/Diurne
sau Platoºele suprapuse / Mica poveste a verbelor (2006,
versuri), Liberus/Centurionul (2008, versuri), Liberus
nocturnus (versuri, 2010), Sub soarele sudului (prozã,
2011), Bunicul sau micile cãrþi ale regãsirii (2011),
Portretul arhitectului echilibrist pe o sârmã roºie ghimpatã
sau visul cel frumos ºi oraºele de aer (2011, semnat cu
pseudonimul Felix Iancu Brezoianu). (V.P.)

STÃNESCU, Valentin (20.XI.1920, Bucureºti 
4.IV.1994, Bucureºti) Antrenor principal al echipelor de
fotbal Metalul Târgoviºte (1958-1963, reuºind promovarea
în divizia B, 1959 ºi apoi în divizia A, 1961; un loc 13,
1962, în divizia A; un loc 7, 1960 ºi un loc 2, 1963,
ambele în divizia B) ºi Clubul Sportiv Târgoviºte (19841985; prima jumãtate a campionatului, în divizia B). A
mai activat ca antrenor la formaþiile Locomotiva MCF
Bucureºti, Dunãrea Giurgiu, Unirea Focºani, Metalul
Târgoviºte, Rapid Bucureºti, Steagul Roºu Braºov,
Steaua Bucureºti, Petrolul Ploieºti, Universitatea
Craiova, Dinamo Bucureºti. A câºtigat, în calitate de
antrenor principal, de 3 ori titlul de campion naþional (Rapid
Bucureºti 1966, 1967; Universitatea Craiova 1979, 1980;
Dinamo Bucureºti 1981, 1982) ºi o datã Cupa României
(Dinamo Bucureºti 1981, 1982). În douã perioade (19731975 ºi 1980-1981) a fost antrenorul echipei naþionale
de fotbal. Antrenor emerit. Membru de onoare al
Federaþiei Române de Fotbal. Cariera de antrenor a lui
are ca repere importante Târgoviºtea. Aici s-a fãcut pentru
prima datã remarcat (1959, prima promovare în divizia
B; 1961, prima promovare în divizia A) ºi tot de aici a
ieºit la pensie (1984). (A.B.)

STÃNESCU, Ion (23.I.1929, Gherceºti, Dolj 
7.VI.2010) Om politic, ministru, membru în structurile
centrale ale regimului comunist. În anul 1947 s-a înscris
în Partidul Comunist Român, urmând diverse forme de

STÃROSTIA DE IZNAFURI  A CONSTRUCTORILOR DE BINALE (sf. sec XIX-lea) Grupa dulgheri,
tâmplari ºi zidari. Îºi desfãºura activitatea în baza unor
statute, dispunea de un buget propriu, stabilea preþul

STÃNESCU, Stelian (1845-1900, Târgoviºte) A fost
primar între 17 iunie 1889-10 octombrie 1889, dar din
cauza mandatului redus în timp, nu a avut posibilitatea
sã înceapã proiecte importante. (M.O.)
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când oameni de diferite partide politice se întrunesc ca
sã deslege probleme de gospodãrire comunalã pentru
binele populaþiei ºi numai al ei. Tot în aceeaºi lunã se
dãdea informaþia cã a fost cumpãrat un local pentru
ªcoala Normalã în valoare de 150.000 lei. (V.P.)

de execuþie al lucrãrilor, reglementa lucrãrile legate
de ucenicie. În 1854 erau înregistraþi 24 de dulgheri,
10 tâmplari, 10 zidari, 26 fierari, iar staroste era Ilie
Gligore. (G.T./ C.V.)

STÂNCÃ, ªtefania (10.X.1920, Târgoviºte 
14.XI.1984, Târgoviºte) Profesoarã, poetã, traducãtoare,
publicistã. Pseudonim literar al ªtefaniei Nicolescu.
ªcoala primarã, urmatã de Liceul Carabella în oraºul
natal. Facultatea de Drept, apoi Facultatea de Filozofie
ºi Istorie a Universitãþii din Bucureºti. Îmbrãþiºeazã
cariera didacticã, funcþionând pânã la pensionare (1976)
la diferite ºcoli din judeþ ºi Târgoviºte. Pentru o scurtã
perioadã a fost redactor al Editurii Boema din Bucureºti
(1946-1947) ºi bibliotecar ºef al Bibliotecii oraºului
Târgoviºte (1951). Debuteazã cu poeziile În noapte ºi
Chemare târzie, în ziarul târgoviºtean Ancheta (1940).
Tot aici va semna ºi cronici literare cu pseudonimul
Alba-Maria Seimeanu. Participã în 1942-1943 la unele
ºedinþe ale Cenaclului Zburãtorul, condus de Eugen
Lovinescu. Colaboreazã cu poezii, cronici literare,
traduceri în reviste ºi ziare locale sau la nivel naþional.
Debut editorial la Boema din Bucureºti, în 1947 (unde
lucra ca redactor), cu volumul de poezii Întâia carte.
Cu un an înainte, prefaþase ºi îngrijise volumul de poezii
al lui Artur Enãºescu Revolta zeului. A tradus romanul
Malaise al scriitorului francez Henri Fauconnier, ce
urma sã aparã în 1948 la aceeaºi editurã. Desfiinþarea
ei a dus la pierderea atât a volumului de poezii cât ºi a
traducerii. (V.P.)

STEAUA Ziar sãptãmânal independent. Apare în
perioada 8 ianuarie  1 martie 1931, sub conducerea
unui Comitet. Scopul sãu era de a protesta cu cea
mai mare energie contra ilegalitãþilor comise de autoritãþi,
precum ºi a înfiera orice act abuziv din partea oricui îl
va înfãptui. [ ]. Nu urmãrim anume interese, dar cãutãm
pe orice cale a ajuta pe cititorii ce binevoiesc a ne da
concurs. Cele mai multe articole aparþin lui V. Rizescu
 ºeful portãreilor ºi se referã la oferte de vânzarecumpãrare, vânzãri cu licitaþii, hotãrâri ale Judecãtoriei
Târgoviºte. (M.C.)
STEAUA DÂMBOVIÞEI Foaia Ligii Poporului de
sub preºedinþia generalului Averescu. Apare la
Târgoviºte în perioada 15 octombrie 1919  august 1921.
Sun direcþia Comitetului secþiei Dâmboviþa. Girant
responsabil ªerban Tassian (nr. 1-29), C. Popescu (nr.
30-37). Tipografia Viitorul Petre G. Popescu,
Târgoviºte. Are trei serii. Prima îºi înceteazã activitatea
în august 1921, cea de a doua este o efemeridã, iar
cea din 1929 are ca subtitlu: Ziarul Partidului Poporului
de sub preºedinþia generalului Averescu (de la nr. 29
din 22 septembrie 1929). De la nr. 8-11 din 1919, este
prim redactor N. Constantinescu. Sunt relatate
evenimente ca recunoaºterea internaþionalã a Unirii
Basarabiei cu România. Vizita generalului Alexandru
Averescu (fondatorul partidului) în localitãþi din judeþul
Dâmboviþa (Lunguleþu, Bâldana, Mãtãsaru, Gãeºti),
acþiunea de împroprietãrire în judeþul Dâmboviþa
(Vãcãreºti), înãbuºirea grevei generale din 1920, de cãtre
guvernul Averescu, precum ºi informaþii de interes privind
viaþa economicã ºi socialã din Târgoviºte ºi judeþ. (V.P.)

STEAGUL TÂRGOVIªTEI A fost descris în
octombrie 1603 de cãtre condotierul Camilo Cavriolo,
care spune cã avea culoarea sângerie, pe care era
pictat un cap frumos de tânãrã fecioarã (Maica Domnului)
cu splendide hieroglife. Descrierea acestuia era
asemãnãtoare cu pecetea Târgoviºtei. Acesta flutura
alãturi de un steag de damasc alb, pe care era pictat
un corb cu cruce dublã ºi stea roºie în cioc, aflat
deasupra unui enupãr verde, în care recunoaºtem
stindardul þãrii. Cele douã stindarde mari ale þãrii erau
socotite fãcãtoare de minuni. (M.O.)

STEAUA POPORULUI Apare cu subtitlul Organ
al Partidului Poporului sub preºedenþia generalului
Averescu, având ca slogan Prin muncã ºi ordine la
propãºire. Ziarul apare bilunar în perioada 16 februarie
1924  25 septembrie 1925 ºi iulie noiembrie 1929,
sub direcþia maiorului I. Rãducãnescu. Redacþia ºi
administraþia se gãseau pe strada Maior Breziºeanu,
nr. 16 din Târgoviºte. Scopul ziarului era promovarea
politicii averescane: Poporul n-a uitat cã ori de câte ori
a fost la rãspântie, salvatorul a fost întotdeauna generalul
Averescu. Se dorea reînvierea mitului Averescu ºi
susþinerea ideii cã generalul reprezenta soluþia sigurã
pentru viaþa politicã din România. Scriu articole
interesante, dar cu un evident caracter propagandistic
condeieri cunoscuþi: Iancu Anastasescu  liderul
organizaþiei judeþene averescane, profesorul I. Pavelescu

STEAUA Foaia Ligii Poporului sub preºedinþia
generalului Averescu. Apare la Târgoviºte între 17
noiembrie 1919 ºi 20 februarie 1922. Odatã pe
sãptãmânã, duminica. Girant responsabil: Stavri
Diaconescu. Tipografia Viitorul Târgoviºte (nr. 1-4,
1920), Dâmboviþa (ne. 6-9, 1920 ºi 1-3, 1921), Noua,
Ioan N. Negoescu (nr. 4, 1922). De asemenea, nr. 2-3
din 1921, apare sub direcþia unui comitet. La nr. 4 din
26 februarie 1922 nu mai apare niciun fel de menþiune
în subtitlu. În primele numere declanºeazã o serie de
atacuri la adresa primarului oraºului, Ionicã Dovlecel.
Evidenþia faptul cã la 1 octombrie 1920 era întâia datã
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STEMATIU, Ion (1865-1936, Târgoviºte) Primar
între 1 martie 1896  2 septembrie 1897 ºi 13 ianuarie
1904-12 ianuarie 1905. În timpul sãu, bulevardul gãrii a
prins contur. Trasat potrivit unei concepþii urbanistice
moderne, cuprindea o suprafaþã de 21.384 mp, având
lungimea de 1015 m ºi lãþimea de 22 m, cu trotuare
largi, fapt ce reprezenta o noutate, târgoviºtenii fiind
mândri de acest proiect. În acest spaþiu au fost plantaþi
359 de castani, între care au fost fixate 25 de bãnci, 60
de felinare susþinute pe stâlpi de fontã. Predarea întregii
lucrãri s-a efectuat la 8 aprilie 1899 în mandatul
primarului Dimitrie Athanasiu. Tot în mandatul lui Ion I.
Stematiu au început lucrãrile la Tribunal ºi s-a amenajat
parcul din grãdina din faþa prefecturii. Creºterea
economicã a întregii zone în care se afla oraºul a
determinat analiza pentru construirea unui nou pod
metalic modern peste Ialomiþa. Primarul a solicitat
ajutorul Ministerului Lucrãrilor Publice, care a oferit
tablierul metalic al unui pod desfiinþat de pe apa Moldovei
de lângã Roman. În 1896 primãria a contractat un
împrumut pentru construirea unui palat administrativ al
oraºului, pentru întocmirea planurilor fiind desemnat
italianul Baldasar Vignasa Giovani. În al doilea mandat
ca primar a continuat iniþiativele perioadei anterioare.
Serviciul telefonic a realizat legãturi cu judeþele vecine,
în timp ce în cadrul judeþului posturi telefonice funcþionau
la Bilciureºti, Titu, Gãeºti, Voineºti, Pietroºiþa ºi
Pucioasa. A achiziþionat cinci lãmpi, cunoscute sub
numele Lumina judeþului Dâmboviþa pentru cã pretul
acestora era unul mai mic decât al lãmpilor Washinthon,
iar lumina produsã superioarã. (M.O.)

 fost deputat, învãþãtorii Nicolae Dobre ºi Gheorghe
Bucuricã, Vasile Voiculescu  Vârfuri, Aurel Cãlinescu,
Ion Radu, Iancu Stroescu, Popa ªtefan, Nicolae Ionescu
 Heroiu, Grigore Grigorescu  Pietroºiþa, Stere
Soiculescu º.a. Temele abordate sunt variate, ele
reflectând atât realitãþile din judeþ cât ºi pe cele din
þarã: vizitele generalului Averescu în Italia (martie 1926),
alegerea lui Iancu Anastasescu ca lider judeþean al
Partidului Poporului (16 iunie 1929), situaþia politicã din
Târgoviºte, Poºta þãranului, vizita generalului Averescu
în Dâmboviþa pe traseul Bujoreanca-Bãleni-TârgoviºteGãeºti-Lunguleþu-Titu-Potlogi pe 29 septembrie 1929,
sãrbãtorirea liderului judeþean Iancu Anastasescu pe
10 noiembrie 1929 la sala Lãzãrescu, telegrame cãtre
Carol al II-lea la revenirea în þarã (iunie 1930), participarea
lui Iancu Anastasescu la Congresul pe þarã al Partidului
Poporului (23 martie 1930), situaþia socialã agravatã de
criza economicã, incidentele din Târgoviºte dintre
averescani ºi naþional-þãrãniºti (august 1929), întrunirea
organizaþiei judeþene averescane (13 iulie 1930), ºedinþele
conducerii judeþene, interviuri acordate de generalul
Averescu º.a. Titlurile articolelor sunt semnificative: Unde
nu-i cap, vai de picioare, Domnul Mihalache ºi þãranii,
Cine ne guverneazã, Guvernul se topeºte, E timpul,
Pãrintele poporului, Trãiascã regele Carol al II-lea, Þara
e împotriva guvernului Maniu º.a. (M.C.)
STEGÃROIU, Ion (25.XI.1951, Horezu, Vâlcea) Îºi
ia licenþa la Facultatea de Economie Industriei,
Construcþiilor ºi Transporturilor de la Academia de studii
Economice din Bucureºti; doctor în economie la
Universitatea Dunãrea de Jos din Galaþi. Economist,
economist principal, ºef de birou, contabil-ºef la
Combinatul de Oþeluri Speciale din Târgoviºte, cadru
didactic la Universitatea Valahia, decan al Facultãþii
de ªtiinþe Economice ºi prorector la aceeaºi universitate.
Visiting professor la universitãþi din Franþa, Belgia ºi
Republica Moldova; profesor asociat la Academia de
ªtiinþe Economice din Bucureºti ºi la universitãþi din
Galaþi ºi Piteºti. Membru al unor asociaþii ºi centre
internaþionale de cercetare economicã ºi beneficiar al
burselor Socrates, Erasmus ºi Leonardo da Vinci.
Realizator al unor varii teme de cercetare internaþionale
ºi naþionale. Publicã lucrãri despre management, marketing, gândire ºi epistemologie economicã. (G.C.)

STICLÃRIA DE LÂNGÃ TÂRGOVIªTE 1783-1823
În apropierea oraºului pe Valea Ruzii, funcþiona o altã
sticlãrie menþionatã la 27 aprilie 1783, când Alexandru
Moruzi cerea sã i se trimitã mostre de sticlã lucratã. În
anii urmãtori este amintit Moise ovreiul care pe cheltuiala
sa, a luat în antreprizã sticlãria, producând diverse
sortimente de sticlã necesare Curþii Domneºti, cât ºi
pentru orãºeni. La 1793 acesta se adresa domnitorului
Mihai Suþu cerându-i sã scuteascã de dãri ºase meºteri
sticlari conform tradiþiei. Sulzer, la 1783, a menþionat
cã sticla produsã aici este impurã, de culoare verde ºi
netransparentã. Meºterii sticlari erau scutiþi de dãri aºa
cum reiese dintr-un document de la 1793 al domnitorului
Mihail ªuþu. În sticlãria de la Târgoviºte, la 1796, este
amintit meºterul sticlar Conrad Gottlieb, din Braºov,
care fãcea reparaþii la sticlãrie. La 1814 apar menþiuni
cã sticlãria, proprietatea banului Golescu funcþiona cu
meºteri sticlari nemþi. Banul Golescu a acordat o atenþie
deosebitã sticlãriei ºi a angajat ca forþã de muncã
locuitori din împrejurimi, cãrora le plãtea dãrile în valoare
de 1600 taleri. Fiul sãu, Nicolae Golescu, a acordat
aceeaºi atenþie dezvoltãrii sticlãriei, intervenind la
domnie pentru scutirea de dãri a lucrãtorilor. Acesta,

STEMA ORAªULUI (1938) Pe scut albastru, un zid
crenelat de argint, cu douã turnuri laterale rotunde ºi
crenelate; între ele douã personaje domneºti din aur,
deasupra acvila cruciatã din aur, cu ciocul ºi ghearele
roºii, însoþitã în dreapta de un soare de aur ºi în stânga un
crai nou tot de aur. Simbolizeazã vechea capitalã a Þãrii
Româneºti. Scutul este timbrat cu o coroanã muralã de
argint, cu cinci turnuri, din care iese acvila cruciatã, neagrã,
privind spre dreapta ºi cu aripile întinse. (G.T./ C.V.)
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centrul de picturã de la Târgoviºte nu-ºi încetase
existenþa, meºterii de aici fiind solicitaþi la diferite lucrãri.
A fost un pictor priceput, care a dominat prin activitatea
sa întreaga perioadã. Prezent la Brãdet-Argeº în 1615
unde a pictat douã icoane, Înãlþarea ºi Isus
Pantocrator. I se atribuie ºi icoana descoperitã la RudaBârseºti, care înfãþiºa chipul Maicii Domnului,
Îndurãtoarea, datatã în 1622. Pictorul a pãstrat vechile
canoane iconografice, în timp ce armonia ºi calmul sunt
prezente, alãturi de cãldura omeneascã ce emanã din
imagine, toate aducându-ºi contribuþia la reuºita
desenului ºi la nuanþarea culorilor. (M.O.)

prin intermediul ispravnicului de judeþ, obþinea forþa de
muncã necesarã sticlãriei. Sticlãria a funcþionat cu mici
întreruperi aproape 40 de ani fabricându-se sticle ºi geamuri, în cantitãþi importante în ansamblul economiei.
Sticlãria a ajuns la înflorire maximã în timpul banului
Golescu, devenind o manufacturã care putea fi numitã
fabricã, datoritã forþei de muncã angajate. (G.T./ C.V.)

STICLÃRIA LUI CONSTANTIN BRÂNCOVEANU
Este cunoscutã din relatarea lui Antonio Maria del
Chiaro. Se preciza cã noua manufacturã de sticlã este
situatã la douã mile italiene departe de Târgoviºte ºi
producea sticlã de calitate bunã (faþã de cea din Polonia),
transparentã, de culoare albastrã. În tariful vamal al Þãrii
Româneºti din anul 1767, se menþiona printre produsele
la export (în special în Peninsula Balcanicã) sticla de
Târgoviºte. Sticlãria a fost amintitã în documentele din
17 septembrie 1740, 27 aprilie 1798, 1827, harta rusã
de la 1835. (G.T./ C.V.)

STOICA, Adriana-Laurenþia (10.X.1967 
9.III.2006) Cântãreaþã, compozitoare pop-rock, actriþã,
cunoscutã sub numele de Laura Stoica. Absolventã a
Liceului Nicolae Ciorãnescu din Târgoviºte, urmeazã
cursurile de canto clasic, cu profesorul Emil Niculescu,
la ªcoala Popularã de Artã din Târgoviºte (1986). În
1989 a devenit solistã a teatrului de revistã Toma
Caragiu din Ploieºti, timp de un an. În perioada anilor
1987-1991 a participat la toate concursurile muzicale
organizate în România pentru tinerele talente. S-a lansat,
în 1990, la festivalul de la Mamaia. Un an mai târziu a
fost declaratã cea mai bunã solistã pop-rock, iar melodia
Un actor grãbit, compusã de Bogdan Cristinoiu, a fost
aleasã piesa anului. În 1992 participã la Festivalul
Internaþional Cerbul de Aur  secþiunea Debut
Discografic  cu melodia Un actor grãbit, obþine premiul
I. Este prezentã la Festivalul Internaþional Pop Festival
(þinut în Austria) unde interpretând melodiile Un actor
grãbit / No one sees tears obþine locul al III. Se numerã
printre concurenþii prezenþi la Festivalul Internaþional
Maltese Song Festival, þinut în Malta, unde pentru
melodia E toamnã iar pe strãzi obþine premiul pentru
cea mai bunã voce femininã. În 1997 participã la
Festivalul Internaþional Cerbul de Aur la secþiunea
Discografie unde pentru melodia Nici o stea obþine
premiul al II-lea Participã la Festivalul Naþional de
Muzicã Uºoarã Mamaia 97, secþiunea ºlagãre, unde
interpretând melodia În singurãtate obþine premiul III.
În 1998 participã la Pamukalle Festival, þinut în Turcia,
unde interpretând melodia Ea nu ºtie ce vrea obþine
premiul juriului. În 2001 participã la Discovery  VarnaBulgaria unde pentru melodia I need love obþine trofeul
pentru cea mai bunã interpretare, premiul criticii ºi
premiul special al juriului. Debuteazã, în 1999, pe scena
Teatrului Nottara din Bucureºti interpretând rolul Vasilisa
din piesa Azilul de noapte de Maxim Gorki, în regia
lui Constantin Codrescu. În anul 2000 a absolvit
Facultatea de Teatru, Secþia Arte, din cadrul Universitãþii
Ecologice din Bucureºti, în clasa Adrianei Popovici, fiind
licenþiatã în Artã-Actorie, (anii I-II, dr. prof. univ. Adriana
Popovici; anii III-IV, profesorii C-tin Codrescu, Vlad
Radescu, Doru Ana). În 1994 i-a fiinþã fundaþia Laura

STICLÃRIA LUI MATEI BASARAB Realizatã în
parte cu ajutor braºovean, de unde se aducea materia
primã, a fost menþionatã în scrisoarea din 11 aprilie
1642 -1644 a vornicului Dragomir cãtre Minai
Goldschmied (Braºov), în care era pomenitã sticlãria
lui vodã. Tradiþia locului situeazã aceastã primã
sticlãrie, în aproprierea Târgoviºtei. (G.T./ C.V.)
STICLÃRIA ROMÂNEASCÃ SAR TÂRGOVIªTE A
fost înfiinþatã în 1936 din iniþiativa lui C. Stegãroiu, situatã
pe Calea Domneascã nr.6. Aceasta producea sticle de
bere ºi sifoane, baloane de diferite mãrimi, borcane, cãni,
bazine, damigene, recipiente medicale, sticle de lampã.
A funcþionat pânã în anul 1947 când a fost desfiinþatã,
însã oraºul livra pieþei produse de sticlãrie de la
Întreprinderea Victoria Târgoviºte. (G.T./ C.V.)
STOIAN, Dan (21.IV.1944, Târgoviºte  11.V.1992,
Bucureºti) Se formeazã muzical, iniþial, în familie, tatãl
sãu, un cunoscut medic târgoviºtean, fiind ºi dirijorul
orchestrei medicilor din vechea cetate voievodalã, urmând,
apoi, cursurile Conservatorului Ciprian Porumbescu din
Bucureºti, secþia dirijat  compoziþie. Cu orchestra proprie
susþine numeroase turnee peste hotare; realizeazã peste
500 de orchestraþii la radio, televiziune ºi case de
înregistrãri; dirijeazã una din cele douã orchestre de
acompaniament la Festivalul naþional de romanþe
Crizantema de Aur. Creeazã piese de muzicã uºoarã,
multe devenite ºlagãre, pentru reviste muzicale. A fost
distins pentru arta sa cu premii ale unor prestigioase
festivaluri de muzicã uºoarã. Este membru al Uniunii
Compozitorilor ºi Muzicologilor din România. (G.C.)
STOICA OT TÂRGOVIªTE A lucrat la începutul
secolului al XVII-lea, activitatea sa demonstrând cã
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Credinþã ºi ºtiinþã în dialog, actualmente, directorul
departamentului de master în cadrul Facultãþii de
Teologie. Traducãtor de limbã germanã. Autor a peste
50 de eseuri, articole, ºi studii de specialitate, participant la multe congrese, conferinþe ºi simpozioane
naþionale ºi internaþionale ºi autor a trei volume. Paroh
al Bisericii Izvorul Tãmãduirii din Târgoviºte. (Arhiep.)

Stoica prin care sprijinã tinere talente. În anul 2003 se
înfiinþeazã trupa Laura Stoica Band care, de-a lungul
anilor, participã în recital la festivaluri sau diferite
evenimente. În 2007 a avut loc prima ediþie a Festivalului
Laura Stoica, organizat de fratele acesteia, Alexandru,
din dorinþa de a promova tinerele talente din România.
Din discografia ei fac parte: Un actor grãbit (single,
1992), Focul (album, 1994), Nici o stea (album, 1997),
Oameni de zãpadã (compilaþie, 1997), Back Stage
Live (compilaþie, 1999), S-a schimbat (album, 2005),
Dã, Doamne, cântec (best of, 2007), Ediþie specialã
(DVD, 2007), Focul (album reeditat, 2008), Vino
(album, 2009). (M.S.)

STOICA/ STOICHIÞÃ din Strâmba (sec. XVI,
Strâmba, Gorj  1620) Dregãtor muntean. Logofãt II
(1594-1595), mare vistiernic (1597-1599, 1611 1618,
1619-1620), mare postelnic în Transilvania ºi Moldova
(1600), postelnic (1601), mare logofãt (1602-1607).
Ginerele marelui stolnic Sârbu din Cerneþi. A fost unul
dintre principalii boieri ai lui Mihai Viteazul, susþinându-i
iniþiativa de a cuceri Ardealul, pentru care obþine
aprobarea împãratului habsburgic (iul. 1599). Face parte
din guvernul Ardealului ºi se opune uciderii nobilimii
maghiare adverse. Împroprietãrit în Transilvania, este
trimis la Praga (ian. 1600) pentru a solicita recunoaºterea lui Mihai ca guvernator al Ardealului cu titlu ereditar
de principe ºi bani pentru oºtire. Deºi s-a întors fãrã un
rãspuns clar, l-a încurajat pe domn sã nu cedeze
Ardealul. Dupã uciderea acestuia, a participat alãturi
de Buzeºti la alungarea lui Simion Movilã, fãcând apoi
parte din locotenenþa domneascã de la Târgoviºte (a.
26 iun./6 iul.  a. 7 /17 oct. 1601). Apropiat de urmãtorii
domni, Radu ªerban  pe care îl însoþeºte în pribegie la
Tyrnau (1614) ºi îi apãrã interesele pe lângã împãrat 
ºi de Radu Mihnea, este din nou în locotenenþa
domneascã la Târgoviºte (13/23 iul.  6 /16 sept. 1616).
Acumulând o avere considerabilã (peste 15 sate la
moartea lui Mihai Viteazul), a donat-o ctitoriei sale,
mãnãstirea din Strâmba (unde este înmormântat) de
teamã sã nu o piardã. Dupã alungarea lui Simion Movilã
o va relua ºi o va spori considerabil, spoliind visteria
domnilor Alexandru Iliaº ºi Gavril Movilã. (A.ª./M.O.)

STOICA, Flavia Mihaela (17.XI.1973, Târgoviºte)
Cantautoare, poetã. Primul an de studii preuniversitare
îl urmeazã la Liceul de Muzica Dinu Lipatti Bucureºti
(1989-1990), urmãtorii trei ani la Liceul Industrial
Voievodul Mircea din Târgoviºte (1990-1993). În
perioada 1990-1993, sub îndrumarea prof. Constanþa
Câmpeanu, urmeazã cursurile la ªcoala Popularã de
Arte, secþia canto ºi, în particular, cu George Grigoriu
ºi Camelia Dãscãlescu (1990-1991). În 2010 absolvã
cursurile Facultãþii de Jurnalism ºi Relaþii Publice Spiru
Haret Târgoviºte. Debuteazã cu volumul de versuri
Poem pentru tine (2003), urmat de Suflet pereche
(2005) ºi Îngeri (2007). Pe plan muzical debuteazã cu
albumul Cu tine-n gând (2006). Obþine premii la
festivaluri de muzicã uºoarã, printre care: Când castanii
înfloresc (1993), Aurelian Andreescu (1994, Mihaela
Runceanu (1994) º.a. (M.S.)
STOICA, Ion (19.VI.1951, Cândeºti-Vale,
Dâmboviþa) Preot, conferenþiar. A absolvit Seminarul
Teologic din Bucureºti (1972), licenþiat al Facultãþii de
Teologie Ortodoxã din Bucureºti (1976), cu studii
postuniversitare stagiu doctoral la Facultatea Teologie
Bucureºti 1976-1978 ºi la Universitatea din Bonn,
Germania (1978-1980), teologie evanghelicã, catolicã,
vechi catolicã, filozofie ºi pedagogie. Stagiu doctoral la
Universitatea Bucureºti, doctor în teologie (2004) cu
teza Preoþia în lumina Teologiei Catolice ºi Protestante.
Studiu istoric, exegetic ºi dogmatic. ªef serviciu relaþii
externe bisericeºti la Patriarhia Românã, consilier cultural ºi membru fondator al revistei Luminã pentru suflet
a Arhiepiscopiei Târgoviºtei. Membru fondator al
Facultãþii de Teologie al Seminarului Teologic din
Târgoviºte. Lector universitar titular la disciplinele Istoria
Bisericii Ortodoxe Române ºi Teologie Dogmaticã la
Facultatea de Teologie din 1992 pânã în 2005.
Conferenþiar universitar Teologie Sistematicã din 2006.
Secretar ºtiinþific al Facultãþii de Teologie, prodecan al
Facultãþii de Teologie, director studii FR, fondator ºi
director al Centrului de Cercetãri Interdisciplinare Sf.
Maxim Mãrturisitorul ºi al revistei Mãrturie comunã.

STOLOJAN, Theodor (24.X.1943, Târgoviºte)
Economist ºi om politic. Absolvent al Facultãþii de
Finanþe ºi Contabilitate din cadrul Academiei de Studii
Economice Bucureºti (1966), doctor în ºtiinþe
economice (1980). Economist în diverse instituþii din
Ministerul Industriei Alimentare ºi Ministerul Finanþelor,
inspector general în Departamentul Venituri de Stat ºi
consultant în Ministerul de Finanþe (1988-1989), profesor
universitar la Bucureºti ºi Braºov, economist ºi senior
economist la Banca Mondialã (1992-1999). Important
om politic în perioada postdecembristã: ministru adjunct la Finanþe (decembrie1989-iunie 1990),ministru al
Finanþelor(1990-1991) prim-ministru (1991-1992),
preºedinte al Partidului Naþional Liberal (2002-2004),
consilier prezidenþial (2004-2006), preºedinte al
Partidului Liberal Democrat (2007), prim-vicepreºedinte
al Partidului Democrat Liberal, europarlamentar (din
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zestrea Spitalului cu trei noi pavilioane construite cu
mijloace locale; un parc cu serã de flori pentru recreerea
bolnavilor; a adãugat secþii noi spitalului Târgoviºte. A
participat la congrese în þarã ºi strãinãtate ºi a publicat
în reviste de specialitate. A înfiinþat ªcoala Sanitarã din
Târgoviºte (1960), care funcþioneazã fãrã întrerupere ºi
în prezent. A activat ca jucãtor de volei la Sãnãtatea
Târgoviºte (1946-1952) formaþie cu care a participat la
primul campionat naþional din istoria voleiului românesc
(1949; joc preliminar, turneu de consolare) ºi la
calificãrile pentru divizia A (1951). A activat ca antrenor
la formaþiile masculine Dinamo Târgoviºte (1948-1949,
campioanã districtualã), Sãnãtatea Târgoviºte (19491956, campioanã districtualã, raionalã, regionalã), unde
a iniþiat în tainele acestui sport nume devenite ulterior
importante pentru voleiul târgoviºtean (Lucian Gãnescu
º.a.) sau le-a cizelat ºi propulsat spre înalta performanþã
(Dan Drãgulescu  component al echipei naþionale). Din
1957 se transferã la voleiul feminin ºi de atunci pânã
la sfârºitul vieþii (1971) se dedicã unei singure echipe
(Progresul, din 1966 Sãnãtatea Târgoviºte). A reuºit, în
1957, sã obþinã prima promovare în divizia A a unei
formaþii feminine din Târgoviºte, cea care a fost ulterior
supranumitã prima generaþie de aur din istoria voleiului
feminin târgoviºtean (Leni Grigoroiu-Matei, Agripina
Saulea-Dincã, Magda Duþu-Bogdan, Mimi BãrbulescuCãlinescu, Mary Dinu-Chiriþã, Puºa Stolojan-CorbeanuRusen, Mihaela Bãrbulescu). Cu aceiaºi trupã de vis
plus câteva jucãtoare care au completat echipa pe
parcurs (Rafila Popa-Moisescu, Marina Ninea-Vasiliu) a
mai realizat încã alte douã promovãri în divizia A (1959,
1963). Niciun alt antrenor din istoria sportului târgoviºtean,
indiferent de domeniul în care a activat, nu mai are în
palmares un asemenea succes. Per total a condus
echipa de volei feminin a Târgoviºtei în 3 ediþii ale diviziei
A ºi 7 ediþii în divizia B. În 1959 aceastã echipã, sub
titulatura de Reprezentativa regiunii Ploieºti, a câºtigat
finala pe þarã a Cupei Eliberãrii învingând în meciul decisiv
Reprezentativa Bucureºtiului (în fapt o selecþionalã a celor
5 formaþii din capitala þãrii care jucau în acel sezon în
divizia A, majoritatea dintre ele componente ale echipei
naþionale). A fost Secretar al Districtului de vollei-ball
Dâmboviþa (1949), Preºedinte al Comisiei raionale de
volei, Membru al Comisiei regionale de volei ºi a mai
avut calitatea de arbitru de volei  categoria II, Director al
Spitalului Judeþean Dâmboviþa. (N.V./ A.B.)

2007-prezent). Cetãþean de onoare al oraºului Târgoviºte,
are contribuþii la înfiinþarea Universitãþii Valahia (1991)
ºi la procesul de modernizare a municipiului. (M.C.)

STORCK, Carol (21.V.1826, Hanau, Germania 
18.V.1897, Bucureºti) Sculptor. A fost nevoit sã
pãrãseascã Resch, Parisul, unde studia ºi lucra pe un
post de cizelator, din cauza revoluþiei de la 1848. Stabilit
în Þara Româneascã a fost solicitat pentru realizarea
unor lucrãri de sculpturã ornamentalã ºi funerarã. A lucrat
la început ºi ca modelator în atelierul de ornamente al lui
George Fless, apoi s-a perfecþionat la München între
1857-1858 în arta statuarã. La întoarcere ºi-a înfiinþat un
atelier de teracote, apoi de piatrã ºi de sculpturã în lemn.
S-a remarcat la expoziþiile internaþionale din 1882, 1997.
S-a fãcut cunoscut prin realizarea busturilor domnitorilor
Al. I. Cuza ºi Carol I. Profesor de sculpturã la ªcoala de
Belle-Arte din Bucureºti (1865-1887) s-a remarcat ºi prin
conceperea unor monumente comemorative înclinate
Rãzboiului de Independenþã (Griviþa, Smârdan, Prahova,
Vidin). La Viforâta a conceput ºi realizat din însãrcinarea
lui Carol I, monumentul generalul Matei Vlãdescu,
aghiotant al regelui. (M.O.)
STORCK, Frederic/ Fritz (I.1872, Bucureºti 
1920) Sculptor, reprezentant al eclectismului clasic.
Fiul lui Carol Storck, a fãcut studiile primare ºi
secundare la Bucureºti, dupã care a studiat la München
sub îndrumarea lui W. von Rümann, profesor la BelleArte. Dupã o ºedere de 6 ani, a lucrat în Franþa, unde a
obþinut medalia de argint la Expoziþia organizatã la Paris
în 1900. La Târgoviºte a realizat una din primele sculpturi
dupã ce s-a întors în þarã, care înfãþiºa pe Ion Heliade
Rãdulescu, fiu al bãtrânei cetãþi, cu prilejul a
comemorãrii a 100 de ani de la naºterea ilustrului om
de culturã ºi aºezatã la intersecþia Bulevardului Carol I
cu strada Tudor Vladimirescu. În aceeaºi perioadã a
realizat o interesantã sculpturã care reprezenta un
monument funerar cu îngeri, aflat ºi astãzi în curtea
Bisericii Lemnului. A fost profesor de sculpturã la BelleArte în Bucureºti ºi are o vastã operã. (M.O.)
STRÃJERIA S-a organizat în timpul domniei regelui
Carol al II-lea, care devenise marele strãjer al Þãrii la 1
decembrie 1935. Organizaþi în stoluri, strãjerii au participat
la întruniri, audiau ora strãjereascã de la radio ºi au
organizat numeroase acþiuni cu caracter educativ. (M.O.)

STRÃZI DIN EPOCA MODERNÃ La solicitarea
autoritãþilor militare austriece de ocupaþie, arhitectul Ioan
Jipa, în 1855, a efectuat prima operaþiune de delimitare
a strãzilor, de acordare de denumiri, de numerotare a
caselor de împãrþire a oraºului pe mahalale (Târgului,
Sf. Vineri, Stolnicul, Stelea, Lemnului, Sf. Nicolae, Sf.
Arhangheli, Mitropolia, Tabaci) ºi sectoare numite culori
(roºu, galben, verde ºi albastru). Sunt menþionate ºi

STRÃJESCU, Eugen (19.II.1919, Bacãu 
25.IX.1971, Târgoviºte) Liceul la Bacãu (1938),
Facultatea de Medicinã Generalã Bucureºti (1944).
Medic  specialitatea Chirurgie Generalã ºi a 2-a
specialitate  Ortopedie. Activitate profesionalã: 19451971 chirurg, secþia de chirurgie, Spitalul Târgoviºte;
1952-1971, director al Spitalului Târgoviºte. A mãrit
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Bãltãreþu sau Liniºtei, prelungitã pânã la Poet Gr.
Alexandrescu ºi D. Bãltãreþu. Dupã rãzboi, s-au
schimbat unele denumiri de strãzi, mai multe strãzi au
primit nume de eroi: Ciocârlan cu D. Bãltãreþu, Vestei
cu Mr. E. Breziºeanu, Fructelor cu locotenent Pârvan
Popescu, str. Nouã cu Mr. Coravu, str. Curcubeu cu
Plt. Diþescu Stan, Cãtuneni cu Nicu Filipescu, Tabaci
cu col. Dr. Marinoiu, Labirint cu Mr. Alexandrescu,
Pompieri cu dr. Marcoci, Salcâmilor cu Sublt. Cosma,
Biserica Albã cu Cpt. Constantin I. Constantinescu.
Strãzile Calea Domneascã, C.A. Rosetti, I.C. Brãtianu
ºi Bulevardul Regele Carol I au fost pavate cu piatrã
cubicã. (G.T./ C.V.)

barierele de la ieºirea din oraº: Sârbilor, Câmpulung,
Ciocârlan, Mihai-Vodã. De asemenea, sunt menþionate
toate strãzile numite uliþe ºi ulicioare. Pe lângã uliþele
cunoscute din vechime, sunt nominalizate Cavafilor,
Cojocarilor sau Mãtãsarilor, ca urmare a mutãrii în
interiorul oraºului a Tîrgului de Sãptãmânã (1847). Alte
uliþe îºi luaserã denumirea dupã numele unor familii
însemnate care locuiau pe ele: Creþulescu, Farmac,
Cãtunarilor, Ciocârlan, Chirculescu, Fusea. Sunt
menþionate ºi noile strãzi de la Bariera Sârbilor unde
se stabiliserã, în 1851, cele 60 de familii de bulgari,
venite de la Bãleni. În total, oraºul avea 1059 de clãdiri
dispuse pe 40 de strãzi ºi patru ulicioare. În 1879 s-a
trecut la o nouã numerotare a strãzilor ºi la schimbarea
numelor unor strãzi sau la denumirea strãzilor nou
apãrute: Vasile Cârlova, I.H. Rãdulescu, Fonderia, Poet
Gr. Alexandrescu, Vestei ºi Calea Domneascã, Strada
Mare ºi Calea Bucureºti. Conform planului D.P.
Condurãþeanu (1886) oraºul avea cinci strãzi principale
cu o lungime totalã de 6 km: Ploieºti, Bucureºti, Mare,
Curtea Domneascã, Matei Basarab ºi alte strãzi
secundare: Cârlova, Libertãþii, Ciocârlan, Heliade,
Clemenþei, Progresul, Fonderia, Vestei, Labirintului,
Seimenilor, Mihai Vodã, Stelea Veche, Bravilor,
Industria (sau Arastaua cizmarilor), Cãtuneni, Golescu,
Strada Nouã, Fructelor, Câmpulung (Oborul Vechi),
Bateriilor, Brâncoveanu, Primãriei. În 1885 construirea
liniei ferate Titu-Târgoviºte a pus problema legãrii gãrii
feroviare cu centrul oraºului printr-o arterã de comunicaþie
modernã, realizatã în 1897, denumitã Bulevardul Carol
I. O nouã operaþiune de delimitare a strãzilor oraºului a
avut loc în 1897. Consiliul Comunal, a aprobat lista
numelor celor 65 artere de comunicaþie: strãzi, stradele,
fundãtura Braºovului ºi Bulevardul, Piaþa Sf. Gheorghe
cu regim de stradã. Strada Calea Domneascã, a rãmas
cu aceastã denumire, iar în memoria a doi iluºtri oameni
politici, I.C. Brãtianu ºi C.A. Rosetti, s-au denumit douã
strãzi târgoviºtene. În 1909 oraºul avea 65 de strãzi cu
o lungime de 20,725 km. Cu ocazia efectuãrii
recensãmântului general al populaþiei (1912) se
efectueazã o revizuire a traseelor strãzilor ºi a numelui
acestora. Oraºul avea 10 suburbii:Sf. Voievozi, Sf.
Dumitru, Lemnului, Tabaci, Mitropolie, Sf. Atanasiu,
Stolnicul, Stelea, Târgului ºi Sârbi. Numãrul total al
strãzilor era de 69, cea mai lungã arterã era Calea
Domneascã de 4,72 km. Reþeaua stradalã a oraºului ºi
noile denumiri apar în noul plan al oraºului, întocmit în
1913, de inginerul St. Septville. (G.T./ C.V.)

STROE (BOESCU) Adriana (25.IX.1951, Colacu,
Rãcari, Dâmboviþa) Dupã liceul în Craiova (Liceul Teoretic
Nr. 3), a urmat cursurile Institutului de Arte Plastice N.
Grigorescu Bucureºti (1970-1974), secþia Istoria ºi
Teoria Artei. Dupã absolvire a funcþionat ca muzeograf
la Muzeul Judeþean Dâmboviþa  Casa Atelier Gh.
Petraºcu (1975-1983). Este analist-istoric de artã la
Centrul de Calcul al CCES (1983-1990). Scurt timp
(1990-1991) a funcþionat la Editura Meridiane ca redactor de carte de arhitecturã ºi artã medievalã
româneascã. Începând cu 1991 ºi pânã la pensionare
(iulie 2010) a funcþionat ca referent de specialitate în
cadrul Direcþiei Monumentelor Ansamblurilor ºi Siturilor
Istorice, devenit, în prezent, Institutul Naþional al
Patrimoniului. Este membru stagiar al Uniunii Artiºtilor
Plastici  Secþia de criticã ºi istoria artei. Este autor/
coautor al unor cãrþi de specialitate: Denkmaltopographie Siebengurgen. Kreis Kronstadt  Topografia
monumentelor din Transilvania, Wort und Welt Verlag,
Thaur bei Innsbruck, 1995, Ed. Thausib, Sibiu, 1995;
Sites villageois avec églises fortifiées de Transylvanie/
Transylvanian Village Sites with Fortified Churches, în
Romania. Patrimoine mondial/ World Heritage, Institutul
Naþional al Monumentelor Istorice, Independent Film,
Bucureºti, 2007; Dicþionar istoric al judeþului Dâmboviþa,
Târgoviºte. (G.T./ C.V.)
STROE OT TÂRGOVIªTE S-a remarcat printre
pictorii de frunte de la mijlocul secolului al XVII-lea. A
fost invitat sã realizeze icoanele tâmplei bisericii de la
mãnãstirea Arnota, care au fost executate în 1644. Tot
lui i s-a atribuit ºi frumoasa picturã muralã a bisericii.
Este evident cã la Târgoviºte a existat o ºcoalã de picturã
care a avut continuitate prin membrii de frunte care au
reprezentat-o. Este interesant cã în pictura lui Stroe, se
observã inovaþii de concepþie ºi de limbaj, care fac din
acest ansamblu o operã semnificativã pentru acest secol.
Tabloul votiv de la Arnota, realizat de Stroe ot Târgoviºte,
în care apar chipurile domnului Matei Basarab ºi al soþiei
sale Elena, nu mai are nimic din solemnitatea pe care o
evidenþiau vechile tablouri voievodale. (M.O.)

STRÃZILE ORAªULUI ÎN PERIOADA
INTERBELICÃ S-au luat mãsuri de fluidizare a circulaþiei
prin efectuarea unor legãturi între strãzile Poet Gr.
Alexandrescu, dr. Marinoiu ºi Câmpulung, prin
efectuarea unor prelungiri. Situaþia este asemãnãtoare
ºi în cazul strãzii Cetãþii, prelungitã pânã la strada
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STROESCU, Iancu (1889, Dioºti, din fostul judeþ
Romanaþi  1962, Târgoviºte) A fost fiul lui Ion S.
Tatomirescu ºi al Leancãi Ion Stroe ºi a urmat ºcoala
primarã în sat, dupã care a urmat ªcoala Normalã de
Bãieþi din Craiova (absolvent în 1920). A continuat la
Conservatorul din Bucureºti, la secþia de Teorie ºi
solfegiu (1925) ºi de Armonie ºi Istoria muzicii (1926).
La Târgoviºte a funcþionat ca profesor la Liceul Ienãchiþã
Vãcãrescu (1934-1947) ºi maestru de muzicã la ªcoala
Normalã de Bãieþi. S-a remarcat prin faptul cã a compus
muzicã simfonicã ºi popularã. A fost un împãtimit
culegãtor de folclor ºi a rãmas în memoria foºtilor elevi
cu faimosul sãu Tãrãºelul, un cântec popular cules ºi
prelucrat de el. (M.O.)

româneºti patru volume, apãrute în perioada 1984-1989.
Îngrijeºte volumul de snoave populare româneºti Nevasta
cea isteaþã (1971), apoi Basmele românilor, vol. I, II
(1984; 1987) ºi antologia Pãcalã: snoave populare ºi
prelucrãri (1975). (V.P.)

STUDIOUL ARTEI TINERE VIS Este creat din
iniþiativa lui Victor Mihalache, care-i va fi ºi animator pe
toatã durata existenþei sale. Organizeazã manifestãri
dedicate copiilor ºi tinerilor, cea mai cunoscutã fiind
turneul sui-generis Cu cãruþele prin Europa. Studioul
a funcþionat sub egida Fundaþiei Judeþene pentru Tineret
Dâmboviþa. (G.C.)
SULZER, Franz Joseph I. (prima jumãtate a sec.
XVIII, Laufenburg, Elveþia  august 1791, Piteºti) Cãpitan
în regimentul imperial de infanterie Latternzann (17591773), profesor de filozofie ºi drept în Þara Româneascã,
solicitat sã elaboreze un cod penal. Naturalizat la
Braºov, a solicitat postul de consul austriac la Bucureºti
(1782) pe care nu l-a primit. A intrat în armatã în 1782
ºi a murit într-o luptã la Piteºti. În lucrarea Geschiehte
des transalpinischen Daciens, apãrutã la Viena, în 17811782, Târgoviºtea este prezentatã ca fiind fosta
reºedinþã domneascã a Þãrii Româneºti pânã la domnia
lui Constantin Brâncoveanu. Avea multe case mari, 19
biserici, o mitropolie veche ºi o curte domneascã ºi
douã biserici catolice, iar la o depãrtare de un ceas era
o sticlãrie. (M.O.)

STROESCU,
Ion-Valeriu
Modelism,
Aeromodelism, Rachetomodelism. Absolvent al Liceului
Nr. 2 Târgoviºte (1971). Profesor de matematicã.
Legitimat la Astronautica Târgoviºte (1968-1975). A
practicat cu bune rezultate aeromodelismul (2 recorduri
naþionale, în 1970). Principalele succese sportive le-a
obþinut ca rachetomodelist. În anul 1975 a stabilit douã
recorduri mondiale (clasa S6B, 69 sec.; clasa S6C, 94
sec.). Multiplu medaliat la campionatele naþionale.
Multiplu recordman naþional. S-a preocupat ºi de partea
tehnicã a domeniului inovând-inventând noi dispozitive
ºi modele de rachete. (A.B.)
STROESCU, Sabina Cornelia (25.III.1912,
Târgoviºte  3.V.1989, Bucureºti) Profesoarã, publicistã,
etnolog. Cursurile ºcolii primare (1918-1922) ºi secundare
(1922-1930) în Târgoviºte, urmate de Facultatea de Litere
ºi Filozofie de la Universitatea Bucureºti (1930-1934).
Funcþioneazã ca asistentã la catedra de dialectologie ºi
folclor a universitãþii absolvite (1934-1938), apoi ca
asistentã la catedra de istoria literaturii române vechi
(1938-1947). Continuã cariera universitarã ca ºef de
lucrãri la catedra de literaturã românã modernã (19471952) ºi conferenþiar suplinitor la Institutul Pedagogic din
Bucureºti (1952-1953). Se dedicã apoi cercetãrii ºtiinþifice
la Institutul de Etnografie ºi Folclor din Bucureºti (19531966), apoi cercetãtor principal (1966-1970). Colaboreazã
cu studii ºi articole la reviste de specialitate. Lucrarea
sa de referinþã Le typologie bibliographique des faceties
roumaines (1969), apoi dedicã Snoavei populare

SZATHMÁRY, Carol Popp de (11.I.1918, Cluj 
3.VIII,1887, Bucureºti) Pictor ºi fotograf de geniu.
Nãscut într-o familie înnobilatã, a studiat la Seminarul
Teologic de la Blaj, de unde a plecat sã studieze pictura
la Roma, unde a rãmas pânã în 1834. A cãlãtorit în
Persia, Turcia, Asia-Micã, apoi a revenit la Viena pentru
a se perecþiona în picturã. Dupã ce cãlãtoreºte prin
mai multe oraºe europene (Pesta, Viena, Paris), a venit
în 1840 în Bucureºti unde primeºte comenzi din partea
unor mari personalitãþi (Barbu ªtirbei). A participat la
expoziþiile din Bucureºti (1864, 1868), Viena (1873),
unde a obþinut premiul II. Pentru Târgoviºte de mare
importanþã a fost înfiinþarea atelierului fotografic, vestit
în epocã, iniþiativã ce i-a permis sã fotografieze
Târgoviºtea ºi principalele sale monumente. (M.O.)
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ªCHIOPU, Gabriela, Nãscutã PETRE (14.X.1967,
Piteºti, Argeº) Baschetbalistã. Absolventã a Liceului
Nicolae Bãlcescu Râmnicu-Vâlcea (1986). Licenþiatã
a Facultãþii de Educaþie Fizicã ºi Sport, specializarea
baschet din cadrul Academiei Naþionale de Educaþie
Fizicã ºi Sport Bucureºti (1991). A început practicarea
acestui sport în 1978 la Liceul Nicolae Bãlcescu din
Râmnicu-Vâlcea în cadrul unei clase cu program special baschet, sub îndrumarea antrenorului Alexandru
Moise. Legitimãri: CSª Râmnicu-Vâlcea (1980-1984),
CSª + Chimistul Râmnicu-Vâlcea (1984-1987), Sportul
Studenþesc Bucureºti (1987-1991), FARTEC Braºov
(1991-1992), Chimistul Rm. Vâlcea (1992-1994), Oþelul
 Universitatea Târgoviºte (1994-1996), FARTEC Braºov
(1996-1997), LIVAS Târgoviºte (1999-2000). În cele trei
sezoane în care a evoluat la Târgoviºte a câºtigat 2
titluri de campioanã a României (1994-1995, 1995-1996)
ºi un loc 2 (1999-2000). A fost cãpitan al echipei în
cele douã sezoane încununate cu titluri ºi a fost
desemnatã de specialiºti ca Cea mai bunã jucãtoare
a finalei campionatului 1995-1996. A susþinut cu echipa
târgoviºteanã 4 meciuri în Cupa Campionilor Europeni.
În ceea ce priveºte rezultatele notabile (din afara celor
3 ani competiþionali cât a evoluat la Târgoviºte) sunt de
menþionat la palmaresul ei 10 sezoane jucate în divizia
A ºi unul în divizia B; un loc 2 ºi un loc 3 în campionatul
naþional de senioare (cu Sportul Studenþesc Bucureºti);
un titlu, un loc 2 ºi un loc 3 în campionatul naþional de
junioare (cu CSª Rm. Vâlcea). A debutat în naþionala
de junioare în 1984 jucând atât în meciuri bilaterale cât
ºi la competiþii oficiale precum Campionate europene,
Campionate balcanice, Turnee Prietenia. În prima
reprezentativã a României a evoluat pentru prima datã
în 1986, jucând în cadrul acesteia inclusiv în preliminariile
Campionatelor europene ºi la Jocurile Mondiale
Universitare, Sheffield, 1991. (A.B.)

Comerþ pentru Bãieþi la Târgoviºte s-a pus începând cu
anul 1923. În 1926 Camera de Comerþ ºi comitetul ºcolar
au achiziþionat clãdirea ºcolii catolice ºi terenul aferent,
unde s-a construit noul local în 1927. Proiectul edificiului
a fost realizat de M. Popovici ºi C. Mosinschi, conceput
în forma literei U, cu faþada pavilionului central spre str.
Calea Domneascã, format din douã etaje ºi douã aripi.
Clãdirea a fost conceputã cu subsol, parter ºi etaj. În
anul 1929, preºedintele Camerei de Comerþ, Constantin
Sãndulescu, a luat mãsuri pentru intensificarea lucrãrilor
de construcþie. În 1932 pe latura de sud-est s-au realizat
subsolul ºi parterul dedicat activitãþilor didactice. Pavilionul
central, proiect al inginerului Armin Mäntele, realizat în
1936 are intrarea principalã în stil neoclasic, marcat de
douã coloane în stânga ºi dreapta care susþin balconul
de la etaj. În 1938 s-a realizat recepþia întregii lucrãrii, cu
toate cã lucrarea nu a fost terminatã, nerealizându-se
aripa de nord-vest. În perioada 2007-2011 clãdirii i s-a
adãugat un corp pe latura de nord-vest pe terenul fostei
ªcoli Catolice. În prezent funcþioneazã Colegiul Economic
Ion Ghica. (G.T./ C.V./M.O.)
ªCOALA DE CÂNTÃREÞI BISERICEªTI
MACARIE IEROMONAHUL În anul 1909, ia fiinþã la
Târgoviºte, sub tutela Ministerului Instrucþiunii Publice
ºi al Cultelor ºi al Mitropoliei Þãrii Româneºti, ªcoala
de Cântãreþi Bisericeºti Macarie Ieromonahul prin
osârdia unor vestiþi dascãli de psaltichie. La început
(1909-1911) ºcoala a fost condusã de Benone Suzeanu
ºi a funcþionat în casele bisericii Curtea Domneascã
puse gratuit la dispoziþie de cãtre bisericã. Din anul
1911 ºi pânã în 1931, ºcoala l-a avut ca director ºi
profesor de muzicã pe Toma B. Adrian. Între profesorii
care au funcþionat la aceastã ºcoalã ºi care s-au ocupat
de pregãtirea muzicalã a viitorilor slujitori ai stranei pot
fi amintiþi Vasile Ogescu, Gicã Popescu, Pr. Gheorghe
Rotaru, Pr. Corvin Parnia, Pr. Ion Dinu, prof. Romeo
Penescu, Pr. Ion Vãtãºescu, Spiriodon Viºoiu, Pr. prof.
ºi director Stelian Petrescu. În anul 1947, ªcoala de
Cântãreþi de la Târgoviºte se desfiinþeazã, iar elevii sunt

ªCOALA COMERCIALÃ  Clãdire de patrimoniu
(str. Calea Domneascã, nr. 223, 1927) Arhitect C.
Manea. Problema construcþiei unei ªcoli Superioare de
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interbelicã, director de studii a fost col. Ion Antonescu.
De reþinut: pe soclul din faþa comandamentului ºcolii
unde se aflã acum bustul domnitorului Dan al II-lea cel
Viteaz, a existat pânã în 1948 cel al regelui Ferdinand
I. Impozant este pavilionul central cu etaj, sobru ºi
monumental ce adãpostea biroul comandantului, sãlile
de clasã, cazinoul ofiþerilor, popota ºi mai multe sãli
elegante cu glasvanduri din cristal, care prin deschidere
creau un spaþiu mare pentru festivitãþi. La etaj se aflau
dormitoarele elevilor. Lângã pavilionul central se afla
clãdirea statului major, construcþie cu etaj, suplã,
elegantã, armonioasã edificatã în stil neoromânesc. În
interiorul cazãrmii, erau bucãtãria ºi sala de mese, baia
ºi spãlãtoria, clãdirile pentru oºtaºi, infirmeria umanã.
De asemenea, erau patru grajduri (a 84 cai fiecare) ºi
care împreunã cu douã manejuri închideau pe trei laturi,
un platou de adunare. Infirmeria de cai, potcovãria,
magazia de furaje reprezentau alte anexe. Manejul era
o construcþie de zid cu o suprafaþã de 1000 mp. În spatele
cazãrmii pe 25 hectare, se întindea hipodromul. ªcoala
de Cavalerie s-a bucurat de o atenþie deosebitã din
partea membrilor familiei regale care asistau frecvent
la cursele de cai de pe hipodrom. Dupã al Doilea Rãzboi
Mondial aici ºi-au avut încartiruirea douã unitãþi militare
de artilerie antiaerianã, iar dupã revoluþia din 1989 aici
îºi are sediul Jandarmeria judeþului. În perioada 21-25
decembrie 1989 aici au fost deþinuþi, judecaþi ºi executaþi
Nicolae ºi Elena Ceauºescu. (G.C./G.T./ C.V./M.O.)

transferaþi la Bucureºti. Începând cu anul 1994, în cadrul
Seminarului Teologic din Târgoviºte, cu înalta
binecuvântare a IPS Dr. Vasile Costin, Arhiepiscopul
Târgoviºtei, sectorul cultural-învãþãmânt, reprezentat de
P.C. Pr. Stoica Ion împreunã cu P.C. Pr. ªtefãnescu
Ion, directorul Seminarului Teologic prin adresa 6264
din 24 august au obþinut aprobarea Sfintei Patriarhii
pentru reînfiinþarea ªcolii de Cântãreþi Bisericeºti
Macarie Ieromonahul la Târgoviºte, cu o duratã de trei
ani, cursuri de zi ºi cu statutul de ºcoalã profesionalã,
care sã pregãteascã cântãreþi bisericeºti pentru
deservirea bisericilor parohiale din cadrul Centrului
eparhial. În anul ºcolar 2009-2010 ªcoala de Cântãreþi
Bisericeºti, din cadrul Seminarului Teologic Liceal
Sfântul Ioan Gurã de Aur din Târgoviºte, care de fapt
se considerã continuatoarea vechii ºcoli de cântãreþi
bisericeºti Macarie Ieromonahul înfiinþatã în 1909 îºi
încheie activitatea dupã ce a pregãtit 10 promoþii de
cântãreþi care însumeazã 228 de absolvenþi acoperind
în parte nevoile serviciilor religioase de la stranã din
bisericile eparhiei. (Arhiep.)

ªCOALA DE CAVALERIE FERDINAND I 
clãdire de patrimoniu (DB-II-m-B-17307, Bd. Regele
Carol I, nr. 49, 1909) În 1982 la Târgoviºte este mutatã
din Bucureºti, ªcoala Specialã de Cavalerie, formã
superioarã de învãþãmânt militar. Între 1895-1898 i se
construieºte un pavilion administrativ în vecinãtatea
fostei Pieþe Centrale a Târgoviºtei. În 1907, la 1 iulie,
Secþia de cavalerie de pe lângã ªcoala Militarã de
Infanterie din Bucureºti este transferatã în cazarma
ªcolii de Cavalerie. La 20 octombrie 1907, în prezenþa
principelui moºtenitor Ferdinand, în acel moment inspector general de cavalerie, este pusã piatra de fundament a noului local al ºcolii pe Bulevardul Regele
Carol I, lângã gara oraºului, inaugurat la 20 octombrie
1909. Deasupra uºii principale stã scris ºi astãzi:
Ofiþerul de cavalerie este cavaler ºi cãlãreþ. În 1916,
ca urmare a ofensivei germane din Primul Rãzboi
Mondial, la sud de Carpaþi, ªcoala Pregãtitoare de Ofiþeri
de Cavalerie  denumirea sa de atunci  este dislocatã
la Bârlad ºi Botoºani. În 1918, ªcoala de Cavalerie este
readusã la Târgoviºte, în localul de pe Bulevardul Regele
Carol I ºi va funcþiona pânã în 1948 când este mutatã la
Sibiu, fiind desfiinþatã în 1954, odatã cu dispariþia armei
cavaleriei. Între 1918-1948 în cazarma ªcolii de
Cavalerie, a funcþionat, în alternanþã cu Garnizoana
Sibiu, ªcoala de Ofiþeri de Rezervã de Cavalerie ºi ªcoala
de Subofiþeri de Cavalerie. De asemenea, între 19481954, în cazarma ªcolii de Cavalerie a fost încartiruit ºi
Regimentul 2 Cãlãraºi. Dintre comandanþii ªcolii de
Cavalerie sunt de amintit col. Aristide Iarca, lt.-col.
Savovici N. Baranga, col. Nicolae Portocalã, col.
Fotache Pastia, col. Aurel Racoviþã, col. Ioan Cheruvim,
col. Petre Dãmãceanu. Pentru o vreme, în perioada

ªCOALA DE ZUGRAVI De la mijlocul sec. al XIX-lea
a urmat linia tradiþionalã bizantinã ºi a folosit ca model
vechiul caiet al lui Radu sin Mihai descoperit la
mãnãstirea Bunea. În rândul acestora s-au numãrat
Hagi Avram, Pârvu, Ilie, Luca, Sache, Neculae, Bãnicã,
ale cãror realizãri picturale se întâlneau la bisericile Sf.
Gheorghe, Sf. Ioan, Sf. Nicolae-Simuleasa, Stolnicul,
valea Voievozilor ºi Curtea Domneascã. În Târgoviºte,
lucrãrile realizate de ei nu sunt ample, cele mai multe
reducându-se la reparaþii ºi înnoiri a vechii picturi.
Lucrãrile de al biserica Lemnului, unde au lucrat Sache,
Ilie, Pârvu, zugravi ai Târgoviºtei (1865), la Ulmi, Hagi
Avram ºi Pârvu (1872) sau la bisericile Sf. Ionicã ºi
Geartoglu (1860), n-au mai putut continua o concepþie
picturalã. Printre ctitorii bisericii Sfântul Nifon se
numãrau Avram Zugravu ºi Pîrvu Zugravu. Nu putem
trece cu vederea nici icoanele realizate de Ilie pentru
biserica mãnãstirii Stelea (1879, 1883) sau cele realizate
de Luca Luculescu, aflate la biserica Viforâta ºi biserica
Sfântul Dumitru Buzinca. Zugravii care s-au grupat în
aceastã ºcoalã ºi-au putut pune în valoare concepþia
artisticã mai ales în pictura bisericilor de pe Valea
Ialomiþei din a doua jumãtate a secolului al XIX-lea, pentru
cã s-au condus dupã caietul de modele al lui Avram de
la Târgoviºte ºi Niþã, originar din Transilvania, care
completa caietul lui Radu ºi Mihai, înaintaºul lor. (M.O.)
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ªCOALA NORMALÃ/ COLEGIUL NAÞIONAL
CONSTANTIN CANTACUZINO În 1833 este înfiinþatã
ªcoala Publicã, transformatã în 1838 în ªcoalã Normalã,
un rol important avându-l profesorul Mihalache
Drãghiceanu. În 1868 se deschid cursuri de pregãtire
pentru învãþãtori. Dupã Primul Rãzboi Mondial se
hotãrãºte înfiinþarea a 25 de ºcoli normale la nivel
naþional, iar la Târgoviºte se deschide în septembrie
1919 ªcoala Normalã Ion Heliade Rãdulescu. Pentru
funcþionarea ei, Primãria pune la dispoziþie spaþiul la
ªcoala Primarã Nr. 1 de Bãieþi, iar cadrele didactice
veneau de la liceele Ienãchiþã Vãcãrescu ºi Mãnãstirea
Dealu. ªcoala Normalã de Bãieþi din Târgoviºte îºi
deschide porþile în 1919 cu urmãtoarele clase: clasa I
cu 69 elevi; clasa a II-a cu 22 elevi; clasa a III-a cu 12
elevi ºi clasa a IV-a cu 28 elevi. Dintre profesorii ºcolii
pot fi amintiþi: Gr. Brãniºteanu (limba românã), Damian
Ionescu (francezã ºi pedagogie), Al. Vasilescu (istorie,
geografie ºi drept), E. Eftimescu (ºtiinþe fizico-naturale),
Maria Ionescu (matematicã), dr. I. Alexandrescu (igienã
ºi medicinã), maistru N. Constantinescu (caligrafie ºi
desen), St. ªerbãnescu (muzicã) ºi Anghel Nicolescu
(gimnasticã). Între 1920 ºi 1921, ªcoala Normalã avea
toate clasele pânã la a VI-a cu un total de 193 de elevi.
În anul 1931, aceastã instituþie se mutã în local propriu,
director fiind profesorul de ºtiinþe naturale N. Mazilu.
Desfiinþatã pentru o vreme, la 1 septembrie 1990 se
reînfiinþeazã ªcoala Normalã în municipiul Târgoviºte
cu sediul în strada Justiþiei, numãrul 52 B. Din 1994 ºi
pânã în prezent activitatea unitãþii se desfãºoarã într-un
local nou, cãruia i s-a adãugat în 2004 o salã de sport.
În anul ºcolar 1999-2000 dobândeºte statutul de unitate
reprezentativã ca urmare a rezultatelor deosebite
obþinute de colectivul didactic în activitatea curricularã
ºi extracurriularã. În anul ºcolar 2000-2001 i se acordã
de cãtre MEN statutul de Colegiu Naþional (21 mai 2001
s-a organizat ediþia I a Zilei Colegiului). Anul 2010 aduce
pentru Colegiul Naþional Constantin Cantacuzino
Certificatul de ªcoalã Europeanã în urma activitãþii
performante în domeniul proiectelor ºi cooperãrii
europene. Rolul ªcolii Normale din Targoviºte în
ansamblul instituþiilor de culturã ºi rezultatele deosebite
pe care aceasta le-a deþinut s-au datorat ºi directorilor
acestei instituþii: Platcu Minodora (director 1988-1998),
Mihãescu Mirela (director adjunct 1994-1997), Cristescu
Savu-Maria (director 2002-2004), Comºa Gheorghe (director 1997-2002), Lupu Maria (director 2004-2005),
Catrina Gabriela (director adjunct 2004-2008), Fulger
Diana (director adjunct 2008-2009), Stancu Aurelia
(director adjunct 2009-2010), Dumitru Liliana (director
adjunct 2010-prezent), Ghiþã Tatiana (director adjunct
1998-2004 ºi director 2005-prezent). Elevii ªcolii
Normale au avut prestaþii remarcabile la olimpiadele ºi
concursurile internaþionale:: premiul I la Olimpiada
internaþionalã de limbi strãine, premiul I la Concursul

internaþional de creaþie literarã pentru elevi, menþiune la
a III-a ediþie a Festivalului Internaþional de Poezie
Drumuri de spice Uzdin, Yugoslavia. Au obþinut
rezultate deosebite la etapa naþionalã a olimpiadelor
de psihologie-pedagogie, limba ºi literatura românã,
geografie, istorie, concursuri sportive. De asemenea,
au obþinut premii naþionale la diverse concursuri ºi
festivaluri: reviste ºcolare, Festivalul muzical-artistic
Sabin Drãgoi, grup vocal-instrumental, concursul de
limba ºi literatura românã Mihai Eminescu, concursurile
ºcolare Democraþie ºi toleranþã ºi Culturã ºi civilizaþie
româneascã, Festivalul Armonii de primãvarã,
secþiunea picturã în cadrul simpozionului Toleranþã ºi
dreptul la libertatea de conºtiinþã religioasã. În istoria
recentã a ºcolii, un loc aparte îl ocupã formaþia de
chitare (profesor Badea Florin), laureatã la Festivalul
naþional de muzicã ºi participantã la importante
manifestãri naþionale ºi internaþionale: spectacole la
Palatul Parlamentului, schimburi culturale românofranceze ºi româno-italiene. Rezultate onorante au
obþinut revistele Prezent ºi Modus Dicendi (profesori
Platcu Minodora ºi Tulai Iozefina). De-a lungul anilor,
instituþia s-a remarcat prin prestaþia deosebitã a cadrelor
didactice în calitate de oameni ai catedrei, mentori,
formatori, metodiºti, membri în comisiile pentru
acordarea gradelor didactice (pentru educatoare ºi
învãþãtori). Au existat preocupãri pentru realizarea unor
manuale ºcolare, materiale auxiliare ºi lucrãri de
specialitate: Mihãescu Mirela, Aniþa Dulman,
Curculescu Marian, Iozefina Tulai. Unii dintre dascãlii
ºcolii ºi-au valorificat competenþele profesionale în
calitate de inspectori ºcolari: Savu Cristescu Maria,
Mihãescu Mirela, Ghiþã Tatiana, Curculescu Marian,
Comºa Gheorghe. În anul 2008 Colegiul Naþional
Constantin Cantacuzino primeºte Diploma de
Excelenþã pentru palmaresul realizat în domeniul
educaþiei ºi poziþia de excelenþã deþinutã în galeria de
olimpici ai ºcolii româneºti, din partea Guvernului
României. Statutul de unitate reprezentativã se exprimã
prin frumoase ºi rodnice preocupãri: concerte naþionale
ºi internaþionale ale grupului cameral; cenaclul literar
I.L. Caragiale; revistele ºcolii, Prezent ºi Modus
dicendi; colaborarea cu Centrul Cultural Francez,;
participarea cadrelor didactice la cursuri naþionale ºi
judeþene organizate de Fundaþia SOROS, reprezentanþa
UNICEF, Institutul pentru Drepturile Omului, MEC, ISE,
ISJ, Direcþia pentru Sãnãtate publicã, Fundaþia Tineri
pentru tineri, CCD, Universitatea VALAHIA Târgoviºte,
Centrul 2000+; participarea cadrelor didactice la cursuri
de formare continuã ºi vizite în þãri ale Uniunii Europene
(Franþa, Anglia, Gemania, Bulgaria). (M.C.)
ªCOALA NR. 1 VASILE CÂRLOVA Aceastã
instituþie reprezentativã pentru învãþãmântul dâmboviþean
s-a înfiinþat în 1833 ca ªcoalã Publicã, sub conducerea
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7 Clase, iar din 1960 se numeºte ªcoala Vasile
Cârlova. Dupã cutremurul devastator din 4 martie 1977,
ºcoala se mutã în actualul local din Calea Domneascã,
spaþiul de ºcolarizare fiind împãrþit pentru un timp cu
Liceul Industrial Nr. 3. În 1983, când s-au sãrbãtorit
150 de ani de existenþã, instituþia avea 760 de elevi.
Dupã anul 1989 ªcoala Nr. 1 se racordeazã procesului
de modernizare a învãþãmântului: încheie protocoale de
colaborare cu diverse instituþii precum Asociaþia Cultul
eroilor, Palatul copiilor, Biblioteca Judeþeanã, se afirmã
la olimpiadele ºi concursurile iniþiate de Ministerul
Educaþiei ºi Cercetãrii, realizeazã revista Armonii care
obþine premii naþionale (coordonator profesor Constantin
Voicu), cadrele didactice participã la diverse forme de
perfecþionare, se înfiinþeazã un cabinet de educaþie
specialã destinat elevilor cu cerinþe educative speciale
(în anul 2006), participã la proiecte europene. În prezent,
ºcoala funcþioneazã cu 9 clase primare ºi 8 gimnaziale,
însumând 400 de elevi iar colectivul didactic cuprinde 9
învãþãtori ºi 20 de profesori. Prestigiul acestei ºcoli se
leagã de activitatea unor directori deosebiþi precum
Mihalache Drãghiceanu, Alexandru Poenaru, Mihalache
Petrescu, Constantin Codreanu, Anton Boruzescu, Ion
Petrescu, Nicolae Lascu, Tãnasa Nicolescu, Popescu
Constantin, Dumitru Condurãþeanu, Nicolae Teodoriu,
Nicolae Bãrbulescu, Vasile Haralambie, Ion Butãroiu,
Haralambie Georgescu, Emanoil Gãiseanu, Sandu
Bucºeneanu, Nicolae Stãnescu, Ecaterina Vasilescu,
Paraschiva Bãdin, Emilia Rãdulescu, Virgil Caibãr,
Maria Ripaº, Dumitru Bãdicioiu, Ion Grecu, Tatiana
Costache. Numeroºi dascãli, prin dãruire ºi
profesionalism au contribuit de-a lungul timpului la
afirmarea ºcolii ca unitate reprezentativã a
învãþãmântului dâmboviþean: Mihalache Drãghiceanu,
Ion Petrescu, Dumitru Condurãþeanu, Mihalache
Petrescu (în perioada de început), Ion Niþescu, Gheorghe
Aramã, Vasile Andronescu, Sandu Bucºeneanu, Ion
Butãroiu, Mircea Georgescu, (în anii 1920-1970),
Paraschiva Bãdin, Viorica Iacob, Elisabeta Rogoja,
Elena Ionescu, Maria Ripaº, Marilena Stãncescu,
Emilia Rãdulescu, Vasilica Rãduþã, Marian Curculescu,
Constanþa Ungureanu, Tatiana Costache, Dumitru
Bãdicioiu, Vasile Joiþa, Mariana Simionescu, Elena
Maria Nicolae, Dimitrie Basaraba, Constantin Rãduþã,
Ion Grecu, Maria Basaraba, Petre Toma, Mihaela Radu,
Marin Stan, Constantin Voicu, Alexandrina Irimescu,
Maria Petcu, Agripina Joiþa, Maria Gavrilã, ªtefania
Durlea, Ecaterina Ionescu, Elena Cãpitãnescu, Marcela
Dinu, Daniela Ion, Elena Pãuna, Rodica Gãlie, Luminiþa
Banu º.a. Unii dintre dascãlii ºcolii au activat ca
inspectori ºcolari: Dumitru Condurãþeanu, Nicolae
Tebeicã, Marian Curculescu, Vasile Joiþa. Instituþia se
mândreºte cu absolvenþii ei, din care unii au ajuns nume
de rezonanþã în ºtiinþa ºi cultura româneascã: Smaranda
Gheorghiu, Gheorghe Tomozei, Mircea Horia

profesorului Mihalache Drãghiceanu. La început,
neavând un local propriu, a funcþionat în diverse locaþii,
având un efectiv de 90 de bãieþi ºi 20 de fete. Din anul
1838, tot sub conducerea profesorului Mihalache
Drãghiceanu, în localul ºcolii începe sã-ºi desfãºoare
activitatea ºi ªcoala Normalã, menitã sã pregãteascã
viitorii învãþãtori sãteºti. În anul 1846, ºcoala este vizitatã
de domnitorul Gheorghe Bibescu care se aratã mulþumit
de nivelul de pregãtire al elevilor. Cu acest prilej, poetul
Grigore Alexandrescu le-a oferit elevilor premii în bani,
din partea domnitorului. În urma Revoluþiei de la 1848,
cursurile sunt întrerupte pânã în anul 1851, fiind reluate
în vremea domnitorului Barbu ªtirbei. În anul 1860, în
conformitate cu legislaþia timpului, se trece la demixtare,
formându-se astfel ªcoala Nr. 1 de Bãieþi ºi ªcoala Nr.
1 de Fete, funcþionând în localuri separate. Aceastã
separare dureazã pânã în 1956, când cele douã ºcoli
se reunesc. În timpul Rãzboiului pentru Cucerirea
Independenþei de Stat a României (1877-1878), elevii ºi
dascãlii ºcolii participã la strângerea de fonduri destinate
militarilor de pe front ºi rãniþilor din spitale. Pe baza
aprobãrii Ministerului Lucrãrilor Publice, în anul 1882,
se trece la construirea unui local nou în centrul oraºului,
pe un teren oferit de Mãnãstirea Dealu. În noul local vor
funcþiona o perioadã de timp ºi alte instituþii precum
ªcoala Divizionarã Nr. 2, Gimnaziul Ienãchiþã
Vãcãrescu, o grãdiniþã º.a. La începutul secolului al
XX-lea, ºcoala îºi diversificã activitatea, având ca obiectiv
îmbunãtãþirea frecvenþei ºi a pregãtirii elevilor; înfiinþeazã
o cantinã pentru elevii sãraci, întemeiazã o Casã de
Economii, pune bazele unei biblioteci, organizeazã
cursuri pentru adulþii neºtiutori de carte. În timpul
Primului Rãzboi Mondial, localul ºcolii este transformat
în spital pentru rãniþi, elevii fiind mutaþi în localul ªcolii
Nr. 1 de Fete. Aceastã situaþie continuã pânã în anul
1932 din cauzã cã în localul ªcolii Nr. 1 de Bãieþi
funcþioneazã ªcoala Normalã I. H. Rãdulescu.
Perioada interbelicã aduce numeroase schimbãri: din
1935 se organizeazã clasa a V-a, se înfiinþeazã ateliere
pentru activitãþi practice, îºi reia activitatea cantina. Prin
contribuþia institutorului Sandu Bucºeneanu sunt
amenajate douã muzee, unul de ºtiinþe naturale ºi altul
sociologic. Pentru practica agricolã a elevilor, directorul
I. Butãroiu pune la dispoziþie un loc de grãdinã. De
asemenea, sunt amenajate o farmacie ºi biblioteca
ºcolii. În 1945, numãrul elevilor era de 235, iar colectivul
didactic era format din nouã cadre ºi un maistru pentru
lucrãrile practice. Pentru asigurarea fondurilor necesare
funcþionãrii cantinei sau pentru alte cheltuieli, se
organizau serbãri publice la Sala de Arme sau la
amfiteatrul Liceului,Ienãchiþã Vãcãrescu. În timpul
secetei din anii 1946-1947, elevii ºi dascãlii se implicã
în ajutorarea copiilor din Moldova aduºi la Târgoviºte,
strângând daruri ºi sume de bani. Din anul 1948
instituþia primeºte denumirea de ªcoala Elementarã de
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Marilena, Dinulescu Tatiana (limba englezã), Panþu
Cerasela (limba francezã). Unii dintre profesorii ºcolii
s-au afirmat ca inspectori ºcolari: Nicolae Niculaescu,
Naumovici Angela, Manea Gabriel, Violeta Mihãescu.
Instituþia manifestã deschidere pentru activitãþile
extracurriculare de calitate: concursuri, întreceri sportive, programul O lume mai bunã numai prin educaþie,
parteneriatul cu unitãþi ºcolare din Franþa sub genericul
Ambasadorii prieteniei, realizarea revistei Confluenþe
premiatã la nivel naþional, implicarea în programe ºi
proiecte europene, colaborarea cu diverse instituþii
judeþene. La 14 decembrie 2006 a fost dezvelit bustul
scriitorului Ioan Alexandru Brãtescu-Voineºti ºi a fost
declaratã oficial Ziua ºcolii. ªcoala se mândreºte cu
numeroºi absolvenþi care au fãcut performanþã în diverse
domenii: medici (Vlãdoianu Daniel, Ioanevici Dan), cadre
militare (generalul Luncaºu Silviu Cristian), scriitori
(Daniel Drãgan), cântãreþi (Vlad Miriþã-prim tenor al
Operei Române), sportivi (handbalistul Florin Luca-triplu
campion naþional). ªcoala Ioan Alexandru Brãtescu 
Voineºti este reprezentativã pentru învãþãmântul
târgoviºtean. (M.C.)

Simionescu, Ioan Radu, Constantin Ionescu-Târgoviºte,
Lucian Grigorescu, Alexandru Stark, Virgiliu
Drãghiceanu, Pârvan Popescu, Alexandru Vasilescu,
George Coandã, Sorana Cârstea º.a. Ca urmare a
succeselor obþinute la olimpiadele ºi concursurile
ºcolare ºi extraºcolare, a rezultatelor în domeniul
educaþiei ºi a deschiderii faþã de valorile europene,
ªcoala Vasile Cârlova a primit din partea Guvernului
României Diploma de excelenþã (2008) ºi Diploma de
excelenþã instituþionalã (2010). (M.C./ V.C.)

ªCOALA NR. 2 IOAN ALEXANDRU BRÃTESCUVOINEªTI În anul 1868 se înfiinþeazã ªcoala Publicã
de Bãieþi Nr. 2 care funcþioneazã în diverse localuri:
Poºta veche, Fonderie, Hanul Teodorescu, casele Ion
Sârbu. În anii 1880-1888, cu sprijinul Primãriei, se
realizeazã localul nou. În perioada interbelicã ºcoala
se remarca printr-o serie de iniþiative în spiritul României
Mari: iniþierea unei cooperative-ºcoalã, fanfara bãieþilor,
parcul dendrologic ºi grãdina ºcoalã sub îndrumarea
eroului de la Mãrãºti  1917¸învãþãtorul Nicolae Ionescu
Heroiu. În istoria sa, aceastã instituþie a cunoscut mai
multe denumiri: ªcoala Elementarã Nr. 2 (1948-1961),
ªcoala Generalã Nr. 2 (1961-1989), iar din 1993
primeºte numele fostului sãu elev  ªcoala Ioan
Alexandru Brãtescu-Voineºti. Prestigiul dobândit în
timp se împleteºte cu contribuþia directorilor: Emil
Gãiseanu, Petre Constantin, Sava Oprea, Petre
Bãdârcea, Ion Seltea, Victor Ivaºcu, Ion Furcoi. (19511960). Victor Oprescu (1961-1989), Andreescu Dana,
Rãu Ioan, Niculaescu Nicolae (dupã 1989). Acþiunea
de refacere, consolidare ºi modernizare a ºcolii a
cunoscut mai multe etape, îndeosebi în ultima jumãtate
de secol: realizarea unor laboratoare, cabinete, ateliereºcoalã ºi a unei sãli de sport în timpul directorului Victor Oprescu, includerea în programul Bãncii Mondiale
de reabilitare a ºcolilor (2001), reamenajarea parcului
ºcolii (2001-2003), repararea ºi modernizarea corpului
D cu ajutorul Consiliului consultativ al pãrinþilor. La 15
septembrie 2004, în urma acþiunilor conjugate ale
Ministerului Educaþiei ºi ale comunitãþii locale se încheie
activitatea de consolidare, extindere ºi modernizare a
ºcolii în concordanþã cu standardele europene. Instituþia
se remarcã prin câteva realizãri în premierã naþionalã:
cinematograf ºcolar (2005), camere de supraveghere
(2006). Beneficiind de un colectiv didactic deosebit, elevii
au obþinut numeroase premii la olimpiadele ºi
concursurile naþionale.În acest context menþionãm pe
profesorii: Popescu Iulia, ªiºu ªtefan (fizicã), Tinciu
Vasile, Popescu Daniela, ªerb Victoria, Brãguþã Maria
(matematicã), Udrescu Mihail, Rãu Ioan, ªerban Liliana,
Bãdiþescu Carolina, Dumitrache Mihaela (limba ºi
literatura românã), Stoica Elena, Stoica Florina
(biologie), Dumitru Ionel (chimie), Tomescu Violeta
(educaþie plasticã), Naumovici Angela, Ungureanu

ªCOALA NR. 3 SMARANDA GHEORGHIU
ªcoala Nr. 3 se înfiinþeazã în Mahalaua Sârbeascã, în
anul 1890. Dacã la început orele se desfãºurau într-o
odaie a hanului lui Nicolai al Mandei, zis Teodorescu,
în anul 1916 industriaºul evreu Samuel Iosif doneazã
oraºului tot locul cu casa ºi tot locul arabil, situat în
Calea Domneascã nr. 322, liber de orice sarcinã ºi o
sumã de bani cu care pe acest teren sã se construiascã
un local de ºcoalã pentru copiii din acest oraº spre a
se instala ªcoala Mixtã Nr. 3 (extras din Actul de
donaþiune, document preluat de la Arhivele Statului). În
anul 1997, la sãrbãtoarea centenarului, ºcoala îºi
schimbã denumirea din ªcoala Nr. 3 în ªcoala
Smaranda Gheorghiu. În prezent, în ºcoalã învaþã copii
rromi, bulgari ºi români, ªcoala cu Clasele I-VIII
Smaranda Gheorghiu fiind singura instituþie multietnicã
din municipiul Târgoviºte. De-a lungul timpului, funcþia
de director au îndeplinit-o oameni devotaþi învãþãmântului:
preot Nicolae Gr. Aramã (1890-1891), preot I.
Constantinescu (1891-1900), B. Ionescu (1900-1901),
Lucreþia Ignãtescu (1903-1905), preot Nicolescu Gr.
Aramã (1905-1908), Stelian Constantinescu (1908-1909),
Stan Ipac (1909-1910), preot Nicolae Gr. Aramã (19101914), I.Ghiþescu (1914-1920), A. Gratian (1920-1926),
St. Chivu (1926-1930), Titu Niþescu (1930-1934), Ioan
Niþescu (1934-1939), Dumitru Bãloiu (1939-1940), Petre
Avramescu (1940-1947), E. Georgescu (1954-1956), A.
Vintilescu (1956-1958), D. Gherghescu (1958-1959),
Dumitru Cãnuþescu (1959-1961), Elena Olaru (19611966), Dumitru Gherghescu (1966-1968), Gheorghe
Trandafirescu (1968-1974), Ion Vrãbiescu (1974-1989),
Viorica Bãdiþoiu (1989-1999), Ioana Banu (1999-2004),
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din Oborul Vechi întâlnim pe învãþãtorul preot Gr. Aramã
ºi pe învãþãtoarea Cecilia Tomescu, iar dupã fuzionarea
din 1897 vine ºi învãþãtorul Anghel Graþianu, fost director la ºcoala din Glodeni. În 1899, când la ªcoala Nr. 4
din strada Nicolae Bãlcescu nr. 174 apare ºi cea de a
patra clasã, structura de cadre didactice era
urmãtoarea: preotul învãþãtor N. Gr. Aramã, Anghel
Graþianu, N. Tebeicã (director ºi apoi revizor ºcolar) ºi
Sofia Mihãilescu. În perioada 1900-1919, activitatea
ºcolii se întrerupe, iar la redeschidere se formeazã trei
clase cu douã posturi: învãþãtorul I. Niþescu (director ºi
revizor ºcolar) ºi Irina Popescu. Dupã Reforma Învãþãmântului din 1948, primul director a fost învãþãtoarea
Cecilia Georgescu (în aceastã perioadã s-a construit
clãdirea nouã), apoi profesorii Emil Gãiseanu, Aurel
Vintilescu, învãþãtorul Nicolae Bãdulescu, profesorii
Sevastiþa Radu Burtoiu, Zina Cernoiu, Viorica Drãghici,
Grigore Gheorghe (a fãcut adãugiri clãdirii ºi a organizat
parcul ºcolii), Elena Mihai, Maria Zinescu, Liliana Borcea
ºi Ion (Puiu) Tãnase-ultimul director în perioada 19902006. Din anul ºcolar 1991-1992 s-au creat douã clase
complementare de ucenici (SAM) pentru copiii din
cartier, pregãtiþi în meseriile de lãcãtuº, instalator ºi
cofetar, iar din anul 2000 s-au înfiinþat trei clase sportive
(fotbal), conduse de fraþii Becheanu-ambii profesori de
sport ºi antrenori. În anul 2000 în ºcoalã a fost organizat
grupul vocal folcloric Florile Susenilor, de douã ori
câºtigãtor al locului I la faza judeþeanã a concursurilor
artistice ºcolare, pe muzica ºi versurile create de
scriitorul Constantin Voicu, sau cântece pe versurile
poeþilor Vãcãreºti. În anul 2003 apare sub coordonarea
profesorului Constantin Voicu, sprijinit de Ion (Puiu)
Tãnase, revista ºcolarã Cãldãruºa cu bondari 
câºtigãtoarea locului I pe judeþ. Alãturi de directorii deja
menþionaþi, în aceastã unitate au lucrat cadre didactice
devotate muncii la catedrã: Corneliu Voica, Constantin
Voicu, Elena Burcea, Felicia Petrescu, Elena
Cãpitãnescu, Olga Bengea, Lucia Gheorghiu (învãþãtori),
Joiþa Vasile, fraþii Becheanu, Mioara (Râncã) Gafiþa, Liliana
Popescu, Daniela Popescu, Marcela Sãvulescu,
Constantin Florica, Elena Bodeanski, Maria Voicu, Maria
Popa,Liliana Borcea, Ion Constanda (profesori). În anul
2006, aceastã instituþie ºi-a încetat activitatea, în localul
sãu funcþionând Casa Corpului Didactic. (V.C.)

Georgeta Roºca (2004-2008), Mariana Ostafi (2008prezent). În rândul cadrelor didactice s-au evidenþiat
personalitãþi care au marcat destinul a numeroase
promoþii de elevi: Maria Tufeanu  învãþãtoare a ºcolii
vreme de peste 21 de ani, devenitã profesor de muzicã
ºi instructor de dans înfiinþeazã în anul 1998 Ansamblul
Folcloric Izvoraºul, premiat la diverse concursuri ºi
festivaluri; pune în evidenþã obiceiurile ºi tradiþiile
populaþiei bulgare din cartierul Matei Voievod. Banu
Ioana  profesor de matematicã, director al ºcolii în
perioada 1999-2004, reuºeºte atragerea de fonduri
extrabugetare concretizate în lucrãri de modernizare a
localului ºcolii ºi crearea unui climat ambiental propice
desfãºurãrii unui învãþãmânt de calitate  înfiinþeazã ºi
doteazã corespunzãtor cabinetele de matematicã ºi
educaþie tehnologicã. Roºca Georgeta-profesor de
matematicã, director al ºcolii în perioada 2004-2008, în
calitate de membru fondator al Asociaþiei Interculturale
Dâmboviþa  organizaþie majoritar rromã, se implicã în
proiectul Educaþia  garanþia unui viitor mai bun pentru
copiii rromi  finanþat de Uniunea Europeanã prin
programele ACCES ºi PHARE. Sprijinã derularea la
nivelul ºcolii a proiectului COMENIUS Sunete, cuvinte,
voci prin Europa (2005-2008). Ostafi Mariana  profesor
de matematicã ºi director al ºcolii (începând din anul
2008) încheie parteneriate de colaborare cu Organizaþia
Salvaþi Copiii prin care deruleazã în ºcoalã trei mari
proiecte: A doua ºansã  învãþãmânt primar (program
coordonat de prof. Bãdescu Mircea), Grãdiniþa estivalã
ºi Centre de Orientare ºi Resurse pentru Educaþie
Incluzivã  Servicii educaþionale complexe pentru
prevenirea ºi corectarea abandonului ºcolar (proiect
cofinanþat prin Fondul Social European). Cu sprijinul
Primãriei Târgoviºte reuºeºte cuprinderea ºcolii într-un
program de reabilitare (modernizarea actualului local ºi
construirea unei sãli de sport) cu fonduri europene. (M.C.)

ªCOALA NR. 4 ELENA VÃCÃRESCU În anul
1893 iau fiinþã douã unitãþi de învãþãmânt primar, una 
ªcoala Primarã din Suseni (Nr. 4) ºi alta în Oborul Vechi,
în partea de nord-vest a oraºului, undeva pe ªoseaua
Câmpulung, cele douã ºcoli fuzionând în anul 1897.
Fosta ªcoalã Nr. 4 se afla aproape de Piaþa Bãrãþiei
(Piaþa Doi Brazi) într-o clãdire micã, fãrã etaj ºi
neîncãpãtoare pentru numãrul de copii mereu în creºtere
ai Cartierului Suseni. Aceastã ºcoalã mixtã pentru
învãþãmântul primar a funcþionat pânã în anul 1951 în
vechea clãdire, dupã care s-a mutat într-un local nou.
Noua clãdire a ºcolii, datã în folosinþã în anul 1951, a
fost construitã din temelii ºi cu ajutorul bãnesc al Elenei
Vãcãrescu, fapt pentru care în anul 1993, cu ocazia
centenarului, ºcoala a primit numele distinsei poete.
Acestui nou sediu i s-au fãcut adãugiri în anii 70, pânã
la forma actualã a construcþiei. De-a lungul anilor,
instituþia a avut în încadrare dascãli deosebiþi. La ºcoala

ªCOALA NR. 5 CORESI S-a înfiinþat prin decizie
ministerialã la 1 septembrie 1961, primind în 1997
numele de ªcoala Coresi ºi de ªcoalã reprezentativã.
În perioada septembrie-decembrie 1961, ºcoala ºi-a
desfãºurat activitatea în localul Liceului Ienãchiþã
Vãcãrescu. În ianuarie 1962 a fost dat în folosinþã localul
propriu care avea zece sãli de clasã. Clãdirea iniþialã a
fost extinsã în mai multe etape: în 1969 s-au construit
patru sãli, în 1972 încã douã sãli ºi în 1992
douãsprezece sãli. ªcoala are în prezent douãzeci ºi
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Absolvenþii ºcolii sunt integraþi în fiecare an la
prestigioase licee din zonã ºi performanþele foºtilor elevi
demonstreazã an dupã an valoarea ºtiinþificã ºi
pregãtirea pedagogicã ale colectivului didactic.
Evidenþiem o parte din simbolurile emblematice ale
ºcolii: Ziua Porþilor deschise, Steagul Verde (2010),
desfãºurarea unor Proiecte Phare (2001-2003), Proiecte
Comenius (2006-2009), proiecte Internaþionale LeAf,
Concursul internaþional de creaþie plasticã Pãmântul,
grãdina mea, Trofeul Coresi, Parada Verzilor, Turul
Ciclist, ECO-ªcoala, Spring Day, Simpozionul
internaþional Performanþã în activitatea ºcolarã ºi extraºcolarã. Revista ºcolii Coresi, laureatã a Concursurilor
naþionale de reviste ºcolare ºi-a deschis aripile odatã
cu acordarea numelui de Coresi ºcolii în 1997. Anual
se organizeazã festivitãþi ºi diverse activitãþi dedicate
Zilelor ªcolii Coresi.Aceastã instituþie reprezintã un
punct de referinþã tradiþional pentru învãþãmântul
dâmboviþean. (M.C.)

opt de sãli de clasã. Sala de sport a fost construitã în
1970 într-o clãdire distinctã, salã ce a fost supusã unor
reparaþii capitale între anii 1993-1997. În perioada 19611962, ºcoala funcþiona în douã schimburi, folosindu-se
de opt sãli de clasã, un laborator de fizicã-chimie, un
atelier ºi un cabinet stomatologic, care s-au pãstrat
pânã în prezent. Din 1963 s-a înfiinþat o bibliotecã ce
ºi-a lãrgit spaþiul în 1993, fiind dotatã cu un numãr de
peste 16.000 de volume. Prin implicarea ºcolii în anul
2003 într-un Proiect Phare cu tema Modernizarea
sistemului de învãþãmânt românesc ºi armonizarea lui
cu cel european, baza materialã s-a dezvoltat, au fost
dotate trei sãli de clasã pentru înfiinþarea unui cabinet
de informaticã, a unui Centru de Documentare ºi
Informare (CDI), a unei sãli pentru limbi moderne ºi
activitãþi de grup, anexã a CDI-ului. Prin fuzionarea
bibliotecii cu CDI, a rezultat un spaþiu modern care este
deschis tuturor celor dornici de însuºire de noi informaþii.
În anii 2006 ºi 2009 devine ªcoalã Europeanã, dovedind
cã este o structurã flexibilã, capabilã sã rãspundã
exigenþelor ºi cerinþelor noii etape de descifrare a codului
european. ªcoala, ca unitate de învãþãmânt, a fost
încadratã în anul intrãrii în funcþiune cu un numãr de
ºase învãþãtori, cinci profesori ºi un maistru. Primul director al ºcolii a fost învãþãtoarea Constanþa Gheorghe,
apoi profesoara de geografie-Elena Simionescu pânã
în 1982. În aceastã perioadã, funcþia de director adjunct a fost îndeplinitã de învãþãtorii Auricã Nicolescu
(pânã în 1970), Victoria Dragomir (1970-1975) ºi
profesorul Paul Bãnicã, doi ani pânã în 1977. În perioada
1982-1989, activitatea managerialã a fost asiguratã de
Cornel Ionescu ºi Dumitra Hosu, iar dupã 1990 s-au
succedat mai multe echipe manageriale formate din
profesorii Mihai Oproiu, Poenaru Floarea, Tinca
Alexandrescu, Elena Vrãbiescu, Cristina Groza, Victor Ilie, Liliana Borcea. Din anul 2008 ºi pânã în prezent,
director este profesor Georgeta Gogeanu, iar director
adjunct profesor Luca Daniela, cadre didactice care fac
dovada seriozitãþii ºi competenþei în actul conducerii.
ªcoala a fost încadratã cu învãþãtori ºi profesori cu o
bunã pregãtire profesionalã, în cadrul colectivului
îmbinându-se armonios experienþa vârstei cu
entuziasmul tinereþii. Pe lângã activitãþile ºcolare
deosebite, cadrele didactice au avut o permanentã
preocupare pentru activitãþile extraºcolare. Rezultatele
acestor activitãþi s-au regãsit de-a lungul anilor în
manifestãrile cultural-artistice, în organizarea de
expediþii, tabere, brigada artisticã, ansamblul de dansuri.
În decursul anilor, prin strãdania profesorilor, dar ºi a
elevilor ºcolii pasionaþi de studiu, judeþul Dâmboviþa a
fost reprezentat cu rezultate notabile la etapele naþionale
ale olimpiadelor. De la începutul funcþionãrii ºi pânã în
prezent, ºcoala a gãzduit numeroase schimburi de
experienþã, acþiuni de perfecþionare, cursuri pedagogice,
parteneriate la nivel naþional, internaþional ºi educaþional.

ªCOALA NR. 6 TUDOR VLADIMIRESCU
Începutul acestei instituþii de învãþãmânt îl reprezintã
anul 1974 când ia fiinþã ªcoala Nr. 6 Târgoviºte. În oferta
educaþionalã se acordã atenþie deosebitã profilului
sportiv, astfel cã, în anul 1977 se înfiinþeazã primele
clase primare de tenis din judeþ, iar în 1991 se constituie
clase mixte de baschet. În anul 1999 ºcoala primeºte
numele Tudor Vladimirescu, prilej cu care se ridicã Troiþa
închinatã lui Tudor Vladimirescu în intersecþia strãzilor
Câmpulung ºi Tudor Vladimirescu. Cãutând sã
diversifice oferta în plan instructiv-educativ, în anul 2000
e inaugurat festivalul-concurs de creaþie literarã La
steaua, iar în anul 2005 se înfiinþeazã clase primare în
alternativa educaþionalã Step by Step. De-a lungul anilor
s-au remarcat directori cu vocaþie care au contribuit la
creºterea prestigiului acestei instituþii: Iorga Cristian/
Giurgescu Mihai (1974-1980), Iugulescu Mihai/Cetean
Florica (1980-1983), Cetean Florica/Popescu Stela
(1983-1989), Marinescu Damian/Milea Emilian/
Dumitrescu Nicolae (1989-1997), Badea Gheorghe/
Dumitrescu Nicolae (1997-2002), Marga Ion/Dumitrescu
Nicolae/Ion Simona (2002-2007), Badea Gheorghe/Ion
Simona (2007-prezent). Revista Dialog târgoviºtean.
fondatã de profesorul Gheorghe Badea în anul 1998, a
obþinut premii la nivel judeþean ºi naþional, o contribuþie
importantã având-o profesoara Samoilã Elena. ªcoala
Tudor Vladimirescu participã la diverse proiecte
internaþionale ºi naþionale: The Little Prince  proiect
multilateral Comenius 2009-2011 (6 þãri partenere) 
coordonator profesor Cristea Elena; The messengers
of a peaceful way of living  proiect ACES 2010-2011 
coordonator profesor Alina Safta; Good morning,
America!  2009-2010  coordonator profesor Ciornei
Floare; Dream Flag project  2009-2011  coordonatori
profesorii Matei Paulina ºi Pãunescu Liliana; ªcoli
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Virginia (limba francezã), Bânzaru Angela, CucuCosteanu Maria, Niculoiu Mihaela (limba germanã),
Erculescu Denisa(limba englezã), Cristea Ion, Niþã
Teodora, Rãdulescu Camelia, Costache Elena,
Muscariu Simona (matematicã), Gãiseanu Constantin,
Dobre Ileana, Halmaghe Nicolae (fizicã),. Dumitru
Dumitra, Bobeº Luminiþa, (chimie), Ionescu Georgeta
(biologie), Vieru Ligia (geografie), Iranovski Cecilia
(istorie), Barbu Mihaela (educaþie tehnologicã),
Bodeanski Mircea, Ioniþã Valeria, Mireºan Emil (educaþie
plasticã), Crãciun Emanuela, Marin Ileana, Bulgãre
Mihaela (educaþie muzicalã), Scurtescu Alexandra,Panã
Florin, Niþescu Lucia, Briceag Luminiþa (educaþie fizicã).
ªcoala a iniþiat o serie de activitãþi extraºcolare devenite
tradiþionale: Festivalul de teatru (2005), Concursul de
artã plasticã ºi ortografie Mircea Bodeanski/ Culoare
ºi condeie (2001), Carnavalul Florilor (2001), Concursul
judeþean de poezie cu formã fixã ºi de postere Cvintetul
toamnei (2008), Concursul judeþean de matematicã Niþã
Teodora, Concursul Naþional Interdisciplinar  Cuvinte
care zidesc (2010), Simpozionul Naþional ªcoala ºi
biblioteca  factori mediatori ai contactelor culturale
(2011), reviste ºcolare, Cenaclul literar Constantin
Manolescu, Cercul de lecturã ºi scriere, formaþii de
dansuri populare ºi moderne etc. Unele activitãþi literare
s-au derulat în cadrul unui parteneriat cu Societatea
Scriitorilor Târgoviºteni. Multe din cadrele didactice s-au
remarcat în activitatea de mentorat, metodiºti,
responsabili de cerc, publicaþii. Ca o încununare a
prestaþiei didactice au obþinut distincþia Gheorghe
Lazãr: F. Dicu, D. Gîtlan, V. Sergentu, G. Ionescu, F.
Panã, A. Scurtescu, E. Mireºan. Dovedind deschidere
spre valorile europene, ºcoala a realizat parteneriate ºi
proiecte cu unitãþi de învãþãmânt din Anglia, Franþa, a
obþinut premii internaþionale la concursuri de educaþie
plasticã (profesor Mireºan Emil), s-a implicat în diverse
alte tipuri de activitãþi. O contribuþie importantã în viaþa
comunitãþii ºcolare o are Consiliul elevilor, implicat în
diverse tipuri de acþiuni:  ªcoalã pilot în programul
Educaþie pentru Democraþie în Dâmboviþa-colaborare
cu AREDDO  Pucioasa ºi Citizenship Foundation 
Londra, finanþat de KNOW HOW FUND Anglia;
coordonatori învãþãtor Oprea Norica ºi profesor Gîtlan
Daniela. Acþiuni ºi proiecte în comunitate: Sãrbãtori
pentru toþi copiii (1998), Alegeri generale, Copilãrie
fãrã pãrinþi (2009). Premii la Concursul de proiecte
pentru elevi, Pucioasa (1999); participare la
Simpozionul Internaþional organizat de ºcoala Coresi
(2007, 2008). (M.C.)

pentru un viitor verde  partener Terra Magazin 20102011; Spring day Biodiversitatea judeþului Dâmboviþa
 2009-2010. În istoria ºcolii s-au remarcat dascãli
deosebiþi, atât prin activitatea la clasã cât ºi prin
participarea la diverse concursuri ºcolare ºi
extraºcolare: Ileana Popescu, Stela Popescu, Aneta
Constanda, Elisabeta Manea, Liliana Gogioiu, Tomiþa
Ciocârlan, Elena Andrei, Tamara Cristescu, Niculina
Zamfir, Gabriela Mareº, Marcela Stan, Janeta
Dumitrache, Alexandra Irimescu, Elena Sima, Elena
Nicolescu, Adriana Ploscaru (învãþãtori), Aurel
Vintilescu, Mina Nicolescu, Elena Samoilã, Petrea
Ciupitu, Nicolina Bãdoi, Manole Lazãr, Maria Cazacu,
Alexandra Ivaºcu, Emil Poamã, Mircea Coman, Elena
Coman, Constantin Ioan, Cornelia Grigoroiu, Doina
ªoancã, Rodica Berechet, Emilia Dinu, Ileana Moraru,
Vasilica Udrescu, Silvia Vrãbiescu, Irina Georgescu,
Emilia Ghiþã, Damian Marinescu, Paulina Matei, Emilian
Milea, Doru Chiþu, Liliana Pãunescu, Alina Safta,
Loredana Oanã, George Badea, Maria Mihãilã
(profesori). S-au obþinut premii internaþionale la
concursurile Muguri ºi aripi, Pãrul Bereniciei ºi la
Secþiunea special bonus în proiectul The messengers
of a peaceful way of living  proiect ACES Praga 2011.
ªcoala are rezultate notabile la olimpiadele naþionale
(istorie, biologie, matematicã, limba ºi literatura românã,
educaþie tehnologicã, baschet), precum ºi la diverse
concursuri ºcolare ºi extraºcolare. (M.C.)

ªCOALA NR. 8 MIHAI VITEAZUL A luat fiinþã în
anul 1967 cu un numãr de 566 elevi în clasele I-IV.
Populaþia ºcolarã a crescut, începând cu anul 1972;
efectivele de elevi au depãºit 1100, menþinându-se pânã
în 2001 între limitele 1400-1500 elevi.Din anul 1969 s-a
organizat Centrul Logopedic Interºcolar sub
coordonarea doamnei Moþoc Paraschiva. La 8 noiembrie
2002 ºcoala a sãrbãtorit împlinirea a 35 de ani de
existenþã, prilej cu care a primit oficial numele de ªcoala
cu Clasele I-VIII Mihai Viteazul Târgoviºte. Începând
cu anul ºcolar 2002-2003 populaþia ºcolarã scade la
aproximativ 1000 elevi. Existã câteva etape
semnificative: s-au înfiinþat clase cu profil sportiv din
1973  volei fete ºi din 1997  atletism fete ºi bãieþi,
este prima ºcoalã incluzivã din Târgoviºte (1997) clasã
integratã  învãþãtor Stoenescu Elena ºi tot aici s-a
înfiinþat primul cabinet de logopedie. De-a lungul anilor
ºi-au adus contribuþia la prestigiul acestei instituþii
echipele manageriale conduse de Ivaºcu Victor,
Focºãneanu Traian, Popescu Elena, Gherghescu
Dumitru, Iorga Cristian, Halmaghe Nicolae, Gîtlan
Daniela. Elevii ºcolii au abþinut premii la olimpiadele
naþionale, acest fapt datorându-se contribuþiei cadrelor
didactice: Stan Elena, Comãnici Mihaela, Ungureanu
Doina, Gîtlan Daniela, ªerban Liliana, Cociug Cerasela
(limba ºi literatura românã), Stan Feodora, Sergentu

ªCOALA NR. 9 GRIGORE ALEXANDRESCU A
luat fiinþã în anul 1977, odatã cu microraionul XI. A
debutat cu 291 elevi ºi 22 cadre didactice. Numit director al ºcolii nou înfiinþate, profesorul Grigore Gheorghe
a reuºit în scurt timp sã creeze o bazã tehnico-materialã
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ªCOALA NR. 10 RADU CEL MARE În anul 1977,
într-un cartier tânãr, Micro IV, îºi deschide porþile o
ºcoalã nouã  ªcoala Nr. 10 (devenitã peste 25 de ani
Radu cel Mare), având pentru un an, ca director, pe
doamna profesoarã Constanþa Boiangiu, urmatã pentru
doi ani de domnul profesor Dumitru Gherghescu. O
perioadã lungã de timp (aproape 25 de ani), ºcoala a
fost condusã de domnul profesor Ion Liþã ºi de doamna
profesoarã Margareta Mãnguþã. În anul ºcolar 20052006, manager a fost doamna profesoarã Gabriela
Crãciunescu, iar de atunci ºi pânã în prezent, directorul
ºcolii este doamna profesoarã Cristina Baloeanu. Având
cadre didactice cu vocaþia meseriei, ºcoala s-a remarcat
din primii ani prin rezultatele deosebite ale elevilor la
concursuri naþionale ºi internaþionale: limba românã
(profesori coordonatori Constantin ªerbãnescu, Valeria
Constantinescu, Cristina Tudoran), matematicã ºi ºtiinþe
(profesori coordonatori Virginia Halmaghe, Veronica
Ghinescu, Alexandru Niþescu, Victoria Harhoiu,
Margareta Mãnguþã), geografie (profesor coordonator
Elena Vasile), educaþie tehnologicã (profesor
coordonator Ioana Chiose). Rezultate importante la
etapa naþionala au fost obþinute de echipa de
minibaschet, coordonatã de profesorii Petre Cusceac
ºi Ion Lungu, ale cãrei membre au devenit ulterior nucleul
echipei Livas Târgoviºte ºi la atletism sub îndrumarea
profesorului Ion Cercel. De asemenea, ºcoala Radu
cel Mare s-a remarcat la Olimpiada Naþionalã a
Sportului ªcolar, etapa judeþeanã ºi etapa zonalã unde
a obþinut locul I la fotbal/ handbal (profesor Cristina
Baloeanu) din 2000 ºi pânã în prezent. La concursurile
artistice ºi tematice s-au evidenþiat, în timp, corul ºcolii
pregãtit de regretatul profesor Dorel Oprea, Expediþia
Dianthus (profesor coordonator Petre Cusceac). De
asemenea, s-au obþinut rezultate notabile la
concursurile Toamna baladelor, Tinere condeie,
Concursul european de artã A travel around
Europe,Olimpyades 2004 de la Francophonie,
Concursul naþional de benzi desenate Cartoon Network, Cangurul lingvist  (profesor coordonator Manuela
David), Cangurul lingvist ºi de matematicã (profesori
coordonatori Gertruda Rãducanu ºi Veronica Ghinescu).
Revistele ºcolii au câºtigat diferite premii la concursurile
de specialitate: Mlãdiþe ºi Junior 10. ªcoala este
cunoscutã ºi datoritã devotamentului ºi implicãrii
cadrelor didactice precum doamna învãþãtoare Adriana
Anghel  coordonator al activitãþii after school ºi instructor al formaþiilor de dansuri ºi de teatru, sau
domniºoara Cristiana Martoiu  preºedinte al organizaþiei
T. O. F. (Târgoviºte  Orvault Franþa). Cu efective
depãºind 2000 de elevi în anii 80 ºi lucrând uneori în
trei schimburi, ºcoala ºi-a construit pas cu pas o tradiþie
a consecvenþei, tenacitãþii, echilibrului ºi atitudinii
profesioniste de comunicare cu elevii, pãrinþii, cu
comunitatea ºi cu autoritãþile locale. (M.C.)

corespunzãtoare, sã realizeze o unitate de învãþãmânt
ce rãspundea cu succes tuturor exigenþelor. De-a lungul
anilor, efectivele au crescut, cifrându-se la peste 2200
elevi ºi 100 cadre didactice. În anul 1997 ªcoala Nr. 9
a sãrbãtorit 20 de ani de existenþã, prilej cu care a primit
numele poetului Grigore Alexandrescu. Activitatea de
conducere a ºcolii a fost continuatã în anii urmãtori de
directorii Pehoiu Gica (1998-2001), Vlãdãu Corneliu
(2001-2006), Constantinescu Elisabeta (2006-2010).
Începând cu anul ºcolar 2010-2011, conducerea ºcolii
a fost preluatã de profesoara Mareº Silvia. Elevã ºi mai
târziu cadru didactic al ºcolii, actualul manager, se
strãduieºte cu tact ºi rãbdare ca ºcoala sã capete un
prestigiu care va depãºi cu mult gândurile întemeietorilor
ei. Suportul material ºi ambiental, încadrarea ºcolii cu
cadre didactice bine pregãtite a permis an de an
ridicarea nivelului de pregãtire al elevilor ºi, ca urmare,
creºterea prestigiului ºcolii. Cadrele didactice au fost
ºi sunt preocupate permanent de pregãtirea
profesionalã, participând activ la cursurile de formare,
la elaborarea de materiale didactico-informative, mulþi
dintre profesori fiind autori de lucrãri metodico-ºtiinþifice.
ªcoala Grigore Alexandrescu se poate mândri cu
rezultatele obþinute de elevii sãi la concursurile locale,
judeþene ºi naþionale, cu succesele absolvenþilor ºi cu
performanþele la diverse întreceri sportive ºi cultural
artistice. Amintim doar câteva dintre acestea:  rezultate
remarcabile la Concursul de creaþie literarã, realizarea
unei reviste a ºcolii Muguri devenitã apoi Cuvinte
potrivite  profesori Emilia Rãdulescu, Elena Condrea,
Grigore Gheorghe;  premii la concursul de compuneri
epistolare, organizat de Poºta Românã ºi Ministerul
Educaþiei Naþionale  profesor Elena Spânu;  locul al
III-lea la Olimpiada Naþionalã de Culturã Civicã 1996
(profesor Gabriela Cristache) ºi premiul I la Concursul
Democraþie ºi toleranþã;  menþiune la Olimpiada
Naþionalã de geografie  1999 (profesor Gica Pehoiu). În
domeniul artelor plastice, elevii au obþinut numeroase
premii în þarã ºi în strãinãtate (profesori coordonatori
Dan Popescu ºi Mihaela Niþu). De asemenea, s-au
înregistrat rezultate notabile la etapa judeþeanã ºi
naþionalã a concursurilor sportive sub coordonarea
profesorilor Valeria Florescu, Bianca Stancu, Corneliu
Mihai ºi Constantin Dinulescu. În prezent, ºcoala este
implicatã în parteneriate cu diverse instituþii: Centrul
Judeþean pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii
Tradiþionale, Centrul Judeþean de Culturã, Teatrul
Mihai Popescu, Bibiloteca Judeþeanã I.H.
Rãdulescu, Poliþia Judeþeanã, Biserica Buna
Vestire, Direcþia de Asistenþã Socialã, Centrul
Judeþean Antidrog, Palatul copiilor. Începând cu anul
ºcolar 2010-2011 în ºcoalã se deruleazã proiecte cu
finanþare europeanã: ªcoala româneascã  mediu
incluziv ºi ªcoli ºi comunitãþi în acþiune pentru
prevenirea pãrãsirii timpurii a ºcolii. (M.C.)
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ªCOALA NR. 11 PROFESOR PAUL BÃNICÃ.
ªcoala nr. 11 a fost înfiinþatã în anul 1980. Timp de 20
de ani, la conducerea ºcolii a fost profesorul Paul
Bãnicã, a cãrui activitate profesionalã ºi managerialã a
îndreptãþit cadrele didactice ale ºcolii sã solicite
schimbarea numelui unitãþii în ªcoala Profesor Paul
Bãnicã, începând cu anul 2005. ªcoala Profesor Paul
Bãnicã este una dintre cele douã instituþii din judeþ, în
care a fost implementatã alternativa educaþionalã Step
by Step ºi continuatã cu succes, având 7 clase ce
funcþioneazã în acest sistem. De-a lungul existenþei
sale, conducerea ºcolii a fost asiguratã de directorii
Paul Bãnicã (1980-2000), Aldea Emil (2000-2003),
Cernat Liliana (2003-2007), Nela Badea (2007  prezent)
ºi de directorii adjuncþi Dan Ostafi, Aldea Emil, Bãrãgãu
Florian, Cristea Elena. Este una dintre primele ºcoli
din judeþ în care a fost înfiinþat Consiliul Elevilor (director  Paul Bãnicã, profesor de legãturã  Elena Cristea)
ale cãrui douã proiecte au fost premiate la Concursul
judeþean Educaþie pentru democraþie ºi drepturile
omului finanþat de Citizenship Foundation London
(1998). Interesate de eficientizarea demersului instructiv
educativ, multe cadre didactice au obþinut burse de
studiu pentru diverse stagii de formare profesionalã în
strãinãtate: profesorii Bãnicã Paul, Gheorghe Maria,
Cristea Elena, Apostol Silvia, Cernat Liliana, Tãnase
Cristina, Badea Nela, Burducea Mãdãlina ºi învãþãtoarea
Popa Elena. De-a lungul anilor s-au obþinut rezultate
importante în diverse domenii:  proiectul Club France,
iniþiat de doamna profesor Elena Cristea, a obþinut unul
din cele trei premii naþionale ale Concursului Innover
en français, organizat de MECTS în colaborare cu
Serviciul Cultural al Ambasadei Franþei în Romania
(2007);  participãri ale elevilor ºcolii la faza naþionalã a
Olimpiadelor  fizicã (profesor Gherghe Luminiþa ºi
profesor Olteanu Valentina), limba românã (profesor
Butuligã Maria, profesor Badea Nela), matematicã
(profesor Gusti Mihaela);  premii la olimpiade ºcolare,
etapa judeþeanã obþinute prin contribuþia profesorilor Nela
Badea ºi Butuligã Maria (limba românã), Iordache Raluca
ºi Tãnase Cristina (limba englezã), Cristea Elena ºi
Burducea Mãdãlina (limba francezã), Cernat Liliana
(biologie), Cãlin Cristinel (matematicã), Olteanu
Valentina (fizicã), Rîncã Mioara (educaþie tehnologicã),
Ostafi Dan, Ticã Dan, Pãtrãºcan Bianca ºi Marin Anca
(educaþie fizicã ºi sport). Premii la concursuri cu
participare naþionalã ºi internaþionalã la disciplina
educaþie tehnologicã prin elevii pregãtiþi de doamna
profesoarã Rîncã Mioara. Din rândul cadrelor didactice
s-au afirmat diverºi formatori ºi metodiºti: Popa Elena
ºi Ioniþã Sofia  formatori naþionali în alternativa step by
step, Badea Nela, Cristea Elena, Grigorescu Aurelia,
Zegheru Maria  metodiºti, Cernat Liliana, Bãrãgãu
Florian, Zegheru Maria  responsabili de cerc. Pentru
rezultate deosebite în cariera didacticã au obþinut

distincþia Gheorghe Lazãr: Popa Elena, Ioniþã Sofia,
Bãrãgãu Florian, Neacºu Ana, Sterea Emilia, ªtefan
Marcela. Incepând cu anul 2008, ºcoala a intrat în
programul guvernamental de reabilitare ºi modernizare,
iar din 25 martie 2010 a obþinut fondurile necesare (1,8
milioane euro) în cadrul Programului Operaþional Regional
2007/2013, Axa prioritarã 3  Îmbunãtãþirea infrastructurii
sociale, Domeniul major de intervenþie 3.4  Reabilitarea,
modernizarea, dezvoltarea ºi echiparea infrastructurii
educaþionale preuniversitare, universitare ºi a
infrastructurii pentru formare profesionalã continuã. (M.C.)
ªCOALA NR. 12 Aceastã ºcoalã a funcþionat la
început ca o anexã a ªcolii Nr. 9 Grigore
Alexandrescu, datoritã creºterii efectivului de elevi. La
1 septembrie 1987 devine ºcoalã de sine stãtãtoare ca
urmare a creºterii numãrului locuitorilor Cartierului
Mircea cel Bãtrân (Micro XII), având o echipã
managerialã formatã din profesor Ileana Dumitru (director) ºi învãþãtorul Constantin Voicu (director educativ).
ªcoala a beneficiat de un colectiv didactic tânãr, cu o
mare capacitate de muncã. Dintre dascãlii ºcolii îi
amintim pe: Mariana Ionescu, Suzana Ilie, Luminiþa
Grigorescu, Petria Ivaºcu, Gheorghe Stan, Magdalena
Tinciu, Aurelia Drãghici, Ileana Vãduva (învãþãtori), Maria
Voicu, Horia Cernãu, Elena Baicu, Elena Condrea, Paula
Pricopie, Mihaela Dumitrache, Carmen Stoicescu,
Ioana Sperloiu, Liliana Borcea, Mihai Banu, Luminiþa
Banu, Cornel Popa (profesori). În anul 2002, a luat fiinþã
cabinetul de educaþie specialã, destinat elevilor cu
cerinþe speciale prin dezvoltarea unor programe de
sprijin. Cu aceastã ocazie a fost încadratã învãþãtoareapsiholog Eugenia Marinescu  ultimul director al ºcolii.
În ºcoalã existã un cabinet de religie deosebit datoritã
picturilor executate de profesorul de arte plastice Horia
Cernãu (cabinetul a rãmas intact ºi dupã desfiinþarea
ºcolii). Reprezentativã pentru aceastã instituþie este
revista Logos apãrutã în perioada 1998-2002 sub
coordonarea profesoarei Elena Condrea, laureatã în plan
judeþean ºi naþional la concursul revistelor ºcolare. La
conducerea ºcolii s-au aflat, de-a lungul anilor, profesorii
Ileana Dumitru, Sperloiu Ioana, Adela Sârbu, Mihaela
Georgescu, Elena Badea ºi Eugenia Marinescu. ªcoala
ºi-a închis porþile la 31 august 2009, iar localul este folosit
în prezent de Poliþia Municipalã Târgoviºte. (M.C./ V.C.)
ªCOALA NR. 13 MATEI BASARAB A fost
inauguratã la 1 septembrie 1995, dobândindu-ºi un loc
binemeritat între ºcolile municipiului, prin calitatea
pregãtirii elevilor, prin grija zilnicã de a le asigura condiþii
optime de studiu. În prezent, ºcoala funcþioneazã cu
13 clase la ciclul primar ºi 12 clase la ciclul gimnazial,
care cuprind aproximativ 650 de elevi. Actualul colectiv
didactic este format din 13 învãþãtori ºi 32 de profesori.
De la înfiinþare ºi pânã în prezent, unitatea ºcolarã a
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Moroianu (profesor universitar), Lucian Vlãdescu (dirijor
al Orchestrei Teatrului de Operetã Bucureºti), Carmen
Vlãdescu (Radio România); Catedra de vioarã: Nicolae
Hortopan (violonist la Filarmonica din Florenþa, Italia),
Nelu Georgescu (violonist la Filarmonica din San Remo),
Soare Lazãr (profesor la Liceul de Arte), Radu Alexandru
(profesor la Liceul de Arte), în prezent, Victor Papaleþ;
Catedra de instrumente de suflat (clarinet, flaut,
trompetã): Eugen Pavãlchievici, Mihai Trefaº, Mariana
Vârjoghe; Catedra de chitarã ºi percuþie: Adrian
Albulescu, Alexandru Garbis, în prezent, Florin Badea;
Clasa de acordeon ºi orgã: Stelian Apostol ºi Carmen
Auricã; Clasa de contrabas: Scarlat Mihalache; Catedra
de artã fotograficã ºi cinematograficã: Maria Fotescu,
Ion Mãrculescu; Catedra de arte plastice: Marin Petre
Constantin, Cezar Pavelescu, Monica Pavelescu, Cornel Marinescu, în prezent, Mihai ªerbãnescu. Directori:
Marin Petre Constantin, Cuza Drãghici, George Corneanu,
Liviu Niþã, Nicoleta Vasile. În 2010 a devenit departament
al Centrului de Culturã al Judeþului Dâmboviþa. (G.C.)

fost condusã de directorii Badea Constanþa (19952007), Popescu Graþiela (2007 ºi în prezent), iar ca
directori adjuncþi au fost Stancu Veronica (1995-2002),
Borisov Anca (2002-2007), Stroe Cristina (2007 ºi în
prezent). Multe cadre didactice au obþinut de-a lungul
timpului, cu elevilor pe care i-au pregãtit, rezultate
deosebite la olimpiade ºi concursuri ºcolare la nivel
judeþean ºi naþional: învãþãtorii Petre Jenica, Stancu
Veronica, Tîrºoreanu Elena, Perºinaru Maria, Stroe
Cristina, precum ºi profesorii Olaru Gabriela, Grigore
Elena, Dumitrescu Octaviana, Bãlan Adrian,
Alexandrescu Elena. În perioada august 2004  iulie
2005, ºcoala a coordonat proiectul lingvistic cu titlul
Healthy Habits for Young People, din cadrul
programului Comenius 1.  Parteneriate ºcolare, având
ca partener I.E.S. Jose Vilaplana din Vinaros, Spania.
Food for Thought este titlul proiectului de parteneriat
ºcolar multilateral, desfãºurat în perioada august 2008
 iulie 2010, împreunã cu parteneri din Þara Galilor,
Anglia, Danemarca, Spania, Italia, Polonia, Slovenia ºi
Turcia, în cadrul programului Comisiei Europene, numit
Învãþare pe tot parcursul vieþii. Un proiect trilateral de
parteneriat ºcolar, numit Lets Turn Fight into Friendship, finanþat de Academy of Central European Schools,
s-a derulat în perioada septembrie 2010  martie 2011,
între ºcoala Matei Basarab, o ºcoalã din Vlora-Albania
ºi una din Struga-Republica Macedonia. ªcoala Matei
Basarab deruleazã diverse activitãþi extraºcolare, fiind
prezentã la concursurile judeþene. (M.C.)

ªCOALA PROZATORILOR TÂRGOVIªTENI
Curent literar important în literatura noastrã dupã cel
de-al Doilea Rãzboi Mondial. Se admite cã aceasta
continuã tradiþia literaturii paºoptiste ºi interbelice. Este
un titlu generic dat acestei miºcãri, ilustratã prin opera
lor de prozatorii: Radu Petrescu, Mircea Horia
Simionescu, Costache Olãreanu, Tudor Þopa, cãrora
specialiºtii îi adaugã pe Petru Creþia ºi Alexandru
George. Ei au creat o literaturã bazatã deseori pe
ficþiune, pe care nu au comunicat-o publicului decât
dupã vârsta de 40 de ani, în baza unui legãmânt
respectat, cultivând absurdul, grotescul ºi gratuitul.
Programul ideologic al aºa-zisei ºcoli nu este exprimat
explicit, el se deduce din titlurile, dedicaþiile, prefeþele,
notele, interviurile, convorbirile, confesiunile ºi paginile
lor de jurnal. Târgoviºtenii, de la care generaþia
optzecistã ºi nu numai a luat lecþii de rectitudine moralã,
au impus în istoria literaturii ficþiunea romanului ca jurnal
intim, autoportretizarea. Se fac numeroase trimiteri la
momentele trãite în vechea Cetate de Scaun, care este
descrisã în toate ipostazele, cu accentuate note de
nostalgie. Opera lor marcheazã începuturile prozei
postmoderne româneºti. (V.P.)

ªCOALA POPULARÃ DE ARTE ªI MESERII
OCTAV ENIGÃRESCU Ia fiinþã în anul ºcolar 19711972 cu denumirea iniþialã de ªcoala Popularã de Arte,
cu clasele de artã decorativã, dirijat coral, pian, clarinet sax, teatru, coregrafie, picturã, canto, design
vestimentar (prof. Paula Mihãlãchioiu), coregrafie,
gimnasticã ºi arte marþiale (profesori Maria ªorici, iar
în prezent, Gheorghe Badea), clasa de teatru (profesori
George Corneanu, în prezent ªtefan Lupu). Mulþi dintre
absolvenþii ºcolii au urmat cariere artistice ºi didactice.
Florin Georgescu, Mihaela Oancea, Laura Stoica au
studiat aici. În decursul celor aproape 40 de ani, în
aceastã ºcoalã ºi-au desfãºurat activitatea profesori de
renume: Catedra de canto: Constanþa Ionescu
Câmpeanu (profesor la Facultatea de Muzicã din
Braºov), Gabriela Diaconescu Drãguºin (personalitate
a Operei Române), Mariana Grama (solistã a Operei
din Timiºoara), George Pãnescu (solist al Teatrului de
Operetã), Jan Nicolae (prim solist la Ansamblul Doina
al Armatei), Heliana Munteanu (conf.univ. la
Universitatea Valahia), Cleopatra David (membrã a
Corului Filarmonicii Bucureºti), Mariana Luca, iar în
prezent, Maria Tufeanu (profesor, gr. I, doctorand folclor,
canto- muzicã popularã) ºi Argentina Duþu (prof. canto
 muzicã uºoarã ºi clasicã); Catedra de pian: Viniciu

ªCOALA SLAVONÃ A funcþionat la Târgoviºte, în
timpul domniei lui Matei Basarab. Prima informaþie
despre existenþa ei, din anul 1640, de la cãlãtorul strãin
Petru Bogdan Baksiè, care evidenþia faptul cã cei ce
terminau aceastã ºcoalã de nivel superior mergeau în
Transilvania pentru a învãþa latina. A funcþionat pe lângã
Mitropolie, devenind însã ºcoalã domneascã. Printre
dascãlii ºcolii se aflau urcrainienii Grigore ºi Teodor
dar ºi Bartolomeu, Dosoftei sau cãlugãrul croat Rafael
Levakovik, care a vizitat Târgoviºtea. ªcoala a fost
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Papa, Chesneanu, Nicolescu Stelicã) pentru calitatea
cizmelor ºi încãlþãmintei confecþionate ºi erau solicitaþi
în special de ªcoala de Cavalerie din oraº. În 1928 erau
menþionate 38 atelierie de încãlþãminte, iar 1944 existau
34 de ateliere de cizmãrie, situate atât în centrul oraºului
cât ºi în alte zone. (G.T./ C.V.)

sprijinitã de marele cãrturar Udriºte Nãsturel, adept al
curentului slovofil în culturã. Ca manuale au fost folosite
cãrþi bisericeºti ºi manuscrisele existente, precum ºi
lexicoane ºi gramatici (Lexiconul slav al lui Pamva
Berinde sau gramatica slavonã a lui Meletie Smotriþki).
Cert este faptul cã în timpul lui Matei Basarab, ºcoala
a fost prioritar slavonã. (V.P.)

ªENDREA, Eugen (1890-1970) Colonel de
cavalerie, a îndeplinit funcþia de primar între 14 iulie 19381 decembrie 1938 ºi 26 ianuarie 1941  24 aprilie 1941,
perioadã în care regimul autoritar carlist încredinþase
pãstrarea ordinii publice autoritãþilor militare, iar prefecþii
erau numiþi din rândul militarilor. Numirea ca primar la
Târgoviºte a unui colonel, n-a rezolvat însã problemele
cu care se confrunta oraºul, din care cauzã s-a renunþat
la aceastã soluþie. A fost prezent la Liceul Militar N.
Filipescu de la Mânãstirea Dealu cu prilejul vizitei fãcute
de un detaºament german (14 iulie 1938). Înlãturarea
legionarilor din conducerea oraºului, a impus revenirea
ca primar, colonelul fiind cunoscut ca o persoanã
luminatã, care donase o importantã suprafaþã de teren
pentru extinderea curþii Liceului Ienãchiþã Vãcãrescu.
A continuat acþiunile pentru înlãturarea urmãrilor
cutremurului, aprovizionarea oraºului cu produse ºi apã,
curãþenia oraºului etc. A iniþiat lucrãrile de apãrare pasivã,
modernizarea Secþiei de pompieri, ajutorarea invalizilor
ºi vãduvelor. (M.O.)

ªCOALA SLAVO-ROMÂNÃ În ultimii ani ai domniei
lui Matei Basarab, ºcoala târgoviºteanã devine, din
raþiuni certe, ºi româneascã prin promovarea limbii
române la curte sau în bisericã. Relevantã este
activitatea tipograficã orientatã prioritar spre apariþia unor
cãrþi în limba românã (din 22 de lucrãri 9 sunt în
româneºte, iar 2 în slavo-românã). Se remarcã
activitatea dascãlului Staicu ce alcãtuieºte o gramaticã
româneascã, tradusã din slavoneºte, cu text paralel. A
mai tradus o culegere de texte religioase. S-au pus
astfel bazele învãþãmântului în limba românã, ridicându-se
o serie de cunoscãtori autohtoni ai limbii slavone în
locul celor aduºi din afara graniþelor. Sunt cunoscute în
epocã, alãturi de ºcolile târgoviºtene, cele de la
Bucureºti (Sf. Gheorghe Vechi, slavo-românã; Sf. Sava,
greceascã), Câmpulung (româneascã). (V.P.)
ªELARII, CURELARII, CIZMARII ªelarii Prelucrau
pielea confecþionând ºei necesare pentru echiparea
cailor. Aceºtia sunt menþionaþi la începutul secolului al
XVII-lea: Petru ªelaru ºi fratele sãu, Badea, Ion Mihalcea
cel Mare, Limber ªelaru. Numãrul mare al acestora a
determinat organizarea lor în breaslã la 1654 fiind
menþionat Stan vãtaf de ºelari. În a doua jumãtate a
secolului al XVII-lea documentele menþioneazã ºelarii:
Oprea, Preda, Necula Pârvu, Tudorache. În secolele
urmãtoare ºtirile despre ºelari se împuþineazã, dat fiind
faptul cã Târgoviºtea nu mai dispunea de o garnizoanã
care sã facã comenzi importante. În secolul al XIX-lea,
odatã cu înfiinþarea unor unitãþi militare aceastã meserie
se revitalizeazã. Curelarii erau meseriaºi care
confecþionau hamuri pentru cai ºi diferite curele.În
perioada interbelicã aceºtia îºi aveau ateliere în faþa
bisericii Stelea, iar cel mai cunoscut era Gicã Tomescu
care confecþiona ºei ºi hamuri. Cizmarii sunt menþionaþi
în numãr mare la începutul secolului al XVII-lea printre
care: Stan, Zlate, ªerban, Eftimie º.a., dupã care ºtirile
se împuþineazã, ceea ce nu presupune cã acest
meºteºug a dispãrut. De abia dupã 1831 ºtirile se
înmulþesc, la 1847 recenzându-se 45 de cizmari
proprietari de prãvãlii. Cizmarii erau grupaþi în centrul
târgului, iar Arastaua cizmarilor fiind cunoscutã în tot
oraºul cu prãvãlii. În 1889 îºi creazã asociaþia
profesionalã denumitã Societatea Lucrãtorilor Cizmari
ºi Pantofari. În perioada interbelicã acest meºteºug a
cunoscut o înflorire deosebitã, iar cei mai renumiþi
cizmari (G. Constantinescu Burghilã, C. Mihãilescu

ªERBAN, Constantin (?  între 10 martie ºi
7.VII.1685, Waniowice, Polonia) Domn al Þãrii
Româneºti (p. 9/19 apr. 1654  28 febr. 1658; 1/11 mai
 a. 25 mai/4iun. 1660) ºi al Moldovei (oct.  nov. 1659;
17/27 ian.  17/27 febr. 1661). Fiu nelegitim al lui Radu
ªerban, a ocupat înainte de domnie, dregãtoria de
serdar. Ales domn de boieri la moartea lui Matei
Basarab, a obþinut uºor confirmarea Porþii. Pe plan intern, Constantin ªerban a suprimat o serie de biruri ºi
a reorganizat armata. Încercarea de a desfiinþa corpul
seimenilor sârbi a declanºat însã revolta acestora ºi a
dorobanþilor (27 febr. 1655). Rãsculaþii sunt zdrobiþi de
oºtile ardelene, moldovene ºi turceºti (ªoplea, 22 iun.
1655), venite la cererea domnului. Ca urmare a ajutorului
primit, Constantin ªerban încheia la Târgoviºte un tratat
de alianþã cu principele Transilvaniei. În august 1655,
Constantin ªerban a înfrânt rãscoala cãlãraºilor.
Consecinþa acestor miºcãri ºi a represiunilor ce le-au
urmat a fost deteriorarea gravã a capacitãþii militare a
Þãrii Româneºti. În baza tratatului, Constantin ªerban
i-a acordat lui Gheorghe Rákóczi II un ajutor militar de
2 000 de oameni în campania din Polonia din 1656-57,
încheiatã dezastruos pentru principe. Profitând de
absenþa principelui din þarã, pretendentul Hrizea a
pãtruns în Þara Româneascã în fruntea a 500 de
seimeni, dar este înfrânt ºi executat (8 apr. 1657). Turcii,
ostili acþiunii lui Rákóczi II, au decis înlocuirea acestuia
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numeroase lucrãri (studii ºi articole) despre istoria
militarã a Târgoviºtei precum ºi al volumului Istoria
steagului românesc. Din epoca geto-dacicã pânã la
Marea Unire (Editura Bibliotheca, 2011). A fost distins
cu Ordinul Meritul Militar clasa III, Medalia naþionalã
pentru Merit clasa III ºi cu Distincþia ortodoxã Crucea
Valahã. (G.C.)

ºi chemarea la Poartã a domnilor din Þara Româneascã
ºi Moldova, care îl susþinuserã. Refuzând sã dea curs
cererii Porþii, Constantin ªerban a fost mazilit ºi înlocuit
cu Mihnea III Radu (29 ian. 1659). Retras în Transilvania
(14 mart. 1658), Constantin ªerban a mai încercat o
datã, fãrã succes, sã reocupe tronul Þãrii Româneºti
(mai 1660). A reuºit în douã rânduri sã ocupe pentru
scurt timp tronul Moldovei (oct.-nov. 1659 ºi ian.-febr.
1661), dar înfrânt de tãtari, s-a refugiat în Polonia unde
a rãmas pânã la moarte. A ctitorit Biserica Mitropoliei
din Bucureºti, biserica domneascã din Piteºti, biserica
din Dobreni, biserica din Tinãud, biserica Mãnãstirii
Cerna-Gora de la Munkács, biserica de la Msticicov,
din aceeaºi regiune, Schitul Pãuºa (Argeº), Mãnãstirea
Jitianu ºi Biserica Sf. Vineri din Târgoviºte. Alegerea
sa ca domn s-a fãcut cu ajutorul târgoviºtenilor, care
l-au susþinut cu entuziasm, participând masiv la
fastuoasele sãrbãtori prilejuite de înscãunare ºi ridicând
un monument (1654). La scurt timp însã, domnul se
stabileºte la Bucureºti. Confruntat cu rãscoala
seimenilor (febr. 1655), a încercat o reîntoarcere la
Târgoviºte, pentru a se pune la adãpost, dar rãsculaþii
ocupaserã deja oraºul, fortificând ªanþul Cetãþii.
Miºcarea este înfrântã cu ajutorul lui Gheorghe Rakoczy,
care intrã în Târgoviºte la 10 iunie 1655 ºi încheie un
tratat de alianþã cu Constantin ªerban. Domnul se
stabileºte aici, iar marii boieri achiziþioneazã masiv
proprietãþi în zonã. În ciuda lucrãrilor de fortificare, domnul
nu încearcã sã reziste aici armatei turco-tãtare venite
sã-l impunã pe tron pe Mihnea III (febr. 1658). Trupele
sale jefuiesc cumplit oraºul ºi fug la apariþia avangãrzii
tãtare, cu excepþia unor cazaci care rezistã pânã la
cãderea nopþii la Stelea. Comandantul otoman ordonã
arderea oraºului, pentru a pedepsi distrugerea
Bucureºtiului, ordonatã de Constantin ªerban, ºi luarea
ca robi a locuitorilor tineri. Soþia lui Constantin ªerban
a fost înmormântatã în Biserica Domneascã din
Târgoviºte (1655). (A.ª./M.O.)

ªERBAN, Radu (?  12 sau 13.III.1620, Viena)
Domn al Þãrii Româneºti (oct. 1601; iul. 1602  dec.
1610; mai  sept. 1611). Autointitulat nepot al lui Neagoe
Basarab. Mare paharnic sub Mihai Viteazul, face parte
dintre boierii revoltaþi, care l-au alungat pe Simion Movilã
(23 iun./3 iul. 1601). Membru al locotenenþei domneºti
(a. 26 iun/6 iul. ºi a. 7/17 oct. 1601), este ales domn de
cãtre boieri, fiind perceput ca un continuator al politicii
lui Mihai Viteazul. Înfrânt de Simion Movilã la 15 aug.
1601 la Râmnicul Sãrat, Radu ªerban fuge în
Transilvania (oct. 1601) ºi jurã credinþã împãratului
Rudolf II (Dej, 6 nov. 1601). Sprijinit de acesta, reocupã
tronul ºi respinge încercarea lui Simion Movilã de a reveni
cu sprijinul tãtarilor în luptele de la Ogretin (13/23 sept.
1602) ºi Teiºani (14/24 sept.). Alte victorii au fost
repurtate asupra forþelor turceºti care-l aduceau pe Radu
Mihnea ºi în primãvara lui 1603 sunt atacate
garnizoanele turceºti din Dobrogea. În Transilvania,
Radu ªerban intervine cu 10 000 de oameni, la
solicitarea generalului Basta (iulie 1603) ºi zdrobeºte
armata interpusului turc Moise Székely, la moara de
hârtie de lângã Braºov. Pentru a opri incursiunile,
acceptã sã plãteascã anual marelui han 15 000 de
galbeni ºi încheie pace cu turcii. Aliat prin tratat (5 aug.
1605, 31 mai 1608) al principilor Transilvaniei, ªtefan
Bocskay ºi Gabriel Báthory, intrã în conflict cu acesta
din urmã, care se dorea stãpân al Þãrilor Române. La
29 dec. 1610 Gabriel Báthory pãtrunde în Þara
Româneascã ºi ocupã Târgoviºtea. Refugiat în Moldova,
Radu ªerban încheie un tratat cu imperialii (Roman, 20
febr. 1611) ºi în mai, reintrã în Muntenia cu forþe
cãzãceºti ºi poloneze. Gabriel Báthory este înfrânt la
Sânpetru, lângã Braºov (7 iul. 1611), dar turcii pãtrund
în Þara Româneascã ºi îl reinstaleazã domn pe Radu
Mihnea, dupã care, la 15 aug., trec în Transilvania.
Imperialii s-au retras în Moldova, de unde Radu ªerban
a luat calea pribegiei în Polonia ºi apoi în Austria (dec.
1611). Nu a reuºit sã mai obþinã sprijinul împãratului,
deºi a încercat de mai multe ori (1612, 1614 ºi 1616),
iar o tentativã fãcutã cu forþe proprii, în vara anului 1616,
a fost zdrobitã de forþele otomane în Moldova.
Înmormântat iniþial în Biserica Sf. ªtefan din Viena, fiica
sa Anca, cu sprijinul lui Matei Basarab, i-a dus
osemintele la mãnãstirea Comana, ctitoria sa (1640).
A fost ales domn de cãtre boieri la Târgoviºte, întreaga
sa domnie desfãºurându-se aici. O ceremonie unicã
au vãzut târgoviºtenii în oct. 1603, când Radu ªerban

ªERBAN, Gheorghe (22.VI.1950, Bascov, Argeº)
Absolvent al Liceului Militar Dimitrie Cantemir din
Breaza, al ªcolii Militare de Ofiþeri Activi de Tancuri ºi
Auto Mihai Viteazul din Piteºti ºi al Academiei Militare
din Bucureºti. Ocupã, la Regimentul 1 Vlad Þepeº
din Târgoviºte, rând pe rând, funcþiile de comandant de
pluton, de companie, locþiitor comandant de batalion ºi
de regiment, ºef al biroului operaþii ºi pregãtire de luptã,
comandant al regimentului. De asemenea, a mai ocupat
funcþiile de ºef al Clubului Gloria (actualmente Cercul
Militar) ºi comandant al garnizoanei Târgoviºte. A urcat
gradele militare de la locotenent la colonel. În prezent
este vicepreºedinte al Filialei Mihai Viteazul Dâmboviþa
a Asociaþiei Naþionale Cultul Eroilor, consilier editorial
al revistei Eroica ºi membru onorific al Adunãrii
eparhiale a Arhiepiscopiei Târgoviºtei. Este autor a
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ªTAMPILE POªTALE DIN SECOLUL XIX În
perioada 1841-1852 s-au folosit douã ºtampile poºtale,
având reprezentãrile: 1. ºtampilã rotundã cu dublu cerc
de 25 mm, având în partea de sus numele districtului
poºtal, iar în partea de jos numele localitãþii ºi al plasei,
încadrate de câte o steluþã cu ºase colþuri. Data era
reprezentatã în mijlocul cercului sub formã de fracþie
cu cifre arabe; 2. ºtampila rotundã cu un singur cerc de
23 mm, cu aceeaºi legendã. În ultimele decenii ale
secolului al XIX-lea, au fost folosite alternativ mai multe
ºtampile poºtale ale oraºului. Amprenta era un cerc dublu
de dimensiuni diferite (23 mm, 25 mm, 29 mm, 30 mm),
cu legenda: Târgoviºte sau Târgul-Vestei, o steluþã cu
ºase colþuri, data pe un singur rând sau sub formã de
fracþie. Culoarea tuºului folosit la imprimarea ºtampilei
era violet, negru, violet-albastru. Între 1898-1899 circula
ºi o altã ºtampilã poºtalã cu legenda: Târgoviºte, goarna
poºtalã ºi data scrisã pe un singur rând. Sigiliul poºtal al
oficiului oraºului Târgoviºte din 1873 conþinea denumirea
oraºului de Târgu-Vestei. (G.T./ C.V.)

s-a deplasat însoþit de o mare ceatã de vestiþi cavaleri
ºi boieri, pe un drum pãzit de 4000 de pedestraºi, la
Mãnãstirea Dealu, unde primeºte însemnele domniei de
la trimisul împãratului habsburgic. La întoarcerea în oraº,
domnul ºi solul au fost salutaþi cu salve de archebuzã ºi
de tun, în timp ce cavaleria executa volte, însoþite de
aclamaþiile orãºenilor. Târgoviºtea devine locul principal
pentru încheierea diverselor tranzacþii, marii boieri se
stabilesc în oraº, iar mulþi locuitori îºi specificã la nume
faptul cã sunt târgoviºteni. La 26 ian. 1611 oraºul era
ocupat de Gabriel Bathory, care se proclamã principe al
Valahiei Transalpine. În cele trei luni de domnie,
nerecunoscutã de cãtre sultan, oºtile sale au prãdat
cumplit þara, iar la Târgoviºte au distrus Mitropolia, furând
plumbul cu care era acoperitã. (A.ª./M.O.)

ªERBÃNESCU, Mihai (13.III.1956, Târgoviºte)
Urmeazã ªcoala Popularã de Artã din Târgoviºte sub
îndrumarea maestrului Marin-Petre Constantin ºi
Academia de Arte Plastice Nicolae Grigorescu din
Bucureºti. Profesor la ªcoala Popularã de Artã Octav
Enigãrescu din Târgoviºte. Bursier în arte în SUA ºi
Italia (Veneþia). Participã la numeroase expoziþii
personale ºi de grup din þarã ºi strãinãtate, mai ales la
New York. Organizeazã nouã expoziþii de grup. Are
lucrãri reþinute în muzee ºi colecþii particulare din
România, Franþa, Italia, Olanda, Germania, Spania,
Anglia, Grecia, Suedia, Rusia, Elveþia, Danemarca, India,
China, Mexic, Columbia, Venezuela, Japonia, Canada,
SUA. Realizeazã, în premierã naþionalã, la Târgoviºte,
manifestarea-eveniment creºtinã Calea Luminii (ajunsã
la ediþia a XIII-a) ºi expoziþiile Mihai ªerbãnescu ºi invitaþii
sãi; expune la Palatul Parlamentului din Bucureºti (2012).
Obþine cu elevii sãi numerose premii I, naþionale ºi
internaþionale. Este membru al Uniunii Artiºtilor Plastici
din România. I s-a acordat de cãtre Preºedenþia României
Ordinul Meritul cultural în grad de Cavaler, ºi de cãtre
Ministerul Culturii ºi Cultelor Medalia Meritul Cultural clasa
I, diplomã de excelenþã din partea Primãriei Târgoviºte
(2010). Este creatorul unui stil propriu în arta plasticã,
imagopsihismul. Invitat în numeroase tabere de creaþie în
ultimii 15 ani. (G.C.)

ªTEFAN  MITROPOLIT (1648-1653; 1656-1668)
Ierarh ºi cãrturar luminat datoritã vitregiilor vremii
pãstoreºte în douã etape. În prima perioadã a pãstoririi
sale continuã ºi desãvârºeºte activitatea culturalã
cãrturãreascã a mitropolitului Teofil. Se strãduieºte sã
tipãreascã cãrþi de slujbã cu tipicul în româneºte ºi slujba
în slavoneºte. Este perioada apariþiei cãrþilor bilingve în
cultura româneascã la Târgoviºte, fiind considerat
mitropolitul care face trecerea de la cultura eclesiasticã
slavonã la cultura eclesiasticã româneascã. În vremea
sa ºi cu binecuvântarea sa, tipografia de la Dealu se
mutã la Târgoviºte, aici tipãrindu-se Pogribania preoþilor
de mir (1650), Mystirio (1651), Târnosania bisericilor
(1652) ºi Îndreptarea legii (1652) cunoscutã sub numele
de Pravila cea Mare de la Târgoviºte. În prefaþa la
Pogribanie ierodiaconul Mihail spune: Cu blagoslovenia
prea sfinþitului pãrintelui nostru Arhiepiscopului ªtefan,
Mitropolitului a totã Þara Româneascã ºi cu voia
Creºtinului ºi de Hs. Iubitoriului Io Mathei vodã, Domnul
aceºtiiaºi þãri, mi-am nevoit de-am alãturat izvodul
slavonesc lângã cel grecesc ºi cu oameni cãrturari buni
ºi înþelepþi am tocmit ºi cu cheltuiala mea li-am tipãrit 
În prefaþa la Mystirio mitropolitul constatã  atâta
neºtiinþã de carte cât ºi faptul cã preoþii au uitat toate
rânduialele ºi tipicurile ºi cã fiecare slujeºte în felul
sãu. Se pare cã aceastã lipsã de unitate în oficierea
slujbelor se datora neînþelegerii indicaþiilor tipiconale
scrise în slavoneºte, drept pentru care ia hotãrârea
traducerii acestora în româneºte, apreciind importanþa
acestei noi modalitãþi de a prezenta bilingv cãrþi de slujbã
ºi exprimându-ºi nãdejdea cã a fãcut un lucru foarte
de treabã neamului nostru românesc. Îndreptarea legii
a fost tipãritã în tipografia preluminatului domn Matei
Voevod Basarab, cu voinþa ºi osârdia ºi toatã cheltuiala

ªOCK DÂMBOVIÞEAN Sãptãmânal de informaþie,
apare la 15 iunie 2006; iniþiator/director: Marius Buga.
Subtitrare: TU FACI ªTIREA! ªOCK te provoacã! Ai o
pozã tare, ai documente scandaloase, ºeful tãu a comis
o ilegalitate, iar tu l-ai prins? Dã-ne de veste! În ªOCK,
tu faci ºtirea!. Redactor-ºef: Mariana Ionescu, reporter
special & IT: Cãtãlin Chiþu. Pagini tematice cu schimbare
a locului de la un numãr la altul: Eveniment, Ancheta
ºock, Reporter ºock, Special, O lume nebunã,
Paparazzi, Faþa ºock, Monden, Timp liber, Politic, ªock modern, ªock festiv, ªockul judeþului,
Politic ºock, Eveniment ºock. (G.C.)
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ªTEFÃNESCU, Alexandru V. (16.II.1980,
Târgoviºte) Absolvent al Liceului Ion Heliade-Rãdulescu
ºi licenþiat al Facultãþii de ªtiinþe Umaniste 
specializarea istorie-arheologie de la Universitatea
Valahia din Târgoviºte. Master în istorie europeanã ºi
specializãri la Atlanta (Statele Unite ale Americii), Roma
ºi Veneþia (Italia) ºi Paris. Pentru o vreme cadru didactic la Universitatea Valahia, apoi responsabil de
specialitate la Biblioteca Judeþeanã Ion Heliade
Rãdulescu din Târgoviºte. Publicã, ca unic autor ºi în
coautorat, lucrãri în domeniul istoriei universale, istoriei
românilor, istoriei astronauticii, articole ºi studii în reviste
din capitalã, Târgoviºte ºi din Italia. Doctor în ºtiinþe
istorice la Universitatea Valahia din Târgoviºte. (G.C.)

mitropolitului ªtefan. Din titlu ºi prefaþã se aratã cã
traducerea s-a fãcut de pre limba elineascã pre limba
proastã româneascã de cãtre Daniil Panoneanul care
ºi iscãleºte una din prefeþe, a doua prefaþã semnând-o
mitropolitul ªtefan. Chiar din titlu reiese cã pravila era
acum dentâi propusã toatã de pre elineºte pre limba
româneascã, cu nevoinþa ºi userdia ºi cu toatã cheltuiala
lui ªtefan, cu mila lui Dumnezeu Mitropolit Târgoviºtei.
Predoslovia este o traducere fãcutã de mitropolitul
ªtefan, dupã prefaþa Sintagmei lui Matei Vlastares.
Subliniind iniþiativa ºi ajutorul dat de Matei Basarab
pentru alcãtuirea ºi tipãrirea lucrãrii, el afirmã cã
scrierea a fost scoasã ca sã fie de folosul tuturor de
.
obºte . În a doua perioadã a pãstoririi sale (1656-1668)
hirotoneºte, la 17 septembrie 1656, la Alba Iulia, pe
Sava Brancovici ca mitropolit al Transilvaniei ºi
primeºte, la Târgoviºte, în 1656, pe patriarhul Macarie
al Antiohiei. Întruneºte, în 1664, un sobor cu vlãdicii
þãrii pentru a hotãrî rânduieli mai bune în mãnãstiri.
Trecând la cele veºnice, este îngropat în 1668 în
biserica Mitropoliei din Târgoviºte. (Arhiep.)

ªTEFÃNESCU, ªtefan (11.VI.1944, Gãeºti,
Dâmboviþa) Absolvent al Liceului (azi, Colegiul Naþional)
Ienãchiþã Vãcãrescu, al ªcolii Populare de Artã 
secþia regie-actorie, al Facultãþii de Teatru a Academiei
Thalia din Târgoviºte ºi al Universitãþii de Artã Teatralã
din Târgu-Mureº, masterat în istoria Uniunii Europene
ºi absolvent al cursului de psiho-pedagogie la
Universitatea Valahia din Târgoviºte. Angajat civil al
Ministerului Apãrãrii Naþionale la UM 01370 din
Târgoviºte; profesor de teatru la Clubul Copiilor din
Gãeºti; a jucat în formaþia de teatru a Casei Armatei
din Târgoviºte; actor fondator al Studioului de teatru
Mihai Popescu, devenit teatru pentru copii ºi tineret 
de la casa de Culturã a Sindicatelor, al Teatrului Popular Tony Bulandra ºi al Teatrului Municipal cu acelaºi
nume din Târgoviºte. A jucat în spectacole regizate de
Mihai Dimiu, Dan Micu, Ion Vasiliu, Mihai ConstantinMcRanin, Eva Patko, Dan Þopa, Gabriel Apostol ºi în
compania marilor actori Ilinca Tomoroveanu, Constantin
Dinulescu, Traian Stãnescu, Cesonia Postelnicu, Dan
Alexandru Georgescu. A fost distins cu Premiul de
interpretare la una din ediþiile Festivalului Naþional I.L.
Caragiale ºi cu Diploma de Excelenþã la prima ediþie a
Zilei Naþionale a Culturii, acordatã de Primãria
municipiului ºi de Teatrului Municipal Târgoviºte. (G.C.)

ªTEFAN, Adrian (26.VIII.1938, Târgoviºte) Liceul
Ienãchiþã Vãcãrescu (1955); Facultatea de Medicinã
Generalã Bucureºti (1961). Dupã facultate este medic
la circumscripþia sanitarã Strehaia (1961) ºi la Pietroºiþa
(1963). Stagiar în chirurgie la Spitalul Pucioasa (1965).
Dupã concursul de secundariat este medic la secþia
ORL a Spitalului Judeþean din Ploieºti (1966-1969).
Dupã examenul de specialitate revine la Spitalul
Pucioasa (1969-1988). Din 1988 ºi pânã la pensionarea
din 2008 ca medic primar a fost ºef secþie ORL la
Spitalul Judeþean din Târgoviºte. A publicat în reviste
medicale de specialitate din þarã ºi strãinãtate. A
participat la congrese de specialitate în þarã ºi în
strãinãtate: Madrid, Veneþia, Budapesta, Istanbul,
Roma ºi Paris. A fost membru în colegiul de redacþie
al Revistei ORL; membru în Consiliul Naþional al
Colegiului Naþional al Medicilor. (N.V.)
ªTEFAN, Florea (10.I.1968, Sãlcioara Dâmboviþa)
Preot, conferenþiar. A absolvit Seminarul Teologic din
Bucureºti, promoþia 1989, licenþiat al Facultatãþii de
Teologie Ortodoxã Bucureºti, promoþia 1993, doctor
în teologie la Facultatea de Teologie Andrei ªaguna
din Sibiu în 2003. Consilier cultural ºi relaþii cu massmedia la Episcopia Sloboziei ºi Cãlãraºilor, Director
al Seminarului Teologic din Slobozia(1994-1999), lector universitar (2000-2005), conferenþiar (2005),
Prodecan al Facultãþii de Teologie Târgoviºte. Autor a
patru cãrþi ca unic autor, a trei cãrþi cu coautor, peste
50 de articole ºi studii de specialitate, participant la
conferinþe ºi simpozioane naþionale ºi internaþionale.
Preot la parohia Mitropolia, Târgoviºte, judeþul
Dâmboviþa. (Arhiep.)

ªTIRBEI, Barbu (Dimitrie), (VIII.1796, Craiova  2
/14.VI.1869, Nisa, Franþa). A domnit între 16 iunie 1849
 29 octombrie 1853, 5 octombrie 1854  25 iunie 1856,
întreruperea fiind determinatã de ocupaþia ruseascã. S-a
nãscut în familia marelui boier Bibescu, a fost frate cu
domnitorul Gheorghe Bibescu, dar a preferat numele
bunicului din partea mamei, care l-a ºi înfiat. Avea o
temeinicã pregãtire, dobânditã la College de France
(1817-1821), Paris, unde studiase istoria ºi ºtiinþele
politice. Întors în þarã a îndeplinit numeroase funcþii administrative. A condus mai multe ministere: de interne,
de justiþie, al treburilor publice, de externe, al cultelor
ºi instrucþiunii publice. Ca domn s-a dovedit un administrator prudent ºi eficient ºi s-a implicat activ în sprijinirea
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octombrie 1801-19/31 mai 1802. Era fiul lui Constantin
ªuþu ºi al Mariei Rosseti ºi a îndeplinit funcþii înalte la
Poartã. A intervenit în 1785 pentru repararea Bisericii
Domneºti din Târgoviºte, care s-a stricat de întâmplãrile
vremilor ºi rãmâindu-se numai dãzvãlitã, ci încã ºi sfântul
altaru dãzlipit de bisericã ºi bolta dãrãpãnatã încât era
spre cãdere a toatã biserici. Mihail ªuþu a considerat
cã era de datoria sa ca s-o înnoieascã ºi s-o învãleascã
ºi au împodobit-o cu hramul afarã cum sã vede,
dinpreunã cu luminata Doamna sa Sevasti Calimah.
Reparaþiile s-au fãcut la rugãciunea ºi îndemnarea
dumnealui Ianakhe Vãcãrescu, vel vistier ºi mare
dikeofilax al bisericii cei mari a Rãsãritului, ºi [ ]
ostenitoriu pânã la sãvârºire [ ] fiind cucernicul
eclisiarh chir Popa Grigorie Bucureºtean hartofilax,
jupan Radu Golescu vel paharnic [ ] ispravnic judeþului
Dâmboviþii ºi popa Ioan zugravu snã popa Vintilã ot
Mãlureni, sud Argeº. (M.O.)

târgoviºtenilor. Profitând de vizita domnului din 23-24
iulie 1851, orãºenii au solicitat înfiinþarea a încã trei
bâlciuri (la Duminica Tomii, Sfânta Mãrie Mare ºi Sfântul
Dumitru), deschiderea unui drum spre Braºov ºi
întocmirea unei noi hotãrnicii a moºiei oraºului. Au
continuat lucrãrile de reparaþii la Turnul Chindiei ºi în
1852 arhitectul Schlatter a efectuat predarea acestuia
cãtre maghistratul local. (M.O.)
ªTIRBEI, Constantin (1650-1720) Era fiul lui Radu
ªtirbei, mare comis, iar mama sa Ilinica, era sorã cu
Stanca, mama lui Constantin Brâncoveanu. A îndeplinit
mai multe funcþii în Sfatul domnesc: logofãt de vistierie
(1673-1676), vistier al treilea, mare sluger (1689-1690),
mare comis (1690-1962), mare clucer (1692-1695, 17031706), mare ban (1707-1715). A pãþit mare ruºine
pentru falsurile fãcute în timpul lui Antonie vodã din
Popeºti, ªerban Cantacuzino ºi Constantin Brâncoveanu.
La Târgoviºte a fost proprietarul unei case a cãrei valoare
se ridica la 1564 de taleri, fapt ce ne îndeamnã sã
considerãm cã era foarte mare. (M.O.)

ªVINÞIU, Toma P. (1908, Tulcea  1985, Sibiu)
Istoric. A funcþionat ca profesor de istorie la Liceul
Ienãchiþã Vãcãrescu ºi la Liceul Economic. A aprofundat
aspecte interesante despre evoluþia istoricã a oraºului
Târgoviºte, punând accent pe istoria învãþãmântului
(monografia ªcolii Nr. 1). (M.O.)

ªUÞU, Mihail (1730, Istanbul  1803, Istanbul). A
domnit în Þara Româneascã între iulie 1783  26 martie
/ 6 aprilie 1786, martie 1790  decembrie 1792; 7/19
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TABARCEA, Constantin (8.II.1937, Târgoviºte 
14.VII.1963, Ploieºti) Fotbalist. A început activitatea
fotbalisticã în anul 1951, la Flacãra Târgoviºte. A fost
legitimat la aceastã grupare pânã la sfârºitul anului 1955.
Principalele repere fotbalistice ale perioadei sale
târgoviºtene au fost câºtigarea, în 1953, a titlului de
campion naþional de juniori (în calitate de component al
echipei. Metalul Târgoviºte, pe baza unui subterfugiu
aflat la limita regulamentului) ºi a campionatului regiunii
Ploieºti (1955) ceea ce a condus la promovarea echipei
sale (Flacãra Târgoviºte) în divizia C. În anul 1956 a
fost transferat la Flacãra Ploieºti (rebotezatã anul
urmãtor în Petrolul) unde a evoluat pânã la prematurul
sãu deces care a stopat la numai 26 de ani o carierã ce
se anunþa strãlucitã. A jucat în echipa ploieºteanã 144
meciuri în divizia A (pentru care a înscris 16 goluri) ºi a
câºtigat cu aceasta douã titluri de campion naþional (19571958, 1958-1959) ºi o Cupã a României (1962-1963). A
evoluat în mai multe rânduri în naþionalele de juniori ºi
tineret precum ºi în 10 partide, 2 goluri din cadrul
competiþiilor europene intercluburi. Maestru al sportului.
Primul fotbalist nãscut în Târgoviºte care a reuºit sã
câºtige titlul de campion naþional. A murit pe terenul de
joc în timpul meciului Petrolul  Dinamo Bacãu. (A.B.)

Cetate de Scaun a Þãrii Româneºti. Pânã în prezent a
fost accesat de peste 50 de mii de utilizatori, multe
dintre informaþii regãsindu-se în cãrþi, articole despre
Târgoviºte. (M.S.)
TASSIAN, ªerban Avocat, doctor în drept ºi
filosofie la Paris., om politic, lider de partid, publicist.
Proprietar al moºiei Zãrãfoaia-Pucioasa. În 1918 a
contribuit la înfiinþarea la Târgoviºte a Ligii Poporului
(denumitã ulterior Partidul Poporului), având ca organ
de presã Steaua Dâmboviþei (1919-1921). A fost prefect al judeþului în timpul guvernãrii averescane (19201921), implicându-se în rezolvarea dificultãþilor de ordin
material ale populaþiei. Ca om politic, Tassian a avut
merite în apariþia ziarelor Steaua(1920-1922) ºi Gazeta
poporului (1922-1927), unde erau reflectate aspecte
esenþiale ale scenei politice târgoviºtene ºi dâmboviþene.
În 1923 a pãrãsit Partidul Poporului, urmându-l pe
Constantin Argetoianu. În anul 1924 organizaþia sa a
fuzionat cu Partidul Naþionalist Democrat-Dâmboviþa,
devenind lider judeþean. Dornic sã joace un rol important în plan politic, Tassian a optat în 1926 pentru
Partidul Naþional Þãrãnesc, pentru ca un an mai târziu
sã se înscrie în Partidul Naþional Liberal, devenind
deputat în anuii 1931-1932. Traseul sãu politic a
continuat, astfel cã în anii 30 îl gãsim înscris în PNLGheorghe Brãtianu. (M.C.)

TARBÃ, Petre (20.VI.1944, Malu cu Flori,
Micloºani, Dâmboviþa) Lupte libere, antrenor. Legitimat
la Metalul Târgoviºte (1969-1972), Clubul Sportiv
Târgoviºte (1972-1974). Vicecampion naþional. Medaliat
cu aur la Campionatele internaþionale ale RSR Maestru
al sportului. Antrenor la secþia de juniori a Clubului
Sportiv Târgoviºte (1974). (A.B.)

TATTARESCU, Gheorghe M. (X.1818, Focºani 
24.X.1894, Bucureºti) Pictor. A învãþat primele noþiuni
de picturã de la unchiul sãu, pictorul Nicolae
Theodorescu. Apreciind talentul tânãrului, Chesarie
episcopul Buzãului i-a acordat o bursã, cu ajutorul
cãreia a studiat pictura între 1845-1848 la Academia
Sf. Luca din Roma, unde a obþinut premiul I al Academiei
(1848). A continuat sã studieze la Paris, Haga etc.
S-a întors în 1852 în þarã ºi a lucrat ca profesor de
desen la Sf. Sava, apoi la Matei Basarab din Bucureºti.
Este primul care a conceput un program al Academiei
de Arte Frumoase, care s-a înfãptuit în 1863, unde a

TARGOVISTE.LIGHT-SOFT.RO Este un portal
aproape complet despre istoria ºi cultura oraºului
Târgoviºte în care doritorii pot afla date din varii domenii:
istorie, geografie, muzee, lãcaºe de cult, instituþii, sport,
mass-media etc. Conceput în întregime de ing. Ioan
Alexandru Muscalu în 2001, site-ul, lansat în 2006, este
non-profit, urmãrind doar difuzarea datelor despre vechea
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cojocarilor, cizmarilor, pantofarilor etc. În 1890,
documentele atestã existenþa a cinci ateliere de
tãbãcãrie, iar la 1915 era menþionatã existenþa fabricii
de tãbãcãrie a lui Nae Zamfirescu. În secolul al XX-lea,
tãbãcãriile ºi-au pierdut din importanþã, în mahalaua
Tabaci au mai funcþionat câteva ateliere (ºapte în 1924
ºi cinci în 1932) fiind considerate primitive ºi nerentabile.
Iosef Blaier avea un atelier mai mare cu patru muncitori
ºi producea piele ºi talpã. (G.T./ C.V.)

funcþionat ca profesor ºi apoi ca director. În lucrãrile
sale a pãrãsit aproape total formele bizantine ºi a
adoptat stilul renaºterii italiene, fiind cel care a dat
lovitura vechilor tradiþii ale picturii bisericeºti de la noi.
La Târgoviºte a pictat Biserica Creþulescu (1863) unde
a adus elemente tipice picturii academice. Renunþarea
la tradiþie, alegerea unor teme de mai largã respiraþie,
folosirea uleiului în locul frescei, sunt câteva elemente
noi folosite de pictor la împodobirea bisericii. Lucrarea
sa intitulatã Deºteptarea României, compoziþie
schiþatã în Italia ºi conceputã pe douã registre, a avut
un mare rãsunet la Roma, datoritã puternicului mesaj
cetãþenesc. În registrul superior au fost concretizate
simbolurile ºtiinþei, artei ºi filosofiei prin care Þara va
renaºte, în timp ce în cel inferior se prezenta figura
alegoricã a României. Fundalul peisagistic trata într-o
viziune sinteticã Munþii Carpaþi, Dunãrea ºi fosta capitalã
a þãrii, Târgoviºtea. (M.O.)

TÃLÃNGESCU, Paulina M. (12.IV.1869  1946)
A fost fiica Mariei ºi a lui Costache ªerbãnescu ºi a
primit o educaþie aleasã, urmând cursurile ªcolii
Centrale de Fete din Bucureºti. Institutoare provizorie
dupã absolvire (1887), a funcþionat din 1895 la ªcoala
Nr. 2 de Fete, unde s-a remarcat prin punerea în practicã
a preceptelor pedagogice moderne, prin seriozitate ºi
pasiune dovedite în desfãºurarea activitãþilor ºcolare.
S-a antrenat în viaþa culturalã a oraºului ºi a pus în
valoare talentul ºi activitatea creatoare, publicând poezii
sub pseudonimul Nirette, risipite în presa vremii
(Convorbiri literare, Convorbiri critice, Jurnalul femeii,
Revista literarã, Revista noastrã, Conservatorul,
Acþiunea sau Adevãrul). A întocmit lucrarea
memorialisticã Târgoviºtea în doi ani de ocupaþie
germanã. 1916-1918, frescã a greutãþilor cu care s-au
confruntat armata românã, prizonierii ºi populaþia
oraºului în acele momente. A fost decoratã cu Medalia
Jubiliarã (1905), Rãsplata muncii clasa a II-a (1913)
ºi Medalia de aur pentru lucru de mânã. (M.O.)

TÃBÂRCÃ, Nicolae (14.II.1925, Bordeni, judeþul
Prahova  14.VI.2007, Târgoviºte) Economist ºi om politic. Absolvent al ªcolii profesionale din Moreni, judeþul
Dâmboviþa, al Facultãþii muncitoreºti din Bucureºti, al
ªcolii Superioare de Partid de pe lângã C.C. al PCUS
din Moscova (pe care o urmeazã în anii 1958-1961), al
Institutului de Studii Economice din Bucureºti. A lucrat
ca electrician la Concordia ºi la Sovrompetrol. A intrat
de tânãr în viaþa politicã, devenind membru PMR ºi apoi
membru în C.C. al PCR. A îndeplinit diverse funcþii:
preºedinte al Sfatului Popular al regiunii Ploieºti, primsecretar al Comitetului judeþean PCR-Dâmboviþa (19681973), prim-vicepreºedinte al Comitetului pentru
problemele Consiliilor Populare, ambasador în Imperiul
Centrafrican (1977-1981), prim-vicepreºedinte al
Consiliului Popular Judeþean Vrancea (1982-1987). În
perioada cât a activat în judeþul Dâmboviþa a avut
contribuþii la dezvoltarea oraºului Târgoviºte: a conservat
arhitectura tradiþionalã, îndeosebi pe Bulevardul
Castanilor, a impulsionat realizarea platformei industriale
(Oþelãria, SARO, ROMLUX), a fost o gazdã primitoare
pentru preºedintele Franþei, Charles de Gaulle, care,
împreunã cu Nicolae Ceauºescu, au vizitat municipiul
Târgoviºte º.a. (M.C.)

TÃNASE, Anghel (1821, Târgoviºte  1900,
Târgoviºte) Pictor. S-a remarcat dupã ce a studiat pictura
bizantinã ºi a realizat la început lucrãri în stil tradiþional
datate în jurul anului 1848, dupã care acest pictor a evoluat
cãtre concepþia academicã folositã de Gheorghe
Tattarescu, mai ales în lucrãrile de dupã 1866. (M.O.)
TÃNASE, Cãtãlin-Viorel (12.VI.1975, Târgoviºte)
Baschetbalist, antrenor. Absolvent al Liceului Ienãchiþã
Vãcãrescu Târgoviºte (1994). Licenþiat al Academiei
de Educaþie Fizicã ºi Sport Bucureºti  Facultatea de
Educaþie Fizicã ºi Sport, specializarea baschet (1998).
Profesor la catedra de baschet a CSª Târgoviºte (20002011). Ca jucãtor a fost legitimat la CSª Târgoviºte
(1987-1994), Steaua Bucureºti, divizia A (1994-2000),
Cimentul Fieni, divizia A (2000-2002), BC-CSª
Târgoviºte, divizia B (2003-2006). Din postura de jucãtor
la CSª Târgoviºte a evoluat de 10 ori în echipa naþionalã
de cadeþi a României ºi de 20 de ori în naþionala de
juniori (cu care a câºtigat o medalie de bronz la
Campionatul balcanic din 1993). În perioada cât a jucat
la Steaua Bucureºti a câºtigat douã locuri 2 în
campionatul naþional ºi a fost selecþionat în echipa
naþionalã de tineret a României. Ca antrenor a activat

TÃBÃCARII Erau meseriaºii care prelucrau pieile
crude, meºteºug ce a cunoscut o dezvoltare deosebitã
în secolul al XVIII-lea când în toponimia oraºului a apãrut
Mahalaua Tabaci. Aceºtia s-au stabilit în apropierea
Iazului Morilor, devenind noii ctitori ai Bisericii Roºii.
Mulþi tabãcari erau meºteri de mai multe generaþii, printre
ei remarcându-se Grigore Tabacu, Costache sin Lazãr
Tabacu, Gencul zet Coidu. La 1831 statisticile
menþionezã 15 tãbãcari având în frunte pe starostele
Grigore Tabacu. Aceºtia asigurau materia primã
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Academiei de Studii Economice (ASE) din Bucureºti
ºi doctor în economie la aceeaºi instituþie de învãþãmânt
superior. Economist la Uniunea Judeþeanã a Cooperativelor
Meºteºugãreºti Dâmboviþa, vicepreºedinte ºi preºedinte
la Cooperativa Sârguinþa din Târgoviºte, ºef de birou
la Combinatul de Oþeluri Speciale din acelaºi oraº, apoi
lector, conferenþiar, profesor, ºef de catedrã, director
adjunct de departament la Facultatea de ªtiinþe
Economice de la Universitatea Valahia; perfecþionare
postuniversitarã (atestat de stagiu) la Universitatea
Democritus din Komotini (Grecia) ºi la Universitatea
La Rochelle (Franþa). Cercetãtor la centrul Internaþional
de Dezvoltare ºi Miºcãri Economice ºi Sociale din Paris
ºi la Universitatea Valahia. Membru în comisii
academice ºi consilii ºtiinþifice (de licenþã, grad didactic, disertaþie) de la instituþii de învãþãmânt superior din
þarã. Autor ºi coautor a numeroase lucrãri de relaþii
publice, de estetica mãrfurilor, marketingul serviciilor
publice ºi agroturistice ºi de diagnosticarea sistemului
de finanþare, producþie ºi distribuþie a serviciilor de
sãnãtate. (G.C.)

la echipe de baby-baschet, cadeþi, juniori de la CSª
Târgoviºte (2000-2011); Cimentul Fieni, divizia A
bãrbaþi (2000-2002); Biandra Târgoviºte, divizia A femei
(2005-2006); Municipal Târgoviºte, divizia A femei
(2006-2007); BC-CS Gresiloft Târgoviºte, divizia A
bãrbaþi (2007-2008); CSM-MCM Târgoviºte, divizia A
femei (2008-2010). Antrenor al lotului naþional de junioare
U 16 ºi U 18 (2004-2007). Ca antrenor are în palmares
3 titluri (2006-2007, 2008-2009, 2009-2010) ºi o medalie
de argint (2005-2006) la campionatele naþionale precum
ºi 4 Cupe ale României (2005-2006, 2006-2007, 20082009, 2009-2010), la senioare. Acestora li se adaugã o
medalie de bronz la campionatele naþionale de tineret
femei, o medalie de aur ºi una de argint la campionatele
naþionale de junioare 1, o medalie de argint la
campionatele naþionale de junioare 2, o medalie de
bronz la campionatele naþionale de junioare 3, o medalie
de argint (fete) ºi 2 medalii de bronz (bãieþi) la
campionatele naþionale de baby-baschet. În plan
internaþional, ca antrenor, are 2 participãri în cupele
europene, FIBA Eurocup (ºaisprezecimi de finalã 20082009, sferturi de finalã 2009-2010), o participare la
campionatele europene U 18, divizia B (2006), o
participare la campionatele europene U 16, divizia B
(2005) ºi o medalie de bronz la campionatul balcanic
de junioare (2006). În 2008 a fost desemnat Cel mai
bun antrenor al anului din judeþul Dâmboviþa. (A.B.)

TÂRGOVIªTE TV / TTV Intrã în emisie la 14
octombrie 2004 sub licenþa SC Semnal Media Holding
SRL. Directori: Cãtãlin Olteanu, Ion Obãgilã, Alina
Dumbravã, Mihai Eremia, Marius Badea. Redactori-ºefi:
Dan Stelian Popa, Cãtãlin Olteanu, Laura Manafu, Alina
Dumbravã. Emisiuni de vizibilitate: Realitatea de lângã
noi (anchete, reportaje), Univers cultural, Incomod
(talk-show), Cântec, joc ºi bucurie la Târgoviºte-n
Chindie, Poliþia la dispoziþia dumneavoastrã. Din 2007
în 2009 transmite sub licenþa SC Brodcast Media Enterprises SRL, iar din 24 ianuarie 2009 sub licenþa
Televiziunea Târgoviºte când îºi redefineºte ºi
reorganizeazã grila de emisiuni ºi managementul.
Directori generali: Gheorghe Dinu ºi Tibi Ciulei. Redactor-ºef: Mihai Roºoiu. Editor coordonator: Iulian
Bãnãºanu. Redactori: Mihaela Cosma, Corina
Slãmnoiu, Mãdãlina Burcea, Raluca Vacariuc, Ionuþ
Marin. Emisiuni de vizibilitate: Cultura Cetãþii / Argument pentru culturã, În faþa presei, Reporter TTV,
Dineul de ºtiri, Argument politic, Argument sportiv,
Lumea lui Guliver. Continuã. (G.C.)

TÃNASE, Constantin (1.II.1933, Rãzvad,
Dâmboviþa) Urmeazã cursurile ºcolii primare ºi
gimnaziale la Rãzvad ºi Ocniþa, ªcoala profesionalã
metalurgicã din Câmpina, ªcoala Militarã de Ofiþeri de
Geniu din Râmnicu-Vâlcea, Liceul Teoretic din aceeaºi
localitate; este absolvent al Centrului Militar de Educaþie
Fizicã ºi Sport ºi al Academiei Militare Generale din
Bucureºti. Succesiv, ocupã funcþiile de comandant de
batalion, locþiitor de comandant de brigadã, ºef de stat
major de brigadã, comandant de brigadã acþionând pe
marile ºantiere naþionale. Apoi este numit la comanda
Clubului Sportiv al Armatei Steaua ºi comandant al
Centrului de Pregãtire ºi Perfecþionare a cadrelor de la
Grãdiºtea. A urcat în ierarhia ofiþerilor de la gradul de
locotenent la cel de general de brigadã în retragere. Este
membru fondator ºi preºedinte al Filialei Mihai Viteazul
Dâmboviþa a Asociaþiei Naþionale Cultul Eroilor ºi primvicepreºedinte al Asociaþiei. Este, totodatã, ºi unul din
fondatorii revistei Eroica. A fost campion naþional la
gimnasticã la campionatele sportive militare. I s-au
conferit ordinele Meritul Militar (clasa I, II, III), Tudor
Vladimirescu ºi Meritul Cultural în grad de Cavaler.
Este Cetãþean de Onoare al Târgoviºtei. (G.C.)

TÂRGOVIªTEA Apare în mai multe serii. Publicaþie
administrativã, de 3 ori pe sãptãmânã din februarie-aprilie
1879, sub direcþia unui comitet format din Al. Gh. Penescu
ºi Isaia Lerescu (redactori), I. D. Petrescu (director, din
februarie), George Ludescu ºi ªtefan Mãrculescu. Cea
de a doua serie (între 1939-1940, condusã de Grigore
Tolea) propune o revistã pentru literaturã, artã ºi ºtiinþã.
Apoi director Grigore I. Constantinescu. Semneazã creaþii
originale, exegeze, note, articole: Victor C. Brânduº,
George Pãun, Vasile Popescu, prof. I. Stroescu, I.H.
Dârstaru. O serie nouã, ca revistã de culturã ºi artã apare

TÃNÃSESCU, Dorina (22.XII.1951, Târgoviºte)
Absolventã a Liceului (azi Colegiu Naþional) Constantin
Carabella din Târgoviºte ºi a Facultãþii de Comerþ a
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întãrea Simei cãmãraº din Bãrbãteºti o casã ºi o prãvãlie;
sau negustorii acestui târg erau amintiþi ca martori
cupeþi în diverse vânzãri. La sfâºitul secolului al XVII-lea,
sunt menþionaþi negustori care aveau prãvãlii în acest
târg: Mihu negustorul, Stanciu Mutilã, Mihu cojocarul,
Proca biv staroste din Târgoviºte, Gheorghe Cupeþ,
Pascale vornicul. În perioada brâncoveneascã, toponimul
Târgul de Sus ºi-a pierdut sensul, fiind înlocuit cu cel
de mahala. Cunoscutã anterior, mahalaua Sf. Nicolae
devenea partea cea mai activã din cadrul târgului, la care
se mai adãugau ºi mahalale vecine: Zlãtari cu Biserica
Sf. Voievozi, Mahalaua popii lui Dragomir cu Biserica
Sf. Mina (azi, dispãrutã). În urma decãderii târgului,
documentele menþionau mutarea Târgului de Sus în afara
oraºului (1714), pe vechea arterã a Câmpulungului (Târgul
din Afarã). (G.T./ C.V.)

în martie 1990 ºi pânã în 1992, când are subtitlul Revistã
de culturã ºi artã a românilor de pretutindeni. Este editatã
de Asociaþia Culturalã Târgoviºtea. Preºedinte ºi editor
Mihail I. Vlad, editor asociat Lucian Penescu. Din colectivul
redacþional: Petre Gh. Bârlea, Ion I. Drãgoescu, Lucian
Grigorescu, Mihai Oproiu, József Pildner, Aurelian
Trandafir, Ioan Viºan, Gabriel Mihãescu. Publicã poezii
din clasici, debuturi literare, prozã, recenzii, criticã literarã,
poezii din diaspora româneascã, cronici despre evenimente
culturale, scriitoriceºti petrecute în Târgoviºte. (V.P.)
TÂRGOVIªTEA NOASTRÃ Subtitratã Publicaþie
informativã editatã de Primãria Municipiului Târgoviºte,
apare lunar din februarie 2009. Este structuratã pe pagini
specializate: economic/investiþii (2, 3); din activitatea
Consiliului Local (4); culturã, învãþãmânt (5); sport (6); viaþã
religioasã (7); din agenda primarului (8). Continuã. (G.C.)

TÂRGUL DIN AFARÃ Menþionat la 15 noiembrie
1714 ca un târg periodic sau bâlciu de la Târgoviºte,
ºi-a desfãºurat activitatea în partea de nord-vest a
oraºului, pe drumul Câmpulungului, cunoscut ºi sub
numele de Târgul de Sãptãmânã. A apãrut ca o
necesitate a aprovizionãrii oraºului cu produse
meºteºugãreºti realizate de meºterii localnici. Târgul
Târgoviºtei sau Târgul de Sãptãmânã a devenit un
însemnat loc de schimb, fiind menþionat de cãtre
Frederic Wilhelm von Bawr ºi Mihail Cantacuzino, alãturi
de importante schele ºi târguri ale Þãrii Româneºti.
Venitul obþinut din vama târgului a sporit necontenit,
parte din acesta era folosit pentru întreþinerea unui spital
situat lângã Biserica Catolicã. În 1834, orãºenii din
împrejurimile târgului au construit o bisericã cu hramul
Izvorul Tâmãduirii cunoscutã ºi sub numele de Oboru.
Începând cu anul 1840, s-a pus probema mutãrii târgului
ca urmare a dezvoltãrii comerþului acestuia, în
detrimentul Târgului din Lãuntru. În perioada urmãtoare
au fost înaintate mai multe plângeri adresate
magistratului oraºului Marii Vornicii, mitropolitului ºi
domnului, prin care se solicita menþinerea Târgului din
Afarã pe acelaºi loc. Porunca magistratului oraºului din
21 ianuarie 1846 prevedea mutarea Târgului de
Sãptãmânã în lãuntru oraºului, pe terenul donat de I.
Câmpineanu ºi o parte din grãdina Mitropoliei, în suprafaþã
de 2,140 ha. La 4 februarie 1846, s-a hotãrât construirea
unui nou gard spre Mitropolie, pentru a delimita noul târg.
În noul târg comerþul a înflorit, a crescut numãrul locurilor
cu embatic pentru prãvãlii. Negustorii erau grupaþi dupã
ocupaþii, distingându-se linia cârciumarilor ºi uliþele
cavafilor, mãcelarilor, mãtãsarilor, pescarilor, sãpunarilor,
cizmarilor, oborul vitelor, locuri pentru cereale, cherestele
ºi rotãrie. (G.T./ C.V.)

TÂRGUL DE JOS Este menþionat pentru prima datã
la 1616, situat în partea de sud, între Curtea Domneascã
ºi Biserica Stelea, având un numãr însemnat de prãvãlii
ºi pivniþe. Aflându-se în apropierea Mitropoliei, a devenit,
dupã 1660, principalul centru comercial care anima viaþa
economicã a oraºului. În timpul domniei lui Constantin
Brâncoveanu, prãvãliile situate în acest târg erau des
amintite în documente. Astfel, în 1708, Dumitru Iane
vãtaf de negustori, a vândut patru prãvãlii cu pivniþa
lor, situate pe Uliþa Mare la poarta domneascã din jos;
Ghinea staroste a dat zestre fiicei sale, Aniþa, pivniþe ºi
case situate în Uliþa Mare. Cele mai multe prãvãlii situate în Târgul de Jos au aparþinut lui Pascale care
stãpânea ºapte pivniþe ºi zece prãvãlii. Din documentele
cunoscute au fost indentificaþi 20 de proprietari care
stãpâneau 20 de prãvãlii ºi 12 pivniþe, grupaþi în cel mai
activ centru comercial târgoviºtean, Târgul de Jos. În
1713 târgul a ars, iar la 7 ianuarie 1714 domnitorul
întãrea Mãnãstirii Hurez prãvãliile distruse. (G.T./ C.V.)
TÂRGUL DE SUS În secolul al XVII-lea sunt
menþionate douã târguri sub numele Bazarul de Sus ºi
Bazarul de Jos. Târgul de Sus era localizat în partea
de nord ºi nord-vest a Curþii Domneºti. La 1603 Camillo
Cavriolo ºi la 1640 Petru Bogdan Bacsic menþionau
existenþa Tâgului de Sus, dar cu denumirea de piaþã.
În perioada 1600-1660 Târgul de Sus a reprezentat cel
mai important loc de schimb din oraº, datoritã situãrii
acestuia pe tradiþionalul drum al Braºovului.
Documentele amintesc numeroase pivniþe de piatrã ºi
prãvãlii care au aparþinut orãºenilor (Moga, Iane Ganta,
Iane Egropol), boierilor (Necula mare vistiernic) ºi
mãnãstirilor. Datoritã evenimentelor de la 1658 ºi 1660,
târgul a fost puternic afectat. Cu toate acestea, se
menþionau negustori care îºi vindeau prãvãliile sau îºi
puneau zãlog mãrfurile. Deºi aflat în regres, târgul a
fost adesea menþionat: 30 aug. 1659  Mihnea al III-lea

TÂRGUL DIN LÃUNTRU Menþionat pentru prima
datã la 27 noiembrie 1782, când se atesta existenþa
prãvãliilor de zid ale lui Negoiþã Fusea. Cu timpul ºtirile
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TEATRUL MUZICAL DE AMATORI La 9 iunie 1978,
la Casa de Culturã a Sindicatelor din Târgoviºte are loc
premiera cu opereta Ana Lugojana de Filaret Barbu.
Iniþiator al teatrului, marelui tenor Octav Enigãrescu,
care a fãcut ºi regia spectacolului. Interpreþi: Lucrezzia
Brezeanu, Eugen Fânãþeanu, George Lambrache,
Constanþa Ionescu-Câmpeanu, Mariana Luca, George
Corneanu, Toma Spãtaru, Aurelia Popa, Stela Marin,
Viorica Moise, Valeriu Nistor, Ioan Mãrtoiu, Ion
Cãnureci, George Buicã, Maria Moldoveanu, Ion
Sãndulescu, Ion Casandroiu. Conducerea: Liviu
Cavassi. Scenografia: Emil-Florin Grama. (G.C.)

se înmulþesc. La 29 noiembrie 1790, sunt amintite
prãvãliile de zid cu pivniþe boltite aflate în acest târg.
Negustorii din acest târg, grupaþi între Curtea
Domneascã ºi Mitropolie, ºi-au ales ca loc de
închinãciune biserica lui Udriºte Nãsturel, pe care o vor
repara ºi întreþine, numind-o acum Biserica din Târgul
Târgoviºtei. Uliþa care trecea prin faþa bisericii a devenit
Uliþa Târgului, fiind principala arterã a comerþului
târgoviºtean pânã în contemporaneitate. În secolul al
XIX-lea Târgul din Lãuntru a cunoscut o permanentã
dezvoltare, negustorii de aici îºi desfãceau mãrfurile în
tot cursul sãptãmânii cu excepþia duminicilor ºi a celor
12 praznice de peste an. Documentele amintesc
prezenþa prãvãliilor construite pe pivniþe vechi ºi a
negustorilor de diferite specialitãþi: bãcani, bogasieri,
braºoveni, cojocari, brutari, rachieri. (G.T./ C.V.)

TEATRUL POPULAR TONY BULANDARA /
TEATRUL MUNICIPAL La 1 septembrie 1974 ia naºtere
Teatrul Popular Tony Bulandra la Casa de Culturã a
municipiului Târgoviºte cu premiera piesei Adâncimi,
cu care, apoi, la Festivalul-concurs bienal I.L. Caragiale
îºi adjudecã Medalia de Aur. Teatrul este continuatorul
formaþiei de comedie ºi dramã a Cãminului cultural
orãºenesc, Casa de culturã de mai târziu, al cãrei
debut a avut loc în toamna anului 1944 cu piesa O
scrisoare pierdutã a lui I.L. Caragiale ºi care ºi-a
desfãºurat activitatea în 26 de stagiuni, regizorii sãi fiind
Ion Vasiliu, Alexe Marcovici ºi Constantin Drãgulescu.
ªi, într-un pãtrar de veac de activitate, ºi-au rostit cu
talent replicile actorii locali: Maricica Dinescu, Aurel
Cucu, Ion Dobrescu, Andrei Petricã, Gaby Schidu,
Lucian Mucenica, Ion Matei, Preda Iamandi, Petre
Bãdârcea, George Coandã, George Corneanu, Paul
Bãnicã, Mioara Petre, Victor Fellner, Doina Munteanu,
Teodor Vasiliu, George Buicã, Aurora Dumitrache,
Alexandru Panaitescu, Nicolae Constantinescu, Vasile
Ioachimencu, Magda Niþescu, George Zamfirache, Dan
Cojocaru, Ovidiu Schumacher, Ileana Sãrãroiu, Nicolae
Milea; mulþi dintre ei au rãmas pe scenã ºi dupã 1974.
Cele mai rãsunãtoare succese au fost ºi vor fi obþinute
sub îndrumarea regizoralã a lui Ion Vasiliu, cât ºi a lui
Mihai Dimiu. Firesc, a urmat, datoritã experienþei
acumulate, cerinþelor târgoviºtenilor, ºi formãrii unui corp
de actori de certã valoare interpretativã transformarea
sa în teatru profesionist. Astfel, la 21 octombrie, 1996,
Consiliul Local al Municipiului Târgoviºte aprobã
înfiinþarea teatrului profesionist municipal Tony
Bulandra. Primul director: Paul Bãnicã. În anii urmãtori,
sub directoratul regizorilor Mihai Constantin-McRanin
ºi Dan Þopa, teatrul înregistreazã progrese, fiind invitaþi
sã punã în scenã spectacole iconoclaste Mihai
Mãniuþiu, Victor Ioan Frunzã, Laurian Oniga, Alexa
Visarion, Iura Lunaºu. (G.C.)

TÂRGUL MOªILOR Târg periodic care se þinea o
datã pe an, cu ocazia Moºilor de primãvarã. De obicei,
târgul se desfãºura în Târgul din Afarã, unde se fãceau
pregãtiri speciale, se trasau uliþe largi, se ridicau prãvãlii
ºi cârciumi. Spaþiul de vânzare se reorganiza pentru
accesul fiecãrui meseriaº, negustor, comerciant, un loc
de expunere a mãrfurilor. Comercianþii plãteau primãriei
o taxã denumitã havaietul Târgului Moºilor, a cãrei
valoare era de un leu pentru negustorii strãini, iar pentru
orãºenii târgoviºteni era de 13 parale. Se vindeau
produse ceramice tradiþionale (oale ºi strãchini)
depozitate pe strada Olãriei. Renumite erau oalele de
Muºcel care se deosebeau de cele lucrate pe Valea
Ialomiþei. Se comercializau produse de o mare
diversitate de la zarzavaturi ºi alte produse alimentare,
la produse de îmbrãcãminte ºi textile de interior realizate
în gospodãriile þãrãneºti. Nu lipseau cherestelele,
animalele, cârciumile, vânzãtorii de limonadã ºi
zaharicale, de sticlãrie ºi mãrunþiºuri. În târg se
desfãºurau activitãþi distractive (lãutari, cãluºei, bãrci,
circ), care înveseleau mulþimea de participanþi. În 1935,
Dumitru Milea a instalat circul Royal, iar Stelian
Dumitrescu din Ploieºti a adus un lanþ pentru distracþia
publicului. Prilej de destindere, Târgul Moºilor reprezenta
în primul rând o activitate comercialã, unde se desfãceau
mari cantitãþi de mãrfuri care aduceau importante venituri
atât negustorilor cât ºi primãriei. (G.T./ C.V.)
TEATRUL COMUNAL FLACÃRA Înfiinþat la
iniþiativa autoritãþilor locale, teatrul îºi începe activitatea
pe 26 august 1948 în dorinþa de a oferi publicului din
oraºul nostru ºi întregului judeþ spectacole teatrale
permanente. Colectivul artistic era format din elemente
locale talentate. Spectacolele aveau loc de douã ori
pe sãptãmânã în Târgoviºte, iar în celelalte zile se
organizau reprezentaþii în judeþ. În repertoriu se gãseau
piese precum M-am nãscut ieri de Garson Kanin, 
Rãdãcini, Ion Anapoda, Revizorul º.a. (M.C.)

TEBEICÃ, Nicolae (1885, Curtea de Argeº  1945)
Director, revizor ºcolar. A absolvit ªcoala Normalã de
Institutori. A funcþionat la ªcoala de Bãieþi Nr. 1 (19071921) ºi ca revizor ºcolar (1915). În perioada interbelicã
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Bucureºti ºi a toatã Ungrovlahia. Teodosie a fost alãturi
de boierii români, protestând faþã de abuzurile domnului
Radu Leon ºi ale sfetnicilor lui greci, obligându-l sã
semneze un act prin care aceºtia erau înlãturaþi (19
dec. 1668). Teodosie a fost înlãturat din scaunul
mitropolitan de noul domn Grigore Ghica, protector al
Bãlenilor ºi surghiunit la Mãnãstirea Tismana (iun.
1672), unde a stat aproape 7 ani. Reinstalat mitropolit,
susþine înfiinþarea de tipografii noi la Buzãu (1691),
Snagov (1696) ºi Râmnic (1705), coordonate de Mitrofan
ºi Antim Ivireanul. Principalele realizãri sunt Biblia de
la Bucureºti (1688)  prima traducere integralã în limba
românã a Sf. Scripturi ºi mai multe cãrþi de cult în limba
românã, utilizate la slujbã: Liturghierul (1680, pe
cheltuiala sa), Evanghelia (1682), Apostolul (1683),
Mãrgãritarele Sf. Ioan Gurã de Aur (1698), Evanghelia
greco-românã (1693), Psaltirea (1694), Noul Testament (1703). În calitate de exarh al Plaiurilor, a acordat
o atenþie deosebitã situaþiei religioase a românilor
ardeleni ºi a hirotonit la Bucureºti ºase mitropoliþi ai
Transilvaniei. A cãutat diminuarea numãrului de
credincioºi care s-au unit cu Biserica Romei, purtând o
intensã corespondenþã mai ales cu preoþi din ªcheii
Braºovului. A ctitorit Schitul Cetãþuia (1677-80) ºi a
refãcut Biserica Sf. Gheorghe (1681), ambele din
Râmnicu-Vâlcea. Înmormântat lângã altarul Catedralei
Mitropolitane din Bucureºti. (A.ª./M.O.)

a funcþionat ca institutor la ªcoala Nr. 2 de Bãieþi, unde
s-a remarcat prin spirit de iniþiativã, seriozitate ºi
exigenþã. (M.O.)

TEODORESCU, Mihaela (28.IV.1946, Târgoviºte)
Este absolventã a Facultãþii de Arte Plastice ºi a
Facultãþii de Muzeologie a Academiei de Artã din
Bucureºti. Profesor la ºcoli din Târgoviºte. Participã la
o expoziþie a Ambasadei SUA din Bucureºti ºi la
expoziþii de grup din Târgoviºte, din þarã ºi la tabere de
picturã. Este membrã a Uniunii Artiºtilor Plastici. Îi sunt
reþinute lucrãri în colecþii din þarã, din SUA, Italia ºi
Germania. (G.C.)
TEODORESCU, Mihail (21.11.1965, Dragodãneºti,
Dâmboviþa) Preot, conferenþiar. A absolvit Seminarul
Teologic din Bucureºti, promoþia 1987, licenþiat al
Institutului Teologic Universitar Bucureºti, promoþia 1992,
doctor în teologie, în 2004, la Facultatea Teologie
Bucureºti. Preparator, asistent, preot slujitor la Capela
Universitãþii din anul 1996, lector din 1994, iar din 2004
secretar ºtiinþific, director de studii pentru Departamentul
de Studii la Distanþã. Conferenþiar al Facultãþii de
Teologie din Târgoviºte. Autor al unor volume, articole
ºi studii de specialitate, participant la conferinþe ºi
simpozioane naþionale. Preot slujitor la Capela
Universitãþii din anul 1996. (Arhiep.)

TEODOSIE (1505-1522, Istanbul) Domn al Þãrii
Româneºti (p. 15 sept. 1521  a. 22 ian. 1522). Fiul lui
Neagoe Basarab ºi al Despinei Miliþa. A fost succesor
al marelui domn, pentru care acesta redactase
Învãþãturile lui Neagoe Basarab cãtre fiul sãu Teodosie
(1517-1521). A domnit sub tutela marelui ban Preda
Craiovescu ºi a mamei sale. Pretendentul Dragomir
Cãlugãrul, sprijinit de boierii buzoieni ºi pribegii din
Moldova, îl învinge la Târgoviºte (27 sept. 1521), iar
Teodosie, asediat în oraº (oct. 1521), se retrage peste
Dunãre. Dragomir va domni douã sãptãmâni în oraº,
pânã când va fi înfrânt de oºtile otomane ºi decapitat.
Cãpetenia otomanã, Mehmed, beiul de Nicopole, se
va instala pentru scurt timp la Târgoviºte, de unde va
face eforturi pentru preluarea tronului, pretextând
legãtura de rudenie cu Basarabii ºi atacând
Transilvania. Practic înlãturat, Teodosie se afla la
Nicopole, când beiul, ameninþat de mai mulþi
pretendenþi îl readuce pentru scurt timp la Bucureºti.
Pleacã apoi la Istanbul, împreunã cu mama sa, unde
va muri de tuberculozã. (A.ª./M.O.)

TEODORIU, Nicolae Gh. (1874, Curtea de Argeº,
Argeº  1938, Târgoviºte) Absolvent al ªcolii Normale
de Institutori din Bucureºti în 1894, a funcþionat din 1897
ca institutor ºi director (1913-1932) la ªcoala Nr. 1 de
Bãieþi. Pentru cã absolvise un curs special pentru
predarea lucrului manual, a coordonat introducerea
acestui obiect ºi la alte ºcoli din oraº. A militat pentru
dezvoltarea învãþãmântului ºi a fost delegat la Congresul
Comitetelor ªcolare care s-a desfãºurat la 5-7 iulie 1924
la Ateneul Român, unde a susþinut implicarea mai mare
a dascãlilor în repararea ºi întreþinerea ºcolii,
completarea materialului didactic, ajutorarea elevilor
sãraci prin înfiinþarea de cantine ºcolare, acordarea
asistenþei sociale etc. (M.O.)
TEODOSIE (~1620, Râmnicu Vâlcea  27.I.1708,
Bucureºti) Mitropolit al Ungrovlahiei (20 mai 1668  a.
24 iun. 1672; 15 apr. 1679  27 ian. 1708). Provenea
dintr-o familie de transilvãneni stabiliþi la RâmnicuVâlcea. Cãlugãrit la Mãnãstirea Cozia, activeazã la
Muntele Athos, apoi ca proegumen (a.1661) ºi egumen
(1662) la Argeº. Ales mitropolit al Þãrii Româneºti cu
sprijinul boierilor Cantacuzini, rosteºte pentru prima datã
Crezul în limba românã. La scurtã vreme (8 iun. 1668)
s-a decis mutarea scaunului mitropolitan de la
Târgoviºte la Bucureºti, schimbându-se ºi titulatura
mitropolitului: Arhiepiscop ºi mitropolit al scaunului

TEOFIL  MITROPOLIT (1636-1648) În 1637 vine
pe scaunul mitropoliei Þãrii Româneºti, fostul episcop
de Râmnic, Teofil, cãruia i-a revenit ºi meritul de a fi
considerat ctitor al culturii româneºti, datoritã intensei
activitãþi pe care o desfãºoarã în domeniul tipãririi cãrþilor
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THEODOR  MITROPOLIT (1521-1523) A ajuns
mitropolit în ultimul an de domnie al lui Matei Basarab
sau, probabil la puþin timp dupã moartea voievodului.
Este pomenit ca Vlãdica Theodor în douã hrisoave date
de domnitorul Vladislav al III- lea cu privire la vama de
sare de la vadul Vidinului ºi la scutirea mai multor sate
ale Mânãstirii Tismana de dajdii. Din pricina tulburãrilor
pentru domnie pãstorirea lui a fost scurtã, întrucât la 8
noiembrie 1523, în Þara Româneascã se afla pomenit
deja un alt mitropolit. Nu este trecut nici în pomelnicul
Sfintei Mitropolii. (Arhiep.)

bisericeºti, sprijinind înfiinþarea sau reînfiinþarea
tipografiilor de la Câmpulung, Govora, Dealu ºi
Târgoviºte. În tipografia de la Govora, iniþiazã tipãrirea
Pravilei celei mici de la Govora, din 1640, apãrutã în
douã ediþii: una pentru Þara Româneascã, având prefaþa
semnatã de mitropolitul Teofil, în parte tradusã dupã
prefaþa lui Petru Movilã la Nomocanonul de la Kiev din
1629, ºi una pentru Ardeal, având prefaþa semnatã de
mitropolitul Ghenadie. În vremea mitropolitului Teofil,
tipografia de la Govora se mutã la mânãstirea Dealu,
unde, în 1644, se tipãreºte Evanghelia învãþãtoare,
ultima carte, numitã ºi Cazanie, care s-a început a
se tipãri [...] în mãnãstirea din Govora ºi s-a sfârºit în
Mãnãstirea Dealu. Teofil are deosebitul merit de a
încuraja apariþia primelor cãrþi juridice, teologice ºi de
cult în limba românã. Nicolae Iorga îl numeºte, pe drept
cuvânt, unul dintre cei dintâi ctitori ai limbii româneºti
în bisericã. (Arhiep.)

THEODORESCU, Cicerone (9.II.1908, Bucureºti
 18.II.1974, Bucureºti) Poet, publicist. În timpul studiilor
liceale la Ienãchiþã Vãcãrescu este sufletul revistei
Vlãstarul (perioada 10 mai 1925  1 aprilie 1926). Aici
va publica 6 poezii, dintre care: Motto. Cititorilor noºtri,
Vagabondaj nocturn, Viziune. Steaua. De asemenea,
proza Nebunie. Fragment din scrisoarea lui C.M.
Theodorescu. La rubrica Rãbojul face prezentãri de
cãrþi ºi reviste semnate C. Teod. Apar articolele Bacovia
ºi Ion Alexandru Brãtescu-Voineºti. Anii adolescenþei,
formarea sa intelectualã la Târgoviºte, i-au marcat
profund întreaga creaþie. (V.P.)

TERMICA Societate comercialã cu capital integral de stat, având ca unic acþionar Consiliul Local al
Municipiului Târgoviºte. A fost înfiinþatã prin H.C.L. 41/
18.03.1998 care a pus în aplicare H.G. 105/25.02.1998
prin care Centrala Termicã Târgoviºte Sud a fost
transmisã din patrimoniul R.A. RENEL  Filiala
Electrocentrale Doiceºti în cel al Consiliului Local al
Municipiului Târgoviºte. La acel moment societatea
avea 98 de angajaþi ºi desfãºura activitãþile de
producere ºi transport energie termicã în municipiul
Târgoviºte. Începând cu 1.01.1999, în baza H.C.L. 264/
22.12.1998, unitatea a preluat activitatea de producere,
transport ºi distribuþie energie termicã pe care o
prestase pânã atunci R.A.G.C. Târgoviºte ºi avea un
numãr de 458 salariaþi. În prezent S.C. Termica S.A.
are 176 angajaþi ºi desfãºoarã urmãtoarele activitãþi
principale: producþie, transport, distribuþie ºi furnizare
energie termicã pentru necesarul de consum la
locuinþe ºi obiective social  culturale din municipiul
Târgoviºte; producþie ºi furnizare de energie electricã.
Pentru realizarea acestor deziderate, în decursul anilor
de când funcþioneazã, s-au realizat între altele:
modernizarea punctelor termice prin înlocuirea
schimbãtoarelor de cãldurã cu þevi cu cele cu plãci,
precum ºi automatizarea livrãrii agentului termic pentru
încãlzire ºi apã caldã menajerã; modernizarea ºi
automatizarea surselor de producere a energiei termice
(cazane de apã fierbinte); înlocuirea a cca. 40 % din
reþelele de transport ºi distribuþie din municipiu; punerea
în funcþiune a unor capacitãþi de producere a energiei
termice ºi electrice în cogenerare, având o putere
instalatã de 10 MWth, respectiv 6,5 MWe. În existenþa
sa unitatea a fost condusã, din postura de director
general, de ing. Ioan Ene (aprilie  iunie 1998), ing.
Viorel Tabacu (iunie 1998  mai 2010), ing. Ion Popescu
(mai 2010  prezent). (A.B.)

THEODORESCU, Rãzvan I. (22.V.1939, Bucureºti)
Studii superioare la Bucureºti (1963), doctor în istorie
(1972). A fost cercetãtor (1963), director adjunct (1972)
ºi director la Institutul de Istoria Artei din Bucureºti.
Membru al Comisiei internaþionalã de istoria artei, a
avut contribuþii importante la cunoaºterea culturii ºi artei
medievale româneºti. La Târgoviºte a efectuat cercetãri
la Curtea Domneascã ºi s-a dovedit un profund
cunoscãtor al principalelor monumente din oraº ºi din
împrejurimi. (M.O.)
THOMPSON, Tina-Maria (10.II.1975, Los Angeles,
SUA) Baschetbalistã. A jucat 14 sezoane (1997-2010)
în WNBA (campionatul profesionist feminin al SUA),
fiind componentã a formaþiilor Houston Cornets (19972008) ºi Los Angeles Sparks (2009-2010). De 4 ori
câºtigãtoare a WNBA. Componentã a reprezentativei
SUA, de douã ori campioanã olimpicã (2004, Atena;
2008, Beijing) ºi o datã medaliatã cu bronz la
campionatele mondiale (2006, Brazilia). Mass-media
americanã a supranumit-o Michael Jordan al
baschetului feminin. În extrasezonul din SUA a jucat
la echipe din Asia (Kumho Falcons, Coreea de Sud,
2003) sau Europa (Rovereto Basket, Italia, 2001-2002;
Spartak Moscova, Rusia, 2006-2007; Municipal MCM
Târgoviºte, 2010). În perioada ianuarie-aprilie 2010 cât
a evoluat la formaþia târgoviºteanã a avut o contribuþie
majorã la succesele acesteia în competiþiile
internaþionale ºi interne. În Euro Cup (6 meciuri, 4 victorii,
2 înfrângeri; 13,3 puncte marcate pe joc) a ajuns cu
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Dâmboviþa. Revistã agricolã bilunarã (22 iun. 1933);
Chindia. Ziar local sãptãmânal independent (26 iul.
1934  18 oct. 1934); Cuvântul liber. Gazeta Partidului
Naþional Liberal din judeþul Dâmboviþa (mart.-mai 1920);
Gura Târgoviºtei. Organ independent pentru propãºirea
gospodãriilor publice, pentru binele obºtesc (iun. 1928
 aug. 1934), sãptãmânal; Legea lui Þepeº. Ziar pentru
primenirea moralã (oct. 1928  iul. 1931); Legea nouã.
Ziar naþional-liberal (30 dec. 1918  2 nov. 1919),
duminical; Lumea nouã. Literaturã, artã, ºtiinþã (1 dec.
1928  18 ian. 1929); Meseriaºul Dâmboviþei. Ziar al
intereselor meseriaºilor (14 feb.  1 iul. 1916), bilunar;
Revista tinerimii dâmboviþene (1 feb.-nov. 1911; 1 nov.
1912), lunar; Steaua. Foaia Ligii Poporului sub
preºedinþia generalului Averescu (17 oct. 1920  20
feb. 1922; se tipãresc aici nr. 6-9/1920 ºi 1-3/1921);
Þãranul Dâmboviþei. Ziar al Partidului Naþional Român
de sub conducerea lui Iuliu Maniu (1 ian. 1923  26
mai 1924, bilunar; se tipãreºte aici de la nr. 18 la 19/26
mai 1924); Victoria Dâmboviþei. Ziar de informaþii (1
mai 1933  20 sept. 1937), sãptãmânal; Viitorul
Dâmboviþei. Gazeta Partidului Naþional Liberal din Judeþul
Dâmboviþa (20 feb. 1921-1935); Viitorul Dâmboviþei.
Organ al Partidului Naþional Liberal din judeþul Dâmboviþa
(1 ian. 1930  nov. 1937), bilunar; Voinþa. Politicã.
Socialã. Cultural. Economicã. Târgoviºte (25 oct. 1934
 14 mart. 1935); Vremea nouã. Gazeta PNL din judeþul
Dâmboviþa (20 feb. 1921  19 feb. 1922). (M.S.)

echipa în sferturile de finalã ale competiþiei (cea mai
bunã performanþã a baschetului feminin românesc din
ultimii 30 de ani). Pe plan intern a ajutat pe Municipal
MCM Târgoviºte la câºtigarea campionatului (9 meciuri,
8 victorii, 1 înfrângere; 19 puncte marcate pe meci) ºi a
Cupei României (4 meciuri, 4 victorii; 20 puncte marcate
pe meci). Cea mai titratã sportivã care a jucat la o
echipã din România. În istoria sportului românesc este
singura campioanã olimpicã care a evoluat la o formaþie
de club autohtonã. (A.B.)

TINERETUL  foaie studenþeascã Apare în iulie
1930 la Târgoviºte. Scopul ziarului se reflectã în articolul
La datorie scris de studentul Licuº Ionescu: Acum,
când puhoiul relelor date de regimul incapabilior ne
prãvãlesc în abis, acum când vedem sub ochii noºtri
terfelitã partea moralã a vitejilor de mâine ºi stagnarea
oricãrui progres, sã mai tãcem? La datorie! Sã pornim
o acþiune de trezire împotriva regimului de acaparare
ce ne sugrumã. Tot în primul numãr al ziarului se mai
scrie: Sã se ia aminte însã cã nu suntem din cei ce
cântãm «Internaþionala», cã ne iubim cu patimã «vatra
strãmoºeascã». Sufletul nostru tânãr îl închinãm pe
altarul patriei ºi al luminãrii bunului nostru popor. Ziarul
se dorea a fi purtãtorul de cuvânt al studenþimii ºi un
promotor al redeºteptãrii ºi al responsabilitãþii civice.
Teme abordate: politicã, problematica tinerei generaþii,
criticarea partidelor din cauza nepriceperii, susþinerea
revenirii lui Carol al II-lea pe tron (1930), informaþii º.a.
Scriu articole: Nicolae Ciobanu  student la Drept, Vasile
Ionescu  student la Matematicã, Niþã Nicolae  student la Academia Comercialã, Licuº Ionescu  student
la Politehnicã, Florian Anastasescu. Ziarul a reprezentat
o patã de culoare în peisajul presei dâmboviþene, atât
prin tinereþea susþinãtorilor, cât ºi prin originalitatea
ideilor ºi a argumentelor. (M.C.)

TIPOGRAFIA DE LA MÃNÃSTIREA DEALU În
renaºterea româneascã, tipografia de la Mãnãstirea Dealu
a fost iniþiatã în vremea domniei lui Radu cel Mare, care a
instalat aici tiparniþa cãlugãrului cetinian Macarie. Între
1508-1512 au fost tipãrite mari cãrþi bisericeºti: Liturghier
(1508), Octoih (1510), Evangheliar (1512). Tipografia
din Târgoviºte a lui Dimitrie Liubavici, tipãreºte în vremea
lui Mircea Ciobanul 4 cãrþi în slavonã: Molitvenic,
Evangheliar ºi un Apostol în douã ediþii. În tipografia de
la Târgoviºte diaconul Coresi tipãreºte un Triod
penticostar (iulie 1557  iulie 1558). În timpul domniei lui
Matei Basarab este reînfiinþatã, mai întâi la Mãnãstirea
Dealu, apoi la Mitropolia Þãrii Româneºti, o tipografie, cu
ajutorul Mitropolitului Petru Movilã al Kievului, care i-a trimis
voievodului muntean o tiparniþã completã, asiguratã tehnic
de o echipã de tipografi condusã de Timotei Alexandrovici
Verbiþki. Aici, meºterii Meletie Macedoneanul, Rafael
Levakoviè, Procopie Preda ºi Radu Stanciovici, Teodor ºi
Lupin Dimitrievici tipãresc: Liturghierul (1646), Imitaþia
lui Hristos (1647), Slujbelnicul (1646), Triodul
penticostar ºi Triodul postului (1649), precum ºi
Îndreptarea legii (1652). (M.S.)

TINERETUL PROGRESIST Organizaþie constituitã
la Târgoviºte în iunie 1945, având ca obiectiv educarea
tineretului pentru dragostea de þarã, credinþã
strãmoºeascã, îndrumarea vieþii spre cinste ºi omenie.
Comitetul de conducere era format din: I.C. Vissarion 
preºedinte de onoare, profesor Radu Gioglovan 
preºedinte, profesorii Stoicescu ºi Bodârcea 
vicepreºedinþi. Organizaþia a întreprins diverse acþiuni:
conferinþe în ºcoli, ajutorarea tinerilor sãraci, victime ale
rãzboiului, inaugurarea unor societãþi culturale, festivaluri
artistice cu prilejul plecãrii în armatã a tinerilor din
contigentul 1946, activitãþi de culegere a fructelor º.a.
Tineretul Progresist a devenit treptat o organizaþie
susþinãtoare a forþelor procomuniste, salutând rezultatele
alegerilor parlamentare din 19 noiembrie 1946. (M.C.)

TIPOGRAFIA DOM IMPEX (1994, devenitã
Comincom) ºi Editura Domino (1995, denumitã, mai
târziu, Zeus); director: Ion Dorin Nedelcu; editor: Maria

TIPOGRAFIA DÂMBOVIÞA (Elena ºi Ilie Gh.
Pârvulescu) Tipãreºte: Buletinul Agricol al Judeþului
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Vãcãrescu; 10/23 mai 1900; numãr festiv publicat de
acelaºi gimnaziu; ediþie unicã. (M.S.)

Nedelcu; colecþii: UFO, Paranormal. Editeazã reviste:
Eroica (primele numere), Sportul columbofil, ºi, o
vreme, Jurnal de Dâmboviþa. Participã la Salonul de
carte Ion Heliade-Rãdulescu Târgoviºte. (M.S.)

TIPOGRAFIA ªI LEGÃTORIA THEODOR
MICHÃESCU. Aici apar: Curierul Târgu-Vestei (sept.
1881-mai 1883), bisãptãmânal; Dâmboviþa. Organ de
publicitate al lucrãrilor Consiliului General ºi Comitetului
Permanent Târgoviºte (11 sept. 1881  5 ian. 1884),
sãptãmânal; Expunerea situaþiunei judeþului Dâmboviþa,
fãcutã de Comitetul permanent cu ocaziunea deschiderii
sesiunii ordinare a Consiliului general (15 oct. 1878-15
oct. 1888); Kindia. Politicã, literaturã (sept. 1878 
iul. 1879); Realitatea. Ziar naþional liberal (20 mart.
1889, nr. 1), sãptãmânal; Târgoviºtea (feb.-apr. 1879;
de 3 ori pe sãptãmânã). (M.S.)

TIPOGRAFIA NOUA (Ioan N. Negoiescu)
Tipãreºte: Credinþa. Foaie pentru bisericã, ºcoalã ºi
neam. Organ al Asociaþiei «Clerul Dâmboviþei» (16 oct.
1933  sept. 1937); Dâmboviþa nouã. Gazeta Partidului
Naþional Democrat din judeþul Dâmboviþa (10 oct. 1931
 18 ian. 1936); Gazeta poporului. Ziar oficios al Partidului
Poporului, Târgoviºte (iul. 1922  iul. 1927), bilunar;
Glasul Dâmboviþei (comuna Hãbeni) (1 mai  1 iul.
1915), lunar; Lumina. Organ al preoþilor ºi învãþãtorilor
din judeþul Dâmboviþa (Aninoasa-Bezdead) (aug. 1912 
feb. 1913), lunar; Steaua. Foaia Ligii Poporului sub
preºedinþia generalului Averescu (17 oct. 1920  20 feb.
1922), sãptãmânal; Þãranul Dâmboviþei. Ziar al Partidului
Naþional Român de sub conducerea lui Iuliu Maniu (ian.
1923  26 mai 1924, bilunar; se tipãreºte aici, de la nr.
6/15 mart. 1923 pânã la nr. 16/17 apr. 1924); Unirea.
Foaia Societãþii «Progresul» din Târgoviºte (11 iun. 1885;
se tipãreºte aici pânã la nr. 75 din an III), sãptãmânal;
Vremea Nouã. Gazeta PNÞ din judeþul Dâmboviþa (1
feb. 1927  15 feb. 1938). (M.S.)

TIPOGRAFIA TÂRGOVIªTE Tipãreºte: Uzina ºi
ogorul. Organ al Comitetului Judeþean PMR Dâmboviþa
ºi al Comitetelor provizorii judeþene ºi orãºeneºti / Organ al Comitetului Raional Târgoviºte ºi al Sfatului Popular Raional (7 nov. 1949  dec. 1964); Dâmboviþa.
Organ al Comitetului Judeþean Dâmboviþa al PCR ºi al
Consiliului Popular Judeþean (20 feb. 1968  22 dec.
1989; cotidian pânã la 4 mai 1974, apoi sãptãmânal);
Dâmboviþa liberã, ziar independent de informaþie (22
dec. 1989  aug. 1991). Dâmboviþa, ziar independent de informaþie (apare la aceastã tipografie pânã în
1994, când se tipãreºte în tipografie proprie). În
Catalogul periodicelor dâmboviþene (Serghie
Paraschiva, Victor Petrescu, Târgoviºte, 1982), din
care am extras ºi datele de mai sus, sunt trecute în
ordine alfabeticã nu mai puþin de 88 de foi volante
apãrute în perioada 1973-1981, anul la care se opreºte
aceastã lucrare, dupã care pânã în 1989 mai apar
numeroase alte publicaþii asemãnãtoare. Distribuite
gratuit, acestea aveau diverºi editori: Comitetul
Judeþean al PCR, Consiliul Judeþean Popular, Crucea
Roºie, întreprinderi industriale, Casa Agronomului, Miliþia
Judeþeanã, instituþii de culturã ºi de învãþãmânt, consilii
intercooperatiste, sindicate, organizaþii ale femeilor,
Comitetul judeþean al UTC, Direcþia Sanitarã, Casa
Corpului Didactic, Comitetul Judeþean de Culturã ºi
Educaþie Socialistã etc., practic toate domeniile vieþii
economice, sociale ºi culturale. (M.S.)

TIPOGRAFIA PRESTO 1 (1996); Director: Cornel
Bârloiu. Situatã în bulevardul Mircea cel Bãtrân, dispune
de utilaje moderne, aici tipãrindu-se, printre altele,
publicaþiile Litere  Revistã lunarã de culturã a Societãþii
Scriitorilor Târgoviºteni; Curier  Revistã de culturã ºi
bibliologie, Interferenþe, Cristalul, Razã de luminã
precum ºi mai multe reviste ºcolare, cãrþi, broºuri,
etichete, tipizate, afiºe ºi pliante diverse. Tot aici se
tipãresc broºuri ºi cãrþi pentru învãþãmântul universitar
ºi preuniversitar. (M.S.)
TIPOGRAFIA ªI LEGÃTORIA VIITORUL (Ilie E.
Angelescu). Tipãreºte: Anuarul Gimnaziului Enãchiþã
Vãcãrescu (1898-1922); Anuarul ªcolii Profesionale
de Fete I. Fusea (1909-1915); Credinþa. Organ al
Partidului Conservator din Dâmboviþa (3 feb.  29 iun.
1908); Ziar duminical (12 ian.  2 feb. 1914);
Expunerea situaþiunei judeþului Dâmboviþa, fãcutã de
Comitetul permanent cu ocaziunea deschiderii sesiunii
ordinare a Consiliului general (15 oct. 1888  oct. 1913);
Expunerea situaþiei cãilor de comunicaþii din judeþul
Dâmboviþa (1906-1915); Înãlþarea. Organ de conservare
naþionalã (6 iul. 1914  15 aug. 1916), bilunar; Raport
general asupra activitãþii serviciului veterinar al judeþului
Dâmboviþa (1905-1906); Rãsãritul. Organ naþionalistdemocrat. Valea Lungã  Dâmboviþa (1 ian.  1 mai
1913), lunar; Scrieri. Drept. Literaturã (1 mar. 1886 
1 apr. 1886); 10 mai 1998 Târgoviºte  10 mai 18981899; numãr unic festiv publicat de Gimnaziul Enãchiþã

TIPOGRAFIA THEODOR MIHÃESCU Tipãreºte, în
timp: Armonia, Aurora Dâmboviþei, Kindia, Realitatea,
Târgoviºtea. (M.S.)
TIPOGRAFIA UNIREA Tipãreºte: Ancheta,
sãptãmânal; director I.G. Vasiliu (12 sept. 1934  11
oct. 1946); Cuvântul pensionarilor ºi IOV din judeþul
Dâmboviþa. Organ comunicativ al pensionarilor publici
ºi IOV Târgoviºte; Revista juridicã. Doctrinã ºi
jurisprudenþã (1 feb.  1 nov. 1940), lunar. (M.S.)
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TIPOGRAFIA Viitorul (Ilie E. Angelescu).
Tipãreºte Bibliografia Didacticã Românã, publicaþie
lunarã (1 aug. 1915). (M.S.)

ºi filologie (1882-1885). Membru corespondent (din
1877) ºi titular (din 1890) al Academiei Române,
preºedinte al Secþiei literare (1899-1902), al celei istorice
(1901-1903) ºi vicepreºedinte (1907-1909) al Academiei
Române. Membru al Societãþilor Arheologice din Paris,
Orléans, Bruxelles, Roma, Atena, Odesa ºi Moscova,
distins cu premii ale Academiei în 1877, 1882, 1885.
Prin lucrãrile sale a încurajat cercetarea ºi a clarificat
probleme controversate din istoria Târgoviºtei. A intuit
cã începuturile Târgoviºtei ca aºezare feudalã trebuie
cãutate în sec. al XIII. (M.O.)

TIPOGRAFIA VIITORUL (Petre G. Popescu)
Tipãreºte: Clerul Dâmboviþei, revistã lunarã a Asociaþiei
Preoþilor din judeþ (9 oct. 1921  15 apr. 1925; Amicul
þãranului. Ziar politic ºi cultural al Partidului Þãrãnesc
din Dâmboviþa (10 ian. 1922  mai 1924); Buletinul
Agricultorilor Dâmboviþeni, revistã lunarã (13 iun. 19261927); Cultura poporului. Gazetã politico-economicã
ºi literarã (oct. 1926  mai 1927), bilunar; Buletinul
Camerei de Comerþ ºi Industrie Târgoviºte (1928-1938);
Buletinul Oficial al Primãriei Târgoviºte (1943-1949);
Curierul economic al judeþului Dâmboviþa. Ziar politic,
economic, bilunar (1 sept. 1924  ian. 1938);
Dâmnboviþa medicalã. Buletin lunar medical,
farmaceutic ºi veterinar (mart. 1936  iun. 1937);
Glasul nostru. Organ pentru solidaritatea corpului
învãþãtoresc ºi apãrarea intereselor profesionale (ian.
1928  iun. 1929); Graiul Dâmboviþei. Revista Asociaþiei
Corpului Didactic Primar din judeþul Dâmboviþa (apr.
1923  mai 1943), lunar; Luceafãrul poporului. Organ
al Partidului Poporului  Octavian Goga, organizaþia de
Dâmboviþa (mart. 1932  dec. 1933); Lupta dreptului
(dec. 1919  ian. 1920), lunar; Sentinela Dâmboviþei.
Organ al Societãþii «Fiii apãrãtori ai patriei» din judeþul
Dâmboviþa (sept. 1920  sept. 1921), de trei ori pe lunã;
Steaua. Foaia Ligii Poporului sub preºedinþia generalului
Averescu (17 oct. 1920  20 feb. 1922; la aceastã
tipografie au apãrut nr. 1-4/1920); Steaua Dâmboviþei.
Foaia Ligii Poporului de sub preºedinþia generalului
Averescu (15 oct. 1919  aug. 1921); Sãptãmâna,
revistã a Liceul Militar Mãnãstirea Dealu (16/22 dec.
1918  mai 1919); Þãranul Dâmboviþei. Ziar al Partidului
Naþional Român de sub conducerea lui Iuliu Maniu (1
ian. 1923  26 mai 1924 bilunar; se tipãreºte aici, pânã
la 15 mart. 1923); Vlãstarul, publicaþie ºcolarã (7 apr.
1919  apr. 1926), bilunar. (Din dec. 1925 are subtitlul
Revista Liceului «Ienãchiþã Vãcãrescu»). (M.S.)

TOLLEA, Grigore Publicist, om politic, membru
marcant al Partidului Naþional Liberal.. Dupã 1918 s-a
implicat în consolidarea organizatoricã a partidului în
Târgoviºte ºi judeþ. Colaborator la ziarele Legea nouã
(1918-1920) ºi Vremea nouã (1921-1922), prezenþã
activã în Clubul liberal, membru în Comitetul de redacþie
al ziarului Viitorul Dâmboviþei (1921-1935) alãturi de
Polizu Dragomirescu, Irimescu-Cândeºti, Ghica
Diculesu º.a. Prefect al judeþului în anii 1922-1923. În
martie 1923 ºi-a dat demisia din partid ºi a editat ziarul
Libertatea. În perioada martie 1922-februarie 1923 a
fost preºedintele Comisiei Interimare a judeþului,
sprijinind lucrãrile de sistematizare ºi înfrumuseþare a
Târgoviºtei. A fost consilier comunal (1926-1927),
contribuind la rezolvarea unor stringente probleme
sociale ºi materiale ale târgoviºtenilor. A revenit în PNL
ºi a fost ales deputat (1927-1928). În toamna anului
1944 s-a implicat în efortul de reactivare a PNL, fãcând
parte din Delegaþia permanentã. A avut merite legate
de preocuparea PNL pentru a-ºi menþine influenþa ºi
controlul în cadrul creditului târgoviºtean. Astfel, Grigore
Tollea a condus în anii interbelici, împreunã cu Ion
Dimitriu, Societatea de credit ºi economie a meseriaºilor
Sfântul Ilie. (M.C.)
TOMA, Georgeta (9.III.1952, Bãleni, Dâmboviþa)
Absolventã a Liceului Teoretic din Bãleni ºi a Facultãþii
de Istorie-Filozofie de la Universitatea Babeº-Bolyai
din Cluj-Napoca. Predã la ºcoala din ªtefãneºti
(Prahova), apoi este bibliotecar la Biblioteca Judeþeanã
Ion Heliade Rãdulescu Dâmboviþa, muzeograf, ºef de
secþie la Oficiul Judeþean pentru Patrimoniu Naþional
Dâmboviþa ºi ºef de secþie la Complexul Naþional Muzeal
Curtea Domneascã din Târgoviºte. Publicã lucrãri
(cãrþi, studii, articole) despre istoria Târgoviºtei ºi
judeþului Dâmboviþa, cât ºi despre personalitãþi
târgoviºtene ºi dâmboviþene. (G.C.)

TIPOGRAFIA VULTURUL (Ioan N. Negoiescu).
Tipãreºte: Dâmboviþa. Ziar politic independent,
sãptãmânal (1 mart.  10 apr. 1905). (M.S.)
TOCILESCU, Gr. I. (26.X.1850, Fefelei, Mizil 
18.IX.1909, Bucureºti) Studii secundare la Ploieºti ºi
Bucureºti ºi superioare  drept (1868-1974) la Bucureºti.
A urmat specializãri la Praga ºi Viena (1875-1877),
doctor în filozofie la Praga (1875). Profesor de istorie
anticã ºi epigrafie la Universitatea din Bucureºti (din
1891) ºi director al Muzeului Naþional de Antichitãþi.
Secretar general al Ministerului de Instrucþie (1881-1885)
ºi inspector general al învãþãmântului (1885-1890). A
întemeiat ºi condus Revista pentru istorie, arheologie

TOMA, Petre (1.VI.1946, Bãleni, Dâmboviþa).
Profesor, dirijor, compozitor. Absolvent al Liceului
Pedagogic Buzãu ºi al Conservatorului din Iaºi (1971).
Activeazã ca profesor de muzicã la Liceul Pedagogic
Buzãu, ªcoala Brãneºti, ªcoala Nr. 1 ºi Liceul de
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închinat toatã energia prin specialitatea medicalã în care
a excelat. (N.V.)

Muzicã ºi Artã Plasticã din Târgoviºte. Înfiinþeazã ºi
conduce grupuri vocal-instrumentale ºi orchestre cu care
obþine premii la diverse concursuri judeþene ºi naþionale.
Compune piese vocale ºi instrumentale reunite în mai
multe lucrãri de specialitate: La ºcoalã (1997), Carte
de cântece ºi piese pentru pian ºi orgã (2000), Carte
de cântece pentru preºcolari ºi ºcolari (2004). ªef de
partidã la celebra coralã Cântarea României a
Sindicatului Învãþãmânt din Târgoviºte; dirijor al unor
formaþii muzical-instrumentale de la ºcolile Vasile
Cârlova ºi Smaranda Gheorghiu din acelaºi oraº.
Pentru activitatea desfãºuratã primeºte titlul de
profesor evidenþiat (1985). În anul 2003 obþine premiul
pentru creativitate didacticã, iar în 2010 distincþia
Gheorghe Lazãr  clasa I, diplome din partea unor
instituþii de culturã. Este unic autor ºi coautor al unor
lucrãri de educaþie muzicalã ºcolarã ºi al unui ciclu
de romanþe-lieduri pentru vioarã ºi pian ºi al imnului
Târgoviºtei. (M.C./G.C.)

TOMªA, Alexandra (14.I.1985, Târgoviºte) Poetã.
Ciclul gimnazial, inclusiv cel liceal la Târgoviºte (2004).
Absolventã a Facultãþii de Limbi ºi Literaturi Strãine a
Universitãþii Bucureºti. Preocupãri literare din timpul
ºcolii. Membrã a Cenaclului literar târgoviºtean Elena
Vãcãrescu (din 2000) ºi a Cenaclului Naþional
Sãgetãtorul sub egida Uniunii Scriitorilor din România
(2003). Publicã poezie în revista Litere, la Jurnal de
Dâmboviþa, Dâmboviþa, Poesis, Universul ºcolii,
Clipa sideralã (Chiºinãu), Concordia (Ucraina). Obþine
diverse premii la nivel naþional. În 2004, Diploma de
Excelenþã a Uniunii Scriitorilor din România, destinatã
tinerelor talente. Autoare a volumelor de versuri: Dulciuri
ºi pãcate (2003), Închisoarea poeþilor (2004). (V.P.)
TOMªA, Leon (sec. XVII) Domn al Þãrii Româneºti
(a. 14/24 dec. 1629  24 iul./3 aug. 1632). Fiul unui
negustor de stridii, se pretindea fiul domnului ªtefan
Tomºa II. La scurt timp dupã instalare, din cauza
fiscalitãþii excesive ºi a acordãrii de drepturi grecilor din
anturajul sãu, boierii pãmânteni se revoltã (oct. 1630)
ºi fug în Ardeal, cu banii destinaþi tributului. Forþat de
situaþie, Leon Tomºa dã douã aºezãminte (iul. 1631),
prin care alunga grecii din þarã, desfiinþa dãrile recent
introduse ºi scutea de obligaþii boierii, mazilii ºi preoþii.
O oaste a boierilor pribegi, condusã de aga Matei din
Brâncoveni (viitorul domn Matei Basarab), este înfrântã
lângã Bucureºti (23 aug./3 sept. 1631), dar domnul este
mazilit în urma intervenþiei principelui Transilvaniei,
Gheorghe Rakoczi. S-a ocupat de reºedinþa de la
Târgoviºte, atenþie sporitã fiind acordatã Mitropoliei ºi
mãnãstirilor Dealu ºi Viforâta (1630). Leon Tomºa a
stat la Târgoviºte pe parcursul verii 1631, câºtigând pe
orãºeni în cazul unui atac din Ardeal. (A.ª./M.O.)

TOMESCU, Ion (7.I.1931, Târgoviºte  4.VI.2006,
Paris) Urmeazã cursurile Liceului Ienãchiþã Vãcãrescu
din Târgoviºte (azi Colegiul Naþional) ºi pe cele ale
Conservatorului Ciprian Porumbescu din Bucureºti.
Redactor realizator de emisiuni muzicale ºi dirijor la
Radiodifuziunea ºi Televiziunea Românã; dirijor la diferite
instituþii culturale ale armatei, ale universitarilor
bucureºteni, la Circul de Stat ºi la teatre din Capitalã ºi
Piteºti. I se acordã la festivaluri din Japonia ºi Italia
premii pentru muzica de film pentru copii. Concerteazã
cu formaþia sa instrumentalã în Germania, Belgia,
Franþa, Suedia ºi Ungaria. Devine membru al Societé
des Auteurs Compositeurs et Editeurs de Musique din
Franþa, fiind apelat în Hexagon drept omul orchestrã.
De-a lungul anilor a fost încununat cu premii, pentru
compoziþie, ºi la Festivalul de romanþe Crizantema de
Aur de la Târgoviºte. Se exileazã în Franþa, locuind la
Nogent  sur  Marne, lângã Paris, unde fondeazã
Asociaþia Internaþionalã Les Amis de la Chanson et de
la Dance Roumaine. Înceteazã din viaþã în Franþa la 4
iunie 2006 ºi este înhumat la Târgoviºte. (G.C.)

TOPONIMUL TÂRGOVIªTE Este un oiconim
major  cum relevã o variantã, care sugereazã existenþa
unei aºezãri deschise ºi înseamnã locul unde a existat
o piaþã, iarmaroc, bazar sau târg. În vechea slavã
trugovite însemna târg, piaþã sau bazar, din care s-a
format adjectivul turgov, la care s-a adãugat sufixul 
iºte, care în acest fel s-a romanizat. Din aceastã cauzã
nu este un toponim slav, ci unul românesc, care a
provenit de la un apelativ de origine paleoslavã.
Târgoviºtea desemna în fond, ca ºi Târgul Jiului, Târgul
Gilortului, Târgul Begãi, Târgul Ocnei, Târgul Mureºului,
Târgul Trotuºului, Târgul Ialomiþei. Târgoviºtea însã a
întrecut în importanþã toate aceste târguri, pentru cã
era ºi reºedinþã domneascã. În apropierea sa, s-a
dezvoltat ulterior, un alt târg, numit prin opoziþie 
Târgºor (Târgul cel Mic). În opoziþie cu acest nume,
Târgoviºte reprezenta Târgul cel Mare. Denumirea s-a

TOMESCU, Ramiro (20.IV.1924, Bucureºti 
19.VIII.2009, Bucureºti) Liceul Sf. Sava Bucureºti
(1943); Facultatea de Medicinã Generalã Bucureºti.
Medic, stagiul în 1949-1953, Dispensarul Rãzvad.
Neurolog începând cu 1955, an în care a înfiinþat secþia
de neurologie a Spitalului Târgoviºte. Neurolog talentat
cu o pregãtire profesionalã solidã, a obþinut rezultate
terapeutice foarte apreciate, concomitent cu
tratamentele clasice de neurologie adãugând ºi
homeopatia, specialitate care l-a fãcut cunoscut în þarã
ºi la congrese internaþionale. A colaborat la reviste de
homeopatie. Bucureºtean prin naºtere, la maturitate s-a
contopit cu oraºul de adopþie, Târgoviºte, cãruia i-a
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Scrima în corelaþie cu celelalte ramuri sportive. Profesor
de educaþie fizicã la Liceul Militar Mãnãstirea Dealu
(1931-1937), apoi la Liceul Ienãchiþã Vãcãrescu din
Târgoviºte (1938-1970). Suplimentar, în aceste perioade
de timp a predat cursuri de scrimã ofiþerilor din
Regimentul 3 Linie Târgoviºte (1936-1937) ºi elevilor
ªcolii de Ofiþeri de Cavalerie Târgoviºte (1934-1937),
educaþia fizicã la Liceul Comercial Târgoviºte (19411942), gimnastica la ªcoala Pedagogicã de Fete
Târgoviºte (1951-1957). Primul director ºi antrenor al
secþiei scrimã, la ªcoala Sportivã de Elevi Târgoviºte
(1958-1964). Membru al unor delegaþii de specialiºti
români în educaþie fizicã participante la misiuni de
informare profesionalã în Germania (1937) ºi Polonia
(1938). Instructor de tir cu specializare în Germania
(1943). În foarte lunga sa carierã de profesor de educaþie
fizicã a avut ca elevi, între alþii, pe Voievodul Mihai (viitorul
Rege Mihai I), Laurian Cristescu (cãruia i-a cãlãuzit
primii paºi în ceea ce ulterior va fi o carierã de excepþie
ca tirist, multiplu campion ºi recordman naþional,
maestru al sportului, antrenor emerit), Agripina Saulea,
Mimi Bãrbulescu, Leni Grigoroiu, Mary Dinu, Magda
Duþu (componente ale primei generaþii de aur a voleiului
feminin târgoviºtean), Horia Ghibãnescu, Dumitru
Dumitrescu, Viorel Popescu, Decebal Neagu, Cornel
Dinu (fotbaliºti divizionari A) º.a. (A.B.)

datorat cancelariei domneºti, care a accentuat originea
cetãþii de loc de târg, repetabil (periodic, dovadã fiind
sufixul iºte), dar diferenþiindu-l printr-o plenarã
sonoritate faþã de celelalte târguri. Poporul l-a numit
pânã târziu, Târgul cel Mare, Târgul Domnului.
Denumirea simplã de târg sau piaþã e prezentatã în
multe pãrþi: Empore (Grecia), Turk (Finlanda), Bazargic
(Bulgaria). În timp au existat etimologii fanteziste, uneori
eronate pe care seriozitatea, simþul lingvistic le repugnã
cum au fost: Târgul Oastei, Târgul Veºtilor, Târgul Oilor,
Târgul de Vest, Târgul Oiºtilor, Târgul Vestei, Târgul
Viºtii etc. Toponimul Târgoviºte este prezent ºi pentru
un oraº în Bulgaria (care a primit acest nume din 1934),
un sat în Macedonia de nord, în Ucraina ºase sate, în
Polonia un oraº Targowisko, unde Kosciusko a dat
vestita sa constituþie, un sat în Macedonia de sud,
probabil ºi în alte pãrþi. O altã ipotezã, demnã de a fi
luatã în seamã este ºi aceea cã nu este un toponim de
sorginte curat vechi slavã. Este posibil sã fie un
asimilat, datorat unei îndelungate convieþuiri cu slavii
de sud, între secolele VI-X, care îºi are rãdãcina într-un
traco-iliric ºi latin asemãnãtoare, TERG, romanizat
de-a lungul unui proces complex de formare a limbii, în
TARG, urmat de sufixul ISTE, care, la rândul sãu, ar
putea proveni tot dintr-un traco-iliric latinizat, de
asemenea alterat, ESTE fenomenul general Â care, de
altfel, este un exemplu concludent al latinitãþii limbii
române provine din sunetul Ã, pronunþându-se printr-o
semideschidere a gurii, emisia fiind umbritã de nota
care a dus la acel semn diacritic, în româna scrisã, în
formã de semilunã cu terminaþiile întoarse în sus, aºezat
deasupra lui A ºi nu a lui I. S-a spus cã traco-iliricul,
dar ºi latinescul TERG/TERGUM, din care s-ar fi ivit
TA(Â)RG, ar avea semnificaþia de spate, dos. Dar
traco-iliricul TERG are ºi înþelesul de loc de piaþã, care
în vechea slavã de sud este posibil sã fi dat forma TÂRG,
aºa cum sufixul ISTE nu este exclus sã fi derivat din
VIA, care în latinã înseamnã cale, drum, ceea ce
prin alienare, în protoromânã, aflatã într-o lungã
coabitare cu slava de sud, sã fi dat VISTE. ªi, atunci,
n-ar fi deloc hazardant sã traducem numele oraºului
prin locul (de piaþã) de pe (din) drum, el fiind  dupã
cum o mãrturisesc unele descoperiri arheologice  o
astfel de aºezare încã de la confluenþa veacurilor XIII ºi
XIV, cu evident rost de popas, nu numai de mas, dar ºi
de schimb ºi vânzare de produse. Cãci, aºezarea se
va fi ivit pe una din cãile de acces transcarpatice ºi
transdanubiene dinspre Europa centralã spre Asia Micã
ºi Marea Neagrã. (M.O./ G.C.)

TRIBUNALUL JUDEÞULUI DÂMBOVIÞA La
început Tribunalul Judeþean ºi-a desfãºurat activitatea
în diferite clãdiri improprii. În tradiþia familiei Nicolaescu
(de avocaþi târgoviºteni), se fixa Tribunalul în sala Iancu
Filip (devenit hotel Pitiº). Potrivit planului întocmit în
1886 de C. Alexandrescu, Tribunalul era situat pe strada
Stelea, în imediata apropriere a actualei Bãncii Române
de Dezvoltare. O altã sursã ,darea de seamã a situaþiei
administrative pe anul 1887 spune cã Tribunalul era
situat în imobilul Ghiþã Gavrilescu la etajul doi. În
conformitate cu Regulamentul Organic (1831), a luat
fiinþã Judecãtoria judeþului Dâmboviþa, cu sediul în
Târgoviºte, având ca sferã de competenþã întreg teritoriul
judeþului. Instituþia se afla în directa subordonare a Marii
Logofeþii a Dreptãþii (devenitã ulterior Ministerul Justiþiei).
Îºi schimbã denumirea, în anul 1857, în Tribunalul
judeþului Dâmboviþa. Odatã cu legea de organizare
judecãtoreascã din 1865, personalul tribunalelor din judeþ
se extinde, compunându-se dintr-un preºedinte, doi
membri, un supleant, un procuror ºi un substitut. Unul
dintre membri era numit judecãtor de instrucþiune. Potrivit
articolului 89 al Legii din 1865, pe lângã fiecare tribunal
era creat un corp de portãrei. Atribuþiile acestui corp
erau de a executa somaþiile, comandamentele,
urmãririle imobiliare, mandatele de arestare ºi
depunere, protestele de poliþe, executarea sentinþelor
ºi hotãrârilor judecãtoreºti, comunicarea actelor de
procedurã etc. Portãreii ºi agenþii de execuþie nu erau

TORJE, Vasile (14.V.1907, Giriºul de Criº, Tãrianu,
Bihor  februarie 1988, Târgoviºte) Scrimã. Absolvent
al Liceului Samuil Vulcan din Beiuº (1927). Licenþiat
Magna cum laudae al Institutului Superior de Educaþie
Fizicã din Bucureºti (1931) cu o tezã de licenþã intitulatã
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au fuzionat societãþile petroliere: Creditul Minier,
Redevenþa, Petrol Blok, Columbia, Nafta Românã ºi
Conducta Petroliferã Copãceni-Plopeni, prin încorporare
ºi absorbþie a acestor societãþi, de cãtre Sovrompetrol,
în conformitate cu Convenþia româno-sovieticã din 17
iulie 1945 ºi Legea de organizare a Societãþii
Sovrompetrol din 3 aprilie 1946. Societatea
Sovrompetrol s-a desfiinþat prin acordul din 13
decembrie 1955 dintre guvernul URSS ºi RP Românã
care prevedea transferarea cotei de participaþie sovietice
cãtre statul român. Trusturile au continuat sã funcþioneze
în baza aceleiaºi structuri organizatorice a fostei
societãþi Sovrompetrol, respectiv în cadrul Direcþiei
Generale a Petrolului din Ministerul Industriei ºi
Petrolului, având ca obiect de activitate extracþia de
þiþei. Prin ordinul nr. 137 din 24 iul 1956, la 1 august
1956 Trustul de Exploatare a Þiþeiului Nr. 2 Moreni
împreunã cu subunitãþile sale (Schela Moreni, Schela
Ochiuri, Schela Gura Ocniþei, Oficiul Autotransport,
Oficiul Bunuri, Oficiul Construcþii ºi Montaje) ºi Trustul
de Exploatare a Þiþeiului Nr. 5 Târgoviºte împreunã cu
subunitãþile sale (Oficiul de Autotransport, Oficiul Bunuri
Comune ºi Sociale, Oficiul Construcþii ºi Montaje) se
comaseazã prin fuziune, înfiinþându-se Trustul de
Extracþie Târgoviºte cu sediul în Târgoviºte, având ca
obiect extracþia þiþeiului cu urmãtoarele subunitãþi: Schela
Moreni, Schela Gura Ocniþei, Schela Ochiuri, Schela
Târgoviºte, Întreprinderea de Foraj Moreni, Întreprinderea
Construcþii Montaj Moreni, Întreprinderea Transporturi
Moreni, Întreprinderea Bunuri de Consum Moreni. În
perioada 1960-1966 producþia de petrol înregistreazã o
scãdere ca urmare a declinului natural al vechilor schele
Moreni, Gura Ocniþei ºi Târgoviºte. Prin descoperirea
unor noi surse în sudul judeþului ºi vestul judeþului (Titu,
Drãgãieºti) ºi intensificarea mãsurilor de recuperare
secundarã în schelele vechi, producþia a ajuns sã
creascã, astfel cã în anul 1967 se depãºea nivelul anului
1950. Forajele de adâncime, în care judeþul Dâmboviþa
deþinea un loc fruntaº pe þarã prin sonda 6002 m de la
Mãrgineni ºi perfecþionarea metodelor de sãpare ºi
exploatare a sondelor au dat un nou impuls extracþiei
de þiþei. Folosirea utilajelor de înaltã tehnicitate, grupate
în instalaþiile 4 DH, 3 DH, 4 LD ºi trecerea la aplicarea
forajului modern cu jet au dus la obþinerea unor
performanþe prin sporirea vitezei de foraj ºi reducerea
preþului de cost pe metru forat. În 1963 Schela Târgoviºte
s-a comasat cu Schela Gura Ocniþei formând o singurã
unitate de extracþie cu ºantierele: Aninoasa cu 148 de
sonde, ªuþa Seacã cu 53 sonde, Dragomireºti-Ludeºti
cu 42 sonde, Rãzvad cu 56 sonde, Gura Ocniþei cu 51
sonde, Ochiuri cu 108 sonde, Gorgoteni cu 44 sonde,
rezultând un total de 532 sonde. Schela Târgoviºte, pe
lângã secþia de extracþie, mai avea urmãtoarele secþii:
secþia gaze compresoare cu secþie de dezbenzinare,
secþia recuperare secundarã cu 23 sonde de injecþie,

retibuiþi de stat; pentru serviciile lor se percepea o taxã.
În 1896 s-a pus problema construirii unui local propriu
pentru Tribunal, dar lucrãrile au întârziat. S-a iniþiat
contractarea unui împrumut special pentru noua
construcþie, banii fiind obþinuþi la 21 februarie 1901.
Primãria a cedat terenul pentru ridicarea construcþiei,
iar valoarea noului edificiu s-a ridicat la suma de 200.000
lei. Lucrãrile au demarat cu rapiditate, fiind încheiate în
1902 ºi s-au luat mãsuri pentru dotarea cu mobilier a
sãlilor de ºedinþã, racordarea la sursa de cãldurã prin
instalarea caloriferelor, montarea liniei telefonice.
Palatul de Justiþie denumire intratã în conºtiinþa
locuitorilor, impresiona prin monumentalitate sa. Stilul
neoclasic, echilibrul construcþiei, sobrietatea volumelor
au impus ºi influenþat stilul construcþiilor în oraº, în
epoca urmãtoare. În 1916 Tribunalul a fost cuprins de
un incendiu, iar refacerea de dupã rãzboi a imobilului a
adãugat un etaj pe cele douã pãrþi laterale. Clãdirea
Tribunalului impresiona prin monumentalitatea holului
central (copia holului Tribunalului Municipiului
Bucureºti), al paºilor pierduþi, ºi a statuii zeiþei Justiþiei
de pe faþada de vest (astãzi detronatã). În perioada anilor
1899-1932, în cadrul Tribunalui au funcþionat douã secþii.
În ceea ce priveºte activitatea lor, procesele civile,
corecþionale ºi comerciale erau distribuite în mod egal
între cele douã secþii. Ulterior, pe mãsura creºterii
volumului lucrãrilor ºi diversificãrii cauzelor care intrau în
competenþa tribunalului, în anul 1932 se creeazã ºi secþia
a III-a tribunalului, cele trei secþii împãrþindu-ºi între ele,
sarcina rezolvãrii pricinilor de judecatã dintr-o anumitã
speþã. Dupã reorganizarea justiþiei din anul 1948 ºi-a
continuat activitatea numai secþia întâi, pentru ca în anul
1952, prin legea 5/1952, Tribunalul Judeþean Dâmboviþa
sã fie desfiinþat, activitatea instituþiei fiind continuatã de
Tribunalul Popular al Raionului Târgoviºte. (G.T./ C.V.)

TRICOLORUL DE DÂMBOVIÞA Apare într-un
singur numãr, în octombrie 2003, ca organ de presã al
Consiliului Judeþean Dâmboviþa al Partidului România
Mare; redactor-ºef Marin Turcu; director fondator
Constantin Voicu; redactor-ºef adjunct Viorel Borþescu;
secretar de redacþie Gandy-Romulus Georgescu.
Semneazã Corneliu Vadim Tudor, Constantin Tãbîrcã,
Dumitru Barbu, Nicoleta Stanciu. (G.C.)
TRUSTUL DE EXTRACÞIE A PETROLULUI
TÂRGOVIªTE Acesta, împreunã cu Trustul nr. 2 Moreni
ºi Trustul de Extracþie Nr. 5 Târgoviºte fãceau parte din
Societatea Mixtã Sovieto-Românã Sovrompetrol, cu
denumirea exactã Societatea Anomimã RomânoSovieticã pentru Exploatarea, Transportarea ºi
Comercializarea Petrolului Brut ºi a Derivatelor Sale.
Societatea Sovrompetrol a fost înfiinþatã prin decretul
lege nr. 262 din 3 aprilie 1946 al Ministerului Minelor ºi
Petrolului. La 1 iulie 1948 cu Societatea Sovrompetrol
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perioadã între P.D. ºi P.D.S.R., a fost suspendat din
funcþia de primar. (A.B.)

secþia manipulare tratare þiþei, secþia întreþinere, secþia
energeticã, secþia transporturi, secþia reparaþii sonde ºi
punere în producþie ºi ºantier de construcþii montaj. În
1967, judeþul Dâmboviþa ocupa primul loc în extracþia
de þiþei, deþinând un procent de 19,2% din producþia
þãrii. Acelaºi loc fruntaº în producþie îl ocupa ºi în 1970,
când avea 14000 de salariaþi. Trustul de Extracþie
Târgoviºte a funcþionat pânã la 30 aprilie 1967, când a
fost comasat prin absorbþie cu Trustul de Extracþie
Ploieºti. (G.T./ C.V.)

TUDORACHE, Diana-Mihaela (23.VI.1984,
Ploieºti) Atletã. Legitimatã la CSª Ploieºti, Petrolul
Ploieºti, Clubul Sportiv Târgoviºte (2004-2006). În
perioada cât a activat la Târgoviºte a obþinut 4 selecþii
în echipa naþionalã, 3 medalii de argint la campionatele
balcanice, 1 medalie de argint ºi 3 de bronz la
campionatele naþionale, 2 medalii de aur ºi 2 de argint
la campionatele naþionale de tineret. Recordurile
personale: 60 m  salã (7.47, 2003); 100 m (11.66,
2005); 200 m (25.31, 2001). (A.B.)

TUDOR, Emil (21.VI.1951, Ungureni, Mãneºti,
Dâmboviþa) Absolvent al Liceului Ienãchiþã Vãcãrescu
Târgoviºte (1971) ºi al Institutului de Educaþie Fizicã ºi
Sport Bucureºti  secþia pedagogicã (1975). Licenþiat
în educaþie fizicã ºi sport, specializare fotbal, al
Universitãþii din Piteºti, continuare studii (2000).
Profesor de educaþie fizicã la diferite ºcoli generale din
judeþul Dâmboviþa (1976-1982). În anul 1982 a fost
încadrat ca metodist la Consiliul de Educaþie Fizicã ºi
Sport al judeþului Dâmboviþa unde lucreazã ºi în prezent
având funcþia de consilier, dupã ce în 2005 a fost director interimar (actualmente instituþia poartã denumirea
de Direcþia Judeþeanã de Tineret ºi Sport a judeþului
Dâmboviþa). În 1991 a fost ales preºedinte al Asociaþiei
Judeþene de Fotbal Dâmboviþa, calitate pe care a deþinut-o
neîntrerupt pânã în prezent. Observator al Federaþiei
Române de Fotbal pentru meciurile din Liga 3 (1993) ºi
Liga 2 (2000). (A.B.)

TUDORAN, Toma (1903, Iaºi  1975) Echitaþie,
Locotenent colonel. A avut strânse legãturi cu ªcoala
de Ofiþeri de Cavalerie din Târgoviºte unde a activat, în
diferite perioade de timp, ca ofiþer instructor. Prin
cãsãtorie a devenit târgoviºtean aici derulându-se
ultima jumãtate de secol a vieþii sale. A practicat sportul
ecvestru în perioada 1930-1949, fiind apreciat ca unul
dintre cei mai buni cãlãreþi români în probele de obstacole
din toate timpurile. Component al Echipei Hipice
Naþionale (1934-1940). În 1936 a fãcut parte din delegaþia
României la Jocurile Olimpice de la Berlin (a abandonat
în proba individualã Marele Premiu al Naþiunilor; component al reprezentativei þãrii la aceiaºi probã pe echipe,
descalificatã). A participat, în cea de a doua jumãtate
a deceniului patru, la principalele concursuri
internaþionale ale vremii, obþinând trofee importante la
majoritatea acestora (1935  Aachen; 1936  Varºovia,
Düsseldorf, München; 1937  Varºovia, Berlin, Aachen;
1938  Nisa; 1939  Roma). În calitate de component
al echipei naþionale a câºtigat Cupa Naþiunilor (1938 
Aachen), cea mai importantã competiþie internaþionalã
(dupã Jocurile Olimpice) a vremurilor respective.
Câºtigãtor al principalelor concursuri interne care se
disputau în perioada în care el a concurat (Bucureºti,
Arad, Botoºani, Braºov, Cernãuþi, Chiºinãu, Constanþa,
Craiova, Galaþi, Iaºi, Sibiu, Târgoviºte, Timiºoara etc.).
Campion naþional la concursul complet, categoria
uºoarã (1947, Sibiu). Membru în Comisia de competiþii
ºi arbitrii ai Federaþiei Ecvestre Române (1947). (A.B.)

TUDOR, Radu-Florin (17.VIII.1945, Târgoviºte)
Absolvent al ªcolii Medii Nr. 3 Târgoviºte (1963).
Licenþiat al Facultãþii de Exploatare a Zãcãmintelor de
Þiþei ºi Gaze, din cadrul Institutului de Petrol ºi Gaze
Bucureºti (1968). Între anii 1968-1978 a lucrat ca inginer
stagiar ºi apoi ca inginer la Întreprinderea de Utilaj
Petrolier Târgoviºte. Tot aici, în perioada 1979-1992, a
deþinut funcþia de ºef secþie montaj general, iar între
1994-2001, pânã când s-a pensionat, a fost director de
marketing. Concomitent cu activitatea profesionalã pe
care a desfãºurat-o ca ºef de secþie a acordat ºi
asistenþã tehnicã la montajul ºi punerea în funcþiune a
instalaþiilor de foraj P80, F150, F200, în Argentina,
Canada, Siria, Cehoslovacia, iar ca director marketing
a coordonat activitatea de contractare pentru producþia
internã ºi export (Rusia, China, Algeria etc.). În anul
1991 a fost unul dintre membrii fondatori ai Filialei
Dâmboviþa a Partidului Democrat. Din aceastã posturã
a candidat pentru postul de primar al municipiului
Târgoviºte la alegerile locale din februarie 1992. Dupã
mai bine de o jumãtate de secol a fost primul primar al
municipiului ales în respectiva funcþie prin alegeri libere
ºi desfãºurate în mod democratic. A avut un mandat
mai scurt decât cel normal (4 ani) deoarece, pe fondul
disensiunilor pe plan naþional care au existat în acea

TUDORIÞA (SÃRBÃTOAREA DE PAªTELE
CAILOR) Sãrbãtoarea tradiþionalã Paºtele cailor
(konski velikden) are loc în prima sâmbãtã din Postul
Mare al Mântuitorului, care cade de Sf. Teodor
(Todorovden, în limba bulgarã), de unde îi vine ºi numele.
Este o sãrbãtoare specificã a grãdinarilor bulgari din
Târgoviºte. În aceastã zi grãdinarul bulgar ºi calul sãu,
dupã un obicei strãvechi, merg la bisericã ºi primesc
binecuvântarea preotului pentru a fi sãnãtoºi în anul care
urmeazã. La bisericã, preotul binecuvânteazã cu apã
sfinþitã ºi cu konceta (cãluþi din aluat de pâine) pentru
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(2006). A fost educatoare la Vârfuri, la Târgoviºte, apoi
învãþãtoare tot în acest oraº. De asemenea, a ocupat
diferite funcþii în sectorul privat. Din 1999 a fost referent
cultural la Centrul Judeþean pentru Conservarea ºi
Promovarea Culturii Tradiþionale Dâmboviþa, iar din 2004
profesor la ªcoala de Artã Octav Enigãrescu.
Doctorand al Universitãþii Naþionale de Muzicã din
Bucureºti cu tema Tradiþii artistice ºi folclorice ale
comunitãþii de bulgari din judeþul Dâmboviþa (2006).
Debut publicistic în Graiul Dâmboviþei (2002), urmat
de colaborãri la Kindia, Curier. Coordoneazã ºi
îndrumã revista Smara a elevilor ªcolii Smaranda
Gheorghiu din Târgoviºte (2003). Autoare a volumului
Aurul nu rugineºte: povestiri bulgare (2003) ºi Cartierul
bulgar al Târgoviºtei. Monografie (2006), precum ºi a
unor povestiri pentru copii. (V.P.)

sãnãtate. Dupã slujba religioasã femeile oferã konceto
bãrbatului, iar acesta împarte în douã pãrþi egale,
jumãtate o mãnâncã el, jumãtate o dã calului, pentru a
întãri legãtura dintre ei. Muncile de primãvarã începeau
în credinþã ºi speranþã de mai bine. (G.C.)

TUDOSE, Iulian (7.IV.1928, Bucureºti 
30.V.2004, Bucureºti) Absolvent al ªcolii Medii Tehnice
de Arhitecturã din Bucureºti (1954). ªef de Lot la Trustul
1 Construcþii Bucureºti (1956-1965), inginer-ºef / director tehnic la Trustul de Construcþii Bucureºti / ªantier
Complex Mangalia (1965-1967), ºef de ºantier la Trustul
de Construcþii Industriale ºi Agrozootehnice Bucureºti
/ ªantier Popeºti-Leordeni (1967-1971). La 6 octombrie
1971 a fost numit director al Grupului de ªantiere
Construcþii Târgoviºte, structurã aflatã în subordinea
Ministerului Construcþiilor Industriale / Trustul de
Construcþii Industriale Bucureºti. A deþinut aceastã
poziþie pânã la 3 aprilie 1991, atunci când unitatea a
fost reorganizatã ºi ºi-a schimbat titulatura în S.C.
Dâmboviþa Construcþii S.A. Târgoviºte. A fost învestit în
funcþia de director general, pe care a deþinut-o pânã la
29 mai 2004, când a încetat din viaþã. A fost practic
neîntrerupt timp de peste 32 de ani conducãtorul celei
mai importante unitãþi de construcþii care de-a lungul
timpului a avut sediul în Târgoviºte. Între sutele de
obiective care au fost realizate în acest interval de timp
numai din municipiu sunt de menþionat unitãþile
economice din Platforma Industrialã Sud (Laminorul de
Benzi Electrotehnice, Întreprinderea de Strunguri /
SARO, Intreprinderea de Becuri ºi Surse de Iluminat /
ROMLUX, 30 ha, Serele de Legume  integral,
Combinatul de Oþeluri Speciale / COST  în mare parte),
unitãþile agrozootehnice din Platforma Industrialã Nord
(Moara de grâu ºi porumb, Silozul de cereale, Fabrica
de biscuiþi), apoi Fabrica de Produse Lactate, Abatorul,
Secþia de reumatologie a Spitalului Judeþean, Sala
Sporturilor. În perioada acestor realizãri a fost director
al Grupului de ªantiere Construcþii, iar ca director general la S.C. Dâmboviþa Construcþii S.A. s-a realizat
Banca Agricolã, Complexul Comercial PAVCOM,
Palatul de Justiþie/Tribunalul Judeþean, Campusul
Universitar, Pasajul rutier de pe D.N. 71, extinderea ºi
modernizarea alimentarea cu apã a municipiu etc.
Pentru rezultatele obþinute în activitatea profesionalã a
fost distins de conducerea statului cu ordine ºi medalii.
În anul 2005 a primit  post mortem  titlul de Cetãþean
de Onoare al municipiului Târgoviºte (A.B.).

TURIAC, Florea (5.VI.1943, Izvoarele, Olt) Poet,
publicist. Studii elementare ºi gimnaziale în comuna
natalã, urmate de cele profesionale (Filipeºtii de
Pãdure, jud. Prahova) ºi liceale (Târgoviºte ºi Doiceºti).
De asemenea, absolvent al unei ªcoli de maiºtri (Motru,
Gorj). A lucrat la E.M. ªotânga, ICMM Târgoviºte (S.C.
Corint S.A.) pânã la pensionare. Debut cu poezie în
ziarul Dâmboviþa (1968). Colaboreazã la publicaþiile:
Dâmboviþa, Munca, Destine, Jurnal de Târgoviºte,
Meridian Express, Argeº, Glasul Cetãþii,
Târgoviºtea, Ramuri, Cele trei Criºuri, Mioriþa
noastrã (New York), Magazinul satelor, Esteu, Dor
de Dor (membru în colectivul redacþional), Sinteze
literare, Vitralii, Litere, Tecuciul cultural, Eroica,
Climate literare (membru în colectivul redacþional),
Moment poetic (Chiºinãu), Viaþa Basarabiei
(Chiºinãu), Amurg sentimental, Armonia,
Observatorul militar º.a. Obþine diplome ºi premii
pentru poezie ºi cãrþi de poezie, printre care Premiul
special al juriului Festivalului Internaþional de Poezie
Drumuri de spice de la Uzdin (Serbia, 2003), premiul
Editurii Ardealul din Târgu-Mureº ºi al revistei Izvoare
Filosofice la Festivalul Internaþional Lucian Blaga
(Lancrãm-Sebeº-Alba Iulia, 2009). Membru fondator al
Societãþii Scriitorilor Târgoviºteni (2005), membru al
Uniunii Ziariºtilor Profesioniºti din România (2008),
membru al Uniunii Scriitorilor din R. Moldova (2009) ºi
al Academiei Internaþionale Mihai Eminescu (2010).
Publicã într-o serie de antologii apãrute în Târgoviºte:
Poezia Cetãþii (2003), Caietele Litere. În cãutarea unui
topos liric (2006). Debut editorial cu volumul de versuri
Con de luminã (1993), urmat de Veac întors (1997),
Vinovat de prea multã iubire  cartea întâi ºi cartea a
doua (2001, 2003), Lumini pe roua lumii (2005),
Filozofând cu Diogene sau Limita bunului simþ (2005),
Echilibrul haosului (2006), Îngeri zburând pe maci
(2007), Neuronii somnambuli (2009), Frunzele
neliniºtii (2010), Lacrimile neodihnei (2011). (V.P.)

TUFEANU, Maria (20.VII.1960, Ulmi, Dâmboviþa)
Profesoarã, prozatoare, publicistã. Cursuri primare ºi
gimnaziale în comuna natalã, urmate de Liceul
Pedagogic Târgoviºte (1979). Colegiul Pedagogic al
Universitãþii Valahia Târgoviºte (2002), continuându-ºi
studiile la Facultatea de Muzicã a aceleiaºi universitãþi
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TURNEE TEATRALE CELEBRE În vara anului 1867
poposeºte la Târgoviºte trupa de teatru a lui Iorgu
Caragiale, susþinându-ºi spectacolele la Grãdina
Paþacov, aflatã pe locul ocupat actualmente de
Întreprinderea de Utilaj Petrolier. Au urmat turneele lui
G.D. Rãtescu (1868), Iorgu Caragiale (1872), Ion
Lupescu (1873, 1884), Ion M. Gestianu (1876), N.
Leontescu (1878). La 27 mai 1880 este inauguratã
grãdina Curcubeu cu piesa Zavera lui Tudor
Vladimirescu, în rolul principal evoluând actorul Zaharia
Burinescu. ªi tot aici au venit în turneu cunoscuþii actori
Elena Niculescu, P. Constantinescu, I. Bellian în ultimele
decenii ale secolului XIX. În 1898, s-au aflat în turneu
marii actori Iancu Brezeanu ºi V. Toneanu. Iancu
Brezeanu îl cunoaºte acum pe Marinicã Ivãnescu,
proprietar al hotelului Europa, figurã bonomã ºi care îi
va servi drept prototip pentru a-l întruchipa pe Cetãþeanul
turmentat din O scrisoare pierdutã de I.L. Caragiale.
Impresarul ºi actorul Licã Teodorescu angajeazã la
sfârºitul anului 1903 un turneu al trupei lui N. NiculescuBuzãu. Spectacolele au fost susþinute în sala berãriei
lui Iorgu Lãzãrescu, alãturi de N. Niculescu-Buzãu,
evoluând actorii: Irimiea-Dalia Vintilescu cu soþia, Olga
Culitza ºi Licã Teodorescu. În repetoriu: ªtrengarul din
Paris, Primul bãrbat din Franþa, Coada dracului,
Nãzdrãvãniile divorþului, Mãtuºa lui Carol,
Mexicanca (comedii ºi farse). În 1908, trupa de operetã
a lui I. Bãjenaru ºi Al. Dan capteazã interesul publicului
târgoviºtean la Sala de arme cu spectacolul Farmecul
dansului de Felix Dorman ºi Leopold Iacobson pe
muzicã de Oscar Strauss. La Sala de arme, în martie
1910 este jucatã drama Diavolul cu Petre Liciu, Maria
Filotti, Constantin Mãrculescu ºi Tina Barbu, iar marea
actriþã Agatha Bârsescu a interpretat, în acelaºi an,
rolul principal în Maria Stuart de Frederich Schiller
într-o salã special amenajatã. La 3 noiembrie 1925, pe
scena Sãlii de arme, Teatrul Naþional din Bucureºti a
oferit târgoviºtenilor spectacolul cu piesa Thebaida de
Victor Eftimiu, cu marea actriþã Agepsina Macri în rolul
principal. În noiembrie 1928 Sala de arme a gãzduit
spectacolele cu piesa Satirul cu Miºu Fotino cap de
afiº, Omul de Zãpadã, cu N. Soreanu ºi Zozo cu
marea Maria Filotti în rolul principal. Marioara Voiculescu
ºi Valentin Valentineanu, ridicã spectatorii în picioare
la Sala de arme în spectacolul Evantaiul domniºoarei
Wendermure de Oscar Wilde. În 1934, în iunie, Grigore
Vasiliu-Birlic, G. Timicã ºi Ion Iancovescu, tot la Sala
de arme, joacã pentru prima oarã în Târgoviºte în piesa
Jobenul fermecat. (G.C./M.O.)

piramidã. Plecarea de pe sol a turnului este
paralelipipedicã cu pereþi verticali. Racordarea cu
cilindrul se face cu un alt trunchi de piramidã ale cãrui
feþe au o pantã mai micã decât a trunchiului de piramidã.
Terminaþia la partea superioarã se face printr-un element în uºoarã consolã rezematã pe arce frânte la
cheie, mimând machicoulis-uri având deasupra arcelor
un brâu ºi încheindu-se sus cu un numãr de creneluri
mãrunte. Turnul are azi o înãlþime de 27 m ºi un diametru
exterior de 8,50 m. În interior cilindrul este împãrþit în
trei nivele, prin intermediul unor planºee de lemn. În
axul turnului este o scarã în colimason, cu un stâlp
axial, treptele de lemn ºi o balustradã metalicã. Parterul
este constituit din pridvorul bisericii. În turn se intrã din
exterior pe o uºã situatã în zidul de sud al bazei
tronconice, se urcã pe o scarã curbã, îngustã, cu pantã
mare, pânã la etajul 1, unde se aflã pornirea scãrii
colimason. La etajul 1 se aflã, spre casa 2, o uºã cu
trei ferestre înguste, toate descoperite cu ocazia
restaurãrii din deceniul ºapte al secolului al XX-lea.
Etajele doi ºi trei sunt prevãzute cu ferestre, uºi ºi
balcoane de facturã romanticã, dispuse într-o aliniere
nefireascã ºi având dimensiuni mari, arce frânte la cheie
ºi profile de tip neogotic. Cilindrul este din cãrãmidã,
baza este placatã cu piatrã. Placajarea a fost executatã
la 1847 de cãtre arhitectul Schlatter ca ºi golurile de
uºi ºi ferestre. El porneºte de la nivelul unde se afla
solul la aceea datã; sub aceastã cotã zidãria este numai
din cãrãmidã, ca ºi la cilindru. În interior, acoperirea la
partea superioarã a cilindrului se face prin intermediul
unei cupole aplatizate, strãpunsã în ax de scarã.
Actualmente grosimea peretelui cilindrului este de 1,85
m (inclusiv cãmãºuirea executatã în ultimul deceniu al
secolului al XX-lea cu plase sudate ºi mortar de ciment).
Turnul, aºa cum apare astãzi, este rezultatul lucrãrilor
executate în anul 1847 de cãtre arhitectul Schlatter la
comanda domnitorului Gh. Bibescu. În desenul lui M.
Bouqet executat în anul 1840, turnul are o înfãþiºare
diferitã de aceea de astãzi. Nu se poate preciza dacã
este mai scund. Partea superioarã avea o terminaþie
diferitã de cea de azi cu creneluri mai simple ºi mai
puþine ºi cu machicouli-uri. Pe partea de nord se vede
o micã încãpere în consolã, o breteche, element utilizat
în arhitectura militarã pentru supravegherea ºi apãrarea
bazei zidurilor ºi turnurilor. Restauratorul de la 1847 a
înlãturat elementul respectiv, i-a ºters definitiv urmele.
De asemenea, în desenul lui Bouquet se vãd ferestrele
originare descoperite la restaurarea de acum treizeci
ºi cinci de ani. În înfãþiºarea pe care i-a conferit-o
arhitectul Schlatter în 1847 ºi în care se prezintã azi,
turnul este un element de promenadã ºi distracþie, un
belvedere. Turnul lui Vlad Dracul a fost un element
fundamental al fortãreþei care era Curtea Domneascã
din Târgoviºte. Era un rezultat al concepþiei europene
în materie de castele, pe care, domnitorul muntean a

TURNUL CHINDIEI Ridicat deasupra pridvorului
bisericii vechi ºi înlocuind vechiul turn al acesteia, turnul
Chindiei este o entitate separatã ºi ca atare, trebuie
prezentat separat de bisericã. Tunul Chindiei este o
construcþie cilindricã pe un registru inferior trunchi de
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militare, între care ºi cea de la Târgoviºte din anul 1462
întreprinsã de Sultan în scopul de a-l alunga pe Vlad
Þepeº de pe tronul Þãrii Româneºti. Mãrturia lui este în
general de o mare siguranþã a informaþiei. În marea sa
operã: Tarik-i-Abul Fatih (Istoria Cuceritorului) aratã
cã menirea acesteia este de a dovedi cã Mahomed a
fost un stãpânitor fãrã cusur, având toate însuºirile
marilor cârmuitori. Cunoscând multe, datoritã poziþiei
sale sociale înalte menþionate, Tursun Bey nareazã
evenimentele domniei lui Mahomed al II-lea într-o limbã
cu numeroase înflorituri, plinã de hiperbole, dar care nu
diminueazã, cel mai adesea, cu nimic, precizia faptelor.
În relatarea expediþiei de la Târgoviºte din 1462 a lui
Mahomed al II-lea în vederea scoaterii lui Vlad Þepeº
din tronul Þãrii Româneºti, expediþie la care a luat parte,
Tursun Bey menþioneazã fortificaþiile oraºului Târgoviºte,
cu palisadã, ºi având o lungime de ºase mile (mila
italianã = 1.472 m = 9 km). Aceasta corespunde cu
lungimea, mãsurabilã astãzi, a fortificaþiei complete
existente, pãstrate, de cca. 9 km  ºanþul cu valul ºi
Iazul Morilor. Tursun Bey crede cã fortificaþia a fost
construitã de Vlad Þepeº. În realitate, fortificaþia este
anterioarã domniei lui Vlad Þepeº, acesta intervenind
doar pentru întâmpinarea lui Mahomed al II-lea. Este
de reþinut cã, în 1462, Tursun Bey ºi Mahomed al II-lea
au vãzut ºanþul ºi valul cetãþii, fortificaþii existente la
acea datã. (C.I.)

avut prilejul s-o cunoascã personal. Acestea aveau în
componenþã un turn care constituia ultimul refugiu, era
cel mai întãrit ºi cel mai greu de cucerit. Litografia lui
M. Bouquet este de folos pentru cunoaºterea unor
elemente pe care Schlatter le-a eliminat, cum este
elementul bétéche menþionat, destinat sã apere
aceastã regiune a turnului mai expusã inamicului, cãci
limita incintei era aproape ºi nu era susþinutã de niciun
element în raza de acþiune a cãruia sã se afle. Alte
elemente au fost, cele patru turnuleþe  sãcãluºe, de
care vorbeºte Giuseppe Pisculo la 1595. Acestea nu
apar în desenul lui Bouquet, poate dispãruserã, urmele
lor se prezentau într-o stare de conservare care excludea
posibilitãþile de identificare. Partea superioarã a turnului
este prezentatã confuz de Bouquet. Cele patru turnuleþe
ar fi fost obligatorii pentru apãrarea celor patru colþuri
ale bazei turnului, vizibile de sus doar din niºte elemente
în consolã, în lipsa cãrora, acele patru colþuri erau
imposibil de apãrat, cãci nu se vedeau. Schlatter a
ascuns ºi uºa de legãturã cu casa domneascã 2. Prin
acea uºã nu se asigura numai intrarea în turn din casã
la vreme de primejdie, ci ºi circuitul complet al apãrãrii,
format din turn, elementele defensive ale bisericii,
eventualul drum de strajã, turnuri, dar, în primul rând un
turn necesar chiar accesului în turnul Chindiei, cãci,
nivelul pragului uºii respective este cu aproape ºapte
metri mai sus ca acela al pardoselii nivelului principal
al casei 2. Apoi, se realizeazã legãtura cu drumul de
strajã aflat la partea superioarã a zidurilor bisericii vechi,
vizibil în desenul lui Bouquet ºi legãtura cu centura de
fortificaþii C 1, un alt element fundamental al fortãreþei.
Tot acest complex: casa 2, turnul Chindiei, centura de
zid C 1 ºi biserica veche, din punct de vedere militar
erau un tot, un organism, o fortãreaþã de maximã
securitate. Totodatã turnul Chindiei era un element de
apãrare a intrãrii în casa 2, spre care avea vederea liberã
de sus, alt element de apãrare al ei aflându-se dincolo
de intrare, turnurile de la sud de ea. De asemenea, din
Turnul Chindiei se asigurã supravegherea ºi a marelui
ºanþ de apãrare. Forma rotundã a turnului împiedica
incendierea elementelor de lemn de la partea superioarã
a turnului, cu un foc aprins la baza lui, metodã utilizatã
în epocã, prin care se obþinea uºor capitularea
inamicului aflat într-un turn rectangular. Turnul a fost
datat de N. Constantinescu, a fost prezentat de acesta
împreunã cu Cr. Moisescu, analizat ºi încadrat tematic
de Cr. Moisescu. (C.I.)

TUTUNARU, Georgeta, Nãscutã NAZARIE
(2.III.1956) Atletã. Licenþiatã a Institutului de Educaþie
Fizicã ºi Sport din Bucureºti. Legitimãri Liceul Nr. 2
Braºov, CAU Bucureºti, Clubul Sportiv Târgoviºte
(1979-1980). În cei 2 ani cât a concurat pentru CS
Târgoviºte a fost selecþionatã de 3 ori în echipa
naþionalã, câºtigând o medalie de argint la campionatele
balcanice. Recorduri personale: 100 m  manual (11.7,
1980), 100 m  electronic (12.07, 1979). (A.B.)
TZIMISKES, Ioannes I. Împãrat bizantin între 969979, de la care au provenit trei monede descoperite în
oraº, care permit mai uºor identificarea unei aºezãri
sãteºti. Descoperirea coincide cu perioada în care
Imperiul Bizantin îºi instala din nou graniþa pe Dunãre,
pentru a cuprinde apoi ºi malul nordic al fluviului, unde
a instalat garnizoane. (M.O.)
TZITZECLIS, Gheorghe (24.VII.1926, Brãila 
1.IX.1991, Târgoviºte) Absolvent al Liceului Sfântul
Andrei Bucureºti (1945). Licenþiat al Facultãþii de
Mecanicã din cadrul Institutului Politehnic Bucureºti
(1950). Dupã ca a lucrat un an ca inginer la Comisia de
Stat pentru Standardizare (1950-1951) s-a transferat la
Uzina Metalurgicã Târgoviºte (ulterior Întreprinderea de
Utilaj Petrolier / I.U.P.) devenind pentru tot restul vieþii
târgoviºtean. A deþinut aici succesiv funcþiile de inginer,

TURSUN BEY Istoric turc din secolul al XV-lea.
Provenit dintr-o veche familie turceascã, a deþinut posturi
importante în administraþia Imperiului Otoman, în special pe lângã Marele Vizir. A fost secretar al Divanului,
apoi defterdar (ºeful Administraþiei Finanþelor Imperiului).
Martor al evenimentelor importante ale domniei lui
Mahomed al II-lea, a luat parte la mai multe campanii
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Universitar Bucureºti; handbal  divizia naþionalã de
juniori ºi ºcolari; fotbal, Clubul Sportiv Târgoviºte juniori,
Oþelul Târgoviºte ºi Automobilul Curtea de Argeº 
divizia C, IEFS Bucureºti  onoare; atletism; orientare
turisticã; biatlon etc.) fiind unul dintre cei mai prolifici
polisportivi pe care judeþul Dâmboviþa i-a dat sportului
românesc. A activat ca antrenor cu precãdere în
domeniul fotbalului. Între echipele pe care le-a pregãtit,
din postura de principal se aflã Flacãra Moreni (tineret
 divizia A), Petrolul Târgoviºte (divizia C), Unirea
Nucet, Petrolul Steaua Târgoviºte (divizia D), Spicul
Târgoviºte, CSª Târgoviºte (juniori). Antrenor secund
la Clubul Sportiv Târgoviºte (divizia B), Electrica Titu,
Minerul ªotânga (divizia C). A fost antrenor principal
al echipelor feminine de la CSª Târgoviºte. Dintre
fotbaliºtii pe care i-a descoperit sau îndrumat ºi lansat
spre marea performanþã menþionãm pe cei care au
evoluat sub tricoul reprezentativelor României:
Gheorghe Dumitraºcu (A, tineret, juniori), Victor Glãvan
(tineret, juniori), Marius Betz, Cosmin Lunescu, Bogdan
Bucuricã, Alexandru Filip (juniori) sau, în ceea ce
priveºte fotbalul feminin pe Mirela Laszlo, Olivia Oprea,
Roxana Oprea, Ana-Maria Stanciu, Alina Bârþoiu, Ioana
Oprescu, Iulia Cosma, Denisa Comãnoiu, Monica Varga,
Sorina Amza, Lena Pop º.a. (componente ale naþionalei
de senioare). Privitor la postura de conducãtor în cele
douã decenii cât a deþinut funcþia de director al CSª
Târgoviºte (1990-2010) în grupele de pregãtire ale
instituþiei au fost înscriºi cca. 10.000 de sportivi care
sub conducerea profesorilor care i-au îndrumat au
obþinut 320 medalii la competiþii oficiale internaþionale
(campionate mondiale, europene, balcanice) sau interne
(campionate naþionale de seniori, tineret, juniori,
ºcolare). 110 sportivi au fost promovaþi la loturile
naþionale de atletism, baschet, fotbal, handbal, judo,
lupte ºi volei. (A.B.)

ºef întreþinere la secþia mecanicã, ºef secþie dispecer.
În 1962 a fost promovat ca inginer-ºef producþie, iar din
1970 a devenit Director General al I.U.P. Timp de 16
ani, pânã în 1986 când s-a pensionat, a fost
conducãtorul celei mai mari unitãþi economice din judeþ
(ca producþie globalã, export ºi numãr de salariaþi, ajuns
la 10.000). În timpul mandatului sãu de director general
au fost executate ample lucrãri de investiþii, a fost
modernizatã ºi diversificatã producþia întreprinderii. Au
fost asimilate ºi introduse în procesul de fabricaþie, între
altele, instalaþia F.A.12 (puþuri de apã), instalaþii pentru
intervenþii la sonde, instalaþii performante pentru forajul
sondelor; racorduri speciale, armãturi pentru centrale
nucleare, automacarale, remorci auto etc. A fost
membru al Consiliului Naþional al Societãþii Române
pentru Rãspândirea ªtiinþei ºi Culturii / S.R.R.S.C. ºi
membru al Comitetului Executiv al Consiliului Popular
al municipiului Târgoviºte. Deºi era pensionar de 4
ani, la propunerea cetãþenilor, la ianuarie 1990, a fost
desemnat preºedinte al Consiliului Judeþean Provizoriu
de Uniune Naþionalã, funcþie pe care a deþinut-o pânã
dupã alegerile din 20 mai 1990. În respectivul interval
de timp a fost ºi membru al Consiliului Naþional
Provizoriu de Uniune Naþionalã. A fost distins, post
mortem, cu titlul de Cetãþean de Onoare al municipiului
Târgoviºte în anul 2000. (A.B.)
TZITZECLIS, Gheorghe-Teofil (22.IV.1956,
Târgoviºte) Antrenor, conducãtor. Absolvent al Liceului
Grigore Alexandrescu Târgoviºte (1975) ºi al Facultãþii
de Educaþie Fizicã ºi Sport din cadrul Institutului de
Educaþie Fizicã ºi Sport Bucureºti (1980). Director al
Clubului Sportiv ªcolar Târgoviºte (1990-2010). Ca elev
ºi student a practicat mai multe sporturi (înot, categoria
II de clasificare; polo, component al naþionalei de juniori
a României ºi al echipei de divizia A Clubul Nautic
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ÞEAPA Bilunar de culturã realizat redacþional de
echipa Lucian Grigorescu, József Pildner, Mihail I. Vlad.
Editor: Ruvacom din Târgoviºte; fondatori: Cornel Rusu,
Virgil Vasilescu, Ion Marinescu. Apare la 19 iunie 1992.
Efemeridã. (G.C.)

ÞÃRANUL Gazetã a Partidului Þãrãnesc din judeþul
Dâmboviþa. Apare mai întâi la Rãcari în 25 decembrie
1918. De la 15 mai 1919 ºi pânã în 15 aprilie 1925 la
Târgoviºte. Între 1 ianuarie-1 martie 1920 nu apare,
din 1 octombrie 1921 are subtitlul: Gazeta Partidului
Þãrãnesc din Dâmboviþa, Prahova, Vlaºca, Ialomiþa.
Reapare la 10 aprilie 1927, sãptãmânal, ca ziar al
Partidului Þãrãnesc din Dâmboviþa, sub ºefia lui N.
Lupu. Ion Ciorãnescu, în nr. 7 din 14 februarie 1919,
relateazã cum s-a constituit în judeþul Dâmboviþa
Partidul Þãrãnesc: Aici la noi în judeþul Dâmboviþa
ideea Partidului Þãrãnesc a gãsit un teren din cel mai
prielnic. La începutul lui decembrie 1918 numai o mânã
de învãþãtori ºi preoþi au fãcut apel cãtre sãtenii ºi
colegii din judeþ ca sã vinã la instruirea de constituire
a Partidului Þãrãnesc ºi rezultatul a fost cã sute de
þãrani, preoþi ºi învãþãtori s-au prezentat cu dragã inimã,
n-au pregetat cã n-au tren, cã n-au încãlþãminte de
drum lung, cã n-au de multe ºi de toate, ci au venit la
Târgoviºte ca sã fie de faþã la punerea temeliilor
partidului nostru. (V.P.)

ÞESUTUL ªI PRELUCRAREA ÞESÃTURILOR
Acest meºteºug este cunoscut dupã 1600, fiind
menþionatã o specializare în abagii, pâslari, postãvari,
mãmulari, mãtãsari. Numãrul abagiilor era mare, ei fiind
menþionaþi printre martori în documente referitoare la
oraº: Nedelcu, Vasile, Radu, Negoiþã, Constantin ºi Ivan
sin Stoicãi, Vasile ºi Ion. În perioada 1662-1700 sunt
menþionaþi 12 meºteri abagii semnatari ca martori în
documente. Aceºtia erau grupaþi în apropierea Târgului
de Sus. Dupã 1800 documentele menþioneazã un
abagiu, Pascale, feciorul lui Pãun, abagiu care fãcea
danie un policandru la Biserica Târgului. Numãrul
abagiilor la jumãtatea secolului al XIX-lea era în scãdere,
fiind concuraþi de apariþia celor opt mãmulari (negustori
de mãrunþiºuri), care aveau o stradã în Târgul din
Lãuntru, unde îºi desfãceau mãrfurile ºi de iznaful
mãtãsarilor cu prãvãliile lor. La începutul secolului
XX-lea erau renumiþi abagiul Stãnescu M.G., a cãrui
activitate era cunoscutã încã din secolul trecut,
Constantinescu N.I., ªerbãnescu Stelicã, Dumitrescu
Leonida ºi Georgescu Nicolae care îºi comercializau
marfa în obor. Croitorii au reprezentat cea mai
numeroasã categorie de meºteºugari, documentele
menþioneazã peste 20 de croitori în perioada 1600-1714,
majoritatea lor locuind în mahalaua Bisericii Albe. La
28 august 1605 este menþionat Radu vãtaf de croitori
care la 1620 cumpãra ocine în bãlþi, ceea ce îi conferea
autoritate. Funcþia de vãtaf de croitori se referea la
croitorii domneºti ºi nu la organizarea breslei meºterilor
orãºeni. Lângã Curtea Domneascã se aflau ateliere
specializate de croitori pentru satisfacerea nevoilor curþii.
Dupã 1660 sunt menþionaþi croitorii Mihai, Tãnase,
Cârstea ºi Sima, iar la sfârºitul secolului XVII-lea sunt
menþionaþi meºterii din mahalaua Sfântul Nicolae, Moga,

ÞÃRANUL DÂMBOVIÞEI Apare la Târgoviºte, între
10 septembrie 1920 ºi 1 aprilie 1922, ca ziar al
Partidului Þãrãnesc. Periodicitatea iniþialã de 3 ori pe
sãptãmânã sub îngrijirea unui comitet, la tipografia
Viitorul. Girant responsabil G.V. Alexe (nr. 3/1920 
nr. 25/1921) apoi Scarlat Duþescu (nr. 26/1921). De la
nr. 17 din 20 martie 1921, apare de douã ori pe lunã.
Cu acelaºi titlu ca ziar al Partidului Naþional Român,
de sub conducerea lui Iuliu Maniu, apare la Târgoviºte
de la 1 ianuarie 1923 ºi pânã la 26 mai 1924, de douã
ori pe lunã, sub îngrijirea unui comitet. Se tipãreºte
mai întâi la Viitorul Petre G. Popescu (pânã la 15
martie) apoi la Noua a lui Ioan N. Negoescu (de la 15
martie 1923 la 17 aprilie 1924) ºi la Dâmboviþa ultimul
numãr (18-19 din 26 mai 1924). De la nr. 10 din 15
decembrie 1922 la nr. 16-17 aprilie 1924, girant
responsabil a fost V.G. Alexe, iar apoi Sebastian
Abramescu. (V.P.)
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(1999); Introducere în studiul dreptului (2000),
Dicþionar de dreptul muncii (2002); Dimensiunea
istoricã a dreptului (2002); Codul muncii comentat
(2003); Dreptul muncii ºi solidaritãþii sociale, 2 vol.
(2004); Dreptul securitãþii sociale (2005); Istoria
dreptului ºi statului românesc (2005); Codul muncii,
modificat ºi completat prin OUG nr.65/2005comentarii (2005); Dicþionar de dreptul securitãþii
sociale (2006); Tratat de dreptul muncii (2006); Codul
muncii, modificat ºi completat prin OUG nr.65/2005
ºi Legea nr. 371/2005-comentarii (2006); Les grands
principes du droit communautaire du travail/ Marile
principii ale dreptului comunitar al muncii (2006);
Codul Muncii  Modificat ºi completat prin OUG 55/
2006 (2007); Istoria dreptului ºi statului românesc
(2007); Dreptul social ºi politici naþionale de protecþie
socialã (2008); Drept social european (2009); Istoria
administraþiei româneºti (2010); Codul muncii
completat ºi modificat prin legea Nr. 40 din 31 martie
2011. Comentarii (2011); Sociologia muncii /
Sociología de trabajo, ediþie bilingvã românã-spaniolã
(2011); Dreptul muncii / Dreptul securitãþii sociale
(2012). (V.P.)

Ion ºi Alexandru. În secolul XVIII-lea meºteºugul croitoriei
a existat chiar dacã documentele nu amintesc decât
pe Ivan croitorul, ªerban croitorul, Nicolae sin Lujeþeanu
croitorul. În 1831 o statisticã înregistreazã 26 de croitori,
iar în 1835 sunt 20 de croitori dispuºi în toate mahalalele
oraºului.Odatã cu apariþia modei orãºeneºti îºi faceau
apariþia ºi alþi meºteºugari care prelucreazã þesãturile:
ºalvaragii, plãpumari, boiangii. La 1831 existau un
ºalvaragiu, trei boiangii ºi plãpumarul Alecu, menþionat
printre ctitorii bisericii de la Oborul vechi.În perioada
interbelicã erau vestite atelierele meºterilor plãmumari
Cernãvodeanu S. ºi Rusescu Ghe. În secolul al XX-lea
atelierele de croitorie erau destul de numeroase. În
1931 se înregistrau 16 ateliere, cel mai elegant fiind
considerat atelierul Berindei, care confecþiona haine
la concurenþã cu atelierul Gãnescu. Patronii de
croitorii dispunând de bani au reparat biserica
Geartoglu numitã a croitorilor, datoritã participãrii
acestora la slujbele religioase. Atelierele pentru
croitorii de dame erau cele mai cãutate, iar cel mai
renumit atelier în perioada interbelicã a fost cel al d-nei
Sebastian. În strânsã legãturã cu croitorii lucrau
pãlãrierii Vasile Popescu, Panaitescu pãlãrieru, Gane
modista  pãlãrii de damã. În 1944 în oraº funcþionau
44 de croitorii. (G.T./ C.V.)

ÞOPA, Dan (2.VIII.1958, Târgoviºte) Urmeazã
cursuri liceale la Liceul Nicolae Toniþa din Bucureºti
ºi la Liceul (azi, Colegiu Naþional) Ienãchiþã
Vãcãrescu din Târgoviºte; licenþiat în artele
spectacolului la Universitatea de Artã Teatralã din
Târgu-Mureº (regie ºi actorie); masterat la
Universitatea Valahia din Târgoviºte; cursuri de
specializare în teatrul contemporan. Profesor la
ªcoala de Arte Octav Enigãrescu ºi Liceul de Artã
Bãlaºa Doamna din Târgoviºte; director al teatrului
pentru copii Neghiniþã, al Teatrului pentru Copii ºi
Tineret Mihai Popescu ºi al Teatrului Municipal, tot
din Târgoviºte; director coordonator, regizor ºi
scenograf al unor mari manifestãri naþionale de teatru
ºi muzicale târgoviºtene; director al postului de Radio
Dâmboviþa/ D ºi redactor realizator al postului de radio Minisat din Târgoviºte; membru fondator The
Paradoxis Literary Association din Phoenix, Arizona,
SUA; iniþiator, în Târgoviºte, al trupei de teatru STUD
a Universitãþii Valahia ºi a miºcãrii teatru simplu/
Off Stage. Este membru al Academiei Belini din
Napoli (Italia) ºi al Uniunii Oamenilor de Teatru din
România  UNITER. (G.C.)

ÞOP, Dãnuþ Cristian (26.XI.1956, Târgoviºte)
Profesor, avocat, publicist. Ciclul primar, gimnazial
(1971), apoi Liceul Ienãchiþã Vãcãrescu din oraºul
natal (1975). Licenþiat al Facultãþii de Drept a Universitãþii
Bucureºti (1982). Face parte din Baroul de Avocaþi
Dâmboviþa, unde este ºi membru al Consiliului Baroului
(1990-2006). Din 1993 este mai întâi lector, apoi
conferenþiar la Facultatea de ªtiinþe Juridice Sociale ºi
Politice a Universitãþii Valahia Târgoviºte, unde este
prodecan. Din 2002 doctor în drept la Institutul de
Cercetãri Juridice al Academiei Române. Þine cursuri
la Universitatea de varã Treguier (Franþa, 2003-2004),
Universitatea Castilla la Mancha ºi Universitatea
Naþionalã de Educaþie la Distanþã din Madrid. Membru
al Uniunii Juriºtilor din România (1982), membru fondator
al Centrului de Cercetãri Juridice al Universitãþii
târgoviºtene, al Societãþii Scriitorilor Târgoviºteni (2005)
ºi al Uniunii Ziariºtilor Profesioniºti din România (2008),
precum ºi al altor organizaþii profesionale. Organizator
de simpozioane ºi seminarii internaþionale, participant
la activitãþi similare pe plan naþional ºi internaþional.
Publicã articole ºi studii în reviste de specialitate,
precum ºi la Valachica Dâmboviþa, Litere, Revista
de resurse umane. Redactor-ºef al revistei Valahie
University Law Study ºi Revue européenne du droit
social. Debut editorial cu Dreptul ºi statul în istoria
românilor (1997), urmat de alte lucrãri de specialitate:
Avocatura în România. Trecut ºi prezent (1999);
Publicitatea imobiliarã pe înþelesul tuturor. Ghid practic

ÞUÞUIANU, Adrian (1.VIII.1965, Malu cu Flori,
Dâmboviþa) Jurist, cadru didactic, politician, lider de
partid. Absolvent al Facultãþii de Drept din cadrul
Universitãþii Bucureºti, specialitatea Drept administrativ
(1998) ºi ªtiinþe juridice (1992) ºi al Institutului Naþional
de Administraþie  Managementul Afacerilor Publice
Europene (2004). Din 1997 este doctor în drept,
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Validãri ºi îndeplineºte funcþia de secretar al Biroului
Permanent al Senatului. Are mai multe iniþiative legislative. (M.C.)

specializarea drept comercial. A lucrat în diverse
instituþii: Prefectura Dâmboviþa unde a îndeplinit funcþii
de inspector, consilier juridic, ºef serviciu, director,
consilier (1988-1996), administrator  Societatea de
Servicii de Investiþii Financiare (1996-1998), avocat la
Baroul Dâmboviþa (din 1999), cadru didactic la
Universitatea Valahia din Târgoviºte. Membru PSD din
anul 1998, având diverse responsabilitãþi: vicepreºedinte
al Biroului Executiv Judeþean, preºedinte executiv din
anul 2004 ºi purtãtor de cuvânt al Organizaþiei Judeþene
a PSD, membru în Consiliul Naþional al PSD, consilier
judeþean în anii 2004-2008. Din anul 2008 este senator,
face parte din Comisia Juridicã, Disciplinã, Imunitãþi ºi

ÞUÞULEA, Gheorghe Modelism, Rachetomodelism. Legitimat la Metalul Târgoviºte (1970-1993).
A câºtigat, în 1993, medalia de bronz la Campionatele
Europene (duratã cu streamer, clasa S6A  echipe).
Medaliat cu bronz, în 1980, la Cupa Europei (echipe).
Multiplu campion ºi recordman naþional (la diferite probe
ºi clase). Maestru al sportului (1989). Federaþia românã
de specialitate l-a desemnat, în 1989, ca fiind al doilea
modelist român al anului. (A.B.)
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UNIREA Foaia Societãþii Progresul din Târgoviºte,
apare sãptãmânal din decembrie 1883 pânã la 11 iunie
1885, sub conducerea directorului politic D. Ioviþiu.
Provine din fuziunea ziarelor Armonia (24 mai 1881 
8 decembrie 1883) ºi Progresul (decembrie 1883),
toate cu caracter politic ºi cultural ºi cu acelaºi director politic. În articolul program se spune: Ce voim?,
Cine suntem? Suntem membri din marea familie a marei
generaþiuni pe a cãrei bandierã stã scris cu litere de
aur Progresul. Vom cultiva întotdeauna ºi literatura,
ºtiinþa ºi pedagogia ºi vom reproduce dupã ziarele
strãine, bucãþi alese ºi instructive, iar pentru recreaþiune
vom întreþine pe cititori prin foiletoane, scrieri originale
sau traduceri din limbi strãine. (V.P.)

UDREA, Bãleanu (1550-1601) A fost fiul lui Radu din
Bãleni, mare clucer în timpul domniei lui Petru Cercel,
frate cu Voica, soþia lui Pãtraºcu cel Bun. A fost cãsãtorit
cu Muºa. A îndeplinit funcþii importante în sfatul domnesc
în timpul domniei lui Mihai Viteazul: mare armaº (15961598) ºi mare ban (1598-1599). S-a remarcat în luptele de
la Nicopole (1596), a condus oºtile din Oltenia în
Transilvania în toamna anului 1599, a îndeplinit funcþia de
locotenent domnesc în Moldova (1/24 iunie-13/23 iulie
1600) ºi de hatman ºi pârcãlab de Suceava (mai  iulie
1600). A revenit din Ardeal în Þara Româneascã, a condus
lupta de la Curtea de Argeº (25 noiembrie 1600) împotriva
armatelor polone, care aduceau ca domn pe Simion Movilã,
care l-a ucis la Târgoviºte. A fost ctitorul mãnãstirii Panaghia
din apropierea oraºului, unde a ºi fost înmormântat. (M.O.)

UNIUNEA AGRARÃ S-a constituit la Târgoviºte în
iunie 1933, fiind o organizaþie politicã minorã, pusã în
slujba intereselor regelui Carol al II-lea, de instaurare a
unui regim autoritar. În structurile de conducere se aflau
colonelul Savian Bãdulescu ºi avocaþii Gheorghe
Rãdulescu-Titu, N. Mihãilescu º.a. La nivelul oraºului
Târgoviºte, lider era profesorul Nae Constantinescu.
Fãrã aderenþi în judeþ, aceastã formaþiune politicã nu a
contat în disputele politice ºi în alegerile locale sau
parlamentare. În consecinþã, nu a influenþat istoria
oraºului Târgoviºte. (M.C.)

ULIÞE MEDIEVALE DIN SEC. XVII Sunt
menþionate: Uliþa Mare, Calea Câmpulungului, Uliþa
Târgului, Uliþa cãtre Mitropolie, Uliþa Buzeºtilor, Uliþa
cea Veche, Uliþa Bãrãþiei, Uliþa Gorgota, Uliþa Târgului
din Afarã, Uliþa Mahalalei Creþulescu, Drumul Oborului,
Uliþa Sasului, Uliþa Braºovului, Uliþa Stelii. (G.T./ C.V.)
UNICREDIT ÞIRIAC BANK Dispune de o reþea
naþionala de 240 de sucursale cu peste 3.000 de
angajaþi pentru cei peste 500.000 de clienþi. Activele
totale, la data de 31 decembrie 2010, erau în valoare
de 20,8 miliarde lei care plaseazã Unicredit Þiriac Bank
în primul eºalon al pieþei financiare româneºti. Banca
se constituie într-un partener pentru companii sau
persoane fizice oferind clienþilor sãi instrumente
financiare utile ºi profitabile, modelul de business
concetrându-se pe satisfacerea nevoilor clienþilor bãncii,
ca bazã a dezvoltãrii durabile. Produsele dezvoltate la
nivelul grupului sunt adaptate pieþei din România,
utilizându-se cunoºtinþele ºi experienþa localã. Structura
organizaþionalã permite bãncii alocarea optimã a
resurselor, dar ºi delegarea internã a autoritãþii, astfel
încât sã se aducã un plus de valoare serviciilor financiare
oferite clienþilor. (V.N.)

UNIUNEA ASOCIAÞIILOR ELEVILOR DIN
ROMÂNIA (U.A.E.R.) Asociaþia Elevilor din Dâmboviþa
se formeazã dupã al Doilea Rãzboi Mondial. Scopul
urmãrit era colaborarea elevilor ºi implicarea acestora
în acþiuni culturale, educative sau de construire a unor
obiective economice. Astfel, Asociaþia participã la diverse tipuri de activitãþi: presteazã muncã voluntarã pe
ºantierele din Târgoviºte ºi îndeosebi pentru construirea
stadionului Tudor Vladimirescu, ia parte la
înfrumuseþarea ºi igienizarea oraºului ºi a ºcolilor,
organizeazã spectacole culturale (teatru, muzicã)
pentru muncitori, inaugureazã Cenaclul literar al elevilor
(23 mai 1948). Presa vremii menþioneazã implicarea
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cheltuiala asociaþiei. În programul asociaþiei se
prevedeau ajutorarea membrilor în caz de accident de
muncã, precum ºi ajutoare de înmormântare. De
asemenea, asociaþia facilita obþinerea de împrumuturi
oferind garanþia asociaþiei. Printre membrii acestei
asociaþii se numãrau Gheorghe Stãnescu, Nae Dudea,
Nicolae Ion, Jorj Herman, preºedinte arh. Nicolae
Bruneanu. Din asociaþie fãceau parte ºi antreprenorii
de constructori, Ghiþã Steriu, a fost constructorul celor
mai multe edificii publice din oraº. (G.T./ C.V.)

deosebitã a Liceelor Constantin Carabella ºi Ienãchiþã
Vãcãrescu. Pe 29 mai 1948, elevii organizeazã un
miting în faþa Primãriei oraºului Târgoviºte în care se
angajeazã sã sprijine formarea brigãzilor de muncã
patrioticã pentru ºantierele naþionale. (M.C.)

UNIUNEA FEMEILOR ANTIFASCISTE DIN
ROMÂNIA (U.F.A.R.)  filiala Dâmboviþa S-a constituit
la Târgoviºte pe 1 iunie 1945, având ca obiective lupta
contra fascismului, ridicarea nivelului politic ºi cultural
al femeilor, ajutorarea nevoiaºilor. Comitetul de
conducere era format din Aurelia Irimescu Cândeºti 
preºedinte, Aspasia Ion Rãdulescu  vicepreºedinte,
Laurenþia Stãnescu  secretar. La sfârºitul anului 1945,
U.F.A.R, avea în Dâmboviþa 400 de membre. Pentru
popularizarea obiectivelor sale, U.F.A.R. organizeazã
conferinþe sãptãmânale susþinute de Cecilia Baronide,
Laurenþia Stãnescu, Constanþa Badea, Viorica
Stupcaru, Ecaterina Diaconescu, E. Gabrielescu º.a.
Tematica era variatã: rolul femeii în educaþia copilului,
emanciparea femeii, lupta pentru redresarea moralã,
femeia antifascistã ºi rolul ei în viaþã. Astfel de subiecte
sunt abordate ºi în articolele publicate în presa localã
de Natalia Gabrielescu ºi Larisa Hagi. Acþiuni
întreprinse: organizeazã serbãri ºi baluri unde strânge
fonduri pentru a deschide cantine ºcolare, strânge
fonduri ºi bunuri destinate regiunilor înfometate din
Moldova, formeazã echipe sanitare care merg pe teren
ºi dau consultaþii gratuite sãracilor, înfiinþeazã cantine
ºcolare ºi grãdiniþe, întreþine la Târgoviºte o ºcoalã de
iniþiere pentru femeile lucrãtoare în vederea încadrãrii
acestora în cãminele de zi (sezoniere.) (M.C.)

UNIUNEA NAÞIONALÃ PENTRU PROGRESUL
ROMÂNIEI Organizaþia Dâmboviþa se constituie în iulie
2010. Conducerea judeþeanã: Marian Radu, preºedinte
fondator; vicepreºedinþi: George Þîncu (fondator); Eugen
Ionescu, Glorian Þîncu; membri fondatori: Nicoleta
Marinicã, Dragoº Sãvulescu. La organizaþia municipalã
Târgoviºte: George Þîncu, preºedinte; vicepreºedinþi:
Dãnuþ Neaga, Eugen Dumitru, Daniel Rãduþã, Virgil
Maniþi. La organizaþia judeþeanã de femei: Reveica
Nicoarã; la organizaþia municipalã Târgoviºte: Camelia
Groºan. La organizaþia judeþeanã de tineret: Mihai Sorin
Radu; la organizaþia municipalã Târgoviºte: Gabriel Mutu.
Continuã. (G.C.)
UNIUNEA PATRIOÞILOR S-a afirmat la Târgoviºte
începând cu anul 1944, iniþial sub conducerea lui Tãnase
Borþoi, apoi sub coordonarea unui comitet prezidat de
profesorul Basil Popescu ºi în care Toma Rãdulescu
era secretar general. Uniunea Patrioþilor era o organizaþie
aflatã sub influenþa P.C.R., având mai multe obiective:
lupta necruþãtoare împotriva duºmanului intern, camuflat
în reacþionari hitleriºti, fasciºti, legionari ºi profitori,
mobilizarea populaþiei împotriva celor care sabotau
producþia, lupta împotriva maºinii de rãzboi a lui Hitler
ºi ralierea þãrii la coaliþia antihitleristã. În toamna anului
1944 ºi în 1945 ºi-a diversificat acþiunile pentru
înlãturarea guvernului Rãdescu ºi aducerea la guvernare
a forþelor procomuniste. La Târgoviºte erau organizate
conferinþe sãptãmânale pentru culturalizarea populaþiei,
fiind abordate teme de istorie, medicinã, politicã,
emanciparea femeii, combaterea speculei. Acestea
aveau loc în sala Uniunii Patrioþilor din strada Stelea.
De asemenea, sunt iniþiate ºi alte tipuri de acþiuni: cu
sprijinul comercianþilor din oraº se constituie cooperative de aprovizionare ºi consum care deserveau
interesele economice ale târgoviºtenilor, se acordã
consultaþii gratuite cetãþenilor, se organizeazã
Sãptãmâna democraþiei (8-15 iulie 1945), în cadrul
cãreia se þin conferinþe în aula Liceului Comercial, se
înfiinþeazã filiale în 50 de comune precum ºi o Secþie
feministã, având ca scop informarea femeilor în legãturã
cu schimbãrile politice care se produceau în þarã. În
februarie 1946, Uniunea Patrioþilor s-a transformat în
Partidul Naþional Popular. (M.C.)

UNIUNEA FEMEILOR DEMOCRATE DIN
ROMÂNIA (UFDR) S-a constituit la Târgoviºte în
februarie 1946 ca organizaþie unicã a femeilor, sub
coordonarea PCR. La nivel central, preºedinte de
onoare era Ana Pauker. În Comitetul judeþean de
coordonare se aflau Maria Necula-secretar, Maria
Falcoe º.a. Obiectivul UFDR era sã creeze o femeie
nouã, care sã ia parte activã la toate frãmântãrile
vieþii, care merge în pas cadenþat cu suflul de viaþã
nouã ºi a cãrei energie este întrebuinþatã pentru a
construi o altã lume. Acþiuni organizate în Târgoviºte
ºi în judeþ: cursuri de alfabetizare, colecte pentru
copiii sãraci, activitãþi culturale, conferinþe pentru pace
ºi progres, iniþiative privind curãþenia în localitate ºi
în ºcoli, cursuri de îngrijirea sãnãtãþii, sãrbãtorirea
Zilei Femeii etc. (M.C.)
UNIUNEA LUCRÃTORILOR CONSTRUCTORI
(1883) Era o asociaþie patronalã care avea drept motto
A se stabili frãþie ºi solidaritate între lucrãtorii de
construcþii ºi se preocupa de creºterea ºi perfecþionarea
meseriaºilor constructori, prin ºcoli speciale, pe
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UNIUNEA SOCIAL POPULARÃ ªI CREªTINÃ
Organizaþia Dâmboviþa este înfiinþatã în martie 2008 ºi
în vara aceluiaºi an îºi înceteazã activitatea.
Conducerea la nivelul judeþului: Sorin Diaconescu,
preºedinte fondator; vicepreºedinþi: Mihai ªtefãnescu,
George Þîncu; la organizaþia municipalã Târgoviºte:
Costel Tonea, preºedinte. (G.C.)

universitãþii (în ordine alfabeticã ºi cu titlurile ºi funcþiile
deþinute în acel moment): ing. Alexandru Boriga,
prefectul judeþului, conf.univ.dr. Emilian Banu, prof.
George Coandã, ziarist, ºef de departament la cotidianul
Dâmboviþa, ec. Ion Cucui, director comercial la SC
Sagricom SA Târgoviºte, prof.univ.dr. Vasile S. Cucu,
prof.univ.dr. Traian Dumitrescu, Mircea T. Georgescu,
profesor emerit, preºedintele Fundaþiei Stolnicul
Constantin Cantacuzino, conf.univ.dr. Constantin Ghiþã,
conf. univ. dr. Marin Iordan, dr.ec. Mihail Iurcu, senator
în Parlamentul României, Vasile-Ivan Ivanoff, jurist,
secretar al Consiliului Judeþean Dâmboviþa, Daniil Matei,
judecãtor la Judecãtoria Târgoviºte, prof.univ. dr. doc.
ing. Florea Oprea, dr. Teodor Simion, inspector la
Inspectoratul ªcolar al judeþului Dâmboviþa, prof. univ.
dr. Paraschiv Vagu. Universitatea a luat fiinþã prin
hotãrârea Guvernului României nr. 288 din 1 iunie 1992.
Între 1992 ºi 1995 universitatea a fost organizatã pe
douã facultãþi  Inginerie, ªtiinþe  ºi un Colegiu tehnic
economic ºi de administraþie. Dupã 1995 ºi pânã la
sfârºitul mileniului a cunoscut, evolutiv, urmãtoarea
organizare: facultãþile de ªtiinþe Economice, ªtiinþe
Juridice, ªtiinþe Umaniste, ªtiinþe (fundamentale),
Teologie, Inginerie Electricã, Ingineria Materialelor,
Ingineria Mediului ºi Biotehnologii ºi colegiile universitare
Economic ºi de Administraþie ºi Pedagogic. În anul
universitar 1992-1993 cursurile au debutat cu 463 de
studenþi, la final de mileniu fiind prezenþi în amfiteatre ºi
laboratoare 10.295 de studenþi. În primul deceniu de
existenþã universitatea a avut urmãtorul staff: rectori:
prof.univ.dr.doc. ing. Florea Oprea, apoi prof.univ.dr. Ion
Cucui, conf.univ.dr. Cãlin D. Oros; prorectori: profesorii
universitari doctori Marin Iordan, Constantin Banu, Ion
Cucui, Petre Gheorghe Bârlea, Ion Calafeteanu,
Constantin Ghiþã, Gheorghe Ioniþã, Marin Cârciumaru,
Ion Stegãroiu, conf. univ. dr. Cãlin Oros, prof. univ. dr.
Gabriela Teodorescu, conf. univ. dr. Laura Gorghiu, conf.
univ. dr. Leonardo Badea, ºef lucrãri dr. Cornel
Sãliºteanu; secretari ºtiinþifici: conferenþiari universitari
doctori Teodor Simion, Cornel Marin, Cãlin D. Oros,
Iulian Brezeanu ºi prof.univ.dr. Petre Mareº (va fi ºi
prorector: 2011-2012). Decanii actuali: conf. univ. dr.
Marian Vîlciu (Facultatea de Teologie Ortodoxã), prof.
univ. dr. Ion Stegãroiu (Facultatea de ªtiinþe Economice),
prof. univ. dr. Constantin Pehoiu (Facultatea de ªtiinþe
Umaniste), conf. univ. dr. Livia Mocanu (Facultatea de
Drept ºi ªtiinþe Social-Politice), conf. univ. dr. HenriGeorge Coandã (Facultatea de Inginerie Electricã), conf.
univ. dr. Vasile Bratu (Facultatea de ªtiinþa Materialelor,
Mecatronicã ºi Roboticã), conf. univ. dr. Cristinel Mortici
(Facultatea de ªtiinþe ºi Arte), prof. univ. dr. ªtefania
Iordache (Facultatea de Ingineria Mediului ºi
Biotehnologii). A fost dat în folosinþã un modern centru
internaþional de conferinþe. Se aflã în construcþie un campus universitar la standarde europene ºi un institut de

UNIUNEA ZIARIªTILOR DIN REPUBLICA
SOCIALISTÃ ROMÂNIA Filiala Dâmboviþa este
înfiinþatã la începutul anului 1971; din 1974 este filialã a
Consiliului Ziariºtilor, noua denumire a Uniunii Ziariºtilor.
Membrii au fost toþi redactorii fostului ziar central al
judeþului  unicul, de altminteri  Dâmboviþa, care au
devenit ºi membri ai Organizaþiei Internaþionale a
Jurnaliºtilor  OIJ. Scopul: apãrarea drepturilor ziariºtilor
ºi stimularea performanþelor profesionale. Secretarii
filialei: Costel Simion, George Coandã. (G.C.)
UNIUNEA ZIARIªTILOR PROFESIONIªTI DIN
ROMÂNIA (UZP)  FILIALA ION HELIADERÃDULESCU DÂMBOVIÞA Înfiinþatã oficial la 12
noiembrie 2005 în Târgoviºte; iniþiator ºi preºedinte,
jurnalistul George Coandã, vicepreºedinþi: Mihai Stan,
Victor Petrescu; secretar: Ion Anghel; trezorier; Florea
Turiac. (Între 1991 ºi 1999 a existat, cu intermitenþe, o
filialã de ziar  Dâmboviþa, cu activitate aleatoare).
Dupã înfiinþarea oficialã  determinatã de apariþia în
peisajul mass-media a numeroase publicaþii, posturi de
radio ºi de televiziune în Târgoviºte ºi în judeþul
Dâmboviþa, dupã 2000, filialei i s-a acordat, prin sentinþã
judecãtoreascã, calitatea de persoanã juridicã, în
conformitate cu Statul UZP, ca organism de creaþie
profesionalã de interes public. Din filialã fac parte
numeroºi redactori ºi publiciºti din presa dâmboviþeanã.
UZP este organizaþie nonguvernamentalã, de interes
public, apoliticã ºi cu deplinã autonomie. (G.C.)
UNIVERSITATEA DE STAT VALAHIA La 5
octombrie 1992 are loc inaugurarea Universitãþii de Stat
Valahia în amfiteatrul Grupului ªcolar Voievodul
Mircea. Sunt prezenþi primul-ministru Theodor Stolojan,
Emil Tokacz, ministru secretar de stat la Ministerul
Învãþãmântului ºi ªtiinþei, Înalt Prea Sfinþia Sa dr. Vasile
Costin, arhiepiscop al Târgoviºtei ºi Muscelului,
Alexandru Boriga, prefectul judeþului Dâmboviþa, alte
oficialitãþi. Prof.dr.doc.ing. Florea Oprea, rectorul
universitãþii, declarã deschise cursurile primului an
universitar. Theodor Stolojan relevã: Nu pot decât sã
mã bucur cã în Târgoviºte îºi începe activitatea o
universitate. Oameni de suflet au luptat pentru aceastã
idee. Ca sã se impunã trebuie sã-i fie recunoscutã
calitatea de universitate, care va trebui sã se reflecte în
actul de învãþãmânt. Un vis al târgoviºtenilor se
împlinise. Iatã-i pe acei oameni de suflet, fondatori ai
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desfãºoarã prin accesul la televiziunea România de
Mâine, ceea ce prilejuieºte participarea la cursurile
facultãþilor la care sunt înscriºi studenþii dâmboviþeni. În
prezent sunt înscriºi peste 2000 de studenþi.
Funcþioneazã la Casa de Culturã a Sindicatelor din
Târgoviºte. Directori ai centrului: prof. Aurelia Catanã
(2004-2011) ºi ec. Cãtãlin Catanã (din 2011). (G.C.)

cercetare ºtiinþificã, unic în þarã. Creatori de facultãþi ºi
specializãri: Paraschiv Vagu, Viorica Rãducanu (ºtiinþe
economice), Ilie Vãduva, Nicolae Popescu
(contabilitate), Gheorghe Bistriþeanu (finanþe), Corneliu
Rusu (management), Ion Cucui (serviciile economice
ºi logistice), Vasile Costin (teologie), Vasile S. Cucu
(ºtiinþe umaniste), Constantin Pehoiu (educaþie fizicã
ºi sport), Nicolae Olariu (inginerie electricã), HenriGeorge Coandã (electronicã-telecomunicaþii), Gheorghe
Ioniþã (ingineria materialelor), Ion Miliþiu (ingineria
mediului ºi biotehnologiei), Ion Anghel, Daniil Matei
(ºtiinþe juridice), George Coandã (jurnalism), Marin Iordan
(ºtiinþe), Victor Popa (pedagogie muzicalã), Agnes Erich
(organizare biblioteca multimedia), Victor Petrescu
(biblioteconomie). În cadrul universitãþii mai funcþioneazã
centrele de cercetare ºtiinþificã: fizicã aplicatã; ºcoala
academicã de ºtiinþa materialelor; îmbunãtãþirea calitãþii
vieþii ºi mediului în condiþiile noilor tehnologii
informaþionale ºi de comunicaþie; expertizare a
resurselor naturale ºi a mediului; cercetare ºi studii
economice; geografia habitatului rural ºi urban în
contextul dezvoltãrii durabile; pentru biotehnologii ºi
ºtiinþe inginereºti aplicate; istorie, arheologie
interdisciplinarã ºi conservarea patrimoniului cultural,
mobil ºi imobil; istoria relaþiilor internaþionale Grigore
Gafencu. Frecvent, Universitatea Valahia a figurat/
figureazã în topurile de performanþã (pe cercetare
ºtiinþificã universitarã), românesc Ad-Astra ºi internaþionalã Shanghai. La care se adaugã urmãtoarele
departamente de cercetãri: energie-mediu; inginerie
electricã, electronicã ºi tehnologia informaþiei CC-IEET;
umanistã Dumitru Stãniloaie; interdisciplinarã religie
ºi ºtiinþã Sf. Maxim Mãrturisitorul; misionare ºi
ecumenice Sf. Apostul Pavel; management ºi
administraþie publicã; activitãþi motrice ºi timp liber;
nanomateriale pentru microsisteme, mecanicã ºi
ingineria sistemelor; ºcoalã doctoralã. Mai existã
departamentele: învãþãmânt la distanþã ºi formare
continuã; pregãtirea personalului didactic; relaþii publice;
master. În conformitate cu prevederile Legii 1/2011  a
educaþiei naþionale, în luna ianuarie 2012 a fost ales
noul Senat al Universitãþii ºi staff-ul sãu: preºedinte:
prof.univ.dr. Ion Cucui; preºedinþi de comisii: prof.univ.dr.
Constantin Ghiþã (strategii ºi dezvoltare instituþionalã),
prof.univ.dr. Valentin Dogaru (învãþãmânt, cercetare ºi
formare permanentã), conf.univ.dr. Mircea Duicã
(asigurarea calitãþii învãþãmântului), conf.univ.dr. Tomiþã
Ciulei (probleme studenþeºti), lect.univ.dr. Marius Badea
(jurisdicþionalã ºi resurse umane). (G.C.)

UNIVERSUL DÂMBOVIÞEAN Sãptãmânal de
informaþie; apare la 21 aprilie 2006. Editor: SC Universul
dâmboviþean SRL. Redactori-ºefi: József Pildner, Roxana
Mosor, Crina Zamfirescu. Rubrici (pagini) permanente: Editorial, Politicã, Social, Economic, Agricol, Eveniment,
Culturã, Sport, Administraþie. Redactori: Mãdãlina Chivu
Popa, Adrian Cuciureanu, Horia Marin, Lavinia Oprescu,
Mãdãlin Marinicã, Alin Pildner. Continuã. (G.C.)
URZICEANU, Radu (25.VII.1927, Târgoviºte 
16.X.1998, Bucureºti) Ziarist ºi comentator sportiv.
Cursurile primare, gimnaziale, apoi Liceul Ienãchiþã
Vãcãrescu la Târgoviºte (1946). Licenþiat al Facultãþii
de ªtiinþe Juridice a Universitãþii Bucureºti (1950). Încã
din anii liceului este corespondent al ziarului Sportul
Popular, iar din 1948, redactor la acesta. Din 1957
este redactor-ºef adjunct, ziarul apãrând apoi cu
denumirea de Gazeta Sporturilor. Pentru o perioadã
este secretar general de redacþie la revista Fotbal
(1966), apoi la revista Sport. Între 1990-1991 lucreazã
în redacþia ziarului Deºteptarea. Comentator sportiv
la radio ºi televiziune din 1951 ºi pânã în 1988.
Cunoscãtor al mai multor limbi de circulaþie, însoþeºte
(1950-1997) numeroase delegaþii de sportivi români la
Olimpiade (Helsinki, Melbourne, Roma, Lake Placid).
Comenteazã de la Campionate Mondiale de Fotbal
(Mexic, 1970; RFG, 1974), dar ºi de la campionate
europene sau turnee ale echipelor de club. Membru al
Asociaþiei Internaþionale a Presei Sportive timp de peste
trei decenii, membru al Uniunii Ziariºtilor iar din 1990 ºi
al Asociaþiei Presei Sportive. În aceastã calitate a
participat la numeroase congrese ºi la diferite întâlniri
internaþionale. A primit distincþii pentru activitatea de
promovare a sportului românesc. Impresii de la diversele
competiþii în volumele Cu sportivii români la Melbourne
(1957), Jocurile Olimpice de la Roma (1961), ambele
volume în colaborare cu Tudor Vornicu. În timp a sprijinit
activitatea sportivã din oraºul natal. (V.P./A.B.)
UZINA DE UTILAJ PETROLIER (UPET) La 8 august
1945, Arsenalul Armatei se reprofileazã în Atelierele
CFR Gheorghe Gheorghiu-Dej (8 aug.1945  1 mar.
1949), devenind întreprindere constructoare de maºini
ºi utilaje, producând piese de schimb pentru locomotive, vagoane ºi utilaje pentru întreþinerea cãilor ferate
(uzinã de maºini  UMT). În anii 1949-1950 se trece la
producþia de agregate pentru fabricile de ciment,

UNIVERSITATEA SPIRU HARET  CENTRUL
TERITORIAL PENTRU ACCES LA PLATFORMA DE
E-LEARNING BLACKBOARD TÂRGOVIªTE Înfiinþat
în vara anului 2004. Cuprinde toate specializãrile
acreditate ale universitãþii. Procesul de învãþare se
487

Enciclopedia oraºului Târgoviºte

Totodatã va fi diversificatã ºi sporitã producþia de utilaj
petrolier (instalaþii de foraj, geamblacuri, macarale etc.)
de la 3.500 tone în anul 1969, la 8700 tone în anul
1971. Cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la înfiinþarea
Uzinei de Utilaj Petrolier Târgoviºte, în anul 1973,
Nicolae Ceauºescu a participat la dezvelirea placii
jubiliare. UPET, în anul 1974, deþinea 30% din exportul
producþiei industriale a judeþului. Printre produsele de
export se numãrau instalaþiile F.A. 12 (puþuri de apã)
apreciate pentru performanþe. Diversificarea ºi
modernizarea produselor au determinat consacrarea a
unei importante game de utilaje ºi instalaþii realizate ºi
prin folosirea inteligenþei creative proprii, autoutilarea
ocupa un loc de frunte în preocupãrile specialiºtilor de la
UPET (strunguri care executau simultan mai multe
operaþii, cuptoare electice cu boltã rabatabilã). În
cincinalul 1970-1975, la UPET s-au fabricat 23 de produse
noi exportate în 25 de þãri expuse cu prilejul participãrii
la târgurile internaþionale de la Leipzig, Zagreb, Brno,
Damasc, Izmir, Budapesta. În 1967 judeþul Dâmboviþa
prin aceastã unitate economicã, se situa pe locul II în
þarã la producþia de utilaj petrolier. Producþia de utilaj
tehnologic pentru industria petrolului a cunoscut creºteri
însemnate în perioada 1975-1980, în special la instalaþiile
pentru intervenþii ºi la instalaþiile de foraj (de cinci ori).
Pentru bunele lor performanþe, produsele cu marca Upet
s-au exportat pe toate meridianele globului: URSS,
Polonia, Turcia, Cehoslovacia, Republica Arabia Unitã,
Iran, R.D. Vietnam, Iugoslavia, Ungaria, Spania, Cuba
etc. Ele au fost expuse la numeroase târguri ºi expoziþii
internaþionale. Dupã 1990, UPET ºi-a micºorat producþia
pânã la desfiinþare. (G.T./ C.V.)

sondeze mecanice, geamblacuri, pompe de noroi,
utilaje pentru industria de petrol, lanþuri Rotary, armãturi
speciale de oþel, instalaþii de foraj seismic ºi de
intervenþie, automacarale, remorci cu capacitate ridicatã
de transport (pânã la 120 de tone), transformându-se
într-o uzinã modernã de utilaj petrolier (UPET), aflatã
într-o importantã zonã petroliferã.Uzina s-a extins
continuu cu importante capacitãþi de producþie ºi a fost
dotatã cu maºini de înalt randament, realizate în bunã
parte de specialiºti ºi muncitori târgoviºteni. În anul 1951,
Uzina de Utilaj Petrolier Târgoviºte a început, pentru
prima oarã în þara noastrã, fabricarea racordurilor
speciale pentru prãjini de foraj ºi a lanþurilor Rotary.
Anul 1953 marcheazã fabricarea primelor tipuri de
armãturi industriale din oþel, pentru industria petrolierã
ºi mai târziu pentru industria chimicã. În anul 1959 uzina
este reutilatã ºi înzestratã cu maºini ºi instalaþii la nivelul
tehnicii moderne, strunguri paralele, strunguri Karusell.
Se individualizeazã acþionarea maºinilor, înlocuindu-se
transmisiile prin motoare electrice, se instaleazã maºini
de frezat ºi danturat, strunguri pentru filetat conic CryDan. În anul 1960, se construieºte o nouã turnãtorie cu
o capacitate de 22.000 tone pe an (oþel lichid), ceea ce
a fãcut ca producþia de oþel în 1968 sã creascã de opt
ori faþã de 1955. Între anii 1964-1965 se adaugã noi
capacitãþi de producþie; forja de precizie pentru racorduri
speciale, fabrica de oxigen, centrala termicã, pentru
ca un an mai târziu, parcul de maºini ºi utilaje sã fie
reînnoit cu maºini de înaltã tehnicitate: strunguri cu
comandã program, maºini complexe de prelucrat
armãturi, maºini de alezat. Începând cu anii 1965-1966,
uzina a devenit singura producãtoare din þarã de sonde
geologice S.G. 650 ºi S.G. 300, instalaþii de intervenþie
I.C. 5, autotrolii pentru mãsurãtori speciale la sonde de
7000 metri adâncime, automacarale de 5 tone, agregate
de irigat prin aspersiune, instalaþii de forat puþuri de apã
FA 12, noi tipuri de armãturi industriale din oþel ºi altele.
Dezvoltatã ºi modernizatã prin intrarea în funcþiune a
noi ºi moderne capacitãþi de producþie: de 20.000 t pe
an utilaj petrolier în 1867, de 15.000 t pe an armãturi
industriale ºi 5300 t pe an utilaj petrolier în 1970, de
3700 t pe an utilaj petrolier în 1972, de 1000 t pe an
piese turnate din oþel în 1977, uzina a devenit unul din
pivoþii de bazã ai producþiei construcþiei de maºini ºi ai
economiei naþionale. De la unicul produs fabricat,
racorduri, gama sortimentelor s-a extins continuu cu
noi produse de înaltã tehnicitate: armãturi industriale,
instalaþii de foraj, sonde de þiþei ºi gaze, instalaþii de
intervenþie, instalaþii de foraj pentru puþuri de apã,
instalaþii de forat straturi dure. În perioada 1969-1971
sunt alocate încã 212 milioane lei pentru dezvoltarea
fabricaþiei de armãturi industriale, producându-se în final 15.000 tone anual, faþã de 9.000 tone în anul 1969
pentru dezvoltarea turnãtoriei de oþel ºi construirea unei
noi forje ºi a unei secþii moderne de tratament termic.

UZINA ELECTRICÃ A fost construitã în actuala piaþã
a Bãrãþiei, pe terenul vechiului spital din 1861, de cãtre
Societatea Brawn Boveri din Viena, între 1911-1912,
iar inaugurarea iluminãrii oraºului a avut loc 16
decembrie 1912. Aceasta a fost prevãzutã cu 2 motoare
Diessel de câte 110 cp ºi un spaþiu rezervat pentru
extindere. Punerea în funcþiune a celui de-al treilea motor
a avut loc la 23 iulie 1914. Uzina dispunea de baterie
de acumulatoare ºi tabolu de distribuþie, iar reþeaua
oraºului era compusã din fire aeriene ºi instalaþii pe
stâlpi de lemn. Pe strãzile Fusea ºi Libertãþii au fost
instalaþi stâlpi de oþel. Uzina electricã era dotatã cu
108 bucãþi lãmpi cu arc, 518 lãmpi incandescente ºi
438 de bucãþi de câte 50 de lumeni intensitate. Se
furniza luminã electricã la palatul comunal, poliþia
oraºului, cazarma pompierilor vechi, la cazarma de la
Arsenal, ºcoli, la fabrica de gheaþã ºi la tãiatul lemnelor.
Dupã rãzboi, s-au luat mãsuri de reparare a uzinei care
avea utilajele uzate (acumulatori, pompe, turnul de rãcire
ºi rezervorul de apã). Primãria a adus pe profesorul Radu
ªtefãnescu de la Universitatea din Bucureºti pentru
verificarea instalaþiilor, repararea motoarelor, înlocuirea
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UZINA ªI OGORUL Apare la Târgoviºte, în
perioada 7 noiembrie 1949  decembrie 1964. Organ
al Comitetului Judeþean PMR Dâmboviþa ºi al
Comitetelor provizorii judeþene ºi orãºeneºti. Publicã
articole, ºtiri despre evenimentele politice ºi
economico-sociale la zi, literaturã originalã, cronici
literare, recenzii, ºtiri despre evoluþia vieþii culturale ºi
literare. Semneazã poezie Daniel Drãgan, Titus
Popescu, Valeriu Liþã, George Coandã, Ion Durac, Cornel
Stan, Gabriel Bãdiþoiu. Apar schiþe ºi povestiri de: Aurel
Preda, Mircea Drãgan, Sebastian Gârbotei, Cornel
Ionescu-Sutaºu, Grigore Diculescu; reportajele lui
Spiridon Stãnel; cronici literare semnate de Radu
Gioglovan, Nicolae Bidnei, Eugen Fruchter, Lazãr
Dinescu, Constantin Manolescu. Sunt publicate de
Radu Gioglovan, Gabriel Mihãescu, Cristian Moisescu
articole dedicate istoriei acestor meleaguri. Singurul
ziar al perioadei respective. (V.P.)

pieselor ºi comandarea unui nou motor la Viena. În
1925, numãrul abonaþilor ajunsese la 1037, se încasau
1.951.000 lei, în timp ce cheltuielile se ridicau la suma
de 1.558.000 lei. La iniþiativa lui Radu ªtefãnescu s-au
efectuat urmãtoarele lucrãri: s-au procurat douã motoare
noi, s-a extins hala motoarelor, s-au înlocuit stâlpii
putreziþi, s-au montat contoare pentru abonaþi ºi un
contor general, un nou bazin de apã ºi noi puncte de
alimentare pe strãzile Berzei, Obor ºi Sfântul Gheorghe.
Datoritã acestor mãsuri s-a mãrit capacitatea producþiei
la 1.000.100 kw. În 1934 uzina electricã a oraºului, se
compunea din sala maºinilor, tablou de distribuþie, atelier mecanic ºi electric, magazii, locuinþe pentru ºeful
mecanic ºi ºeful uzinei. Curentul electric era
comercializat la cei 1500 de abonaþi, instalaþiile electrice
se întindeau pe 60.000 m lineari pe strãzi, iar lungimea
strãzilor iluminate electric era de 15.000 m cu 800 de
lãmpi instalate pe strãzi. (G.T./ C.V.)
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V

VAGU, Paraschiv (7.VIII.1927, Ploieºti) Urmeazã
cursurile Liceului Sfinþii Petru ºi Pavel din Ploieºti.
Licenþiat al Academiei de ªtiinþe Economice din
Bucureºti unde obþine, la numai 28 de ani, titlul de doctor în economie. Cadru didactic, adjudecându-ºi toate
titlurile universitare, la Academia de ªtiinþe Economice
din Capitalã ºi la universitãþile Dunãrea de Jos din Galaþi
ºi Valahia din Târgoviºte, cãreia îi este ºi fondator, fiind,
totodatã, organizatorul, aici, al Facultãþii de ªtiinþe
Economice. Într-o jumãtate de secol de învãþãmânt superior deþine ºi funcþiile de ºef de catedrã, prodecan ºi
decan de onoare; conducãtor de doctorate la
Universitatea Dunãrea de Jos. Visiting professor la
universitãþi din Statele Unite ale Americii ºi Franþa. Este
iniþiatorul studierii managementului în România. Membru
al unor societãþi ºi asociaþii ºtiinþifice ºi academice
internaþionale. Colaboreazã cu articole de cercetare din
domeniul managementului la reviste de specialitate din
þarã ºi din strãinãtate. Publicã manuale universitare, unele
cu caracter de pionierat, un mare tratat universitar ºi cel
dintâi dicþionar de management din România. Doctor
Honoris Causa al Universitãþii Valahia. Profesor Emeritus al Universitãþii Dunãrea de Jos din Galaþi. (G.C.)

Moldaves unde aminteºte de vizita fãcutã la Târgoviºte,
prilej de a admira oraºul, cu barierele albe, casele
domneºti, a cãror glorie fanarioþii nu au putut niciodatã
sã o ºtirbeascã. Vizita palatul domnesc, mãsura curtea
pe care o gãsea a fi de o sutã de mãsuri pãtrate ºi se
cufunda în mijlocul ruinelor [...] unde nu se mai vedeau
decât subterane [...] bolþi dãrâmate, coridoare astupate
prin nãruirea zidurilor. Era impresionat de singurul turn
rãmas în picioare aproape intact, deºi scara care
conducea spre creneluri fusese luatã. (M.O.)
VALACHICA Revistã de studii ºi materiale de istorie
ºi istorie a culturii. Apare la Târgoviºte, din anul 1969,
sub egida Muzeului Judeþean Dâmboviþa. La început
anual ca periodicitate pânã în 1981 (13 numere). Datoritã
restricþiilor impuse ºi-a schimbat de la numãr la numãr
denumirea: Valachica, Studia Valachica (1970), Acta
Valachica (1972), Scripta Valachica (1972), Cronica
Valachica (1973), Documenta Valachica (1974),
Biblioteca Valachica (1975), Arhiva Valachica (1976),
revenind apoi la titlul iniþial. În 1973 a scos un volum
pentru elevi Valachica. Între 1981-1994 îºi întrerupe
apariþia. Revine din 1994 cu vol. al XIV-lea, cu 7 numere,
unele duble (nr. 15-16, 1998; nr. 17, 2002; nr. 18, 2005;
nr. 19, 2006; nr. 20, 2007; nr. 21-22, 2008-2009; nr. 23,
2010). Volumul al 17-lea, din 2002, valorificã lucrãrile
Sesiunii de Comunicãri ªtiinþifice Mihai Viteazul  domn
creºtin, strateg militar ºi întregitor de neam, fiind editat
în colaborare cu Universitatea Valahia Târgoviºte. Din
colegiile redacþionale au fãcut parte: Radu Gioglovan,
Gabriel Mihãescu, Constantin Manolescu, Ion Gavrilã,
Ion Vasiliu, Petre Cristea, Steliana Marin (pânã în 1990),
apoi Gheorghe Bulei, Petru Virgil Diaconescu, Ovidiu
Cârstina, Alexandrina Andronescu, Doina Petrescu,
Georgeta Toma, Gheorghe Olteanu. În primul numãr
se spunea cã Valachica e letopiseþul conceput la modul
contemporan al viziunii noastre asupra istoriei, istoriei
culturii ºi artei. Contribuþia intelectualilor dâmboviþeni,
îºi adunã prin «Valachica» roadele de la recolta atâtor
oameni de ºtiinþã, culturã ºi artã fermecaþi de trecutul

VAILLANT, I.A. (1804, Paris  1886, Paris). Nãscut
într-o familie de mici burghezi ºi-a fãcut studiile la
colegiile Bellay ºi Henric IV din Paris. Vine în Þara
Româneascã în 1829 ca preceptor în familia marelui
ban George Filipescu, apoi în cea a lui Mihai Ghica. A
înfiinþat un pension în limba francezã (1832), unde au
învãþat Ion Ghica, Gr. Alexandrescu, N. Bãlcescu, C.A.
Rosetti. Remarcat de Pavel Kisselev, a fost numit director al internatului Sf. Sava. Crescut în atmosfera
revoluþionarã din capitala Franþei, s-a aflat în legãturã
cu elita culturalã din Þara Româneascã ºi Moldova ºi a
participat la activitatea unor societãþi secrete. Fiind
apropriat de liderii miºcãrii din 1840, a rãmas un filoromân convins. A întocmit lucrarea La Romanie ou
histoire langue, literature, orographie, statistique des
peuples de la langue dor Ardialiens, Vallaques et
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fiind menþionat ca mitropolitul Þãrii Româneºti chir
Varlaam într-un hrisov domnesc din 10 aprilie 1535,
când domnitorul confirma anumite proprietãþi mânãstirii
Argeº precum ºi în alte hrisoave ale vremii date de
domnitorul Radu Paisie (1535-1545), cu care desigur
se cunoºtea de când voievodul era închinoviat, ca
monah, la Argeº. Totodatã numele mitropolitului
Varlaam este pomenit în douã pisanii: în cea a
Mitropoliei din Târgoviºte ºi în pisania bolniþei de la
Cozia. Cãrturar luminat adreseazã, în anul 1541, o
scrisoare cãtre judele Braºovului Hans Fuchs, în care
se intituleazã  mitropolit a toatã Ungrovlahia ºi exarh
al tuturor Plaiurilor din care reiese cã el avea o grijã
specialã ºi pentru pãstorirea românilor ortodocºi de
peste Carpaþi. Are meritul de a fi reluat activitatea
tipograficã la Târgoviºte, prin meºterul tipograf Dimitrie
Liubavici, fiul lui Feodor Liubavici. Molitvelnicul slavon,
apãrut la Târgoviºte în acea vreme, menþioneazã în
prefaþã cã tipãrirea a început sub Mitropolitul Varlaam
ºi s-a terminat sub noul Mitropolit Anania. Este
menþionat ºi în pomelnicul Sfintei Mitropolii între
arhiepiscopii Macarie ºi Anania. (Arhiep.)

ºi prezentul Târgoviºtei. Numeroase numere cu capitole
de istorie a culturii, consacrã studii ºi cercetãri acestui
fenomen (de exemplu, împlinirea a 470 de ani de la
primele tipãrituri pe teritoriul românesc) publicând
materiale de istorie a culturii, etnografie ºi folclor, artã,
biblioteci, presã, învãþãmânt ºi recenzii. Întâlnim
semnãturi ale unor personalitãþi ale ºtiinþei, culturii ºi
artei la nivel naþional, alãturi de cele ale târgoviºtenilor:
Radu Gioglovan, Constantin Manolescu, Victor
Petrescu, Theodor Nicolin (Dorin Elinescu), Eugen
Fruchter, Gabriel Mihãescu, Mihai Gabriel Popescu,
Toma Svinþiu, Mihai Oproiu, Ion Gavrilã, Ion Vasiliu, Petre
Cristea, Gheorghe Bulei, Petre Diaconescu, Ovidiu
Cârstina, Gheorghe Olteanu, Alexandrina Andronescu,
George Coandã ºi mulþi alþii. Sunt inserate articole
despre tradiþiile tiparului ºi cãrþii vechi româneºti, scriitori
dâmboviþeni, reviste ºi ziare apãrute în acest spaþiu de
spiritualitate româneascã, alãturi de cele vizând istoria
Târgoviºtei din toate timpurile. (V.P.)

VALAHIA UNIVERSITY PRESS A luat naºtere prin
transformarea Editurii Stolnicul Cantacuzino (înfiinþatã
în 07.01.1992), în prezent fiind un compartiment distinct în cadrul Bibliotecii Universitãþii Valahia din
Târgoviºte. Aceasta cumuleazã la momentul actual
douã funcþii: componenta editorialã propriu-zisã care
se referã la selecþia, propunerea ºi pregãtirea pentru
apariþie a lucrãrilor  cãrþi, publicaþii, mercantilaj;
componenta multiplicare, tipãrire (asiguratã de centrul
de multiplicare). Activitatea editurii este integral
subordonatã urmãtoarelor obiective esenþiale: sprijinirea
procesului de învãþãmânt, prin punerea la dispoziþia
studenþilor, cadrelor didactice, cercetãtorilor din
universitate, din învãþãmântul superior în general ºi din
viaþa economico-socialã a judeþului ºi a zonei de influenþã
a materialelor purtãtoare de informaþie, facilitând, astfel,
accesul acestora la noutãþile din ºtiinþe, arte, culturã,
învãþãmânt, tehnicã, tehnologie, viaþa religioasã etc.;
sprijinirea ºi promovarea creaþiei culturale, artistice, tehnice,
tehnologice ºi mass-media, afirmarea personalitãþilor
creatoare ale universitãþii din zona de influenþã, teritorialã;
sprijinirea ºi promovarea cercetãrii ºtiinþifice. Colecþiile
editurii sunt: ªtiinþe Juridice (pentru lucrãri din domeniul
ºtiinþelor juridice), Summa Theologica (pentru lucrãri din
domeniul teologic ºi religios), Studia Economica (pentru
lucrãri din domeniul economic), Studia Tehnica (pentru
lucrãri din domeniul tehnic), Socio Umane (pentru lucrãri
din domeniul ºtiinþelor socio-umane). În 2008 se formeazã,
pe baza încheierii unui protocol, Grupul Editoria Valahia
University Press & Bibliotheca pentru realizarea unor
proiecte comune. (M.S.)

VASILESCU, Alexandru (26.IX.1885, Simnicul de
Sus, Albeºti, Dolj  18.VII.1948, Târgoviºte) Profesor,
istoric, istoric al culturii, publicist, politician,
personalitate culturalã. Elev al Liceului Carol I din
Craiova, absolvit în 1905. Licenþiat din 1910 al Facultãþii
de Litere ºi Filozofie a Universitãþii Bucureºti. De
asemenea, absolvent al Seminarului Pedagogic
Bucureºti (1912). Din 1928 doctor în ºtiinþe istorice cu
teza Oltenia sub austrieci (1716-1739). Lucreazã mai
întâi la Arhivele Statului Bucureºti, sub conducerea lui
Dimitrie Onciul (1909-1914). Publicã în reviste de
specialitate ºi în presa localã, studii ºi articole în care
valorificã o serie de documente necercetate pânã la el.
Se stabileºte în 1914 la Târgoviºte. Este profesor de
istorie la ªcoala de Ofiþeri de Cavalerie, Liceul Militar
de la Mãnãstirea Dealu, ªcoala Normalã de Bãieþi, Liceul
Ienãchiþã Vãcãrescu din Târgoviºte, unde a fost ºi director în anul ºcolar 1940-1941. A fost prefect de
Dâmboviþa (1930), senator de Dâmboviþa (1933). Este
numit în 1943 director al Muzeului de Istorie Târgoviºte.
Se ocupã totodatã de Cãminul Cultural Orãºenesc ºi
de biblioteca oraºului, cãreia îi redacteazã primul
regulament de funcþionare. În 1944 este director al
Secþiunii Târgoviºte a Institutului de Istorie Naþionalã.
Se pensioneazã în 1946. A lãsat în manuscris o
proiectatã monografie a Târgoviºtei. S-a implicat în
activitatea culturalã ºi scriitoriceascã a oraºului din
perioada interbelicã. Debut editorial cu A 317-a
aniversare a morþii lui Mihai Viteazul: discurs þinut la
Liceul Militar «Mãnãstirea Dealu» (1919) urmat de
lucrãrile Casele bãneºti din Craiova în secolul al XVIII-lea
(1927), Oltenia sub austrieci 1716-1739 (1929), Istoria

VARLAAM  MITROPOLIT (1535-1544) A pãstorit
în timpul domnitorului Vlad al VII-lea Vintilã (septembrie
1532  septembrie 1534; noiembrie 1534  iunie 1535),
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clasei þãrãneºti pânã la 1866 (1940), Contribuþii la
biografia cronicarului Radu Popescu ºi compilatorului
Constantin Cãpitanul (1944), Urmaºii lui Mircea cel
Bãtrân pânã la Vlad Þepeº (1418-1456) (1945). Rãmâne
o personalitate de prim rang în cultura târgoviºteanã
dintre cele douã rãzboaie mondiale. (V.P./ M.C.)

Aur din Bulgaria, primul premiu obþinut de Televiziunea
Românã dupã 1989. În 1990 înfiinþeazã la Pucioasa
corala Alianþa veselã, cu care a întreprins mai multe
turnee în þarã ºi în strãinãtate. Este membrã a Uniunii
Ziariºtilor Profesioniºti din România ºi Cetãþean de
Onoare al oraºului Pucioasa. (G.C.)

VASILESCU, Aurel (28.VII.1906, Nucet, Dâmboviþa
 1986, Târgoviºte) Absolvent al ºcolii primare ºi al
cursurilor secundare în Târgoviºte ºi, respectiv, la Liceul
Militar Nicolae Filipescu de la Mãnãstirea Dealu,
obþinându-ºi bacalaureatul în Bucureºti. În Capitalã
urmeazã Facultatea de Belle-Arte ºi Facultatea de
Litere a Universitãþii Bucureºti între 1925-1931. Dupã
terminarea studiilor universitare funcþioneazã ca profesor
de desen la Liceul Militar Nicolae Filipescu ºi la unele
ºcoli din Târgoviºte. Expune frecvent începând cu anul
1928 la saloanele oficiale de arte plastice din capitalã,
cât ºi cu prilejul altor expoziþii (cercul Artistic Român).
A fost, de asemenea, iniþiator al unor expoziþii de picturã
de succes în Târgoviºte, împreunã, în unele momente,
cu pictorii Bob Bulgaru, Vasile Blendea ºi E. Sãulescu.
Paleta sa tehnicã ºi tematicã este diversã: ulei pe pânzã,
colorit pastelat, miniportretisticã, plain-aire piesagistic,
naturã moartã. A realizat o suitã remarcabilã de peisaje
târgoviºtene. (G.C./M.O.)

VASILIU, Ion G. (13.III.1910, Brãila  31.VIII.1985,
Târgoviºte) Prozator, istoric literar, eseist, ziarist,
regizor. Studii incomplete în oraºul natal. Din tinereþe
se lanseazã în ziaristicã, debutând la redacþia
cotidianului Cuvântul din Brãila. Este prim redactor al
revistei Pãmântul ºi director al gazetei Tribuna (19281934) din Cãlãraºi. Se stabileºte din 1934 la Târgoviºte.
Colaboreazã cu articole de istorie literarã ºi culturalã la
reviste ºi ziare locale ºi centrale. Conduce la Târgoviºte
ziarul Ancheta (1934-1946). Între 1945-1948 este director literar al Editurii Boema din Bucureºti. În ultima
parte a vieþii (timp de peste 25 de ani), a fost regizor la
Casa de Culturã din Târgoviºte, unde a pus în scenã
numeroase piese de teatru. Ca prozator începe
publicarea romanului pe care îl preconiza Femeia 
thermos (rãmas neterminat), în Revista scriitoarelor
ºi scriitorilor români, continuatã apoi în Universul
literar, Pasãrea albastrã, Pãmântul. Între cele douã
rãzboaie desfãºoarã o intensã activitate de revigorare a
vieþii culturale a Târgoviºtei, organizând numeroase
ºezãtori literare unde a avut ca invitaþi personalitãþi ale
scrisului românesc (Liviu Rebreanu, Gala Galaction,
Victor Eftimiu, Cezar Petrescu, Victor Ion Popa, Ion
Minulescu, Geo Bogza, Ionel Teodoreanu, Mihail
Sebastian). Publicã un album Târgoviºte (1969), unde
descrie romanþat istoria trecutã ºi prezentã a oraºului,
monumentele sale. Împreunã cu George Sbârcea autor
al volumului Romanþa ºi povestea ei (1980). A lãsat în
proiect un act al piesei în versuri Precursorii. (V.P.)

VASILESCU, ªtefan (1835, Bãlãeºti, Buzãu 
1922, Târgoviºte) A urmat Belle-Arte din Bucureºti ºi a
fost primul profesor de la Târgoviºte, absolvent al acestei
instituþii (1881). A fost atras de poziþia pitoreascã a
oraºului pe care l-a zugrãvit cu sufletul sãu de artist. A
expus relativ târziu, în 1906 când prezenþa sa la Salonul
oficial i-a adus un bine meritat premiu. A transmis spre
posteritate imaginea unor monumente azi dispãrute ca
Biserica Roºie, Biserica Vãrzaru, dar ºi portretul lui
Iorgu Th. Lãzãrescu (1913), negustor cu iniþiativã, iubitor
de frumos. (M.O.)

VASILIU, Teodor (29.VIII.1950, Piatra-Neamþ) Este
absolvent al Facultãþii de Jurnalism a Universitãþii din
Bucureºti. De-a lungul anilor a fost tehnician în poºtã
ºi telecomunicaþii, director al Casei ªtiinþei ºi Tehnicii
pentru Tineret din Târgoviºte, redactor ºi director al
Întreprinderii Cinematografice a judeþului Dâmboviþa,
purtãtor de cuvânt al Consiliului Judeþean Dâmboviþa. Este
fondator al Trustului Artepress ºi unul dintre fondatori ai
specializãrii Jurnalism de la Universitatea Valahia, fiind,
o vreme, ºi cadru didactic asociat al acesteia. A fost
actor al teatrului Popular Tony Bulandra din Târgoviºte
ºi a jucat ºi în câteva producþii cinematografice. Este
iniþiator/preºedinte al patronatului Presei din România 
ROMEDIA. Om politic ºi consilier în Consiliul Local al
municipiului Târgoviºte. Deþine numeroase premii
culturale, profesionale ºi manageriale. I s-a conferit titlul
de Cetãþean de Onoare al oraºelor Titu ºi Cãlãraºi,
Ordinul Crucea Patriarhalã ºi Distincþia creºtinã

VASILIU-MAVRODIN, Alina (16.XI.1962, Pucioasa)
Urmeazã ciclul gimnazial la Liceul de Muzicã Nr. 1 din
Bucureºti, absolvind, apoi, Liceul Nicolae Titulescu
din Pucioasa; este licenþiatã a Facultãþii de MatematicãFizicã a Universitãþii din Iaºi. Se afirmã în muzica
uºoarã, adjudecându-ºi, ca interpretã, trofeul ediþiei 1987
a Festivalului de la Mamaia. Evolueazã cu succes în
spectacole ºi concerte de televiziune ºi radio. Un timp
a fost profesoarã de matematicã ºi muzicã la instituþii
ºcolare ºi de educaþie din judeþele Covasna ºi
Dâmboviþa. Este fondator al Trustului Artpress împreunã
cu Teodor Vasiliu, director general al acestuia ºi redactor-ºef la Jurnalul de Dâmboviþa. A jucat în mai
multe producþii pentru copii realizate de Televiziunea
Românã, obþinând un premiu special la Festivalul
Internaþional de Film pentru Copii ºi Tineret Antena de
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literare concretizatã printr-o valoroasã operã de poetã
ºi prozatoare de limbã francezã. Va evoca, cu dragoste
ºi nostalgie þinuturile natale în memorialistica sa: En
Roumaine pendant la guerre, Mon pays. Elena
Vãcãrescu ºi Paul Millet sunt autorii dramei lirice în
douã acte Cobzarul, pe muzicã de Gabrielle Ferrari,
prezentatã pentru întâia oarã la Opera din Paris, la 18
martie 1911, ºi jucatã apoi la Monte Carlo ºi Vichy.
Aduce astfel, pe scena francezã, atmosfera, obiceiurile,
costumele ºi onomastica româneascã a meleagurilor
dâmboviþene, ca un fior al nostalgiei dupã tãrâmul pierdut
al locurilor natale. Revine în þarã, vizitând Târgoviºtea ºi
Vãcãreºtii de care o legau atâtea amintiri, în 1912 ºi
1933-1934, unde participã la inaugurarea bustului
strãmoºului sãu Ienãchiþã amplasat în faþa Gimnaziului
care îi poartã numele. Volumul Rapsodul Dâmboviþei,
nu este altceva decât ecoul liric al cântecelor ºi
obiceiurilor ascultate în nouã sate de pe aceastã vale
de râu a þinuturilor româneºti. A iubit mult satul copilãriei
ºi adolescenþei sale. De asemenea, Târgoviºtea îi trezea
amintiri emoþionale. Într-o conferinþã þinutã în România,
la Gândirea europeanã, mãrturisea: Deunãzi,
întorcându-mã de la Bran, am gãsit pe biroul meu un
teanc de scrisori, de tãieturi de ziare, referindu-se la
conferinþele, articolele ºi versurile mele. Rãtãcitã printre
ele se afla o foaie umilã de provincie, al cãrui titlu îmi
reþine atenþia. Se numea Chindia. Chindia e turnul care
domina Târgoviºtea, rãmãºiþã a vechiului castel al
voievozilor, turn trandafiriu asupra cãruia ochii mei de
copil s-au oprit de atâtea ori. Chindia! Târgoviºte! Þara
mea!. (V.P.)

Crucea Valahã. Autor al unei istorii a Festivalului-Concurs Naþional Crizantema de Aur. Doctor în istorie la
Universitatea Valahia din Târgoviºte. (G.C.)

VATRA ROMÂNEASCÃ Filiala Dâmboviþa a fost
înfiinþatã în luna mai 1990. Preºedinte: Honorius Moþoc;
vicepreºedinþi: Lucian Grigorescu, Ion Alexandru.
Scopurile asociaþiei: pãstrarea identitãþii naþionale a
românilor ºi cultivarea valorilor româneºti. Filiala îºi
înceteazã activitatea în primãvara anului 1992. (G.C.)
VÃCÃRESCU, Alecu (~1769, Bucureºti  1799,
Tulcea) Poet. Despre cel mai mare fiul al lui Ienãchiþã
se cunosc foarte puþine date certe. Desigur, cã a primit
o aleasã instrucþie, având culturã greceascã ºi
franþuzeascã. Funcþiile administrative nu l-au preocupat
în mod deosebit. Totuºi, în 1792, îl gãsim ispravnic de
Dâmboviþa. În pomelnicul Mitropoliei Târgoviºte, din 1795
(7203), este amintit alãturi de mitropoliþii Þãrii Româneºti,
domnii þãrii, doamnele ºi coconii lor. Se afirma cã: Din
boierii Vãcãreºti, însã dum(nealui) Alexandru Vãcãrescul,
biv vel cãminar, ispravnic Dâmboviþei, au fãcut coroanele
i stemele de argint de la sfânta icoanã a Precistii, ce stã
totdeauna la iconostas. În 1792, se naºte fiul sãu Iancu,
viitorul poet. Duce o viaþã plinã de risipã ºi petreceri,
ceea ce îl va împinge la ruinã. Asupra morþii poetului
datele sunt de asemenea ipotetice. În timpul domnitorului
Alexandru Moruzzi, se pare, în 1799, este exilat la Tulcea
iar pe drum ucis ºi aruncat în Dunãre din poruncã
domneascã. Operã poeticã în limba românã ºi greceºte.
Majoritatea sunt cântece de lume, cu o puternicã
încãrcãturã eroticã. (V.P.)

VÃCÃRESCU, Iancu (1792, Bucureºti  3.III.1863,
Bucureºti) Poet, traducãtor, politician, animator cultural.
Tradiþia culturalã ºi poeticã a înaintaºilor sãi este
continuatã de Iancu, fiul lui Alecu ºi al Elenei Dudescu.
Rãmas de mic în grija mamei, primeºte o educaþie
aleasã, mai întâi în casã, dupã moda vremii, iar apoi la
Viena, unde învaþã germana, franceza, italiana. În
tinereþe protesteazã contra Regulamentului Organic
ceea ce îi va atrage exilul la moºia sa de la Moþãieni
(Dâmboviþa). Între 1812-1817 este vel comis, apoi
ispravnic de Dâmboviþa, cu reºedinþa la VãcãreºtiTârgoviºte. Înlãturarea sa din funcþie trebuie pusã pe
seama atitudinii de apãrare a moºnenilor din Bezdead
ºi Þâþa deposedaþi de pãmânt, de cãtre logofãtul Belu.
Locul sãu este luat de Constantin Olãnescu. Vine la
Bucureºti, poartã discuþii cu logofãtul Belu, îl înºtiinþeazã
pe dl Caragea, afirmând mai târziu cã dupã lipsirea
mea din isprãvnicire, nu mai am ºtire. În 1832 se judeca
la Tribunalul judeþului Dâmboviþa cu negustorul braºovean
Rudolf Jipa, în ceea ce priveºte arendarea moºiei de la
Vãcãreºti, care dureazã pânã în 1833. Va continua
procesul mamei sale, Elena Dudescu, cu oraºul
Târgoviºte pentru hotãrnicirea moºiei de la Vãcãreºti,

VÃCÃRESCU, Constantin (1680, Bucureºti 
1732, Bucureºti) Cronicar. Fiul lui Ianache Vãcãrescu.
Fratele lui ªtefan Vãcãrescu, tatãl lui Ienãchiþã
Vãcãrescu, considerat de drept întemeietorul dinastiei
poetice a Vãcãreºtilor. Copilãria sa este legatã de satul
Vãcãreºti, din aproprierea Târgoviºtei precum ºi de
vechea capitalã a Þãrii Româneºti. Valenþele scrisului
lui Constantin Vãcãrescu, irump într-o scriere închegatã,
un panegiric intitulat Luminata viþã a neamului,
prealuminatului, preînvãþatului ºi blagocestivului Domn
a toatã Þara Româneascã, Io Nicolae Alexandru
Voevoda prin care încerca sã demonstreze originea
moldoveneascã a Mavrocordaþilor. Fãrã calitãþi literare
deosebite. (V.P.)
VÃCÃRESCU, Elena (21.IX.1864, Bucureºti 
17.II.1947, Paris) Poetã, autoare dramaticã, publicistã.
Fiicã a lui Ion Vãcãrescu, fost diplomat ºi a Eufrosinei
Vãcãrescu, nãscutã Fãlcoianu. Este nepoata lui Iancu
Vãcãrescu ºi ultima descendentã a acestei adevãrate
dinastii poetice. Silitã în 1891 sã plece în exil, se
stabileºte în Franþa. Se va dedica unei vaste activitãþi
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Alexandru ªuþu, pentru moºia oraºului. Domnul a
exercitat presiuni, a surghiunit pe boierii ostili, a arestat
ºi schingiuit pe împuterniciþii oraºului, siliþi sã
recunoascã tot ce dorea acesta. În 1831 obºtea oraºului
îi returna suma de 158 lei ºi 10 parale pentru osânda
puºcãriei suferitã în 1820. (M.O.)

început în 1827. Acesta dureazã, stingându-se abia în
1866, când s-au executat amenzile pentru despãgubirea
oraºului Târgoviºte. Desfãºoarã o intensã activitate de
propãºire a culturii româneºti moderne. Rãmâne în
literaturã ca autor al primelor încercãri de liricã conceptualã
ºi de poezie militantã, contribuind la rafinarea ºi limpezirea
mijloacelor poetice. Din perioada târgoviºteanã au rãmas
Primãvara amorului (O zi ºi o noapte de primãvarã la
Vãcãreºti), precum ºi alte poezii. (V.P.)

VELICA, Doamna (a doua jum. a sec. XVI 
încep. sec. XVII) Boieroaicã munteancã. A doua fiicã
a logofãtului Ioan Norocea ºi a Stanei, nepoatã a
Doamnei Chiajna ºi a lui Mircea Ciobanul. Trãieºte la
Curtea din Alba Iulia, unde se bucurã de influenþã ºi
se cãsãtoreºte cu favoritul italian al principelui
Sigismund de Bathory, Fabio Genga. Aici îl întâlneºte
pe Mihai Viteazul, a cãrei interpretã este în toamna
lui 1595. Devenitã amanta domnului muntean, vine la
Târgoviºte împreunã cu soþul ei, legãtura fiind de acum
publicã. Influenþa sa este recunoscutã în anii 15991600, când se bucurã de tratamentul acordat
domniþelor, are sigiliu personal ºi apare în rapoartele
agenþilor strãini drept persoana care toate treburile
þãrii le are în mânã. Dupã moartea domnului nu se
mai cunosc date despre ea. (A.ª./M.O.)

VÃCÃRESCU, Ienãchiþã (~1740  12.VII.1797)
Poet, filolog, istoric, politician. Se trage dintr-o veche
familie boiereascã cu tradiþii în cultura româneascã.
Capãtã o educaþie aleasã, cunoscând limbile greacã,
latinã, turcã, italianã, francezã, germanã. Desfãºoarã
o bogatã activitate politicã ºi diplomaticã, pe care o va
descrie în lucrarea Istoria a prea puternicilor împãraþi
otomani, una din cele dintâi scrieri memorialistice din
literatura românã. Ocupã mari ranguri boiereºti, are
misiuni diplomatice la Viena ºi Constantinopol, fiind unul
din cele mai rafinate spirite ale epocii sale. Se stinge
din viaþã, lãsând generaþiilor viitoare drept moºtenire:
Creºterea limbei româneºti/ ª-a patriei cinstire. Îºi
aduce contribuþia ºi în domeniul activitãþii filologice,
lucrarea sa Observaþii sau bãgãri de seamã asupra
regulilor ºi orânduielilor gramaticii rumâneºti, tipãritã în
1787 la Râmnic ºi Viena, fiind o valoroasã contribuþie
adusã lingvisticii. Pe plan poetic aparþine primei etape de
dezvoltare a poeziei noastre naþionale, care-ºi aflã izvorul
intern în folclor, din care se va inspira ºi va încerca sã-l
prelucreze în mod original. Poezii ca: Amãrâtã turturea,
Într-o grãdinã, Spune inimioarã, spune, influenþate de
creaþia popularã pe care are ocazia sã o cunoascã în
desele peregrinãri la moºia sa de la Vãcãreºti, ne dezvãluie
o fire sentimentalã, imaginilor clasice dându-li-se o
coloraturã legatã de universul intim al poetului. Opera sa,
redusã ca întindere, a înrâurit puternic evoluþia ulterioarã a
poeziei româneºti. A avut legãturi strânse cu oraºul
Târgoviºte. În semn de recunoºtinþã, primul gimnaziu îi
poartã numele (azi Colegiul Naþional Ienãchiþã
Vãcãrescu), în faþa cãruia se aflã ºi bustul sãu. O stradã
a oraºului are numele sãu. (V.P.)

VERANCSICS (VERANTIO), Anton (29.V.1504,
Sebenico  15.VIII.1573, Pojon) Erudit, autor de scrieri
însemnate, funcþii ºi misiuni succesive. Declarã cã la
data redactãrii scrierii sale despre Þãrile Române,
Târgoviºte era singurul oraº mai însemnat, destul de
întins ºi capitala þãrii. Reþinem cã el ºtie cã Târgoviºtea
era oraºul cel mai important al principatului, probabil
avea ºi elemente cosmopolite, ca orice capitalã. (C.I.)
VESELIU, Toma George (18.X.1940, Rãzvad,
Dâmboviþa) Profesor, prozator, dramaturg, ziarist. Dupã
studii elementare în comuna natalã, absolvent al celor
liceale la Târgoviºte. Licenþiat al Facultãþii de Limba ºi
Literatura Românã a Universitãþii din Bucureºti (1964).
Funcþioneazã ca profesor la Ocniþa ºi Rãzvad, pânã la
pensionare (2003). Între 1968-1969 redactor la ziarul
Dâmboviþa, iar în perioada 1975-1977, participã la
redactarea suplimentul Dâmboviþa rutierã. De
asemenea, din 2007 redactor asociat al revistei Litere,
apoi, din 2008, ºef departament culturã ºi din 2012 redactor-ºef adjunct la Impact cultural. Debut literar la
Dâmboviþa (1968) cu fragmente de prozã din viitorul
volum de nuvele Colonia, apãrut în 1978. Subiectul
este reluat în romanul Colonia II. Noi exilaþi la Pontul
Euxin (2010). În 2007 apar monografiile dedicate unor
comune dâmboviþene: Monografia Rãzvad. Vatrã
voievodalã ºi Monografia Ocniþa. Scaun domnesc, iar
în 2008 volumul de versuri Sonetele lui Petru Cercel
sau Feþele lui Ianus, urmat de volumul de teatru Salvaþi-l
pe Galileo (2011). Publicã în revistele Armonia,
Curier, Climate literare ºi Revista Nouã. (V.P.)

VÃCÃRESCU, Stanislav (sec. XVI). Grãmãtic. Fiul
marelui clucer Tatul din Vãcãreºti, de lângã Târgoviºte,
diac domnesc sau dupã propria sa prezentare
Compunãtor ºi scriitor cu mâna, primul cãrturar cunoscut
din familia Vãcãreºtilor. A trãit la Curtea Domneascã de
la Târgoviºte. De formaþie slavonã, el strecoarã în tipare
formule de încheiere a hrisoavelor, precum cugetarea
Dulceaþa acestei vieþi o uitã moartea. (V.P.)
VÃTÃMANU, Vasile (1785-1850, Târgoviºte) A fost
membru al delegaþiei oraºului care reprezenta
Târgoviºtea în faþa divanului, în disputa cu domnul
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VIILE BOIEREªTI Sunt menþionate în secolele
XVII-XIX: Cantacuzino, Bãleanu, Cornescu,
Creþulescu sau vornicul de la Târgoviºte  Pascale
þarigrãdeanul. (G.T./ C.V.)

VIAÞA ªTIINÞIFICÃ A UNIVERSITÃÞII
VALAHIA Publicaþie semestrialã; primul numãr apare
în 1997 (iulie  decembrie). Colegiul de redacþie:
prof.univ.dr.doc.ing. Florea Oprea (1997-2002),
prof.univ.dr. Ion Cucui (din 2002); secretari de redacþie:
conf.univ.dr. Teodor Simion (1997-2001); lect.univ.drd.
Cãlin Oros (1999-2002); membri: prorectori, decani,
prodecani (componenþa a fost supusã unor schimbãri
de funcþii la nivel de rectorat ºi la decanate). Rubrici
permanente: Editorial, Cercetare ºtiinþificã, Profil,
Apariþii editoriale, Din viaþa catedrei. Cadre didactice
titulare ale cãror semnãturi sunt frecvent întâlnite în
paginile publicaþiei: Florea Oprea, Gheorghe Bârlea,
Vasile S. Cucu, Ion Miliþiu, George Coandã, Ion Stanciu,
Virgil Popa, Marin Cârciumaru, Simion Teodor º.a. De
la nr. 8, anul I, ianuarie  iunie 2001, apare cu titlul
Viaþa ºtiinþificã; Universitatea Valahia Târgoviºte fiind
editorul. Format: carte. (G.C.)

VIILE DOMNEªTI Au apãrut odatã cu stabilirea
reºedinþei domneºti la Târgoviºte ºi erau situate între
Valea Viforâtei ºi Valea Saºilor. Domnia s-a preocupat
îndeaproape de aceste vii, le-a sporit ºi le-a stabilit
hotarele domneºti care erau administrate de vornicul
de Târgoviºte. Acesta folosea o forþã de muncã calificatã
vierii domneºti ºi un ispravnic al viilor domneºti,
menþionat la 1749. Dupã 1714, interesul domniei pentru
buna administrare a viilor domneºti a scãzut. Viile
domneºti au fost pãstrate pânã în 1776, când Alexandru
Ipsilanti dãruia viile din dealul Târgoviºtei mãnãstirii Mihai
Vodã. (G.T./ C.V.)
VIILE MÃNÃSTIREªTI Mãnãstirea Dealu avea
hrisoave din secolul al XV-lea care îi întãreau stãpânirea
asupra viilor din Rãzvad, Glodeni, Panaghia ºi Solomon.
De-a lungul timpului, prin danii ºi cumpãrãri, mãnãstirea
ºi-a mãrit suprafaþa viticolã, stãpânind vii în dealurile
Viforâtei, Valea Voievozilor, Saºilor ºi Cãlugãrenilor.
Sunt bine cunoscute incidentele din 1646 ºi 1655, când
orãºenii au contestat în instanþã drepturile de proprietate
ale mãnãstirii, însã aceºtia au pierdut procesul ºi au
fost obligaþi la plata vinãriciului mãnãstiresc pentru viile
din dealul Cãlugãrenilor. Mãnãstirea Hurezi a devenit
proprietara unor întinse suprafeþe viticole în aproprierea
Târgoviºtei în urma daniei fãcutã de Andronache, fiul lui
Pascale, cu puþin timp înainte de rãzboiul ruso-austriac
(1716-1718). Ca urmare a acestui eveniment, mãnãstirea
ajungea sub ocupaþie austriacã, iar viile au fost lãsate în
paraginã. Dupã revenirea Olteniei sub stãpânirea
domnului muntean, viile mãnãstirii sunt recuperate de la
orãºeni în schimbul unor sume de bani. Spre sfârºitul
secolui al XVIII-lea, viile au fost date în arenda egumenului
mãnãstirii Dealu sau orãºenilor. Mãnãstirile Cotroceni,
Argeº, Panaghia, Gorgota, Gãiseni, Cobia, Viforâta,
Bunea în secolul al XVIII-lea au stãpânit o parte a viilor
situate pe dealurile din Târgoviºte, Valea Voievozilor,
Gorgota, Valea Saºilor. (G.T./ C.V.)

VICTORIA DÂMBOVIÞEI Ziar de informaþii. Apare
la Târgoviºte între 1 mai 1933 ºi 20 septembrie 1937.
Sãptãmânal. Director proprietar: Ionel Dumitrescu (pânã
în iunie 1934), apoi Tudor Dumitrescu, Tipografia
Dâmboviþa Târgoviºte. Apare regulat pânã la 9 iulie
1933. De la numãrul 13 are subtitlul Organ pentru
apãrarea intereselor comerciale, industriale, agricole ºi
obºteºti. Ziar independent, iar de la nr. 17, 24
septembrie 1933 Organ pentru apãrarea intereselor
obºteºti. De la 1 noiembrie 1933 îºi schimbã numele
în Acþiunea ziar de informaþii ºi publicitate, independent. Mai întâlnim o precizare, de la nr. 8 din 12
octombrie 1936 este ediþia a II-a. Unele articole relateazã
despre evenimente târgoviºtene: desfãºurarea serbãrilor
ºcolare de sfârºit de an (nr. 10/1933); sãrbãtorirea de
absolvire a unei noi promoþii de ofiþeri de la ªcoala de
Cavalerie din Târgoviºte; vizita regelui Carol al II-lea ºi a
lui Mihai (nr. 8 iunie 1933). (V.P.)
VICTORIA Unitate cu profil chimic este înfiinþatã la
1950 prin restructurarea vechii rafinãrii Victoria. Din
vechea rafinãrie se pãstra doar turnul de distilare. S-au
construit clãdiri utilate modern care au permis ca
ramura chimicã din cadrul industriei locale în anul 1968
sã aibã o pondere de 1,7% din producþia globalã a
judeþului. Producþia acestei întreprinderi se baza pe
resursele locale producând lacuri ºi vopsele, anhidridã
cromicã, oxizi, creolinã, fitil de sulf, lichid de frânã,
cremã de ghete, lumânãri, cearã de parchet, vaselinã
industrialã, unsoare de cãruþe, sãpun de rufe, cearã
neagrã pentru izolat cabluri. Tot aici era concentratã ºi
producerea sticlei care avea o veche tradiþie. În 1970,
Întreprinderea Victoria avea un numãr de 700 de salariaþi,
producea materiale de construcþie (cãrãmizi ºi blocuri
ceramice), lacuri ºi vopsele, ultramarin, ulei horticol,
sticlãrie etc. (G.T./ C.V.)

VIILE MITROPOLIEI TÂRGOVIªTE Mitropolia a
stãpânit suprafeþe cu vie, însuºi Neagoe Basarab
cumpãra satul Aninoasa cu viile dealului. Cu timpul
viile mitropoliei au sporit prin danii ºi cumpãrãri, iar
hrisoavele domnitorilor (Matei Basarab, Constantin
ªerban, Constantin Brâncoveanu), reîntãreau
stãpânirea ºi încasarea: otaºtina-pãmântului (o vadrã
din 20), vinãriciul (câte doi bani de vadrã) ºi pãrpãrul
dupã obicei. Documentele menþioneazã ca administrator al viilor Mitropoliei dichiul care folosea personal
calificat vierii. (G.T./ C.V.)
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VIILE ORÃªENEªTI Sunt amintite începând cu
secolul al XVII-lea, fiind situate pe dealurile din
Târgoviºtei, Valea Voievozilor, Aninoasa, Valea Armelor,
Valea Saºilor. (G.T./ C.V.)

poarte numele donatorului. În 1957 în aceastã clãdire
s-a înfiinþat ªcoala de Muzicã cu Clasele I-VII. În prezent
funcþioneazã Liceul de Arte Plastice Bãlaºa Doamna.
(G.T./ C.V./M.O.)

VIITORUL DÂMBOVIÞEI Organ al Partidului Liberal
din judeþul Dâmboviþa, apare bilunar la Târgoviºte, între 1
ianuarie 1930 ºi noiembrie 1937. Girant responsabil Iulian
Ghideanu ºi o perioadã Alecu Popescu (nr. 7-8, 1930).
Este tipãrit la Tipografia Dâmboviþa Târgoviºte. A avut
drept colaboratori personalitãþi ale partidului, dar ºi tineri
liberali, printre care Ion Nicolaescu, Constantin
Dãnescu, Mircea Rizescu, Iulian Grideanu. Tot ca
gazetã a acestui partid apare ºi în perioada 20 februarie
1921 ºi pânã în 1925. (V.P.)

VISSARION, I.C. (2.II.1879, Costeºti-Vale,
Dâmboviþa  5.XI.1951, Costeºti-Vale, Dâmboviþa)
Prozator, poet, dramaturg, ziarist. Dupã absolvirea a
cinci clase primare, rãmas fãrã pãrinþi, locuieºte la Titu
ºi Bucureºti, unde bunicul sãu îl dusese sã înveþe
meserie. În 1895 îl gãsim copist la Tribunalul din Titu.
Fire de autodidact citeºte din literatura românã,
francezã. Înclinarea spre scris ºi-o probeazã în 1899
prin apariþia unei plachete Draci ºi strigoi. Legendele
fantasmelor populare. Din 1901 este, pentru o scurtã
perioadã, notar al comunei natale ºi apoi agent fiscal.
Debuteazã cu volumul Draci ºi strigoi: legende (1899),
urmat de romanul Rãsculaþii (1910), Fãrã pâine (1912)
ºi Mârlanii (1912). Anul 1916 este anul deplinului
succes editorial, prin apariþia a trei noi volume de
povestiri: Nevestele lui Moº Dorogan, Florica ºi alte
nuvele, Privighetoarea neagrã. Din 1914 membru al
Societãþii Scriitorilor Români. Datoritã implicãrii sale în
evenimentele din 1907 este arestat, transportat la
Târgoviºte ºi condamnat la moarte. Eliberat datoritã
intervenþiilor lui I.G. Duca. Evocarea evenimentelor trãite
o va face în piesa Lupii (1915). Spirit întreprinzãtor
desfãºoarã o laborioasã activitate în domeniul ºtiinþei,
brevetându-ºi numeroase invenþii: aeroplan Vissarion nr.
1 (1912), încãlþãminte cu ventilaþie  Vissarion, vãruitorul
Vissarion, bastonul scaun Vissarion (1922) ºi altele. În
1943 va edita un volum sintezã a gândirii inventice
Energia mecanicã din mediul în care ne gãsim. De-a
lungul întregii sale vieþi va lega o strânsã prietenie cu
Gala Galaction, Tudor Arghezi, I. Al. Brãtescu-Voineºti.
În perioada interbelicã participã, alãturi de alþi oameni
de culturã (Liviu Rebreanu, Gala Galaction, Victor
Eftimiu, Cezar Petrescu, Ion Minulescu Ionel
Teodoreanu, ªerban Cioculescu, Matei Alexandrescu,
Ion Calboreanu, ªtefania Stâncã), la ºezãtorile literare
organizate în Târgoviºte. (V.P.)

VIITORUL Revistã a Grupului ªcolar Petrol
Târgoviºte (azi, Grupul ºcolar Voievodul Mircea), care
apare între 1977-1978. Colectiv de îndrumare format din
profesorii: Marcel Pletea, Mihai David, Eusebiu Sfetcu,
Elena Sima, Mihai Diaconescu, Dumitru Vârlan. În afara
poeziilor scrise de elevi, sunt publicate ºi alte materiale
semnate de prof. Haralambie Popescu, ing. Nicolae
Tecºan, prof. Elena Sima, prof. Lucian Grigorescu. (V.P.)
VIITORUL Revistã politicã ºi literarã, apare
sãptãmânal la Târgoviºte, în perioada februarieseptembrie 1888, redactatã de C. Alessandrescu. Se
adreseazã intelectualilor din mediul rural, incluzând în
paginile ei, pe lângã informaþii politice, ºtiri diverse,
anecdote ºi poezii semnate de Alexandru Vlahuþã.
Militeazã pentru modernizarea edilitarã a vechii cetãþi
de scaun. În articolul Trebuinþele Târgoviºtei susþine
încurajarea onoarei instituþiei menite a instrui, educa
ºi ajuta poporul. Ziarul avea în vedere înfiinþarea de noi
societãþi, dar ºi asigurarea condiþiilor materiale pentru
desfãºurarea programului acestora. Într-unul din numere
(13, din 26 iulie 1888) se vorbeºte despre existenþa
unui cerc literar cu mulþi tineri cãrora le place sã se
ocupe, exprimându-ºi dorinþa ca în vechea capitalã
sã existe un organ de publicitate literarã. Semneazã
articole: C. Alessandrescu, C. Mihãilescu, D.P.
Condurãþeanu. (V.P.)

VIªAN, Ioan (25.III.1942, Nucet, Dâmboviþa)
Profesor, prozator, publicist. Studii primare ºi gimnaziale
în satul natal, urmate de cele profesionale în Târgoviºte,
apoi Liceul Ienãchiþã Vãcãrescu (1962). Între 19651968 Facultatea de Matematicã din cadrul Institutului
Pedagogic din Bucureºti. De la absolvire pânã la
pensionare (2004), profesor de matematicã, iar din 1976
director al ªcolii Generale Sãlcioara. Debut la
Luceafãrul apoi la Suplimentul Literar ºi Artistic al
Scânteii Tineretului, cu poezie. La Tribuna publicã
prozã. Premiat la ediþia din 1988 a Festivalului Concurs
Moºtenirea Vãcãreºtilor, precum ºi la ediþia din 1990,
pentru prozã. A fãcut parte din colectivul redacþional al

VILA CONSTANTIN CARABELLA (DB-II-m-B17293, Str. Lt. Pârvan Popescu, nr. 60, 1891)
Construcþie în stil eclectic, cu intrare din lemn cu vitralii.
Brâul este din stucaturã de ipsos cu motive florale la
corniºã. Construcþia este înconjuratã de o frumoasã
grãdina cu plante deosebite ºi rare, care sporeºte
farmecul romantic al acestui loc. A fost donatã
învãþãmântului în 1923 de Maria ºi Constantin
Carabella, împreunã cu parcul ºi terenul înconjurãtor
de 15.000 mp. pentru construirea Palatului ºi ªcolii
Secundare de Fete gr.II, cu menþiunea ca localul sã-i
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VIZITA DOMNITORULUI GHEORGHE BIBESCU
Între 20-23 august 1844, domnitorul Þãrii Româneºti,
Gheorghe Bibescu face o vizitã în Târgoviºte fiind primit
cu fast ºi gãzduit în casa lui Sache Poenaru,
prezidentul Sfatului Orãºenesc. A vizitat tribunalul,
Curtea Domneascã  domnitorul urcã în Turnul Chindia.
La Biserica Mare a fost întâmpinat cu Evanghelia de
preoþii Ioan Dionisie ºi Ioan Psaltistul. Urcã ºi la
Mãnãstirea Dealu. Gazeta Vestitorul Românesc
relateazã vizita ºi subliniazã cã domnitorul a hotãrât
ca la Curtea Domneascã a se drege ºi a reînnoi
aceste tainice ziduri, amintind admirativ cã nu este
loc [ ] care sã nu aducã aminte cã acest oraº a fost
leagãnul domniei. În 1844, domnitorul revine la
Târgoviºte, însoþit de poetul Grigore Alexandrescu,
vizita desfãºurându-se între 4 ºi 6 septembrie. Cu acest
prilej, Curtea Domneascã, Ocârmuirea judeþului, sediul
magistratului ºi al poliþiei, tribunalul au fost iluminate
cu 6980 de ulcele. Ultima vizitã o întreprinde în zilele
de 10 ºi 11 septembrie 1847, ocazie cu care a urmãrit
stadiul lucrãrilor de reabilitare de la Curtea Domneascã
ºi a construirii clãdirii, cât ºi a drumului la TârgoviºtePiteºti. (G.C.)

Realitãþii dâmboviþene, unde a publicat articole vizând
viaþa politicã, socialã sau fenomenul cultural actual.
Colaborãri la revistele Tribuna, Târgoviºtea, Litere,
Literatorul. Debut editorial cu romanul Cuºca elasticã
(1997), urmat de Capcane pentru ochi deschiºi (2001);
Cuºca elasticã (ediþie definitivã, 2009). (V.P.)

VIªTEA, Ioan (12.V.1950, Târgoviºte) Poet,
prozator, artist plastic. Pseudonim literar a lui Sorin
Ionescu. Clasele primare ºi apoi Liceul Ienãchiþã
Vãcãrescu (1969), în oraºul natal. Studii filologice la
Suceava ºi Bucureºti, neterminate. Este mai întâi
suplinitor în învãþãmânt, apoi lucrãtor în comerþ.
Colaboreazã cu poezie la Luceafãrul (debut, 1968),
România liberã, Alianþa civicã, Observator, Lucifer, Realitatea dâmboviþeanã, Dâmboviþa. În perioada
1990-1992 este redactor la Caþavencu. Între 1988-1992
este prezent cu publicisticã la Europa Liberã. Debut
editorial cu Hamlet ºi gardianul (1996), urmat de Þara
bolnavã (2002), Uzina vie ºi profitul mort, Un
Caþavencu în publicistica tranziþiei (2002). (V.P.)
VITICULTURA DIN JURUL ORAªULUI Ocupaþie
tradiþionalã practicatã de orãºeni care le aducea venituri
importante. Principalii proprietari ai viilor erau: domnia,
mitropolia, câteva mãnãstiri (Dealul, Viforâta, Hurezi,
Zlãtari, Cotroceni), biserica catolicã, un numãr însemnat
de boieri ºi numeroºi orãºeni. Viile erau aºezate în
jurul oraºului, în dealul Târgoviºtei în Feþe sau
Feaþe, precum ºi pe Vãile Voievozi, Saºilor,
Armenilor ºi pe dealul Rãzloajelor, incluzând ºi Feþele
Aninoasei ºi Rãzvadului. Preþul de vânzare al unei vii
era mare, datoritã existenþei construcþiilor necesare
întreþinerii viei ºi fabricãrii vinului (crame, slomnuri,
case din piatrã boltite, unde erau adãpostite butii,
tocitori, berbeniþe, curãtoare etc.). Domnia ºi-a dat
seama de importanþa economicã a zonei viticole ºi
de aceea a sprijinit dezvoltarea viticulturii prin
reglementarea dãrilor ºi acordarea unor scutiri de
taxe. Târgoviºtea ºi împrejurimile sale, au constituit
un important centru viticol al Þãrii Româneºti, în
perioada evului mediu. (G.T./ C.V.)

VIZITA LORDULUI BYRON LA TÂRGOVIªTE
Lordul scriitor George Gordon Byron probabil cã, în anul
1810, a vizitat Târgoviºtea conform unei mãrturii a
cãlãtorului ºi scriitorului francez Stanislas Bellanger,
inseratã în cartea sa Le kéroutza. Voyage en MoldoVlachie publicatã la Paris în 1846, fiind gãzduit în vila
din pãdurea Priseaca a unei notabilitãþi locale,
Bãlãnescu. Scriitorul francez relateazã cã ar fi vãzut
numele creatorului celebrului roman în versuri Pelerinajul
lui Childe Harold ºi al Eroului de la Missolonghi al
revoluþiei greceºti, inscripþionat pe o structurã
ornamentalã de marmurã a sãlii de recepþie a vilei alãturi
de ale cãlãtorului britanic Wilkinson, romancierului
german Jerome Spinder ºi compozitorului italian H.
Costa. Astfel de inscripþionãri erau la modã în epocã
ele reprezentând adevãrate motive de mândrie, un semn
de nobleþe pe cartea de vizitã a unor notabilitãþi ºi
aristocraþi cu ºtaif european, într-o Þarã Româneascã
marºând sã iasã din feudalitate. 1810 este anul în care,
probabil, dar ºi posibil, tânãrul Byron sã fi fost în
Târgoviºte pe când avea 21/22 de ani; el cãlãtoreºte
acum în Portugalia, Spania, Turcia (Þara Româneascã,
în Occident, era vãzutã, datoritã stãrii de suzeranitate,
ca fãcând parte din Imperiul Otoman), dupã ce a pãrãsit
clima rece a Albionului pentru zonele europene
scorching clims beyond the sea (de foc, de dincolo
de mare) ºi Camera Lorzilor, din care fãcea parte, însoþit
de prietenul sãu John Hobhouse. Coroborând toate
aceste informaþii, nu este deloc de neluat în seamã
faptul cã Byron, aºadar, fie ºi în treacãt, sã fi poposit ºi
la Târgoviºte. (G.C.)

VIZITA DOMNITORULUI ALEXANDRU IOAN
CUZA Între 17 ºi 18 iunie 1859, la doar o jumãtate de
an de la înfãptuirea Unirii Þãrii Româneºti ºi Moldovei ºi
de la alegerea lui Alexandru Ioan Cuza ca domnitor al
Principatelor Unite, acesta întreprinde o vizitã în
Târgoviºte, unde face popasuri la Curtea Domneascã
ºi la Mãnãstirea Dealu. Locuitorii l-au primit
sãrbãtoreºte, oraºul fiind împodobit pe Calea
Domneascã dupã tradiþie: cu flori presãrate pe caldarâm,
cu ghirlande, covoare, scoarþe ºi macaturi ºi cu drapele
tricolore. Domnitorul, impresionat, dãruieºte nevoiaºilor
urbei 1500 lei. (G.C.)
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VIZITA LUI TITU MAIORESCU LA TÂRGOVIªTE
La 24-27 august 1875, Titu Maiorescu, în acel moment
ministru al Cultelor ºi Instrucþiunii Publice, însoþit de
soþia sa Clara, de fiica Lidia ºi de Mite Kremnitz, viziteazã
Târgoviºtea, fiind gãzduit la Mãnãstirea Viforâta. Face
popasuri ºi la Mãnãstirea Dealu, ºi la schitul de la
Gorgota, aici ajungând într-o cãruþã trasã de boi.
Realizeazã  având ºi harul picturii  o suitã de peisaje
încântat de pitorescul locurilor. (G.C.)

VIZITA LUI I.L. CARAGIALE LA TÂRGOVIªTE
La 25 mai 1908, I.L. Caragiale este prezent în Târgoviºte,
unde participã la o întâlnire electoralã, în postura de
candidat al nou înfiinþatului Partid Conservator Democrat al lui Tache Ionescu, cu care vine în fosta cetate
de scaun voievodal, trãgând amândoi la hotelul
Bucureºti. Întâlnirea, la care ia cuvântul, are loc la
Lãzãrescu. Restaurant berãrie, salã de spectacol,
cinema, în grãdinã, aici fiind supus, de cãtre agenþii
electorali ai adversarilor politici, unui tir cu ouã clocite,
zarzavaturi vechi, totul însoþit de huiduieli ºi invective,
ba ºi cu cioburi de sticlã, preþ de o orã, dupã cum
mãrturiseºte fiul lui Ioan Alexandru Brãtescu-Voineºti,
acesta fãcându-l scãpat ºi ducându-l la hotel unde
Caragiale îi citeºte manuscrisul nuvelei Kir Ianulea,
sau, dupã alte mãrturisiri, Calul Dracului. (I.L.
Caragiale, conform informaþiei istoricului Ion Bogdan,
publicatã în gazeta bucureºteanã Alegãtorul liber, în
1904, mãrturiseºte cã «Scrisoarea pierdutã» [ ] este
inspiratã de o aventurã galantã a prefectului C.D.
Costovici (al judeþului Dâmboviþa  n.n.) [ ] cu soþia lui
Ioviþã din Târgoviºte, nãscutã Seceleanu [ ] care
rãspunde sentimentelor prefectului, legându-se între
ambii o strânsã «prietenie»). Caragiale mai face un
popas electoral la Târgoviºte la sfârºitul lui octombrie
ºi începutul lui noiembrie 1909, fiind invitat la vila
Mierea a lui V. Dimitropol, o notabilitate localã, vilã
aflatã în pãdurea Priseaca, unde este fermecat de
frumuseþea naturii ºi a portului popular al þãranilor din
partea locului. (G.C.)

VIZITA MARELUI ISTORIC FRANCEZ J.A.
VAILLANT În 1844 marele istoric viziteazã la Târgoviºte
Curtea Domneascã, care-i face o impresie dureroasã,
din cauza ruinãrii palatului voievodal, iar Turnul Chindia
ia seama cã a rãmas în picioare ºi aproape intact [ ].
El are 60 de picioare înãlþime ºi 30 de mãsuri pãtrate. La
bazã se înalþã în taluz pânã la o înãlþime egalã de unde
urca înconjurat de un diametru de 15 picioare. (G.C.)
VIZITA MARTHEI BIBESCU LA TÂRGOVIªTE La
16-17 mai 1915 prinþesa soseºte cu automobilul la
Târgoviºte, însoþitã de Virgil Drãghiceanu ºi de englezul
Birdwoord. Viziteazã mãnãstirile Viforâta (unde a fost
gãzduitã), Dealu ºi Stelea, ºi rãmãºiþele bisericii
mitropolitane, considerând cã Leconte de Noüy a fãcut
o barbarie demolând-o. (G.C.)
VIZITA PREªEDINTELUI FRANÞEI CHARLES DE
GAULLE La 17 mai 1968 are loc vizita istoricã a
preºedintelui Republicii Franceze, generalul Charles de
Gaulle, însoþit de Nicolae Ceauºescu, la Curtea
Domneascã, unde se întâlneºte cu fostul sãu coleg la
celebra ºcoalã militarã de la Saint-Cyr, generalul veteran
de rãzboi Ion Hruvim. Ilustrul preºedinte francez, în
alocuþiunea rostitã mãrturiseºte: Mã simt foarte fericit
sã mã gãsesc la Târgoviºte ºi cã pot vizita locuri unde
sunt atâtea mãrturii ale originii poporului român Vã
aduc salutul Franþei. Trãiascã Târgoviºtea! Trãiascã
România!. Iar în cartea de impresii a Muzeului Judeþean
a scris: Onoare ºi fericire Târgoviºtei!. (G.C.)

VIZITA LUI MIHAI EMINESCU LA TÂRGOVIªTE
Mihai Eminescu poposeºte, în vara lui 1867, la
Târgoviºte, cu trupa de teatru a lui Iorgu Caragiale 
aºa cum lasã sã se înþeleagã George Cãlinescu , fiind
actor, copist de texte, poet dramatic, dar ºi regizor,
trupa susþinând spectacole la Grãdina Paþacov aflatã
pe locul ocupat actualmente de pavilionul central al
întreprinderii de utilaj petrolier  UPET. Asemenea
contemporanilor sãi Ion Heliade-Rãduelscu ºi Grigore
Alexandrescu, este impresionat de ruinurile Curþii
Domneºti, simþind cum L-ale þãrii flamuri negre
Cârlova oºtirea cheamã, iar În prezent vrãjeºte
umbre dintr-al secolilor plan. Fãcând acest popas,
viziteazã Mãnãstirea Viforâta, fiind invitat ºi la via din
imediata apropiere a oraºului a cunoscutului, în epocã,
ceasornicar Carol Toth. Eminescu va face, apoi, nu
o datã, unele referiri la Târgoviºte, acordând atenþie
ºi toponimului acestui oraº, considerând în Timpul,
ceva mai târziu, cã þine de numiri slavone pentru cã
limba hieraticã ºi de stat era [ ] cea slavonã în
Þãrile Româneºti medievale. Ceea ce nu însemna cã
 observaþia este pertinentã  ar fi fost oraº
slavonesc, ca ºi în cazul altor localitãþi din întreg spaþiul
românesc. (G.C.)

VIZITE ÎNTREPRINSE DE ALTE PERSONALITÃÞI
LA TÂRGOVIªTE (1832-1857) 26 iunie 1832 oraºul este
vizitat de generalul Pavel Kisseleff, preºedintele
divanurilor Moldovei ºi Valahiei; 1839, Al. Dimitrie Ghica
viziteazã oraºul ºi inspecteazã lucrãrile de construire a
podului peste râul Ialomiþa; 4-6 septembrie 1846 vizita
lui G. Bibescu însoþit de poetul Gr. Alexandrescu, vizitã
care se repetã ºi în 1847, când începuserã lucrãrile
de restaurare la Turnul Chindia ºi la Mãnãstirea Dealu;
23-24 iulie 1851 Barbu Bibescu viziteazã oraºul fiind
interesat de preocupãrile orãºenilor ºi de modernizarea
oraºului; 1857 Caimacamul Al. D. Ghica viziteazã oraºul
prilej folosit de oficialitãþi sã arate lipsa cãilor ferate care
ocolesc Târgoviºtea; aprilie 1857 a sosit la Târgoviºte
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prilej trece în revistã Regimentul III Dâmboviþa nr. 22,
Regimentul 10 Roºiori ºi urmãreºte cursele de cai de
pe terenul de instrucþie al ªcolii de Cavalerie. Noul rege
al României, Ferdinand I ºi regina Maria, împreunã cu
membrii Guvernului, la 26 august 1920, iau parte la
festivitãþile naþionale prilejuite de readucerea capului
voievodului Mihai Viteazul la Mãnãstirea Dealu, depus
spre pãstrare la Kerson, în Rusia, apoi la Iaºi, pentru a
nu fi pângãrit de ocupantul german al Târgoviºtei în
Primul Rãzboi Mondial. Autoritãþile civile ºi militare ale
oraºului au organizat un impresionant cortegiu de la
gara Târgoviºte la Mãnãstirea Dealu care a însoþit afetul
de tun pe care era depusã racla cu capul voievodului
întregitor de þarã. La Mãnãstirea Dealu, cu un gest
solemn, regele îºi desprinde de pe veston Ordinul Mihai
Viteazul ºi-l aºazã pe fruntea domnitorului. Peste un
an, la 24 aprilie, regele Ferdinand I, regia Maria ºi
principesa Marioara sunt oaspeþi de onoare ai ªcolii de
Cavalerie ºi iau parte la dezvelirea bustului Regelui Carol
I, instalat în parcul din faþa ºcolii. În 1930, pe 17 iulie,
Regele Carol II, însoþit de primul-ministru Iuliu Maniu, de
Ion Mihalache ºi Virgil Madjearu, face prima sa vizitã
oficialã la Târgoviºte, ocazie cu care primãria a ridicat în
sudul oraºului un arc de triumf. Apoi, regele îºi continuã
drumul pentru a inaugura hidrocentrala de la Dobreºti. În
iunie 1933, regele Carol II ºi fiul sãu, principele moºtenitor
Mihai, ªoim ºi Mare Voievod de Alba-Iulia, sunt invitaþi la
serbarea de sfârºit de an ºcolar la Liceul Militar Nicolae
Filipescu de la Mãnãstirea Dealu; regele dezveleºte o
placã de marmurã inscripþionatã cu textul: Liceul Militar
de Gardã Regele Carol al II-lea, cap al Liceului. Pe 1
iulie 1939, regele Carol II face ultima sa vizitã la
Târgoviºte. Este însoþit de primul-ministru Armand
Cãlinescu, de ministrul Aerului ºi Marinei, generalul Paul
Teodorescu ºi de ministrul înzestrãrii Armatei, generalul
Gabriel Marinescu. Suveranul înalþã în grad o nouã
promoþie de ofiþeri din toate armele: solemnitatea are loc
la ªcoala de Cavalerie. Noii ofiþeri vor face parte din
Promoþia Carol I. (G.C.)

reprezentatul Henry Litton Bulwe, din Comisia de
informare a Puterilor Europene de la Bucureºti, care
este întâmpinat cu bucurie la bariera oraºului de deputaþii
de mahalale ºi de numeroºi orãºeni; septembrie 1857,
Comisarul Franþei, Charles Angelique de Talleyrand
Perigard, în Comisia de Informare a Puterilor Europene
de la Bucureºti sublinia în discursul sãu þinut cu prilejul
vizitei cã Târgoviºte este un oraº important istoric, fostã
reºedinþã princiarã a Valahiei; septembrie 1857,
Reprezentantul Sardiniei, cavalerul Rafaelo Benzi, în
Comisia de Informare a Puterilor Europene de la
Bucureºti, a vizitat Târgoviºtea ºi Mãnãstirea Dealu,
fiind întâmpinat de orãºeni cu bucurie purtând tricolorul
ºi strigând cu bucurie trãiascã Unirea; (G.T./ C.V.)

VIZITE REGALE LA TÂRGOVIªTE La numai douã
luni de la urcarea pe tronul României ca domnitor, Carol
I face prima sa vizitã la Târgoviºte, fiind primit cu
entuziasm de cãtre locuitorii fostei capitale voievodale
la 16 iunie 1866. Încântat de aceastã primire, la 30
septembrie acelaºi an, va face o nouã vizitã în drum
spre Curtea de Argeº. În 1872, pe 30 septembrie,
domnitorul Carol I se aflã din nou la Târgoviºte unde o
întâmpinã pe soþia sa, principesa Elisabeta, împreunã
cu autoritãþile locale, care organizeazã, cu acest prilej,
un mare bal ºi o retragere cu torþe ºi fanfarã militarã. În
acelaºi an, la 5 octombrie domnitorul asistã în
Târgoviºte la o impresionantã paradã militarã, decoreazã
numeroºi ofiþeri, viziteazã, împreunã cu familia
domnitoare mãnãstirile Dealu ºi Viforâta, iar la Fonderie
participã la un mare banchet. La 14 mai 1878, Carol I
este prezent la Târgoviºte, acordã audienþe, viziteazã
câteva ºcoli ºi închisoarea oraºului. În 1896, Carol I, de
astã datã fiind rege, viziteazã în zona de nord a
Târgoviºtei (actualul cartier Teiº) o salã de mese, o
infirmerie, o remizã ºi un pavilion-cãmin, atelierele de
fierãrie ºi armurãrie, o magazie de efecte ºi grajdurile
Regimentului II Linie Dâmboviþa nr. 22. La 19 mai 1898,
regele Carol I, însoþit de principele moºtenitor Ferdinand
este întâmpinat, în gara Târgoviºtei, de cãtre elevii
Gimnaziului Ienãchiþã Vãcãrescu ºi de corpul didactic al ºcolilor primare, oferindu-i-se flori. Viziteazã
Gimnaziul Ienãchiþã Vãcãrescu unde i s-a dãruit un
exemplar din gazeta 10 mai 1898. A urmat o inspecþie
la ªcoala de Cavalerie. Regele Carol I, principele
moºtenitor Ferdinand ºi principesa Maria poposesc în
29 ºi 30 septembrie 1902 în Târgoviºte pentru a participa
la manevrele militare ale Corpului II Armatã ºi la
inaugurarea podului metalic Mihai Bravu peste
Ialomiþa. Regele Carol I este gãzduit în bivuacul
organizat pe hipodromul ªcolii de Cavalerie, iar prinþul
Ferdinand ºi principesa Maria, care comanda unitãþile
de roºiori la manevre, în casele avocatului Lãzãricã
Petrescu din centrul oraºului. La 11 iunie 1913, regele
Carol I este pentru ultima oarã la Târgoviºte. Cu acest

VIZITELE LUI NICOLAE IORGA LA TÂRGOVIªTE
Sunt cunoscute, mai ales, vizitele marelui istoric, din 26
august 1920, când l-a însoþit pe regele Ferdinand I cu
prilejul readucerii capului lui Mihai Viteazul la Mãnãstirea
Dealu, ºi unde, în numele Academiei Române ºi a Ligii
Culturale, a rostit o impresionantã cuvântare despre
voievodul întregitor de þarã; din octombrie 1927, împreunã
cu cursanþi ai Universitãþii Populare de la Vãlenii de Munte,
ocazie cu care evocã trecutul istoric al Târgoviºtei la
Curtea Domneascã, din 7-9 iulie 1928 fiind preºedinte al
Congresului Ligii Culturale, prilejuit de aniversarea unirii
Basarabiei cu Patria Mamã. (G.C.)
VIZITELE PREZIDENÞIALE LA TÂRGOVIªTE În
vara anului 1955, preºedintele Republicii Populare
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Petru, s-a cãlugãrit de tânãr sub numele Pahomie. Aflat
în Transilvania, a uneltit în mai multe ocazii pentru
preluarea tronului (1457, 1477, 1480), dar reuºeºte abia
în 1481, cu ajutorul lui ªtefan cel Mare ºi al regelui
Ungariei, Mathias Corvin. Aparent fidel turcilor,
participând la campaniile contra Moldovei din 1484 ºi
1485, avertiza constant pe transilvãneni asupra
intenþiilor inamice. Prezenþa unor pretendenþi la tronul
Munteniei în Transilvaniei ºi mai multe acuze aduse
castelanilor de la Bran stricã relaþiile în 1493, Vlad
Cãlugãrul închizând drumurile ºi permiþând o expediþie
de jaf otomanã în Þara Bârsei. Ctitor al bisericii
Mãnãstirii Glavaciocul-Argeº ºi al schitului Babele, a
fãcut danii cãtre ºcolile din ªcheii Braºovului, mai
multor mãnãstiri din Þãrile Române (Tismana, Govora,
Bistriþa, Cozia, Cotmeana, Râncaciov) ºi de la Muntele
Athos (Sf. Panteleimon, Philotheou). Înmormântat în
biserica Mãnãstirii Glavaciocul-Argeº. 11 din cele 15
documente emise de cancelaria sa au fost redactate
în oraºul de scaun de la Târgoviºte sau în slãvitul
scaun Târgoviºte, restul neavând localitatea precizatã.
Oraºul a fost fortificat pentru a rezista armelor de foc,
Vlad Cãlugãrul strãduindu-se sã integreze Turnul
Chindiei în ansamblul Curþii Domneºti, ca piesã de
rezistenþã. În 1491 lucrãrile de fortificare erau
coordonate de artileristul Mihel ºi se zvonea cã domnul
intenþioneazã sã ridice un castel. (A.ª./M.O.)

Democrate Coreene, Kim-Ir-Sen (Kim-Il-Sung), însoþit
de preºedintele Consiliului de Miniºtri al Republicii
Populare Române, Gheorghe Gheorghiu-Dej, viziteazã
Târgoviºtea ºi ºcoala de copii, care-i poartã numele ºi
care gãzduieºte elevi din Coreea de Nord rãmaºi orfani
în rãzboiul coreeano-american din anii 1950-1953. La
11 mai 1967, Nicolae Ceauºescu, secretar general al
PCR ºi preºedinte al Consiliului de Stat al Republicii
Socialiste România, în fruntea unei delegaþii de partid
ºi de stat întreprinde prima sa vizitã de lucru în regiunea
Ploieºti. Începe aceastã vizitã la Târgoviºte. Viziteazã
Întreprinderea de Utilaj Petrolier ºi Mãnãstirea Dealu,
aici, la cripta voievodului Mihai Viteazul, depunând o
ramurã de laur din bronz. Cu acest prilej sunt inaugurate Complexul Muzeal de la Curtea Domneascã ºi
Muzeul Tiparului ºi Cãrþii Vechi Româneºti. La 22 iulie
1969, Nicolae Ceauºescu este din nou prezent la
Târgoviºte. Viziteazã locul unde se vor construi
obiectivele de pe marea platformã industrialã
(Combinatul de Oþeluri Speciale / Mechel de astãzi),
Întreprinderea de Strunguri Automate  SARO,
Întreprinderea de Lãmpi Speciale  ROMLUX ºi
Întreprinderea de Utilaj Petrolier). Todor Jivkov, secretar
general al Partidului Comunist Bulgar ºi preºedinte al
Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgare, însoþit
de Nicolae Ceauºescu viziteazã, în 1982, Combinatul
de Oþeluri Speciale ºi Întreprinderea de Strunguri Automate  SARO. Nicolae Ceauºescu întreprinde ultima
sa vizitã de lucru la Târgoviºte, în 24 septembrie 1986.
Viziteazã Combinatul de Oþeluri Speciale, Întreprinderea
de Utilaj Petrolier ºi inaugureazã Muzeul de Istorie din
cadrul Muzeului Judeþean Dâmboviþa. La marea adunare
popularã din piaþa palatului politico-administrativ al
judeþului anunþã cã Târgoviºtea va deveni a doua capitalã
a României. (G.C.)

VLAD CEL TÂNÃR/ VLÃDUÞ (1494  ~23.I.1512)
Domn al Þãrii Româneºti (a. 26 ian. 1510  p. 23 ian.
1512). Fiul lui Vlad Cãlugãrul ºi al Mariei, vãduva lui
Basarab cel Tânãr. Obþine domnia cu ajutorul boierilor
Barbu ºi Pârvu Craiovescu, prigoniþi de Mihnea cel Rãu,
aliaþii jurându-ºi reciproc credinþã, în faþa beiului de
Nicopole. Pretendentul Mircea, fiul lui Mihnea este
înfrânt în febr. 1510, dar Craioveºtii uneltesc la Poartã
pentru a-l aduce pe tron pe Neagoe (viitorul Neagoe
Basarab). Pentru a ieºi de sub tutela lor, tânãrul domn
îl sprijinã pe Selim, în lupta cu tatãl sãu, sultanul
Baiazid II ºi se recunoaºte vasal al regelui Ungariei
(17 aug. 1511). Craioveºtii sunt scoºi din Sfatul
Domnesc ºi merg la Mehmed beiul de Nicopole.
Profitând de anarhia din Imperiul Otoman, acesta îl
investeºte domn pe Neagoe, fiul lui Pârvu Craiovescu
ºi porneºte cu oaste pentru a-l impune. Lupta se dã în
apropiere de Bucureºti, Vlad cel Tânãr fiind prins ºi
decapitat. Neagoe este pus de sultan în scaunul
Târgoviºtei unde veni þara de i sã închinã ºi aduse
daruri multe. Continuã lucrãrile de înfrumuseþare a
mãnãstirii Dealu, unde va fi îngropat. (A.ª./M.O.)

VÎLCIU, Marian (14.10.1969, Radovanu, Cãlãraºi).
Preot, conferenþiar. A absolvit Seminarul Teologic din
Bucureºti, promoþia 1992, licenþiat al Facultatãþii de
Teologie Ortodoxã Bucureºti, promoþia 1996, doctor în
teologie în 2006 la Facultatea de Teologie din Bucureºti.
Consilier administrativ-ºcolar la Episcopia Sloboziei ºi
Cãlãraºilor, profesor de Noul Testament la Seminarul
Teologic Sfântul Ioan Gurã de Aur din Slobozia,
Ialomiþa (1998-2000), asistent universitar la Facultatea
de Teologie Ortodoxã din cadrul Universitãþii Valahia,
Târgoviºte (2000-2003), lector universitar (2003-2008),
conferenþiar (2008). Autor a numeroase articole ºi studii
de specialitate, participant la conferinþe ºi simpozioane
naþionale ºi internaþionale. Preot la parohia Mitropolia,
Târgoviºte, judeþul Dâmboviþa. (Arhiep.)

VLAD DRACUL (~1400  ~16.XII.1447, Bãlteni,
Dâmboviþa) Domn al Þãrii Româneºti (a. 20 ian. 1437 
vara 1442; a. 24 apr. 1444  nov./ dec. 1447). Fiu
nelegitim al lui Mircea cel Bãtrân. Pribeag la curtea lui

VLAD CÃLUGÃRUL (1430/1435  ~8.IX.1495,
Bucureºti) Domn al Þãrii Româneºti (iul.-aug. 1481; iul.
1482  sept. 1495). Fiul lui Vlad Dracul. Numit iniþial
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VLAD ÞEPEª (~1430  ~10.I.1477) Domn al Þãrii
Româneºti (a. 15 oct.  nov. 1448; a. 3 iul. 1456  a. 26
nov. 1462; a. 8 nov. 1476  a. 10 ian. 1477). Fiu al lui
Vlad Dracul, a trãit pânã în 1436 alãturi de tatãl sãu în
exil, la curtea împãratului Sigismund de Luxemburg sau
în Transilvania, iar între 1442-48 a fost ostatic la turci.
În perioada oct.-nov. 1448 ocupã tronul susþinut de
aceºtia. Alungat de Vladislav II, pribegeºte în Imperiul
Otoman, la curtea Moldovei ºi la cea a lui Ioan de
Hunedoara. Reocupã tronul în apr.-iul. 1456, sprijinit
de acesta. Pe plan intern, a vizat întãrirea puterii
centrale, pregãtind obþinerea independenþei þãrii. În 1457
îl sprijinã pe ªtefan cel Mare sã ocupe tronul Modovei,
dar la scurt timp vor intra în conflict. În 1458, Vlad Þepeº
a susþinut urcarea pe tronul Ungariei a lui Mathias Corvin,
dar în anul urmãtor relaþiile cu acesta s-au tensionat.
Susþinerea unor pretendenþi de cãtre saºi a dus la
represalii violente (1457, 1459 ºi 1460), în oct. 1460,
angajându-se prin tratat sã-i furnizeze ajutor contra
Moldovei. În 1459 Vlad Þepeº refuzã plata tributului cãtre
Imperiul Otoman ºi încheie o alianþã cu regele Ungariei.
A urmat nimicirea garnizoanelor otomane de la gurile
Dunãrii pânã la Vidin, Vlad Þepeº susþinând cã a ucis
24 693 de turci. În primãvara anului 1462, Mahomed II
atacã Þara Româneascã, dar oastea sa este continuu
hãrþuitã ºi atacatã prin surprindere, în apropiere de
Târgoviºte (noaptea de 16/17 iun.) suferind mari pierderi.
Cu toate acestea sultanul îl impune domn pe Radu
cel Frumos, fratele lui Vlad Þepeº, cãruia i se raliazã
boierimea. Refugiat în Transilvania, Vlad Þepeº este
închis de Mathias Corvin, sub pretextul unei înþelegeri
cu turcii (nov. 1462). Eliberat dupã 1470 în condiþiile
intensificãrii luptelor cu turcii, Vlad Þepeº comandã
între anii 1475-1476, alãturi de Pavel Chinezu ºi
despotul sârb Vuk Brankovici, forþele regale maghiare
care operau în Serbia ºi Bosnia, având un rol decisiv
în cucerirea cetãþii Sabac (15 febr. 1476). În toamna
anului 1476, este repus pe tron cu sprijinul lui ªtefan
cel Mare ºi al maghiarilor. Moare însã la scurt timp în
urma unei lupte cu turcii sau a unui complot. Ctitor al
bisericii Mãnãstirii Comana, al unei biserici în Târgºor
ºi sprijinitor cu danii al Mãnãstirilor athonite Filotheou
ºi Sf. Pantelimon. Personaj de legendã graþie vitejiei,
cruzimii ºi spiritului sãu de dreptate, Vlad Þepeº este
domnitorul român cel mai cunoscut pe plan
internaþional, fiind menþionat în scrierile umaniºtilor
Antonio Bonfini, Anton Verancsics (Verantio),
Sebastian Münster. În 1897, Bram Stoker l-a folosit
ca inspiraþie pentru celebrul vampir Dracula, sporindu-i
notorietatea fãrã a þine cont de adevãrul istoric. Primul
document pãstrat de la el este emis la Târgoviºte (16
apr. 1457). Aici a fost construit Turnul Chindiei 
simbolul de mai târziu al oraºului  de cãtre meºterii
ardeleni, coordonaþi de Christoph, veniþi la Târgoviºte
în 1458. Tot pentru protecþia oraºului au fost ridicate

Sigismund de Luxemburg, este învestit cavaler al
Ordinului Dragonul (de unde cognomenul Dracul) ºi
sprijinit sã ocupe tronul Þãrii Româneºti. Deºi învingãtor
într-o primã confruntare, acceptã suzeranitatea
sultanului, ale cãrui trupe le însoþeºte în campania din
Transilvania (1438). Între 1438 ºi 1442 are relaþii bune
atât cu Ungaria, cât ºi cu Imperiul Otoman, dar în faþa
ofensivei lui Ioan de Hunedoara, se refugiazã la turci,
care îl închid la Gallipoli ºi îi iau fiii ostateci. În
primãvara anului 1444, ajutat de turci ºi de gruparea
boiereascã filoturcã, este restabilit pe tron. Opteazã
deschis pentru frontul antiotoman, participând cu oaste
la campaniile duse de Ioan de Hunedoara ºi de regele
Ungariei, Vladislav I Jagie³³o: campania încheiatã cu
dezastrul de la Varna (10 nov. 1444) ºi campania de
pe Dunãre (aug.-oct. 1445), când cucereºte ºi reface
cetatea Giurgiu. Relaþiile cu Ioan de Hunedoara se
deterioreazã în 1447, când Vlad Dracul încheie pace
cu turcii ºi intervine în Moldova în sprijinul cumnatului
sãu, Roman II. În a doua jumãtate a lunii nov. 1447,
Ioan de Hunedoara pãtrunde în Þara Româneascã,
aducând cu el un pretendent, viitorul Vladislav II. Ajuns
din urmã de ostaºii pretendentului, Vlad Dracul este
decapitat împreunã cu fiul sãu, Mircea, în timp ce
ceilalþi doi fii, Vlad ºi Radu, s-au salvat la turci. În
ambele domnii a rezidat la Târgoviºte, de unde emite
primul sãu hrisov (ian. 1437) ºi acordã privilegii
negustorilor braºoveni. Oraºul cunoaºte o intensã viaþã
meºteºugãreascã ºi comercialã, iar autoritatea
pârgarilor sãi sporeºte considerabil, mãrturiile lor
servind drept probe în judecãþile desfãºurate la Braºov.
În corespondenþa domnului cu braºovenii este descris,
pentru prima datã, portul unui negustor târgoviºtean,
Zamvel: hainele lui de Ipriu ºi punga cu 200 aspri ºi
inelul de aur de zece florini ºi spada ºi ºapcã
franceascã. (A.ª./M.O.)
VLAD ÎNECATUL (?  18.IX.1532, Popeºti, Ilfov)
Domn al Þãrii Româneºti (c. 4 iun. 1530  p. 18 sept.
1532). Fiul lui Vlad cel Tânãr. A venit în þarã cu oaste
turceascã, ca urmare a intervenþiei la Poartã a partidei
opuse Craioveºtilor. Învingãtor la Viiºoara-Olt (29 aug.
1530), are de luptat cu boierii Craioveºti, cãrora le
confiscã averile ºi dã bãnia Olteniei rudei sale, Hamza.
Un pretendent, Drãghici Gogoaºe, fiul comisului
Danciu, este spânzurat la Istanbul de trimisul
domnului. Pentru a-ºi întãri poziþia, Vlad Înecatul se
cãsãtoreºte cu Ana, fiica lui Petru Rareº. Moare înecat
în Dâmboviþa. A domnit la Târgoviºte, la scurt timp de
la instalare dând de aici un hrisov (5 iun. 1530). Va
apãra în mai multe rânduri interesele negustorilor
târgoviºteni la Braºov. Din mai 1531 a stat mai mult la
Bucureºti, revenind periodic la Târgoviºte. Ctitor al
Mãnãstirii Viforâta. Înmormântat în biserica Mãnãstirii
Dealu. (A.ª./M.O.)
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Profesionalã de pe lângã Combinatul Siderurgic
Hunedoara (1962-1965) ºi Liceul Economic Târgoviºte
(1967-1972). De-a lungul anilor are diferite profesii:
muncitor, planificator, administrator, pedagog,
funcþionar. Conduce din 1990 revista Târgoviºtea,
revistã de culturã ºi artã a românilor de pretutindeni,
precum ºi Editura Macarie (1993), pe care o înfiinþeazã.
Colaborator la reviste ºi ziare locale, centrale ºi din
afara þãrii (Mioriþa noastrã  New York). Prezent cu
versuri în emisiuni de radio ºi TV, primeºte premii la
festivaluri naþionale (Târgoviºte) sau internaþionale
(Uzdin, Iugoslavia, 1998). Iniþiazã ºi conduce
Societatea Literarã Alexandru Vlahuþã (1970-1989)
din Târgoviºte ca ºi a Festivalului de Literaturã pentru
tineret Pana Vãcãreºtilor (1971-1975). Redacteazã
culegeri de poezie Caiet liric (Târgoviºte, 1971-1973),
unde publicã versuri alãturi de alþi poeþi tineri. Îngrijeºte
apariþia unor antologii: Poezia cetãþii (2001), Norul
sãrutã câmpia (2003), Cupolã de veac (2003), dar ºi
pe cele dedicate lui Nichita Stãnescu (Pe o coajã de
vocalã, 2003), Mihai Eminescu (Almanahul «Mihai
Eminescu», 2004) sau ªtefan cel Mare ºi Sfânt
(2004). Autor a unor volume de poezii sau publicisticã:
Neliniºtea cuvintelor (1994), Cu mâna în afara nopþii
(1994), Libertatea pe umeri (1995), Rãnile sufletului
(1996), Durute poteci (1999), 33 de poeme (2001),
Umbra dintre clipe (2002), Prãbuºiri în uitare (2003).
Ca ziarist susþine prin articole, cronici, ºtiri, miºcarea
literarã ºi culturalã dâmboviþeanã. (V.P.)

ºi fortificaþiile de la Bucureºti, oraº pe care cronicarul
bizantin Laonic Chalcocondil îl considera foarte
întãrit foarte bine la adãpost. În 1459 la Târgoviºte
vor fi traºi în þeapã Hamza paºa ºi Catavolinos, ce
încercaserã sã-l predea pe domn turcilor. Legat de
relaþiile sale cu târgoviºtenii s-au pãstrat mai multe
legende. Conform Letopiseþului Cantacuzinesc, Vlad
Þepeº i-a pedepsit pe târgoviºteni pentru un mare
necaz fãcut fratelui sãu: Când au fost în ziua
Paºtilor, fiind toþi oamenii la ospeþe, iar cei tineri la
hore, aºa fãrã veste pre toþi i-au cuprins. Deci câþi au
fost oameni mari, bãtrâni, pre toþi i-au înþepat de au
ocolit cu ei tot târgul, iar câþi au fost tineri cu nevestele
lor ºi cu fete mari, aºa cum au fost împodobiþi în ziua
Paºtilor, pre toþi i-au dus la Poenari de au tot lucrat
la cetate, pânã s-au spart toate hainele dupe ei.
Relaþia cu negustorii târgoviºteni apare în povestirile
despre cum Vlad Þepeº pãtrundea în prãvãlii în timpul
nopþii, lua bani de la unii ºi îi punea altora, pentru a
le aprecia cinstea. (A.ª./M.O.)

VLAD VINTILÃ (?  ~13.VI.1535, lângã Craiova)
Domn al Þãrii Româneºti (p. 18 sept. 1532  a. 13 iun.
1535). Fiul lui Radu cel Mare (sau al lui Dragomir
Cãlugãrul). Jude în Buzãu, este impus pe tron de cãtre
boierii din zonã. În mart. 1533 solicitã sultanului
învestitura, pe care o va primi în mai. Cea mai importantã
realizare a domniei sale a fost reintrarea Mitropoliei
muntene sub autoritatea Patriarhiei Ecumenice de la
Constantinopol, ca urmare a unei vizite fãcute de
delegaþii acesteia la Bucureºti (6 ian. 1534). Intrã în
tratative secrete cu imperialii ºi aliaþii acestora, voievozii
Petru Rareº ºi ªtefan Mailath, fapt ce provoacã reacþia
marii boierimii, în frunte cu logofãtul Vâlsan. O încercare
a acesteia de a-l înlãtura (25 iul. 1534), cu sprijinul
trimisului Porþii, Aloisio Gritti, este crunt reprimatã,
complotiºtii fiind executaþi. Va fi ucis în cursul unei
vânãtori, de cãtre oamenii cumnatului sãu, logofãtul
Momce. A sprijinit cu danii mai multe mãnãstiri
athonite: Chelandari, Marea Lavrã a Sf. Anastasios,
Zographou, Xeropotamou, Vatopedi. Ctitor al
Mãnãstirii Menedic (jud. Buzãu), unde este
înmormântat. Încã de la începutul domniei a fost
prezent în prea frumoasa ºi minunata cetate a
Târgoviºtei, de unde a condus þara pe tot parcursul
domniei. În 1534, aici primea delegaþia patriarhiei
ecumenice de la Constantinopol. Vãzând oraºul,
Francesco della Valle la caracterizat ca nu prea
mare, aºezat la ºes ºi înconjurat de ziduri castelul
din acel oraº în care locuia domnul þãrii era
împrejmuit cu pari de stejar foarte groºi. (A.ª./M.O.)

VLADIMIRESCU, Tudor (1780, Vladimiri, Gorj 
26/27.V.1821, Târgoviºte) Conducãtor al Revoluþiei de
la 1821. Fiul unor moºneni olteni, a crescut la curtea
boierului Nicolae Glogoveanu, administrându-i, mai
târziu, moºiile ºi activitãþile negustoreºti. Numit vãtaf
de plai (1806-1820), participã la rãzboiul ruso-turc (18061812), la comanda unei companii de panduri, primind
gradul de locotenent în armata rusã ºi Ordinul Vladimir,
clasa III. A intrat în contact cu problemele politice
internaþionale la Viena (1814), fiind trimis cu treburi de
Glogoveanu, în perioada Congresului de Pace. Crezând
cã emanciparea Þãrii Româneºti poate fi obþinutã cu
sprijinul Rusiei, în contextul miºcãrii de eliberare a
Greciei iniþiatã de Eterie, a intrat în tratative cu eteristul
Alexandru Ipsilanti, dar ºi cu boierimea autohtonã din
Comitetul de Oblãduire. Înþeles cu aceºtia, Tudor
Vladimirescu urma sã strângã o armatã, având ca
obiectiv principal înlãturarea regimului fanariot ºi
restabilirea domnilor pãmânteni. La Tismana ºi Padeº
a organizat o oaste formatã din panduri, arnãuþi ºi þãrani,
cu care purcede spre Bucureºti spre a-ºi realiza
obiectivele (ian/febr.-mart./apr. 1821). Viziunea sa
asupra organizãrii statului apare în documentele
programatice emise în aceastã perioadã: Proclamaþia
de la Padeº (22 ian./ 3 febr. 1821) ºi Cererile norodului

VLAD, Mihail I. (3.VI.1947, Bãrbuleþu, Dâmboviþa
 26.XII.2006, Târgoviºte) Poet, prozator, ziarist, editor. Studii generale în comuna natalã, apoi ªcoala
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Vladislav II a fost înmormântat la mãnãstirea Dealu
(20 aug.). (A.ª./M.O.)

românesc. Lipsit de sprijinul Rusiei, care a dezavuat
Eteria, Tudor Vladimirescu a intrat în Bucureºti cerând
boierilor sã-ºi afirme poziþia (21 mart/ 2 apr.). Aceºtia
au semnat Cartea de adeverire (23 mart./4 apr.) prin
care miºcarea lui Tudor Vladimirescu era consideratã
folositoare ºi izbãvitoare norodului spre uºurinþã. A
condus efectiv, în mod autoritar, luând mai multe
mãsuri, pe care divanul a trebuit sã le aprobe, dar
mai mulþi boieri au pãrãsit þara. Ipsilanti, stabilit la
Târgoviºte, a pãstrat controlul asupra unei pãrþi din
judeþele de la Est de Olt. Dorinþa lui Tudor
Vladimirescu de a nu deranja Poarta, a dus la
conflictul cu Eteria. Retrãgându-se din faþa trupelor
otomane, Tudor Vladimirescu, aflat la Goleºti, este
predat de oamenii sãi eteristului Iordache Olimpiotul
care-l duce la Târgoviºte (21 mai/2 iun.). În noaptea
de 26 spre 27 mai/7 spre 8 iunie a fost asasinat din
ordinul lui Ipsilanti. Târgoviºtea i-a comemorat
amintirea prin douã busturi  cel mai celebru, turnat
în bronz în 1956, dupã lucrarea lui Ion Damian ºi
Gheorghe Coman, amplasat în vecinãtatea Catedralei
arhiepiscopale. O troiþã ºi una dintre arterele
principale poartã numele sãu. (A.ª./M.O.)

VLAHUÞÃ, Alexandru (5.IX.1858, Pleºeºti,
Alexandru Vlahuþã, Vaslui  19.IX.1919, Bucureºti) Poet,
prozator, memorialist, ziarist. Dupã clasele primare,
urmeazã, tot la Bârlad, liceul, absolvit în 1878. În 1879
îºi ia bacalaureatul înscriindu-se la Facultatea de Drept
din Bucureºti, pe care o abandoneazã datoritã lipsurilor
materiale. Din noiembrie 1879 ocupã prin concurs postul
de institutor la ªcoala Primarã Nr. 1 din Târgoviºte, iar
din 1880 este profesor suplinitor la Gimnaziului Ienãchiþã
Vãcãrescu, unde a funcþionat pânã la 1 noiembrie 1882
ca profesor de românã ºi latinã. Între 1882-1883 intrã
ca profesor la ªcoala Divizionarã de la Mãnãstirea
Dealu. În 1882, graþie unei diplome cumpãrate, se
înscrie în baroul avocaþilor târgoviºteni pledând câteva
procese fãrã prea mult succes. Din cauza activitãþii
publicistice desfãºurate în presa târgoviºteanã este
destituit de la catedra gimnaziului în noiembrie 1882,
iar din 1884 se mutã la Bucureºti. De perioada
târgoviºteanã este legat debutul în publicisticã, ca poet
ºi prozator. În 1879 ziarul Dâmboviþa îi publicã
articolul Banul. Îºi face ucenicia de gazetar, la
Armonia, sub conducerea lui C. Alessandrescu, ce
apare neîntrerupt din 1881 pânã în 1883, fãcând parte
din comitetul de conducere. Cei cinci ani petrecuþi în
Târgoviºte, n-au rãmas fãrã ecou în opera sa. În
România pitoreascã închinã pagini bãtrânei capitale
voievodale, pe strãzile cãreia ºi-a purtat paºii. Cultul
faþã de rãmãºiþele trecutului, pe care-l va fi simþit aici
mai prezent ca oriunde, l-a exprimat în lucrarea legatã
tot de Târgoviºte, Moº Peiu, din volumul Clipe de
liniºte sau în paginile evocatoare ale volumului Din
goana vieþii. Perioada târgoviºteanã de debut literar
ºi publicistic este o perioadã rodnicã, care-i va marca
întreaga carierã. (V.P.)

VLADISLAV II (?  20.VIII.1456) Domn al Þãrii
Româneºti (p. 4 dec. 1447  apr./iul. 1456). Filiaþia sa
este incertã, fiind considerat fiul sau nepotul lui Dan
II. În oct.-nov. 1448 participã la campania antiotomanã
condusã de Ioan de Hunedoara încheiatã cu înfrângerea
de la Kossovoploje, perioadã în care tronul a fost ocupat
de Vlad Þepeº, ca interpus al Imperiului Otoman.
Sprijinit de domnul Moldovei, Vladislav II reocupã
tronul. În politica externã reuºeºte sã conserve
autonomia Þãrii Româneºti, statut asigurat prin tratatul
pe trei ani încheiat între Ungaria ºi Imperiul Otoman
(20 nov. 1451), dar orienteazã politica economicã a
þãrii cãtre cea de a doua putere, prin mãsura monetarã
de asimilare a ducatului muntean asprului turcesc. În
replicã, Ioan de Huneadoara i-a confiscat feudele
ardelene, Amlaºul ºi Fãgãraºul, unde l-a adãpostit pe
Vlad Þepeº, în calitate de pretendent la tronul Þãrii
Româneºti. În toamna anului 1455 Ioan de Hunedoara
pãtrunde din nou în Þara Româneascã de unde îi alungã
pe turci. Pacea încheiatã cu Ioan de Hunedoara dupã
aceastã datã a fost însã de scurtã duratã ºi Vladislav
II atacã S Transilvaniei, în regiunea Fãgãraºului unde
se adãpostea Vlad Þepeº. Conform pietrei sale de
mormânt, ar fi fost executat de Vlad Þepeº. Vladislav
II a domnit la Târgoviºte, dar primul document emis
de aici este de abia la 2 ian. 1450. Conform acestuia,
numeroºi reprezentanþi ai marii boierimi aveau întinse
proprietãþi la Târgoviºte, iar instalaþiile hidraulice se
înmulþiserã pe Iazul Morilor din oraº. Tot aici funcþiona
ºi hereghia (monetãria) þãrii, ale cãrei emisiuni
monetare au provocat reacþia braºovenilor ºi sibienilor.

VLÃDESCU, Matei (2.II.1835, Târgoviºte  1901,
Târgoviºte) General. Studii militare: ªcoala Militarã de
Ofiþeri din Bucureºti (1850-1856), pe care o terminã cu
gradul de sublocotenet, iar în anul 1873 era colonel.
Rãzboiul de Independenþã l-a gãsit în funcþia de
comandant al Brigãzii 1 Infanterie, din Divizia 3
Infanterie, aflatã în structura Corpului 2 Armatã. În
aceastã funcþie a luat parte la toate acþiunile de luptã
ale rãzboiului: 12-25 aprilie 1877 operaþiunile de
acoperire strategicã în Poarta Focºanilor, în raionul
Galaþi, Barboºi, Brãila; 25 aprilie  7 mai 1877 brigada
condusã de colonelul Vlãdescu a fost dispusã în raionul
Turbatu, Stãneºti, Frãþeºti, Doia, cu misiunea de a
interzice turcilor sã forþeze Dunãrea ºi sã înainteze spre
Bucureºti; 7 mai  14 august 1877, brigada participã la
faza a II-a înainteazã pe direcþiile Calafat, Brãileºti,
Craiova, Rast, iar la 9 iulie participã cu artileria la
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cu specialitatea chirurgie generalã la Spitalul Târgoviºte
(1963-2008). Doctorand clinica de chirurgie plasticã ºi
reparatorie din Bucureºti între anii 1973-1977; director
general al Spitalului Judeþean Târgoviºte (1994-1997),
comandantul Detaºamentului de Prim-Ajutor MedicoChirurgical (DPAMCh), formaþiune cu 183 de cadre
medico-sanitare în cadrul Programului naþional de
apãrare (1977-1988). Preºedinte al Uniunii Societãþilor
de ªtiinþe Medicale  filiala Dâmboviþa (1968-2002) ºi
din 2003, preºedintele Asociaþiei Medicale Române
Dâmboviþa, timp în care la Târgoviºte au fost organizate
numeroase manifestãri ºtiinþifice naþionale ºi
internaþionale. Vicepreºedinte al Colegiul Medicilor din
Dâmboviþa (1977-1988). Decorat cu Meritul sanitar.
Articole la reviste medicale din þarã ºi strãinãtate,
participare cu comunicãri la congrese de chirurgie în
þarã ºi strãinãtate. Nãscut în Târgoviºte, a practicat
medicina în oraºul natal timp de ani 45 de ani,
conducând instituþii reprezentative din Târgoviºte ºi din
judeþ. (M.S.)

bombardarea Vidinului; 14 aug. brigada a trecut Dunãrea
în Bulgaria, pe la Corabia, înaintând spre Plevna. La 30
aug. Brigada 1 Infanterie participã la luptele de la Griviþa;
28 noiembrie 1877, Osman-Paºa a eºuat în încercarea
de a ieºi din încercuirea pe direcþia Sofia ºi se va preda.
Colonelul Vlãdescu a fãcut parte din delegaþia românã
condusã de colonelul Mihail Cerchez, comandantul
Diviziei 2 Infanterie care s-a deplasat la casa unde se
afla rãnit generalul Osman-Paºa. Aici colonelul
Vlãdescu a participat la momentul când Osman-Paºa
ºi-a predat sabia generalului rus Ganetki ºi i-a înmânat
ordinul de capitulare a circa 45.000 oºteni. Dupã
capitularea armatei otomane, colonelul Vlãdescu a
primit sarcina sã strângã prizonierii ºi armele.
Prrizonierii au fost escortaþi de Brigada I în România,
iar o parte (800) au ajuns la Târgoviºte ºi au fost internaþi
în lagãrul de la Mãnãstirea Dealu. Bolnavii ºi rãniþii au
fost internaþi la Spitalul Fonderiei. Pentru partiotismul
ºi faptele de arme dovedite pe câmpul de luptã, acest
brav ostaº eroul al naþiunii, colonelul Matei Vlãdescu a
fost decorat cu ordinul  Steaua României, cu medalia
Trecerea Dunãrii, cu medalia Virtutea Militarã din aur
ºi felicitat de prinþul Carol. Pentru modul cum a acþionat
ºi a condus trupele aflate sub comanda sa, colonelul
Matei Vlãdescu a fost avansat la gradul de general ºi
numit în Statul Major General al Armatei Române. Afost
înmormântat (1901) în cavoul familiei aflat la Mãnãstirea
Viforâta. (G.T./ C.V.)

VLÃSCEANU, Cristina (20.II.1967, satul Lazuri,
Comiºani, Dâmboviþa) Atletã. Primul care i-a intuit
calitãþile de viitoare performerã în atletism a fost
Gheorghe Gheorghe, profesorul de educaþie fizicã de
la ºcoala generalã din localitatea natalã unde era elevã.
Legitimatã la CSªA Câmpulung Muscel (1980-1981)
ºi Clubul Sportiv Târgoviºte (1982-1985). Trei selecþii
în echipa naþionalã. Campioanã balcanicã de juniori
(4 × 400 m, 1984). Medaliatã la campionatele naþionale.
Campioanã naþionalã de tineret. Multiplã campioanã
ºi recordmanã naþionalã de juniori. Maestrã a sportului
(1984). Recordurile personale: 100 m  manual (11.9,
1983), 200 m  electronic (25.22, 1985), 200 m 
manual (24.7, 1983), 400 m (55.06, 1983), 400 m
garduri (58.89, 1984). A fost desemnatã Cel mai bun
sportiv al judeþului Dâmboviþa în anul 1982. Sorã cu
Maria Vlãsceanu. (A.B.)

VLÃDESCU, Mihai (1800-1868, Târgoviºte) A avut
titlul de serdar ºi a îndeplinit funcþia de judecãtor la
Tribunal, ispravnic al lucrãrilor de restaurare de la
mãnãstirea Dealu ºi îngrijitor al Curþii Domneºti. A fost
prezident al oraºului între 1 noiembrie 1835  19 iulie
1839, când a continuat iniþiativa predecesorului sãu de
aliniere a uliþelor ºi a clãdirilor, care se punea greu în
aplicare, motiv pentru care sistematizarea oraºului a
rãmas doar un deziderat. Din aprilie 1838 alinierea caselor
la linie s-a pus în aplicare ºi în satele aflate pe moºia
oraºului. Lui i-a aparþinut iniþiativa construcþiei Podului
cel Mare de peste râul Ialomiþa (pe locul podului Mihai
Bravu). S-a înscris în rândul magistraþilor care au militat
pentru pãstrarea hotarelor moºiei oraºului, fapt pentru
care a intrat în conflict cu vecinii (schitul Viforâta,
mãnãstirea Mãrcuþa, Mãnãstirea Stelea, mitropolia
Târgoviºtei ºi cu boierii Vãcãreºti). (M.O.)

VLÃSCEANU, Maria (2.V.1962) Atletã. Legitimatã
la LCEA Câmpulung Muscel (1976-1979), CSªA
Câmpulung Muscel (1980), Clubul Sportiv Târgoviºte
(1982-1985). Patru selecþii în echipa naþionalã. Multiplu
medaliatã la campionatele naþionale ºi campionatele
naþionale de tineret. Maestrã a sportului (1984).
Recordurile personale: 100 m  electronic (12.04, 1982),
100 m  manual (11.9, 1984), 200 m (25.22, 1982), 100
m garduri (13.59, 1982), sãritura în înãlþime (1.66, 1982),
sãritura în lungime (6.37, 1982), heptatlon (5.465, 1982).
Sorã cu Cristina Vlãsceanu. (A.B.)

VLÃDESCU, Nicolae (1.VII.1937, Târgoviºte)
ªcoala primarã, ªcoala Nr. 1 de Bãieþi Târgoviºte; Liceul
Ienãchiþã Vãcãrescu (1954), absolvent cu diplomã de
merit; Facultatea de Medicinã Generalã din Bucureºti
(1960). Medic de circumscripþie sanitarã în comuna
Ghidigeni ºi Movileni, regiunea Galaþi (1960-1963). La
10 iulie 1963, la concursul de secundariat s-a clasat
pe locul II. În urma concursului de secundariat, medic

VLÃSTARUL Publicaþie ºcolarã care apare la
Târgoviºte din 7 aprilie 1918 pânã în aprilie 1926. Din
decembrie 1925 are ca subtitlu Revista Liceului
«Ienãchiþã Vãcãrescu» Târgoviºte. Sub conducerea
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lui I. Diaconescu  director  ºi a unui comitet. Încã
de la apariþie se înscrie ca o publicaþie tip caleidoscop,
cu spectru larg de preocupãri ºi cu un buchet de
consilieri valoroºi. Din 1925, se bucurã de prezenþa
unor viitoare personalitãþi ale poeziei noastre (Ioan
Ciorãnescu, care se afirmã în paginile revistei, ca un
excelent traducãtor din lirica francezã romanticã ºi
modernã). De asemenea, Cicerone Theodorescu, care
va fi ºi inima revistei între 10 mai 1925 ºi 15 aprilie
1926. Mai întâlnim versuri publicate de Alexandru
Stamatiad, Maria Cunþan, Lazãr Matei Petrescu;
povestiri, articole comemorative de istorie, ale lui D.
Negulescu, Ch. Georgescu, I. Diaconescu, Ilie
Angelescu, Constantin Ciorãnescu. Reapare în iunie
1970, seria nouã, ca revistã a aceluiaºi liceu, cu
subtitlul revistã de literaturã, ºtiinþã ºi artã sub
îngrijirea profesoarei Viorica Drãghici-Rãdulescu. În
colectivul de redacþie: Lazãr Dinescu, Radu Gioglovan,
Eugenia Dunu, Georgiana Ivaºcu ºi elevi. Vor semna
printre alþii Matei Alexandrescu, Traian Lalescu, Mircea
Horia Simionescu (foºti elevi), precum ºi Ion Vasiliu,
Constantin Manolescu, Elena Preda, Ion Gavrilã.
Revista se dorea a fi o rampã de lansare a literaturilor
cu vocaþie. Încã de la apariþie se înscrie ca o publicaþie
caleidoscopicã, cu spectru larg de preocupãri ºi cu
un buchet de condeieri valoroºi. (V.P.)

Naþionale Cultul Eroilor (2007). Obþine premii la
Festivalul de Literaturã Moºtenirea Vãcãreºtilor (1989),
al revistei Argeº sau la Radio-Craiova (1982). Debut
editorial, în volumul colectiv Inscripþii în timp (1983) cu
pseudonimul Simache Porumbacu. Mai publicã în
culegerile colective Columnã de victorii, Foc nestins,
Diademe ale timpului nostru. Autor al volumelor de
versuri: Zãri de maramã pe Râul-Alb (1999), Pulbere
sacrã (2000), Cãldãruºa cu bondari (2003), Neamul
florilor de tei (2003), Moartea mea de dragoste (2004),
Hai la ºcoalã, boieri mari (2005), Cu lunile prin târg,
alunecând (2008). (V.P.)

VOCEA CHINDIEI Cotidian de informaþie: apare la
15 noiembrie 1991; editor: Indest din Bucureºti. Redactor-ºef: Rãzvan Savaliuc; redactori-ºefi adjuncþi:
Mircea Cotârþã, Monica Manughevici; redactori: Ilie
Bâzoi, Bogdan Bucãloiu, Sebastian Niþã (investigaþie),
Violeta Stanciu (economic), Gabriel Bengea, Carmen
Burtucalã (public), Costin Mihai (sport). Din august 2000
pânã în februarie 2001, când îºi înceteazã apariþia,
sãptãmânal. (G.C.)

VOINESCU, Ion (1885-1912) Artist, fotograf. A
însoþit pe Virgil Drãghiceanu în cercetarea pe care a
fãcut-o, referitor la monumentele judeþului, pe care le-a
imortalizat în fotografii de referinþã, cu mult talent ºi
simþire. (M.O.)

VOICULESCU, Corina (30.III.1978, Târgoviºte) A
absolvit Liceul Ion Heliade-Rãdulescu din Târgoviºte
ºi Facultatea de Istorie de la Universitatea Creºtinã
Dimitrie Cantemir din Bucureºti; doctor în istorie la
Universitatea Valahia din Târgoviºte. Predã în unele
ºcoli din Dâmboviþa, apoi, ºi în prezent, muzeograf la
Complexul Naþional Muzeal Curtea Domneascã din
Târgoviºte. Publicã lucrãri (cãrþi, studii, articole) vizând
istoria Târgoviºtei, a judeþului Dâmboviþa ºi personalitãþi
politice româneºti. I s-a acordat Premiul Valeriu Florin
Dobrinescu (2011) de cãtre Muzeul Judeþean Argeº
pentru lucrarea Vintilã Brãtianu  personalitatea ºi
activitatea sa. (G.C.)

VOINÞA Ziar bilunar de politicã, culturã, viaþã
socialã ºi economicã. A apãrut în perioada 25
octombrie 1934  15 martie 1937 sub coordonarea
unui Comitet condus de avocatul liberal Ion IrimescuCândeºti. Redacþia ºi administraþia se aflau în
Târgoviºte, pe strada Traian Moºoiu, nr. 7. Ziarul dorea
sã fie ecoul celor nemulþumiþi ºi nedreptãþiþi: Sã se
audã din vârf de Carpaþi la marginea þãrii, cã þãranul,
meseriaºul, negustorul, industriaºul, intelectualul, toþi
se prãpãdesc mai mult din vina ºi nepãsarea
oamenilor, decât a vremurilor. Scriu articole avocaþii
Ion Irimescu-Cândeºti ºi Constantin S. Ionescu,
profesorul D. Nedea  directorul Liceului Ienãchiþã
Vãcãrescu º.a. Sunt ilustrate aspecte variate ale
situaþiei din Târgoviºte ºi din þarã: naþionalizarea
subsolului, necazuri ale negustorilor, dezbateri privind
Legea minelor, problematica învãþãmântului, creaþii
literare, balul Sfatului negustoresc, serbãrile ºcolare,
conferinþele de la Sala de Arme susþinute de C.
Dimitriu ºi I.Al. Brãtescu-Voineºti, muzicã ºi educaþie,
sfaturi pentru sãteni, fripturismul politic, viaþa culturalã
târgoviºteanã, scrisorile lui C.S. Ionescu  fost primar

VOICU, Constantin (23.X.1954, Voineºti,
Dâmboviþa) Profesor, poet, publicist. Studii primare ºi
gimnaziale în comuna natalã, apoi ªcoala Normalã din
Câmpulung (1974), Facultatea de ªtiinþe Umaniste a
Universitãþii Valahia Târgoviºte, specializarea geografie
(2004). Învãþãtor la ºcolile din Cãlugãreni (Prahova),
Rãcari, Vulcana-Bãi (Dâmboviþa), apoi la Târgoviºte.
Colaboreazã cu poezii, articole la Dâmboviþa, Tribuna,
Argeº, Scânteia tineretului, Suplimentul literar artistic al Scânteii tineretului, Flacãra, Luceafãrul,
Jurnal de Dâmboviþa, Glasul cetãþii, România Mare,
Târgoviºtea, Tricolorul, Legea lui Þepeº, Litere,
Curier Graiul Dâmboviþei. Fondeazã ºi conduce
periodicul Vulturul Basarab (1994), Tricolorul de
Dâmboviþa (1999), precum ºi revista pentru copii
Cãldãruºa cu bondari (2003). Redactor-ºef adjunct al
revistei Eroica. Consilier judeþean în perioada 19922004. Vicepreºedinte al Filialei Dâmboviþa a Asociaþiei
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streamer, clasa S6A, pe echipe). Multiplu medaliat la
campionatele naþionale (diferite probe). Primul titlu de
campion naþional, la juniori, l-a obþinut în anul 1986.
Maestru al sportului. (A.B.)

ºi senator cãtre I.G. Duca, teme de istorie, sfaturi
medicale, personalitãþi locale sau naþionale (Ion
Diaconescu, I.G. Duca, Ionel Brãtianu), rolul ºefului,
teme de cãlãtorie pe Valea Dâmboviþei, oameni care
au marcat comunitatea localã (preotul Isaia Popescu
din ªerbãneºti), aspecte ale politicii externe, ºtiri din
þarã º.a. (M.C.)

VRÃBIESCU, Ion (9.III.1947, Vãleni Dâmboviþa,
Dâmboviþa  21.V.1996, Târgoviºte) Profesor, poet,
publicist. Studii primare ºi gimnaziale în satul natal,
urmate de cele liceale la Câmpulung. Urmeazã cursurile
Facultãþii de Limba ºi Literatura Românã, la Piteºti ºi
Bucureºti. Profesor în comuna Pânceºti (Bacãu), apoi
la ºcoli târgoviºtene. O lungã perioadã de timp director
al ªcolii Smaranda Gheorghiu din Târgoviºte. Debut
cu poezie în revista Steaua (Cluj, 1986). Publicã sporadic ºi în presa localã. Exigent în privinþa formei de
expresie, rãpus de o boalã necruþãtoare în plinã
maturitate creatoare, lasã numeroase poezii în diferite
grade de cizelare ºi forme de expresie. Vor fi strânse
postum în volumul Crai negru de cãtre editorul Mihai
Stan. (V.P.)

VOJEN, Victor (14.VII.1906, Târgoviºte  ?) Avocat,
om politic. Absolvent al Facultãþii de drept, comandant
legionar în judeþul Dâmboviþa (1931-1937). A fost urmat
la conducerea miºcãrii legionare de inginerul Victor
Dragomirescu (1937-1938) ºi de avocatul Aurel Ionescu
(1938-1941). Dupã publicarea Jurnalului Consiliului de
Miniºtri din 9 decembrie 1933 prin care Garda de Fier
era interzisã, Victor Vojen a fost arestat pe motiv cã la
percheziþia domiciliarã i s-au gãsit materiale de
propagandã. În timpul regimului comunist a fost
condamnat ºi închis între anii 1957-1962, fiind gãsit
vinovat de activitate legionarã. (M.C.)

VREMEA NOUÃ Gazetã a P.N.L. din judeþul
Dâmboviþa. Apare în perioada 30 ianuarie  13 februarie
1921, sub conducerea unui Comitet. Îºi avea redacþia ºi
administraþia în Târgoviºte, strada Primãverii, nr. 7. Scopul
gazetei era lupta pentru consolidarea þãrii bazatã pe ideea
naþionalã, pe o democratizare cât mai largã a instituþiilor
ei prin ordine, muncã ºi înfrãþire socialã. În paginile sale
scriu articole Grigore Tollea, Ilie Angelescu, dr. A. Iliescu,
Ion Alexanrescu, Ghica Diculescu, profesorii N. Filip ºi
I. Diaconescu. Tematica abordatã este preponderent
politicã: situaþia politicã din judeþ, realizãri ºi succese
liberale, întâlnirile unor fruntaºi politici ai P.N.L. (Polizu
Dragomirescu, Grigore Tollea, C.S. Ionescu, IrimescuCândeºti º.a.) cu cetãþenii, polemici politice locale,
analiza unor proiecte de legi, întrunirile P.N.L. din
Târgoviºte. De asemenea, sunt abordate ºi alte aspecte
de interes cetãþenesc: aniversãri istorice, sãnãtatea
publicã, sfaturi practice, activitatea Cercului Studenþesc
Democrat. Titluri de articole: Politica, Un nou ideal,
Pãmânt ºi drept de vot º.a. (M.C.)

VORNICUL TÂRGOVIªTEI Era reprezentantul
domnului la Târgoviºte, care prelua rolul ispravnicului
de scaun. Instituþia s-a conturat în ceea ce privea
atribuþiile ºi importanþa sa în timpul lui Constantin
Brâncoveanu, acesta devenind vel (mare) vornic. A fost
înfiinþatã probabil dupã 1626 când Târgoviºtea n-a mai
fost reºedinþa principalã întrucât între 1639-1660, când
Târgoviºte a revenit principalã reºedinþã, nu sunt
menþionaþi. Documentele amintesc prezenþa dregãtorilor:
jupan Gheorghe vornicul i Nestor logofãt, ispravnici ai
scaunului Târgoviºte (1630), jupan Crâsteian vornicul,
Chircã Rudeanu (1664), Stoica fost mare agã (1669),
Stroe logofãtul Ludescu... judecãtoriul de la Scaunul
Târgoviºtei, Pascale vornicul ot Târgoviºte (16821700), Grigore Brâncoveanu (1701), Radu sin Hrizea
Popescu (1717), Bârcã Cojãscu (1720), Drãghici
Bãlãceanu, Constantin Conþescu (1722), Gavriil
Drugãnescu (1723), Petru Obedeanu (1724), Mihai
Bãrbãtescu (1732-1739), ªtefan Vãcãrescu (1742),
ªtefan Brezoianu (1745), Grigoraºcu Razu (17481751), Ianache Halepliu (1749, 1755), Stavru (1752).
În a doua jumãtate a secolului al XVIII-lea ºtirile despre
vornicii de Târgoviºte au devenit tot mai rare, fiind amintiþi
Radu Cantacuzino (1768), Matei Cocorãscu (1774).
Ulterior nu mai sunt amintiþi, atribuþiile lor fiind preluate
de izpravnicii judeþului. (M.O.)

VREMEA NOUÃ Gazetã a Partidului Naþional
Þãrãnesc din Dâmboviþa, apare la Târgoviºte între 1
februarie 1927 ºi 15 februarie 1938. Tipografia Noua,
Ioan N. Negoescu. De la nr. 7 din 1 mai 1929 cu
subtitlul apare la 1 ºi 15 ale fiecãrei luni. Îºi schimbã
de mai multe ori tipografia: Dâmboviþa (1931), Viitorul.
Petre G. Popescu (1931), Lupta. N. Stroilã (1928,
Bucureºti), Tipografiile Române Unite (1929, Bucureºti).
Un numãr al gazetei (50, 1 iulie 1934) reproduce din
discursul lui Cezar Spineanu la Congresul general al
Partidului Naþional Þãrãnesc Dâmboviþa, din 14 iunie
1934: Votul universal nu este încã în folosul celor mulþi.
Nu suntem încã stãpânii forþelor economice. Þãrãnimea

VRABIE, Sãnduþ (10.VIII.1968, Târgoviºte)
Modelism, Rachetomodelism. Legitimat la Metalul
Târgoviºte (19985-1994). În 1994 la Campionatele
mondiale a fãcut parte din echipele care au ocupat locul
4 în probele rachetomodele de altitudine, clasa S1B
ºi rachetoplane, clasa S4B. A câºtigat, în 1993,
medalia de bronz Campionatele europene (duratã cu
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în iulie 1994 într-o primã serie pânã în mai  iunie 1995;
în serie nouã apare din luna mai 2002 pânã în februarie
2003. Colectivul de redacþie: Constantin Voicu, director/
fondator; Corneliu Voica, redactor-ºef/fondator; redactori
colaboratori: Ion Bruneanu, Dumitru Barbu, Maria Mititelu,
Dumitru Badea, Marin Petre Constantin, Corneliu Vrabie,
Ionuþ Corneliu Voica, Ilie Marcu, Vasile Horga, Marian
Ionescu, Ion Ciurlãu, Dumitru Gherghescu, Iulicã Matei,
Roxana Miculescu, colaborator/fondator Ion Românul/
George Coandã. Rubrici permanente: Turnul de control, Reportaj din infernul de lângã noi, Faþa nevãzutã
a corupþiei, La cumpãna de vremuri, Comentariul lunii,
Obiectiv politic. (G.C.)

nu ºtie sã foloseascã încã votul universal ºi
împroprietãrirea. Avem lângã noi, în Dâmboviþa, o bogãþie
fabuloasã: petrolul. Proprietarii sunt fãrã pricepere.
Samsarii jefuiesc ca în codrii Vlãsiei. De þinuturile
Târgoviºtei sunt legate ºi clipele de glorie ale trecutului
nostru istoric, dar ºi cele dureroase ale þãrãnimii. Azi
nu putem consolida România Mare, decât prin ridicarea
þãrãnimii la viaþa de stat. Sã fim disciplinaþi ºi fãrã
preget sã fim alãturi de conducerea partidului nostru.
Sunt vremuri de luptã. (V.P.)
VULTURUL BASARAB Periodic editat de Consiliul
Judeþean Dâmboviþa al Partidului România Mare; apare
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WALTER, Balthazar (sf. sec. XVI  încep. sec.
XVII) Poet de expresie latinã. Originar din Silezia. În
vara anului 1597 a fãcut parte din delegaþia diplomaticã
polonezã condusã de Stanislav Golski, la curtea din
Târgoviºte a lui Mihai Viteazul, la sfârºitul acestei
misiuni diplomatice, întors în Silezia, va da manuscrisul
cronicii scrise la Târgoviºte, pentru a fi tipãrit de
municipalitatea oraºului Gorlitz, în 1599. Titlul cronicii:
Brevis et vera descriptio rerum ab illust.... Textul
cronicii româneºti, tradus în polonã, i-a fost dat lui
Balthazar Walter de cãtre Andrei Tarnowski, diplomat
polonez aflat în trecere pe la Curtea Domneascã din
Târgoviºte. Autorul cronicii a mai scris în timpul ºederii
la Târgoviºte, citindu-le în faþa Curþii, o epigramã ºi o
elegie dedicatã zilei onomastice a fiului lui Mihai
Viteazul, prinþul Pãtraºcu. (V.P.)
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a fost dotat cu frigidere la propunerea ing. Dan
Ghidãlescu, expert în abatoare. (G.T./ C.V.)

ZALHANALE În sec. al XIX-lea meºteºugul se
practica în ateliere mari cu caracter manufacturier
denumite zalhanale. La 1810 este amintitã zalhanaua
lui Tolea Hagi Ioan pe râul Ialomiþa care a fost
reconstruitã la 1834 de soþia sa, Elenca Toluaia. Tolea
Hagi Ioan ºi Constantin Vameºul în 1831 au încheiat
un contract cu magistratul oraºului pentru
aprovizionarea cu carne proaspãtã ºi de bunã calitate
a orãºenilor. În 1834 este menþionatã construcþia
zalhanalei lui Ianache Bãdulescu de pe râul Ialomiþa.
La 1830 în cuprinsul oraºului existau patru zalhanale în
care se sacrificau boi, vaci, capre, oi. Cea mai cunoscutã
zalhana era a lui Pavel Bãnicã situatã pe Iazul Morilor.
Zalhanalele ocupau un loc important în economia
oraºului ºi începând cu anul 1837 au fost instalate pe
Iazul Morilor, pe Ialomiþa sau pe apa Ilfovului, deoarece
erau unitãþi industriale poluante. O altã zalhana, a lui
Grigore Popescu, este menþionatã la 1851 în mahalaua
sârbilor. La sf. sec. XIX-lea, ca urmare a modernizãrii
oraºului, se impunea desfiinþarea zalhanalelor neigienice
ºi construirea unui abator. (G.T./ C.V.)

ZÃTREANU, Stan (1895, Ghineºti, Dâmboviþa 
1949), Locotenentul-colonel. A urmat ªcoala Militarã
de Ofiþeri de Infanterie, pe care o terminã în 1916 obþinând
gradul de sublocotenent. A fost repartizat la Regimentul
22 Infanterie Dâmboviþa, al cãrui comandant era
Gheorghe Georgescu (socrul sãu), cu care a participat
la Primul Rãzboi Mondial. În 1931 a fost încadrat la
Regimentul Care de Luptã, fiind avansat în iunie 1940
la gradul de locotenent-colonel. A participat cu
regimentul la rãzboi în Campania de Est, rãspunzând
de sectorul administrativ. În luptele de apãrare a
Capitalei (23-31 aug. 1944) tanchiºtii dâmboviþeni de
sub conducerea sa au constituit elementele de
încredere în organizarea ºi izbânda actului de la 23 aug.
1944, rãspunzând prompt ordinelor regelui Mihai I, de
întoarcerea armelor împotriva Germaniei ºi contribuind
decisiv la eliberarea Capitalei. Dupã 23 aug. primea
comanda Regimentului 2 Care de Luptã, cu care a
participat la luptele de eliberare a Cehoslovaciei ºi
Austriei de Nord. Faptele de arme ale acestui regiment,
în special cele privind forþarea cursurilor de apã Gron,
Nitra, Moravia au fost elogiate prin ordine de zi ale
ministrului de rãzboi, generalul de corp de armatã
Constantin Vasiliu Rãºcanu ºi de mareºalul Stalin,
comandantul suprem al armatei sovietice. Pentru modul
deosebit cum a organizat ºi condus lupta Regimentului
2 Care de Luptã, a fost felicitat împreunã cu unitatea
sa, prin 4 ordine de zi ale comandantului sovietic,
precum ºi prin ordine de zi date de eºaloanele sovietice
ºi române. A fost decorat de ordinele Corana României
clasa a III-a cu spade, steaua României clasa a IV-a cu
spade ºi înaltul ordin Mihai Viteazul clasa a III-a cu
spade. (G.T./ C.V.)

ZALHANA MODERNÃ  ABATORUL Procesul de
modernizare a oraºului de la sf. sec. al XIX-lea impunea
construirea unui abator pentru înlãturarea zalhanalelor
neigienice. Construirea acestui obiectiv a fost discutatã
în ºedinþa consiliului comunal din 14 aprilie 1880,
hotãrându-se alocarea de fonduri, alegerea terenului ºi
întocmirea planurilor necesare. Construcþia a fost
realizatã în 1893 ºi de-a lungul timpului s-au adus unele
îmbunãtãþiri. În 1905 a fost amenajat un abator pentru
animale mici, iar în 1912 se punea problema amenajãrii
unui abator pentru porci. În perioada interbelicã abatorul
a fost modernizat întocmindu-se planuri ºi devize pentru
un grajd de vite, unul de porci, douã pavilioane de tãiat
porci ºi vite mari. Modernizarea a fost fãcutã dupã
planurile lui Iosif Gall, ºeful serviciului tehnic, în timpul
primarului V. Kercea (1933). Licitarea construirii
abatorului a fost câºtigatã de Gavril Farcaº, iar abatorul

ZBANÞ, Adriana (27.V.1972  9.I.1992, Târgoviºte)
Atletã. Legitimatã la Clubul Sportiv Târgoviºte (1987-1991).
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Campioanã balcanicã la juniori (1991, 1500 m).
Campioanã naþionalã la juniori (1991, 800 m). Maestrã
a sportului (1989). Recordurile personale: 800 m
(2.03.91, 1991), 1500 m (4.16.16, 1990). (A.B.)

perioada Primului Rãzboi, mobilizat în armata românã,
a realizat un album de fotografii în care prezintã scene
ºi dispozitive de luptã deosebit de interesante, care a
fost donat muzeului. (M.O.)

ZIEGLER, Costache Este cel care în 1856 a convins
pe boierul Nicolea Bãleanu sã-ºi doneze casele din
Târgoviºte pentru înfiinþarea unui spital. (G.T./ C.V.)

ZIUA TÂRGOVIªTEI Ca urmare a hotãrârii
Consiliului Local al municipiului ºi a unei largi consultãri
publice ºi cu specialiºti în domeniul istoriei culturii ºi
civilizaþiei, la 8 septembrie, cu prilejul praznicului Naºterii
Maicii Domnului, devenitã, astfel, patroana spiritualã a
strãvechii cetãþi voievodale, are loc prima sãrbãtoare a
Zilei Târgoviºtei. ÎPS dr. Vasile Costin, arhiepiscop al
Târgoviºtei, oficiazã un TeDeum în Catedrala
arhiepiscopalã, desfãºurându-se, apoi, un complex de
manifestãri cultural-artistice. În anii urmãtori deviza Zilei
va fi Cetatea inimii mele ºi programului i se va fi adãugat
un pelerinaj de la Catedralã la Primãrie, acordarea în
ºedinþa solemnã a Consiliului Local a titlului de Cetãþean
de Onoare ºi s-a mãrit spaþiul de manifestare culturalartisticã ºi sportivã la o sãptãmânã. (G.C.)

ZILELE CETÃÞII La 1 aprilie 1988 se desfãºoarã
prima ediþie a acestei manifestãri culturale complexe
din iniþiativa lui Ion Gavrilã, preºedinte al Comitetului de
Culturã ºi Educaþie Socialistã al Municipiului Târgoviºte.
Locul de desfãºurare: Casa de Culturã a municipiului
Târgoviºte. În program: spectacole ale formaþiilor
artistice; o galã a filmului documentar; jurnale vorbite:
Târgoviºte pe verticala arhitecturalã a prezentului ºi
viitorului ºi Presa localã de la primul ziar târgoviºtean
«Kindia» la ziarul «Dâmboviþa»; vernisajul editurilor
Minerva, Tehnicã, ªtiinþificã ºi Enciclopedicã. În anul
urmãtor (1989) manifestarea este continuatã de Mesaje
târgoviºtene în timp, pe 15 aprilie, în aceeaºi
organizare. În program au figurat: simpozioane, mese
rotunde, expoziþii de arte plastice, de filatelie ºi
maximafilie, gala filmului documentar dedicat
Târgoviºtei, un spectacol de muzicã ºi poezie prilejuit
de centenarul comemorãrii lui Mihai Eminescu, colocviul
revistei Contemporanul, Ziua cântecului, dansului ºi
portului popular. (G.C.)

ZOIADE, Ioan (1840-1910, Târgoviºte) A fost primar
între 7 mai 1869  7 mai 1871. S-a aflat în fruntea
delegaþiei care a înmânat petiþia domnitorului Carol I în
care îºi arãtau nemulþumirea cã oraºul Târgoviºte nu
se numãra printre localitãþile pentru care urma sã se
construiascã o cale feratã. A întâmpinat pe Carol I însoþit
de soþia sa (16 iunie 1870), care inspectase cum se
executau lucrãrile la ºoseaua Târgoviºte-Sinaia. Cu
aceastã ocazie Carol I a donat o sumã de bani pentru
construirea unei fântâni, care urma sã poarte numele
principesei ºi a încurajat lucrãrile de refacere a
Mitropoliei. (M.O.)

ZISSU, Mihai (1895-1950) Fotograf. A avut un atelier fotografic în centrul oraºului unde a lucrat în perioada
interbelicã fotografii de bunã calitate (D. Nicolin). În
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sec. al XV-lea ºi al XVI-lea, Bucureºti.
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Editura ªtiinþificã, 1958.
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Române, 1966-1995.
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Colofon
Începutul mileniului al III-lea a adus pentru Târgoviºte un ritm
de dezvoltare impetuos în toate domeniile vieþii locuitorilor vechii Cetãþi
de Scaun. Ultimii ani pot fi consideraþi cei mai rodnici pentru
renaºterea urbanã a Municipiului. Felul în care este prezentã astãzi
vocaþia internaþionalã a fostei Capitale este un summum, o culme, ce
are la bazã eforturile ctitorilor prezenþi în epocile mai vechi peste
care s-a aºternut o nemeritatã uitare.
Acesta este motivul pentru care Primarul Târgoviºtei, jr. Gabriel
Boriga, a hotãrât cã a sosit momentul ca urbea sã aibã o istorie scrisã,
Enciclopedia oraºului.
La apelul celor doi coordonatori, primarul jr. Gabriel Boriga ºi
prof. Honorius Moþoc, viceprimar cu probleme de educaþie ºi culturã,
au rãspuns intelectuali de staturã, fiecãruia revedindu-i o secþiune a
Enciclopediei.
Astfel, sub coordonarea editorialã a prof. Mihai Stan, au descris
oraºul, pe domenii de activitate, autorii ce vor semna articolele din
acest dicþionar enciclopedic cu abrevierile din parantezã:
Dr. Ing. Neculae-Alexandru Boriga (A.B.)  sportivi, recordmeni,
asociaþii
Prof. dr. George Coandã (G.C.)  istorie, geografie, personalitãþi,
organizaþii, mass-media
Prof. dr. Marian Curculescu (M.C.)  partide, politicieni,
învãþãmânt, istorie
Arh. Corneliu Ionescu (C.I.)  Curtea Domneascã, arhitecturã
Jr. drd. Vali Niþu (V.N.)  bãnci, personalitãþi
Prof. univ. dr. Mihai Oproiu (M.O.)  istorie, personalitãþi,
organizaþii, arhitecturã
Conf. univ. dr. Victor Petrescu (V.P.)  personalitãþi literare ºi
culturale, reviste, istorie, învãþãmânt
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Preot dr. Marian Puiescu (Arhiep.)  biserici, ierarhi
Dr. Mihaela Sencovici (S.M.)  geografie
Preot dr. Ion Stan (Arhiep.)  biserici, ierarhi
Prof. Mihai Stan (M.S.)  tipografii, edituri, ºcoli, personalitãþi
Preot dr. Mihail Iulian Stan (Arhiep.)  biserici, ierarhi
Conf. univ. dr. Ion Stoica (Arhiep.)  biserici, ierarhi
Bibl. Dr. Alexandru ªtefãnescu (A.ª.)  domnitori, istorie,
personalitãþi
Drd. Georgeta Toma, cercetãtor ºtiinþific (G.T.)  organizaþii,
personalitãþi, economie, case vechi
Dr. Nicolae Vlãdescu (N.V.)  medicinã
Dr. Corina Voiculescu, muzeograf principal (C.V.)  organizaþii,
personalitãþi, economie, case vechi
Culegerea computerizatã a fost asiguratã de doamna Mariana Briceag,
analist programator, care s-a strãduit sã descifreze manuscrisele autorilor.
Pentru ilustrarea Enciclopediei au fost alese imagini cronologice
marcând evoluþia în timp a oraºului Târgoviºte. Reproducerile fotografice
au fost selectate prin grija jr. drd. Vali Niþu (foto Vlad Gruia).
În acelaºi domeniu s-a beneficiat de aportul dlui dr. Ovidiu Cîrstina,
directorul Complexului Naþional Muzeal Curtea Domneascã, care
ne-a pus la dispoziþie cu generozitate exponatele ce au fost reproduse,
precum ºi de înþelegerea preot dr. Marian Puiescu, care a oferit imagini
foto din arhiva Arhiepiscopiei Târgoviºte.
Traducerea textelor în limba englezã aparþine indianistului dr.
George Anca.
Realizatorii Enciclopediei aduc aceleaºi mulþumiri Muzeului de
Istorie, precum ºi Arhivelor Statului  Filiala Târgoviºte, dar ºi unor
particulari care au pus cu promptitudine la dispoziþia autorilor
informaþiile cuprinse în fondurile existente.
Prezentarea graficã de ansamblu  copertã, tehnoredactare ºi machetã
artisticã  aparþine domnilor ing. Ioan Alexandru Muscalu ºi ing.
Ion Anghel, care a prelucrat digital imaginile color.
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Lucrarea a fost încredinþatã Editurii Bibliotheca condusã de
scriitorul Mihai Stan la 28 iulie 2011. A primit bun de tipar de
la coordonatorii jr. Gabriel Boriga ºi prof. Honorius Moþoc, pe 1
august 2011, volumul intrând în producþie pe 16 august 2011.
Textul a fost imprimat în formatul 29,5×21,0 cm, folosindu-se
caractere Arial CE (corp de 10), drepte ºi titlurile bold, într-un tiraj
de 1000 de exemplare. Legãtoria cãrþii (496 pag. offset de 80 g pe m2,
culori 1/1 ºi 64 pag. MediaPrint lucios de 135 g, culori 4/4 ) s-a
realizat prin coasere, cu scoarþe de carton, feþe de balacron albastru
inscripþionat cu folio auriu ºi supracopertã plastifiatã lucios (pentru
machetarea copertei a fost consultat ºi dl. Ion Mãrculescu).
Ca orice lucrare de gen, Enciclopedia oraºului Târgoviºte
este perfectibilã, iniþiatorii ºi autorii fiind receptivi la observaþiile
ºi propunerile venite din partea cititorilor pe care le vor insera într-o
a doua ediþie.
Enciclopedia oraºului Târgoviºte a fost lansatã pe 8 septembrie
2011, Ziua Oraºului Târgoviºte, praznicul Naºterii Maicii Domnului,
Fecioara Maria, Patroana Spiritualã a vechii Cetãþi de Scaun.
La 6 luni de la apariþia primei ediþii, în urma sugestiilor primite
din partea cititorilor ºi a specialiºtilor, s-a conceput a doua ediþie,
revãzutã ºi adãugitã. Practic, deficienþele semnalate au constat fie
în omisiuni, fie în datarea eronatã a unor evenimente din istoria
Târgoviºtei ºi a locuitorilor sãi.
Coordonatorii principali, Gabriel Florin Boriga  primarul
Târgoviºtei ºi Honorius Moþoc  viceprimar cu probleme de educaþie
ºi culturã, au gãsit de cuviinþã sã rãspundã astfel alegãtorilor, þinând
cont, ca de fiecare datã, de observaþiile acestora.

Autorii declarã, pe propria rãspundere, cã aceastã lucrare este realizatã de cãtre ei
ºi cã, dupã ºtiinþa lor, nu încalcã drepturile intelectuale ale niciunei persoane. În
consecinþã, îºi asumã întreaga rãspundere, conform legilor în vigoare, pentru orice situaþii
în care vor exista pretenþii asupra unor drepturi de proprietate intelectualã, dacã se va
dovedi cã aceste drepturi existã ºi cã, prin lucrarea de faþã, au fost încãlcate.

