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CUVÂNT ÎNAINTE
Dr. Filofteia PALLY,
Director general,
Muzeul Viticulturii şi Pomiculturii, Goleşti, Argeş
Pre care ar vrea zeii să-l pedepsească pe această lume nu-i pot da mai mare certare decât
să facă lexicoane, consemna Ioan Bulai Deleanu, corifeu al Şcolii Ardelene, cu vaste abordări
disciplinare (istoric, jurist, filolog, lingvist), referindu-se la complexitatea unei astfel de iniţiative.
În această perioadă, în care volumul de informaţii este, practic, inepuizabil, redactarea unei
Enciclopedii, fie ea doar a Argeşului şi Muscelului, presupune un efort de anvergură în care trebuie
reunite personalităţi dinamice, integrate în societatea cunoaşterii, formulă tot mai frecvent folosită
în secolul XXI. În acest nou tip de societate, omul cunoaşterii are un rol major în crearea lumii
cotidiene, căci, prin universul de participare, conştiinţa sa redimensionată contribuie, major, la
modelarea lumii.
Încă din antichitate, omul cunoaşterii a fost intelectualul a cărui principală caracteristică era
enciclopedismul. Aristotel (385 - 322 î. Chr.) a fondat Liceul – o veritabilă universitate populară – ai
cărui discipoli investigau ştiinţele: fizica, etica, matematica, medicina, cosmologia, realizând, astfel,
pentru prima dată, un inventar enciclopedic al materiei vii.
La sfârşitul Evului Mediu, omul cunoaşterii se remarcă prin enciclopedism, iar Universitatea
prin sumare conexiuni cu societatea de care se va apropia, treptat, odată cu trecerea secolelor.
De-a lungul istoriei omenirii, drumul parcurs de la cunoaşterea de tip religios la cunoaşterea
ştiinţifică, de la conştiinţa religioasă la conştiinţa pozitivistă, reflexivă, este complex şi presupune
numeroase tranziţii în cadrul procesului de cunoaştere. Şi, probabil, cele mai frenetice şi productive
au fost cele ale perioadei paşoptiste, programul cultural al acestei epoci dovedindu-se şi astăzi de o
surprinzătoare actualitate.
Tendinţele, orientările şi politicile paşoptiste încă răspund unor lacune importante şi evidente.
Românii au trebuinţă astăzi să se întemeieze scria, la 1845, Nicolae Bălcescu, dând glas necesităţii
de a se recupera un mare gol şi o şi mai mare întârziere faţă de Occidentul luminat.
Construirea unei culturi române moderne, atunci ca şi acum, presupune un efort de
sincronizare cu marile culturi, posibil prin voinţa şi solidaritatea comunităţii, prin pasiunea
începutului ca salt calitativ. O elaborată strategie de integrare şi asumare a culturii universale,
valabilă şi acum ca şi în urmă cu 165 de ani, nu poate fi eficientă decât sub semnul
enciclopedismului care presupune instrumente ştiinţifice de specialitate: dicţionare şi schiţe de
enciclopedii româneşti. Printre pionierii acestor opere trebuie menţionate nume de referinţă: Ioan
Budai Deleanu, Dimitrie Cantemir, Ion Heliade Rădulescu, Alexandru Gavra, Corneliu Diaconovici,
Ion Aurel Candrea, Gheorghe Adamescu, Lucian Predescu, Bogdan Petriceicu Hasdeu, Dimitrie
Gusti, Alexandru Ciorănescu şi alţii.
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Golurile, petele albe din cultura română sunt încă numeroase, motiv pentru care spiritele
creatoare, de mari dimensiuni, trebuie stimulate să le completeze, ceea ce presupune permanenta
actualizare a modelului enciclopedic la standardele şi cu instrumentele actuale.
Spiritul critic şi percepţia obiectivă a realităţilor culturale conferă calitate operei
enciclopedice. După atâţia zeci de ani de izolare şi dogmatism conceptual, enciclopedismul
românesc are nevoie de sinteze strălucite, documentare autentică şi exhaustivă, spirit organizatoric
şi rigoarea informaţiei ultraspecializate.
Cultura română face eforturi constante de a se apropia de nivelul marilor culturi organizate,
solide şi sistematizate, făcând pasul de la fragment la totalitate, sintetizând fragmentele şi
particularităţile locale în totalitatea universală. Aspiraţia lui Ion Heliade Rădulescu spre o literatură
şi o istorie universală, într-o epocă în care literatura naţională aproape nu exista, subliniază vocaţia
enciclopedismului românesc. Despre aceeaşi vocaţie, Constantin Noica scria (în Istoricitate şi
eternitate): Noi, românii, avem un neajuns mare: suntem enciclopedişti. Nu rămânem într-o
specialitate atunci când o avem. Noi sărim din matca acestei specialităţi, aşa cum au făcut
Cantemir, Hasdeu, Iorga, Eliade – şi asta îi îngrijorează oarecum pe apuseni…. E un mare
avantaj, .... dar şi un mare dezavantaj.
În cadrul enciclopedismului universalist, se pune problema originalităţii ca reprezentare a
realităţii epocii, capabilă să producă o cultură naţională puternică şi integrabilă în cultura europeană.
Deschisă de paşoptişti, problematica integrării europene a produs, atunci ca şi acum, „criza de
identitate” a culturii române, riscul asimilării unor modele nespecifice şi a pierderii originalităţii –
aspecte pe care le-au analizat Matei Călinescu (care vorbea despre enigmele identităţii) şi Cezar
Bolliac (care identifica riscul mozaicului social). Aspiraţia către originalitate, autenticitate,
cooperare culturală constituie, aşadar, o coordonată permanentă.
Modelul paşoptist include virtuţi ale unei culturi independente dezvoltate într-un cadru
democratic. Putem vorbi, astfel, despre o cultură liberală cu o mare semnificaţie istorică, ce este
generată de principiile liberalismului clasic şi ale neoliberalismului.
Dacă paşoptiştii au fost oamenii începutului de drum (aşa cum îi definea Paul Cornea),
caracterizaţi prin pasiunea şi mecanismul începutului, după 1989, în România, se aspiră, din nou, la
începutul cultural, unele domenii dovedindu-se receptive la proiecte de mari dimensiuni, originale
şi bazate pe cercetare multidisciplinară.
Despre asemenea aspecte se poate vorbi în legătură cu Enciclopedia Argeşului şi
Muscelului – lucrare în patru volume, organizate alfabetic şi coordonate, ştiinţific, de domnul
profesor universitar, doctor Petre Popa.
Activitatea de documentare şi tehnoredactare a debutat în 5 octombrie 2006 şi se apropie de
încheiere, la finele anului 2014, graţie efortului unui colectiv format din zeci de colaboratori cărora
le adresăm mulţumirile şi sincera noastră recunoştinţă.
Cu încrederea că şi volumul patru, coordonat de Muzeul Viticulturii şi Pomiculturii - Goleşti,
va corespunde exigenţelor ştiinţifice ale cititorilor noştri, vă invităm să consultaţi informaţiile
corespunzătoare literelor S-Z, oferindu-ne sugestii, opinii critice sau completări pe care le
consideraţi utile, astfel încât Enciclopedia Argeşului şi Muscelului să fie un autentic instrument
ştiinţific.
Goleşti, 15 septembrie 2014
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SPIRITUL ENCICLOPEDISMULUI
ŞI ARGEŞUL
Elaborarea

Volumului IV (S-Z), din Enciclopedia Argeşului şi Muscelului, conferă

posibilitatea completării studiului nostru introductiv, prezentată, succesiv, la Volumul I (A-C),
Volumul II (D-K), Volumul III (L-R), extinzând, sensibil, cadrul informal adresat potenţialilor
cititori. Tomurile invocate sunt disponibile în manieră electronică.

Aşadar, realizarea unei ample lucrări de factură enciclopedică devine, pentru cei implicaţi
într-un asemenea proiect, o adevărată piatră unghiulară a experienţei lor editoriale. Axioma
derobează faptul că tratarea unitară a domeniilor tematice apare relativ târziu, comparativ, bunăoară,
cu sfera de cuprindere proprie descripţiilor clasice segmenţiale.

Din

atare punct de vedere, principii inedite a dezvoltat Şcoala enciclopedică franceză,

structurată în cea de-a doua jumătate a veacului XVIII, concomitent cu evoluţia doctrinei luministe.
Iniţiatorul demersului privind apariţia primului lexicon polivalent, de mari proporţii, reprezentativ
pentru cultura universală a timpului, este renumitul filosof, scriitor şi estetician, Denis Diderot
(1713-1784), născut în oraşul Langres, absolvent al Universităţii din Paris, autorul unei vaste
literaturi, relevante fiind: Cugetări asupra interpretării naturii (1753); Călugăriţa (1760); Nepotul
lui Rameau (1772); Jacques fatalistul (1773); Saloanele (1781).

Printre

colaboratorii săi, suficient de convingători în sensul spiritualităţii dialectice, se

regăsesc corifeii culturii europene: matematicianul filosof, Jean le Rond D'Alembert (1717-1783),
care a elaborat Discursul preliminar, dar şi cuprinzătorul Tratat de dinamică; legistul
fundamentalist, Charles de Secondat, baron de Montesquieu (1689-1755); gânditorul pamfletar,
Paul Henri Dietrich, baron d'Holbach (1723-1789), apreciat pentru Sistemul naturii (1770).

Denumită Enciclopedie sau dicţionar raţional al ştiinţelor, artelor şi meşteşugurilor, uzual,
Enciclopedia franceză, lucrarea a fost scrisă şi tipografiată în perioada 1751-1780, având 35 de
volume. Considerată monument al gândirii moderne, opozantă sensurilor medievisticii obscurantiste,
III
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developează oportunitatea interferenţei concluziilor savante cu viaţa socială şi civică a naţiunilor,
relevă modalitatea pragmatică de a analiza, prin sinteze comparatiste, evoluţia umanităţii, surprinde
acţiunile novatoare ale etapei amintite, direcţionează perspectiva.

Sistemul enciclopedic francez s-a extins, treptat, în toate statele occidentale, ulterior şi pe
alte coordonate geografice. Aşa, de exemplu, importanţă majoră prezintă Noua enciclopedie
americană, apărută la mijlocul secolului XIX (1857-1860), dar şi cele din Germania, Rusia, Marea
Britanie. Cu deosebire, în perioada interbelică s-au diversificat, editorial, lucrările de anvergură,
acceptându-se apariţia tomurilor pe domenii, sau alfabetic, indiferent de explicitarea enunţurilor.
Acum, majoritatea covârşitoare a comunităţilor importante ale Mapamondului oferă lectorilor,
inclusiv prin modalităţi virtuale, un conglomerat informaţional, având nuanţă generalizatoare.
Realitatea denotă dinamismul multitudinii succeselor umane, prevalând sectoarele productive,
livrându-se, într-un spaţiu excesiv condensat, informaţii globale, ori pentru anumite priorităţi
existenţialiste.

În ceea ce priveşte preocupările autohtone, un semnal autentic îl oferă iniţiativele editoriale
enciclopedice ale profesorului bănăţean Constantin Diaconovici Loga (Caransebeş, 1 noiembrie
1770 – Buda, 12 noiembrie 1850). Apoi, la 7 februarie 1895, conducerea Asociaţiunii Transilvane
pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român (Astra), cu sediul la Sibiu, hotărăşte
elaborarea şi publicarea Enciclopediei române, coordonator Corneliu Diaconovich (1859-1923),
prim-secretar al acestui for. Cartea are trei volume (1898-1904), fiind realizată prin „conlucrarea
reprezentanţilor literari ai tuturor ţărilor şi ţinuturilor locuite de români”. Precizăm faptul că
autorul, Corneliu Diaconovich, era un cunoscător avizat al enciclopedismului occidental, editând la
Budapesta şi la Viena, reşedinţe ale Imperiului Austro-Ungar, apoi la Sibiu, în Transilvania,
periodicul Rumänische Revue (iulie 1885-decembrie 1904). Peste 25 de ani, în 1929, Lucian
Predescu, născut la Iaşi (1907), termina, la Cluj, Enciclopedia Cugetarea. Material românesc,
oameni şi fapte, tipărită în Capitală (1940). S-a reeditat în 1999. De asemenea, tot la Bucureşti, în
1938-1943, s-a publicat Enciclopedia României, patru volume, coordonator fiind sociologul,
filosoful şi esteticianul Dimitrie Gusti (1880-1955).

După

1970, s-au elaborat mai multe enciclopedii autohtone pentru diverse domenii,

importante fiind, printre altele: Enciclopedia istoriografiei româneşti (1978), coordonator,
academician Ştefan Ştefănescu; Enciclopedia arheologiei şi istoriei vechi a României (1994);
Enciclopedia partidelor politice din România (1862-1994), de Ion Alexandrescu, Ion Bulei, Ion
IV
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Mamina, Ioan Scurtu (1995); Enciclopedia marilor personalităţi din istoria şi cultura românească
de-a lungul timpului (1999); Enciclopedia domnilor români, de Constantin Razachevici (2001);
Enciclopedia geografică a României, de Dan Ghinea (2002). Un succes incontestabil îl obţine
Enciclopedia muzicii româneşti, elaborată de Viorel Cosma, tipărită la Bucureşti în mai multe
volume, începând cu 2005. Aceste lucrări, având anvergură naţională, conţin, uneori, aprecieri la
spaţialitatea Argeş-Muscel.

Referindu-ne

la portofoliul Bibliotecii Judeţene Dinicu Golescu Argeş, considerat unul

dintre fondurile reprezentative ale României, cataloagele listează numeroase enciclopedii
tradiţionale sau actuale, aşa cum sunt: The Encyclopedia Britanica, I-XXIX, London, 1929;
Encyclopedie Français, I-XVII, Editura Larousse, Paris, 1937; The Encyclopedia Americana, IXXX, New York, 1976; Encyclopedia Universalis, I-XXX, Paris, 1993; Enciclopedia americanilor,
Bucureşti, 2003; Enciclopedia popoarelor: Africa, America, Asia şi Oceania, Bucureşti, 2006;
Encyclopedia Judaica, I-XXII, Detroit, 2007.

Lucrări valoroase oferă Biblioteca Universităţii din Piteşti, unde, pe lângă titluri deja citate,
detaşăm: Encyclopédie française, I~XVII, Paris, 1936-1939; The Penguin Encyclopedia,
Baltimore, 1965; Encyclopédie générale Larousse: En 3 volumes, Paris, 1967; Encyclopedia
Universalis, Paris, 1990; The New Encyclopedia Britannica, London, 1995; The Wordsworth
Encyclopedia, I-V, Hertfordshire, 1995; Enciclopedia marilor personalităţi din istoria, ştiinţa şi
cultura românească de-a lungul timpului, I-VII, Bucureşti, 1999-2004; Encyclopaedia of Modern
Techniques of Teaching, 1-8, New Delhi, 2007; Enciclopedia concisă Britannica, Bucureşti, 2009.

Apoi, din evidenţele bibliotecii Muzeului Judeţean Argeş, remarcăm generice precum: La
grande encyclopédie. Inventaire raisonné des sciences, des lettres et des arts. Société de savants et
de gens de lettrés, 1-31, Paris, 1889; Enciclopedia română, 1-3, coordonator, Corneliu
Diaconovich, Sibiu, 1898-1904; Encyclopedie de chasseur, Paris, Librairie Larousse, 1928; Marea
enciclopedie agricolă, 1-5, coordonator, Constantin Filipescu, Bucureşti, 1937-1938; Enciclopedia
turistică românească, redactor responsabil, Mihai Haret, Bucureşti, 1938.
Dovezi asemănătoare identificăm în biblioteca Muzeului Viticulturii şi Pomiculturii Goleşti,
Ştefăneşti, Argeş, realitată demonstrată, veridic, prin exemplarele: Enciclopedia Română de la A
la Z, Seria Minerva, Cluj (1929; 1930); Nouveau petit Larousse ilustré, Paris, 1932; Enciclopedia
României, I, II, III, IV, Ediţia I, Imprimeria Naţională, Bucureşti (1938); Colecţionism,
muzeologie, patrimonializare, de Ioan Opriş (2013). Semnale benefice degajă bibliotecile
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municipale şi orăşeneşti, anumite entităţi rurale civile sau eclesiastice, fondurile personalizate de
carte rară.

Ca

succesiune valorică, enciclopediile sunt urmate de dicţionare tematice, arborând o

tehnologie asemănătoare. Noile apariţii prezintă, constant, segmente disparate ale creativităţii
umane, ori, palete pluraliste, referitoare, cu deosebire, la persoane. Arhetipul concludent,
universalist tradiţional, îl reprezintă, fără îndoială, iniţiativa francezului Pierre Larousse (18171875), cunoscut şi apreciat pentru lexicografia care îi poartă numele. În 1852, a fondat, la Paris,
Casa de Editură Larousse, anunţând, motivant, tipărirea anumitor lucrări de interes major. Primul
succes de răsunet mondial rămâne Marele dicţionar universal al secolului al XIX-lea, apărut în 17
volume (1865-1876).

Modelele Larousse au devenit, cu timpul, o practică editorială frecventă. Interesant este,
din punctul nostru de vedere, faptul că, noua variantă franceză (Paris, 1925), coordonator, Claude
Augé, intitulată Dictionaires encyclopédiques généraux, având, în prima parte, 1.114 pagini care
explică, sintetic, cuvinte sau expresii ale limbii Hexagonului, iar cele următoare, până la 1.762,
invocând personalităţi şi geografii, aminteşte (pagina 1 609) aşezarea: "Pitesci ou Pitesti, v. de
Roumanie, Valachie, sur l'Argesu: 20 000 h"/"Pitesci sau Piteşti, oraş din România, Valahia, pe
Argeşu, 20 000 locuitori". Pentru România sunt alocate 30 de rânduri, pe o coloană (pagina 1.649),
reproducându-se şi stema regatului. Consemnări asemănătoare ilustrează, diferenţiat, alte file
aparţinând deceniilor contemporane.

Astfel,

Meyers Neus Lexikon, editat în Germania (Leipzig, 1974), aprecia: „Municipiul

Piteşti este capitala judeţului Argeş din sudul României (Muntenia). Are dezvoltată industria
chimică, industria lemnului, industria textilă, industria constructoare de autoturisme, industria
motoarelor electrice. Nod de cale ferată. Important centru cultural şi urbanistic”. Valoroase rămân,
ca sursă documentară, volumele: Dictionnaire encyclopédique pour tous libraire, Paris, 1980;
Dictionnaire bibliografique des auteurs. Des tous les temps et des tous les pays, I-IV, Paris, 1983;
Dicţionar enciclopedic. 98 de definiţii, Chişinău, 2002; Dictionary of Education, New Delhi, 2005.

Comparativ

cu debutul seriilor Larousse, dicţionarele româneşti plurivalente sunt

ulterioare. Se detaşează: Dicţionarul topografic şi statistic al Romaniei (1872), de Dumitru
Frunzescu; Marele dicţionar geografic (1898-1902), autori, George Ioan Lahovari, Constantin I.
Brătianu, Grigore Tocilescu (cinci volume, peste 4 000 de pagini), suport documentar fiind
dicţionarele geografice parţiale pentru judeţe. Peste ceva timp, reţinea atenţia Dicţionarul
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enciclopedic, imprimat la Bucureşti: 1962 (Volumul I, A-C); 1964 (Volumul II, D-J); 1965
(Volumul III, K-P); 1966 (Volumul IV, Q-Z). Toate înscriu, alfabetic, nume, localităţi, instituţii,
cuvinte, zona Argeş-Muscel regăsindu-se disparat.

În

1972, Editura Enciclopedică Română, din Capitală, a oferit librăriilor primul Mic

dicţionar enciclopedic, având 1 736 de pagini, compus, după modelul Dicţionarului general
Larousse (1925), din două compartimente: lexic uzual, respectiv persoane, aşezări, publicaţii, foruri
politice şi administrative, monumente (77 000 de enunţuri), la care se adaugă alocuţiuni şi expresii
celebre, plasate, tipografic, între cele două secţiuni amintite. Coordonare generală: Aurora
Chioreanu, Gheorghe Rădulescu, Aurel Martin, Valeriu Şuteu.

Preocupările

domeniului s-au multiplicat, constant, în ultimele perioade. Selectăm:

Dicţionarul de Istorie Veche a României (1976); Dicţionarul personalităţilor româneşti ale
ştiinţelor naturii şi tehnicii (Ioan Albescu, 1982); Dicţionarul universal al arhitecţilor (Constantin
Paul, 1986); Economişti la Academia Română (Vasile Malinschi, 1990); Dicţionar de artă
modernă şi contemporană (Constantin Prut, 2002); Membrii Academiei Române. Dicţionar
(Dorina N. Rusu, 1999; 2003); Dicţionarul biografic al literaturii române (Aurel Sasu, 2006). O
realizare importantă este reeditarea actualizată a Dicţionarului enciclopedic român, amintit mai
sus. Noua formă are şapte volume, păstrează metoda amalgamării descriptiviste şi a apărut,
succesiv, pe litere: 1993 (A-C); 1996 (D-G); 1999 (H-K); 2001 (L-N); 2004 (O-Q); 2006 (R-Ş);
2009 (T-Z). S-a extins, totodată, practica elaborării lucrărilor asemănătoare cu specific teritorial,
referitoare, mai ales, la personalităţile diferitelor sectoare, sugerând, vizibil, scopuri comerciale,
realizate atât în manieră clasică, dar şi prin sistem virtual.

Deosebit de utile pentru cercetători au devenit culegerile care listează, bilanţier, titluri şi
autori, aşa cum sunt: Bibliografia românească veche, I, II, III, IV (1903-1944), iniţiatori, Ioan
Bianu (1856-1935), Nerva Hodoş (1869-1913), Dan Simonescu (1902-1993); Bibliografia istorică
a României, tipografieri periodice, girate prin Institutul George Bariţ, Cluj-Napoca; Bibliografia
românească modernă (1831-1918), I, II, III, IV, apărute sub egida Academiei Române.

Cuantumul

scrierilor aferente spaţiului geo-istoric Argeş-Muscel evidenţiază demersuri

raportate la: aspecte istorice, geografice, lingvistice, economice sau demografice; rolul unor
personalităţi originare din această parte a României; alte detalii relevante. Drintre autorităţile în
materie, stabilite la Bucureşti, care au analizat realităţi specifice arealului nostru, nominalizăm:
Nicolae Iorga, George Ioan Lahovari, Constantin D. Aricescu, Constantin Giurescu, Gheorghe
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Ionescu-Gion, Ştefan Chicoş, Vlad Furtună, Aurelian Sacerdoţeanu, Constantin Alessandrescu, Dan
Simonescu, Gheorghe Pârnuţă, Augustin Z. N. Pop, Nicolae Leonăchescu, Florian Tucă, Dan
Zamfirescu.

La rândul lor, unii autori locali s-au oprit asupra domeniilor preferate din Argeş-Muscel:
Calinic Argatu (Ierarhi); Ilie Barangă (Presă); Grigore Constantinescu (Etnocultură şi
monumente); Spiridon Cristocea (Istorici); Ion M. Dinu (Cadre didactice); Jean Dumitraşcu
(Parlamentari); Zicu Ionescu, Remus Petre Cîrstea, Ilie Popa (Martiri); Constantin Luca, Nicolae
Mihăilescu (Sportivi); Augustin Lucici (Galerii de artă); Sergiu I. Nicolăescu (Scriitori); Vasile
Novac (Generali); Petre Popa (Universitari); Silvia Popescu, Marin Drăguşin, Silviu Buburuzan
(Tărâmul tăcerii); Marian Stoica, Margareta Onofrei (Scriitori, publicişti, folclorişti); Sevastian
Tudor (Oameni politici şi de cultură); Dumitru Udrescu (Glosar regional); Silvestru D. Voinescu
(Academicieni). Totodată, Dumitru Baciu, Ion Băcanu, Ion Boalcă, Dumitru Căpitanu, Constantin
Cârstoiu, Gheorghe Chiţa, Nadia Ciochină, Constantin Ciotei, Mircea Constantinescu, Ion
Cruceană, Paul I. Dicu, Vili Firoiu, Constantin Florea, Gheorghe Franţescu, Dănuţ Manu, Valerian
Marinescu, Teodor Mavrodin, Flaminiu Mârtzu, Nicolae Moisescu, Gheorghe Nicolescu, Dorin
Oancea, Filofteia Pally, Vintilă Purnichi, Ioan Răuţescu, Nicolae Rizescu, Octavian Mihail
Sachelarie, Constantin Sorescu, Constantin Stancu, Ştefan Trâmbaciu prezintă ceea ce numim,
frecvent, Oamenii Cetăţii. Asemenea demersuri sunt continuate de analiştii argeşeni ai noului val,
formaţi, mai ales, la Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane a Universităţii din Piteşti, specializarea
Istorie (prima promoţie,1997-2001), regăsiţi deja ca autori de cărţi, colaboratori media, referenţi,
monografişti.

Lipsesc, în mare

măsură, după cum se observă, reliefările sistemice despre: constructori,

arhitecţi, specialişti din industrie, agricultură şi administraţie, economişti, medici, jurişti, ierarhi,
muzicieni, plasticieni, cercetători ştiinţifici, ziarişti, remarcaţi, cu deosebire, în etapa 1918-2014.
Semnatarii paginilor următoare antamează convergenţe cardinale acestor preocupări. Remarcăm
faptul că mai mulţi membri ai Colegiului redacţional au în proiect editarea dicţionarelor proprii,
aşa cum sunt Constantin Budan, Lucreţia Picui, Simona Nagîţ, Ion Bulacu, Ion Pietrăreanu,
Constantin Fîntîneru, valorificând, prin extensie, portofoliul existent.

Devine

oportună, aşadar, realizarea Enciclopediei Argeşului şi Muscelului, iniţiativă

finalizată, cu succes, în mai multe judeţe sau municipii ale ţării. Descrierile următoare
direcţionează, în premieră, pentru Argeş-Muscel, un atare deziderat, având ca principal punct de
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reper semnificaţia distinctă a acestor locuri, integrate, pregnant, evoluţiei statalităţii autohtone şi
continentale. Pentru iniţiatorul şi coordonatorul acestei opere, provocarea adusă în discuţie a devenit
o permanentă stare de spirit. Motivaţiile sunt multiple! Fără echivoc, impresiile referitoare la
plaiurile invocate au prins contur pe băncile Şcolii Primare, din satul natal, Bocşa, comuna
Măciuca, judeţul Vâlcea, când am reuşit să descifrez explicaţia la o fotografie din Abecedar,
reprezentând Biserica Mănăstirii Curtea de Argeş. Tot pe atunci, am citit legendele referitoare la
Negru Vodă, Posada, Meşterul Manole. Ulterior, cunoştinţele generale se vor sistematiza prin studii
de specialitate, documentări interne şi externe, în arhive sau biblioteci, scrieri adecvate, activităţi
didactice şi responsabilităţi publice, derulate, prevalent, după 1961, la Piteşti. Călăuză ne este
reflexia gânditorului american Charles Beard (1874-1948): „Istoricul adevărat trebuie să fie, în
primul rând, un fiu al vremii sale!”.
*
*

*

Actualul judeţ Argeş, toponimie suprapusă legendarului hidronim antic Ordessos/Argesis,
are, prin unirea cu fostul judeţ Muscel (1950), statistic, 6 826 km², ceea ce reprezintă, aproximativ,
2,9% din teritoriul României. Reşedinţă oficială este, astăzi, municipiul Piteşti, localitate atestată
printr-un document scris (20 mai 1388), purtând pecetea lui Mircea cel Bătrân (1386-1418).
Titulatura urbană, oraşul Piteşti, se foloseşte, iniţial, în hrisovul din 1 aprilie 1510, emis de Vlad cel
Tânăr (1510-1512). La Curtea de Argeş şi Câmpulung, foste capitale domneşti, se află importante
necropole voievodale şi regale. Prima referire la judeţul Argeş datează, se pare, de la 13 august
1437, pe vremea voievodului Vlad Dracul (1436-1447). Detaliul, reprodus în Documenta
Romaniae Historica, B, Ţara Românească, Volumul I, Bucureşti, 1966, aminteşte, la pagina 50,
aşezarea „Lănjeşti din Arghis”, existentă, acum, în comuna Lunca Corbului.

Denumirea

Muşcel/Muscel este ulterioară: 30 aprilie 1536, pe timpul domnului Radu Paisie/Petru de la Argeş
(1535-1545). A existat, cândva, interferând arealele de mai sus, judeţul Pădureţ, notificat (19 iulie
1498) în perioada lui Radu cel Mare (1495-1508), contopit, apoi, cu Muşcelul. Până în veacul
XVIII, sediul administrativ al judeţului Argeş s-a aflat la Curtea de Argeş, statut acordat, ulterior,
oraşului Piteşti. Pentru Muscel, epicentrul rămâne, permanent, Câmpulung.

De-a lungul secolelor, evoluţia acestor zone a fost apropiată ca sens demografic, economic,
social, cultural, religios. Cele două perimetre, definite medieval, sunt redimensionate, concludent,
prin legislaţia din 2/14 aprilie 1864, elaborată, unionist, de Alexandru Ioan Cuza (1859-1866), când
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existau ţinuturi, plase, comune urbane sau rurale, sate. Conform organizării teritoriale, hotărâte de
suveranul României, Carol II (1930-1940), judeţele Argeş şi Muscel au devenit parte componentă a
Ţinutului Bucegi, reşedinţă oficială, Bucureşti (1938-1940), iar în etapa 1940-1944, erau integrate
Regiunii IX, structură condensată criteriilor militare, decizia aparţinând conducătorul statului,
Ioan/Ion Antonescu (1882-1946). La 30 noiembrie 1944, România avea 58 de judeţe. Anumite
aşezări rurale din Argeş-Muscel au aparţinut, cu intermitenţă, judeţelor Dâmboviţa, Olt, Teleorman,
Vâlcea.

Pe baza prevederilor Legii Nr.5, din 6 septembrie 1950, marea majoritate a localităţilor din
Argeş, Muscel, Olt, Vâlcea au format Regiunea Argeş (1950-1952; 1961-1968), numită, temporar,
Regiunea Piteşti (1952-1961). Se împărţea în raioanele: Băbeni-Bistriţa, Costeşti, Curtea de Argeş,
Drăgăneşti Olt, Drăgăşani, Găeşti, Horezu, Muscel, Piteşti, Potcoava, Râmnicu Vâlcea, Slatina,
Topoloveni, Vedea, însumând 15 800 km², 356 de comune, 1 533 de sate. La 1 ianuarie 1961,
Băbeni-Bistriţa şi Topoloveni erau desfiinţate, urmate, în scurt timp, de Vedea. Prin aplicarea Legii
Nr. 57, din 16 februarie 1968, se revenea la organizarea administrativă pe judeţe. Comparativ, însă,
cu situaţia tradiţională, Argeşul şi Muscelul rămâneau unite, cu excepţia comunelor arondate
judeţului Dâmboviţa, situaţie care se menţine inclusiv astăzi. După 1 ianuarie 2007, când România a
fost primită în Uniunea Europeană, facem parte, ca sens continental, din Regiunea Sud, rezidenţă,
municipiul Călăraşi. Anumite structuri argeşene de profil gravitează spre Alexandria, Bucureşti,
Ploieşti, Târgovişte.

Geografic, înălţimile munţilor Făgăraş, aparţinând Carpaţilor Meridionali, unesc Argeşul, la
nord, cu judeţele Sibiu şi Braşov, crestele semeţe ale Masivului Leaota, dealurile din Podişul Getic
şi o parte din Câmpia Română constituie puntea de est cu judeţul Dâmboviţa, Câmpia GăvanuBurdea ajunge, la sud şi sud-est, spre judeţele Teleorman şi Olt, iar cumpăna de ape, dincolo de
râurile Cotmeana şi Topolog, asigură limita vestică, itinerantă judeţelor Vâlcea şi Olt. Relieful,
asemănător unui uriaş amfiteatru, se descifrează, predilect, de la nord spre sud, de la Vârful
Moldoveanul (2 543 m), până la şesurile aluvionare. Ţinuturile piemontane ocupă mai mult de
jumătate din teritorialitatea amintită anterior. Prin văile săpate de şuvoaie în munţi şi dealuri, pe
frumoasele plaiuri ori muscele, de-a lungul drumurilor sau şoselelor, ignorând, uneori, ariditatea
naturii, s-au constituit trainice aşezări omeneşti.

Viaţa materială şi spirituală din Argeş-Muscel a urcat, milenar, odată cu celelalte pământuri
binecuvântate, treptele civilizaţiei. Nu este zidire mai veche sau mai nouă, suprapusă talentului
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perpetuu, care să nu amintească personalitatea poporului român, strădaniile sale pentru unitate,
independenţă, progres, conlucrare externă. Aici a fost Ţara Ctitoriei, leagănul formării statului
feudal primordial, numit, frecvent, Muntenia sau Valahia, primele reşedinţe princiare s-au zidit la
Curtea de Argeş şi Câmpulung, stema timpurie a Basarabilor (secolul XIV) simbolizând idei
dinastice, stăpânirea dincolo şi dincoace de Carpaţi, în Dobrogea sau nordul Gurilor Dunării.

Eforturile

pentru menţinerea nucleelor administrative medievale s-au centrat, deseori, pe

aceste locuri. Ca dovadă, voievodul Argeşului, Basarab I Întemeietorul (c. 1310-1352), a obţinut
victoria emblematică de la Posada, localizată în pripoarele Perişanilor (12 noiembrie 1330), despre
care va aminti, conclusiv, cronicarul Martin Strykowski, din Polonia: „Regele ungur Carol, ridicând
război năprasnic asupra domnului muntean Basarab, fu bătut cu desăvârşire ... astfel încât cu
puţini ai săi abia a scăpat cu fuga”. La Curtea de Argeş, urmaşul la tron, Nicolae Alexandru (13521364) înfiinţa, simbolic (1359), prima mitropolie ortodoxă a Munteniei. Peste câteva decenii, oastea
condusă de Mircea cel Bătrân (1386-1418) s-a confruntat cu armatele legendarului sultan otoman,
Baiazid (1389-1402), românii obţinând la Rovine (10 octombrie 1394), undeva, pe Câmpia de la
sud de Piteşti, după cum opinează mulţi analişti ai perioadei, un succes răsunător. „A fost război
mare, notează, în 1620, călugărul erudit Mihail Moxa, cât se întuneca văzduhul de mulţimea
săgeţilor ... şi mai pierdu Baiazid oastea lui cu totul”.

Documente ale secolului XVI au consemnat aspecte importante referitoare la rolul zonei
Argeş-Muscel în vremea domnului Neagoe Basarab (1512-1525), cel care ne-a lăsat, printre altele,
Biserica Episcopală de la Curtea de Argeş, aureolată cu Balada Meşterului Manole, precum şi
celebrele texte filosofale reunite sub genericul Învăţăturile. Apoi, pe timpul lui Radu de la Afumaţi
(1522~1525), una dintre cele 19 lupte, purtate cu detaşamente otomane, s-a dat la Rucăr, pe drumul
spre Braşov (1522). Deosebite sunt faptele primului unificator al Ţărilor Române, Mihai Viteazul
(1593-1601), petrecute la Stoeneşti (1595), între Câmpulung şi Târgovişte, ulterior, 25 noiembrie
1600, lângă vechea reşedinţă de la Curtea de Argeş, unde a angajat ultima sa iniţiativă militară la
sud de Carpaţi. Preocupări distincte relevă Matei Basarab (1632-1654), care a instalat, la reşedinţa
din Câmpulung, o tiparniţă, imprimându-se valoroase cărţi de cult în limbile slavonă şi română.
Legături statornice au menţinut, cu ispravnicii judeţelor invocate, voievozii Vlad Călugărul
(1481~1495), Constantin Şerban (1654-1658), Şerban Cantacuzino (1678-1688), Constantin
Brâncoveanu (1688-1714), dar şi unii domni fanarioţi (1716-1821), legiuirile şi codurile lor
favorizând introducerea sistemelor premoderne. În 1793, la Piteşti exista sediul Cancelariei
episcopale ortodoxe, transferate, din raţiuni eclesiastice, la Curtea de Argeş.
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Locuitorii

arealului s-au integrat, nemijlocit, în derularea evenimentelor naţionale de la

1821, 1848, 1859, 1877, 1918. Astfel, Tudor Vladimirescu, iniţiatorul acţiunilor novatoare din 1821,
care servise, vremelnic, în administraţia plaiurilor, a stabilit, la Piteşti, punctul strategic nordic
pentru eventuala rezistenţă militară. Totodată, programele mişcării au fost elaborate cu acordul
anumitor personalităţi argeşene, precum Dinicu Golescu şi Ilarion Ghiorghiadis. Precipitarea
evenimentelor nu a permis aplicarea celor preconizate, iar oşteanul din Vladimiri, arestat de aliaţii
săi, liderii Eteriei elene, în tabăra stabilită la Goleşti, va plăti, cu viaţa, undeva, lângă Târgovişte (27
mai 1821), îndrăzneala ridicării neamului de jos pentru dreptate socială.

După

1831, judeţele Argeş şi Muşcel au fost conduse, pentru câteva decenii, de

ocârmuitori/cârmuitori, înlocuiţi, prin Legea administraţiei, adoptată la 1 aprilie 1864, cu prefecţi
(inspiraţie franceză). Apar, totodată, consiliile judeţene. Conform prevederilor Regulamentului
Organic, aplicat, efectiv, 26 de ani (1832-1858), Argeşul avea plaiurile Aref şi Loviştea, precum şi
şase plase: Argeş, Găleşeşti, Oltul de Jos, Piteşti, Topolog, Vâlsan. Structură asemănătoare întâlnim
în Muscel: plaiurile Argeşel, Dâmboviţa, Nucşoara; plasele Râuri şi Podgoria. De-a lungul timpului,
se vor produce numeroase modificări.

Un succes remarcabil pentru viitorul naţiunii a fost organizarea şcolilor săteşti de stat, prin
aplicarea Poruncii Departamentului Treburilor din Lăuntru, datată, Bucureşti, 14 ianuarie 1838.
Activitatea era coordonată de Eforia Şcoalelor, în colaborare cu Marea Logofeţie a Treburilor
Bisericeşti. Anterior, s-au înfiinţat şcolile naţionale (normale) din Câmpulung (1832) şi Piteşti
(1833), care au pregătit primii învăţători pentru instituţiile rurale. Aşa, de exemplu, la 2 aprilie 1839,
în plasa Podgoria (Muscel) se considerau deschise 17 şcoli primare.

Mai

mulţi argeşeni şi musceleni s-au implicat în conducerea Revoluţiei de la 1848,

evidenţiindu-se personalităţi originare din această parte a Ţării Româneşti, precum: Ion C. Brătianu,
Dumitru C. Brătianu, Ştefan C. Golescu, Nicolae C. Golescu, Radu C. Golescu, Alexandru C.
Golescu (Albu), Alexandru G. Golescu (Negru), Constantin D. Aricescu, Ion D. Negulici, Nicolae
Kretzulescu. De altfel, principalii membri ai Guvernului Provizoriu format în Bucureşti, proveneau
din arealul nostru, iar la Rucăr s-a retras, pentru scurt timp, forul executiv amintit.

În vederea Unirii Principatelor Române, respectând prevederile Articolului 5, din Înaltul
Împărătesc Firman, elaborat de Cancelaria Otomană, referitor la constituirea Adunării Ad-hoc a
Munteniei, argeşenii au optat să-i reprezinte, prin voinţa exprimată la 17 septembrie 1857, ca
deputaţi, pentru: Scarlat Turnavitu, Dumitru C. Brătianu, Ion C. Brătianu, Tudosie Murgescu. La
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rândul lor, muscelenii i-au preferat pe: Ştefan Golescu, Alexandru G. Golescu (Negru), Constantin
D. Aricescu, Ion Tică. Printre cei care l-au întîmpinat pe domnul Unirii, Alexandru Ioan Cuza, la
Bucureşti (7 februarie 1859), s-au aflat, împreună cu alţi oficiali, piteştenii Nicolae Coculescu şi
Eftimie Nicolau. Peste câteva luni (iunie 1859), principele vizitează reşedinţa Argeşului, doamna
Elena Cuza sosind aici la 3 octombrie 1863. Asemenea momente aunt atestate documentar şi în
Muscel.

Pe

durata Războiului de Independenţă (1877-1878), cei mai mulţi argeşeni şi musceleni

mobilizaţi au făcut parte din Regimentul 4 Dorobanţi, Regimentul 2 Călăraşi, Batalionul 4
Vânători. Pentru început, dorobanţii au apărat linia Dunării, apoi, prin Ordinul Cartierului General,
vor participa la luptele cu turcii de la Capitanova, Rahova şi Vidin, iar unităţile militare ale
călăraşilor s-au aflat în grupul celor ce au cucerit Rahova, Haltagi, Desa, Tatar, Mahala, Smârdan ,
Inova. Vânătorii, având comandamentul la Calafat, vor prelua (25 noiembrie 1878), după
finalizarea ostilităţilor şi obţinerea succesului scontat, controlul asupra oraşului Constanţa,
contribuind, nemijlocit, la instituirea administraţiei române pe teritoriul Dobrogei în etapa dintre
tratatele de pace de la San Stefano (19 februarie 1878) şi Berlin (1/13 iulie 1878). Înaintea
festivităţilor din Bucureşti (8/20 octombrie 1878), Guvernul României, împreună cu viitorul rege,
Carol I, concentrează oştirea în triunghiul strategic Piteşti-Câmpulung-Târgovişte, ceea ce relevă
importanţa acordată zonei Argeş-Muscel în finalul conflictului ruso-turc din 1877-1878.

Argeşul şi Muscelul s-au racordat eforturilor intrării României în Primul Război Mondial
(1916-1918), evenimentul favorizând Marea Unire din 1918. Militarii Garnizoanei Piteşti se găseau,
la 21 august 1916, în zona operaţiunilor transilvănene, finalizate defavorabil. Spre sfârşitul lunii
noiembrie 1916, se vor deplasa, prin Pasul Buzău, în Moldova, contribuind la obţinerea victoriei
contra Centralilor de la Mărăşti (22 iulie – 1 august 1917). După staţionarea vremelnică la Iaşi,
Regimentul 4 Argeş a trecut Prutul (24 februarie 1918), asigurând ordinea pe timpul dezbaterii
Hotărârii Unirii Basarabiei cu Statul Român, cantonând, apoi, la Huşi. S-a reîntors, în Piteşti,
aproape de finalul anului 1918.

Motive speciale determină Guvernul României să consolideze suportul militar din Moldova
de Est, unită cu Patria Mamă (27 martie 1918), context în care Regimentul 4 Argeş a plecat, din
Bucureşti, spre Chişinău (25 februarie 1920), fiind păstrat, acolo, până la 15 septembrie 1922. Peste
puţină vreme, regele Ferdinand devenea, în Catedrala din Alba Iulia, primul monarh încoronat al
României Mari. Traiectorii distincte şi glorioase au avut, de asemenea, unităţile militare din
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Câmpulung, interferate Frontului Dobrogean, culoarului, Mateiaş - Dragoslavele, ori altor
aliniamente.

Participarea ţării noastre,

pentru perioada 1941-1945, la cel de Al Doilea Război Mondial

(1939-1945), configurează prim-planul evenimentelor etapei respective. Ofensiva spre est, începând
cu 22 iunie 1941, alături de Axă, s-a motivat prin obligaţia istorică a reintegrării Basarabiei,
Bucovinei de Nord şi Ţinutului Herţa în teritoriul autohton. Reliefăm aspectul că, după notele
ultimative ale Guvernului Uniunii Sovietice (26 şi 28 iunie 1940), mai multe familii de români,
refugiate din provinciile amintite, se vor stabili în Argeş-Muscel, găsind, aici, adăpost, locuri de
muncă, respect, afecţiune. Reorientarea politicii externe a României (23 august 1944) determină
angajarea unor unităţi militare locale pe Frontul de Vest, până în Slovacia şi Austria, reeditându-se,
comparabil, tragediile umane din etapa estică a războiului. Anii 1941-1945 au mărit contribuţia de
sânge a cetăţenilor din Argeş-Muscel pe Altarul sacrificiului suprem, ridicat, spiritul pentru pacea,
democraţia, libertatea, independenţa popoarelor. După capitularea Germaniei fasciste, detaşamente
sovietice ocupă baze apropiate oraşelor Piteşti, Câmpulung, Curtea de Argeş, fiind retrase în 1958.
Numele concetăţenilor noştri, căzuţi la datorie pe timpul Războiului Neatârnării (1877-1878),
Campaniei Balcanice (1913) şi conflagraţiei mondiale (1916-1918; 1941-1945) sunt consemnate în
opera comemorativă Argeş. Cartea Eroilor (1984).

Debutul

exprimării regimului comunist postbelic, instaurat sub tutela Moscovei, a

determinat constituirea unor grupări opozante, deosebit de active fiind cele bsubordonate ofiţerilor
Gheorghe Arsenescu şi Toma Arnăuţoiu, denumite Haiducii Muscelului. Anihilarea din partea
Securităţii Statului survine în deceniul şase al secolului XX. Mai mulţi partizani şi susţinători au
fost capturaţi, judecaţi, condamnaţi la ani grei de închisoare, sau executaţi. Totodată, în reşedinţa
Argeşului a existat temniţa detenţiei drastice, unde s-au folosit tehnici ingenioase de reeducare a
deţinuţilor prin tortură, generând sintagma Experimentul Piteşti, evocat, după 1989, prin
simpozioane naţionale şi internaţionale. Pentru aşezările sudice, atitudinea ostilă a vizat, prioritar,
contracararea colectivizării agriculturii şi exproprierilor executorii.

Conceptele

perioadei decembrie 1947 (abolirea monarhiei şi instaurarea Republicii

Populare Române) – decembrie 1989 (Revoluţia antitotalitară) au conferit zonei Argeş-Muscel o
anumită identitate contradictorie, în sensul anulării, de exemplu, a pluripartidismului organizaţional
local, prin impunerea exclusivismului piramidei dominante, fenomen suprapus, favorabil
redimensionării structurilor urbane, industrializării intensive, constituirii marilor ferme agricole,
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eradicării analfabetismului şi a şomajului, menţinerii echilibrului religios, acordării anumitor
facilităţi şcolare sau profesionale.

Ideile

promovate în etapa interbelică, de liderii naţionali originari din această parte a

României, liberalii Ion I.C. Brătianu (1864-1927), Vintilă I.C. Brătianu (1867-1930), ţărăniştii
Armand Călinescu (1893-1939), Ion Mihalache (1882-1965), ori de alţi militanţi apropiaţi doctrinar,
au fost total repudiate după 1948. Concomitent, numeroşi militanţi ai partidelor istorice erau
marginalizaţi, suportând anii detenţiei prelungite. Parlamentarismul de stânga a propulsat, în arena
vieţii politice, numele savantului endocrinolog, Constantin I. Parhon (1874-1969), născut la
Câmpulung, Muscel, preşedinte fondator al Prezidiului Marii Adunări Naţionale (1947-1952), dar şi
pe Nicolae Ceauşescu (1818-1989), deputat de Piteşti în forul suprem legislativ, vreme de 17 ani
(1952-1969), devenit primul preşedinte al Republicii (1974-1989).

Până în 1990, Argeşul a fost, timp îndelungat, a patra putere industrială etatistă a României
contemporane,

deţinând

monopolul

fabricării

autoturismelor,

primordialitatea

Platformei

Petrochimice Piteşti-Sud, prevalenţa anumitor ramuri prelucrătoare, ori din domeniile energiei
electrice şi nucleare, silviculturii, pomiculturii, viticulturii, construcţiei de şcoli, spitale,
apartamente, mari complexe comerciale. Ca urmare, începând cu 1966, semnificativ, zeci de
delegaţii străine, de pe toate continentele, au vizitat municipiul Piteşti, considerat arhetip al aplicării
Doctrinei dezvoltării socialiste multilaterale. La 22 decembrie 1989, principalele instituţii publice
din această parte a României erau ocupate, totuşi, fără violenţă, de contestatarii vechiului regim,
reprezentanţii lor fiind instalaţi la conducere prin voinţă populară.

După 1990, argeşenii şi muscelenii s-au readaptat, într-un timp relativ scurt, la principiile
iniţiativei individuale, liberalizării preţurilor, concurenţei de piaţă, sistemului financiar actual,
privatizării, sensurilor continentalizării. Preocupările economice şi sociale au rămas, aproximativ
zece ani, plurivalente. Ca dovadă, restructurarea întreprinderilor nu a generat o rată exagerată a
disponibilizărilor, capitalizarea străină s-a exprimat vizibil, iar ritmul constructiv a fost evident.
Succese convingătoare au obţinut: Compania Dacia – Renault, din Mioveni; fabricile de
echipamente auto de la Piteşti; unităţile prelucrătoare cu profil alimentar. Totuşi, după 2000,
potenţialul industrial al Argeşului, comparativ cu nivelul anului 1989, a scăzut considerabil:
disoluţia, în cea mai mare parte, a platformelor Piteşti-Nord, Piteşti-Sud, Câmpulung, Curtea de
Argeş; pierderea surselor de materii prime şi a pieţelor de desfacere; intrarea în insolvenţă; scăderea
veniturilor salariale; exodul forţei calificate de muncă; falimentul multor firme mici şi mijlocii;
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reducerea investiţiilor bugetare autohtone.

Astăzi, sunt puţini agenţi economici care au potenţialul relevant sau îşi asumă proiecte
strategice, municipiul Piteşti având tendinţa să devină placă turnantă a speculaţiilor bancare sau
comerciale, interne ori internaţionale, dar mai puţin bază productivă. Ritmul atragerii investitorilor
străini s-a diminuat. Este lăudabil faptul că aici s-a edificat unul dintre cele mai mari campusuri
universitare de stat ale României, zona centrală este reabilitată, oraşul continuă să se transforme,
primăvara, într-o adevărată capitală a lalelelor, viaţa politică locală oferă diverse alternative, iar
instituţiile culturale şi eclesiastice afişază programe diferenţiate. Particularităţi specifice prezintă şi
celelalte localităţi din Argeş-Muscel. Apartenenţa României la NATO (2004) şi Uniunea Europeană
(2007) incumbă solidaritate internaţională, inclusiv în teatrele externe operaţionale, favorizează
optimismul pentru depăşirea incertitudinilor pasagere, cauzate, printre altele, de efectele crizei
mondiale virulente, conflictele militare zonale, afirmarea extremismului.
*
*

*

Enciclopedia Argeşului şi Muscelului dorim să fie, pe cât posibil, Cartea de identitate a
oamenilor şi locurilor acestui areal, suprapusă, concluziv, specificităţii româneşti. Prin urmare,
integrată lucrărilor de factură asemănătoare, face trimiteri, alfabetic, la: persoane remarcate de-a
lungul timpurilor, originare sau stabilite definitiv în Argeş-Muscel, ori cu activitate relevantă, peste
zece ani, dedicată spaţiului enunţat; familii renumite; localităţi; repere economice; instituţii publice;
foruri ştiinţifice şi administrative; organizaţii şi asociaţii; mijloace media importante; aşezăminte
religioase; toponime, hidronime, oronime specifice zonei; rezervaţii naturale; monumente, locuri
istorice, edificii reprezentative; glosar selectiv; iniţiative durabile.

Ideea

oportunităţii elaborării Enciclopediei Argeşului şi Muscelului s-a conturat în

primăvara anului 2003, pe timpul conducerii, ca decan al Facultăţii de Istorie, Filosofie, Jurnalism,
astăzi, Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane a Universităţii din Piteşti, urmărind, prin această iniţiativă,
orientarea instituţiei spre viaţa Cetăţii. De atunci, au trecut 11 ani! Permanent, ne-au călăuzit
cuvintele învăţatului roman Lucius Annaeus Seneca (55 î.Hr.~41 d.H.); „Ceea ce raţiunea nu
izbuteşte, izbuteşte adesea vremea”. Aşa s-au petrecut lucrurile şi în atare demers! Primii care au
subscris conceptului din 2003, lansat de semnatarul acestor rânduri, au fost statornicii noştri
colaboratori la scrierea volumelor despre reşedinţa Argeşului: Piteşti. Ghid de oraş (1985); Piteşti.
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Pagini de istorie (1986); Istoria municipiului Piteşti (1988); Piteşti. Tradiţie şi contemporaneitate
(2008). Sunt listate, bibliografic, alături de Municipiul Piteşti pe noi coordonate (1969); Piteşti.
Memento (1983, 2008); Piteşti. Microalbum (1988). Este vorba de juristul Silvestru D. Voinescu
(1935-2005), director emblematic al Bibliotecii Judeţene Argeş (1964-2004), şi profesorul Paul I.
Dicu (1926-2008), multă vreme secretar al Societăţii de Ştiinţe Istorice, Filiala Piteşti. S-au raliat,
imediat: Octavian Mihail Sachelarie, directorul Bibliotecii Judeţene Dinicu Golescu Argeş; Ileana
Bălan, directoarea Bibliotecii Universităţii din Piteşti; Spiridon Cristocea, directorul Muzeului
Judeţean Argeş; Filofteia Pally, directoarea Muzeului Viticulturii şi Pomiculturii Goleşti, Ştefăneşti,
Argeş,deveniţi redactori responsabili pentru cele patru volume preconizate, ulterior, toţi cei
nominalizaţi în colegiul redacţional şi casetele tehnice: redactori de specialitate, documentarişti,
lectori, tehnoredactori, operatori, consilieri editoriali, alţi furnizori de informaţii.

Documentele

primare, respectiv Criteriile orientative privind elaborarea Enciclopediei şi

Fişa personală de identificare, le-am definitivat, împreună cu profesorul universitar, doctor în
biologie, Radu Gava (26 august 2006), folosind laboratorul său de la ultimul etaj al Muzeului
Judeţean Argeş, având o excelentă deschidere vizuală asupra panoramei municipiului Piteşti.
Finalizarea variantei electronice (26 august 2014), a beneficiat de aceeaşi locaţie. Multe texte ale
etapei iniţiale amintite au fost procesate de Iulia Elisabeta Ciucă (Biblioteca Judeţeană Argeş), iar
ultimele, de Maria Dinu Sachelarie (Muzeul Goleşti), exprimând, constant, disponibilităţi favorabile
proiectului invocat.

Pentru

început, ne-am propus să prezentăm: voievozii Argeşului şi Muscelului;

academicienii din diferite domenii; oamenii politici şi de stat importanţi (şefi de stat şi de guvern,
miniştri, miniştri adjuncţi, conducători de departamente şi de agenţii guvernamentale); parlamentarii
din toate etapele temporale; înalţii ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, ori ai altor culte religioase;
prefecţii de Argeş şi Muscel; preşedinţii, vicepreşedinţii, secretarii generali ai consiliilor regionale
sau judeţene administrative; primarii urbani, liderii locali, inclusiv cei ai comunităţilor mai mici.
Relevanţă au faptele lor perene.

Totodată,

s-au luat în calcul: scriitorii, care sunt membri ai uniunii de profil (prozatori,

dramaturgi, poeţi, critici literari, memorialişti); compozitorii şi plasticienii (membri ai asociaţiilor
din domeniu); dirijorii cunoscuţi pe plan naţional, interpreţii de operă şi operetă, criticii şi istoricii
de artă; generalii, alţi comandanţi militari cu merite deosebite; eroii evenimentelor contemporane,
căzuţi în rezistenţa antitotalitară, opozanţi ai Experimentului Piteşti, implicaţi în holocaust, ori ucişi
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în teatrele externe de operaţiuni; diplomaţii (ambasadori, şefi de consulate, ataşaţi, reprezentanţi ai
României la forurile sectoriale, continentale sau mondiale); călătorii şi expediţionarii, originari din
Argeş-Muscel.

De

asemenea, am dorit să evidenţiem: profesorii universitari; autorii şi cercetătorii

remarcaţi în matematică, informatică, fizică, chimie, biologie, geografie, filosofie, sociologie,
psihologie, pedagogie, ştiinţe ale educaţiei şi comunicării; istoricii şi cercetătorii prolifici din arhive,
muzee, edituri; arhitecţii şi constructorii recunoscuţi în breaslă; juriştii de prestigiu (teoreticieni,
procurori, judecători, avocaţi, notari); medicii, farmaciştii, laboranţii integraţi sistemului naţional;
actorii de teatru, film, radio şi televiziune, având rezonanţă meritorie; creatorii şi interpreţii de
muzică uşoară şi folclor; analiştii fenomenului cultural, publiciştii, managerii, alte persoane
implicate în spiritualitatea argeşeană şi musceleană.

Un

loc distinct îl ocupă: marii proprietari funciari şi industriaşii tradiţionali; oamenii de

afaceri cu succese reale în actualitate; inovatorii şi inventatorii de renume; inginerii, economiştii,
comercianţii, finanţiştii, bancherii de prestigiu, filantropii, exprimând valenţe multiple şi benefice;
agronomii, fermierii, arendaşii, cercetătorii în ştiinţe agricole şi silvice, astronomii, astrologii;
cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, care au obţinut gradul I, ori titluri doctorale, sunt
autori de manuale, cu preocupări de mai mare cuprindere, inclusiv cărţi editate; jurnalişti apreciaţi
din presa scrisă şi audio-vizuală, comentatorii, analiştii, directorii şi patronii de publicaţii, edituri,
tipografii; sportivii de performanţă şi antrenorii, organizatorii de mari competiţii, luându-se în
calcul: titlul de campion naţional, locurile I, II, III la Jocurile Olimpice, campionatele mondiale,
europene, balcanice, universitare.

După cum se poate observa, comparativ cu segmentele tematice anterioare, criteriile noastre
enciclopedice, grupate în volumele I, II, III, IV, sunt mult mai generoase. Ultimul (S-Z) cuprinde,
pe lângă literele amintite: glosarul selectiv, 20 de anexe şi bibliografia specială. Prin tipografiere,
se va adăuga indicele de persoane. S-au evitat, cu mici exccepţii, prescurtările de cuvinte şi
despărţirile în silabe, iar pentru cazurile când numele unor persoane este repetat, se face trimitere,
prin (v.), la enunţul cardinal.

Proiectul s-a lansat, joi, 5 octombrie 2006, în Sala de Conferinţe Gheorghe Ionescu-Gion a
Bibliotecii Judeţene Dinicu Golescu Argeş, director, dr. Octavian Mihail Sachelarie. Instituţia
centenară devenea atât locaţia preferenţială, cât şi principalul suport documentar sau logistic al
enciclopediştilor. Aspectul presupunea, însă, conlucrarea cu toate bibliotecile, muzeele şi alte
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unităţi din teritoriu. De atunci, în fiecare zi de luni a săptămânii, redactorii, împreună cu furnizorii
de informaţii, s-au revăzut, sistematic, în spaţiile instituţiei amintite pentru Volumul I (A-C),
ulterior, la: Biblioteca Universităţii din Piteşti, Volumul II (D-K); Muzeul Judeţean Argeş, Volumul
III (L-R); Muzeul Viticulturii şi Pomiculturii Goleşti, Volumul IV (S-Z).

Au răspuns invitaţiei, acceptând dezvoltarea acestui proiect, importanţi oameni de cultură,
autori apreciaţi pentru scrierile lor, specialişti din domenii convergente, manageri cu experienţă,
studenţi, alţi cetăţeni. Cercul colaboratorilor, din care fac parte persoane de vârste sau orientări
ideologice diferite, a rămas permanent deschis, ceea ce determină să ni se alăture, pe parcurs,
valoroşi confraţi. Există însă şi cazuri solitare când, din diferite motive, s-a declinat opţiunea
preliminară. Împreună, constituim o adevărată echipă interdisciplinară, înscrisă în casetele tehnice,
demonstrând, constant, onestitate, disponibilitate, un binevenit spirit lucrativ, dominat de optimism,
responsabilitate, deschidere spre dialog.

De altfel, reuniunea din 5 octombrie 2006, precizată anterior, nu a presupus sine qua non
prezenţa unor oficiali din partea Prefecturii, consiliilor judeţean sau municipale, întrucât am dorit să
inducem, cu deosebire în acest caz, voluntariatul şi onorabilitatea civică, promovate frecvent prin
diverse îndemnuri ale structurilor Uniunii Europene, din care facem parte, după 1 ianuarie 2007,
împreună cu alte 26 de state.

Un prim bilanţ îmbucurător s-a realizat după un an, la 8 octombrie 2007. Atunci, portofoliul
primordial cuprindea, deja, 1 425 de potenţiali candidaţi pentru a fi prezentaţi în paginile
Enciclopediei. Totuşi, s-au convenit: continuarea documentării asupra persoanelor, dar şi extinderea
lucrării, prin prezentarea localităţilor, instituţiilor, principalilor agenţi economici, structurilor
naturale, mijloacelor media, asociaţiilor obşteşti; stabilirea unor căi de comunicare cu foruri
ştiinţifice din Capitală: identificarea argeşenilor sau muscelenilor aflaţi în diverse zone ale ţării ori
peste hotare: diversificarea colaborării cu persoane având preocupări asemănătoare, din Bucureşti şi
reşedinţele judeţene ale României; atragerea anumitor parteneri media. Termenul finalizării
primului volum (doi ani), stabilit, aprioric, s-a prelungit, fiind raportat la densitatea şi multitudinea
consemnărilor. Era decisă, concomitent, înfiinţarea Clubului Enciclopediştilor din Argeş – Muscel,
asociaţie apolitică promovând voluntariatul specialiştilor pentru elaborarea acestei opere
monumentale.

Pe lângă bibliografia lecturată sau fondurile arhivistice consultate, un loc aparte îl ocupă
discuţiile purtate, nemijlocit, de redactorii pe domenii, cu persoanele în viaţă. Ultimul aspect
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presupune atât asumarea morală a autenticităţii celor relatate, cât şi oferirea anumitor detalii
esenţiale, necesare viitorilor enciclopedişti, scutiţi de eforturile depuse prin strădaniile noastre.
Conservând, aşadar, esenţa evoluţiei zonei Argeş-Muscel în ultima jumătate de secol, vom amplifica
durabilitatea seculară perpetuă a tot ceea ce ne înconjoară.

Conţinutul descrierilor enciclopedice se preconizează să fie realist şi echilibrat, disociat, pe
cât posibil, de conotaţii politice, subiectivism, influenţe colaterale. Susţinem, profesional, concepţia
analistului american, Charles Beard (1874-1948), care concluzionează: „Istoricul trebuie să fie, în
primul rând, un fiu al vremii sale”. Sperăm să ne integrăm, cu succes, sensurile nepărtinitoare,
formulate prin diversitatea relatărilor, multe având un anumit grad de noutate şi originalitate.

Aşa,

de exemplu, pentru prezentarea individuală s-a pornit de la ideea că toate numele

listate sunt importante, fiind departajate, însă, prin ceea ce am numit etaje informale, implicând, ca
succesiune: locul şi data naşterii, iar acolo unde a fost cazul, ale decesului (sat, comună, oraş, judeţ),
substituite, uneori, din lipsa certitudinilor, prin secole; profesia tutelară şi adiacentă; stabilirea în
Argeş sau Muscel a specialiştilor originari din alte zone, dar care s-au identificat, cel puţin 10-15
ani, prin realizări selective, cu arealul adus în discuţie; studii liceale şi universitare, eventual
doctorale, stagii externe de specializare; etapele exprimării productive; listarea a maximum cinci
elaborări reprezentative (volume, proiecte de arhitectură, edificii finalizate, roluri scenice, creaţii
muzicale, expoziţii plastice, succese tehnice, manageriale, ştiinţifice); domenii de excelenţă;
contribuţii distincte la evoluţia anumitor fenomene; nuanţarea diferenţiată a recunoaşterilor publice
antume sau postume.

Generalizând asemenea criterii, s-a renunţat la prezentarea, de exemplu, a unor importanţi
actori de teatru (Gheorghe Leahu, Colea Răutu), care s-au aflat, temporar, la Piteşti, ca şi în cazul
unor renumiţi constructori, arhitecţi, scriitori, informaţiile aferente fiind livrate judeţelor de origine.
Spaţiile alocate în pagină au pornit, ca principiu, de la primordialitatea conferită voievozilor,
academicienilor, patriarhilor, creatorilor de excepţie, până spre celelalte calităţi comunitare sau
individuale. Oferim cititorilor latitudinea de a concluziona singuri asupra demersurilor întreprinse
de cei prezentaţi în Enciclopedie, valorizând, opţional, etajele informale amintite mai sus.

Cei

73 de redactori specializaţi, înscrişi în Caseta autorilor, semnează, folosind iniţiale

proprii, consemnările care le aparţin, respectiv (alfabetic): Valeriu Florian Alexiu (V.F.A); Tiberiu
Cristian Avrămescu (T.C.A.); Nicolae Badea (N.N.B.); Ilie Barangă (I.I.B.); Ion Băcanu (I.S.B.);
Ion Bădescu (I.G.B.); Ileana Bălan (I.A.B.); Dănuţ Bica (D.I.B.); Manole Bivol (M.M.B.); Iulia
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Boghirnea (I.F.B.); Constantin Budan (C.D.B.); Ion Bulacu (I.T.B.); Constantin Capătă (C.G.C.);
Constantin Cârstoiu (C.C.C.); Gheorghe Chiţa (G.F.C.); Iulia Elisabeta Ciucă (I.E.C.); Remus
Petre Cîrstea (R.P.C.); Ion Cojocaru (I.I.C.); Eugenia Constantinescu (E.V.C.); Grigore
Constantinescu (G.I.C.); Spiridon Cristocea (S.I.C.); Aurelian Dianu (A.A.D.); Ion M. Dinu
(I.M.D.); Marin Dragomir (M.T.D.); Dumitru Drăguţ (D.G.D.); Petre Dumitrescu (P.A.D.); Ion
Fîntîneru (I.M.F.); Ion Focşa (I.G.F.); Radu Gava (R.G.G.); Dumitru Gherăsoiu (D.I.G.); Gheorghe
Hera (G.A.H.); Elena Heroiu (E.F.H); Dumitru D. Ilie (D.D.I.); Nicolae Ionescu (N.C.I.); Zicu
Gheorghe Ionescu (Z.M.I.); Nicolae Leonăchescu (N.P.L.); Adrian Mahu (A.H.M.); Teodor
Mavrodin (T.N.M.); Ioana Iulica Mihai (I.I.M.); Nicolae Mihăilescu (N.I.M.); Nicolae Moisescu
(N.I.M.); Ion Marius Motreanu (I.M.M.); Liviu Valentin Motreanu (L.V.M.); Alexandru Mulţescu
(A.I.M.); Simona Nagîţ (S.C.N.); Claudiu Neagoe (C.I.N.); Nicolae Necşoiu (N.I.N.); Gheorghe
Nicolescu (G.I.N.); Vasile Novac (V.G.N.); Margareta Onofrei (M.M.O.); Filofteia Pally (F.C.P.);
Lucreţia Picui (L.I.P.); Ion Pietrăreanu (I.D.P.); Ilie Popa (I.I.P.); Petre Popa (P.N.P.); Cornel
Popescu (C.C.P.); Grigore Popescu (G.N.P.); Silvia Popescu (S.P.P.); Marius Postelnicescu (M.I.P.),
Vintilă Purnichi (V.N.P.), Marin Rădulescu (M.G.R.); Maria Dinu Sachelarie (M.D.S.); Octavian
Mihail Sachelarie (O.M.S.); Mariana Sârbu (M.C.S.); Constantin Siman (C.I.S.); Marian Stoica
(M.M.S.); Gheorghe Soare (G.G.S.); Gheorghe Şovar (G.D.Ş.); Ion Ştefan (I.I.Ş.); Sevastian Tudor
(S.M.T.); Dumitru Văduva (D.I.V.); Constantin Vărăşcanu (C.M.V.); Silvestru D. Voinescu
(S.D.V.). Cei decedaţi după 2006 apar în chenar. Casetele tehnice listează, preferenţial, consultanţii
ştiinţifici, respectiv universitarul emerit Nicolae Leonăchescu şi academicianul Gheorghe Păun,
urmaţi de alte 90 de persoane implicate, benevol, în activităţile specifice redactării acestei lucrări.

Preocupările

privind elaborarea Enciclopediei Argeşului şi Muscelului s-au interferat

Hotărârii Consiliului Judeţean Argeş, preşedinte, Constantin Nicolescu, pentru a organiza, începând
din 2007, Întâlnirile de la Goleşti. Anumite detalii, furnizate virtual sau tradiţional de invitaţi, au
completat, iar uneori au suplinit, datele oportune creionării portretistice a celor cuprinşi în tomurile
succesive. Informaţiile curriculare sunt oferite, sistemic, de Muzeul Viticulturii şi Pomiculturii
Goleşti, director general, Filofteia Pally, care editează anual, pentru cei gratulaţi cu titluri şi diplome,
volumul dedicat fiilor şi cetăţenilor de onoare ai Argeşului.

După cum se va constata, în Enciclopedie există un segment mai puţin abordat până acum,
referitor la familii importante din etapele medievală, modernă şi contemporană. Acceptând premiza
conform căreia renumele satelor sau oraşelor din Argeş-Muscel se conturează, primordial, prin
eforturile locuitorilor din comunitatea respectivă, dublate de iniţiativele gospodarilor oficiali,
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subscriem, ideii că paternitatea multor înfăptuiri rezidă în succesul familial, regăsit uneori
convingător, dincolo de limitele geografice ale aşezărilor aborigene.

Realitatea întâlnită ne-a determinat să luăm în calcul familii remarcate prin cel puţin trei
generaţii, ai căror membri s-au distins de-a lungul etapelor istorice. Sociologia neamurilor
autohtone se impune a fi extinsă şi revigorată, cu deosebire în etapa febrilă a amalgamării
demografiilor continentale. Aceleaşi criterii vizează fenomene precum: industrializarea,
modernizarea agriculturii, reconstrucţia urbană sau rurală, conservarea spiritualităţii laice şi
religioase, activităţile economice şi culturale prestate de români în ţări europene, asiatice, africane,
americane, prezenţa militară pe fronturile menţinerii păcii şi stabilităţii universale.

Sistematizarea

surselor, evaluarea şi completarea ulterioară a paginilor Enciclopediei

Argeşului şi Muscelului direcţionează, pentru lectură primară, postarea conţinutului pe internet.
Astfel: la 15 iulie 2008, s-a livrat cititorilor Volumul I (A-C), identificat, distinct, pe site-ul
Bibliotecii Judeţene Dinicu Golescu Argeş; Volumul II (D-K), oferit utilizatorilor de Biblioteca
Universităţii din Piteşti, se foiletează din vara anului 2010; spre mijlocul anului 2012, s-a introdus,
virtual, Volumul III (L-R), demers gestionat prin Muzeul Judeţean Argeş; în octombrie – noiembrie
2014, se va implementa Volumul IV (S-Z), graţie preocupării Muzeului Viticulturii şi Pomiculturii
Goleşti

Toate literele se vor putea accesa, însă, concomitent, pe adresele electronice ale celor patru
instituţii, constituind un corpus unitar. Depozitarul arhivei este Secţia Colecţii Speciale a Bibliotecii
Judeţene Dinicu Golescu Argeş. La timpul potrivit, Enciclopedia Argeşului şi Muscelului se va
tipografia.

Sugestiile şi comentariile dumneavoastră sunt binevenite!

Prof. univ. dr. Petre POPA
Piteşti, 16 august 2014
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14 februarie 1984), jurnalist, muzeograf; fiica
lui Gheorghe Dinu şi a Corneliei M. D. S.;
Liceul Teoretic Ion Mihalache, Topoloveni
(2002), Universitatea din Piteşti, Argeş
(2006); activitate specializată: Asociaţia
Oamenilor de Afaceri Argeş (2007-2008);
Muzeul Viticulturii şi Pomiculturii, Goleşti,
Ştefăneşti, Argeş (2008~); studii, articole,
interviuri, comentarii, traduceri, publicaţiile:
Juventus; Orizont economic argeşean;
Museum; Elena O. M. S. (n. Piteşti, 19
ianuarie 1989), psiholog; Colegiul Ion C.
Brătianu, Piteşti (2007), Universitatea din
Piteşti (2010), stagiu, psihologie clinică,
Bucureşti (2012); activitate specializată:
voluntariat, Spitalul Militar şi Spitalul
Alexandru Obregia, Bucureşti (2012–2013);
cabinet individual, Piteşti (2013~). Conexiuni
cu familiile: Dinu şi Badea, (Topoloveni);
Cojanu (Negraşi). Numeroase atestări
documentare. Aprecieri publice. (F.C.P.).

SACHELARIE (Secolul XVIII~).
Familie tradiţională din Topoloveni, Muscel.
Proprietari rurali şi urbani, preoţi, funcţionari
publici sau de stat, medici, cadre didactice,
oameni de cultură, economişti, sociologi,
psihologi, ziarişti, publicişti, manageri. Mai
cunoscuţi:
Scarlat,
preot,
iniţiatorul
învăţământului din Topoloveni; Nicolae S.
Scărlătescu/Sachelarie (Topoloveni, 1858 Topoloveni, 11 aprilie 1909), preot, notar,
învăţător, Topoloveni, patru fii; Visarion N.
S. S. (Topoloveni, 1894 – 29 octombrie
1917), căpitan, erou al Primului Război
Mondial; Octavian N. S. S., medic militar;
Corneliu N. S. (v.); Nicolae N. S.
(Topoloveni, 1900 - Topoloveni, 1949), şase
copii; primar, Topoloveni (1945-1947),
implicat în realizarea reformei agrare (1945),
desfăşurarea primelor alegeri parlamentare
postbelice (19 noiembrie 1946), diversificarea
economiei locale; preşedinte, Comisia de
Reformă Agrară; Virgil S. (Topoloveni, 1890
– Topoloveni, 27 septembrie 1924), medic
veterinar, studii liceale în Bucureşti şi
universitare, la Paris, Franţa; Alexandrina C.
S. (Topoloveni, 30 iunie 1924 – Topoloveni,
2 aprilie 2010); profesoară, gradul I, limba şi
literatura română; Liceul de Fete/Colegiul
Zinca Golescu, Piteşti (1942), Universitatea
din Bucureşti (1948); activitate didactică
permanentă, instituţii de învăţământ din
Topoloveni; Mihail C. S., funcţionar, frate cu
Alexandrina C. S.; Cornelia M. D. S. (n.
Topoloveni, 11 iunie 1946), profesoară,
limbile română şi franceză; fiica lui M. C. S.;
Şcoala
Medie
Topoloveni
(1964),
Universitatea din Bucureşti (1969), activitate
didactică
permanentă,
şcolile
Vişina,
Dâmboviţa şi Topoloveni, Argeş; Octavian
Mihail M. S. (v.); Nifon V. S., jurist; fiul lui
Virgil S.; Liceul Economic Piteşti,
Universitatea din Bucureşti; activitate
specializată instituţii judiciare din Argeş;
Mihaela V. S., fiica lui Virgil S., soră cu
Nifon V. S.; Maria D. S. (n. Călineşti, Argeş,

SACHELARIE,
Corneliu
N.
(Topoloveni, Muscel, 11 noiembrie 1895 –
Topoloveni, Muscel, 20 februarie 1949).
Învăţător, animator cultural, publicist. Şcoala
Normală/Colegiul Pedagogic Carol I,
Câmpulung, Muscel (1915). Activitate
didactică permanentă. Şcoli din Dâmboviţa
(1915-1916) şi Topoloveni (1918~1949).
Combatant: Primul Război Mondial, Frontul
din Dobrogea (1916), prizonier în Bulgaria;
Al Doilea Război Mondial, Serviciul Feroviar
(1941-1945).
Preşedinte
fondator,
Topoloveni: Căminul Cultural Goleştii Badii
(1927); Societatea Culturală Dumitru
Mihalache (1932); echipa de teatru (1932).
Scriere importantă, Monografia comunei
Topoloveni (facsimile). Colaborator, revistele
Muscelul nostru, Vremea Nouă. Pasionat de
etnografie, folclor, excursii documentare.
Apropiat idealurilor promovate de Constantin
Dobrescu-Argeş (v.), Tudor Muşatescu (v.),
Ioan Răuţescu (v.), Ion Mihalache. Aprecieri
publice antume şi postume. (I.M.D.).
SACHELARIE, Octavian Mihail M.
(n. Topoloveni, Argeş, 14 iulie 1954).
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Dotări minime spectacole susţinute de
companii din Bucureşti sau alte centre
culturale autohtone. Pentru Piteşti: trupa de
varietăţi Nicolae Ionescu (1905); instalaţia
cinematografică Fuchs (1909). Clădire aflată
în zona centrală urbană, stil neoclasic
românesc, edificată la sfârşitul secolului XIX,
proprietar iniţial, Ion Purcăreanu (v.),
devenită, ulterior, Restaurantul Argeş.
Retrocedată moştenitorilor (2000), închiriată,
astăzi, unor agenţi economici străini
(parterul). Diverse atestări documentare.
(I.G.F.).

Sociolog, manager, om de cultură. Liceul
Teoretic, Topoloveni (1973), Universitatea
din Bucureşti (1978). Stagiu în Italia (1992).
Doctorat, sociologie, Bucureşti (2003).
Activitate permanentă, Biblioteca Judeţeană
Dinicu Golescu Argeş: prelucrare carte (19791998); director adjunct (1998-2005); director
(2005~). Preocupări didactice, Universitatea
din Piteşti, Argeş (1998~). Volume
importante: De la mentalitatea bibliofagă la
Evenimentul Zilei (2002); Probleme de
sociologia educaţiei (2002, în colaborare);
Introducere în managementul de bibliotecă
(2003, în colaborare); Sociologia comunicării
(2006,
în
colaborare);
Triunghiul
cunoaşterii. Carte, lectură, bibliotecă (2011).
Numeroase studii, articole, emisiuni media,
reuniuni naţionale şi internaţionale pe diverse
teme. Colegii redacţionale, revistele: Cultura,
Paideia, Biblioteca, Philosophia militans,
Bibliosphere. Contribuţii la: redefinirea
caracterului enciclopedic al instituţiei;
orientarea programelor educaţionale spre
cerinţele Uniunii Europene; informatizarea
serviciilor pentru cititori; promovarea
imaginii
valorilor
din
Argeş-Muscel.
Membru, Consilul de Conducere, Institutul
Cultural Român, Bucureşti (2012~), alte
foruri profesionale în domeniu. Aprecieri
publice. (M.M.S.)

SALA DE SPECTACOLE LA
HÂRDĂU, PITEŞTI (Sfârşitul secolului XIX
– Începutul secolului XX). Spaţiu special
amenajat
pentru
întruniri
publice,
reprezentaţii teatrale, reuniuni familiale,
existent în zona centrală urbană, astăzi,
demolat. Suprafaţă utilă, aproximativ 150 m2,
aranjamente variabile, iluminat rudimentar
(feştile cu seu, apoi, lămpi cu petrol),
posibilităţi de camuflaj. Stagiuni intermitente,
trupe particulare din Bucureşti, Craiova,
(Dolj), Ploieşti, (Prahova), Piteşti, Argeş. În
prim-plan, actorul Ion Anestin (1847-1919),
interpret remareat în rolul Barbu Lăutaru şi în
partituri oferite de Ion Luca Caragiale.
Consemnări editoriale, Dumitru Căpitanu,
Teatrul Alexandru Davila. Douăzeci de ani de
activitate (1969), alte atestări documentare.
(I.G.F.).

SAIFEREA, Simion (1806 - ?).
Proprietar urban şi rural, preot romanocatolic. Suprafeţe de teren, case, alte bunuri
cu valoare deosebită, Câmpulung, Muscel
(Mahalaua Târgului) şi localităţi apropiate.
Nominalizat
în
Catagrafia
oraşului
Câmpulung din 1838. Egumen al Mănăstirii
(Bărăţia). Coordonarea activităţii preotului,
diaconului, iconomului, slugilor şi sudiţilor de
la abaţie. Diverse atestări documentare.
(S.I.C.).

SALA
DE
SPECTACOLE
UNIVERSALA DIN PITEŞTI (1880-1912).
Locaţie edificată, special, pentru adunări
publice, reprezentări dramatice, muzicale, de
varietăţi. Proprietar iniţial: Iosif I. Uklar (v.).
Clădire reprezentativă pentru oraşul Piteşti
(strada Lascăr Catargiu): 15 loji, 72 de locuri
rezervate, 42 de locuri Clasa I, 62 de locuri
Clasa a II-a, 50 de locuri la galerie; scenă
adecvată, două cabine (actori şi actriţe), lămpi
cu petrol, alte dotări specifice. Cumpărată, în
1890, de Frantz M. Lehrer (v.). Activitate
profitabilă agreată de Primăria Piteşti (1908).
Spectacole susţinute de companii din Capitală

SALA
DE
SPECTACOLE
FOSTIROPOL DIN PITEŞTI (1905-1915).
Spaţiu special amenajat în casele familiei
Alexandru Fostiropol (v.), pentru reprezentări
de teatru, film, muzică (strada Şerban Vodă).
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spectacole.
Omologări
naţionale
şi
internaţionale.
Distinct:
Campionatul
Balcanic de Volei (1985, senioare);
Campionatul European de Handbal, România
- Danemarca (1993, seniori); Campionatul
European de Volei (1997, junioare II).
Complementar, Sala de Atletică Grea (1978).
Beneficiar: Consiliul Judeţean pentru
Educaţie Fizică şi Sport Argeş; Direcţia
Judeţeană de Tineret şi Sport Argeş. Diverse
atestări documentare. (N.M.I.).

şi trupe particulare locale. Folosinţă
diminuată după 1909. Spaţiu preluat de noul
patron Günther/Grigore Iuneş (v.), integrat
Fabricii de Butoaie, Piteşti (1912).
Construcţie existentă şi astăzi, strada
Crinului. Diverse atestări documentare.
(I.G.F.).
SALA JINGA DIN CÂMPLUNG
(1941~). Spaţiu urban, amenajat pentru
reprezentaţii cinematografice, teatrale şi
muzicale, întruniri publice, alte reuniuni
comunitare. Spectacole susţinute de companii
din Bucureşti, Braşov, Craiova (Dolj),
Târgovişte (Dâmboviţa), concerte ale
formaţiilor corale din Piteşti (Argeş) şi
Câmpulung (Muscel), filme artistice sau
documentare, conferinţa sub egida Ligii
Culturale, Ateneului Popular, societăţilor de
turism, reuniuni politice, edilitare, electorale.
Locaţie devenită, prin naţionalizare (3
noiembrie 1948), cinematograful Victoria.
Reabilitări şi dotări ulterioare, sporirea
gradului de confort, introducerea noilor
tehnologii, pentru proiectarea peliculelor,
adaptarea la cerinţele forurilor administrative
şi culturale. Diverse atestări documentare.
(M.M.B.).

SALONUL CĂRŢII ARGEŞENE
(2006~). Reuniune culturală de referinţă,
integrată Sărbătorilor Argeşului şi Muscelui,
iniţiată de Biblioteca Judeţeană Dinicu
Golescu, Piteşti, director, Octavian Mihail
Sachelarie (v.). Ediţii anuale. Expoziţii
tematice interdisciplinare, standuri cu vânzare
amenajate de edituri din Piteşti şi Bucureşti,
întâlniri cu cititorii, lansări de autor, recenzii,
cronici, dezbateri literare, tehnice, economice,
eclesiastice. Periodic, Salonul de Carte
Argeş, iniţiatorii (1998; 1999), Inspectoratul
pentru Cultură al Judeţului Argeş, revistele
literare, Centrul Cultural, Piteşti. Emisiuni
media, alte atestări documentare. (I.E.C.).
SALONUL DE TOAMNĂ AL
CĂRŢII, PITEŞTI (1978-1989). Suită de
activităţi consacrate prezentării noutăţilor
editoriale aparţinând autorilor din ArgeşMuscel. Prima ediţie: 1 - 10 octombrie 1978,
spaţiile Bibliotecii Judeţene Argeş, director,
Silvestru D. Voinescu (v.). Scrieri literare
diversificate:
proză,
poezie,
teatru,
memorialistică, ştiinţă, tehnică, artă, istorie,
geografie. Expoziţii, lansări bibliografice,
întâlniri cu cititorii, dezbateri media. Invitaţi
onorifici: academicieni, membri ai uniunilor
de creaţie, tipografi, redactori ai ziarelor şi
revistelor locale, diplomaţi, actori, muzicieni,
alţi
intelectuali.
Importante
atestări
documentare. (C.C.C.).

SALA
SPORTURILOR
DIN
PITEŞTI (1974~). Edificiu reprezentativ
pentru reşedinţa Argeşului, terasa superioară a
municipiului, în imediata apropiere a
Stadionului Nicolae Dobrin. Investigaţie de
stat (1970-1974), proiectant, Institutul de
Proiectare, Cercetare şi Tehnică de Calcul în
Construcţii, Bucureşti (1968), şef de proiect,
Ion Mircea Enescu. Executant, Trustul de
Construcţii Argeş, director, Constantin
Oletanu (v.), şef de şantier, Dumitru
Gherăsoiu (v.). Soluţii tehnologice, unicat în
etapa amintită, grinzi din beton precomprimat,
deschideri ample, fundaţii speciale. Recepţie
preliminară: 1 decembrie 1972, primar,
Alexandru Popescu (v.). Îmbunătăţiri
ulterioare (1972-1974), spaţii modulare
multifuncţionale.
Numeroase
competiţii
sportive,
reuniuni
publice,
expoziţii,

SALVAMONT, ARGEŞ (1969~).
Structură judeţeană specializată în prevenirea
accidentelor şi salvarea turiştilor montani
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comercial. Program redacţional, Comitetul
Naţional – Liberal, semnatari principali,
Nicolae Dimancea (v.), Radu Mihai, Dumitru
Buzoianu. Difuzarea ideilor referitoare la:
evoluţia urbanistică a reşedinţei Argeşului;
obţinerea independenţei statale de sub
Imperiul otoman; stimularea industriei, vieţii
spirituale, învăţământului, altor domenii.
Imprimare, Tipografia Gheorghe Popescu,
Piteşti, concomitent cu Argeşulu şi
Desceptarea, primele apărute la sfârşitul
secolului XIX în localitate. Consemnări
istorice: revista Familia, din Oradea, apărută
la Budapesta (7 ianuarie 1877); volumul
Publicaţiile periodice româneşti, tom I,
Bucureşti (1913), de Nerva Hodoş, Alexandru
Sadi-Ionescu. Alte atestări documentare.
(I.I.B.).

aflaţi în dificultate, organizată conform
prevederilor Hotărârii Consiliului de
Miniştri Nr. 140, din 1969. Activitate
coordonată şi finanţată prin Comitetul
Executiv al Consiliului Popular Judeţean
Argeş, responsabil, Ion T. Bulacu (v.). Centre
zonale pe bază de voluntariat la: Piteşti,
iniţiatori, Ştefan Ciortan, Mario Milata, Luigi
Milata, Dorina Irina Mureşanu Popescu (v.);
Câmpulung, Vasile Grabovschi, Victor Popa
(v.); Curtea de Argeş, Petre Ianculescu,
Traian Dumitrescu (v.). Redimensionare
funcţională, Serviciul Public Salvamont
Argeş, atribuţii stabilite potrivit Hotărârii
Nr. 9, din 1995, adoptată de Consiliul
Judeţean Argeş, director, Ion T. Bulacu.
Echipe permanente la: Piteşti (şef, Cornel
Găvănescu);
Câmpulung
(Alexandru
Holboşan); Curtea de Argeş (Nicolae Pleşită);
Nucşoara (Valentin Retevoi). Evaluare
ulterioară: Hotărârea Nr. 37, din 2004,
aprobată de Consiliul Judeţean Argeş,
obiective interferate cerinţelor continentale,
şef serviciu, Ion Sănduloiu. Implicări
permanente în: construirea şi reamenajarea
cabanelor Cuca, Capra, Fereastra Zmeilor,
Funduri, Garofiţa, Grind, Iezer, Scara;
edificarea Bazei Salvamont Cota 2000
Transfăgărăşean
(1997-2005);
dotarea
refugiului Bătrâna; refacerea marcajelor
turistice; desfăşurarea unor intervenţii
specifice domeniului. Colaborări cu asociaţii
şi cluburi sportive, unităţi sanitare şi militare,
instituţii publice şi agenţi economici, servicii
similare din ţară. Stagii de pregătire,
demonstraţii, raliuri, simpozioane, filme
tematice, expediţii performante pe trasee din
masive renumite ca dificultate (Marius Barbu,
Bogdan Dinoiu, Mihaela Dinoiu, Emil
Fieroiu, Marius Gane, Cornel Găvănescu,
Alexandru Halibei, Gabriel Ruică, Ion
Sănduloiu, Teofil Vlad). Diverse consemnări
documentare interne şi internaţionale.
Numeroase recunoaşteri publice. (R.G.G.).

SAMOILĂ,
Constantin
D.
(n.
Poenărei, Corbi, Muscel, 18 mai 1938).
Inginer constructor, artist plastic, animator
cultural. Şcoala Medie/Colegiul Vlaicu Vodă,
Curtea de Argeş (1955), Institutul de
Construcţii, Bucureşti (1972). Activitate în
domeniu, unităţi specializate din Piteşti, Argeş
(1958-2000).
Distinct:
contribuţii
la
reabilitarea şi extinderea Memorialului de
Război, Mateiaş, Valea Mare-Pravăţ, Argeş
(1980-1984).
Preocupări
constante:
metaloplastie, pictură pe sticlă, şevalet, artă
metamorfozată. Expoziţii personale sau de
grup: Bucureşti, Corbi (permanentă), Piteşti,
Ploieşti (Prahova). Exprimări externe:
Azerbaidjan, Grecia. Lucrări în diverse muzee
şi colecţii particulare. Membru fondator,
Corala Dumitru Georgescu-Kiriac, Piteşti
(1972), numeroase spectacole, turnee externe,
evocări. Volume importante (proză): Din
amintirile copilăriei (2005); Cântând prin
Europa (2005). Implicări constante în viaţa
Cetăţii. Aprecieri publice. (S.C.N.).
SAMOILĂ ŞEPTILICI, Tatiana
(Criuleni, Basarabia, 4 august 1908 - Piteşti,
Argeş, 7 iulie 1987). Profesoară, desen, artist
plastic, pictură. Stabilită la Piteşti din 1944.
Studii specializate în domeniu: Chişinău

SALVAREA (1876-1877). Publicaţie
apărută la piteşti, Argeş, primul număr, 18
aprilie 1876. Subtitlu: Diar politic, literar şi
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(Basarabia), Clasa Şeer Kogan; Bucureşti
(Atelierul Jean Al. Steriadi); Paris, Franţa
(1924~1932), Academia Julian; Academia
Grande Chaumière; Atelierul André Lhote.
Activitate didactică, instituţii şcolare din
Bucureşti şi Piteşti. Numeroase expoziţii
personale sau de grup. Mai importante:
Bucureşti (1936; 1966; 1975; 1983); Piteşti
(1974; 1975-1978; 1980; 1983). Exprimări
externe, state din Uniunea Europeană. Lucrări
în diverse muzee şi colecţii particulare.
Membră, Uniunea Artiştilor Plastici din
România (1958), fondatoare, Filiala Piteşti
(1976). Consemnări critice favorabile, alte
aprecieri publice antume şi postume.
(S.C.N.).

SANDU,
Constantin
M.
(n.
Vitomireşti, Olt, 7 octombrie 1911 – Piteşti,
Argeş, 9 mai 2002). Militant politic, înalt
funcţionar de stat, parlamentar. Studii
tehnice, Bucureşti. Membru marcant, Partidul
Muncitoresc/Partidul
Comunist
Român.
Implicat în campania pentru victoria în
alegeri a Blocului Partidelor Democrate
(1946).
Activitate
publică:
primar,
Târgovişte, Dâmboviţa (1946-1948); şef
departament, Comitetul de Stat pentru
Colectarea Produselor Agricole/Ministerul
Colectărilor,
Bucureşti
(1948-1956);
preşedinte, Comitetul Executiv, Sfatul
Popular Regional Argeş (1956-1968); primsecretar, Comitetul Judeţean Olt, preşedinte,
Consiliul Popular Judeţean (1968-1979),
funcţii unificate în 1868. Deputat de Argeş în
Marea Adunare Naţională, circumscripţiile
electorale: Băbeni, Vâlcea (1957-1961);
Petreşti, Dâmboviţa (1961-1965; 1965-1969),
reprezentând Frontul Democraţiei Populare.
Numeroase iniţiative cetăţeneşti, propuneri
legislative, interviuri. Contribuţii directe la
îndeplinirea obiectivelor economice, sociale,
culturale administrative ale etapelor amintite
în Argeş, Muscel, Olt, Vâlcea. Distinct,
coordonarea programelor privind: extinderea
amenajărilor antierozionale; dezvoltarea
pomiculturii şi viticulturii (45 000 ha, în
1959-1964); înfiinţarea structurilor socialiste
de producţie în agricultură; organizarea
brutăriilor săteşti. Importante atestări
documentare. Diverse aprecieri comunitare
antume şi postume. (C.D.B.).

SANDA, Alexe (n. Malu, Bârla, Argeş,
2 ianuarie 1926). Lucrător feroviar, literat.
Gimnaziul Industrial Miroşi, Argeş (1943),
Grupul Şcolar Căi Ferate/Mihai Viteazul,
Piteşti, Argeş (1953). Activitate productivă,
unităţi specializate, Craiova, Dolj (1953).
Activitate productivă, unităţi specializate,
Craiova,
Dolj
(1953-1986).
Volume
importante (epigrame, proză umoristică):
Scântei feroviare (1995); Haz de necazuri
(1996); Zâmbete amare (1998); Slalom
printre adversari (1999); Drăgăşanii sub
cupola lui Bachus (1999). Colaborări,
revistele:
Albina,
Urzica,
Magazin
(Bucureşti). Semnături în mai multe culegeri,
antologii, ziare din ţară. Diverse reuniuni
tematice, premii în domeniu, comentarii
critice. Aprecieri comunitare. (M.M.S.).
SANDU, Alexandru (Secolul XX).
Proprietar
funciar,
militant
politic,
parlamentar. Membru marcant, Frontul
Plugarilor. Deputat de Argeş în Marea
Adunare
Naţională
(1948-1952),
reprezentând Frontul Democraţiei Populare.
Întâlniri cu cetăţenii, propuneri legislative.
Susţinător al programelor guvernamentale
privind: strategia relansării economiei;
consolidarea
instituţiilor
statului;
restructurarea administraţiei locale. Diverse
aprecieri publice. (C.D.B.).

SANDU, Gheorghe (A doua jumătate a
secolului XX – Începutul secolului XXI).
Economist,
manager.
Originar
din
Topoloveni, Muscel. Şcoala Medie/Colegiul
Ion C. Brătianu, Piteşti, Argeş, Institutul/
Academia de Studii Economice, Bucureşti.
Documentări externe. Activitate specializată
permanentă,
Casa
de
Economii
şi
Consemnaţiuni din România: Agenţia
Topoloveni, Argeş; Filiala Piteşti; Sucursala
Judeţeană Argeş (şef serviciu, director
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edificarea complexului şcolar specializat,
dotarea laboratoarelor şi a cabinetelor de
profil, eficientizarea practicii elevilor,
sporirea prestigiului instituţiei în Viaţa
Cetăţii. Responsabil: Cercul Pedagogic
Judeţean al Inginerilor şi Maiştrilor din
Învăţământ (1978-1998); Comisia Metodică a
Inspectoratului Şcolar, în vederea acordării
gradelor didactice titularilor disciplinelor
tehnice; Centrul de Perfecţionare al
Departamentului Căilor Ferate pentru Şcoli
Profesionale şi Licee. Colaborator, Institutul
de Cercetări Ştiinţifice al Transporturilor
Feroviare din România. Studii, articole,
referate, interviuri, reuniuni tematice. Diverse
aprecieri comunitare. (D.I.G.).

adjunct, director). Preocupări constante pentru
edificarea sediului instituţiei din reşedinţa
Argeşului: inaugurarea oficială, 13 mai 1996;
arhitect, Pompiliu Soare (v.); constructor, SC
Apartamentul SA, Piteşti, manager, Ion
Vasiliu (v.); suprafaţă, 2 400 mp. Studii,
analize, rapoarte, reuniuni tematice naţionale
şi internaţionale. Implicări în viaţa Cetăţii.
Aprecieri publice. (T.C.A.).
SANDU, Gheorghe N. (n. Pietroşani,
Muscel, 22 noiembrie 1934). Inginer, petrol,
gaze şi geologie, manager. Liceul/Colegiul
Dinicu Golescu, Câmpulung, Argeş (1953),
Institutul de Petrol şi Gaze, Bucureşti (1959).
Activitate productivă: Întreprinderea de Foraj,
Piatra Neamţ, tehnolog; (1959-1960), şef
secţie (1960-1963), şef-serviciu (1963-1965);
Întreprinderea de Morărit şi Panificaţie,
Argeş, Piteşti, inginer-şef (1966-1969),
director (1969-1976); Schela de Foraj,
Bascov, Argeş, inginer principal (1976-1978,
1983-1986),
şef-secţie
(1978-1981);
Întreprinderea Rompetrol, Bucureşti, şantiere
foraj şi extracţie ţiţei, Algeria (1981-1983),
Irak (1986-1987). Contribuţii la: dezvoltarea
activităţilor petroliere din Moldova şi
Muntenia; construirea Fabricii de Pâine,
Găvana, Piteşti (1969); extinderea secţiilor de
panificaţie din Câmpulung şi Curtea de
Argeş; promovarea externă a experienţei
româneşti în domeniile enunţate. Studii,
analize, rapoarte, reuniuni tematice naţionale
şi internaţionale. Implicări constante în viaţa
Cetăţii. Aprecieri publice. (I.D.P.).

SANDU, Ion I. (n. Bălileşti, Muscel, 16
octombrie 1925 – Piteşti. Argeş, 2 noiembrie
2004). Inginer mecanic, funcţionar public,
manager. Liceul Industrial, Piteşti (1950),
Institutul
Politehnic,
Cluj
(1955).
Documentări externe. Activitate productivă,
Uzina de Piese Auto Vasile Tudose, Colibaşi,
Argeş (1955-1960): şef, Secţia Acoperiri
Metalice; Serviciul Tehnic de Calitate.
Preşedinte, Comisia Economică a Oraşului
Piteşti (1960-1962), expert, construcţii de
maşini, Comisia Economică a Regiunii Argeş
(1962-1968). Inspector-şef, Inspectoratul
Judeţean Argeş pentru Controlul Calităţii
Produselor (1968-1985). Distinct: instituirea
unor
criterii
favorabile
respectării
parametrilor de fabricaţie, în contextul
promovării la export a produselor realizate pe
noile platforme industriale din Argeş-Muscel;
coordonarea investiţiei pentru edificarea
sediului Inspectoratului de la Piteşti. Studii,
articole, rapoarte, interviuri, reuniuni tematice
naţionale
şi
internaţionale.
Aprecieri
comunitare antume şi postume. (I.D.P.).

SANDU, Ion D. (n. Jupăneşti, Coşeşti,
Muscel, 21 mai 1936). Inginer mecanic,
profesor gradul I, tehnologie, manager. Şcoala
Medie Nr. 1/Colegiul Ion C. Brătianu, Piteşti,
Argeş (1954), Institutul Politehnic, Galaţi
(1959). Activitate productivă: Şantierul Naval
Olteniţa, Giurgiu (1960-1963); Întreprinderea
de Poduri Metalice şi Prefabricate din
Beton/Metabet, Piteşti (1963-1966). Director:
Şcoala Profesională (1966-1969) şi Grupul
Şcolar Căi Ferate (1970-1982) din Piteşti.
Preocupări didactice permanente privind:

SANDU, Marian (n. Ploieşti, Prahova,
5 mai 1982). Sportiv de performanţă, lupte,
antrenor. Stabilit la Câmpulung, Argeş, din
1989, legitimat, Clubul Sportiv Muscel.
Succese importante: Locul III, Concursul
Prietenia (1989); Locul I, Campionatul
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colaborări editoriale, interviuri, emisiuni
media. Aprecieri publice. (C.D.B.).

Balcanic de Juniori (1989); Locul I,
Campionatul Mondial de Juniori (1990) şi
Campionatul Balcanic (1990); Locul IV,
Campionatul Mondial de Seniori (1990).
Preocupări constante pentru pregătirea noilor
generaţii de sportivi în domeniul enunţat.
Diverse aprecieri publice. (N.M.I.).
SANDU, Mădălin Gh. (n. Scorniceşti,
Olt, 26 iulie 1979). Interpret, muzică
instrumentală, vioară. Stabilit la Piteşti,
Argeş, din 1986. Liceul de Artă Dinu Lipatti,
Piteşti (1998), Clasa Elena Iancic,
Universitatea Naţională de Muzică, Bucureşti
(2003), Clasa Ladislau Csendes. Activitate
didactică, Liceul de Artă Dinu Lipatti, Piteşti
(2003~). Colaborări, orchestre de cameră şi
filarmonici din: Bucureşti, Constanţa,
Giurgiu, Ploieşti (Prahova), Sibiu, Râmnicu
Vâlcea
(2000-2007).
Concert-maestru
fondator, Filarmonica din Piteşti (2007~),
dirijor, cvartetul Contraste. Turnee externe:
Austria, Elveţia, Franţa, Germania, Italia,
Japonia, Statele Unite ale Americii.
Consemnări critice favorabile, alte aprecieri
publice. (L.I.P.).

SANDU
DIACONESCU,
Marta
Cristina N. (n. Curtea de Argeş, 24 februarie
1980). Solistă, muzică vocală cultă, operă şi
operetă, soprană. Liceul de Muzică Dinu
Lipatti, Bucureşti (1998), Clasa Maria
Hurduc, Universitatea Naţională de Muzică,
Bucureşti (2003). Stagiu în Marea Britanie.
Cursuri de măiestrie cu Ionel Pantea,
Leontina Văduva, Mariana Nicolesco, Nelly
Miricioiu. Roluri de conferinţă în: opereta
Silvia, de Imre Kalman; operele de cameră:
Lecţia, de Şerban Marcu; Baronul
Munchhausen, de Dan Dediu; Moara lui
Călifar, de Christian Bence-Muk. Turneu
internaţional, Integrala liedurilor lui George
Enescu (2005), concerte: Praga (Cehia),
Roma (Italia), Paris (Franţa), Tokyo şi
Nagoya (Japonia), New York (Statele Unite
ale Americii). Colaborări externe (2010~),
filarmonici, opere, operete din mai multe ţări
ale Uniunii Europene. Premii în domeniu,
consemnări critice favorabile, alte aprecieri
publice. (L.I.P.).

SANDU, Nichita I. (n. Poienarii de
Argeş, 10 februarie 1950). Jurist, manager,
parlamentar. Liceul/Colegiul Vlaicu Vodă,
Curtea de Argeş (1974), Universitatea din
Bucureşti (1979). Activitate permanentă, la
Curtea de Argeş: consilier, Întreprinderea
Electrocentrale (1979-1989); preşedinte,
Cooperativa Unirea Meşteşugarilor (19891990); director, SC Argcoms SCM (1990~).
Deputat de Argeş (1990-1992), reprezentând
Frontul Salvării Naţionale/Frontul Democrat
al Salvării Naţionale, secretar, Comisia pentru
Cercetarea Abuzurilor şi Petiţii, membru,
Comisia Parlamentară Specială Berevoeşti,
privind analiza distrugerii unor documente ale
fostei Securităţii din România. Consilier
judeţean (1997-2000), reprezentând Partidul
Democrat, reales (2000-2004), din partea
Partidului Naţional Liberal Câmpeanu,
Bucureşti. Propuneri legislative, interpelări,
moderator, dezbateri pe diverse teme,

SATTLER (Secolul XIX~). Familie
tradiţională din Piteşti, Argeş, origine
germană, stabilită la sud de Carpaţi, după
1867. Mici întreprinzători, funcţionari, cadre
didactice, oameni de cultură, donatori
comunitari. Religie romano-catolică. Mai
cunoscuţi: Heinrich S. (1860-1935), patron
fondator, Atelierul Sattler, zona centrală
urbană; contributor financiar, biserica
etnicilor din localitate, grafiat pe uşa
aşezământului eclesiastic amintit; Elisabet S.
(1867-1935); Iosefina S. (1888-1970);
Conrad S. (1892-1964); Elise S. (18951981); Aurelie S. (1898-(1959); Carol S.
(1901-1978),
profesor,
Şcoala
de
Meserii/Şcoala
Medie
Tehnică
Mecanică/Grupul Şcolar al Ministerului
Industriei
Uşoare/Colegiul
Tehnologic
Armand Călinescu, Piteşti; deportat în
Uniunea Sovietică (1945-1948); lucrări
specializate, tâmplărie, Uzina Vasile Tudose,
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Colibaşi/Mioveni, Argeş (1952); Maria S.
(1904-1989); Ella S. (1919-1965); Eugenia
S., căsătorită Iştoc (n. 1936); Cecilia Monica
S., căsătorită Sava, fiica lui Carol S.,
rezidentă în Germania; Laurenţiu S., fiul
Ceciliei
S.,
stabilită
în
Germania.
Nominalizări distincte: Anuarul general al
oraşului Piteşti şi judeţului Argeş (1936), de
Vlad Furtună; volumul Tărâmul tăcerii
(2008), de Silvia Popescu.
Consemnări
arhivistice, alte atestări documentare.
Aprecieri publice antume şi postume.
(N.P.L.).

premeditat. Diverse atestări documentare
antume şi postume. (I.I.P.).
SAVU, Gheorghe Gh. (n. Corbi, Argeş,
12 mai 1959). Ofiţer de carieră, inginer,
transmisiuni, general, publicist, Liceul Militar
Dimitrie Cantemir, Breaza, Prahova (1979),
Academia Tehnică Militară, Bucureşti (1984),
Colegiul Naţional de Apărare, Bucureşti
(2004). Stagii externe: Republica Africa de
Sud (1994); Statele Unite ale Americii (1995,
2002, 2004). Doctorat, ştiinţe militare,
Bucureşti (2001). Succesiv, funcţii de
execuţie şi comandă: UM 01714, Piteşti,
Argeş (1984-1987); Direcţia Informaţii
Militare, Bucureşti (1987-1996); adjunct al
ataşatului militar, Ambasada României în
Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de
Nord (1996-2001); şef secţie (2001-2003),
locţiitor pentru Operaţii (2003-2005), şef
direcţie (2005-2009), director general (20092012), Direcţia Informaţii Militare, Ministerul
Apărării Naţionale, Bucureşti; ministru
consilier, Reprezentanţa Permanentă a
României la Uniunea Europeană, Bruxelles,
Belgia (2012~). Colaborări didactice,
Universitatea Naţională de Apărare, Bucureşti
(2007-2012). Volume importante: Rolul
serviciilor
de informaţii militare în
prevenirea surprinderii şi desfăşurarea
acţiunilor militare la nivel strategic (1997);
Informaţii militare şi surprinderea strategică
(2006); Sisteme de armanent şi mijloace de
luptă (2007); Structuri teroriste. Adaptare la
prezent (2008); Producţia de intelligence
(2008). General de brigadă (2006), generalmaior (2008), general-locotenent (2010).
Valoroase ordine şi medalii militare sau
civile, alte aprecieri publice. (G.I.N.).

SATUL NATAL (2002~). Revistă de
cultură, editată prin Asociaţia Nova
Internaţional, Piteşti şi Consiliul Judeţean
Argeş. Primul număr: Piteşti, decembrie
2002. Director: Vasile Novac (v.); director
artistic: Elena Stoica (v.); redactor-şef:
Elisaveta Novac (v.). Reportaje, interviuri,
analize, comentarii pe teme cu conţinut civic
sau eclesiastic; informaţii, imagini referitoare
la viaţa locuitorilor din zonele rurale
tradiţionale. Pagini speciale pentru: literatură,
desene ale copiilor, relaţii externe, mesaje
prioritare
privind
ocrotirea
naturii.
Descifrarea unor documente istorice inedite.
Apariţie periodică. Tipografiată la Piteşti.
Implicări comunitare. (I.I.B.).
SAVU, Constantin Gh. (Dragoslavele,
Muscel, 30 septembrie 1915 - ?). Preot,
profesor, istorie, militant politic. Activitate
pastorală, parohii din Muscel. Preocupări
didactice, Şcoala de Cântăreţi, Câmpulung,
Muscel. Participant la manifestarea legionară
locală din ianuarie 1941, zona centrală
urbană. Arestat, cercetat, judecat, Tribunalul
Militar, Corpul 1 Armată, Bucureşti,
condamnat (15 februarie 1941), şase luni
închisoare
corecţională,
Penitenciarul
Craiova, Dolj. Adept al iniţiativelor
anticomuniste din Muscel. Urmărit de
Securitate, reţinut, anchetat (1948-1950),
încadrat în Unitatea de muncă forţată, Capul
Midia, Dobrogea (1950-1952). Deces ulterior

SAVU, Ion I. (n. Dealu Bradului,
Săpata, 6 februarie 1948). Artist plastic, artă
sacră. Şcoala populară de Artă, Piteşti, Argeş
(1965). Specializare, Patriarhia Română,
Bucureşti, atestare în domeniu (1983).
Reabilitări murale, lucrări de ansamblu,
biserici şi aşezăminte monahale ortodoxe din
judeţele Argeş: Lunca Corbului (1984-1985),
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tematice naţionale şi internaţionale
domeniu. Aprecieri publice. (A.A.D.).

Valea Mare-Podgoria, Ştefăneşti (1985-1990),
Trivale,
Piteşti
(1986-1989),
Tutana,
Băiculeşti (1991-1996), Robaia, Muşăteşti
(1995); Bihor: Sfânta Cruce (1998~), Inand,
Cefa ? (2009); Olt: Optaşi (1988-1989),
Clocociov (1995); Sălaj: Valcău (2007);
Vâlcea: Cozia Veche (1996), Turnu (1997).
Aprecieri comunitare. (S.C.N.).

în

SĂFTESCU, Ion/Ioan C. (Ilovăţ,
Mehedinţi, 4 august 1926 – Bucureşti, 27
noiembrie 1975). Ofiţer de carieră, tancuri,
general. Activitate la Piteşti, Argeş (19641975). Liceul Dimitrie Cantemir, Bucureşti
(1948), Şcoala Militară Ofiţeri Tancuri,
Federaţia Rusă (1952), Academia Militară,
Bucureşti (1957), Academia Militară, de pe
lângă Statul Major al Forţelor Armate ale
Uniunii Sovietice (1962). Comandant:
companie (1952-1953) şi batalion (19531954), Regimentul 196 Tancuri şi Auto;
Regimentul 217 Tancuri (1957-1960); Divizia
6 Tancuri Horia, Cloşca şi Crişan (19621964). Distinct, la Piteşti, comandant: Şcoala
Superioară de Ofiţeri Activi de Tancuri şi
Auto Mihai Viteazul (1964-1969); Şcoală
Militară de Ofiţeri Activi de Tancuri şi Auto
Mihai Viteazul (1969-1975); Garnizoana
Militară (1964-1975). General maior (1968).
Analize, rapoarte, reuniuni tematice naţionale
şi internaţionale. Importante ordine şi medalii
militare sau civile. Implicări constante în viaţa
Cetăţii. Aprecieri publice antume şi postume.
(G.I.N.).

SAVU, Paul (n. Lereşti, Muscel, 25 mai
1936). Inginer agronom, profesor universitar.
Şcoala Medie Nr. 1/Colegiul Dinicu Golescu,
Câmpulung,
Argeş
(1955),
Institutul
Agronomic, Iaşi (1961). Doctorat, ştiinţe
agricole, Iaşi (1973). Activitate didactică
permanentă:
Institutul
Agronomic/Universitatea de Ştiinţe Agricole
şi Medicină Veterinară Ion Ionescu de la
Brad, Iaşi (1961- 2006). Volume importante
(autor, colaborare): Îmbunătăţiri funciare, I,
II (1985); Irigaţii, desecări şi combaterea
eroziunii solului (1992); Irigarea culturilor
(1993);
Organizarea
şi
amenajarea
teritoriului
agricol
cu
lucrări
de
îmbunătăţiri funciare (2002); Regularizarea
cursurilor de apă (2008). Numeroase studii,
lucrări ştiinţifice, articole, reuniuni tematice
naţionale şi internaţionale în domeniul
amelioraţiilor agricole. Exponent în domeniu.
Membru, Societatea Naţională de Ştiinţă a
Solului, alte prestigioase foruri continentale.
Aprecieri publice. (C.D.B.).

SĂGETĂTORUL (1997~). Supliment
literar artistic al cotidianului Argeşul, apariţie
săptămânală. Primul număr, Piteşti, 7 ianuarie
1997. Redactori: Mihai Golescu (v.), Toma
Biolan (v.), Virgil Diaconu (v.), Jean
Dumitraşcu (v.). Poezie, proză, eseuri,
aforisme, umor, cronici pe teme adecvate,
note de călătorie, portrete, grafică, dicţionare
(scriitori, folclorişti, publicişti). Astăzi,
subtitlul Pagini culturale ale cotidianului
Argeşul, director coordonator, Mihai Golescu.
Imprimare, Tipografia Argeş – Press, Piteşti.
Diverse consemnări documentare. (I.I.B.).

SAVU, Tiberiu Gabriel I. (n. Curtea
de Argeş, 11 mai 1974). Jurist, publicist,
traducător. Liceul Sanitar/Grupul Şcolar Ion
Cantacuzino, Piteşti (1992), Universitatea din
Bucureşti (1999). Doctorat, ştiinţe juridice,
Bucureşti (2011). Documentări externe.
Activitate în domeniu: consilier, Ministerul
Integării Europene, Bucureşti (2001);
redactor-şef adjunct, Revista de drept
comunitar, Bucureşti (2004-2005); jurist
lingvist, Curtea Europeană de Justiţie,
Luxemburg
(2005~).
Avocat,
Baroul
Bucureşti (2001~). Volum important:
Societăţile Comerciale şi acquis-ul european
(2003). Studii, articole, comunicări, reuniuni

SĂLAN, Nicolae Gh. (Cernăteşti, Dolj,
9 februarie 1926 – Piteşti, Argeş, 2010).
Inginer mecanic, profesor gradul I,
tehnologie, manager. Stabilit în Argeş din
1955. Şcoala Medie Tehnică Agricolă,
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rural, obiecte de îmbrăcăminte, folclor literar,
muzical, coregrafic. Turism de agrement şi de
performanţă: Vârful Negoiu (2535 m), căldări
şi lacuri glaciare, cabane, aparţinând
masivului Făgăraş. Trasee rutiere spre Curtea
de Argeş, Râmnicu Vâlcea, Piteşti. Diverse
consemnări geografice, istorice, economice,
etnografice. (G.I.C).

Plopeni, Prahova (1948), Facultatea MecanoEnergetică, Iaşi (1955). Inginer, Uzina de
Piese Auto/Întreprinderea de Autoturisme,
Colibaşi/Mioveni,
Argeş
(1955-1972).
Activitate didactică permanentă, Grupul
Şcolar/Liceul Industrial Nr. 1, Piteşti (19721989). Director fondator, Complexul Şcolar
Henri Coandă/Dacia, Piteşti (1979-1989).
Colaborări, Institutul de Învăţământ Superior,
Piteşti.
Iniţiative
durabile:
înfiinţarea
Laboratorului Central pentru Metalografie
(1965) şi organizarea sistemului de
metrologie, Platforma Colibaşi; coordonarea
investiţiei,
inaugurarea,
asigurarea
funcţionalităţii la noua locaţie, liceul amintit
(şcoală, ateliere, internat, cantină, bază
sportivă). Volum important: Sistemul
internaţional de unităţi de măsură şi
aplicaţii practice (2008). Temă predilectă de
cercetare: Determinarea nivelului zgomotelor
la cutiile de viteze ale automobilelor,
colaborare cu Institutul Politehnic, Iaşi.
Studii, analize, reuniuni naţionale pe diverse
teme. Membru, asociaţii profesionale în
domeniu, alte valoroase aprecieri publice
antume şi postume. (D.I.G.).

SĂLIŞTEANU, Ion D. (Piteşti, Argeş,
6 octombrie 1929 - Bucureşti, 25 mai 2011).
Membru corespondent al Academiei Române
(2006). Artist plastic, pictură, profesor
universitar. Liceul de Băieţi nr.1/Colegiul Ion
C. Brătianu, Piteşti (1949), Institutul de Arte
Plastice Nicolae Grigorescu, Bucureşti
(1955), Clasa Samuel Mutzner, Adam Bălţatu.
Stagiu,
Italia
(1967).
Documentări:
Cehoslovacia (1956, 1962), Federaţia Rusă
(1958, 1971), Bulgaria (1962), Ungaria
(1963), Polonia (1964, 1967), Iugoslavia
(1965), Turcia (1967), Franţa (1968),
Germania (1968, 1970, 1971, 1973), Austria
(1970), Elveţia (1970), Italia (1971).
Activitate permanentă în Capitală. Operă
vastă: peste 4000 de tablouri, exprimări
monumentale, crochiuri. Importante expoziţii
personale sau de grup, centre reprezentative
din
România:
Arad,
Bistriţa-Năsăud,
Bucureşti, Cluj, Constanţa, Craiova (Dolj),
Galaţi, Iaşi, Reşiţa (Caraş-Severin), Sibiu,
Timişoara. Lucrări în colecţii de stat şi
particulare din ţară şi străinătate. Distinct:
donaţia Ion Sălişteanu, Muzeul Judeţean
Argeş (1996). Exprimări externe: Argentina,
Austria, Belgia, Bulgaria, Canada, Cehia,
Croaţia, Danemarca, Elveţia, Egipt, Federaţia
Rusă, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia,
Israel, Italia, Polonia, Portugalia, Regatul Unit
al Marii Britanii şi Irlandei de Nord,
Republica Moldova, Republica Populară
Chineză, Republica Populară Democrată
Coreeană, Serbia, Slovacia, Spania, Statele
Unite ale Americii, Suedia, Tunisia, Turcia,
Ungaria. Expoziţii permanente personalizate:
Teatrul Naţional Ion Luca Caragiale,
Bucureşti (1994); He-Ze, Republica Populară
Chineză
(2005). Compoziţii parietate

SĂLĂTRUCU
(Secolul
XVI~).
Comună din judeţul Argeş, pe râul Topolog,
satele Sălătrucu şi Văleni. Suprafaţă: 137,9
km2. Locuitori: 3 600 (1971); 2 238 (2008).
Atestare documentară medievală: Sălătrucu
(1519). Schit tradiţional, Văleni/Grigore
Grădişteanu/Zaharia Zosim (Secolul XVII).
Biserici: Sălătrucu de Jos (1809-1810);
Sălătrucu de Sus (1889-1892); cruce de
piatră: Sălătrucu (XVIII). Mănăstirea Văleni
(1662, Casa Stăreţiei). Monument al eroilor:
Sălătrucu de Sus (1916-1918). Şcoală (1838);
cămin cultural (1948); bibliotecă publică
(1957).
Baraj,
lac
de
acumulare,
microhidrocentrală pe râul Topolog, galerie
de aducţiune în lacul Vidraru, integrate
sistemului hidroenergetic Argeşul Mare.
Areal colinar şi alpin. Pomicultură, zootehnie,
exploatări forestiere. Izvoare sulfuroase
(Vadu Frumos). Arhitectura specifică
reliefului piemontan. Artă populară: mobilier
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rezistenţă armată anticomunistă Haiducii
Muscelului, iniţiator, Gheorghe Arsenescu
(v.). Urmărit de Securitate, reţinut (15 august
1951), anchetat, judecat, condamnat (11 iunie
1952), opt ani temniţă grea, executaţi parţial,
eliberat (25 octombrie 1958). Redeschiderea
dosarului, arestat (27 ianuarie 1959), proces
public, Depoul Căilor Ferate Române, Piteşti,
Argeş, condamnat la moarte, Tribunalul
Militar, Regiunea II, Bucureşti. Executat
(18/19 iulie 1959), Penitenciarul Jilava,
împreună cu alţi membri ai Grupului.
Confiscarea totală a averii. Importante atestări
documentare. Diverse aprecieri publice
antume şi postume. (I.I.P.).

(mozaic): Teatrul din Caracal, Olt (1960);
Restaurantul Tomis, Mamaia, Constanţa
(1972); Vitralii, Sanatoriul Amara, Ialomiţa
(1972). Preocupări didactice: Institutul
Nicolae Grigorescu/Universitatea de Artă,
Bucureşti (1955-1999). Iniţiator numeroase
tabere de creaţie, simpozioane, reuniuni
tematice interne şi externe. Cofondator,
Gruparea
internaţională
Metaphora,
Szczeacin, Polonia (1965). Colaborări
publicistice, diverse periodice din România,
interviuri, emisiuni media, comentarii,
dezbateri teoretice privind: raportul artei cu
spaţiul social; valoarea spiritualităţii bizantine
şi medievale; ipostazele picturii moderne sau
contemporane. Apropiat proiectelor culturale
din Argeş-Muscel. Premiul Ion Andreescu al
Academiei Române, Bucureşti (1972).
Membru, Uniunea Artiştilor Plastici din
România (1955), preşedinte de Onoare (19992011); membru de Onoare, Uniunea Artiştilor
Plastici din Republica Moldova (1993).
Monografie dedicată, alte recunoaşteri publice
antume şi postume. (S.D.V.).

SĂNDULESCU, Ioan A. (n. Conţeşti,
Davideşti, Muscel, 29 ianuarie 1927). Inginer,
electronică, proiectant, inovator. Liceul
Industrial, Piteşti, Argeş (1946), Institutul
Politehnic, Bucureşti (1953). Activitate
specializată permanentă: tehnolog (19531955), şef, Serviciul Producţie (1955-1960),
Electrocentrala
Doiceşti,
Dâmboviţa;
Institutul de Proiectări Energetice, Bucureşti
(1960-1989), şef proiect, termocentralele
Işalniţa (Dolj) şi Rovinari (Gorj). Colaborator,
realizarea primelor proiecte pentru centralele
nucleare autohtone. Volum important:
Cauzele
şi
efectele
mecanice
ale
cutremurelor de natură tectonică. Studii,
articole, comunicări, rapoarte publicate în
reviste de profil. Reuniuni tematice naţionale
şi internaţionale, expertize tehnice, inovaţii
brevetate. Preocupări didactice universitare.
Institutul Politehnic, Bucureşti. Membru,
diverse foruri profesionale în domeniu, alte
aprecieri publice. (G.N.P.).

SĂMĂNĂTORUL ORTODOX (19351937). Publicaţie religioasă apărută la
Colibaşi, Muscel, astăzi, Mioveni, Argeş,
subintitulată: Foaie lunară a Cercului
Pastoral Mărăcineni pentru îndrumarea
religioasă şi culturală a tuturor creştinilor.
Primul număr: 1 martie 1935. Redactor:
Constantin P. Lupaşcu (preot); administratori:
Nicolae Constantinescu, Teodor Rădulescu
(preot). Tipografia Artistica Petrache Mitu
(v.) Piteşti. Articole cu conţinut adecvat, ştiri,
sfaturi medicale şi gospodăreşti; educaţie,
familie, tradiţii; cronici, reflecţii, curiozităţi,
medalionae, note de drum, poezii. Texte de
Nichifor Crainic, Octavian Goga, Vasile
Militaru. Colaboratori: medici, profesori
universitari, învăţători. Diverse atestări
documentare. (I.I.B.).

SĂNDULESCU, Nicolae (Secolul
XX). Proprietar urban, parlamentar. Deputat
de Argeş (1939-1940), reprezentând Frontul
Renaşterii Naţionale, Categoria Comerţ şi
Industrie, Circumscripţia Ţinutului Bucegi,
reşedinţă, Bucureşti, delimitată prin legislaţia
regelui Carol II (v.). Anterior, politică
liberală. Susţinător al creşterii rolului
monarhiei privind evoluţia favorabilă a

SĂNDOIU, Ion/Ioan Gh. (Nucşoara,
Muscel, 10 aprilie 1910 – Jilava, Ilfov, 18/19
iunie 1959). Muncitor forestier, militant
politic, martir. Membru activ, Grupul de
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economiei româneşti. Aprecieri
antume şi postume. (C.D.B.).

SĂPTĂMÂNA
CULTURII
ARGEŞENE (1971-1989). Suită de activităţi
artistice, ştiinţifice, sportive, organizate la
Curtea de Argeş. Ediţii anuale. Iniţiativă a
Comitetului Orăşenesc pentru Cultură şi
Educaţie Socialistă, preşedinte Nicolae
Moisescu
(v.).
Organizatori:
Muzeul
Orăşenesc, Casa de Cultură George
Topîrceanu,
Biblioteca
Orăşenească.
Amfitrion: Consiliul Popular/Primăria Curtea
de Argeş. Simpozioane, sesiuni de referate,
spectacole, expoziţii literare, plastice şi
fotografice, întâlniri cu personalităţi originare
din localitate, dezbateri civice, economice şi
sociale, vizite la monumente istorice, lansări
editoriale, gale de film. Atestări documentare.
(C.G.C.).

publice

SĂPATA (Secolul XVI~). Comună din
judeţul Argeş, pe râul Cotmeana, satele
Mârţeşti, Bănăreşti, Dealul Bradului,
Drăghiceşti, Găinuşa, Lipia, Popeşti, Turceşti.
Suprafaţă: 47,3 km2. Locuitori: 3 100 (1971);
1 887 (2008). Castru roman (ruine). Atestare
documentară medievală: Săpata (1550).
Biserici: Lipia (XVIII); Găinuşa (1801);
Mârţeşti (1883); Bănăreşti (1889); Dealul
Bradului (1895); Popeşti-Turceşti (1927);
cruci de piatră: Lipia (1647); Mârţeşti (1848).
Monumente ale eroilor: Bănăreşti (19161918); Dealul Bradului (1916-1918); Găinuşa
(1916-1918). Şcoală (1838); cămin cultural
(1948); bibliotecă publică (1957). Banca
Populară Sfântul Nicolae, Săpata de Jos
(1910). Resurse naturale şi exploatări de
petrol. Cooperativă agricolă de producţie
(1962-1989). Asociaţii familiale (1991~).
Areal
cerealier,
pomicol,
zootehnic.
Arhitectură locală, specifică interferenţei
reliefului de câmpie şi colinar. Artă populară:
textile de interior, obiecte de îmbrăcăminte,
folclor literar, muzical, coregrafic. Târg
tradiţional: 15 august (Sfânta Maria). Turism
rural. Trasee rutiere spre Piteşti (Argeş) şi
Slatina (Olt). Diverse consemnări geografice,
istorice, economice, etnografice. (G.I.C.).

SĂPUNARU, Simion D. (n. BicazChei, Neamţ, 6 septembrie 1934). Inginer
mecanic, construcţii de maşini, manager,
parlamentar. Domiciliu şi activitate în Argeş
(1978-1990). Şcoala Medie/Colegiul Andrei
Şaguna, Braşov (1954), Institutul Politehnic,
Braşov (1959). Stagiu: Statele Unite ale
Americii. Succesiv: şef secţie, director tehnic,
Întreprinderea Tractorul, Braşov (19591978); director general, Centrala Industrială
de Automobile, Piteşti, Argeş (1978-1986);
tehnolog, Întreprinderea de Automobile
Colibaşi/Mioveni,
Argeş
(1986-1987);
director general, Centrala Industrială de
Autovehicule pentru Transport, Tractoare,
Autocamioane şi Maşini Agricole, Braşov
(1987-1989). Deputat de Argeş în Marea
Adunare
Naţională,
Circumscripţia
Electorală Nr. 3, Piteşti-Est (19801985;1985-1989),
reprezentând
Frontul
Unităţii Socialiste. Dezbateri
publice,
iniţiative legislative, interviuri, reuniuni
tematice naţionale şi internaţionale, emisiuni
media. Membru, diverse foruri profesionale
în domeniu. Preocupări artistice: pictură,
grafică, design. Contribuţii la dezvoltarea şi
diversificarea industriei româneşti. Diverse
atestări documentare. Aprecieri publice.
(C.D.B.).

SĂPTĂMÂNA ARGEŞEANĂ (2012~).
Periodic apărut la Piteşti, primul număr,
februarie 2012, subintitulat: Publicaţie pentru
toţi argeşenii. Editor, Dan Badea, SC
Argeşeanul Underground SRL, Piteşti.
Redactori: Adrian Dragomir, Athena Jilavu,
Remus Eduard Ştefan, Cristian Toma,
Alexandru Vlad. Informaţii, reportaje, analize,
comentarii, cronici, interviuri. Rubrici
permanente: pagina cetăţeanului, aspecte
sociale, ştiri inedite, diverse, pamfletul
Săptămână de râs. Imprimare, SC Graficprint
Industries SRL, Piteşti. Diverse implicări
comunitare. (I.I.B.).
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SĂRĂRESCU, Aurora Elena (n.
Pitesti, Argeş, 3 octombrie 1977). Funcţionar
public, jurnalist, redactor. Liceul Industrial
Nr. 6, Piteşti (1996), Universitatea Lucian
Blaga, Sibiu (2002). Activitate în domeniu:
consultant financiar, Compania de Asigurări
American International Group (2002-2003);
redactor, săptămânalul Muntenia Flash
(2004-2005); corespondent, Radio BBC
România (2005); redactor/prezentator ştiri/
realizator
talk-show
politic,
emisiune
săptămânală de modă şi frumuseţe Blitz FM,
Radio Muntenia, Piteşti (2002-2007);
redactor, cotidianul Argeşul, Piteşti (2006–
2008); documentarist, scenarist/ coordonartor
participanţi emisiunile: Tu Contezi (2008); Te
vreau lângă mine (2011~), Televiziunea
Kanal D, Bucureşti. Note, informaţii,
reportaje, comentarii, alte genuri gazetăreşti.
Aprecieri publice. (M.D.S.).

Sloganul gazetei: apărarea cauzelor drepte.
Ştiri politice, istorie, literatură, medalioane,
epigrame, foiletoane. Colaborări: ofiţeri,
institutori, preoţi, alţi intelectuali ai satelor
din nordul judeţului Muscel. Diverse atestări
documentare. (I.I.B.).
SĂULESCU, Ion (Secolul XIX).
Proprietar urban şi rural din Muscel, înalt
funcţionar public, slujitor al Curţii Domneşti
de la Bucureşti. Suprafeţe de teren, clădiri,
alte bunuri cu valoare deosebită, Câmpulung
şi localităţi apropiate. Judeţ/primar (18301831), reşedinţa Muscelului, pe timpul
elaborării şi adoptării Regulamentului
Organic al Ţării Româneşti în Capitală (1/13
iulie 1831). Contribuţii directe la: efectuarea
recensământului locuitorilor oraşului (1831);
alegerea reprezentanţilor pentru adunarea
extraordinară a Munteniei; pregătirea
condiţiilor înfiinţării Şcolii Naţionale (28
noiembrie 1831), deschiderea oficială
ulterioară (14 martie 1832); extinderea şi
amenajarea reţelei stradale. Nominalizat în
Istoria oraşului Câmpulung (1974), alte
atestări documentare antume sau postume.
(M.M.B.).

SĂRBĂTORILE ARGEŞULUI ŞI
MUSCELULUI (2007~). Ample activităţi
culturale, artistice, ştiinţifice, sportive, iniţiate
de Consiliul Judeţean Argeş, preşedinte
Constantin Nicolescu (v.). Ediţii anuale: 7 – 9
septembrie 2007; 11 august – 7 septembrie
2008; 11 august – 13 septembrie 2009; 10
august – 5 septembrie 2010. Momente
distincte, acordarea titlurilor: Fiu al
Argeşului, Cetăţean de Onoare al Judeţului
Argeş, Diplomei de Excelenţă a Consiliului
Judeţean Argeş, locaţie tradiţională, Muzeul
Viticulturii şi Pomiculturii Goleşti, Ştefăneşti,
director general, Filofteia Pally (v.).
Publicarea Catalogului Fiii Argeşului: I
(2007); II (2008); III (2009); IV (2010).
Diversificarea, în actualul context, a
manifestărilor tradiţionale Memoria Argeşului
(1969-1979) şi Argessis (1980-1989).
Numeroase atestări documentare. (C.G.C.).

SĂVESCU, Liana (Sfârşitul secolului
XIX – Prima jumătate a secolului XX). Mare
proprietar funciar din Argeş. Întinse suprafeţe
de teren, clădiri, alte bunuri cu valoare
deosebită,
localitatea
Izvoru,
plasa
Teleorman, expropriate, parţial, prin Legea
pentru Reforma Agrară din 23 martie 1945,
adoptată de guvernul condus de Petru Groza,
ori deciziile ulterioare. Retrocedări selective,
către urmaşi, după 1990. Surse arhivistice şi
alte atestări documentare. (I.I.Ş.).
SĂVOIU, Adrian B. (n. Câmpulung,
Argeş, 31 octombrie 1954). Profesor gradul I,
limba şi literatura română, publicist.
Liceul/Colegiul Dinicu Golescu, Câmpulung
(1973), Facultatea de Litere, Bucureşti
(1978). Activitate didactică permanentă,
instituţii de învăţământ din Capitală (1978~).
Volume importante: Discursul oratoric

SĂTEANUL
(1921~1927).
Foaie
bilunară editată în comuna Corbi, Muscel (15
aprilie 1921 - mai 1927, cu întreruperi).
Director-proprietar:
Vică
Poenăreanu.
Tipografiile: Gheorghe N. Vlădescu (v.),
Câmpulung Muscel; Liga Poporului, Piteşti.
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Tricotaje, Petroşani, Hunedoara (1981-1982);
Institutul de Reactori Nucleari Energetici,
Colibaşi/Mioveni, Argeş (1982-1990); Oficiul
Judeţean de Turism Argeş (1990). Inspector,
şef serviciu, director adjunct, Direcţia de
Statistică Argeş (2001-2007). Prestaţii
didactice,
Universitatea
Constantin
Brâncoveanu,
Piteşti
(2003-2007);
Universitatea din Piteşti (2007~). Volume
importante: Universul preţurilor şi indicii
interpreţ (2001), Statistică generală (2003);
Cercetări şi modelări de marketing
(coordonator, 2005); Coeziunea socială (în
colaborare, 2005); Populaţia lumii între
explozie şi implozie demografică (2006).
Studii, articole, reuniuni tematice naţionale şi
internaţionale.
Contribuţii
la
evoluţia
statisticii şi a învăţământului superior
economic în Argeş. (I.I.M.).

românesc (2003); Câmpulung Muscel.
Scrinul cu amintiri (2003); 77 de conferinţe
de radio (2007); Câmpulung în mărturiile
vremii (2007). Ediţii îngrijite, scrieri elaborate
de Constantin D. Aricescu (v.), Mihai
Moşandrei (v.). Colaborări, revistele:
Manuscriptum, Viaţa românească, Jurnalul
literar, Literatorul. Emisiuni tematice, Radio
România, Bucureşti. Numeroase studii,
articole,
recenzii,
reuniuni
naţionale
specializate. Membru, asociaţii profesionale
în domeniu, alte aprecieri publice. (V.N.P.).
SĂVOIU, Anita (A doua jumătate a
secolului XIX - Începutul secolului XX).
Mare proprietar funciar din Argeş. Întinse
suprafeţe de teren, localitatea Budeasa, plasa
Piteşti, expropriate prin Legea pentru
aplicarea Reformei Agrare din 17 iulie 1921,
aplicată de guvernul condus de Alexandru
Averescu. Importante surse arhivistice.
(I.I.Ş.).

SĂVULESCU, Gheorghe C. I. (n.
Racoviţa, Mioveni, Muscel, 27 octombrie
1914 - Bucureşti, 4 martie 2001). Farmacist
militar, publicist. Liceul/Colegiul Ion C.
Brătianu, Piteşti, Argeş (1937), Facultatea de
Medicină
Militară,
Bucureşti
(1942).
Activitate în domeniu: Spitalul Militar, Piteşti
(1942-1952); Spitalul Militar Central,
Bucureşti
(1952-1975).
Complementar:
inspector, Direcţia Sanitară a Ministerului
Apărării Naţionale, Bucureşti (colonel).
Colaborări didactice, Liceul Ion C.
Brătianu/Şcoala Medie Nr. 1, Piteşti (19421952).
Volume
importante:
Comuna
Colibaşi, Judeţul Argeş. Pagini de istorie
(1973); Cula de la Racoviţa-Muscel (1975);
Anul 1848 în Argeş şi Muscel. Răscoala
clăcaşilor din Racoviţa sub conducerea lui
Toma Conţescu (1975). Studii, articole,
comunicări, reuniuni tematice naţionale şi
internaţionale.
Documentări
externe.
Aprecieri publice antume şi postume.
(C.G.C.).

SĂVOIU, Benone I. (n. Bughea de Sus,
Muscel, 19 martie 1910 – Câmpulung, Argeş,
1973). Profesor gradul I, limba şi literatura
română, publicist. Liceul/Colegiul Dinicu
Golescu, Câmpulung (1930), Universitatea
din Bucureşti (1936), Seminarul Pedagogic
Titu Maiorescu, Bucureşti (1937). Activitate
didactică permanentă (1937-1972): Liceul
Gheorghe Şincai, Bucureşti; Liceul Moise
Nicoară, Arad; Şcoala de Aviaţie, Mediaş,
Sibiu; instituţii de învăţământ din Câmpulung.
Volum important: Mateiu I. Caragiale. Omul
şi opera (editat postum). Articole, studii,
analize, referate, reuniuni tematice naţionale.
Implicări în realizarea mai multor proiecte
comunitare. Diverse aprecieri publice antume
şi postume. (V.N.P.).
SĂVOIU, Gheorghe G. (n. Piteşti,
Argeş, 7 aprilie 1957). Economist, statistică,
manager. Liceul Nicolae Bălcescu/Colegiul
Ion C. Brătianu, Piteşti (1976), Academia de
Studii
Economice,
Bucureşti
(1981).
Doctorat, cibernetică, Bucureşti (2000).
Activitate în domeniu: Întreprinderea de

SĂVULESCU, Teodor (1879 – Piteşti,
Argeş, 1960). Profesor, muzică, dirijor, cor,
solist vocal, bariton, compozitor. Studii
liceale şi universitare în Capitală. Activitate
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unităţi silvice din: Zlatna, Alba şi Făgăraş,
Braşov (1939~1952); Sibiu şi Râşnov, Braşov
(1952-1956, director tehnic). Special: Direcţia
Silvică Argeş, Piteşti (1956-1968, inginer
şef); Inspectoratul Silvic Olt, Slatina (19681969, inspector şef); Institutul de Cercetări şi
Proiectări pentru Industria Lemnului, Filiala
Piteşti (1969-1977, şef colectiv). Membru,
Societatea Progresul Silvic, Bucureşti (1943),
alte foruri profesionale în domeniu.
Numeroase studii şi articole publicate în
reviste de profil, privind: exploatarea
lemnului, folosirea funicularelor, preţul de
cost în parchete. Inovator, dispozitive
hidraulice, aparate de cântărire. Contribuţii
permanente la împădurirea golurilor alpine,
mecanizarea
exploatărilor
forestiere,
extinderea pepinierelor. Implicări constante în
viaţa Cetăţii. Aprecieri publice antume şi
postume. (I.D.P.).

didactică permanentă la Piteşti: Şcoala de
Cântăreţi Bisericeşti; Şcoala Normală (19071938). Dirijor: Corul Catedralei Sfântul
Gheorghe,
Piteşti;
membru
fondator,
Societatea Corală Farmecul, Piteşti (13
noiembrie 1908), maestru dirijor (1909-1914),
spectacole de referinţă. Combatant, Primul
Război Mondial (1916-1917), prizonier
(1917-1919). Creaţii importante: Dorul
mândrei mele; Bădişorul meu. Implicări
constante în viaţa Cetăţii. Atestări
documentare, Biblioteca Judeţeană Dinicu
Golescu, Argeş. Evocare, Silvestru D.
Voinescu (v.): Un secol de activitate corală
la Piteşti (1971). Aprecieri comunitare
antume şi postume. (L.I.P.).
SÂMBOTIN, Tache (n. Cârligele,
Vrancea, 28 iunie 1907 – Piteşti, Argeş, 31
august 1997). Profesor, muzică, dirijor, cor,
memorialist. Stabilit la Piteşti, în 1945.
Şcoala Normală, Focşani, Vrancea (1925),
Conservatorul de Muzică şi Artă Dramatică,
Bucureşti (1930). Prestaţii didactice (19301944): instituţii de învăţământ din Miercurea
Ciuc (Harghita) şi Cetatea Albă (Basarabia).
Activitate distinctă la Piteşti: Şcoala
Medie/Liceul Nicolae Bălcescu/Colegiul Ion
C. Brătianu (1945-1967), reoganizarea unor
formaţii artistice ale elevilor/cor, grupuri
vocale
şi
instrumentale),
numeroase
spectacole. Dirijor fondator, Ansamblul
Sfatului Popular Orăşenesc (1949-1953),
concerte în mai multe localităţi rurale şi
urbane din Argeş. Implicări constante în viaţa
Cetăţii. Atestări documentare, Colegiul Ion C.
Brătianu, Piteşti. Evocări: Nicolae Vlad (v.),
Tudor Popescu, Constantin Fulgeanu (v.),
Silvestru Voinescu (v.). Aprecieri comunitare
antume şi postume. (L.I.P.).

SÂRBU, Alexandru Cristian C. (n.
Ştefăneşti, Muscel, 2 martie 1933 - Bucureşti,
31 martie 2013). Inginer, instalaţii, proiectant,
inovator. Liceul de Băieţi Nr. 1/Colegiul Ion
C. Brătianu, Piteşti, Argeş (1952), Institutul
Politehnic, Bucureşti (1957). Documentări
continentale.
Activitate
specializată
permanentă: Direcţia de Sistematizare,
Arhitectură
şi
Proiectarea
Construcţiilor/Institutul de Proiectare/SC
Proiect Argeş SA, Piteşti (1958-2000), şef
atelier (1968-1998). Colaborări ulterioare.
Proiecte reprezentative finalizate prin
executarea reţelelor de apă, canalizare, gaze,
electricitate, ventilaţii, termoficare pentru:
Centrul de Calcul, Piteşti; Spitalul de
Pediatrie, Piteşti; Biblioteca Judeţeană Dinicu
Golescu, Argeş; Muzeul Judeţean Argeş
(extindere); zone rezidenţiale (Piteşti,
Câmpulung, Curtea de Argeş, Costeşti,
Mioveni, Topoloveni). Inovaţii brevetate în
domeniu. Studii, analize, rapoarte, reuniuni
tematice naţionale. Preocupări muzicale, cor,
membru fondator, Corala Dumitru Georgescu
- Kiriac, Piteşti (solist vocal), numeroase
concerte, spectacole de operetă, festivaluri
naţionale şi internaţionale. Turnee artistice

SÂRBESCU, Ion I. (n. Costeşti,
Muşăteşti, Argeş, 30 ianuarie 1916 – Albeştii
de Muscel, Argeş, 29 ianuarie 2009). Inginer
silvic,
cercetător
ştiinţific,
manager.
Liceul/Colegiul Ion C. Brătianu, Piteşti,
Argeş (1934), Şcoala Politehnică Carol II,
Bucureşti (1939). Activitate specializată,
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emisiuni media. Căsătorită cu Victor Viorel
Ponta, lider, Partidul Social Democrat, primministrul României. Contribuţii la stimularea
democraţiei participative europarlamentare.
Aprecieri publice. (C.D.B.).

externe: Bulgaria, Cehoslovacia, Franţa,
Germania, Ungaria. Consemnări memoriale.
Aprecieri publice antume şi postume.
(I.T.B.).
SÂRBU, Benedict Gr. (n. Beleţi
Negreşti, Argeş, 25 martie 1931). Jurist,
funcţionar de stat. Liceul/Colegiul Dinicu
Golescu,
Câmpulung,
Argeş
(1952),
Universitatea Constantin I. Parhon, Bucureşti
(1957). Activitate specializată permanentă
(1957-1998). Tribunalul Popular, raioanele
Drăgăneşti - Olt şi Horezu, Argeş (judecător);
Judecătoria
Sectorului
6,
Bucureşti,
(vicepreşedinte); Judecătoria Sectorului 4,
Bucureşti
(preşedinte);
Tribunalul
Municipiului
Bucureşti
(judecător
inspector), Curtea Supremă/Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie, Bucureşti (1992-1998).
Avocat, Baroul
Bucureşti (1998-2001),
consilier, Consiliul Concurenţei (2004-2009).
Preocupări didactice, Academia de Studii
Economice, Bucureşti (1992-1996). Studii,
articole, analize, rapoarte, reuniuni tematice
naţionale şi internaţionale. Membru, diverse
foruri profesionale în domeniu, alte aprecieri
publice. (A.A.D.).

SCARLAT (Sfârşitul secolului XVIII Prima jumătate a secolului XIX). Proprietar
funciar, administrator public. Suprafeţe de
teren, case, alte bunuri cu valoare deosebită,
Stăneşti, Corbi, Muscel. Slujitor al Curţii
Domneşti din Capitală, vătaf de plai,
Nucşoara, Muscel, reprezentând puterea
oficială în localităţile rurale aparţinând acestui
areal. Logofăt al Episcopiei de la Curtea de
Argeş. Atestare documentară: Buda, Ungaria
(1805). Nominalizat în diverse scrieri
ulterioare. (F.C.P.).
SCARLAT, Gheorghe C. (n. Piteşti,
Argeş, 5 octombrie 1885 - ?). Ofiţer de
carieră, infanterie, jurist, general. Şcoli
militare în România. Facultatea de Drept,
Bucureşti. Combatant: Campania balcanică
din 1913 (locotenent); Primul Război Mondial
(1916–1918), Frontul Carpatic (căpitan);
Campania de pe Tisa, din 1919 (maior).
Activitate didactică, instituţii de specialitate
din Capitală. Oratorie. Studii, analize,
rapoarte, planuri tactice, documente de statmajor. General (1938). Ordine şi medalii
române, alte aprecieri publice antume sau
postume. (G.I.N.).

SÂRBU, Daciana Octavia I. (n. Arad,
15 ianuarie 1977). Jurist, înalt funcţionar de
stat, parlamentar. Prezentă în Argeş prin
activităţi politice, sociale, sportive (20032007). Conlucrări ulterioare. Colegiul
Naţional Bănăţean, Timişoara. (1996),
Universitatea de Vest, Timişoara (2000).
Membru marcant, Partidul Social Democrat:
consilier, Corpul de Control al Primului
Ministru (2001-2003); secretar de stat,
Direcţia de Programe pentru Tineret,
Guvernul României (2003-2004); secretar
general, Uniunea Tineretului Social Democrat
(2002-2004); deputat de Argeş (2004-2007),
reprezentând Partidul Social Democrat.
Împuternicit al României la Strasbourg,
Franţa (2004-2009), deputat, Parlamentul
European, Bruxelles, Belgia (2009-2014;
2014-2019). Iniţiative legislative, interpelări,
rapoarte, proiecte, studii, articole, interviuri,

SCARLAT, Ioan C. (n. Slatina, Olt, 6
septembrie 1935). Economist, manager,
publicist. Stabilit în Piteşti, Argeş, din 1957.
Şcoala Medie Tehnică Financiară, Slatina
(1953), Academia de Studii Economice,
Bucureşti (1957). Docmentări externe.
Activitate specializată permanentă: revizor
(1957-1965), şef serviciu (1965-1977),
inspector general (1977-1980), inspector-şef
(1980-1990), director general (1990-1992),
Direcţia
Generală
de
Control
şi
Revizie/Controlul
de
Stat,
Serviciul
Regional/Judeţean Argeş; director (19922001), Curtea de Conturi Argeş. Colaborări
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(1913, căpitan); Primul Război Mondial,
Campania din Transilvania (1916), Frontul
din Moldova (1917). General de brigadă
(1934). Ordine şi medalii militare autohtone
sau străine. Implicări în realizarea unor
proiecte comunitare. Aprecieri publice
antume şi postume. (G.I.N.).

didactice,
Universitatea
Constantin
Brâncoveanu, Piteşti (1993-2007). Volume
importante (autor, coautor): Controlul
financiar bancar (1995); Controlul financiar
bancar şi expertiza contabilă (2000); Audit
financiar (2000); Economia locală. Judeţul
Argeş (2005). Studii, articole, comunicări,
interviuri, reuniuni tematice în domeniu.
Misiunicontinentale, reprezentând Ministerul
de Finanţe al României: Cehoslovacia (1977);
Pakistan (1978); Iordania (1978-1981); Franţa
(1988); Japonia (2000); Coreea de Sud
(2000). Implicări constante în viaţa Cetăţii.
Expert contabil (1965), auditor finaciar
(2001). Membru, diverse foruri profesionale,
alte aprecieri publice. (T.C.A.).

SCĂRIŞOREANU, Romulus I. (n.
Rucăr, Muscel, 14 aprilie 1870 - ?). Ofiţer de
carieră, cavalerie, general. Şcoala Superioară
de Război, Bucureşti. Combatant: Campania
balcanică din 1913 (maior); Primul Război
Mondial (1916-1918), Frontul Carpatic
(colonel) şi Frontul din Moldova (general de
brigadă), remarcat în luptele de la Oituz;
Campania de pe Tisa (1919). Comandant:
Regimentul 9 Călăraşi; Brigada II Călăraşi;
Brigada V Cavalerie; Divizia 19 Cavalerie;
Divizia 1 Cavalerie. Sportiv de performanţă,
echitaţie, recorduri în materie pe distanţele:
Bucureşti
Constantinopol
(1907);
Constantinopol - Constanţa (1907); Roman Bucureşti (două zile). Studii, analize,
rapoarte, planuri tactice şi strategice. General
de divizie (1926), general de Corp de Armată
(1947). Ordine şi medalii române, austriece,
otomane, alte aprecieri publice antume şi
postume. (G.I.N.).

SCĂRIŞOREANU, Constantin (n.
Rucăr, Muscel, 11 ianuarie 1869 – Bucureşti,
1937). Ofiţer de carieră, geniu, general. Studii
liceale (1888) şi superioare militare (1890), în
Capitală. Activitate de instrucţie şi comandă
(selectiv): Regimentul 1 Geniu; Corpul I
Armată, Serviciul Geniu; Şcoala Superioară
de Război, Bucureşti; comandant, diviziile 7,
9, 19 Infanterie. Combatant, Primul Război
Mondial: Divizia 19 Infanterie (1916-1917),
fronturile din Dobrogea şi Muntenia; Divizia
7 Infanterie (1917-1918), Frontul din
Moldova. Analize, rapoarte, planuri tactice şi
strategice, prelegeri, dezbateri, reuniuni
specializate pe diverse teme. General de
divizie. Ordine şi medalii militare autohtone
sau străine. Implicări în realizarea unor
proiecte comunitare. Aprecieri publice
antume şi postume. (G.I.N.).

SCĂRLĂTESCU,
Ecaterina
C.
(Sfârşitul secolului XIX - Prima jumătate a
secolului XX). Mare proprietar funciar din
Argeş. Întinse suprafeţe de teren, localitatea
Stârci, plasa Teleorman, expropriate, parţial,
prin Legea pentru Reforma Agrară din 23
martie 1945, adoptată de guvernul condus de
Petru Groza, ori deciziile ulterioare.
Retrocedări selective, către urmaşi, după
1990. Surse arhivistice şi alte atestări
documentare. (I.I.Ş.).

SCĂRIŞOREANU, Cornel I. (n.
Rucăr, Muscel, 1 mai 1880 – Bucureşti, 1
ianuarie 1944). Ofiţer de carieră, cavalerie,
general. Şcoala Specială de Cavalerie, Şcoala
Superioară de Război, Bucureşti. Funcţii de
comandă (succesiv), regimentele: 2 Roşiori;
10 Călăraşi; 3 Roşiori; 9 Roşiori; 5 Roşiori;
6 Călăraşi; diviziile: 5, 9, 15, 8, 1 Cavalerie;
comandamentele: 5 Teritorial, 7 Teritorial;
Marele Cartier General; Marele Stat Major
(Bucureşti). Combatant: Campania Balcanică

SCĂRLĂTESCU, Florea A. (n.
Stolnici, Argeş, 25 iulie 1947). Arhitect,
manager. Liceul Vlaicu Vodă, Câmpulung
(1965), Institutul de Arhitectură Ion Mincu,
Bucureşti (1971). Arhitect, Consiliul Judeţean
Olt, Slatina (1971-1972), Intreprinderea

21

ENCICLOPEDIA ARGEŞULUI ŞI MUSCELULUI
Directori cunoscuţi: Constantin Pavel
(fondator), Constantin Ilie (inginer). Forarea
primelor sonde de petrol în Argeş (1951),
scriere monografică (1971). Reducerea
potenţialului productiv după 1990, adaptarea
la cerinţele economiei de piaţă, privatizarea
serviciilor. Diverse atestări documentare.
(G.N.P.).

Electroargeş, Curtea de Argeş (1972-1973),
Primăria Curtea de Argeş (1973–1979; 19892001), Întreprinderea Forestieră de Exploatare
şi Transport , Piteşti (1979–1989). Director,
Muzeul Municipal, Curtea de Argeş (2001~).
Proiecte reprezentative finalizate prin
construcţii la Curtea de Argeş: Piaţa
Comercială Centrală; Sediul Episcopiei
Argeşului
şi
Muscelului
(extindere);
Ştrandul
Municipal;
Service
Dacia,
Monumentul Veteranilor de Război.
Reuniuni ştiinţifice, interviuri, studii, articole,
publicate în reviste de specialitate din ţară.
Preocupări istorice. Membru, Uniunea
Arhitecţilor din România (1971), Ordinul
Arhitecţilor din România (2001), Registrul
Urbaniştilor din România (2006). Contribuţii
distincte la evoluţia recentă a municipiului
Curtea de Argeş, implicări constante în viaţa
Cetăţii.
Importante
aprecieri
publice.
(A.N.M.).

SCHIAUCU (Secolul XIX~). Familie
tradiţională din Lereşti, Muscel/Argeş.
Proprietari
rurali
şi
urbani,
mici
întreprinzători,
economişti,
ingineri,
funcţionari, informaticieni, oameni de afaceri.
Mai cunoscuţi: Nicolae S. (1885-1957),
brutar, Lereşti, Muscel; Pavel N. S. (19231990), economist, industria lemnului, director
comercial, Inteprinderea Foresieră de
Exploatare şi Transport, Piteşti, Argeş; Paul
P. S. (v.); Jana S. (n. 31 ianuarie 1954),
economistă, Academia de Studii Economice,
Bucureşti; activitate în domeniu, Combinatul
de Articole Tehnice din Cauciuc/Rolast,
Piteşti, administrator, SC Tesera Prodex
Confecţii SA, Piteşti (1992~); Radu P. S. (n.
Piteşti, 24 iulie 1977), economist, Liceul
Nicolae Bălcescu/Colegiul Ion C. Brătianu,
Piteşti (1995), Academia de Studii
Economice, Bucureşti (2000), specializare,
comerţ internaţional, Paris, Franţa; funcţionar
SC Automobile Dacia – Renault, Mioveni,
Argeş (2000-2002); director marketing, SC
Daperom Grup Auto SA, Piteşti (2002~);
Alexandru P. S. (n. Piteşti, Argeş, 27 aprilie
1986), inginer, Colegiul Ion C. Brătianu,
Piteşti (2004), Institutul Politehnic, Bucureşti
(2009), specializare, informatică, Nantes,
Franţa. Diverse aprecieri publice. (F.C.P.).

SCÂNTEIA
(1890;
1895-1896).
Publicaţie periodică apărută, cu intermitenţe,
la Piteşti: iunie 1890; 26 octombrie 1895;
februarie 1896. Subtitluri: Organ liberal;
Ziar liberal – democrat. Director-proprietar:
Ioan N. Rădileanu. Tipografia Gheorghe
Popescu (v.), Piteşti. Sloganul gazetei:
apărarea intereselor şi legilor ţării. Articole
critice, satire politice, divertisment, ştiri;
literatură: schiţe, medalioane, foiletoane,
nuvele. Autorii semnează cu pseudonime.
Diverse atestări documentare. (I.I.B.).
SCHELA DE PETROL MOŞOAIA
(1955~). Unitate industrială, specializată în
extracţia şi depozitarea ţiţeiului sau gazelor
naturale. Sediul administrativ, Poiana Lacului.
Investiţii guvernamentale: instalaţii specifice,
ateliere, bază de transport, colonie
muncitorească, dispensar, cantină, Clubul
Flacăra (1959). Calificarea resurselor umane,
recalificare,
reconversie
profesională.
Activitate preponderentă, arealul Moşoaia,
Poiana Lacului, Cocu, Vedea. Exploatarea
petrolului, pompare, conservare, selectare
primară, livrare către capacităţile de rafinare.

SCHIAUCU, Paul P. (n. Lereşti,
Muscel, 7 aprilie 1947). Inginer, economist,
manager, om de afaceri. Şcoala Medie
Nicolae Bălcescu/Colegiul Ion C. Brătianu,
Piteşti (1965), Institutul Politehnic, Bucureşti
(1970), Academia de Studii Economice,
Bucureşti (1978). Activitate specializată:
Întreprinderea de Construcţii Hidroenergetice
Argeş-Olt (1970–1978); Întreprinderea de
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Comerţ
Exterior,
Piteşti(1978-1988);
Ministerul
Comerţului
Exterior,
Reprezentanţa României la Paris, Franţa
(1988–1992). Iniţiativă privată, distribuţie de
automobile (1992~). Director general,
acţionar majoritar, SC Daperom Grup Auto
SA, Piteşti, dealer Dacia (1995~). Colaborări
cu societăţile de vânzări Fiat, Alfa Romeo,
Tatra în România. Preşedinte: Asociaţia
Producătorilor
şi
Importatorilor
de
Automobile din România (1998–2002);
Fotbal
Club
Argeş
(2000-2004).
Vicepreşedinte, Organizaţia Internaţională a
Constructorilor de Automobile, Paris (1998 –
2002). Studii de caz, articole, analize,
reuniuni tematice, emisiuni media. Contribuţii
la: promovarea exportului de autoturisme
Dacia, Aro, Oltcit în ţări din Europa, Asia,
Africa, America; diversificarea economiei de
piaţă în domeniu; stimularea implicării
oamenilor de afaceri în viaţa Cetăţii, consilier
local, Piteşti (2000 – 2008), alte aprecieri
publice. (I.M.M.).

(1948); bibliotecă publică (1962). Banca
Populară Jidava (1904). Resurse naturale şi
exploatare de lignit (1891~), siloz pentru
cărbune; termocentrală; baraj, lac de
acumulare, centrală hidroelectrică de mică
putere (1,6 MW), pe Râul Târgului.
Cooperativă agricolă de producţie (19621989); staţiune de maşini şi tractoare (19651991); complex avicol de stat şi asociaţie
intercooperatistă pomicolă (1970-1990).
Ferme familiale (1990~), balastieră. Areal
pomicol, zootehnic, forestier. Turism rural.
Puncte de referinţă pe traseele rutiere PiteştiCâmpulung-Braşov; Schitu Goleşti-Curtea de
Argeş, respectiv feroviar Goleşti/ŞtefăneştiCâmpulung (staţiile Schitu Goleşti şi
Furnicoşi). Arhitecutră specifică zonei
colinare; artă populară: textile de interior,
costume, folclor muzical şi coregrafic.
Înfrăţire cu localitatea Rose (Italia). Scriere
monografică: Doina Felicia Postoacă (2001).
Consemnări geografice, istorice, economice,
etnografice. (G.I.C.).

SCHICH (A doua jumătate a secolului
XIX – Începutul secolului XX). Mic
industriaş, manager. Patron fondator, Fabrica
de Talpă, Piteşti, Argeş (1896), capital de
exploatare, 500 000 lei, capacitate instalată,
25 HP, 50 de salariaţi (1900), asociat, Paneth
(v.). Dezvoltarea economică a oraşului în
perioada amintită. (T.C.A.).

SCHITUL BRĂDETU (Secolul XIV~).
Locaş monahal creştin-ortodox, culmea
dealului Seci, comuna Brăduleţ, Argeş. Ctitor
tradiţional, Mircea cel Bătrân (v.). Biserică de
mir/paraclis,
hramurile
Sfântul
Ioan
Botezătorul/Sfântul Nectarie Taumaturgul,
edificată din piatră şi cărămidă aparentă,
straturi alternative orizontale, pictură murală
în frescă (1756-1761). Extindere, pridvor
protector (1873), restaurări periodice (19261929; 1964-1967). Clopotniţă, ziduri de
incintă, chilii, proprietăţi funciare. Egumen
cunoscut, Ghenadie. Metoc al Mănăstirii
Curtea de Argeş. Grup de Călugări. În
patrimoniu: cărţi ritualice (1677~1866);
icoane pictate pe lemn (XVII-XVIII); muzeu
parohial, construcţie distinctă, iniţiator,
preotul Victor Popescu. Importante atestări
documentare. (S.P.P.).

SCHITU GOLEŞTI (Secolul XVI~).
Comună din judeţul Argeş, pe Râul Târgului,
aparţinând, tradiţional, zonei Muscel, satele
Schitu Goleşti, Burneşti, Costiţă, Lăzăreşti,
Loturi, Valea Pechii. Suprafaţă: 25,8 km2.
Locuitori: 4800 (1971); 5054 (2008). Atestare
documentară medievală: Goleşti (1537).
Biserici: Valea Pechii (1670-1676); Lăzăreşti
(1889-1892); cruci de piatră: Lăzăreşti
(1632); Schitu Goleşti (XVII-XVIII).
Monumente al eroilor: Valea Pechii (19161918; 1941-1944); Lăzăreşti (1916-1918;
1941-1945); Schitu Goleşti (1916-1918;
1945); placă memorială, Schitu Goleşti
(1916-1918). Şcoală (1838); cămin cultural

SCHITUL BULIGA DIN PITEŞTI
(1746-1900). Aşezământ monahal creştin
ortodox, reprezentativ pentru Argeş-Muscel,
ctitor, martir P. Buliga (v.), zona centrală
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Cristocea (v.). Diverse atestări documentare.
(S.P.P.).

urbană, perimetrul actualei Grădini Publice şi
al Muzeului Judeţean, Argeş. Biserică de mir,
decoraţii policrome, hramul Sfinţii Arhangheli
Mihail şi Gavril, clopotniţă (clopotul mare,
Grecia, 1746), cimitir, ziduri de incintă, chilii,
proprietăţi agrare, şcoli publice sau teologice.
Metoc al mitropoliei Ţării Româneşti (17461793) şi al Episcopiei Argeşului (1793-1900),
sediul eparhiei (1793~). Comunitate de
călugări. Egumeni cunoscuţi: Ioanichie,
Partenie Nica (1786-1827), Samuil Tărtăşescu
(v.). Găzduire pentru: domnul Munteniei,
Gheorghe Bibescu (septembrie 1846);
principele Serbiei, Mihail Obrenovici
(octombrie 1846); revoluţionarii de la 1848.
Diminuarea semnificativă a patrimoniului
funciar, prin aplicarea Legii secularizării
averilor mănăstireşti (1863). Filială a
Bisericii Sfântul Ioan, Piteşti (1864-1900).
Deteriorarea, treptată, a construcţiilor,
dezafectarea unor imobile ruinate pentru
edificarea Palatului Administrativ al Judeţului
Argeş
(1897-1900),
prefect,
Mihail
Manolescu (v.). Aprobarea demolării bisericii,
Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice,
Bucureşti, 14 decembrie 1898, ministru,
Dumitru/Take Ionescu, aplicată la începutul
anului 1900. Obiecte de cult preluate de
episcopia Argeşului, episcop, Gherasim
Timuş (v.) şi Biserica Sfântul Ioan (clopotul
mare). Consemnări documentare tradiţionale:
Grigore Tocilescu, Dimitrie Butculescu (v.),
Marin M. Branişte (v.). Numeroase
comentarii contemporane. (S.P.P.).

SCHITUL
COTA
2000,
TRANSFĂGĂRĂŞAN
(1998~).
Locaş
monahal creştin – ortodox, comuna Arefu, la
interferenţa judeţelor Argeş şi Sibiu.
Amenajare folosită, anterior, de constructorii
unor lucrări speciale, degradată, treptat, şi
incendiată. Reabilitare specifică, iniţiativă a
eparhului
Calinic
Argatu
(v.).
Biserică/paraclis, hramul Schimbarea la Faţă,
chilii, grup de călugări. Implicare în turismul
ecumenic şi laic montan, colaborare cu
Serviciul Salvamont Argeş, alte exprimări
religioase de binefacere. Administraţie
asigurată, prin Mănăstirea Sfântul Proroc
Ilie, Paltinul/Piscul Negru, Arefu. Diverse
consemnări documentare. (S.P.P.).
SCHITUL DE LA VALEA MARE
DIN MIJLOC (Secolul XVI – 1834). Lăcaş
monahal tradiţional de cult ortodox pentru
călugăriţe, hramul Sfântul Ioan Bogoslov,
existent în localitatea Valea Mare – Podgoria,
Ştefăneşti,
Muscel.
Biserică,
anexe
gospodăreşti, clopotniţă, chilii ridicate de
Caplea Golescu, jupâniţa lui Radu Furcovici
(v.). Suport arhivistic: hrisovul (1 septembrie
1597 – 31 august 1598), semnat de voievodul
Mihai Viteazul (v.). Refacere în secolul XVIII
(1755-1765), pisanie originală (17 iulie
1766), domn al Ţării Româneşti, Scarlat
Ghica (1758-1761; 1765-1766). Reabilitări
ulterioare. Stareţe cu activitate relevantă:
Elisafta, Epracsia, Ecaterina, Zosima,
Semfora. Danii oferite de mari boieri şi
demnitari, meşteşugari, negustori. Suprafeţe
arabile, păduri, livezi, animale domestice, vii,
iaz, mori, ateliere, han, clăcaşi, hotărnicii.
Diminuarea potenţialului economic, la
începutul secolului XIX, unificare cu Schitul
Nămăeşti,
Muscel,
decizia
Sfatului
Administrativ al Munteniei (6 aprilie 1834).
Astăzi, biserică de mir. Considerat unul dintre
cele mai vechi schituri rurale din ArgeşMuscel. Volum monografic (2012), Spiridon

SCHITUL CIOMĂGEŞTI (Secolul
XVII). Aşezământ ortodox tradiţional pentru
călugări, integrat sistemului monahal autohton
al Munteniei. Ctitor: Radu, feciorul lui Stan,
din Ciomăgeşti, Argeş, apartenenţă la cinul
Mănăstirii Cozia, Vâlcea, sub numele Roman.
Închinarea unor suprafeţe agrare, moştenite
de la predecesori, împreună cu schitul
construit, egumenului Avcsentie al Coziei,
prin zapisele datate 21 martie 1692 şi 26
martie 1692. Ulterior (1808), biserică de mir.
Scriere monografică (2012), Spiridon
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Cristocea (v.), alte
documentare. (S.P.P.).

valoroase

limitrofe. Suprafeţe arabile, pădure, livezi, vii,
iaz, animale domestice, moară, clăcaşi,
hotărnicii. Diminuarea potenţialului economic
la începutul secolului XIX, unificare cu
Schitul Nămăeşti, Muscel, decizia Sfatului
Administrativ al Munteniei (6 aprilie 1834).
Ulterior, biserica de mir Dobreştii de Sus
(1865, 1872). Alte schituri, din secolul XVII
mai puţin cunoscute în Argeş-Muscel:
Budişteni/Leordeni; Gura Văii Mari şi Fundul
Văii
Mari/Ştefăneşti;
Măguricea/Piteşti;
Oarja, Râca; Valea Gruiului/Piteşti; Valea
Popii/Ştefăneşti; Văleni Grigore Grădişteanu
şi Văleni Zaharia-Zosim/Sălătrucu. Volum
monografic (2012), Spiridon Cristocea (v.).
Numeroase atestări documentare. (S.P.P.).

atestări

SCHITUL DIN BĂDICENI (17871865). Lăcaş monahal tradiţional de cult
ortodox pentru călugăriţe, hramul Intrarea în
Biserică, din comuna Mălureni, Argeş.
Biserică, anexe gospodăreşti, clopotniţă,
chilii, ridicate în 1787-1800. Ctitori: Parthenie
(arhimandrit) şi fraţii Iacov (logofăt), Pavel
(postelnic), Dorotheu (arhimandrit), Nichifor
(monah). Stareţă cu activitate relevantă:
Ripsimia. Danii oferite de familii înstărite din
Bădiceni şi satele limitrofe. Suprafeţe arabile,
livezi, moară, animale domestice, vie, ţigani,
hotărnicii, regăsite în Testamentul schitului
Bădiceni (2 decembrie 1826). Diminuarea
potenţialului economic după secularizarea
averilor mănăstireşti (1863) şi reforma agrară
(1864), din timpul domniei lui Alexandru
Ioan Cuza (1859-1866). Patrimoniu preluat de
Mănăstirea Curtea de Argeş. Astăzi, biserică
de mir (1892, 1984-1990). Alte schituri, din
secolul XVIII mai puţin cunoscute în ArgeşMuscel:
Bândea/Berevoeşti;
Brătăşeşti/Albeştii
de
Argeş;
Lacul
Negru/Călineşti;
Prosia/Muşăteşti;
Uda.
Volum
monografic
(2012),
Spiridon
Cristocea
(v.).
Numeroase
atestări
documentare. (S.P.P.).

SCHITUL
DRAGOSLAVELE
(1949~). Locaş monahal creştin – ortodox,
integrat reşedinţei de vară a patriarhului
României, comuna Dragoslavele, zona
tradiţională Muscel. Biserică de mir/paraclis,
hramul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe,
edificată în Maramureş, amplasată, iniţial, la
Predeal, Braşov. Edificiu relocat în
Dragoslavele, din iniţiativa patriarhului
Iustinian Marina (1948-1977), sfinţire, 21
august 1949. Grup de călugări. Ziduri de
incintă,
anexe
gospodăreşti,
terenuri
cultivabile, pomi fructiferi, parc sistematizat,
pădure.
Aşezământ
social
–cultural.
Temporar, şcoală de cântăreţi bisericeşti
(1950-1960).
Conlucrări
spirituale
comunitare. Studii monografice: Ioan Pârvu,
Gheorghe Cârstina, Ion Apostol (parohi), Ion
Popescu-Argeşel
(v.),
alte
atestări
documentare. (S.P.P.).

SCHITUL DIN HAITEŞTI (Secolul
XVII - 1834). Lăcaş monahal tradiţional de
cult ortodox pentru călugăriţe, hramul Sfânta
Înălţare, existent în comuna Dobreşti,
Muscel. Biserică, anexe gospodăreşti,
clopotniţă, chilii ridicate în vremea domnului
Ţării Româneşti, Matei Basarab (v.). Suport
arhivistic: hrisovul din 11 septembrie 1646-31
august 1647, invocând numele voievodului
amintit. Reconstrucţie (1720), Radu Golescu
Stolnicul (v.), diverse reabilitări periodice.
Primirea călugăriţelor de la schitul de maici
din Râncăciov, Călineşti, Muscel (1775).
Stareţe cu activitate relevantă: Visarioana,
Elisafta Magdalena, Casiena, Pracsia, Ioanica.
Danii oferite de mari boieri şi demnitari,
familii înstărite din Dobreşti sau aşezări

SCHITUL
ULITA
(1767-1836).
Aşezământ ortodox tradiţional pentru
călugări, aparţinând comunei Bălileşti,
Muscel, integrat sistemului monahal autohton
al Munteniei. Catalogat ca făcând parte din
starea a patra (24 martie 1813), având
proprietăţi modeste. Ctitori: Constandin
Lăncescu, Ştefan (ieromonah) cu fiul său,
Ioan, amintiţi într-un zapis (20 iulie 1767);
Dimitrie Bobescu, de la Braşov, nominalizat
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I, Cluj (1939). Activitate productivă: Fabrica
de Sticlă, Mediaş, Sibiu; director, Fabrica de
Porţelan, Alba Iulia. Director: Institutul de
Cercetări Ceramice, Cluj; Fabrica de Textile,
Sfântu Gheorghe, Covasna (1939; 1941–
1942). Liber profesionist (1943–1944).
Deportat în lagăre din Germania şi Austria
(1944–1945).
Preşedinte,
Comunitatea
Evreilor,
Piteşti
(1992-2002).
Volum
memorial (2002): Am fost la Auschwitz
deţinutul A–13221. Contribuţii la reabilitarea
Sinagogii (Templului) din Piteşti, ilustrarea
rolului spiritualităţii mozaice în context
universal,
redimensionarea
comunităţii
amintite în viaţa Cetăţii. Importante aprecieri
publice antume şi postume. (S.P.P.).

printr-o jalbă oficială (20 aprilie 1813).
Biserică din zid, chilii, suprafeţe arabile, vie,
pomi, moară, vecinătăţi
cu Mănăstirea
Aninoasa. Egumeni cunoscuţi: Ştefan
(ieromonah), Sava (ieromonah), Ghermano,
Voicu. Construcţii zdruncinate prin cutremure
şi patrimoniu adiacent, preluate de Mănăstirea
Aninoasa (12 decembrie 1836), din dispoziţia
protopopului
Elefterie
al
Muscelului.
Demolări ulterioare, edificarea bisericii de
mir, ctitor, Ion Prislopeanu (1926). Scriere
monografică (2012), Spiridon Cristocea (v.).
Importante atestări documentare. (S.P.P.).
SCHMIDT, Heinrich W. (n. Piteşti,
Argeş, 28 ianuarie 1877 - Piteşti, Argeş, 19
iulie 1960). Inginer, gospodărie comunală,
urbanist, proprietar funciar. Liceul/Colegiul
Ion C. Brătianu, Piteşti (1885), Politehnica
din Berlin (1898). Activitate specializată în
domeniu: şef, Serviciul Tehnic al Comunei
Piteşti (1909-1949). Autor, Memoriu
justificativ privind întocmirea planului de
sistematizare a oraşului Piteşti (10 decembrie
1910), acceptat la Consiliul Tehnic Superior,
Ministerul de Interne, Bucureşti (1911).
Coordonator: reabilitarea Uzinei de Apă,
Gropeni, Argeş (1920-1926), elaborarea
studiilor de sistematizare privind reşedinţa
Argeşului (1933-1949), arhitecţi, Paul
Smărăndescu,
Bucureşti,
Alexandru
Zamfiropol (v.), Kikera Constantinescu (v.),
Piteşti. Donator comunitar, suprafeţe de teren,
Valea Nandrii, Dârmăneşti, Muscel, pentru
edificarea clădirii Primăriei, autentificare
Tribunalul Muscel (1936). Contribuţii
importante la definirea caracteristicilor
moderne ale localităţii Piteşti. Aprecieri
publice antume şi postume. (G.N.P.).

SCHREIER, Iosef I. (Sfârşitul
secolului XIX – Prima jumătate a secolului
XX). Tipograf, editor, donator comunitar.
Familie de origine germană, stabilită la
Piteşti, Argeş, în perioada construirii căii
ferate spre Bucureşti (1870-1872). Preluarea
Tipografiei Gheorghe Popescu, din Piteşti,
reutilare,
noua
denumire,
Tipografia
Transilvania, patron, Iosef I. Schreier,
arendaş temporar, Mitu C. Petrache (v.), zona
centrală urbană, strada Şerban Vodă, Nr. 89.
Portofoliu vândut (1935) lui Traian
Novacovici (v.). Notificare frecventă, Iosif
Şreier, listat în Tabloul tipografiilor din
judeţul Argeş (10 februarie 1923).
Numeroase titluri de valoare editate la
Tipografia Transilvania, promovarea culturii
naţionale, implicări constante în viaţa Cetăţii.
Aprecieri publice antume şi postume.
(M.D.S.).
SCHULLERI
(Secolul
XIX~).
Familie tradiţională din Piteşti, Argeş, origine
germană, stabilită la sud de Carpaţi, după
1867. Mici întreprinzători, funcţionari , cadre
didactice, oameni de cultură, donatori
comunitari. Religie romano-catolică. Mai
cunoscuţi: George S. (1861-1938), patron
fondator,
Atelierul
Schulleri,
Piteşti;
Katherine S. (1872-1955); Hermina S.
(1900-1938), căsătorită cu Nicolae Rădulescu

SCHOBEL, Leopold S. (n. Daneş,
Mureş, 8 octombrie 1918 – Piteşti, Argeş, 21
noiembrie 2003). Jurist, manager, militant
politic, poliglot. Stabilit la Piteşti, Argeş, din
1991. Liceul de Stat Principele Nicolae,
Sighişoara, Mureş (1937), bacalaureatul,
Liceul Gheorghe Lazăr, Sibiu (1938),
Facultatea de Drept, Universitatea Ferdinand
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(1894-1944); Selma S. (1894-1987); Iohann
S., nominalizat în Anuarul general al
oraşului Piteşti şi judeţului Argeş (1936), de
Vlad Furtună. Contributori financiari, biserica
etnicilor din localitate. Implicări în diferite
proiecte iniţiate de Primăria Piteşti şi
Prefectura Argeş. Generaţii ulterioare stabilite
în Germania. Consemnări arhivistice, alte
atestări documentare. Aprecieri publice
antume şi postume. (N.P.L.).

Târg din Piteşti; Cap de ţăran din Argeş.
Expoziţii personale sau de grup: Piteşti (1909;
1960); Bucureşti, Tinerimea Artistică, saloane
oficiale,
alte
reuniuni
în
domeniu
(1913~1975), Ploieşti, Prahova (1924),
Craiova, Dolj (1926; 1966), Brăila, Buzău,
Galaţi, Timişoara. Exprimări externe: Franţa
(1925; 1932), Ungaria (1928), Grecia (1929),
Macedonia (1929), Turcia (1929). Lucrări în
muzeele: Brăila, Craiova, Galaţi, instituţii
administrative, colecţii particulare. Distinct
(1960), Muzeul Judeţean Argeş, Donaţia
Rudolf Schweitzer-Cumpăna (147 de piese).
Retrospective
aniversare.
Preocupări
didactice, Institutul de Arte Plastice Nicolae
Grigorescu,
Bucureşti
(1951-1961).
Colaborator, diverse periodice din România:
articole, studii, interviuri, comentarii,
dezbateri tematice. Apropiat proiectelor
culturale din Argeş - Muscel. Maestru emerit
al artei (1957). Eponimii: placă memorială, la
Piteşti (1988); piaţă publică (Zona Titan) şi
fundaţie, în Bucureşti (1996); Galeria de Artă,
Muzeul Judeţean Argeş (2006). Implicări
constante în viaţa Cetăţii. Alte importante
aprecieri publice antume şi postume.
(S.C.N.).

SCHWARTZ, Johann F. (n. 1865,
Piteşti, Argeş, octombrie, 1935). Proprietar
imobiliar, negustor, donator comunitar. Patron
fondator, fabrică de bere în Piteşti, agreată, în
1925, de Camera de Comerţ şi Industrie
Argeş, Primăria Piteşti, Serviciul Sanitar
Urban. Nominalizat în statisticile economice,
evidenţele financiare interbelice, registrul
firmelor din Piteşti. Sume de bani oferite
pentru ajutorarea celor aflaţi în dificultate,
înzestrarea
aşezămintelor
eclesiastice,
şcolilor. Aprecieri publice antume şi postume.
(I.D.P).
SCHWEITZER, Adolf
(Sfârşitul
secolului XIX – Prima jumătate a secolului
XX). Industriaş, manager. Patron fondator,
Atelier Mecanic şi Metalurgie, Piteşti, Argeş
(Strada Egalităţii), administraţie militară
germană de ocupaţie (1916–1918), capital
investit, 32 500 lei aur, capacitate, 14 HP, 15
lucrători (1927), 650 000 lei, 15 HP, 20 de
lucrători (1939). Evoluţia economică a urbei
în anii interbelici. (T.C.A.).

SCOBAI, Ovidiu (Piteşti, Argeş, 1947).
Inginer, construcţii de maşini, sportiv de
performanţă,
automobilism,
manager.
Activitate permanentă: Întreprinderea de
Autoturisme/Compania
Dacia
Renault,
Colibaşi/Mioveni, Argeş (1969-2011). Pilot
de încercări, primele testări, Renault 12/Dacia
1300, Putna, Suceava (1969). Component
fondator: Echipa de raliuri - Dacia (1978);
Departamentul Competiţii (1978), alte
structuri în domeniu (1979-1992). Pilot sau
copilot, numeroase concursuri continentale.
Campion naţional (1972~1992), vicecampion
mondial (1985). Contribuţii directe la:
evoluţia activităţii de cercetare pentru
fabricarea
autoturismelor;
dezvoltarea
modelului Dacia Nova; organizarea de
reuniuni tematice naţionale şi internaţionale;
diversificarea
preocupărilor
Direcţiei
Fiabilitate şi Incidentologie a companiei

SCHWEITZER-CUMPĂNA, Rudolf
L. (Piteşti, Argeş, 9 mai 1886 - Bucureşti, 17
februarie 1975). Artist plastic, pictură,
grafică, profesor universitar. Liceul/Colegiul
Ion C. Brătianu, Piteşti (1904), Academia de
Artă, Berlin, Germania (1908), Clasa Adolf
Schlabitz, Artur Kampf, Erich Hauche.
Documentare ulterioară, Italia (1939).
Activitate preponderentă în Capitală. Operă
vastă, peste 30000 de tablouri, desene,
crochiuri. Distinct: Baci din Muscel;
Potcovar din Piteşti; La moară în Argeş;
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amintite. Diverse
(L.V.M.).

aprecieri

(1867-1869); Şcoala Nr. 1, Câmpulung (18691873); Şcoala Normală Carol I, Câmpulung
(1896-1898). Revizor şcolar, Ministerul
Instrucţiunii Publice, Bucureşti. Membru,
Consiliul General al Judeţului Muscel.
Documentări externe, Germania (organizarea
învăţământului comercial), iniţiator în
domeniu, primele clase de profil, la
Câmpulung. Preocupat de evoluţia societăţii
autohtone în perioada modernă, adept al Marii
Uniri (1918). Corespondenţă cu oameni de
seamă ai ţării: Mihai Eminescu, Ion Luca
Caragiale, Alexandru Vlahuţă, Ion Slavici.
Figură emblematică a reşedinţei Muscelului.
Aprecieri comunitare antume şi postume.
(V.N.P.).

comunitare.

SCRIBAN,
Neofit/Nicolae
I.
(Burdujeni, Suceava, 1808 – Burdujeni,
Suceava, 9 octombrie 1884). Înalt ierarh al
Bisericii Ortodoxe Române, episcop, cărturar.
Activitate eclesiastică în Argeş (1862-1865;
1868-1873). Gimnaziul Vasilian, Iaşi,
Academia Mihaileană, Iaşi (1838), Colegiul
Sfântul Sava, Bucureşti (1839). Călugărit,
Mănăstirea Gorovei, Botoşani (1827). Preot,
ieromonah, catihet, protosinghel, Mănăstirea
Trei Ierarhi, Iaşi (1833~1840). Surghiun,
Mănăstirea Neamţ (1840-1842). Preocupări
didactice: Fălticeni, Suceava (1842-1843),
Neamţ (1843-1846), Trei Ierarhi, Iaşi (18461848), Seminarul Socola, Iaşi (1848-1862),
rector (1860-1862). Adept al Unirii
Principatelor Române, reprezentantul clerului
în Divanul ad-hoc al Moldovei (1857) şi al
sistemului reformator, promovat de principele
Alexandru Ioan Cuza. Arhiereu titular,
Edessa, Grecia (1862), locţiitor de episcop la
Argeş (1862-1865; 1868-1873). Volume
importante: Urziri istorice sau curs metodic
de istorie (1851); Foloasele Unirii
Principatelor (1856); Metoda pentru studiul
limbii elenice, I, II (1861-1862); Cuvinte
bisericeşti rostite la diferite ocazii (1868);
Încercări poetice. Discursuri politice.
Memoare şi scrisori politice (1870). Manuale,
traduceri din limba greacă, note de călătorie.
Distinct: gestionarea patrimoniului Episcopiei
de la Argeş în etapele amintite; reparaţii şi
extinderi la mănăstiri sau biserici; readucerea
Cancelariei episcopale de la Piteşti la Curtea
de Argeş, difuzarea culturii naţionale.
Aprecieri publice antume şi postume.
(S.P.P.).

SCURTU, Ion (n. Vedea, Argeş, 7
aprilie 1949). Inginer agronom, cercetător
ştiinţific gradul I, profesor universitar,
manager. Liceul Teoretic, Vedea (1968),
Institutul Nicolae Bălcescu, Bucureşti (1972).
Doctorat, ştiinţe agricole, Bucureşti (1982).
Stagii: Franţa, Italia, Japonia. Activitate
specializată: Staţiunea de Cercetare Agricolă
Teleorman (1972-1980); şef laborator (19801988), director ştiinţific (1988-1990), director
general (1990-2000), Institutul de Cercetare
pentru Legumicultură şi Floricultură, Vidra,
Ilfov. Preocupări didactice, Universitatea
Constantin Brâncoveanu, Piteşti, Argeş
(2000~): prorector (2003-2012); preşedintele
Senatului (2012~). Volume importante (autor,
coautor): Tratat de producerea legumelor
(1998); Carbohidrates in Grain Legumes
(London, 2001); Producerea legumelor în
câmp (2002); Horticultura României de-a
lungul timpului (2008); Economia şi
tehnologia culturilor agricole (2010).
Numeroase studii, lucrări ştiinţifice, proiecte,
granturi/contracte de cercetare, reuniunii
tematice
naţionale
şi
internaţionale.
Colaborări de presă, Bucureşti (1990-2000).
Membru titular (2002), vicepreşedinte, Secţia
Horticultură, Academia de Ştiinţe Agricole şi
Silvice, Bucureşti (2013~), alte
foruri
cunoscute în domeniu. Aprecieri
publice.
(C.D.B.).

SCUREI,
Dimitrie
(Cernăuţi,
Bucovina, 1846 – Câmpulung, Muscel, 1929).
Profesor, geografie, funcţionar de stat,
manager. Stabilit la Câmpulung, din 1867.
Liceul Aron Pumnul, Bucovina (1864),
Universitatea din Bucureşti. Activitate
didactică (succesiv): Şcoala Boteni, Muscel
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Piteşti (1975-1983, 1990, 1996). Exprimări
externe, Germania. Tablouri în mai multe
colecţii muzeale şi particulare. expoziţie
permanentă personalizată, Tileagd (2005).
Reabilitări murale, lucrări de ansamblu (în
colaborare), bisericile ortodoxe: Buciumi,
Ştefan cel Mare, Bacău (1984); Aştileu, Bihor
(1985); Hidişelul de Sus, Bihor (1986);
Drochia,
Republica
Moldova
(1999).
Preocupări literare, preşedinte, Societatea
Culturală Curtea Nouă, Argeş, România
(1990). Colaborări tematice, publicaţii din
Argeş, emisiuni media, alte exprimări
comunitare. Aprecieri publice. (S.C.N.).

SECARĂ, Gheorghe (n. Teslui, Olt, 28
aprilie 1941). Economist, profesor universitar
statistică, manager. Liceul Real, Lupeni,
Hunedoara (1961), Institutul de Studii
Economice, Bucureşti (1966). Stabilit la
Piteşti, din 1967. Doctorat, statistică,
Bucureşti (1994). Activitate didactică
permanentă: Liceul Economic, Piteşti (19671988), Centrul de Perfecţionare a Personalului
Economic din Agricultură,
Dobrogostea,
Argeş (1988-1993, director fondator);
Universitatea din Piteşti (1993~): secretar
ştiinţific al Senatului/cancelar (1996-2000);
prorector (2000-2004); rector (2004-2008).
Profesor universitar din 1998. Volume
importante: Statistica (1999); Statistică
aplicată (2002, în colaborare); Statistica:
Teorie şi aplicaţii (2004, în colaborare);
Statistica
microeconomică
şi
macroeconomică (2009, în colaborare);
Statistică economică: Manual universitar
pentru Învăţământul Frecvenţă Redusă
(2010, în colaborare). Numeroase articole,
studii, comunicări, referate, interviuri,
reuniuni tematice naţionale şi internaţionale,
granturi/contracte de cercetare. Documentări
externe, state europene. Membru, diverse
asociaţii specializate în domeniu, colegii
redacţionale, fundaţii. Contribuţii directe la:
înfiinţarea Facultăţii de Ştiinţe Economice şi
Administrative; diversificarea profilurilor,
aplicarea reformei curriculare, asigurarea
resurselor umane, în vederea optimizării
cursurilor, seminariilor şi laboratoarelor;
integrarea Universităţii în comunitatea locală.
Recunoaşteri publice. (M.C.S.).

SECĂRESCU, Aurel (Piteşti, Argeş, 6
noiembrie 1891 – Piteşti, Argeş, 1957). Ofiţer
de carieră, aerostier. Şcoala Militară,
Regimentul 6 Artilerie, Piteşti (1911).
Brevetat, observator din balon. Ascensiune la
bordul unui balon captiv (1916, combatant,
Primul Război Mondial (1916-1918). Misiune
specială de observaţie, deasupra frontului
inamic, salt cu paraşuta din balonul incendiat
de aviaţia germană (1 martie 1917).
Comandant, Compania 2 Aerostaţie, Piteşti
(1919-1940). Diverse atestări documentare
inedite în domeniu, Centrul de Studii şi
Păstrare a Arhivelor Militare Istorice, Piteşti.
Aprecieri publice antume şi postume.
(G.I.N.).
SECEREA ARGEŞULUI (1920~1924;
1929). Publicaţie periodică, editată la Piteşti
(25
aprilie
1920-1924;
1928-1929),
subintitulată Organ al Partidului Ţărănesc
din Argeş. Secretar de redacţie: Ion I.
Rădulescu (v.). Tipografia Progresul
Alexandru Haralambie Rădulescu (v.).
Articole politice, versuri satirice, folclor,
probleme economice, cronici, divertisment.
Colaboratori: Mihail Călinescu (v.), Grigore
T. Coandă (v.), Nicolae Brânzeu (v.), Marin
Piţigoi (v.). Diverse atestări documentare.
(I.I.B.).

SECARĂ, Traian (n. Cătălani, Tileagd,
Bihor, 5 mai 1947). Artist plastic, pictură,
artă sacră, muzeograf. Stabilit la Piteşti,
Argeş, din 1975. Şcoala Medie Aleşd, Bihor
(1964), Institutul de Arte Plastice Nicolae
Grigorescu, Bucureşti (1975), Clasa Corneliu
Baba. Muzeograf, Galeria de Artă, Piteşti
(1975-1984).
Specializare,
Patriarhia
Română, atestare în domeniul picturii
eclesiastice. Expoziţii personale sau de grup,

SECERA
MUSCELULUI
(1922~1937). Publicaţie săptămânală (lunară
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din Principatele Unite, prin decretul Domnesc
Nr. 606, semnat de Alexandru Ioan Cuza
(1859-1866),
la
5
august
1862.
Responsabilitatea construirii şi întreţinerii
podurilor şi drumurilor principale din judeţele
Argeş, Muscel, Dâmboviţa, denumite, prin
Legea adoptată în 1868, căi naţionale.
Reorganizări
ulterioare,
raportate,
în
principal, la: extinderea şi modernizarea
traseelor rutiere spre Bucureşti, Craiova,
Râmnicu-Vâlcea, Braşov; realizarea primei
autostrăzi
din
România
(1967-1973);
executarea
Drumului
Naţional
Transfăgărăşean
(1970-1974).
Districte,
cantoane, baze de producţie, echipe şi utilaje
specifice.
Investiţii
guvernamentale.
Valoroase lucrări inginereşti de artă, atelier
mecanic central (1985), sediul administrativ
funcţional (1986), inaugurate cu ocazia
desfăşurării Conferinţei VII pe ţară, Piteşti, 10
octombrie 1986. Sărbătorirea celor 130 de ani
de pe DN 73 C, Schitu Goleşti - Curtea de
Argeş; 22 mai 1992, şef secţie, Ioan Gheorghe
(v.). În 2011: atribuţii, exclusiv, pentru zona
Argeş-Muscel, gestionate sub patronajul
Ministerului
Transporturilor,
Direcţia
Generală de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale
din România, şef secţie, Sebastian Aldea.
Numeroase implicări în evoluţia localităţilor
urbane şi rurale din acest areal. (G.N.P.).

din anul II), apărută la Câmpulung, Muscel,
subintitulată Ziar al Partidului Ţărănesc.
Primul număr: 1 februarie 1922. Girant
responsabil: Ion G. Muşatescu (avocat).
Tipografia
Gheorghe
N.
Vlădescu,
Câmpulung, Muscel (v.). Articole socialpolitice, mesaje, ştiri; versuri satirice,
epigrame, parodii. Texte de Simion
Mehedinţi, Ion Mihalache (v.). Colaboratori:
Alexandru Muşatescu (v.), Dumitru A.
Vlădescu, Moise Marinescu, Nicolae P. Şuţa
(avocat), alţi fruntaşi politici din Câmpulung.
Diverse atestări documentare. (I.I.B.).
SECERA ŞI CIOCANUL (1951-1989).
Publicaţie
cotidiană
(1951-1974)
şi
săptămânală (1974-1989), apărută la Piteşti,
Argeş. Subtitlu: Organ al Comitetului
Regional/Judeţean
al
Partidului
Muncitoresc/Comunist
Român
şi
al
Sfatului/Consiliului
Popular
Regional/Judeţean Argeş. Primul număr: 16
martie 1951. Redactori - şefi cu activitate
îndelungată: Gheorghe Stănculescu (v.),
Nicolae Oanţă (v.). Redactori - şefi
adjuncţi/secretari de redacţie: Dumitru
Opincaru, Gheorghe Dumitraşcu (v.), Marin
Manolache
(v.);
redactori/şefii
de
rubrică/redactori principali, Horaţiu Mahu
(v.), Ion Popescu (v.), Marin/Marius
Diaconescu (v.), Traian Ulmeanu (v.), Ioana
Girardi (v.), Gheorghe Buţoiu (v.), Cicerone
Muşat, Constantin Apostol (v.), Ion Ţuca,
Gelu Bratu (v.). Încetarea apariţiei, 22
decembrie 1989, în contextul evenimentelor
revoluţionare din Capitală. Articole de fond,
reportaje, analize, anchete, comentarii,
informaţii, note, interviuri, mese rotunde, ştiri
externe, cronici. Rubrici speciale pentru:
industrie, agricultură, investiţii, învăţământ,
cultură. Implicări constante în realităţile din
Argeş-Muscel. (I.I.B.).

SEKELY, Carol (Secolul XIX). Medic,
proprietar urban, origine transilvăneană.
Stabilit în Argeş, din 12 mai 1832. Facultatea
de Medicină, Viena, Imperiul Habsburgic.
Medic-şef, Ocrugul/Regiunea IV ArgeşMuscel, sediul la Piteşti (1932), structură
adoptată prin Regulamentul Organic (1831).
Transferat, temporar, Câmpulung (30 mai
1833), pe timpul combaterii molimei de vărsat
şi lingoare, care bântuiau în Muscel.
Nominalizat,
Catagrafia
Episcopiei
Argeşului (23 septembrie 1847), domiciliul
stabil, Mahalaua Sfântul Nicolae, Piteşti.
Religie
calvină.
Competenţe
pentru
localităţile judeţului Muscel. Înscris în diverse
documente ale timpului. Aprecieri publice
antume şi postume. (C.G.C.).

SECŢIA
NAŢIONALĂ
DE
DRUMURI/CIRCUMSCRIPŢIA
III
PODURI ŞI ŞOSELE, PITEŞTI (1862~).
Unitate teritorială specializată, înfiinţată,
împreună cu alte 11 structuri asemănătoare
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expropriate prin Legea pentru Reforma
Agrară din 23 martie 1945, adoptată de
guvernul condus de Petru Groza, ori deciziile
ulterioare. Retrocedări selective, către urmaşi,
după 1990. Surse arhivistice şi alte atestări
documentare. (I.I.Ş.).

SELACOLU, Ecaterina C. (Sfârşitul
secolului XIX - Prima jumătate a secolului
XX). Mare proprietar funciar din Argeş.
Întinse suprafeţe de teren în localitatea
Verneşti, plasa Argeş, expropriate prin Legea
pentru Reforma Agrară din 23 martie 1945,
adoptată de guvernul condus de Petru Groza,
ori deciziile ulterioare. Retrocedări selective,
către urmaşi, după 1990. Surse arhivistice şi
alte atestări documentare. (I.I.Ş.).

SEMINARUL TEOLOGIC NEAGOE
VODĂ DIN CURTEA DE ARGEŞ (1836~).
Instituţie de învăţământ eclesiastic, aparţinând
Episcopiei Argeşului/ şi Muscelului, înfiinţat
conform
prevederilor
Regulamentului
preparandial, valabil de la 2 noiembrie 1834.
Iniţial, sediul în Piteşti, Argeş (1836-1838).
Fondator:
Ilarion,
Gheorghiadis
(v.).
Contribuţii distincte la evoluţia şcolii
preoţeşti: episcopii Clement (v.), Ghenadie
Ţeposu (v.), Ghenadie Petrescu (v.), Calinic
Argatu (v.); patriarhul Iustinian Marina. Sedii
succesive: Schitul Buliga, Piteşti (18361838); local propriu, Curtea de Argeş (18381839; 1859-1866, arhitect, Iohann Schlatter;
1881-1901; 1925~). Mănăstirea Curtea de
Argeş (1839-1859; 1866-1881). Încetarea
temporară a activităţii specifice (1848-1851;
1901-1919; 1933-1934; 1941-1945; 19481955; 1957-1968; 1977-1990). Pregătirea
preoţilor pentru parohiile ortodoxe din
România. Directori cunoscuţi: Anania
Melegă, Stanciu Vătăşescu, Dimitrie Jianu
(v.), Ghelasie Basarabeanu, Zaharia Boerescu,
Gheorghe Drăgănescu. Edificarea noului
complex şcolar (1924-1936): săli de clasă,
internat,
bibliotecă,
fermă
agricolă.
Reorganizare fundamentală după 1990.
Adaptarea la cerinţele proprii etapelor
contemporane, absolvenţi pentru admiterea în
facultăţi teologice, promovarea proiectelor
specifice domeniului. Scrieri monografice:
George C. Drăgănescu (1900); Mihai Chiriţă.
Importante atestări documentare. (S.P.P.).

SELCA/ANTREPRIZA/ŞANTIERUL
DE CONSTRUCŢII Nr. 1, PITEŞTI
(1975~). Unitate specializată, importantă
pentru redefinirea urbană a reşedinţei
Argeşului. Denumirea actuală, SC Selca SA,
din 1991. Anterior: şantier (1975-1978),
antrepriză (1978-1991), aparţinând Trustului
de Construcţii Argeş. Manageri cunoscuţi: Ion
Popescu (v.), Gheorghe Măndiţă (v.), Ioan
Bat (v.). Privatizare, prin cumpărarea
acţiunilor de SC Alcadivo SA (1998). Locaţie
proprie, strada Depozitelor, Piteşti. Lucrări
reprezentative: Primăria (1993-1995) şi
Catedrala Ortodoxă din Mioveni, Argeş
(1995-2011); Sediul Inspectoratului de Poliţie
Argeş (2005-2007); Staţia de Epurare Prundu,
Piteşti (2010-2011, modernizare). Colaborări
constante cu instituţii publice, agenţi
economici, alte structuri asemănătoare.
Activitate profitabilă. Implicări comunitare
permanente. (D.I.G.).
SELTEA, Constantin (A doua
jumătate a secolului XIX - Începutul secolului
XX). Mare proprietar funciar din Argeş.
Întinse suprafeţe de teren, localitatea Cepari,
plasa Argeş, expropriate prin Legea pentru
definitivarea Reformei Agrare din 17 iulie
1921, aplicată de guvernul condus de
Alexandru Averescu. Importante surse
arhivistice. (I.I.Ş.).

SEMINARUL
TEOLOGIC
PATRIARHUL
MIRON
DIN
CÂMPULUNG
(1922-1934;
1994~).
Instituţie liceală de învăţământ eclesiastic,
organizată în spaţiile Mănăstirii Negru Vodă,
sub înaltul patronaj al Patriarhiei Ortodoxe

SELTEA, Nicolae (Sfârşitul secolului
XIX - Prima jumătate a secolului XX). Mare
proprietar funciar în Argeş. Întinse suprafeţe
de teren din localitatea Urşi, plasa Cuca,
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Române (1 septembrie 1922). Interior, şcoala
de
cântăreţi
bisericeşti
(1911-1914).
Denumire personalizată (1925). Prevalenţă
pentru: orfanii Primului Război Mondial
(1916-1918), fiii invalizilor de război şi ai
preoţilor din Muscel, durata studiilor, opt ani,
34 de materii, 20 de profesori. Prima promoţie
(1930), director, Isaia Nicolescu, absolvenţi
excepţionali, viitorul patriarh, Iustin Moisescu
(v.), respectiv Ion Pulpea, devenit profesor
universitar la Facultatea de Teologie,
Bucureşti (1939-1988). Incendiu devastator (8
mai 1934), încetarea activităţii. Transferarea
elevilor: Şcoala Normală, Câmpulung
(provizoriu); Seminarul Teologic Curtea de
Argeş. Redeschidere instituţională (1994),
prin grija patriarhului Teoctist, a epsicopului
Argeşului şi Muscelului, Calinic Argatu (v.).
Diverse atestări documentare. (M.M.B.).

SEPEŢEANU, Haralambie (Secolul
XX). Profesor, istorie, funcţionar de stat,
inspector ministerial, publicist. Originar din
Argeş, domiciliat la Piteşti. Şcoala Normală
de Băieţi, Piteşti (1930), Universitatea din
Bucureşti (1935). Activitate didactică: Şcoala
Normală/Şcoala Medie Nr. 3/Colegiul
Alexandru Odobescu, Piteşti; licee din
Capitală:
Ministerul
Învăţământului,
Bucureşti. Distinct: director, Căminul
Cultural Judeţean Argeş (1945-1950).
Iniţiative privind reactivarea aşezămintelor
rurale interbelice; organizarea instituţiilor de
stat specifice etapei invocate; diversificarea
activităţilor artistice. Fondator, Corala
Cântarea Argeşului, Piteşti (17 ianuarie
1946), numeroase spectacole (1946-1948).
Colaborări, publicaţii ale timpului, editate la
Piteşti. Implicări constante în viaţa Cetăţii.
Atestări documentare, Biblioteca Judeţeană
Dinicu Golescu, Argeş. Aprecieri publice
antume şi postume. (L.I.P.).

SENESLAU (Secolul XIII). Voievod,
~1247~, stăpân al teritoriilor româneşti din
stânga Oltului, reşedinţă la Argeş, perceput
ca fondator al unei formaţiuni administrative
medievale prestatale în Depresiunea Titeşti
sau Aref. Nominalizat, prin Diploma
Ioaniţilor, 2 iunie 1247, emisă de regele
Ungariei, Bela IV (1235-1270), cu drepturi
depline asupra acestui teritoriu. Stimularea
activităţii
economice
locale,
fixarea
structurilor sociale, a dărilor şi a slujbelor în
raport de proprietăţile funciare. Lansarea
zonei Argeş, ca nucleu al viitorului stat Ţara
Romnânească. (V.G.N.).

SERAFIM (Sfârşitul secolului XIX~).
Familie tradiţională din Piteşti, Argeş. Cadre
didactice, muzicieni, funcţionari publici. Mai
cunoscuţi: Nicolae V. S. (v.), formator de
talente, artă plastică, membru fondator,
Societatea Corală Farmecul, Piteşti (1908);
Mihail N. S., animator cultural, societăţile
culturale Liedertafel şi Farmecul, Piteşti;
Traian N. S., inspector, Casa Autonomă a
Monopolului Statului, Bucureşti, Filiala
Argeş; instrumentist, vioară, Cvartetul din
Piteşti (1925~); profesor, Liceul de Muzică,
Piteşti (1960-1968). Implicări constante în
viaţa Cetăţii. Evocare, Silvestru D. Voinescu
(v.), Un secol de activitate corală în Piteşti
(1971). Alte atestări comunitare. (L.I.P.).

SENTINELA
ARGEŞULUI
(1920~1923). Publicaţie săptămânală, apărută
la Piteşti, subintitulată Ziar popular
independent al apărătorilor neamului.
Primul număr: 8 august 1920, editat de
Societatea Munţii Coţi a demobilizaţilor.
Fondatori:
Vasile
Purcăreanu
(v.).
Tipografiile Transilvania Iosif Schreier (v.) şi
Liga Poporului, Piteşti. Scopul gazetei:
promovarea revendicărilor demobilizaţilor din
Primul Război Mondial, cu deosebire,
împroprietărirea.
Diverse
atestări
documentare. (I.I.B.).

SERAFIM, Nicolae V. (A doua
jumătate a secolului XIX - Începutul secolului
XX). Artist plastic, pictură, profesor, desen şi
caligrafie. Domiciliat la Piteşti, Argeş. Studii
în domeniu, Paris, Franţa. Activitate
didactică, Gimnaziul de Băieţi/Colegiul Ion
C. Brătianu, Piteşti (1872-1878; 1882-1904).
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(1787); 12 mineie de la Buda (1804-1805);
Slujba Sfântului Nifon (1806); Octoihul
(1811). Traduceri din limba greacă: Apologia
(1819); Şase cuvinte pentru preoţie de
Sfântul Ioan Gură de Aur (1820). Valoroase
atestări documentare. Importante aprecieri
publice antume şi postume. (S.P.P.).

Tablouri, desene, schiţe, tematică laică sau
eclesiastică, aflate, parţial, în patrimoniul unor
familii sau instituţii din Piteşti (Biblioteca
Judeţeană Dinicu Golescu, Colegiul Ion C.
Brătianu, Biserica Sfântul Gheorghe).
Diverse implicări în viaţa Cetăţii. Invitaţie
nominalizată la inaugurarea Palatului
Comunal Piteşti (30 octombrie 1886), primar
Nicolae Constantinescu (v.), astăzi, Galeria de
Artă, alte atestări documentare. Aprecieri
publice antume şi postume. (S.C.N.).

SFATUL
NEGUSTORESC
DIN
PITEŞTI (Sfârşitul secolului XIX – Prima
jumătate a secolului XX). Asociaţie
profesională a micilor întreprinzători,
domiciliaţi în reşedinţa Argeşului, caracter
deschis, activitate realizată paralel cu
exprimarea Camerei de Comerţ şi Industrie,
Piteşti. Demersuri relevante pentru perioada
interbelică: reuniuni sistematice; mijlocirea
contractării creditelor bancare; organizarea
unor expoziţii economice; edificarea sediului
propriu (intersecţia strada Fraţii Goleşti Calea Craiovei, demolat în 1978. Implicare în
acte caritabile: donarea, prin intermediul
Primăriei Piteşti, a sumei de 188 550 lei,
pentru victimele cutremurului din 9/10
noiembrie 1940. Consemnări documentare în
Istoria municipiului Piteşti (1988), alte surse
arhivistice sau bibliografice. (T.C.A.).

SERGHIADE/SERGIESCU,
Toma
(Conţeşti, Davideşti, Muscel, 1812 - ?).
institutor, funcţionar de stat, pitar. Pregătire
didactică în Capitală. Activitate specializată:
Şcoala Publică Naţională, Râmnicu Vâlcea
(1835-1843); Şcoala Primară Domnească,
Piteşti,
Argeş
(1843-1848),
director.
Colaborări în domeniu, cu Petrache Poenaru
(v.) şi Nicolae Simonide (v.). Iniţiative
privind: construirea, extinderea, dotarea
instituţiilor de învăţământ amintite; sporirea
numărului de elevi; implicarea cadrelor
didactice în viaţa comunitară. Participant la
acţiunile protestatare din 1848, în Piteşti,
destituit după înfrângerea revoluţiei. Diverse
atestări documentare. Aprecieri publice
antume şi postume. (I.M.D.).

SFATUL
ORAŞULUI
PITEŞTI
(1582-1864). For administrativ al localităţii,
constituit din reprezentanţi ai mahalalelor şi
profesiunilor importante ale urbei, numiţi,
convenţional, pârgari (de regulă, 12). Erau
coordonaţi de un judeţ, care împărţea
dreptatea, mai cunoscuţi: Ivan (1596), Andrei
(1636), Pătru (1677-1678), Draga Gheorghe
(1688). Colaborări cu: dregătorul domnesc
(pârcălab, postelnic, ceauş, logofăt); episcopul
Argeşului; căpitanul Argeşului. Personalitate
juridică din 1831, prin Regulamentul Organic
al Ţării Româneşti, legiuire ce acorda
autonomie principalelor aşezări din Muntenia.
Confirmarea preşedintelui Sfatului de Curtea
de la Bucureşti. Reorganizări importante după
1864. Numeroase atestări documentare.
(I.T.B).

SEVASTIAS, Iosif (Malaia, Vâlcea,
1750 - Bucureşti, 27 octombrie 1820). Înalt
ierarh al Bisericii Ortodoxe Române, cărturar.
Activitate eclesiastică în Argeş (13 decembrie
1793 - 27 octombrie 1820). Ierodiacon,
ieromonah,
protosinghel,
Episcopia
Râmnicului; egumen, Mănăstirea Sfântul
Dumitru, Craiova, Dolj; episcop onorific, de
Sevasta, Armenia (1792). Primul episcop al
noii eparhii de la Argeş. Iniţiator: pregătirea
preoţilor, Şcoala Mănăstirii Antim, Bucureşti;
tipografiile pentru cărţi bisericeşti, Curtea de
Argeş (1803), Râmnic, Bucureşti; restaurări,
mănăstirile Curtea de Argeş (1804) şi Robaia,
Muşăteşti, Argeş. Noi ctitorii: Valea Danului,
Galeş/Brăduleţ, Săliştea/Uda (Argeş); Brezoi,
Malaia (Vâlcea). Volume editate: Evanghelie
(1784); Penticostar (1785); Liturghier
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SFATUL
POPULAR
AL
JUDEŢULUI
ARGEŞ
(1949-1950).
Instituţie
administrativă
tranzitorie,
competenţe stabilite prin Legea Nr. 17, din 15
ianuarie 1949, privind activitatea la nivelul
comunelor, plaselor, oraşelor, judeţelor.
Preluarea atribuţiilor Consiliului Popular
Judeţean Argeş (1948-1949). Comitet
Executiv Provizoriu, instalat la 10 aprilie
1949, comisii pe domenii, preşedinte,
vicepreşedinţi, secretar, birouri, secţii,
sectoare
specializate,
funcţionari.
Subordonare guvernamentală, reşedinţă la
Piteşti, personalitate juridică, drept de control
asupra sfaturilor populare din localităţile
teritoriale. Structură asemănătoare pentru
judeţul Muscel. În continuare: Sfatul Popular
Regional Argeş/Piteşti (1950-1968). Diverse
atestări documentare. (I.T.B.).

stabilite prin Legea Nr. 5, din 6 septembrie
1950. Reşedinţă: Câmpulung, Argeş. Domenii
prioritare: relansarea activităţii economice,
sociale şi culturale; evidenţa demografică;
întreţinerea căilor rutiere de interes local;
extinderea
electrificării;
generalizarea
învăţământului de şapte ani; construirea de
şcoli, dispensare, cămine culturale. Deputaţi
raionali, sesiuni trimestriale, comitet executiv,
preşedinte, vicepreşedinţi, secretar, secţii,
birouri, funcţionari. Analize privind realizarea
programelor anterioare, adoptarea unor
planuri de măsuri pentru etapele viitoare,
fixarea obiectivelor specifice instituţiilor
raionale specializate şi localităţilor rurale.
Preocupări asemănătoare la celelalte raioane
din Regiunea Argeş: Băbeni-Bistriţa, Costeşti,
Curtea de Argeş, Drăgăneşti-Olt, Drăgăşani,
Găeşti, Horezu, Piteşti, Potcoava, RâmnicuVâlcea, Slatina, Topoloveni, Vedea. Încetarea
activităţii conform Legii nr. 2, din 16
februarie 1968. Diverse atestări documentare.
(M.M.B.).

SFATUL
POPULAR
AL
JUDEŢULUI
MUSCEL
(1949-1950).
Instituţie
administrativă
tranzitorie,
competenţe stabilite prin Legea Nr. 17, din 15
ianuarie 1949, privind activitatea la nivelul
comunelor, plaselor, oraşelor, judeţelor.
Preluarea atribuţiilor Consiliului Popular
Judeţean Muscel (1948-1949). Personalitate
juridică,
buget
propriu,
atribuţii
coordonatoare asupra localităţilor aferente
pentru domeniile economic, social, cultural.
Comitet Executiv Provizoriu, instalat la 10
aprilie 1949, comisii pe domenii, preşedinte,
vicepreşedinţi, secretar, secţii, sectoare,
birouri specializate, funcţionari. Subordonare
guvernamentală, reşedinţă la Câmpulung.
Încetarea activităţii, conform Legii Nr. 5, din
6 septembrie 1950, apariţia Sfatului Raional
Muscel, existent până în 1968. Diverse
atestări documentare. (M.M.B.).

SFATUL
POPULAR
AL
RAIONULUI
PITEŞTI
(1950-1968).
Instituţie administrativă de stat, cu
personalitate juridică, subordonată Sfatului
Popular Regional Argeş. Responsabilităţi
teritoriale, coordonatoare asupra celor 28 de
comune (1960), conform prevederilor Legii
Nr. 5, din 6 septembrie 1950. Domenii
prioritare (selectiv): relansarea activităţilor
economice, sociale, culturale; evidenţa
demografică, întreţinerea căilor rutiere;
generalizarea învăţământului de şapte ani;
extinderea electrificării Sediu şi aparat
propriu. Deputat raionali, sesiuni trimestriale,
comitet executiv, preşedinte, vicepreşedinţi,
secretar,
secţii,
birouri
specializate,
funcţionari. Structuri asemănătoare la
raioanele: Băbeni Bistriţa, Costeşti, Curtea de
Argeş, Drăgăneşti-Olt, Drăgăşani, Găeşti,
Horezu, Muscel, Potcoava, Râmnicu Vâlcea,
Slatina, Topoloveni, Vedea. Încetarea
activităţii conform Legii Nr. 2, din 16
februarie 1968. Diverse atestări documentare.
(I.T.B.).

SFATUL
POPULAR
AL
RAIONULUI
MUSCEL
(1950-1968).
Instituţie administrativă de stat, cu
personalitate juridică, subordonată Sfatului
Popular Regional Argeş. Responsabilităţi
teritoriale de coordonare asupra oraşului
Câmpulung şi a celor 31 de comune (1960),
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permanentă, Intreprinderea Textila, Piteşti:
tehnolog (1958-1959); şef serviciu mecanic
(1959-1970); director tehnic (1970-1974),
director general (1974-1990). Unitate etalon
pe ţară, distinsă cu Titlul de Erou al Muncii
Socialiste (1983). Director fondator şi
acţionar: SC Novatex SA, Piteşti (1990-1997);
SC Textilcotton SA, Piteşti (1997-2000).
Simpozioane,
consfătuiri,
interviuri.
Colaborări cu firme din Spania şi Germania,
export în numeroase ţări africane, asiatice,
sud-americane. Contribuţii importante la
redimensionarea contemporană a industriei
textile din Argeş. (I.D.P.).

SFATUL POPULAR REGIONAL
ARGEŞ/PITEŞTI (1950-1968). Instituţie
administrativă, subordonată Guvernului,
înfiiţată în urma reorganizării teritoriale a
ţării, stabilită conform Legii Nr. 5, din 6
septembrie 1950, publicată în Buletinul
Oficial al Republicii Populare Române, din 8
septembrie 1950, modificată prin Decretul
Nr. 331, din 1952. Reşedinţă la Piteşti,
personalitate juridică, atribuţii pe teritoriul
Regiunii Argeş (1950-1952; 1961-1968),
respectiv Regiunii Piteşti (1952-1961),
constituită din fostele judeţe Argeş, Muscel,
Olt, Vâlcea. Competenţe prevăzute în
Decretul Nr. 259, din 28 decembrie 1950,
privind funcţionarea sfaturilor populare.
Deputaţi aleşi pe circumscripţii electorale
regionale, sesiuni ordinare şi extraordinare,
comitet executiv, comisii pe domenii
prioritare, preşedinte, vicepreşedinţi, secretar,
birouri, secţii, sectoare, unităţi specializate,
funcţionari. Program de lucru raportat la:
prevederile
oficiale,
deciziile
proprii,
obiectivele
naţionale,
zonale,
locale.
Coordonarea activităţii sfaturilor populare
orăşeneşti Piteşti, Câmpulung, Curtea de
Argeş, Drăgăşani, Găeşti, Râmnicu Vâlcea,
Slatina şi a celor raionale Băbeni – Bistriţa,
Costeşti, Curtea de Argeş, Drăgăneşti – Olt,
Drăgăşani, Găeşti, Horezu, Muscel, Piteşti,
Potcoava,
Râmnicu
Vâlcea,
Slatina,
Tololoveni, Vedea, totalizând, statistic, 15
800 km2, 365 de comune, 1 533 de sate. La 1
iulie 1959, populaţie recenzată, 1 158 130 de
locuitori, comparativ cu 917 680, în
decembrie 1930. După 1968: Consiliul
Popular al judeţului Argeş, unitate
administrativă cuprinzând inclusiv zona
tradiţională Muscel. Numeroase atestări
documentare. (I.T.B.).

SFETCU BURDEANU, Tita (Palanga,
Popeşti, Argeş, 5 mai 1920 - ?). Solistă,
muzică populară românească, realizator
media. Şcoală Agricolă, Găeşti, Dâmboviţa
(1938), Institutul de Folclor, Bucureşti
(1949). Activitate profesionistă: RadioBucureşti (1946-1950), prezenţe constante,
emisiunea Ora satului; ansambluri artistice
din Capitală. Numeroase turnee interne şi
internaţionale, împreună cu Maria Tănase,
Maria Lătăreţu, alţi interpreţi şi dirijori
renumiţi. Piese de referinţă: Brâul de la
Muscel; Pupa-ţi-aş coama, Bălan; Dulce-i
vinul ghiurghiuliu, Hora precupeţelor; Hai
salcâm, salcâm. Discografie. Consemnări
critice favorabile, alte aprecieri comunitare.
(L.I.P.).
SIBIANU, Iacob (Braşov, 1864 - ?).
Profesor, muzică, dirijor, cor, orchestră,
fanfară, instrumentist. Stabilit la Câmpulung,
Muscel, în 1895. Studii de specialitate, Braşov
şi Bucureşti, Conservatorul de Muzică şi Artă
Dramatică (1894). Prim violonist, Opera
Italiană, din Capitală. Activitate didactică, la
Câmpulung:
Şcoala
Normală/Colegiul
Pedagogic Carol I; Liceul/Colegiul Dinicu
Golescu (1895~). Organizarea mai multor
formaţii artistice ale elevilor, numeroase
spectacole în aşezări urbane şi rurale din
Argeş, Braşov, Dâmboviţa, Muscel, Olt,
Vâlcea. Formator de talente. Implicări
constante în viaţa Cetăţii. Atestări

SFETCOVICI, Mircea V. (n. Şipote,
Iaşi, 24 februarie 1934). Inginer mecanic,
industrie textilă, manager. Stabilit la Piteşti,
Argeş, din 1958. Şcoala Medie Tehnică
Metalurgică, Buzău (1952), Institutul
Politehnic, Iaşi (1958). Activitate specializată
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instrucţiuni, dezbateri pe diverse teme.
Senator de Argeş (1937-1939), reprezentând
Partidul Naţional Ţărănesc. Adept al
neangajării masive a României pe Frontul de
Est (1941). Contribuţii însemnate la
consolidarea şi diversificarea Forţelor Armate
Române în perioada interbelică. Deţinut
politic: arestat (1946), anchetat, judecat,
condamnat, zece ani temniţă grea, executaţi
parţial.
Decedat,
Penitenciarul
Aiud.
Aprecieri publice antume şi postume.
(C.D.B.).

documentare: Câmpulung-Muscel. Ieri şi azi
(1974). Aprecieri publice antume şi postume.
(L.I.P.).
SIBICEANU, Aurel (n. Baloteşti, Ilfov,
1 iunie 1955). Lucrător industrial, scriitor,
editor. Stabilit la Piteşti, Argeş, din 1971.
Studii şcolare profesionale şi liceale în
domeniul
chimiei,
Piteşti.
Activitate
productivă,
Combinatul
Petrochimic/SC
Arpechim SA, Piteşti (1973-2007). Colaborări
media: România Actualităţi, Bucureşti:
Viitorul Argeşului; revista Argeş (Piteşti).
Volume importante (versuri): Aflările (1977);
Ziua Cuvântului (1979); Cartea Făpturii
(1987, 2001); Priveliştile Scribului (2008).
Memorialist. Implicări în viaţa Cetăţii.
Membru, Uniunea Scriitorilor din România,
Filiala Piteşti (1990), alte aprecieri publice.
(M.M.S.).

SILIŞTEANU, Florian (n. Siliştea,
Căteasca, Argeş, 9 octombrie 1962). Lucrător
industrial, scriitor, editor. Studii şcolare
profesionale la Arad (1984) şi liceale în
Piteşti, Argeş (1988). Activitate productivă,
unităţi economice locale (1988-1990).
Participant
direct
la
evenimentele
revoluţionare din decembrie 1989, Piteşti şi
Bucureşti. Reporter special Curierul Zilei
(1994~). Volume importante (versuri): Cearta
cu umbra (1998); Nunta de semne (2004);
Fratele meu, Dumnezeu (2006); Pământ
nicăieri (2008). Distinct: Meseria de martor.
De la Mineriadă, pe Frontul din Iugoslavia
(reportaje,
2000).
Director-fondator,
săptămânalul Manifestul român (2005).
Colaborări media: Prima TV (Bucureşti);
cotidianul Argeşul şi revista Argeş (Piteşti).
Diverse implicări în viaţa Cetăţii. Membru,
Uniunea Scriitorilor din România – Filiala
Piteşti (2007). Alte aprecieri publice.
(M.M.S.).

SICHITIU, Ion (Schela, Gorj, 19
ianuarie 1878 – Aiud, Alba, 20 aprilie 1952).
Ofiţer de carieră, general, demnitar,
parlamentar. Membru marcant, Partidul
Naţional Ţărănesc. Integrat spaţialităţii
argeşene prin diverse iniţiative comunitare.
Şcoala de Ofiţeri de Artilerie şi Marină,
Craiova, Dolj (1899), Şcoala de Artilerie şi
Geniu, Germania (1904), Şcoala Superioară
de Război, Bucureşti (1911). Succesiv:
responsabilităţi militare executive (19141916); şef cabinet, generalul Constantin
Prezan, Marele Cartier General (1916-1917);
şef secţie operaţii, Marele Stat Major (19181920); profesor, Şcoala Superioară de Război,
Bucureşti
(1921-1926).
Şeful
comandamentelor: Trupe Aeronavale (19301932); Forţe Aeriene (1932-1935); Corpul 1
Armată (1935-1937). Distinct: şef, Marele
Stat Major General (1937); ministru,
Agricultură şi Domenii, Bucureşti (19411942).
Volume
importante
(autor,
colaborare): Detaşamente. Conducerea şi
acţiunea lor (1928); Operaţiuni în munţi
(1932); Contribuţia comandanţilor de
artilerie (1933); Conducerea trupelor
(1935); Elemente de strategie (1936). Studii,

SILIŞTEANU, Nicolae I. M. (Sfârşitul
secolului XIX - Prima jumătate a secolului
XX). Mare proprietar funciar din Argeş.
Întinse suprafeţe de teren, localitatea Cepari,
plasa Argeş, expropriate, parţial, prin Legea
pentru Reforma Agrară din 23 martie 1945,
adoptată de guvernul condus de Petru Groza,
ori deciziile ulterioare. Retrocedări selective,
către urmaşi, după 1990. Surse arhivistice şi
alte atestări documentare. (I.I.Ş.).
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SILVESTRU (Secolul XIX). Ierarh,
iconom eparhial. Implicat, direct, în
evenimentele de la 1848 din Curtea de Argeş.
Arderea Regulamentului Organic, jurământ
pe Noua Constituţie (Proclamaţia de la
Islaz). Arestat după înfrângerea revoluţiei din
Ţara Românească, judecat şi întemniţat,
Mănăstirea
Văcăreşti,
Bucureşti
(25
septembrie 1848 – 4 aprilie 1849). Înscris în
documentele oficiale ale timpului, publicate
de Constantin D. Aricescu (v.), în 1874.
Răspândirea conceptelor moderne în localităţi
din Eparhia Argeşului. Aprecieri publice.
(R.S.R.).

utilizare şi aplicaţii (1998); Linii radio şi
radioreleu (2000). Numeroase articole, studii,
referate, comunicări, granturi/contracte de
cercetare, reuniuni tematice naţionale şi
internaţionale. Inovator şi inventator. Membru,
diverse asociaţii profesionale în domeniu, alte
aprecieri publice. (M.C.S.).
SIMA, Petre D. (n. Câmpulung,
Muscel, 14 martie 1930). Inginer, construcţii
de
maşini,
profesor
universitar.
Liceul/Colegiul Dinicu Golescu, Câmpulung,
Muscel (1948), Institutul de Mecanică,
Braşov (1956). Doctorat, automobile, Braşov
(1969). Activitate didactică şi de cercetare,
permanentă,
Universitatea
Transilvania,
Braşov (1958-2000). Volume importante:
Culegere de probleme de mecanică tehnică
(1964); Mecanică tehnică (1984); Statică.
Aplicaţii. (1990). Conducător de doctorat
(1992). Granturi/contracte de cercetare,
invenţii brevetate, studii, articole, reuniuni
ştiinţifice naţionale şi internaţionale. Membru,
importante asociaţii autohtone în domeniu.
Cetăţean de onoare al Municipiului
Câmpulung, Arşeş. Contribuţii la dezvoltarea
învăţământului superior tehnic din România.
Aprecieri publice. (I.A.B.).

SIMA, Dumitru (Sfârşitul secolului
XIX – Prima jumătate a secolului XX).
Arhitect, proprietar urban, antreprenor.
Activitate şi domiciliu la Piteşti, Argeş.
Proiecte reprezentative finalizate prin
construcţii: edificii publice, case şi
dependinţe, lucrări de artă în Cimitirul Sfântul
Gheorghe, Piteşti. Atelier de proiectare şi
lucrări inginereşti (1930). Preocupări agreate
de Camera de Comerţ şi Industrie Argeş,
Primăria Piteşti, Prefectura Argeş. Înscris în
Anuarul general al oraşului Piteşti şi
Judeţului Argeş (1936). Alte atestări
documentare. Aprecieri publice antume şi
postume. (A.I.M.).

SIMA, Violetta Lăcrămioara (n.
Giurgiu, 12 aprilie 1945). Istoric, arhive
civile, publicist. Stabilită la Piteşti, Argeş, din
1969. Şcoala Medie, Giurgiu (1963),
Universitatea
din
Bucureşti
(1968).
Documentări externe. Activitate specializată
în domeniu., Arhive Naţionale: Filiala Brăila
(1968-1969); Filiala Argeş (1969-1999);
Direcţia Centrală, Bucureşti (1999-2000).
Volume
importante
(în
colaborare):
Îndrumător în Arhivele Statului Argeş
(1984), Piteşti. Mărturii documentare. 13881944, I (1988). Studii, articole, referate,
comunicări, reuniuni tematice naţionale şi
internaţionale.
Contribuţii
directe
la
sistematizarea şi prelucrarea fondurilor din
patrimoniul filialei Piteşti. Preocupări
redacţionale, revista Argeş. Cultul eroilor,
Piteşti. Colaborări, cotidiane locale şi

SIMA, Ion Gh. (n. Coşoveni, Dolj, 20
noiembrie 1949). Profesor universitar, ştiinţe
tehnice, manager. Activitate în Piteşti, Argeş,
din 2004. Studii liceale, la Craiova, Dolj
(1967), Academia Tehnică Militară, Bucureşti
(1974). Doctorat, telecomunicaţii, Bucureşti
(1995). Activitate didactică şi de cercetare:
Academia Tehnică Militară, Bucureşti (19801999, 2001-2004); director, Serviciul de
Telecomunicaţii Speciale, Bucureşti (19992001); Universitatea din Piteşti (2004~).
Profesor
universitar
(2005).
Volume
importante (în colaborare): Antene (1986);
Tehnica microundelor în echipamente de
transmisiuni (1989); Circuite de adaptare de
bandă largă în amplificatoarele de
microunde (1995); Touchstone. Manual de
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(S.C.N.).

emisiuni media, instituţii de artă, cultură,
învăţământ.
Diverse implicări în viaţa
Cetăţii. Aprecieri publice. (S.I.C.).

SIMION, Ana D. (Nucşoara, Argeş, 1
ianuarie 1920 – Nucşoara, Argeş, 2011).
Proprietar rural, militant politic. Sprijin activ,
material şi financiar, împreună cu sora sa,
Marina Chirca (v.), pentru grupările de
rezistenţă armată anticomunistă Haiducii
Muscelului, iniţiatori, Gheorghe Arsenescu
(v.), Toma Arnăuţoiu (v.). Arestată (1949),
anchetată,
torturată,
Securitatea
din
Câmpulung, Muscel, judecată, condamnată,
patru ani
închisoare. După eliberare,
continuarea
demersurilor
amintite.
Redeschiderea dosarului (1963), o nouă
condamnare, zece ani muncă silnică, cinci ani
degradare civică şi confiscarea totală a averii.
Eliberată (1964), conform prevederilor
Decretului Nr. 411, privind graţierea generală
a deţinuţilor politici. Supravegheată până în
decembrie 1989. Recunoaşteri publice
postume. (I.I.P.).

SIMAN, Constantin I. (n. Sălciua,
Alba, 14 iulie 1930). Tipograf, editor,
manager. Stabilit în Argeş, din 1947. Liceul
Traian, Turnu Severin, Mehedinţi (1947).
Specializare,
poligrafie,
Bucureşti.
Documentare externă: Cehia şi Slovacia.
Succesiv: funcţionar cultural, Plasa Rociu,
Argeş (1947-1951); redactor (1951-1970),
publicaţiile Secera şi ciocanul; Făclia
hidrocentralei (redactor-şef), Petrochimia,
Piteşti, Argeş. Distinct: maistru, şef secţie,
director Întreprinderea Poligrafică/SC Tiparg
SA,
Piteşti
(1970-1995).
Tehnologie
editorială specială pentru: Un secol de
activitate corală în Piteşti (1971); Localităţile
judeţului Argeş (1971); Piteşti 600. Memento
(1983); Argeş. Cartea Eroilor (1984); Piteşti
600. Studii şi comunicări (1986). Contribuţii
la: diversificarea activităţii în domeniile
enunţate; extinderea şi dotarea Tipografiei de
Stat din Piteşti, secţii conexe, Câmpulung
(Argeş), Slatina (Olt), Râmnicu Vâlcea;
adaptarea preocupărilor productive la
cerinţele economiei de piaţă după 1990.
Implicări permanente în viaţa Cetăţii.
Aprecieri publice. (I.I.B.).

SIMION, Aurică (Cândeşti, Albeştii de
Muscel, 26 aprilie 1938 – Bucureşti, 2
noiembrie 1984). Istoric, cercetăror, publicist.
Liceul/Colegiul Dinicu Golescu, Câmpulung,
Argeş (1956), Universitatea din Bucureşti
(1961). Doctorat, ştiinţe istorice, Bucureşti
(1970). Documentări externe. Activitate
specializată: Institutul de Studii Istorice şi
Social-Politice de pe lângă Comitetul Central
al Partidului Comunist Român, Bucureşti
(1961-1984). Volume importante: Dictatul de
la Viena (1972); Regimul politic din
România în perioada septembrie 1940 ianuarie 1941 (1976); Preliminarii politicodiplomatice ale insurecţiei române din
august 1944 (1979); Agresiunile naziste din
Europa în anii 1938-1939 (1983); Comitetul
Naţional Antifascist Român (1985, în
colaborare, postum). Numeroase studii,
articole, referate, comunicări, reuniuni
tematice naţionale şi internaţionale. Ample
investigaţii arhivistice. Membru, diverse
foruri
profesionale
autohtone
sau
continentale. Implicări în realizarea unor

SIMION (Secolul XVIII). Zugrav, artă
sacră, formator de talente. Notificat,
documentar, Simeon ot Piteşti. Continuator al
tradiţiei familiale, exprimată de tatăl său,
preotul Simeon. Reabilitări murale, lucrări de
ansamblu,
icoane,
biserici
ortodoxe.
Consemnat,
prioritar,
în
Hunedoara,
localităţile: Chergheş (1759), Prislop (1759,
1782), Râul Alb (1770), Haţeg (1777),
Ploscabaia
(1780),
Subcetate
(1783),
Bărişor/Baru Mic (1785), Bar (1787),
Nucşoara (1786-1787), Densuş (1789),
Sânpetru, Ciula Mare, Paroşeni. Colaborator
şi elev preferat, Nicolae (v.). Promovarea artei
brâncoveneşti în Transilvania, alte contribuţii
la conservarea spiritualităţii autohtone.
Aprecieri comunitare antume şi postume.
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alţi interpreţi şi dirijori renumiţi. În repertoriu:
hore, sârbe, romanţe, lieduri, piese caféconcert. Înregistrări radio şi televiziune,
discografie. Ilustraţii muzicale, târgurile
economice europene de la Leipzig, Germania
de Est (1958); Copenhaga, Danemarca
(1970); Roma, Italia (1971); Paris, Franţa
(1971). Premii continentale în domeniu.
Consemnări critice favorabile, alte aprecieri
publice. (L.I.P.).

proiecte oficiale din Argeş-Muscel. Aprecieri
publice antume şi postume. (S.I.C.).
SIMION, Gheorghe (n. Câmpulung,
Muscel, 5 decembrie 1940). Profesor
universitar, educaţie fizică, sportiv de
performanţă, gimnastică, antrenor, manager.
Şcoala Medie/Dinicu Golescu, Câmpulung,
Argeş (1957), Institutul de Cultură Fizică,
Bucureşti (1965). Doctorat, educaţie fizică,
Chişinău, Republica Moldova (1998).
Activitate didactică şi de cercetare, Institutul
Pedagogic de 3 ani/Institutul de Învăţământ
Superior/Universitatea din Piteşti (19672010): şef, Catedra Educaţie Fizică şi Sport
(1975-1979, 1990-1992); secretar ştiinţific,
Facultatea de Ştiinţe (1996-2000), Facultatea
de Educaţie Fizică şi Sport (2004-2008);
decan (2000-2004). Temporar, Universitatea
Houari Boumediene, Algeria (1979-1985).
Profesor universitar din 1998. Conducător de
doctorat (2003). Volume importante: 235 de
exerciţii în lecţia de educaţie fizică şcolară
(2000); Volei. Teorie şi practică în pregătirea
începătoarelor la volei (1999); Îndrumător
metodico-terminologic în gimnastică (2001);
Arta pregătirii forţei musculare (2006, în
colaborare).
Studii,
articole,
referate,
comunicări, reuniuni tematice, concursuri,
naţionale şi internaţionale. Antrenor, loturile
naţionale ale României, gimnastică juniori
(1970), volei cadete (1992-1993), volei
junioare, campioane naţionale (1990, 1994,
1995). Contribuţii directe la înfiinţarea şi
evoluţia facultăţii amintite, diversificarea
mişcării sportive din Argeş - Muscel,
afirmarea continentală a domeniului. Diverse
recunoaşteri publice. (M.C.S.).

SIMION, Sorin N. (Piteşti, Argeş, 27
mai 1932 – Piteşti, Argeş, 25 ianuarie 2001).
Profesor gradul I, matematică, inspector
şcolar, cadru didactic universitar. Şcoala
Medie Tehnică de Comerţ, Piteşti (1950),
Universitatea Constantin I. Parhon, Bucureşti
(1955). Activitate permanentă la Piteşti:
Şcoala Medie Nr. 2/Colegiul Zinca Golescu
(1958-1959);
Liceul
Nicolae
Bălcescu/Colegiul Ion C. Brătianu (19591961); Liceul Sanitar (1961-1962); Institutul
Pedagogic (1962-1975); Inspectoratul Şcolar
şi Casa Corpului Didactic Argeş (1975-2001).
Fondator (în colaborare), Concursul Judeţean
de Matematică Dan Barbilian, rezolvitor,
Gazeta Matematică, Bucureşti. Coautor:
Caiet metodic al profesorilor de matematică;
Teste pentru admiterea la liceu. Implicări în
viaţa Cetăţii. Membru, Societatea de Ştiinţe
Matematice din România, alte aprecieri
publice antume şi postume. (M.G.R.).
SIMIONESCU, Constantin N. (A
doua jumătate a secolului XIX – Începutul
secolului XX). Arhitect, proprietar urban,
funcţionar
public.
Imobile,
activitate
specializată, atelier particular, Câmpulung
Muscel. Arhitect - şef al oraşului (19041908). Proiecte reprezentative finalizate prin
construcţii: Primăria urbană (1906-1907),
astăzi, Casa de Cultură Tudor Muşatescu,
edificiu realizat în mandatul primarului
Alexandru Muşatescu (v.); Şcoala Primară
Bughea de Sus (cartier al oraşului); Cazarma
Pompierilor. Distinct: amplasarea bustului
Negru Vodă (1907), operă a sculptorului
Dumitru Măţăoanu (v.). Monitorizarea

SIMION, Radu (n. Ştefan cel Mare,
Argeş, 27 februarie 1940). Instrumentist, nai,
formator de talente. Liceul de Muzică Dinu
Lipatti, Bucureşti (1958), Clasa Fănică Luca.
Activitate
profesionistă:
ansamblurile
folclorice Periniţa, Rapsodia Română,
Balada Virtuozii români, Bucureşti (1956~).
Numeroase turnee interne şi internaţionale,
împreună cu Damian Luca, Gheorghe Zamfir,
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realizării Palatului de Justiţie/Tribunalul de
Muscel, arhitect, Gheorghe N. Maxentian (v.).
Avize pentru ridicarea noilor instituţii ale
statului, locuinţelor stabilimentelor industriale
şi comerciale din etapa amintită. Aprecieri
comunitare. (M.M.B.).

comunitare permanente. Nominalizat în:
Istoria municipiului Piteşti (1988); Camera
de Comerţ şi Industrie în istoria economiei
argeşene (2000). Alte atestări documentare.
Aprecieri publice antume şi postume.
(A.I.M.).

SIMIONESCU,
Constantin
(n.
Poboru, Olt, 25 ianuarie 1937). Economist,
manager, parlamentar. Stabilit la Piteşti,
Argeş, din 1972. Şcoala Medie, Slatina, Olt
(1956), Academia de Ştiinţe Economice,
Bucureşti (1966). Activitate specializată
permanentă: şef birou (1966-1972), director
economic (1972-1989), Întreprinderea de
Piese Auto/Întreprinderea de Autoturisme
Colibaşi/Mioveni, Argeş; director economic,
Întreprinderea de Asistenţă Tehnică şi
Servicii Auto, Ştefăneşti, Argeş (1989-1992);
consiliere, Banca Comercială Română,
Bucureşti (1996-1999). Studii, analize,
rapoarte pe teme de eficienţă financiară.
Membru marcant, Frontul Salvării Naţionale.
Senator de Argeş (1992-1996), reprezentând
Partidul Democraţiei Sociale din România,
vicepreşedinte, Comisia Buget Finanţe.
Iniţiative legislative, interpelări, interviuri,
emisiuni media. Diverse aprecieri publice.
(C.D.B.).

SIMIONESCU, Teodor (Secolul XX).
Jurist,
militant
politic,
parlamentar.
Domiciliat la Piteşti, Argeş. Studii liceale şi
universitare, Bucureşti. Avocat, Baroul
Argeş. Colaborator permanent, Camera de
Comerţ şi Industrie, Piteşti, cenzor (1933).
Adept al constituirii şi consolidării Blocului
Partidelor Democrate din România (1944).
Membru marcant, Partidul Naţional Ţărănesc,
disident, Partidul Naţional Ţărănesc Anton
Alexandrescu,
preşedinte
fondator,
Organizaţia Argeş (1945-1948), structură
constituită în urma deciziei facţiunii centrale,
Bucureşti (23 februarie 1945). Implicări în
campania electorală din noiembrie 1946,
coordonarea activităţii celor 3 500 de membri
aflaţi în evidenţele proprii (95% locuitori ai
satelor; 5% intelectuali). Acceptarea unificării
cu Organizaţia Argeş a Frontului Plugarilor
(30 ianuarie 1948). Prefect al judeţului Argeş
(1944; 1945), nominalizat prin ziarul
Libertatea, Bucureşti (19 martie 1945).
Deputat de Argeş (1946-1948), reprezentând
Blocul Partidelor Democrate. Oratorie,
recunoscut în domeniu, figură marcantă
pentru viaţa Cetăţii (Theo S.). Notificat în
Istoria municipiului Piteşti (1988), alte
atestări documentare. Diverse aprecieri
publice antume şi postume. (C.D.B.).

SIMIONESCU, Ion (Sfârşitul secolului
XIX – Prima jumătate a secolului XX).
Arhitect, antreprenor, donator comunitar.
Originar din Argeş. Notificat, uneori, Ion
Simionescu - Piteşti. Studii liceale şi
univesitare în Capitală. Documentări externe,
state europene. Colaborări cu importanţi
arhitecţi şi plasticieni ai perioadei din
Bucureşti, Câmpulung (Muscel), Ploieşti
(Prahova), Târgovişte (Dâmboviţa), Slatina
(Olt). Proiecte reprezentative finalizate prin
construcţii (la Piteşti): Casa Bobancu (19141915), edificiu în stil naţional, decoraţii
interioare, Rudolf Materna (v.); sediul
Camerei de Comerţ şi Industrie (reparaţie
capitală), clădirea din Bulevardul Elisabeta,
astăzi. Bulevardul Republicii, Nr. 63, folosită
de şcoli cu profil economic (1914). Implicări

SIMONESCU, Constantin I. (n.
Câmpulung, Muscel, 19 iunie 1897 – 19
noiembrie 1942). Ofiţer de carieră, infanterie,
general, publicist. Şcoli militare în România.
Combatant: Primul Război Mondial (19161918), Frontul Carpatic (1916), locotenent,
Frontul din Moldova (1917); Al Doilea
Război Mondial (colonel), Campania din Est
(comandant, Regimentul 39 Infanterie) (19411942). Căzut la datorie. Volum important:
Istoricul Regimentului 30 Muscel (în
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aprecieri
(S.D.V.).

colaborare). Oratorie. Studii, analize,
rapoarte, planuri tactice. General de brigadă
postmortem (1942). Ordine şi medalii române,
alte aprecieri publice antume sau postume.
(G.I.N.).

publice

antume

şi

postume.

SIMONESCU, Margareta Adela C.
(n. Câmpulung, Muscel, 8 octombrie 1934).
Inginer, electronică, profesor universitar.
Liceul/Colegiul Dinicu Golescu, Câmpulung,
Argeş (1952), Institutul Politehnic, Bucureşti
(1957). Doctorat, ştiinţe tehnice, Bucureşti
(1971). Activitate de cercetare în domeniu:
Institutul de Fizică Atomică, Măgurele,
Institutul Agronomic, Nicolae Bălcescu,
Comitetul Geologic Român, Bucureşti (19571967).
Prestaţii
didactice,
Institutul
Politehnic, Bucureşti, Academia Tehnică
Militară, Bucureşti (1961-2004). Volume
importante: Circuite logice (1973); Modele
analitice ale tranzistorului bipolar (1981);
Proiectarea unitară a circuitelor electronice
(1982); Fizicieni femei (1988). Numeroase
studii, articole, comunicări, reuniuni tematice
naţionale şi internaţionale în domeniu.
Premiul Aurel Vlaicu al Academiei Române
(1983). Preocupări literare. Cetăţean de
Onoare al oraşului Câmpulung. Contribuţii la
dezvoltarea învăţământului şi cercetării
ştiinţifice
naţionale
în
deceniile
contemporane. (I.A.B.).

SIMONESCU,
Dan
(Câmpulung,
Muscel, 11 decembrie 1902 – Bucureşti, 11
martie 1993). Membru de onoare al
Academiei Române (11 decembrie 1992).
Istoric literar, bibliograf, profesor universitar.
Liceul/Colegiul Ion C. Brătianu, Piteşti,
Argeş (1921), Facultatea de Litere, Bucureşti
(1925). Doctorat, filologie, Bucureşti (1938),
docent (1962). Stagii: Franţa, Grecia, Turcia.
Activitate didactică: şcoli din Câmpulung
(1925-1928); universităţile din Bucureşti
(1928-1942, 1952-1968) şi Iaşi (1942-1952).
Şef, Secţia Manuscrise, Biblioteca Academiei
Române, Bucureşti, cercetător, Institutul de
Istorie Nicolae Iorga, din Capitală. Volume
importante: Viaţa literară şi culturală a
Mănăstirii Câmpulung Muscel în trecut
(1926); Sibilele în literatura română (1928);
Bibliografia românească veche, III (1936),
IV (1944, în colaborare); Literatura
românească de ceremonial (1939); Codex
Aureus (1972). Numeroase studii, articole,
comunicări, reuniuni tematice naţionale şi
internaţionale. Conducător de doctorat. Editor
de cronici, documente, hrisoave domneşti.
Colaborări la numeroase reviste din ţară şi
străinătate.
Fondator:
învăţământul
biblioteconomic;
normele
organizării
colecţiilor, evidenţei cititorilor, folosirii
clasificării zecimale în unităţile noastre de
lectură publică. Membru: Uniunea Scriitorilor
din România (1965); Societatea Flacăra
Muscelului; alte foruri ştiinţifice autohtone şi
continentale.
Contribuţii
deosebite
la
descoperirea şi valorificarea textelor din
literatura medievală; integrarea culturii
tradiţionale în spiritualitatea europeană;
promovarea imaginii instituţiilor din ArgeşMuscel. Implicări comunitare permanente.
Cetăţean de Onoare al oraşului natal, stradă
eponimă la Câmpulung, alte valoroase

SIMONIDE,
Nicolae/SIMEON
COLAN, Nicolae (Câmpulung, Muscel, 1804
– Bucureşti, 1886). Institutor, funcţionar de
stat, magistrat. Şcoala Grecească, Bucureşti
(1831), poliglot, limbile elină, latină,
franceză. Fondator: Şcoala Românească,
Giurgiu
(1831-1833);
Şcoala
Domnească/Naţională Nr. 1, Piteşti, Argeş,
primul director (1833-1843). Înfiinţarea mai
multor unităţi săteşti pentru copiii din Argeş
(1838), revizor, Eforia Şcoalelor din Ţara
Românească (1843-1848). Înrudit, prin
căsătorie, cu familia Brătianu (v.), îndrumarea
pregătirii iniţiale a lui Ion C. Brătianu (v.).
Participant la evenimentele de la 1848 din
Piteşti, ales ocârmuitor/prefect de Argeş (23
iunie - 5 iulie 1848) şi judecător, Tribunalul
Argeş (12 septembrie1848). Stabilit în
Capitală, preocupări judiciare. Numeroase

41

ENCICLOPEDIA ARGEŞULUI ŞI MUSCELULUI
intereselor şi reprezentarea publică a
membrilor afiliaţi Cercului Industrial şi
Comercial din Piteşti. Apartenenţă benevolă,
grup de iniţiativă, comitet coordonator,
carnete inscripţionate, cotizaţie. Persoană
juridică, implicări în strategia dezvoltării
reşedinţei Argeşului, organizarea unor acţiuni
revendicative, amenajarea de expoziţii, târguri
şi
concursuri
adecvate,
elaborarea
programelor Camerei de Comerţ şi Industrie
Piteşti. Alte structuri locale cu statut
asemănător, consemnate arhivistic (1932):
Sindicatul Neagoe Basarab (1920); Sindicatul
Cerealiştilor (1922); Sfatul Negustoresc
(1923); Sindicatul Viticol (1924); Societatea
Cultura a Meseriaşilor Patroni (1928);
Asociaţia Contabililor Cooperatori (1930).
Concomitent, grupări sindicale pe domenii
productive muncitoreşti, influenţate de
partidele politice desfiinţate, temporar, prin
legislaţia regelui Carol II (v.). Numeroase
atestări documentare. (D.G.D.).

atestări documentare. Eponimie, stradă în
municipiul Piteşti, alte aprecieri publice
antume şi postume. (I.M.D.).
SIMPOZIONUL INTERNAŢIONAL
DE SCULPTURĂ ÎN MARMURĂ,
PITEŞTI (2001~). Reuniune periodică a
pasionaţilor de artă plastică, aflată sub
patronajul Primăriei, Consiliului Local,
Centrului Cultural Piteşti, tabără, Parcul
Ştrand, din localitate. Participanţi, nume de
rezonanţă
din
România.
Coordonator
temporar, Adrian Radu (v.). Opere sculpturale
donate municipalităţii Piteşti. Diverse atestări
documentare. (S.C.N.).
SINAGOGA DIN PITEŞTI (1920~).
Instituţie religioasă pentru practicarea cultului
mozaic. Anterior, Vechea Sinagogă, amintită,
oficial, cu prilejul vizitei domnului Alexandru
Ioan Cuza la Piteşti (1859). Edificiu actual,
zona centrală urbană, ridicat prin subscripţia
comunităţii evreieşti tradiţionale din reşedinţa
Argeşului, denumit, simbolic, Noul Templu
Ebraic. Contribuţii financiare: negustorii,
bancherii, medicii, farmaciştii, cadrele
didactice, alte persoane de origine iudaică.
Imobil reprezentativ pentru perioada amintită,
catalogat tip mare, înălţime favorizată de
supraînălţarea boltită a navei principale.
Decoraţii interioare discrete, sensibil colorate.
Activitate ocazională. Clădire înscrisă pe
Lista
monumentelor
de
arhitectură
esclesiastică din România. În imediata
apropiere, clădirea Şcolii Israelite (19241926), astăzi, spaţiu comercial. Cimitir la
periferia sudică a cvartalului rezidenţial
Craiovei, Piteşti. Reducerea treptată a
numărului de evrei din Piteşti în ultimele
decenii ale secolului XX. Diverse atestări
documentare. (S.P.P.).

SINDICATUL
ÎNTREPRINDERII
DE STOFE ARGEŞEANA, PITEŞTI (19671990). Organizaţie de masă, reprezentativă
pentru judeţul Argeş, peste 5600 de membri
(1989). Preocupări tradiţionale în domeniile
calificării
profesionale,
respectării
Contractului colectiv de muncă şi
Regulamentului de ordine interioară,
realizării indicatorilor economici, desfăşurării
întrecerii socialiste, îmbunătăţirea condiţiilor
de viaţă pentru salariaţi, diversificării
activităţilor tehnice, ştiinţifice, sportive,
culturale. Cotizaţie lunară, buget propriu.
Grupe
la
nivelul
liniilor
de
fabricaţie/atelierelor, comitete pe secţii,
sectoare şi unitate, reprezentare în Consiliul
de Administraţie, consiliile sindicatelor
municipal, judeţean sau pe ramură.
Contribuţii la: intrarea în funcţiune a primelor
capacităţi productive (1969); obţinerea unor
succese importante la concursurile naţionale
şi internaţionale pe meserii; evidenţierea în
competiţia specifică industriei uşoare;
organizarea Ansamblului artistic Mărţisorul
(1973); promovarea echipei de handbal

SINDICATUL
CERCULUI
INDUSTRIAL ŞI COMERCIAL DIN
PITEŞTI
(1912~1945).
Organizaţie
profesională înfiinţată pe baza prevederilor
Decretului Nr. 927, din 20 februarie 1912,
având ca obiectiv important apărarea
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independent, activitate adaptată libertăţii de
exprimare, înfiinţării SC Automobile SA
(1991), privatizării, apartenenţei la Compania
Dacia – Renault (1999~). Preluarea şi
sistematizarea
patrimoniului
anterior,
preşedinţi,
Vasile
Costescu,
Nicolae
Pavelescu. Greve de amploare: aprilie 2008; 5
martie 2014. Susţinere europeană, mai multe
revendicări acceptate de patronat şi Guvernul
României. În 2014, peste 16 000 de membri.
Alte sindicate reprezentative în Argeş –
Muscel: Întreprinderea de Autoturisme/Aro
Câmpulung;
Întreprinderea
Textila,
Combinatul
Petrochimic/Arpechim,
Combinatul de Prelucrarea Lemnului/Alprom,
Combinatul de Articole Tehnice din
Cauciuc/Rolast, Trustul de Construcţii Argeş,
Trustul de Construcţii Industriale, Piteşti;
Întreprinderea
de
Confecţii/6
Martie,
Întreprinderea Electroargeş, Întreprinderea
Forestieră, Curtea de Argeş. Numeroase
atestări documentare. (D.G.D.).

feminin în Divizia B (1974); stimularea
performanţei din cercetare, inventică, inovare.
Implicare constantă în viaţa publică locală.
Preşedinţi: Viorica Marinescu, Maria
Coţârlea, Ioana Tutore, Ana Hanea, Difta
Radu, Aspazia Dobrică. Reorganizare
esenţială după 1990. Diverse atestări
documentare. (D.G.D.).
SINDICATUL UZINEI DE PIESE
AUTO/ÎNTREPRINDERII
DE
AUTOTURISME/COMPANIEI DACIARENAULT,
COLIBAŞI/MIOVENI
(1952~). Organizaţie de masă, reprezentativă
pentru România postbelică, peste 20 000 de
membri (1989). Preocupări tradiţionale în
domeniile ratificării profesionale, respectării
Contractului colectiv de muncă şi
Regulamentului de ordine interioară,
realizării indicatorilor economici, desfăşurării
întrecerii socialiste, îmbunătăţirii condiţiilor
de viaţă pentru salariaţi, diversificării
activităţilor tehnice, ştiinţifice, sportive,
culturale. Cotizaţie lunară, buget propriu.
Grupe
la
nivelul
liniilor
de
fabricaţie/atelierelor, comitete pe secţii,
sectoare şi unitate, reprezentare în Consiliul
de Administraţie, Consiliile sindicatelor
municipal, judeţean sau pe ramură.
Contribuţii la: redimensionarea Platformei
Industriale Piteşti-Est (1966-1968); fabricarea
şi asimilarea automobilelor din gama Dacia
(1968~);
evidenţierea
rezultatelor
în
competiţia
naţională
şi
continentală;
amenajarea bazelor sportive Ştefăneşti şi
Mioveni; edificarea Casei de Cultură
Colibaşi; înfiinţarea Clubului sportiv şi
Ansamblului artistic Dacia; stimularea
performaţei din cercetare, inventică, inovare.
Implicare constantă în viaţa publică locală sau
republicană. Preşedinţi: Cristu Marache,
Constantin Vententiuc, Nicolae Patrichi,
Gheorghe Rizescu, Spiridon Tuţă, Dumitru I.
Ilie; Ilarie Zăvoianu, Nicolae Ţolescu,
Constantin Gh. Drăghici (v.), Ion Frâncu.
Afiliere la Sindicatul Metalurgie şi
Construcţii
de
Maşini,
Bucureşti.
Reorganizare esenţială după 1990. Sindicat

SINESCU, Ioan F. (Sineşti, Cuca,
Argeş, 30 iulie 1873 - ?). Învăţător, publicist,
animator cultural. Şcoala Normală, Bucureşti
(1892), Seminarul Neagoe Vodă, Curtea de
Argeş (1899). Activitate didactică: şcoli din
Cuca (1899-1921) şi Bucureşti. Volume
importante: Bogatul sărac; Din dogmele
marilor filosofi antici; Puterea rugăciunii
(1933); Vieţile sfintelor mari muceniţe
(1933); Acoperământul Maicii Domnului
(1935). Colaborator, reviste ale timpului,
Bucureşti. Diverse aprecieri publice antume
sau postume. (I.I.B.).
SION, Ioan/Ion A. (Piteşti, Argeş, 28
septembrie 1890 – Bol Donscinska, Cotul
Donului, Federaţia Rusă, 24 noiembrie 1942).
Ofiţer de carieră, artilerie şi blindate, general.
Liceul Militar, Iaşi, Şcoala de Ofiţeri de
Artilerie, Geniu şi Marină, Bucureşti (1911).
Combatant: Primul Război Mondial (19161918), locotenent/căpitan, Regimentul 2
Artilerie, evidenţiat pe Frontul din Moldova
(1917); Al Doilea Război Mondial, general de
brigadă (1941). Frontul de Est, remarcat în
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1968), Comitetul Regional de Partid Prahova.
Prim – secretar, comitetele judeţene Buzău
(1968-1976)
şi
Argeş
(1978-1984),
preşedinte, consiliile populare judeţene.
Responsabilităţi la nivelul Comitetului
Central, Bucureşti: prim-adjunct şef secţie
(1976-1978); vicepreşedinte, Consiliul de
Control al Activităţii Economice şi Sociale
(1984-1990). Deputat în Marea Adunare
Naţională, reprezentând Frontul Unităţii
Socialiste (1968-1989). Iniţiative şi programe
privind evoluţia generală a judeţelor Buzău şi
Argeş. Preocupări constante: atragerea de
investiţii pentru noile centre urbane;
dezvoltarea legumiculturii (sere şi solarii);
modernizarea căilor rutiere. Distinct în Argeş:
dezvoltarea platformelor industriale din
Piteşti, Câmpulung, Curtea de Argeş;
stimularea
cercetării
ştiinţifice
în
învăţământul superior;
redimensionarea
Memorialului de Război Mateiaş; extinderea
perimetrului secţiei în aer liber de la Muzeul
Goleşti; obţinerea titlului de Erou al Muncii
Socialiste şi al Premiului Naţional pentru
activitatea din agricultură. Numeroase studii,
analize, rapoarte, interviuri, reuniuni tematice,
consemnări memoriale. Diverse aprecieri
publice antume şi postume. (I.T.B.).

luptele de la Chişinău, Basarabia (1941) şi
Odessa, Ucraina (1942), comandant, Divizia 1
Blindate, Divizia 15 Infanterie, ale Armatei
Române. General de brigadă (1941), general
de divizie post-mortem
(1942). Studii,
analize, rapoarte, planuri tactice. Ordine şi
medalii române. Diverse aprecieri publice
antume sau postume. (G.I.N.).
SITUL
COMUNITAR
MUNŢII
FĂGĂRAŞ (2000~). Areal de importanţă
continentală, integrat, împreună cu Piemontul
Făgăraş, structurilor denumite, convenţional,
Natura 2000. Proiecte strategice favorabile
conservării habitatelor specifice, finanţate
prin Programul Operaţional Sectorial de
Mediu, în cadrul Axei Prioritare Nr. 4
(Protecţia Naturii). Suprafaţă totală: 198 495
ha, ierarhizată, pentru România, a doua după
Delta Dunării, interferând judeţele Argeş,
Braşov, Sibiu, Vâlcea. Obiective: perpetuarea
speciilor de plante şi animale sălbatice, cu
deosebire, a carnivorelor mari (ursul, lupul,
râsul); asigurarea echilibrului între delimitarea
suprafeţelor protejate şi preocupările umane
din perimetrul stabilit; determinarea ştiinţifică
a piramidei trofice, proprii zonei invocate;
evaluarea folosinţei terenurilor componente;
administrarea raţională a celor 11 fonduri de
vânătoare aferente Argeşului; evidenţa
riguroasă a potenţialului cinegetic, stabilit
conform observaţiilor periodice specializate.
Suport
documentar:
normele
Uniunii
Europene. (V.F.A.).

SKWARCTYNSCHI,
Ileana
G.
(Recea, Argeş, 29 noiembrie 1927). Ziarist.
Şcoala Medie Mixtă, Costeşti, Argeş (1950),
cursuri de perfecţionare în domeniu,
Bucureşti (1954). Activitate specializată la
Piteşti: cotidianul Secera şi ciocanul (1953 –
1963); redactor şef, Textilistul (1963 – 1968).
Membră, Uniunea Ziariştilor din România,
Filiala Argeş (1955). Numeroase analize,
reportaje, articole inverviuri, eseuri, anchete.
Aprecieri publice. (C.I.S.).

SÎRBU, Ion (Câmpina, Prahova, 25
ianuarie 1924 – Bucureşti, 18 august 1997).
Lider politic, înalt funcţionar de stat,
parlamentar. Integrat zonei Argeş-Muscel prin
demersuri
economice,
administrative,
culturale. Şcoala Militară, Orăştie, Hunedoara
(1945), Academia de Ştiinţe Social-Politice,
Bucureşti (1958). Activitate productivă:
Schela de Extracţie, Câmpina, Prahova (19451948).
Membru
marcant,
Partidul
Muncitoresc/Comunist
Român.
Funcţii
publice: instructor (1948-1949), şef secţie
(1949-1953), secretar (1953-1955; 1958-

SLĂTINEANU, Lia (A doua jumătate
a secolului XIX - Începutul secolului XX).
Mare proprietar funciar din Argeş. Întinse
suprafeţe de teren, localitatea Răteşti, plasa
Dâmbovnic, expropriate prin Legea pentru
definitivarea Reformei Agrare din 17 iulie
1921, aplicată de guvernul condus de
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Alexandru Averescu.
arhivistice. (I.I.Ş.).

Importante

(3 iulie 1990). Economist, militant politic,
demnitar, profesor universitar. Studii liceale
în Capitală (1909), Academia Comercială,
Bucureşti, licenţă, Universitatea din Paris,
Franţa (1912). Stagiu, München, Germania
(1913). Doctorat, ştiinţe economice, Halle,
Germania (1914). Ofiţer de artilerie în Armata
Română, combatant, Primul Război Mondial:
Frontul Carpatic (1916); Frontul din
Moldova (1917). Funcţii publice, domeniul
finanţelor naţionale, Bucureşti (1918~1934).
Subsecretar de stat, ministru de Finanţe
(1933-1935); ministru, înzestrarea Armatei
(1939 - 1940). Membru marcant: Partidul
Naţional
Liberal;
Frontul
Renaşterii
Naţionale. Activitate didactică permanentă,
Academia de Înalte Studii Comerciale,
Bucureşti (1925-1940), profesor universitar
titular (1931), şef, Catedra Monedă, Credit,
Bănci. Complementar, Şcoala Superioară de
Război, Bucureşti (1937-1940). Volume
importante: Băncile comerciale mici din
România (1915); Marea finanţă în vreme de
război (1920); Istoricul Băncii Naţionale a
României 1880-1924 (1925); Politica
bancară a României şi depresiunea
economică mondială (1932). Distinct,
monografii personalizate pentru: Alexandru
D. Moruzzi (1941); Nicolae Şuţu (1941);
Bogdan Petriceicu - Hasdeu (1943); Ion Strat,
I, II (1946) Ion Strat, studii, articole, analize,
prognoze. Numeroase reuniuni tematice.
Editor, revista Independenţa economică, Iaşi
(1917), în colaborare cu Virgil Madgearu, Ion
Răducanu (v.), Alexandru D. Rădulescu.
Preşedinte,
Asociaţia
Generală
a
Economiştilor din România şi Uniunea
Generală a Industriaşilor din România;
director general, Societatea Naţională a
Creditului Industrial, Bucureşti (1933);
vicepreşedinte, Consiliul Superior Bancar şi
Consiliul Superior Economic (1937). Deţinut
politic (1950-1955), Sighetu Marmaţiei,
Maramureş.
Contribuţii
deosebite
la
remodelarea finanţelor autohtone interbelice,
evoluţia învăţământului economic superior,
dezvoltarea zonei Argeş-Muscel. Membru,
diverse
foruri
ştiinţifice
interne
şi

surse

SLĂTINEANU, Lucia C. (Sfârşitul
secolului XIX - Prima jumătate a secolului
XX). Mare proprietar funciar din Argeş.
Întinse suprafeţe de teren, localitatea
Furdueşti, plasa Dâmbovnic, expropriate,
parţial, prin Legea pentru Reforma Agrară
din 23 martie 1945, adoptată de guvernul
condus de Petru Groza, ori deciziile
ulterioare. Retrocedări selective, către urmaşi,
după 1990. Surse arhivistice şi alte atestări
documentare. (I.I.Ş.).
SLĂTINEANU, Maria (A doua
jumătate a secolului XIX - Începutul secolului
XX). Mare proprietar funciar din Argeş.
Întinse suprafeţe de teren, localitatea Teiu,
plasa Dâmbovnic, expropriate prin Legea
pentru definitivarea Reformei Agrare din 17
iulie 1921, aplicată de guvernul condus de
Alexandru Averescu. Importante surse
arhivistice. (I.I.Ş.).
SLĂVESCU, Nicolae (Secolul XIX).
Mare proprietar funciar din Argeş, militant
politic. Intense suprafeţe de teren, clădiri, alte
bunuri cu valoare deosebită, localităţile
Bârseşti, Vlădeşti, Piteşti. Nominalizat în
Lista pentru participarea la alegerea
deputaţilor Divanului ad-hoc al Ţării
Româneşti (iulie 1857): boier – pitar, 42 de
ani, 30 de locuitori pe moşie, peste 100 de
fălci lucrătoare, venit liber de ipotecă. Adept
al unirii Munteniei cu Moldova, acceptarea
Programului modernizării statului, elaborat
de Alexandru Ioan Cuza şi Mihail
Kogălniceanu. Contribuţii la susţinerea
Războiului Războiului de Indepedenţă (18771878).
Diverse
atestări
documentare.
Aprecieri publice antume şi postume. (I.I.Ş.).
SLĂVESCU, Victor I. (Rucăr, Muscel,
5 iunie 1891 – Bucureşti, 24 septembrie
1977). Membru corespondent al Academiei
Române (23 mai 1936), membru titular (20
mai 1939), repus în drepturi, membru titular
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continentale. Eponimie, stradă în municipiul
Piteşti, bust, Academia de Ştiinţe Economice,
Bucureşti, alte valoroase aprecieri publice
antume şi postume. (S.D.V.).

legumicol, zootehnic. Turism rural. Trasee
rutiere spre: Piteşti (Argeş) şi Găeşti
(Dâmboviţa), Autostrada A1 (BucureştiPiteşti). Arhitecutră specifică zonei de
câmpie. Artă populară: textile de interior,
costume, folclor literar, muzical, coregrafic.
Târg tradiţional anual: Duminica Floriilor.
Diverse consemnări geografice, istorice,
economice, etnografice. (G.I.C.).

SLĂVOIU, Ionel D. (n. Piteşti, Argeş,
9 octombrie 1955). Jurist militar, general de
brigadă în rezervă, magistrat. Liceul Nicolae
Bălcescu/Colegiul I.C. Brătianu Piteşti
(1974), Universitatea din Bucureşti (1980).
Stagii: Franţa, Germania, Italia, Spania (20012002). Activitate specializată: jurisconsult,
Întreprinderea de Scule, Dispozitive şi
Verificatoare Auto/ISDVA, Costeşti, Argeş
(1980-1981); procuror, Procuratura Locală,
Piteşti (1981-1985); procuror militar,
Procuratura Militară, Bucureşti (1985-1990);
procuror militar şef – adjunct/procuror militar
şef (1990-1994), prim-procuror (1995-2001),
Parchetul Militar, Bucureşti; procuror militar
şef/procuror militar şef adjunct, Secţia
Parchetelor Militare, Parchetul de pe lângă
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Bucureşti
(2001-2005);
procuror
militar,
Secţia
Parchetelor Militare, Bucureşti (2005-2008).
General de brigadă în rezervă (2008). Studii,
analize, rapoarte, reuniuni tematice naţionale
şi europene. Membru, diverse foruri
profesionale interne sau internaţionale în
domeniu, alte aprecieri publice. (A.A.D.).

SLOVA ÎNVĂŢĂTORILOR (19361939). Gazetă lunară editată în comuna
Ioneşti, astăzi, Buzoeşti, Argeş, subintitulată
succesiv: Organ de cultură profesională şi
generală: Organ de luptă profesională şi
cultură generală al Asociaţiei Învăţătorilor
Argeşeni şi Băncii Constantin DobrescuArgeş. Primul număr: decembrie 1936.
Redacţia şi administraţia: Ioan M. Florescu
(învăţător). Tipografia Artistica Petrache Mitu
(v.), Piteşti. Din conţinut: articole de
pedagogie, metodică, ştiinţă; cugetări,
traduceri, cronici. Texte din opera scriitorilor
Lev
Tolstoi
şi
Maria
Montessori.
Colaboratori:
învăţători,
preoţi,
alţi
intelectuali din sudul judeţului Argeş. Diverse
atestări documentare. (I.I.B.).
SMADEA, Paul (n. Câmpulung,
Muscel, 24 mai 1950). Profesor gradul I,
educaţie fizică, sportiv de performanţă,
atletism, antrenor. Liceul cu Program Sportiv,
Câmpulung, Argeş (1968), Institutul de
Educaţie Fizică şi Sport, Bucureşti (1973).
Activitate didactică permanentă, şcoli din
Argeş (1974~). Campion naţional şi balcanic,
probe atletice (1964-1968), Clubul Sportiv
Municipal, Câmpulung. Complementar: polo,
volei, handbal, Clubul Sportul Studenţesc,
Bucureşti. Antrenor polisportiv, predilect
baschet, rezultate valoroase, echipele de copii,
Şcoala Nr. 11 Mihai Eminescu, Piteşti, Argeş.
Implicări în viaţa publică. Aprecieri
comunitare. (L.V.M.).

SLOBOZIA (Secolul XVI~). Comună
din sudul judeţului Argeş, pe râul Dâmbovnic,
satele Slobozia şi Nigrişoara. Suprafaţă: 62
km2. Locuitori: 5 100 (1971); 4 962 (2008).
Atestare documentară medievală: Slobozia
(secolul XVI). Biserici: Slobozia de Jos
(1845); Slobozia de Sus (1936-1943).
Monument al eroilor: Slobozia (1916-1918).
Şcoală (1838); cămin cultural (1948);
bibliotecă publică (1959). Bancă populară
(1930-1940;1956-1962). Resurse naturale şi
exploatare de petrol. Cooperativa agricolă de
producţie (1950-1989), staţiune de maşini şi
tractoare
(1965-1991),
complex
zootehnic/porcine (1970-1990), integrate
Consiliului Unic Agroindustrial de Stat şi
Cooperatist Slobozia, Argeş. Areal cerealier,

SMARANDA,
Aurică
B.
(n.
Câmpulung, Muscel, 15 septembrie 1926).
Economist, cercetător ştiinţific, numismatică,
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culturale cu statele amintite. Importante
responsabilităţi în Centrala Ministerului
Afacerilor Externe, Bucureşti. Aprecieri
publice. (I.M.M.).

publicist. Liceul Comercial Regele Mihai I,
Bucureşti (1947), Academia de Studii
Economice, Bucureşti (1953). Activitate
permanentă în Capitală: inspector, Ministerul
Finanţelor (1953-1965); consultant, Comitetul
de Stat al Preţurilor (1965-1966); şef serviciu,
Departamentul
Transporturilor
Navale,
Ministerul
Transporturilor
şi
Telecomunicaţiilor (1966-1986). Preocupare
conexă,
numismatică,
specializare
în
domeniu. Volume importante (în colaborare):
Catalog numismatic, moneda metalică,
România. 1867-1994 (1995); Catalog
numismatic, bancnote, România. 1853-1997
(1997); Loteria Naţională a României. O
istorie ilustrată (1999); Judeţul Argeş.
Mileniul III. Anul I (2001). Distinct:
Contribuţii numismatice la istoria României
(1997). Numeroase studii, articole, referate,
comunicări, reuniuni tematice autohtone şi
continentale. Secretar general, Societatea
Numismatică Română, Bucureşti (1980~).
Membru, diverse foruri ştiinţifice specializate.
Implicări în realizarea unor proiecte oficiale
din Argeş-Muscel. Aprecieri publice. (S.I.C.).

SMEOREANU,
Gheorghe
(n.
Râmnicu Vâlcea, 27 august 1954). Profesor,
limba română, scriitor, ziarist, editor. Stabilit
la Piteşti, Argeş, în 1994. Liceul Nicolae
Bălcescu,
Râmnicu
Vâlcea
(1973),
Universitatea din Bucureşti (1977). Doctorat,
Bucureşti. Activitate în domeniu, instituţii de
învăţământ
din
Vâlcea
(1977-1986).
Redactor, publicaţiile: Orizont (1986-1990) şi
Curierul (1990-1994), Râmnicu Vâlcea;
redactor-şef fondator Curierul zilei (19942003); director general fondator, Grupul de
publicaţii Societatea Argeşeană (2003-?);
redactor-şef fondator, Criterii literare
(2006~); director fondator, Viitorul Argeşului
(2006-), Piteşti. Realizator, numeroase
emisiuni media, televiziuni din Râmnicu
Vâlcea şi Piteşti. Preocupări didactice,
Universitatea Constantin Brâncoveanu, Piteşti
(2000~). Volume importante: Pasărea care
ne strigă (1983); Trei luni de bârfă locală
(1996); A spera, a dispera (2001); Exerciţii
de reînviere (2002); Enciclopedia valorilor
argeşene. Cine e cineva în Argeş? (2004,
coordonator). Membru, Uniunea Scriitorilor
din România, Filiala Piteşti (2006), premiul
Uniunii Ziariştilor din România (1989), alte
aprecieri publice. (I.I.B.).

SMARANDA, Iulian Gheorghe (n.
Curtea de Argeş, 10 iunie 1953). Jurist,
diplomat de carieră, publicist. Liceul/Colegiul
Vlaicu Vodă, Curtea de Argeş (1971),
Facultatea de Drept, Bucureşti (1976).
Reporter operator, Agenţia Română de
Presă/Agerpres, Bucureşti (1976-1978); şef
birou/inspector
principal,
ministerele:
Aprovizionării
Tehnico-Materiale
şi
Gospodăririi
Fondurilor
(1978-1982),
Industriei Construcţiilor de Maşini (19871990), Bucureşti. Secretar II, Ministerul
Afacerilor Externe, Bucureşti (1982-1984).
Misiuni internaţionale: secretar II, Ambasada
României la Tripoli, Libia (1984-1987):
secretar II, Ambasada României la
Harare/Salisbury, Zimbabwe/Rhodesia de
Sud, Ethiopia (1990-1991); secretar I,
Ambasada României la Tel Aviv, Israel
(1992-1994). Note, informaţii, analize,
rapoarte pe teme adecvate. Demersuri privind
amplificarea relaţiilor politice, economice,

SOARE, Alexandru (n. Şuici, Argeş,
13 septembrie 1897 - Bucureşti, 30 aprilie
1938). Funcţionar de stat, publicist. Stabilit în
Capitală (1920). Studii liceale, Râmnicu
Vâlcea, Institutul de Ştiinţe Administrative,
Bucureşti. Combatant, Primul Război
Mondial
(1916-1918).
Responsabilităţi
succesive: Creditul Industrial; Atelierele
Griviţa; Ministerul Cultelor; Patriarhia
Română, Bucureşti. Apropiat scriitorilor Gala
Galaction şi Alexandru Macedonski. Volume
importante (proză, versuri): Căutătorul de
Comori; Îngerul căzut (1936). Colaborări,
revistele: Albina; Convorbiri literare; Cele
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2001-2012); inspector general adjunct (19791983), Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş.
Succese olimpice cu elevii. Volume
importante (în colaborare): Literatura
română. Ghidul candidatului la examenul
de admitere în liceu (1996, 1998); Literatura
română pentru examenul de capacitate
(1999); Limba şi literatura română.
Îndrumător pentru manualele alternative
(2002; 2005; 2006; 2007; 2008); Limba şi
literatura română. Eseuri (2009); Gramatica
didactică a limbii române (2010). Articole,
studii, comunicări, referate, reuniuni tematice
în domeniu. Contribuţii la organizarea
concursurilor naţionale de literatură română
Mihai Eminescu şi Ionel Teodoreanu,
Olimpiadei Naţionale
de Limbi Clasice
(Piteşti, 2005), Olimpiadei Internaţionale de
Limbă, Literatură şi Cultură Românească
(Bucureşti, 2009). Membru, vicepreşedinte,
diverse foruri obşteşti din Argeş-Muscel.
Aprecieri publice. (M.G.R.).

trei Crişuri (Oradea). Aprecieri publice
antume şi postume. (C.D.B.).
SOARE, Cristian I. (n. Piteşti, Argeş,
20 mai 1962). Inginer, construcţii de maşini,
jurist, manager, înalt funcţionar de stat. Liceul
Nicolae Bălcescu/Colegiul Ion C. Brătianu,
Piteşti (1981), Institutul Politehnic, Bucureşti
(1987), Universitatea Constantin Brâncuşi,
Târgu Jiu, Gorj (2001). Doctorat, ştiinţe
tehnice, Piteşti (2009). Fiul lui Ion S. (v.)
Activitate în domeniu: SC Automobile SA,
Colibaşi, Mioveni, Argeş, Controlul Tehnic
de Calitate (1990-1995), şef atelier (19951997); director general, Direcţia Generală a
Muncii şi Protecţiei Sociale, Argeş (19971999); director executiv, Agenţia Judeţeană
pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Argeş
(1999-2005); inspector şef (2005-2009), şef
serviciu (2009-2012), Inspectoratul Teritorial
de Muncă, Argeş. Membru marcant , Partidul
Naţional Liberal, prefect de Argeş (20122014), reprezentând cabinetul condus de
Victor Viorel Ponta. Studii, analize, rapoarte,
interviuri, reuniuni tematice interne şi externe.
Contribuţii la: reconversia profesională a
salariaţilor disponibilizaţi în urma privatizării
unităţilor industriale din zonă; realizarea
evidenţei şi acordarea drepturilor legale
pentru şomeri; amplificarea controlului
folosirii forţei de muncă în profil teritorial;
diversificarea modalităţilor privind aplicarea
hotărârilor guvernamentale în Argeş-Muscel.
Implicări comunitare permanente. Aprecieri
publice. (I.T.B.).

SOARE, Ion (Bradu, Argeş, 1931 –
Piteşti, Argeş, 6 ianuarie 2007). Inginer
mecanic, economist, manager, publicist.
Liceul de Băieţi Nr. 1/Colegiul Ion C.
Brătianu, Piteşti (1949), Institutul Politehnic,
Bucureşti, facultăţile tehnică şi economică.
Documentări externe. Specializare, industria
de automobile. Activitate permanentă (19531993), Uzina de Piese Auto Vasile
Tudose/Întreprinderea de Autoturisme/SC
Automobile SA, Colibaşi/Mioveni, Argeş
(tehnolog, şef secţie, şef serviciu Organizarea
muncii, director departamental). Temporar:
director, SC Autoro SA, Piteşti (1993-1996).
Volum important (în colaborare): Monografia
uzinelor de autoturisme Piteşti (1982).
Studii, analize, rapoarte, interviuri, reuniuni
tematice
naţionale
şi
internaţionale.
Contribuţii
constante
la
dezvoltarea
Platformei Industriale Piteşti-Est, alte
implicări în realizarea proiectelor specifice
zonei Argeş-Muscel. Aprecieri publice
antume şi postume. (D.D.I.).

SOARE, Gheorghe Gh. (n. Bradu,
Argeş, 10 februarie 1948). Profesor gradul I,
limba şi literatura română, manager,
publicist. Şcoala Medie Nr. 1/Colegiul Ion C.
Brătianu, Piteşti, Argeş (1965), Institutul
Pedagogic de 3 ani, Piteşti (1968),
Universitatea din Bucureşti (1972). Activitate
specializată: şcolile Filipeni, Bacău (19681969), Tigveni, Argeş (1969-1974), Nr. 7,
Piteşti (1974-1977), Nr. 13, Piteşti (19772002); Colegiul Zinca Golescu, Piteşti (20022012). Concomitent: inspector (1976-1979,
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SOARE, Leonard (n. Costeşti, Argeş, 4
ianuarie 1957). Electronist, informatician,
manager. Studii medii, Piteşti, Argeş (1977),
superioare, Bucureşti (1982). Stagiu: Statele
Unite ale Americii (1991). Activitate în
domeniu: Întreprinderea de Autoturisme/SC
Automobile SA, Colibaşi/Mioveni Argeş
(1979-1993); SC T&I Piteşti (1993-1995); şef
serviciu fondator, Banca Românească,
Sucursala Argeş (1995-2003); proprietar,
Pensiunea Agroturistică Piscul Soarelui,
Godeni, Argeş (2003~). Distinct: preşedinte
iniţiator, comunitatea montană, Iezer Muscel.
Implicări în viaţa publică: preşedinte, Partidul
Naţional Liberal – Câmpeanu, Organizaţia
Argeş (1995-2003); consilier judeţean
(1992~). Contribuţii directe la: înfrăţirea unor
localităţi ale zonei Argeş-Muscel, cu aşezări
din Bulgaria, Estonia, Franţa, Grecia, Italia,
Irlanda (de Sud), Irlanda de Nord, Letonia,
Scoţia; atragerea investitorilor străine spre
mediul rural autohton; promovarea imaginii
acestui areal în state din Europa, Asia,
America de Nord. Membru, diverse foruri
administrative, continentale, alte aprecieri
publice. (M.I.P.).

Piteşti; Fabrica Doctor Oetker, Curtea de
Argeş.
Numeroase premii în domeniu,
diplome de excelenţă, studii, interviuri.
Membru, Uniunea Arhitecţilor din România
(1970), Ordinul Arhitecţilor din România
(2001), Registrul Urbaniştilor din România
(2005). Contribuţii deosebite la redefinirea
arhitectonică
a
reşedinţei
Argeşului
contemporan. (A.I.M.).
SOCACIU, Ruxandra Eugenia C. (n.
Curtea de Argeş, 2 mai 1978). Artist plastic,
pictură, textile, grafică, profesoară. Liceul de
Artă Nicolae Tonitza, Bucureşti (1997),
Universitatea Naţională de Artă, Bucureşti
(2003). Activitate în domeniu, Curtea-deArgeş (2003-), fondatoare, Cercul de arte
vizuale Curcubeu. Expoziţii personale sau de
grup: Piteşti, Argeş (1999, 2002, 2005, 2006);
Curtea de Argeş (1999, 2002, 2005, 2006);
Bucureşti (2002, 2003, 2006). Ilustraţie
pentru cărţi editate: Moartea clopoţelului
(1997); Despre nebunie (1998); Interferenţe
internaţionale (2005). Participări la şantierele
al-seco, Curtea de Argeş (1999) şi Ploieşti,
Prahova (2002). Membră, Uniunea Artiştilor
Plastici din România, Filiala Piteşti (2005),
alte aprecieri comunitare (S.C.N.).

SOARE, Pompiliu (n. Curtea de Argeş,
7 februarie 1947). Arhitect, manager. Liceul
Vlaicu Vodă, Curtea de Argeş (1964),
Institutul de Arhitectura Ion Mincu, Bucureşti
(1970). Stagiu de perfecţionare, Marea
Britanie (1987). Activitate specializată
permanentă, Institutul de Proiectare/SC
Proiect Argeş SA, Piteşti (1970~), după 2004,
şef, Consiliul Tehnic Ştiinţific. Adept al
stilului funcţionalist. Şef de proiect, Detaliu
de Sistematizare, perimetrul central, Piteşti
(1973–1989). Edificii reprezentative finalizate
prin construcţii: zonele rezidenţiale Mobilux
(1972) şi Bulevardul 1 Mai/Ion C. Brătianu,
Piteşti (1981); Tribunalul Argeş (1979); Casa
Cărţii şi Casa Artelor (1985); Campusul
Târgul din Vale, Universitatea din Piteşti
(1994~); sucursalele băncilor: Comercială,
Banc Post, Bancorex, Dacia Felix, Amro
Bank, Credit Bank, Piteşti (1995-2000);
Centrul Naţional de Piese Dacia-Renault,

SOCEANU, Gheorghe (A doua
jumătate a secolului XIX - Începutul secolului
XX). Mare proprietar funciar din Argeş.
Întinse suprafeţe de teren, localitatea Cepari,
plasa Argeş, expropriate prin Legea pentru
definitivarea Reformei Agrare din 17 iulie
1921, aplicată de guvernul condus de
Alexandru Averescu. Importante surse
arhivistice. (I.I.Ş.).
SOCIETATEA
ACVILA
DIN
CÂMPULUNG
(1905-?).
Asociaţie
ştiinţifică pentru tineret, Şcoala Normală
Carol I, Câmpulung, Muscel. Obiective:
cunoaşterea şi ocrotirea naturii; realizarea de
ierbare; împăiatul trofeelor; amenajarea unor
expoziţii în domeniu. Fondatori: Ion Popescu
Voineşti (profesor); Vasile Dumitrescu (elev).
Contribuţii la realizarea colecţiilor muzeale
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SOCIETATEA
CARPAŢI
BUCUREŞTI – FILIALA PITEŞTI (18821891). Organizaţie cu caracter militant,
obiectiv major, înfăptuirea unităţii naţionale.
Reuniune constitutivă, Bucureşti, 24 ianuarie
1882, filiale în 17 centre urbane de Fondatori
şi coordonatori, la Piteşti, Argeş: Ion I.
Rădulescu (v.), Nicolae Dimancea (v.).
Dezbateri publice, întâlniri cu personalităţi
din Capitală, articole în presa timpului,
corespondenţă pe teme adecvate. Activitate
combătută de guvernanţii de la Budapesta
(Ungaria). Consemnări documentare: Teodor
Pavel (Timişoara); Istoria municipiului
Piteşti (1988). Interferenţe cu preocupările
Ligii Culturale, Secţia Piteşti (I.I.S.).

din instituţii de învăţământ, colaborări cu
organizaţii turistice şi cinegetice, onorarea
unor solicitări distincte din ţară. Activitate de
factură
cooperatistă.
Continuarea
preocupărilor de absolvenţii ajunşi învăţători
la unităţi rurale sau urbane. Diverse atestări
documentare. (M.M.B.).
SOCIETATEA ARGEŞEANĂ (2003 2008). Grup de publicaţii, apărute la Piteşti,
Argeş, editor, Vasicos Media, Piteşti, director
general fondator, Gheorghe Smeoreanu (v.),
director general adjunct, Spiridon Voinescu,
redactor-şef, Daniel Barbu. Titluri: cotidianul
Societatea argeşeană, ziar independent,
primul număr, Piteşti, 3 decembrie 2003,
redactor-şef, Iuliana Obreja, suplimentele
săptămânale: Societatea sportivă, director,
Daniel Barbu; Societatea politică, director,
Cristian Cocea; Societatea economică,
director, Dan Ungureanu; Societatea literară,
director, Virgil Diaconu (v.); Societatea
mondenă, director, Camelia Juganu. Analize,
ştiri, comentarii, informaţii, reportaje,
interviuri, note, răspunsuri la întrebări,
cronici, creaţii literare, plastice, teatrale.
Tiparul: Ana Maria Press, Piteşti. Distribuţie
naţională. Festivitatea de inaugurare: 1
Decembrie 2003. implicări comunitare
permanente. (I.I.B.).

SOCIETATEA
COMERCIALĂ
ARGIF SA, PITEŞTI (1991~). Unitate
specializată cu capital majoritar de stat,
constituită prin reorganizarea Întreprinderii
de Execuţie şi Exploatare a Lucrărilor de
Îmbunătăţiri Funciare Argeş, existentă
anterior (1983-1991). Domenii prioritare
iniţiale: proiectarea şi construirea unor
obiective specifice. Exploatarea, întreţinerea,
repararea amenajărilor sau infrastructurilor:
SC Scelif SA, Piteşti, Argeş, conform
prevederilor Hotărârii Guvernului României
Nr. 292, din 1991. Privatizarea activelor
(1994), anularea fondurilor de investiţii ale
statului, scăderea interesului pentru noi
lucrări de amelioraţii agricole. Reevaluarea
profilului: activităţi de construcţii-montaj;
prestării servicii (utilaje terasiere şi de
transport); constituirea stocurilor şi vânzarea
produselor balastiere sortate; executarea
drumurilor, podurilor, alimentărilor cu apă,
canalizării; redarea de terenuri în circuitul
agricol. Manager cunoscut: Veron Ionescu.
Diverse implicări comunitare. (C.D.B.).

SOCIETATEA
BANCARĂ
VULTURUL, CÂMPULUNG (1892-1905).
Asociaţie cu profil financiar, agreată de
Camera de Comerţ şi Industrie Argeş, Banca
Naţională a României, Prefectura Muscel,
Primăria Câmpulung. Preocupări în domeniile
obţinerii
creditelor
pentru
investiţii
productive, circulaţia mărfurilor, amenajări
urbane sau rurale. Experienţă folosită,
ulterior, de: Banca Muscelului (1905), printre
fondatori, Constantin Alimănişteanu (v.),
Oprea Iorgulescu (v.), Nicolae Jugureanu (v.),
Nicolae N. Paul (v.), Petre C. Zamfirescu;
Banca Lucrătorilor Comerciali; Banca
Şoimul; alte structuri specializate. Diverse
consemnări documentare. (M.M.B.).

SOCIETATEA
COMERCIALĂ
AUTOPRO MOND, BASCOV (1990~).
Unitate economică importantă pentru ArgeşMuscel, întreţinere şi reparaţii auto,
desfacerea în domeniu, montare de instalaţii
speciale cu gaz lichefiat. Anterior (1982-
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Intelectron SRL (1992). Diversificări
ulterioare: comerţ; achiziţionări şi închirieri
de terenuri; afaceri imobiliare; transport;
servicii publice (în parteneriat). Consemnări
documentare: Anuarul firmelor din Argeş
(1995); Camera de Comerţ şi Industrie în
istoria economiei argeşene (2000). Susţinerea
unor proiecte urbanistice, sociale şi
filantropice, lansate de municipalitatea Piteşti.
(I.G.B.).

1990), atelier/secţie, Întreprinderea de
Asistenţă Tehnică şi Service prntru
Autoturisme, Ştefăneşti, Argeş, investiţie
departamentală,
director,
Constantin
Nicolescu (v.). Sediul propriu, edificiu
reprezentativ, zona centrală Bascov, localizare
suburbană municipiului Piteşti, Argeş,
arhitect, Adrian Mahu (v.), executant, Trustul
de Construcţii Industriale, Piteşti, director,
Gheorghe Năstase (v.), inaugurare oficială
(1983), coordonator, Ion Bălaşa. Privatizare
pe bază de acţiuni (1995), capital integral
autohton, manager general, Gheorghe Şerban
(1990~). Colaborări cu diverse firme
europene,
recunoaşteri
interne
şi
internaţionale, activitate profitabilă. Implicări
comunitare permanente. (I.D.P.).

SOCIETATEA
COMERCIALĂ
GROSMETCHIM SA/ÎNTREPRINDEREA
COMERCIALĂ
CU
RIDICATA
METALO-CHIMICE, PITEŞTI (19592000). Unitate economică importantă pentru
Argeş - Muscel, specializată în contractarea
de la furnizori şi repartizarea mărfurilor
specifice, spre reţeaua desfacerii cu
amănuntul, special, bunuri de folosinţă
îndelungată. Anterior, interferare teritorială la:
Oficiul de Gross Industrial, Craiova, Dolj
(1952-1956); Întreprinderea Comerţului cu
Ridicata pentru Produse Metalo-Chimice,
Mobilă şi Materiale de Construcţii, Craiova
(1956-1957); Filiala Piteşti a Întreprinderii
Comerţului
cu
Ridicata
MetaloChimice/ICRM,
Craiova
(1957-1959).
Entitate distinctă, atribuţii specifice la nivelul
Regiunii Argeş (1959-1968), ulterior,
Judeţului Argeş (1968-1990). Sediu şi
antrepozite de mare capacitate, Piteşti-Nord
(1970-1972),
investiţie
departamentală,
executanţi: Lucian Istrătescu, Anghel Stelian,
Ion Pantazi. Adaptare la economia de piaţă
după 1990: societate pe acţiuni (1990-1993);
privatizare treptată (1993-2000). Directori
cunoscuţi: Francek Valotzy, Ion Bădescu (v.),
Gheorghe Vâlcu (v.). Reducerea evidentă a
patrimoniului, limitarea dimensiunilor firmei,
acţionari majoritari (2014): SC European
Drinks SA, Oradea; SC Cronos SRL, Piteşti.
Diverse atestări documentare. (T.C.A.).

SOCIETATEA
COMERCIALĂ
CORONA, PITEŞTI (1991~). Unitate
economică importantă din Argeş, capital
privat, patron fondator şi asociat unic, Viorel
Meliceanu. Comerţ interior şi exterior,
produse electronice şi electrocasnice, maşiniunelte, utilaje, prestări servicii. Sediul
propriu,
Blocul
Corona,
edificiu
reprezentativ, zona centrală urbană, arhitect,
Adrian Mahu (v.), executant (1992-1993), SC
Argecom SA, directori, Ioan Mircea
Moldovan (v.), Ion Fântâneru (v.). Spaţii
adecvate pentru: birouri funcţionale, instituţii
bancare, Registrul Comerţului, magazine,
cabinete medicale, reuniuni de afaceri.
Colaborări cu firme din state ale Americii de
Nord, Asiei, Europei. Activitate profitabilă.
Diverse implicări comunitare. (G.N.P.).
SOCIETATEA
COMERCIALĂ
GIREXIM UNIVERSAL SA, PITEŞTI
(1991~). Unitate economică importantă
pentru Argeş – Muscel, capital privat, patron
fondator,
Gheorghe
Văsîi,
manager,
Constantin Niţu. Invocarea autorizaţiei
privind înfiinţarea, ca mică întreprindere
particulară, în contextul reuniunii pentru
constituirea Camerei de Comerţ şi Industrie
Argeş (Piteşti, 16 iulie 1990). Exprimare
iniţială prin Girexim SRL (1991) şi

SOCIETATEA
COMERCIALĂ
INDCARF SA, PITEŞTI (1991 ~). Unitate
economică cu capital majoritar de stat,
constituită prin reorganizarea Întreprinderii
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petroliere.
Anterior
(1972-1991),
întreprindere de stat. Sediul propriu, zona
centrală a municipiului Piteşti. Aprovizionare
contractuală de la rafinării şi alte firme din
România. Distribuţie în mediul urban şi rural:
depozite, centru/fabrică de îmbuteliere a
gazului lichefiat, staţii pentru desfacerea
combustibililor auto sau casnici, mijloace
speciale de transport. Privatizare pe bază de
acţiuni, reorganizare adaptată principiilor
concurenţiale, integrare în structura OMV
Petrom. Activitate profitabilă. Diverse
implicări comunitare. (I.M.F.).

de Industrializarea Cărnii, Piteşti, Argeş
(1970-1990), suport oficial, prevederile Legii
Nr. 15, din 8 august 1990. Abatoare,
antrepozite, fabrici de mezeluri şi preparate
specifice. Desfacere, judeţele: Argeş,
Dâmboviţa,
Olt,
Teleorman,
Vâlcea.
Închirierea unor spaţii amenajate pentru
depozitare, cu frig şi fără frig, din Argeş Muscel. Societate pe acţiuni (2001), acţionar
principal (2006), SC Caroli Prod 2000 SRL,
companie integrată Grupului Caroli, activă
pe teritoriul României. Manager cunoscut:
Nicolae Bădulescu. Diverse implicări
comunitare. Activitate profitabilă. (C.D.B.).

SOCIETATEA
COMERCIALĂ
PITBER SA, PITEŞTI (1991-2002). Unitate
economică cu capital majoritar de stat,
gestionarea patrimoniului şi continuarea
activităţii Fabricii de Bere, Piteşti, existentă
anterior (1969-1991). Capacitate proiectată
550 000 hl/an produse finite; 6 000 to/an
depozite pentru materii prime. Sortimente de
bere: Blondă, Brună Porter, Primăvara,
Trivale, Zimbru. Preluată de firma germană
Breweries (1992), integrată Grupului Ursus
(1996), adjudecată de investitori din Africa de
Sud (1999). Încetarea totală a producţiei
(2002),
disponibilizarea
salariaţilor,
dezafectarea utilajelor, cumpărarea terenului
de agenţi imobiliari din Argeş, demolare
(2008). Implicaţii sociale, economice,
financiare. Manageri cunoscuţi: Daniel
Gologan, Petre Frigioiu. Diverse atestări
documentare. (C.D.B.).

SOCIETATEA
COMERCIALĂ
LACTAG SA, COSTEŞTI (1991~). Unitate
economică reprezentativă pentru domeniul
enunţat, organizată
prin achiziţionarea
patrimoniului
Întreprinderii
de
Industrializarea Laptelui Piteşti, existentă
anterior (1979-1991). Capital integral privat.
Extindere, modernizare, retehnologizare, prin
accesarea fondurilor europene, utilaje şi
echipamente performante din Germania,
Italia, Olanda, Polonia. Capacitate de
prelucrare: 500 000 hl lapte anual. Materie
primă achiziţionată pe bază de contracte,
producători din Argeş, Dolj, Giurgiu.
Sortimente diversificate specifice. Magazine
proprii, judeţele: Argeş, Dolj, Gorj, Olt,
Vâlcea şi municipiul Bucureşti. Operaţiuni de
import-export, acces în reţeaua internaţională
de profil, autorizare intercomunitară. Sediul
central, oraşul Costeşti, Argeş. Cumpărător
(2012), Compania Top Gel Prod, Craiova,
Dolj. Program investiţional, dublarea
capacităţilor existente, integrare în reţeaua
naţională pentru îngheţată. Colaborări cu
firme convergente. Manageri
cunoscuţi:
Nicolae Oiţă, Maria Oiţă-Marinescu, Petre
Popa, Robert Iriza, Adrien Asan Mic. Diverse
implicări comunitare. Activitate profitabilă.
(C.D.B.).

SOCIETATEA
COMERCIALĂ
SIMARG SA, PITEŞTI (1991~). Unitate
economică reprezentativă pentru ArgeşMuscel, activitate preponderentă, instalaţii
pentru construcţii industriale şi civile.
Anterior, şantier distinct, instalaţii şi montaj,
Trustul de Construcţii Industriale, Piteşti
(1966-1990),
reorganizare
conform
prevederilor Legii Nr. 15, din 8 august 1990
şi Hotărârii de Guvern Nr. 1 304, din 15
decembrie 1990, Bucureşti. Privatizarea
integrală, în 1994. Executarea unor lucrări
speciale, după 1991, pentru: SC Arpechim

SOCIETATEA
COMERCIALĂ
PECO, ARGEŞ (1991~). Unitate economică
importantă pentru livrarea produselor
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zonale: Câmpulung, Costeşti, Curtea de
Argeş, Mioveni, Piteşti, Topoloveni. Diverse
implicări comunitare. Activitate profitabilă.
(C.D.B.).

SA,
Piteşti;
SC
Automobile
SA,
Colibaşi/Mioveni, Argeş; sediile Romtelecom
şi Bibilioteca Judeţeană Dinicu Golescu,
Argeş, Piteşti; alimentarea cu apă/gaze în
oraşul Costeşti şi comunele Izvoru, Moşoaia,
Poiana Lacului, Slobozia, Ştefan cel Mare
(Argeş). Manageri cunoscuţi: Florian Chiţă
(v.), Constantin Zăvoianu (1998-1999),
Gheorghe Axinte (v.). Implicări comunitare
permanente. Diverse atestări documentare.
(I.M.F.).

SOCIETATEA COOPERATIVĂ A
MESERIAŞILOR ROMÂNI DIN PITEŞTI
(1882-?). Asociaţie cu caracter economic,
reprezentând interesele micilor proprietari
urbani din reşedinţa Argeşului. Proiect lansat
de Dimitrie Butculescu (v.), susţinut de Ion N.
Coculescu (v.) şi Theodor G. Lerescul (v.) În
Consiliul de Onoare: Dumitru C. Brătianu
(v.), Ghenadie Petrescu (v.), Dimitrie
Butculescu, Nicolae Dimancea (v.), Gheorghe
T. Brătianu (v.), Alexandru Budişteanu (v.),
Constantin Bălăceanu (v.). Preşedinte, Corpul
Ponderator, Theodor G. Lerescu; trei
vicepreşedinţi, doi secretari, 15 membri.
Iniţiative pentru stimularea preocupărilor de
factură industrială, agricolă, comercială:
credite bancare, expoziţii, concursuri, acces
pe piaţa naţională, corespondenţă externă.
Activitate agreată prin Camera de Comerţ şi
Industrie, Piteşti, primăriile locale, Prefectura
de Argeş. Documente originale, Muzeul
Judeţean Argeş. (T.C.A).

SOCIETATEA
COMERCIALĂ
SOCOMAR SA, PITEŞTI (1991~). Unitate
economică
pe
acţiuni,
domeniul
construcţiilor, înfiinţată la 1 ianuarie 1991,
prin reorganizarea Trustului de Construcţii
Industriale, Piteşti, Argeş. Lucrări distincte,
dezvoltări şi tehnologizări: SC Arpechim SA,
Piteşti; SC Automobile SA, Mioveni, Argeş.
edificii reprezentative: Biblioteca Judeţeană
Dinicu Golescu, Argeş; Sediul Romtelecom
din Piteşti; Laboratorul Veterinar de la
Ştefăneşti, Argeş. Colaborare cu mai multe
firme din domeniile proiectării şi instalaţiilor.
Şantiere, puncte de lucru, baze de producţie,
ingineri şi maiştri experimentaţi. Privatizare
totală în 1994. Manageri: Mihai Eremia,
Gheorghe Năstase (v.), Gheorghe Ştefan,
Gheorghe Axinte (v.). implicări în dezvoltarea
actuală a localităţilor urbane şi rurale din
Argeş – Muscel. (G.N.P.).

SOCIETATEA
CORALĂ
FREAMĂTUL ARGEŞULUI DIN PITEŞTI
(1926-1928). Asociaţie culturală, preocupări
preponderent muzicale, integrată, iniţial,
Parohiei Sfântul Gheorghe din localitate.
Dirijor, fondator, cor mixt şi formaţie
instrumentală,
Constantin
Albu
(v.).
Repertoriu laic şi eclesiastic. Spectacole
frecvente, scene sau aşezăminte religioase din
Piteşti ori din alte centre urbane ale ţării.
Pentru 1927, în componenţa corului: zece
soprane, 13 altiste, opt tenori, nouă başi.
Consemnări favorabile: presa timpului;
volumul Un secol de activitate corală în
Piteşti (1971), de Silvestru D. Voinescu (v.);
Istoria municipiului Piteşti (1988). Alte
atestări documentare. (L.I.P.).

SOCIETATEA COMERCIALĂ VEL
PITAR SA - SUCURSALA PITEŞTI
(2002~). Unitate de industrie alimentară,
constituită prin reorganizarea Întreprinderii
de Morărit şi Panificaţie, Piteşti/SC Spicul
Argeş SA şi implicarea SC Vel Pitar SA,
activitate în domeniul amintit. Capital social
majoritar, Fondul American de Investiţii,
reprezentat prin New Century Holdings.
Secţii şi linii de mare productivitate, gamă
sortimentală diversificată, depozite, puncte de
lucru, desfacere en-gross şi en-detail, reţea
proprie de distribuţie, acces la sistemul
magazinelor reprezentative din România.
Manager cunoscut: Daniel Neacşu. Centre

SOCIETATEA
LIEDERTAFEL DIN
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consemnări memoriale, aprecieri în presa
timpului, alte surse documentare. (L.I.P.).

1914). Asociaţie culturală, iniţiată de etnici
germani (saşi), veniţi din Transilvania după
1850. Activitate diversificată: cor, publicaţii
periodice,
întrajutorare,
colaborare
economică, exprimare catolică protestantă,
integrare civică. Data fondării: 18 februarie
1866, sediul propriu (strada Lascăr Catargiu,
astăzi, Crinului), discursuri, steag din mătase
(120x15 cm), cocarde, excursii. Medalie: În
amintirea jubileului de 25 de ani al corului
german din Piteşti (1890). Ulterior:
Societatea
Filarmonică
(1893-1902;
Liedertafel Lyra (1902-1914). Preşedinţi
cunoscuţi: Josef Materna (v.), Frantz M.
Lehrer (v.), Iosif Schreier (v.), Adolf
Schweitzer (v.), Andreas Hoffer. Cor de patru
voci, germani şi români, repertoriu laic.
Dirijori cunoscuţi: Josef Materna, Iordache
Mătache (v.). Suport documentar: Un secol de
activitate corală în Piteşti (1971), de
Silvestru D. Voinescu (v.); Istoria
municipiului Piteşti (1988), consemnări
memoriale, Traian Serafim, Alexandru
Enescu, alte atestări comunitare. (L.I.P.).

SOCIETATEA CORALĂ NEGRU
VODĂ DIN CÂMPULUNG (1908~).
Asociaţie culturală, având preocupări
sistematice pentru diversificarea vieţii
spirituale laice în reşedinţa judeţului Muscel.
Act constitutiv: 28 aprilie 1908, iniţiator Ion I.
Popescu, absolvent, Seminarul Central,
Bucureşti (1906). Cor mixt şi cor bărbătesc;
cursuri libere, muzică vocală şi instrumentală;
orchestre populară şi simfonică, operete Crai
nou, de Ciprian Porumbescu. Sedii succesive:
sala Apostol Niculescu, casele Bărăţiei, Cercul
Militar, Casa Orăşenească/Municipală de
Cultură Tudor Muşatescu. Dirijori cu
activitate îndelungată; Badea Alboteanu
(fondatorul corului), Constantin Mahu,
Constantin Roman (v.), Călin Cotolan (v.),
Moise Mitulescu (v.). Pentru etapa 19301953, Societatea Muzicală Negru Vodă, astăzi
Corala
Negru
Vodă,
spectacole
în
Câmpulung, Rucăr, Bucureşti, alte centre
urbane sau localităţi rurale din ţară. Premii
naţionale în domeniu. Atestări de arhivă,
consemnări memoriale, aprecieri în presa
timpului, alte surse documentare. (L.I.P.).

SOCIETATEA CORALĂ NEGRU
VODĂ DIN CÂMPULUNG (1908~).
Asociaţie culturală, având preocupări
sistematice pentru diversificarea vieţii
spirituale laice în reşedinţa judeţului Muscel.
Act constitutiv: 28 aprilie 1908, iniţiator Ion I.
Popescu, absolvent, Seminarul Central,
Bucureşti (1906). Cor mixt şi cor bărbătesc;
cursuri libere, muzică vocală şi instrumentală;
orchestre populară şi simfonică, operete Crai
nou, de Ciprian Porumbescu. Sedii succesive:
sala Apostol Niculescu, casele Bărăţiei, Cercul
Militar, Casa Orăşenească/Municipală de
Cultură Tudor Muşatescu. Dirijori cu
activitate îndelungată; Badea Alboteanu
(fondatorul corului), Constantin Mahu,
Constantin Roman (v.), Călin Cotolan (v.),
Moise Mitulescu (v.). Pentru etapa 19301953, Societatea Muzicală Negru Vodă,
astăzi, Corala Negru Vodă, spectacole în
Câmpulung, Rucăr, Bucureşti, alte centre
urbane sau localităţi rurale din ţară. Premii
naţionale în domeniu. Atestări de arhivă,

SOCIETATEA CORALĂ ROMÂNĂ
FARMECUL DIN PITEŞTI (1908-1914).
Asociaţie culturală, urmărind, în principal:
cultivarea gustului pentru muzică; dezvoltarea
sentimentelor naţionale; înfiinţarea unui cor
cu activitate permanentă; organizarea de
concerte; constituirea bibliotecii publice;
iniţierea Casei de Ajutor, afiliată Casei
Şcoalelor,
Bucureşti.
Statut
propriu,
imprimare, Tipografia Mihail Lazăr Fiu,
Piteşti (1908). Printre fondatori: Mihail
Urlăţeanu (preşedinte); Ioan Enăchescu
(vicepreşedinte), Teodor Săvulescu (v.).
Spectacole prezentate de corul mixt şi corul
bărbătesc Farmecul, pe scene din Piteşti sau
alte centre urbane. Repertoriu, preponderent,
autohton, complementar, ilustraţii universale.
Informaţii regăsite în presa timpului, Amarul
Socec, Bucureşti (1912); Istoria municipiului
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semisimfonică. Numeroase spectacole în
aşezări urbane sau rurale, reuniuni tematice,
întâlniri cu personalităţi ale Capitalei.
Promovarea repertoriului naţional. Colaborări
cu alte structuri asemănătoare din: Bucureşti,
Câmpulung (Muscel), Piteşti (Argeş), Ploieşti
(Prahova),
Târgovişte
(Dâmboviţa).
Consemnări
monografice:
CâmpulungMuscel. Ieri şi azi (1974). Continuarea
activităţii artistice prin Casa de Cultură Tudor
Muşatescu, Câmpulung, Argeş. Diverse
atestări documentare. Implicări permanente în
viaţa Cetăţii. (M.M.B.).

Piteşti (1988). Alte atestări comunitare.
(L.I.P.).
SOCIETATEA CULTURA, PITEŞTI
(1896). Asociaţie profesională a salariaţilor de
la Căile Ferate Române, filiale în marile
centre feroviare din ţară. Fondator, Ion
Posescu (v.), Piteşti, Argeş, 5 aprilie 1896.
Statute publicate la Bucureşti (1896).
Susţinerea
revendicărilor
specifice
domeniului, întrajutorare muncitorească,
promovarea cunoştinţelor ştiinţifice, tehnice şi
spirituale în rândurile lucrătorilor. Desfiinţată
prin ordin ministerial, destituirea liderilor,
anularea iniţiativelor programate. Consemnări
istorice, Mircea Crăciun, profesor din Piteşti.
Alte atestări documentare. (I.I.Ş.).

SOCIETATEA
CULTURALĂ
SOLIDARITATEA, PITEŞTI (1909~1916).
Grupare obştească a învăţătorilor din şcolile
de patru ani, caracter deschis, preocupări
privind îmbunătăţirea standardelor materiale,
oportune creşterii performanţelor educative.
După 1910: Societatea Corpului Didactic
Primar din Judeţul Argeş. Demersuri pentru:
răspândirea cunoştinţelor ştiinţifice în mediul
urban şi rural; participarea dascălilor la
mişcarea
cooperatistă;
diminuarea
analfabetismului; cultivarea ideilor unităţii
naţionale; combaterea tendinţelor războinice
europene. Surse arhivistice. (I.M.D.).

SOCIETATEA
CULTURALĂ
FLACĂRA MUSCELULUI, CÂMPULUNG
(1973-1990).
Asociaţie
obştească
reprezentativă pentru cultivarea sentimentelor
patriotice, promovarea creaţiei literare şi
muzicale, stimularea cercetării tehnicoştiinţifice, practicarea sportului, însuşirea
preceptelor morale şi ideologice ale timpului.
Secţii coordonate de cadre didactice sau alţi
intelectuali din Muscel. Programe elaborate în
consens cu Academia Română, Institutul de
Ştiinţe Pedagogice, Institutul de Folclor,
Academia
de
Ştiinţe
Social-Politice,
Universitatea din Bucureşti. Reuniuni de
amploare: Arminden muscelean; Toamna
musceleană. Preocupări convergente la
Câmpulung: Societatea Medicală Constantin
I. Parhon; Societatea Cultural-Ştiinţifică şi
Sportivă Aro-Floare de Stâncă; Societatea
Culturală Vlaicu Vodă a lucrătorilor din
unităţile comerciale. Implicări comunitare
permanente. Diverse atestări documentare.
(M.M.B.).

SOCIETATEA
CULTURALŞTIINŢIFICĂ
STROEŞTI,
ARGEŞ
(1972~). Asociaţie obştească reprezentativă
pentru România, preocupări enciclopedice,
organizată în satul Stroeşti, Muşăteşti, Argeş.
Activitate permanentă. Preşedinte fondator şi
executiv (1972-1992), Nicolae Leonăchescu
(v.), secretar, Emilian Baciu (v.). Reuniuni
tematice anuale, iniţiative pentru revitalizarea
tradiţiilor rurale, organizarea expoziţiei
etnografice, implicări în rezolvarea unor
solicitări cetăţeneşti, legături cu localităţi
eponime din România şi Republica Moldova.
Suport monografic, volumele Documente şi
personalităţi din Stroeşti – Argeş (1996,
2005, 2007), editor, Nicolae Leonăchescu.
Numeroase aprecieri publice, emisiuni media,
alte informaţii convergente programelor
realizate de-a lungul timpului. (C.C.C.).

SOCIETATEA
CULTURALĂ
NEGRU VODĂ, CÂMPULUNG (19081953). Asociaţie obştească reprezentativă
pentru spiritualitatea Muscelului, preocupări
prioritare în domeniul educaţiei muzicale.
Distinct: cor bărbătesc şi orchestră

55

ENCICLOPEDIA ARGEŞULUI ŞI MUSCELULUI
Secretar: Ion S. Băcanu (v.). Colaborări
permanente cu şcolile, facultăţile, institutele
ştiinţifice de profil, Inspectoratul Şcolar
Judeţean, Casa Corpului Didactic, unităţile de
artă şi cultură din Argeş-Muscel. Diminuarea
activităţii după 1993. Numeroase atestări
documentare. (C.M.V.).

SOCIETATEA DE CHIMIE DIN
ROMÂNIA - FILIALA ARGEŞ (2004~).
Asociaţie ştiinţifică, implicată în activitatea
tematică de cercetare şi proiectare:
învăţământ, industrie, agricultură, alte
domenii economice, sociale, culturale.
Constituirea oficială, Piteşti: 23 noiembrie
2004, preşedinte, Mihail Petre Georgescu (v.).
Reuniuni periodice, referenţi, personalităţi
consacrate, cercetători, cadre didactice,
inovatori, inventatori, publicişti. Obiective
strategice:
implementarea
noutăţilor
continentale
în
domeniu;
prezentarea
succeselor obţinute în centrele, institutele sau
laboratoarele
din
Argeş;
colaborarea
interdisciplinară a specialiştilor; atragerea
studenţilor şi elevilor spre cunoaşterea
anumitor programe prioritare; ilustrarea
rolului chimiei în evoluţia generală a
Universului. Diverse exprimări comunitare.
(E.F.H.).

SOCIETATEA
DE
ŞTIINŢE
ISTORICE DIN ROMÂNIA – FILIALA
CÂMPULUNG (2006~). Entitate asociativă
specializată, urmărind impulsionarea şi
valorificarea
preocupărilor
privind
cunoaşterea particularităţilor evoluţiei zonei
Muscel de-a lungul timpului. Adresabilitate
constantă pentru: cercetător, cadre didactice,
militari de carieră, oameni de cultură,
publicişti, alţi pasionaţi ai domeniului. Iniţial,
subfiliala, Societatea de Ştiinţe Istorice şi
Filologice, Filiala Piteşti (1962-1984).
Diminuarea, treptată, a exprimărilor publice
(1984-2006).
Reorganizare
structurală,
transformarea în filială (6 aprilie 2006),
iniţiator şi preşedinte executiv, Vintilă
Purnichi (v.). Comitet de conducere, birou,
coordonator, secţii (istorie, metodică),
reuniuni tematice. Personalitate juridică.
Numeroase
comunicări,
simpozioane,
dezbateri, vizite documentare, reprezentări la
manifestări naţionale. Distinct: organizarea
sesiunii anuale de referate ştiinţifice;
publicarea revistei istorice Muşcel; apariţia
unor volume de autor sau culegeri sub egida
filialei. Colaborări cu: Biroul Societăţii pe
ţară,
Primăria
Câmpulung,
filiale
asemănătoare, şcoli, licee, instituţii de artă şi
cultură,
mijloace
media.
Societăţi
asemănătoare pentru limba şi literatura
română, limbi străine, matematică, fizică,
chimie, biologie. Atestări documentare.
(C.M.V).

SOCIETATEA
DE
ŞTIINŢE
GEOGRAFICE DIN ROMÂNIA –
FILIALA PITEŞTI (1968~). Structură
asociativă specializată, urmărind stimularea şi
valorificarea preocupărilor în domeniul
enunţat. Adresabilitate constantă pentru:
cercetători, cadre didactice, expediţionari,
exploratori. Personalitate juridică. Iniţial,
Societatea de Ştiinţe Naturale şi Geografie
(1951-1968). For coordonator, Consiliul
Naţional Bucureşti. Pentru Argeş-Muscel:
filială comună; birou regional/judeţean,
preşedinte, vicepreşedinte, secretar. Program
vicepreşedinţi, secretar. Program de activitate
specific. Implicări în: sistemul educaţiei
permanente,
desfăşurarea
olimpiadelor
şcolare, organizarea unor manifestări publice.
Exprimări externe. Frecvent: conferinţe,
simpozioane, colocvii, excursii documentare,
şcoli de vară, dezbateri metodice, aplicaţii
practice. Studii, articole, comunicări publicate
de membrii filialei în reviste de profil, ziare,
culegeri, antologii, anuare. Preşedinţi
cunoscuţi (după 1968): Gheorghe Toma (v.),
Ion Postelnicescu (v.), Lucian Iliescu (v.).

SOCIETATEA
DE
ŞTIINŢE
ISTORICE DIN ROMÂNIA – FILIALA
PITEŞTI (1950~). Asociaţie profesională
obştească, sediul central, Bucureşti. Caracter
deschis pentru specialiştii în domeniu: cadre
didactice,
muzeografi,
cercetători
ai
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SOCIETATEA
ECONOMICĂ
ARGEŞUL, PITEŞTI (1879 - ?). Asociaţie
obştească, formată din proprietari urbani şi
rurali, urmărind stimularea dezvoltării în
Argeş a industriei, agriculturii, comerţului.
Statut propriu, datat, Piteşti, 23 aprilie 1879.
Consiliu admnistrativ: preşedinte , Aurelian
Oncescu; vicepreşedinţi, Sebastian Hernea
(v.), Ion N. Coculescu (v.); secretari, Marin
D. Drujianu, Ion Marinescu; casier, Ion
Raicoviceanu (v.); membri, Anastase T.
Purcăreanu, Iordache Bănescu, Ion I.
Rădulescu (v.), Ion Ştefănescu, Grigore
Popescu (preot). Activitate intermitentă.
Atestare documentară, Muzeul Judeţean
Argeş. Diverse implicări documentare.
(T.C.A.).

institutelor de profil, bibliotecari, publicişti,
alţi pasionaţi de istorie, arheologie,
arhivistică. Iniţial (1949-1950): Societatea de
Ştiinţe Istorice şi Filologice. De la 30
octombrie 1950, pentru Argeş, entităţi
distincte:
Filiala
Piteşti;
Subfiliala
Câmpulung. Numeroase reuniuni ştiinţifice,
întâlniri cu academicieni, prezentarea
noutăţilor editoriale, colaborare privind
desfăşurarea olimpiadelor şcolare, lectorate,
excursii tematice, elaborări monografice,
implicare în diverse proiecte şi programe
lansate de oficialităţile locale. Exprimări
externe. Reorganizare după 1990. Preşedinţi
cunoscuţi:
Iulian
Matei,
Constantin
Dumitrescu (v.), Virgil Radu, Spiridon
Cristocea (v.), vicepreşedinte, Constantin
Vărăşcanu (v.); secretar executiv, Paul I. Dicu
(v.). Surse arhivistice. Importante atestări
documentare. (V.N.P.).

SOCIETATEA
FILANTROPICĂ
MATROANA,
PITEŞTI
(1914-1919).
Grupare feminină, reprezentativă pentru
reşedinţa Argeşului, urmărind promovarea
activităţilor
voluntare,
sanitare
şi
gospodăreşti, pe timpul participării Armatei
Române la Primul Război Mondial. Adunarea
generală de constituire: Piteşti, 17 august
1914, iniţiatoare, Aneta Mălurescu. În comitet
(selectiv): Maria Brânzeu, Eliza Capitanovici
(secretară), Ana Fostiropol, Elena Ghimpa,
Elena Mălurescu (vicepreşedintă), Maria
Pristăvescu, Maria Purcăreanu, Esmeralda
Socolescu, Elena Stavăr, Polixenia Steriade,
Constanţa Trifonescu (preşedintă), Eugenia
Vâlsănescu, alte nume din familiile cunoscute
opiniei
publice
locale.
Priorităţi:
confecţionarea şi donarea anumitor obiecte de
rufărie; organizarea unui spital oportun
îngrijirii răniţilor; deschiderea cursurilor
pentru aplicarea pansamentelor chirurgicale şi
antiseptice. Demersuri agreate de: prefectul
judeţului, Nicolae Brânzeu (v.); primarul
urbei, Alexandru Fostiropol (v.); comandantul
Garnizoanei. Colaborare cu unităţile militare,
spitalele permanente, cabinetele medicale
individuale, asociaţiile caritabile similare.
Surse arhivistice. Atestări documentare.
(G.D.Ş.).

SOCIETATEA
DE
ŞTIINŢE
MEDICALE/UNIUNEA SOCIETĂŢILOR
DE
ŞTIINŢE
MEDICALE
DIN
ROMÂNIA – FILIALA ARGEŞ (1951~).
Organizaţie profesională şi ştiinţifică, iniţiată
la Bucureşti (1949), structură teritorială
pentru Argeş – Muscel (1951), sediul în
Piteşti. Noua titulatură din 1962. Priorităţi
constante: stimularea activităţilor practicate în
domeniu;
diversificarea
cercetării
fundamentale şi aplicative; iniţierea de
reuniuni tematice; perfecţionarea colaborării
interdisciplinare a specialiştilor din spitale,
policlinici, dispensare; cunoaşterea noutăţilor
sectoriale autohtone; participarea la conferinţe
continentale. Preşedinţii (succesiv): Corneliu
Ghinescu (v.), Corneliu Naie (v.), Lucreţia
Marinescu (v.), Firică Donciu. Secretar cu
activitate îndelungată, Alexandru Matei (v.).
După 1999, Asociaţia Medicală Română –
Filiala Argeş, preşedinte, Tiberiu Stănescu
(v.), vicepreşedinţi, Adrian Tase (v.), Marius
Mihăilă, secretar, Mihai Man (v.). Implicări
comunitare permanente. Diverse atestări
documentare. (C.G.C.).
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SOCIETATEA
GERMANĂ
DE
MUZICĂ VOCALĂ DIN CÂMPULUNG
(1892-1916). Asociaţie culturală, înfiinţată
pentru conservarea spiritualităţii saşilor din
localităţi, statut propriu, fără conotaţii politice
(articolul 2). Întruniri săptămânale, repetiţii,
spectacole periodice. Repertoriu adecvat
(1789-1850). Temporar, la Câmpulung,
Muscel, şcoală principală cu predare în
limba germană, fondator, Karol Kap,
desfiinţată în urma Raportului Nr. 3 221, din
22 iunie 1850, semnat de cârmuitorul
judeţului şi a Ordinului Eforiei Şcoalelor,
Bucureşti. Suplinirea obiectivelor didactice,
parţial, prin societatea invocată. Încetarea
activităţii în contextul participării României la
primul Război Mondial (1916-1918),
confruntări militare zonale cu armata
germană. Diverse atestări documentare.
(M.M.B.).

Piteşti şi Curtea de Argeş, consiliilor rurale,
donaţiilor personale, actelor caritabile.
Atitudine oficială binevoitoare din partea
prefectului Nicolae Ioanicescu, datată, 5
aprilie 1928, referitoare la prevederi bugetare
cu destinaţie specială. Insistenţe pentru
sensibilizarea populaţiei în domeniul amintit.
Diverse atestări documentare. (I.T.B.).
SOCIETATEA
JUNIMEA
DIN
PITEŞTI (1897~). Asociaţie literar –
ştiinţifică tradiţională pentru tineret, iniţiatori,
elevii
claselor
superioare,
Liceul
Clasic/Colegiul Ion C. Brătianu, Piteşti,
Argeş. Obiectiv prioritar: lărgirea cercului de
cunoştinţe câştigate în şcoală. Printre
fondatorii cunoscuţi: Ioan /Ion Baiulescu (v.),
Ion Minulescu (viitorul scriitor). Aprobări de
rigoare: directorul instituţiei, Nicolae Gh.
Dumitrescu (v.), Ministerul Cultelor şi
Instrucţiunii Publice, Bucureşti. Din 1908,
editarea revistei Junimea, la primul număr:
director de onoare, Dimitrie Cosmoc
(profesor, limbi clasice); director, Virgil
Tempeanu (elev); în comitetul redacţional,
elevii Stelian Rădulescu, Mihai Iorgulescu.
Reorganizări succesive. Temporar, pentru
elevii claselor inferioare, Societatea Doina.
Contribuţii la: diversificarea preocupărilor
extraşcolare; afirmarea elitelor, evidenţierea
în concursurile naţionale şi continentale.
Numeroase atestări documentare, consemnări
monografice,
reevaluări
memoriale.
(C.M.V.).

SOCIETATEA
INTERNATIONAL
INVESTMENTS TOPOLOVENI (2002~).
Complex
industrial
pentru
fabricarea
conservelor din legume şi fructe, fondat prin
cumpărarea, extinderea, modernizarea şi
diversificarea liniilor de producţie ale fostei
întreprinderi specializate de stat în acelaşi
profil. Investiţii însumând 14 milioane euro,
cu sprijin european şi guvernamental român.
Utilaje de ultimă generaţie. Capacitate totală:
50 tone/zi produse finite. Sortiment
tradiţional: Bunătăţi de Topoloveni, produse
preparate din legume Mandy, conserve mixte
cu carne, sosuri Spring Sauce, sucuri.
Desfacere internă şi la export. Manager,
Nicolae Păun. Activitate profitabilă. Diverse
conlucrări comunitare. (C.D.B.).

SOCIETATEA
MĂRĂŞTI
A
DEMOBILIZAŢILOR DIN PITEŞTI
(1920-1940). Asociaţie obştească, înfiinţată
de ofiţerii supravieţuitori, participanţi la
primul Război Mondial (1916-1918), distinşi
pe Frontul din Moldova (1917). Preşedinte
cunoscut: Constantin Calotescu (colonel),
comandant, Regimentul 4 Argeş, Piteşti
(1917-1918). Contribuţii la amenajarea şi
întreţinerea Cimitirului Eroilor din localitate,
cruce-monument, dedicaţie comemorativă:
„1930. Societatea Mărăşti a Demobilizaţilor
din Piteşti. Eroilor neamului morţi pentru

SOCIETATEA INVALIZILOR DIN
RĂZBOI – FILIALA ARGEŞ (1919-1941).
Asociaţie obştească, organizată din iniţiativa
participanţilor la Primul Război Mondial
(1916-1918), afiliată Centralei Invalizilor,
Bucureşti. Preocupări pentru ajutorarea celor
aproape 1000 de invalizi, domiciliaţi în satele
şi oraşele judeţului Argeş, prin intermediul
subvenţiilor din partea Prefecturii, primăriilor
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civile locale. Demersuri asemănătoare
specifice judeţului Muscel. Consemnări
monografice, alte surse arhivistice şi atestări
documentare. (I.T.B.).

patrie în 1916-1919 şi îngropaţi aici.
Amintire eternă şi veşnică recunoştinţă”.
Importante atestări documentare: Centrul de
Studii şi Păstrare a Arhivelor Militare Istorice,
Piteşti; Piteşti 620. Memento (2008);
Tărâmul tăcerii. Cimitirul Sfântul Gheorghe
Piteşti (2008). Diverse implicări comunitare.
(G.I.N.).

SOCIETATEA MUNŢII COŢI A
DEMOBILIZAŢILOR
GRADE
INFERIOARE, PITEŞTI (1920-1940).
Asociaţie
obştească,
înfiinţată
de
supravieţuitorii participanţi la Primul Război
Mondial (1916-1918). Structură naţională,
filiale zonale. Moment important: Congresul
demobilizaţilor din ţară, Piteşti, Argeş (8 mai
1921), sfinţirea drapelului societăţii locale.
Preşedinte
cunoscut
(1926),
Vasile
Purcăreanu (v.) Contribuţii la amenajarea şi
întreţinerea Cimitirului Eroilor, placă
inscripţionată (2 iunie 1927): „România.
Societatea Munţii Coţi a demobilizaţilor
Grade Inferioare Piteşti. In memoria eroilor
morţi în Războiul pentru întregirea neamului
1916-1918”. Donaţie publică pentru Poarta
Eroilor (1926), sume colectate anterior în
scopul ridicării Monumentului Eroilor din
Piteşti. Importante atestări documentare:
Centrul de Studii şi Păstrare a Arhivelor
Militare Istorice, Piteşti 620. Memento
(2008); Tărâmul tăcerii. Cimitirul Sfântul
Gheorghe Piteşti (2008). Diverse implicări
comunitare. (G.I.N.).

SOCIETATEA
MIXTĂ
SOVROMPETROL
–
SECŢIUNEA
PITEŞTI (1950-1954). Structură economică
bilaterală, sovieto-română, înfiinţată, la nivel
naţional,
prin
aplicarea
prevederilor
Convenţiei de Armistiţiu, convenită cu Aliaţii
(Moscova, 12 septembrie 1944). Activitate
efectivă în Argeş după 1950: servicii
specializate, introducerea unor tehnologii
specifice domeniului, experţi ruşi, evidenţe
economice distincte, supravegherea extracţiei
de resurse naturale, prelucrarea şi expedierea
materiilor prime în contul reparaţiilor de
război. Distinct: transferarea către Guvernul
României a cotei sovietice de participare în
compartimentele Sovrom (25 aprilie 1954).
Numeroase atestări documentare. (G.N.P.).
SOCIETATEA
MORMINTELE
EROILOR
CĂZUŢI
ÎN
RĂZBOI/SOCIETATEA
CULTUL
EROILOR – FILIALA ARGEŞ (19191940). Organizaţie obştească, preocupată de
venerarea memoriei militarilor morţi pe
câmpul de luptă în timpul participării
României la prima conflagraţie mondială
(1916-1919). Adunări evocatoare, comentarii
publice, procesiuni religioase, iniţiative
filantropice. Distinct: amenajarea Cimitirului
Eroilor, terasa superioară urbană, Piteşti,
sfinţit la 9 iunie 1920; ridicarea unui obelisc,
sub formă de cruce (1920), având epitafele:
Glorie eroilor români căzuţi la datorie pentru
independenţa Patriei/Închinare ostaşilor
români căzuţi pentru întregirea Neamului;
reabilitarea perimetrului invocat, placă pe
zidul exterior (1938): Reconstruit de
Societatea Cultul Eroilor, Comitetul Central
Bucureşti, cu sprijinul autorităţilor militare şi

SOCIETATEA
MUZICALĂ
ROMÂNĂ DORUL DIN PITEŞTI (19041914). Asociaţie culturală, proiecte privind:
înfiinţarea unui cor laic; promovarea
repertoriul autohton; organizarea de concerte
şi serbări populare; donaţii comunitare; cu
aşezămintele ecleziastice locale; diverse
iniţiative patriotice. Succesiv: Societatea
Muzicală Română Dorul (1904-1909),
fondator, Teodor Băjenaru (v.); Societatea
Corală
Română
Dorul
(1909-1910),
preşedinte şi dirijor, Teodor Băjenaru, sediul,
Sala Secărescu, Piteşti, patroni spirituali,
Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena;
Societatea Lirică şi Literară Dorul Carpaţilor
(1910 – 1912); Societatea Culturală Muzicală
Armonia (1912-1914), preşedinte şi dirijor,
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Bucureşti şi Iaşi. Obiectiv primordial:
instruirea civică a locuitorilor spre a deveni
buni români, slujitori ai patriei. Preluarea
experienţei în domeniu, oferită de Suedia şi
Marea Britanie. La Piteşti, structură distinctă,
coordonată de Episcopia Argeşului, înalt
ierarh, Calist Ialomiţeanul (v.); membri
fondatori:
Ioan
Panţurescu
(iconom
stavrofor), Grigore Teodorescu (v.), Petre
Petrescu (v.), Ioan Cuţui (v.), alte persoane
importante
ale
timpului.
Preocupări
asemănătoare la Muscel. Diverse atestări
documentare. (S.P.P.).

Constantin Albu (v.), sală de repetiţii, Liceul
Ion C. Brătianu, Piteşti. Interferenţe
permanente cu activitatea corului Catedralei
Sfântul Gheorghe, din reşedinţa Argeşului.
Activitate agreată de Primăria şi Consiliul
Urban Piteşti. Suport documentar: Arhivele
Statului, Filiala Argeş. Consemnări Silvestru
Voinescu (v.), relatări în presa vremii, alte
atestări comunitare. (L.I.P.).
SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE
CRUCE ROŞIE DIN ROMÂNIA –
COMITETUL REGIONAL/JUDEŢEAN
ARGEŞ (1950~). Organizaţie tradiţională cu
caracter umanitar, activitate obştească,
existentă la Bucureşti, din 4/16 iunie1876.
Diverse structuri asociative temporare locale.
Iniţiative distincte pentru colectarea unor
ajutoare materiale şi financiare, acordate
militarilor participanţi la: Războiul de
Independenţă (1877-1878), Al Doilea Război
Balcanic (1913), conflagraţiile mondiale
(1916-1918;
1941-1945);
voluntariat:
ambulanţe, triaje de campanie, spitale urbane
sau rurale, aziluri de bătrâni, orfelinate.
Reorganizare legislativă după 1950: foruri cu
activitate
permanentă
la
nivelul
regiunii/judeţului Argeş, aşezărilor urbane şi
rurale,
şcolilor,
institutelor
publice,
întreprinderilor. Implicări comunitare privind
întrajutorarea socială; diminuarea efectelor
incendiilor, cutremurelor, inundaţiilor, altor
fenomene naturale; donarea de sânge sau
organe pentru salvarea celor aflaţi în
dificultate; cursuri de prim-ajutor. Colaborare
constantă: factori administrativi, unităţi
sanitare şi militare, cluburi sportive.
Preşedinţi cunoscuţi: Florian Popescu (v.),
Ionel Dicu, Dumitra Smarandache (v.);
secretari executivi Sever Ganci, Doina
Popescu (v.). Diverse atestări documentare.
(C.G.C.).

SOCIETATEA
PENTRU
ÎNVĂŢĂTURA POPORULUI ROMÂN FILIALA ARGEŞ (1866 - ?). Asociaţie cu
caracter didactic şi educativ, înfiinţată la
Bucureşti. Fondatori: Petrache Poenaru (v.),
Ion Heliade Rădulescu, Grigore Rosetti,
Vasile Alexandrescu Urechia, Alexandru
Papiu Ilarian, Petre Grădişteanu, Constantin
Exarcu, George Sion. Priorităţi: urmărirea
aplicării prevederilor Legii din 1864;
asigurarea accesului tuturor copiilor ţării la
instruire; înfiinţarea de şcoli normale pentru
pregătirea învăţătorilor; elaborarea de
manuale; cunoaşterea experienţei europene în
domeniu. Filiale judeţene la: Piteşti (Argeş) şi
Câmpulung (Muscel). Demersuri privind
transferarea Şcolii Normale din Bucureşti (cu
activitate de la 22 noiembrie 1867), în oraşul
Câmpulung (1896). Ulterior, şcoală normală
şi la Piteşti. Numeroase generaţii de
învăţători, cu activitate prioritară în mediul
rural. Diverse atestări documentare. (I.M.D.).
SOCIETATEA
PENTRU
RĂSPÂNDIREA ŞTIINŢEI ŞI CULTURII
– FILIALA ARGEŞ (1950-1968). Structură
obştească, înfiinţată conform Decretului
Marii Adunări Naţionale a Republici Populare
Române din 25 iunie 1949. Activitate
distinctă, la nivelul localităţilor urbane şi
rurale, pentru transmiterea, în rândurile
cetăţenilor, a cunoştinţelor de factură
enciclopedică. Ilustrarea tradiţiilor autohtone
sau continentale în domeniu, prezentarea

SOCIETATEA
NAŢIONALĂ
PENTRU
EDUCAŢIUNEA
CETĂŢENEASCĂ
–
SECŢIUNEA
ARGEŞ (1916-1919). Asociaţie obştească,
iniţiată de Biserica Ortodoxă, sedii centrale,
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terenuri pentru fotbal şi tenis (8 125 m2),
platoul pădurii Trivale (proprietatea comunei
urbane, anterior, locul bâlciului organizat la
sărbătorile pascale), bază sportivă publică,
statut oficial, noutate absolută în Piteşti,
primar, Marin V. Popescu (v.). Consemnări
distincte: Anuarul oraşului Piteşti, Curtea de
Argeş şi al judeţului Argeş (1925); Istoria
municipiului Piteşti (1988). Alte cluburi cu
profil asemănător, existente, la Piteşti, în
etapa interbelică: Venus (1924), filială a celui
din Capitală; Tricolorul (1924); Sporting
(1926); Muncitorii (1928); Negru Vodă
(1930). Campionat districtual polisportiv.
Diverse atestări documentare. (N.M.I.).

noutăţilor convergente, stimularea cercetării
fundamentale şi aplicative, întâlniri cu
personalităţi ale timpului, simpozioane,
conferinţe, dezbateri, alte reuniuni tematice.
Filiala Argeş, sediu distinct, clădirea Palatului
Culturii, Piteşti. Secretari executivi cunoscuţi:
Nicolae Mateescu, Iulian Ilie Rizea (v.), Ion
Ciobanu (v.), Gheorghe Diaconu. Pentru
etapa 1968-1989: Comisie specializată a
Comitetului Judeţean de Cultură şi Educaţie
Socialistă Argeş. Implicări comunitare
permanente. Diverse atestări documentare.
(C.C.C.).
SOCIETATEA SETCAR SA (19912014). Unitate industrială pe acţiuni,
producător privat, seturi motor, piese de
schimb, alte repere pentru autoturisme şi
tractoare de fabricaţie românească. Locaţie:
comuna Bascov, Argeş. Directori generali
(succesiv): Florin Chiriac, Liviu Turbatu,
Gheorghe Anghel (acţionar majoritar, 2000).
Capital integral privat autohton. Iniţial, 160
de acţionari fondatori. Capital social: 120.000
Euro; valoare totală estimată a societăţii: 525
000 Euro. Patrimoniu productiv propriu, 130
de angajaţi, 2000 mp suprafaţă construită.
Secţii/ateliere importante: turnare cămăşi,
prelucrare cămăşi, prelucrare pistoane montaj.
Import segmente: Bulgaria, Franţa, Germania.
Calitate autorizată în conformitate cu ISO
9001: 2000. preocupări pentru creşterea
productivităţii. Desfacere proprie şi în
parteneriat cu alţi agenţi de piaţă. Activitate
profitabilă. Diverse implicări comunitare.
(M.T.D.).

SOCIETATEA TURIŞTILOR DIN
ROMÂNIA – FILIALA MUSCEL (19031931). Asociaţie de drumeţie montană,
fondatori cunoscuţi: Vasile Golescu (v.),
Gabriel Dimitriu (v.), Ion NicolaescuBugheanu (v.), Aurel Velculescu. Atestare
documentară, publicaţiile locale: Voinţa
Muscelului (1903); Prietenul nostru (1911).
Preocupări ştiinţifice, sportive, pentru
protecţia mediului şi practicarea activităţilor
de agrement. Contribuţii directe la amenajarea
cabanei Radu Negru, din Grind (1750 m
altitudine), Masivul Piatra Craiului (1906).
Fuziune cu Turing Clubul României (1931).
Structuri ulterioare: Asociaţia Drumeţilor din
Munţii Înalţi ai României, Bucureşti (1929),
Filiala Muscel (1934); Asociaţia Turismului
Popular (1948); Salvamont Argeş (1969);
Clubul de Drumeţie Montană Argeş (1974).
Diverse implicări civice. Consemnări în presa
timpului, lucrări de sinteză, volume istorice.
(I.T.B.).

SOCIETATEA
SPORTIVĂ
SĂGEATA, PITEŞTI (1924-1940). Grupare
constituită din practicanţi şi susţinători ai
domeniului, sediul în reşedinţa Argeşului.
Iniţial, echipa de fotbal Săgeata (1921).
Hotărârea adunării generale, comunicată
conducerii judeţului (29 mai 1924), prefect,
Honoriu Bănescu (v.), aprobare superioară,
Ministerul de Interne, Bucureşti (24 iulie
1924), titularul portofoliului, Ion I. C.
Brătianu (v.). Suport material (22 iunie 1925):

SOCIETATEA
VETERANILOR
GRADE INFERIOARE COROANA DE
OŢEL, PITEŞTI (Sfârşitul secolului XIX –
Începutul
secolului
XX).
Organizaţie
obştească, iniţiată de participanţii la Războiul
pentru Independenţa României (1877-1878),
preşedinte, Gheorghe Drăghescu (v.), membru
fondator,
Societatea
Funcţionarilor
Comerciali şi Meseriaşi, Piteşti (3 decembrie
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Săvârşitor al Valahiei (9 decembrie 1829).
Susţinător al învăţământului autohton în limba
română, contribuţii directe la deschiderea
Şcolii Naţionale din Piteşti (5 februarie 1833),
folosirea caselor proprii pentru activităţi
didactice temporare (30 ianuarie-16 noiembrie
1837). Membru fondator, Comitetul de
Inspecţie al Şcoalelor din Argeş (1837),
colaborator apropiat al lui Constantin/Dincă
Brătianu
(v.).
Importante
atestări
documentare. Aprecieri publice antume şi
postume. (S.I.C.).

1903). Reuniuni evocatoare, articole de presă,
slujbe religioase, acţiuni caritabile. Distinct:
preocupare privind ridicarea, la Piteşti, a unui
monument piramidal în onoarea eroilor
căzuţi pe câmpiile Bulgariei, solicitare
aprobată de Consiliul Urban (20 iunie 1905).
Punerea pietrei fundamentale: duminică, 1
octombrie 1906, primar, Alexandru M.
Vestinian
(v.),
intersecţia
Bulevardul
Elisabeta – Calea Craiovei. Finalizare în
1907. Demersuri specifice la Câmpulung,
Muscel. Astăzi, Monumentul Independenţei,
din strada Griviţei. Consemnări în: Istoria
municipiului Piteşti (1988); Istoria Primăriei
Piteşti (1996). Alte atestări documentare.
(I.T.B.).

SOCOLESCU, Nicolae (1804 - ?).
Proprietar urban şi rural din Argeş, ofiţer.
Suprafeţe de teren, case, alte bunuri cu
valoare
deosebită,
Piteşti
(Vopseaua
Galbenă). Căpitan în oştirea domnească,
judecător, Tribunalul Judeţului Argeş.
Nominalizat în Catagrafia oraşului Piteşti
din 1838, origine autohtonă, titlu de boier,
avere puţină, slugi ţigani. Diverse atestări
documentare antume sau postume. (S.I.C.).

SOCOL DIN CORNĂŢENI (Secolul
XVII). Mare boier muscelean, demnitar
medieval. Ispravnic de Câmpulung (16351640), primul titular al acestei funcţii urbane,
atestat documentar prin Porunca voievodului
Matei Basarab (v.). Coordonarea reabilitării
Bisericii Domneşti din localitate (1635-1636);
rezolvarea unor pricini funciare rurale;
diverse
demersuri
administrative
şi
judecătoreşti. Contribuţii la dezvoltarea
societăţii româneşti în feudalitatea clasică.
(S.I.C.).

SOCOLESCU, Teodor (A doua
jumătate a secolului XIX – Începutul
secolului XX). Mare proprietar urban şi rural,
filantrop. Suprafeţe agrare, imobile, alte
bunuri cu valoare deosebită, Piteşti şi Bradu,
Argeş, distinct, moşia Socoleasca, Geamăna.
Donatorul unui teren (19 septembrie 1890),
însumând 2 000 de stânjeni pătraţi, pentru
edificarea clădirilor şcolii şi primăriei din
localitatea invocată. Autentificare, Tribunalul
Judeţului Argeş (1890). Implicări frecvente în
realizarea proiectelor
g timpului.
Consemnări monografice, alte aprecieri
comunitare antume şi postume. (G.D.Ş.).

SOCOLESCU, Ioan/Ion N. (Piteşti,
Argeş, 1779 - ?). Mare proprietar urban şi
rural, demnitar medieval, stolnic, donator
comunitar. Întinse suprafeţe de teren, clădiri,
alte bunuri cu valoare deosebită, localităţi din
Argeş. Slujitor al Curţii Domneşti de la
Bucureşti. Han şi alte clădiri folosite pentru
spital militar pe timpul ocupaţiei ţariste, în
urma războiului cu Imperiul Otoman, finalizat
prin Tratatul de Pace de la Adrianopol
(1829).
Nominalizat
în
Arhondologie/Condica rangurilor boiereşti
(1829), document dezavuat şi ars de
revoluţionarii de la 1848 din Ţara
Românească. Prăvălii şi case la Piteşti, două
moşii, 8 000 lei venit anual. Acordarea unui
han în scopul organizării spitalului ostăşesc,
iniţiativă acceptată prin porunca Divanului

SOFRON, Emil (n. Borca, Neamţ, 19
septembrie
1946).
Inginer,
profesor
universitar, electronică, inovator. Integrat
preocupărilor argeşene din 1991. Şcoala
Medie/Liceul Mihail Sadoveanu, Borca
(1964), Facultatea de Electronică şi
Telecomunicaţii, Bucureşti (1969). Doctorat,
ştiinţe tehnice, Bucureşti (1977). Activitate
didactică şi de cercetare: Institutul Politehnic,
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1928~1930, primul număr, ianuarie 1928,
subintitulat Revistă culturală şi pedagogică
pentru preoţi, învăţători şi popor, redactor,
Dumitru Udrescu. Supliment: Mioriţa.
Culturală
şi
socială.
Colaboratori
permanenţi: Theodor Anghel, Vasile Băncilă,
Tatiana Bobancu (v.), Mihail Lungianu (v.),
Ion Mihalache (v.), Mihail Nanu, Ioan Gh.
Nicolaescu (v.), Ioan I. Răuţescu (v.), Nicolae
Gh. Teodorescu (v.). Texte din Nicolae Iorga,
Mihail Sadoveanu. Imprimare: Tipografia
Artistica, Piteşti, patron Petrache Mitu (v.).
Articole didactice şi religioase, proiecte de
lecţii, literatură, folclor, apeluri, informaţii pe
diverse teme. (I.I.B.).

Bucureşti (1969-1991), Universitatea din
Piteşti (1991~), şef Catedra Electronică şi
Calculatoare . Profesor universitar din 1994.
Conducător de doctorat (1996). Volume
importante: Dispozitive optoelectronice cu
cristale lichide (1976); Contribuţii la
implementarea testării senzoriale pentru
terminalele telefonice şi de date (1984).
Numeroase
studii,
articole,
referate,
comunicări, reuniuni tematice naţionale şi
internaţionale. Invenţii, inovaţii, granturi/
contracte de cercetare agreate de Ministerul
Apărarii Naţionale, structurile Uniunii
Europene, Alianţa Nord-Atlantică, expert
evaluator.
Documentări
continentale.
Contribuţii
directe
la:
implementarea
sistemului Internet, înfiinţarea laboratoarelor
specializate şi a facultăţii de profil,
acreditarea Centrului de Cercetare, Modelarea
şi Simularea Proceselor şi Sistemelor,
iniţierea unor manifestări prestigioase,
Universitatea din Piteşti. Membru, diverse
foruri şi asociaţii profesionale în domeniu.
Premiul Traian Vuia al Academiei Române
(1984), alte recunoaşteri publice. (M.C.S.).

SOLOMON, Constantin (Secolul
XIX). Mare proprietar urban şi rural, înalt
funcţionar de stat. Administrator al judeţului
Argeş, în perioada Unirii Principatelor
Române (1859). Orientare liberală. Iniţiative
distincte: sărbătorirea, în Piteşti, a deschiderii
lucrărilor Adunării Elective din Bucureşti (22
ianuarie 1859); pregătirea vizitei domnului
Alexandru Ioan Cuza (iunie 1859) şi a
doamnei Elena Cuza (octombrie 1863) în
Argeş; aprobarea programului înfiinţării
(1860) şi reorganizării (1861) serviciilor
diligenţei spre Bucureşti, Craiova (Dolj),
Câmpulung (Muscel); înfiinţarea de şcoli.
Diverse atestări documentare. Aprecieri
publice. (I.T.B.).

SOLACOGLU, Ecaterina C. (Sfârşitul
secolului XIX - Prima jumătate a secolului
XX). Mare proprietar funciar din Argeş.
Întinse suprafeţe de teren, localitatea
Verneşti, plasa Argeş, expropriate, parţial,
prin Legea pentru Reforma Agrară din 23
martie 1945, adoptată de guvernul condus de
Petru Groza, ori deciziile ulterioare.
Retrocedări selective, către urmaşi, după
1990. Surse arhivistice şi alte atestări
documentare. (I.I.Ş.).

SOLOMON, Ion N. (n. Slobozia,
Stoeneşti, Muscel, 16 februarie 1933).
Profesor, gradul I, biologie, manager. Şcoala
Medie Nr. 1/Colegiul Dinicu Golescu,
Câmpulung,
Argeş
(1952),
Institutul
Pedagogic, Bucureşti (1954), Universitatea
Constantin I. Parhon, Bucureşti (1956).
Activitate
didactică
permanentă
la
Câmpulung:
Şcoala
Medie
Nr.
1/Liceul/Colegiul Dinicu Golescu (19541995); director adjunct (1958-1963, 19691974, 1990-1995); director (1974-1982, 19851990), coordonator, unităţile de învăţământ
din
Câmpulung
(1978-1980).
Volum
important: Monografia Liceului Dinicu

SOLIDARITATEA
(1924~1930).
Publicaţie lunară, editată la Piteşti, Argeş,
Tipografia Artistica, Petrache Mitu (v.). Două
serii: 1. 1924-1925, primul număr, 1
decembrie
1924,
subintitulat
Revista
Societăţii Corpului Didactic Primar din
Judeţul Argeş. Colaboratori permanenţi: Ilie
Alboteanu, Gheorghe Marinescu Trubaduru,
Onorina Oprescu, Florea Popescu, Gheorghe
Teodorescu, Dumitru Udrescu (v.); 2.
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Golescu, Câmpulung (1994, în colaborare).
Articole, studii, analize, rapoarte, interviuri,
reuniuni tematice naţionale. Contribuţii
importante la: edificarea sălii de sport;
extinderea bazei materiale a liceului; dotarea
laboratoarelor,
cabinetelor,
atelierelor;
stimularea preocupărilor ştiinţifice ale
profesorilor
şi
elevilor;
organizarea
olimpiadelor locale, judeţene, republicane.
Membru, diverse foruri specializate în
domeniu, alte aprecieri publice. (G.G.S.).

SORESCU, Maria I. (Sfârşitul
secolului XIX - Prima jumătate a secolului
XX). Mare proprietar funciar din Argeş.
Întinse suprafeţe de teren, localitatea Izvoru
de Sus, plasa Teleorman, expropriate, parţial,
prin Legea pentru Reforma Agrară din 23
martie 1945, adoptată de guvernul condus de
Petru Groza, ori deciziile ulterioare.
Retrocedări selective, către urmaşi, după
1990. Surse arhivistice şi alte atestări
documentare. (I.I.Ş.).

SORESCU,
Constantin
T.
(Dobrogostea, Merişani, Argeş, 12 decembrie
1930 – Piteşti, Argeş, 5 iulie 2008). Solist
vocal,
muzică
populară
românească,
animator cultural, formator de talente,
publicist.
Liceul
comercial
Nicolae
Kretzulescu, Bucureşti (1950), Şcoala de
Ofiţeri, Alba Iulia (1953), Şcoala Populară de
Artă, Piteşti. Funcţionar, Primăria Merişani
(1953-1958); inspector, Secţia Învăţământ –
Cultură, Raionul Piteşti (1958-1965);
metodist, Consiliul Regional al Sindicatelor
Argeş (1965-1990). Colaborări constante:
Orchestra
Doina
Argeşului,
Piteşti;
Ansamblul Periniţa, Bucureşti; Radio
Bucureşti; Televiziunea Română. Spectacole,
recepţii oficiale, turnee artistice externe,
premii naţionale. Discografie. Piese de
referinţă: Argeşel pe malul tău; Omule cu
caii buni; Draga neichii mândruliţă; Ilenuţa
mea; Pe culmiţa din Brădet. Fondator,
mentor dirijor, numeroase tarafuri, orchestre,
ansambluri folclorice, grupuri vocale în
unităţi productive, cluburi muncitoreşti, case
de cultură, cămine culturale din Argeş. Mai
cunoscute: Chindia, Ciuleandra, Mărţişorul,
Mioriţa,
Plaiuri
argeşene.
Iniţiator,
Festivalul-Concurs de Folclor Argeşule, plai
de dor (1970-1990). Volume importante
(culegeri, consemnări memoriale: Cântecele
mele, salbă de mărgele (1974); Cânt de
dragul ţării mele (1976); Romanţa
amintirilor (2001, 2005). Membru, diverse
asociaţii profesionale în domeniu, alte
aprecieri comunitare, antume şi postume.
(L.I.P.).

SORESCU, Dumitru Romulus A.
(Piteşti, Argeş, 22 octombrie 1927 – Piteşti,
Argeş, 21 septembre 2011). Profesor gradul I,
geografie, editor, publicist. Liceul Ion C.
Brătianu, Piteşti (1945), Universitatea din
Cluj (1951). Doctorat, geografie, Bucureşti.
Documentări externe continentale (1980).
Activitate didactică permanentă: Liceul
Andrei
Şaguna,
Braşov
(1951-1960);
Liceul/Colegiul Zinca Golescu, Piteşti (19601980); Liceul Industrial Nr. 8, Piteşti (19801990). Volume importante: Geografia
judeţului Argeş (1962); Metodica predării
geografiei în şcoală (1968, în colaborare).
Numeroase studii, articole, interviuri,
comunicări, reuniuni tematice naţionale şi
internaţionale. Colegii de redacţie, revistele:
Sânziana, Argeş, Tribuna şcolii argeşene
(Piteşti), Buletinul Societăţii Naţionale de
Geografie (Bucureşti). Pasionat de turism:
colaborări constante cu instituţii specializate
în domeniu; formator de opinie; iniţiator al
cursurilor populare Atlas geografic, Note de
călătorie, Monumente ale naturii (Palatul
Culturii, Piteşti). Implicări în viaţa Cetăţii.
Diverse aprecieri publice antume şi postume.
(I.S.B.).
SORESCU, Sofia (n. Călineşti, Muscel,
18 aprilie 1931). Cadru didactic universitar,
psihologie, manager. Liceul de Fete Nr.
2/Colegiul Zinca Golescu, Piteşti, Argeş
(1951), Universitatea din Bucureşti (1955).
Doctorat, psihologie, Bucureşti (1971).
Activitate specializată: Institutul de Ştiinţe
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Pedagogice, Bucureşti (1955-1958); şcoli din
Piteşti
(1958-1963);
Institutul
Pedagogic/Institutul
de
Învăţământ
Superior/Universitatea din Piteşti (19631986), directoare, Cabinetul Pedagogic (19681970), prorector (1972-1981), şefă de catedră
(1985-1986). Conclucrări ulterioare. Volume
importante:
Probleme
de
psihologie,
pedagogie şi defectologie (1957); Psihologia
copilului (1972); Psihologia sportului
(1974);
Psihologia
şcolară
(1975);
Psihologia şcolară pentru viitorii profesori
(1981, în colaborare). Numeroase studii,
articole, comunicări, reuniuni tematice
naţionale şi internaţionale. Membră, diverse
foruri ştiinţifice şi obşteşti în domeniu.
Contribuţii la dezvoltarea învăţământului
superior din Piteşti. Implicări constante în
viaţa Cetăţii. Aprecieri publice. (M.C.S.).

(1946-1988). Membru fondator, Asociaţia
Pro Basarabia şi Bucovina, preşedinte, Filiala
Piteşti (1991-2003). Participant la Podul de
Flori peste Prut (1992), expozeu, Parlamentul
din Chişinău, Republica Moldova. Volume
importante: Lumea cea gândită a lui
Eminescu (1995); Lumea cea gîndită a
pământenilor (1995); Hamlet şi Eminescu
(2000).
Colaborări,
revistele:
Argeş,
Junimea, Tribuna şcolii argeşene (Piteşti);
Buletinul Societăţii de Ştiinţe Filologice
(Bucureşti). Numeroase studii, articole,
comunicări, reuniuni tematice naţionale şi
internaţionale. Oratorie. Contribuţi directe la
organizarea Muzeului Şcolar şi Cabinetului
Literar, Liceul Nicolae Bălcescu/Colegiul Ion
C. Brătianu, Piteşti. Diverse implicări
comunitare. Aprecieri publice antume şi
postume. (C.M.V.).

SPICUL
(1929~1931).
Publicaţie
lunară, apărută, cu intermitenţe, la Piteşti,
Argeş. Primul număr: decembrie 1929,
subintitulat Ziar agricol cultural şi social.
Director: Aurel Gluckus. Conţinut adecvat
programului enunţat, profil enciclopedic.
Preocupări distincte pentru: viaţa politică,
lumea satelor, ateneele populare, creaţia
artistică, starea comerţului, destinul Europei.
Informaţii, analize, comentarii, eseuri,
medalioane.
Colaboratori
permanenţi:
Gheorghe Botta, Nicu Galloni, Constantin I.
Popescu (v.), Gogu Rădulescu. Imprimare,
Tipografia Liga Poporului, Piteşti, patron
Ioan I. Iotta (v.). Implicări în viaţa
comunităţii. (I.I.B.).

SPIRESCU (Secolul XIX~). Familie
tradiţională din Mioarele, Muscel. Proprietari
funciari, jurişti, cadre didactice, militari. Mai
cunoscuţi: Ion S. (Mioarele Muscel, 1846Bucureşti, 1901); studii liceale şi universitare
în Bucureşti; doctorat, ştiinţe juridice, Paris,
Franţa; procuror general al României; volum
important: Istoria dreptului românesc;
Bucur S. (Mioarele, Muscel, 1856 - ?);
Facultatea de Matematică, Bucureşti;
activitate permanentă, Liceul din Ploieşti,
Prahova (profesor, director); autor de manuale
(matematică şi geometrie); Gheorghe S.
(Mioarele, Muscel, 1862-Bucureşti, 1933);
ofiţer de carieră, infanterie, general de divizie;
combatant, Primul Război Mondial (19261918), fronturile din Transilvania, Dobrogea,
Moldova, comandant de regiment. Implicări
permanente în viaţa comunităţii. Valoroase
aprecieri publice antume şi postume. (F.C.P.).

SPINEI, Nicolae N. (Dezghingeni,
Tighina, Basarabia, 3 octombrie 1921- Piteşti,
Argeş, 14 august 2003). Profesor gradul I,
limba şi literatura română, publicist, om de
cultură. Stabilit in Piteşti din 1946. Liceul
Teoretic, Aiud, Alba (1940), Facultatea de
Litere şi Filosofie, Bucureşti (1940),
Bucureşti (1946). Activitate didactică
permanentă, liceele/colegiile Vlaicu Vodă,
Curtea de Argeş; Nicolae Bălcescu/Ion C.
Brătianu, Piteşti; Zinca Golescu, Piteşti

SPIROIU, Constantin C. (Câmpulung,
Muscel, 16 martie 1847 - ?). Ofiţer de carieră,
infanterie, general, parlamentar. Şcoli
militare în Bucureşti. Combatant, Războiul de
Independenţă (1877-1878), sublocotenent,
remarcat în luptele de la sudul Dunării, rănit
pe timpul asaltului asupra redutei Rahova,
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Apărării Naţionale (1990-1991), ministru
(1991-1994); ministru-consilier, Misiunea
României la Organizaţia Naţiunilor Unite
(1994-2000). Responsabilităţi reprezentative:
consilier principal, Ministerul Apelor şi
Protecţiei Mediului (2001-2002); înalt
comisar, Organizaţia pentru Apărarea
Drepturilor Omului (2002-2004); director
executiv, Casa NATO, Bucureşti (2005).
Volume importante: Autovehicule în Armata
Română (1991); Revoluţii industriale şi
potenţial militar al statelor (1995).
Numeroase
studii,
articole,
referate,
comunicări, reuniuni tematice interne şi
internaţionale. Membru, diverse foruri
autohtone sau continentale în domeniu.
General – maior (1989), general-colonel
(1998), general de armată (2000). Implicări în
finalizarea mai multor proiecte pentru ArgeşMuscel. Aprecieri publice. (G.I.N.).

Bulgaria (7 noiembrie 1877), declanşat
împotriva trupelor otomane. Funcţii de
comandă, regimentele (selectiv): 4 Dorobanţi
Ploieşti, Prahova (1875-1877), 4 Dorobanţi
Argeş, Piteşti (1877-1880; 1892-1897); 30
Muscel, Câmpulung (1880-1882); 28 Negru
Vodă, Piteşti, Argeş (1898-1910, comandant,
1904-1910). Deputat de Argeş, Colegiul II,
ales la scrutinul din 1913. Contribuţii la
consolidarea statutului european al Armatei
Române. Preocupat de topografie, lucrare
identificată: Carte de hotărnicie a
proprietăţii Dobroşeşti, situată în comuna
Tărtăşeşti, plasa Snagov, judeţul Ilfov...
(1900). General de brigadă (1910). Ordine şi
medalii autohtone, alte aprecieri publice
antume sau postume. (G.I.N.).
SPIROIU, Mihail M. (Piteşti, Argeş,
14 august 1884 - ?). Ofiţer de carieră,
artilerie, general. Şcoala Superioară de
Război, Bucureşti. Combatant: Campania
Balcanică din 1913 (locotenent); Primul
Război Mondial (1916-1918), Frontul din
Moldova, remarcat în luptele de la Mărăşti,
Vrancea (maior). Comandant: regimente de
artilerie; Divizia 10 Infanterie. Activitate
didactică, Şcoala Superioară de Război,
Bucureşti, titular, cursurile Istorie militară,
Tactica artileriei. Studii, analize, rapoarte,
planuri operaţionale, documente de statmajor. General de brigadă (1934). Ordine şi
medalii române şi ruse, alte aprecieri publice
antume sau postume. (G.I.N.).

SPITALUL DE CAMPANIE 59 DIN
PITEŞTI (1916-1917). Unitate medicală
specializată, activitate temporară, integrată
sistemului sanitar militar din perioada
participării României la primul război
mondial (1916-1918). Realocare după
evacuarea reşedinţei Argeşului (14/27
noiembrie 1916): Iveşti, judeţul Tecuci,
astăzi, Galaţi (noiembrie - decembrie 1916);
Iaşi (decembrie 1916 – noiembrie 1917).
Pasager, la Piteşti, inclusiv spitalele: 57
(incinta Spitalului Urban); 58 (Cruce Roşie);
64 (campanie); 227 (Campanie). Contribuţii
la îngrijirea răniţilor aduşi de pe fronturile din
Transilvania, Dobrogea, Moldova. Suport
documentar: Raportul Prefecturii Argeş (4
aprilie 1920), pentru Ministerul de Interne,
Bucureşti, detalii solicitate profesorului
Constantin Mihăilescu, Şcoala Normală
Piteşti, administratorul spitalelor amintite.
Alte consemnări importante ale vremii.
(C.G.C.).

SPIROIU, Niculae C. (n. Bucureşti, 6
iulie 1936). Ofiţer de carieră, tancuri şi auto,
general, demnitar. Familie tradiţională din
Budişteni, Leordeni, Muscel. Liceul Mihai
Viteazul, Bucureşti (1957), Şcoala de Ofiţeri
Tancuri şi Auto, Piteşti, Argeş (1960),
Academia Tehnică Militară, Bucureşti (1971,
inginer), Colegiul Superior de Stat Major,
Bucureşti (1984). Activitate specializată în
Capitală: cercetător ştiinţific (1970-1981); şef
secţie, Comandamentul Infanterie şi tancuri
(1981-1990); şef, Direcţia Tehnică Tancuri şi
Auto (1990); secretar de stat, Ministerul

SPITALUL DE GERIATRIE ŞI
BOLI
CRONICE
CONSTANTIN
BĂLĂCEANU-STOLNICI/SPITALUL
MUNCITORESC, ŞTEFĂNEŞTI (1957~).
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performantă, fonduri bugetare sau din alte
surse financiare. Colaborări profesionale
autohtone, exprimări externe, reuniuni
tematice. Şefi de secţie
cu activitate
îndelungată: Jeana Osman, Crucian Hotăran
(v.), Mihai Iosifescu, Ion Davidescu (v.),
Gheorghe Vasilescu (Pediatrie, 0–3 ani);
Steliana Dumitrescu (v.), Margareta Pănescu,
Constantin Capătă (v.), Liliana Bujor
(Pediatrie , 3 – 16 ani); Vasile Stan (v.),
Emanoil
Ionescu/v.
(Chirurgie);
Ion
Cioroianu (Anestezie – Terapie intensivă);
Luminiţa
Vasilescu
(Oftalmologie);
Constantina Zoană (ORL); Eugenia Puiu
(Distrofie); Andrian Petrescu (Radiologie);
Eugenia Smeureanu (Centrul de sănătate
mintală); Mara Manu (Farmacie); Dumitru
Dicu/v. (Policlinică). Directori (medici):
Constantin Capătă (fondator), Adrian
Petrescu, Dumitru Dicu, Florin Trifan, Florica
Gheorghe, Vasile Stan (v.). Diverse atestări
documentare.
Implicări
comunitare
permanente. (I.T.B.).

Instituţie medicală importantă pentru ArgeşMuscel. Succesiv: spital muncitoresc (1957 –
1968), investiţie de stat, aferent Uzinei de
Piese Auto Vasile Tudose/Întreprinderea de
Autoturisme Colibaşi/Mioveni, capacitate,
126 de paturi; secţiile: interne, chirurgie,
obstetrică – ginecologie, pediatrie; laborator,
farmacie, policlinică; spital periurban
municipiului Piteşti (1968–1996), subordonat
forurilor judeţene de resort, adaptări
manageriale; spital cu profil distinct (1996~),
compartimentări specifice: geriatrie, tratarea
senilităţii, recuperare fizică, bolnavi cronici,
maladii de lungă durată, patologii particulare,
esoterice şi exoterice, îngrijiri paleative.
Reabilitare şi dotări adecvate (1996), fonduri
bugetare sau din alte surse financiare.
Denumirea actuală, din 2006. Colaborări
profesionale autohtone, exprimări externe,
reuniuni tematice. Directori cu activitate
îndelungată (medici): Ion Hortopan (v.),
Roland
Anceanu (v.), Marinela Necula.
Diverse atestări
documentare. Implicări
comunitare permanente. (C.G.C.).

SPITALUL
DE
PNEUMOFTIZIOLOGIE, CÂMPULUNG
(1950~). Instituţie medicală specializată,
tratarea tuberculozei. Iniţial (1945 – 1950),
secţie a spitalului din localitate (20 de paturi).
După 1950: unitate distinctă, locaţie proprie,
imobile particulare, capacitate sporită (130 de
paturi), activitate specifică în arealul Muscel.
Redimensionări (2007), dotări performante,
îmbunătăţirea condiţiilor hoteliere (82 de
paturi), fonduri bugetare sau din alte surse
financiare. Colaborări profesionale autohtone,
exprimări externe, reuniuni tematice.Directori
cunoscuţi (medici): Iulian Manu (v.) Didi
Constantinescu, Mihai Diaconescu, Norica
Aninoiu. Diverse
atestări documentare.
Implicări comunitare permanente. (C.G.C.).

SPITALUL
DE
PEDIATRIE,
PITEŞTI
(1984~). Instituţie medicală
specializată, tratarea patologiilor specifice
copiilor. Anterior, secţie a Spitalului Urban,
Piteşti
(locaţie
distinctă).
Edificiu
reprezentativ pentru reşedinţa Argeşului,
investiţie de stat, arhitecţi, Maria Mulţescu
(v.), Alexandru Mulţescu (v.); executant,
Trustul de Construcţii Argeş, director,
Constantin Olteanu (v.), şef şantier, Mircea
Georgescu (v.), şef lot, Marin Mailat.
Oficialităţi: Ion Sîrbu (v.), Constantin Zanfir,
Eugen Proca (v.), Manole Bivol (v.),
Constantin Capătă (v.). Inaugurarea, 3
noiembrie 1984. Capacitate proiectată, 450 de
paturi; secţiile: pediatrie (0–3 ani), preşcolari,
şcolari; chirurgie – ortopedie, anestezie –
terapie intensivă; cardiologie, boli metabolice,
ORL, dermatologie, oftalmologie, recuperare
neuromotorie. Bloc operator, laboratoare,
farmacie,
policlinică
(16
cabinete).
Redimensionare ulterioară: 270 de paturi
(2012), condiţii hoteliere superioare, dotare

SPITALUL
DE
PNEUMOFTIZIOLOGIE/SPITALUL
PETROLULUI, LEORDENI (1954~).
Instituţie medicală specializată, tratarea
tubrculozei
cronice.
Succesiv:
spital
departamental (1954–1981), investiţie de stat,
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Casa Mărtoiu, Piteşti (1948–1951). Locaţii şi
gestiune
proprii;
clădiri
particulare
naţionalizate (1951–2011). Noua denumire
din 1997. Dotări şi reabilitări periodice,
fonduri bugetare sau din alte surse financiare.
Capacitate, 150 de paturi, secţiile terapie,
chirurgie pulmonară (1960–1970), laborator,
dispensar radiologic. Imobile retrocedate
proprietarilor. În 2012, secţie distinctă,
Spitalul Judeţean de Urgenţă, Piteşti, Argeş.
Colaborări profesionale autohtone, exprimări
externe, reuniuni tematice. Directori cunoscuţi
(medici): Cornel Ghinescu (v.), Mircea Păun,
Florica Farcaş, Maria Isbăşoiu. Diverse
atestări documentare. Implicări comunitare
permanente. (C.G.C.).

unitate distinctă (150 de paturi); secţiile:
interne, chirurgie;
cabinete:
ORL,
stomatologie, radiologie, laborator, farmacie;
spital rural (1981–1993), subordonat
forurilor sanitare ale judeţului Argeş,
readaptări manageriale, capacitate, 120 de
paturi: interne, pneumonie; spital cu profil
distinct (1993~), pacienti din Argeş – Muscel
(110 paturi). Extindere (2008): pavilion
modern (20 de paturi), dotare şi condiţii
hoteliere superioare, laboratoare,
fonduri
bugetare sau din alte surse financiare.
Colaborări profesionale autohtone, exprimări
externe, reuniuni tematice. Directori cunoscuţi
(medici): Dumitru Pufulete, Marioara Micu.
Diverse atestări documentare. Implicări
comunitare permanente. (C.G.C.).

SPITALUL
DE
PSIHIATRIE
SFÂNTA MARIA/CĂMINUL DE COPII
NEUROPSIHICI,
VEDEA
(1965~).
Instituţie medicală specializată, tratarea
depresiei cronice şi comportamentului
individual deviant, integrată
sistemului
sanitar al Argeşului. Investiţie de stat.
Succesiv: cămin de copii, 150 de paturi
spital
de
(1965–1969);
neuropsihici/neuropsihiatrie, adulţi şi copii,
200 de paturi (1969–1991); spital de
neuropsihiatrie adulţi (1991~). Actuala
denumire din 1998, capacitate, 210 paturi,
secţii de tratament, laborator, ateliere
ergoterapeutice, areal natural adecvat.
Reabilitări temporare, fonduri bugetare sau
din alte surse financiare. Colaborări
profesionale autohtone, exprimări externe,
reuniuni tematice. Directori cunoscuţi
(medici): Mihai Geană (v.), Constantin Radu,
Dan Stavarache, Eugen Smeureanu, Florin
Iacob. Diverse atestări documentare. Implicări
comunitare permanente. (C.G.C.).

SPITALUL
DE
PNEUMOFTIZIOLOGIE
SFÂNTUL
ANDREI/SANATORIUL
VALEA
IAŞULUI (1940~). Instituţie medicală
specializată, tratarea tubrculozei. Edificiu
reprezentativ, zona de nord-vest a judeţului
Argeş, arhitect Ion D. Enescu (v.). Cadru
natural asemănător Elveţiei. Iniţial, sanatoriu
(1940–1990), investiţie de stat, integrat reţelei
distincte a Ministerului Sănătăţii, transferat,
ulterior, forurilor de resort ale Argeşului.
Reabilitări periodice. Actuala denumire din
2002. Capacitate, 200 de paturi, secţii pentru
copii şi adulţi, dotare adecvată, fonduri
bugetare sau din alte surse financiare.
Colaborări profesionale autohtone, exprimări
externe,
reuniuni
tematice.
Directori
cunoscuţi: Thoma Vidaef, Titus Vinereanu,
Stelian Dinescu (medici), Florin Matei
(manager). Diverse atestări documentare.
Implicări comunitare permanente. (C.G.C.).
SPITALUL
DE
PNEUMOFTIZIOLOGIE
SFÂNTUL
ILIE/SPITALUL TBC, PITEŞTI (19512011). Instituţie medicală specializată,
tratarea tubrculozei, integrată
sistemului
sanitar al Argeşului
Anterior: saloane
separate, Secţia boli contagioase, Spitalul
Urban, Piteşti (1946–1948); secţia de profil,

SPITALUL DE RECUPERARE,
BRĂDET (1975~). Instituţie medicală
specializată, tratarea deficienţelor motorii ,
integrată sistemului sanitar al Argeşului.
Iniţial, izvoare sulfuroase (1931), zonă
naturală submontană înaltă, descriere
monografică, Tatiana Bobancu (v.). Facilităţi
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domeniu, subordonată ministerului de resort,
Consiliului Judeţean, Diecţiei de Sănătate
Publică Argeş. Investiţie de stat, edificiu
reprezentativ, Piteşti – Nord. Arhitecţi, Aurel
Mureşan, Mihaela Hurduc (Bucureşti);
executant, Trustul de Construcţii Argeş,
director, Constantin Olteanu (v.), şef şantier,
Gheorghe Măndiţă (v.), şefi lot: Ion Şişcă (v.),
Eugen Mazilu (v.). Inaugurare, 27 iunie 1973.
Oficialităţi prezente: Ion Dincă (v.), Vasile
Muşat (v.), Ion I. Ionescu (v.), Alexandru
Popescu (v.), Petre Popa (v.), Elvira Niţu (v.),
Emil Ştefănescu (v.). Capacitate proiectată:
780 de paturi. Secţii fundamentale: urgenţă,
interne (I, II), cardiologie, obstetrică –
ginecologie, neonatologie (I, II), chirurgie
(I,II), gastro-enterologie, endocrinologie,
urologie (locaţia principală); pediatrie, I, II
(1973 – 1984), oftalmologie, neurologie,
stomatologie,
oncologie,
contagioase
(pavilioane distincte); Centrul de Sănătate
Mintală, Centrul de Diagnostic şi Tratament
(staţie pilot). Numeroase compartimente, bloc
operator (I, II), laboratoare, farmacie,
policlinici, dispensare, creşe. Reabilitări,
dotări, reorganizări ulterioare, fonduri
bugetare sau din alte surse financiare. Actuala
denumire din 1998. Conexiuni cu: Serviciul
de Ambulanţă, Centrul de Transfuzie
Sanguină, Inspectoratul de Sănătate Publică,
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă,
Oficiul Farmaceutic, Colegiul Medicilor şi
Farmaciştilor.
Colaborări
profesionale
autohtone, exprimări externe, reuniuni
tematice. Şefi de secţie cu activitate
îndelungată: Ion Osman, Virgil Georgescu
(v.), Tiberiu Stănescu (v.), Atena Tuţescu,
Lucreţia Marinescu (v.), Sorin Vasilescu (v.),
Marilena
Miulescu,
Florian
Ionescu,
Gheorghiţa Dumitru (Interne); Corneliu Naie
(v.), Sorin Marinescu (v.) (Cardiologie);
Eugen
Sopon,
Adriana
Toma
(v.)
(Endocrinologie);
Nicolae
Lambă
(v.),Constantin Preda, Alexandru Matrozi (v.),
Gheorghe Mateescu (v.),Viola Popescu (v.),
Maria Georgescu (Contagioase); Decebal
Moţoescu
(v.),
Codruţa
Marinescu
(Dermatologie-Venerologie); Daniel Popescu

balneoclimaterice sistematizate după 1970,
efecte notabile. Edificii reprezentative pentru
localitatea Brăduleţ, arhitecti: Maria Mulţescu
(v.), Alexandru Mulţescu (v.). Executant,
Trustul de Construcţii Argeş, director,
Constantin Olteanu (v.), şef şantier, Ion
Vasiliu (v.). Beneficiar, Întreprinderea
Judeţeană de Gospodărie Comunală şi
Locativă, Argeş, director, Radu Pieleanu (v.),
inginer şef, Dumitru N. Toma (v.). Investiţie
de stat. Reabilitări şi extinderi periodice,
fonduri bugetare sau din alte surse financiare.
În 2012: capacitate, 200 de paturi; trei secţii,
bază
terapeutică,
laborator,
farmacie.
Colaborări profesionale autohtone, exprimări
externe, reuniuni tematice. Directori cunoscuţi
(medici): Constantin Arion, Doina Saraga,
Doina Neacşu. Diverse atestări documentare.
Implicări comunitare permanente. (C.G.C.).
SPITALUL
DE
ZONĂ
INTERIOARĂ 116 CRUCEA ROŞIE DIN
PITEŞTI (1941-1944). Unitate medicală
specializată, integrată sistemului sanitar
militar, din timpul participării României la al
Doilea Război Mondial, Frontul de Est (19411944). Locaţie principală: Şcoala Normală de
Învăţătoare, Piteşti, Argeş. Capacitate: 450 de
paturi, din care, 100 de paturi instalate la
Spitalul Ion C. Brătianu. Coordonatori,
medicii:
Gheorghe
Pristăvescu
(şef);
Gheorghe Nelepcu (ajutor, căpitan în
rezervă). Importante donaţii comunitare şi
familiale, urbane sau rurale. Deseori, în
mijlocul răniţilor, Maria/Rica Antonescu,
soţia lui Ioan/Ion Antonescu (v.). Tratamente
intensive pentru ameliorarea stării de sănătate
a luptătorilor aduşi din teatrele de operaţiuni,
recuperaţi, parţial, pentru Frontul de Vest
(1944-1945). Suport documentar: fonduri
arhivistice, scrieri monografice, amintiri
contemporane. (C.G.C.).
SPITALUL
JUDEŢEAN
DE
URGENŢĂ,
PITEŞTI/SPITALUL
JUDEŢEAN ARGEŞ (1973~). Instituţie
medicală
importantă a României, profil
polivalent, integrată sistemului naţional în
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Urban, Piteşti, Argeş (1886 -1889 ); 1893 –
1911); transferat, temporar, la Târgovişte,
Dâmboviţa (1889-1893). Sediu propriu
(1911). Noul edificiu, Piteşti – Nord,
inaugurare, 15 aprilie 1934. Reabilitări,
extinderi, reorganizări ulterioare (1952, 1956,
1980, 2000). Actuala denumire, din 2001. În
2014:
capacitate,
140
de
paturi,
secţiile/compartimentele: interne (Victor
Linban, Gheorghe Tudor), cardiologie (Dan
Giurgiu, Viorel Stanciu), chirurgie (Victor
Târcoveanu, Laurenţiu Cornel Radu, Alina
Gomoi), oftalmologie (Emil Medeleţ,
Emanoil Diaconu), endocrinologie (Camelia
Dragnea), ORL (Iosif Leucian, Ileana
Petrescu), urologie, laboratoare (Constantin
Niţu, Genţiana Rusu), neuro-psihiatrie
(Ştefan Leustian, Florin Aurel Petria, Corina
Stroe), radiologie (Acsente Viişoreanu,
Nicolae Riciu), stomatologie, farmacie,
policlinică. Misiuni distincte pe durata
participării României la războaiele mondiale
(1916–1918;
1941–1945).
Sărbătorirea
Centenarului: 10 – 12 septembrie 1981.
Colaborări profesionale autohtone, exprimări
externe, reuniuni tematice. Comandanţi cu
activitate mai îndelungată: Alexandru
Rădulescu (fondator, farmacist); Gheorghe
Dianu; Gheorghe Pristăvescu; Virgiliu
Negoescu; Gheorghe Bobocescu; Mihail
Stăncescu; Ion Jianu (eponimie); Gheorghe
Enăchescu; Emanuil Ştefănescu; Gheorghe
Târcoveanu; Cristea Neculescu; Gheorghe
Petca; Acsente Viişoreanu (v.); Bogdan
Stănescu; Alexandru Stroe; Radu Belu;
Laurenţiu Cornel Radu; Alexandru Gigel
Guiţă (medici ofiţeri). Importante atestări
documentare. Evocări oficiale: Centenar
(1881-1981); 125 de ani (1881-2006).
Implicări comunitare permanente. (C.G.C.).

(v.), Eugenia Stanciu, Marian Stanciu
(Psihiatrie – Neurologie); Ileana Bâldea,
Rodica
Vişoiu,
Lizica
Lăzărescu
(Oftalmologie); Cleopatra Călin, Ştefania
Bucur (Oncologie); Victor Mărtoiu (v.), Liviu
Zburlan, Gheorghe Şerban (v.), Constantin
Olteanu, Mircea Botez, Teoctist Băjenaru (v.),
Mihai Toma, Mihai Popescu (Chirurgie –
Neurochirurgie); Mihai Dumitru (v.), Florin
Băjan (Urologie); Lucian Stan, Moise
Ciopleaşi (ORL); Gabriel Copceag/v.
(Ortopedie); Octavian Antonovici (v.),
Ecaterina Negulescu, Constantin Păuna,
Constantin Ghica, Ion Guină (v.), Nicolae
Pica, Silviu Ştefănescu, Polixenia Grigorescu,
Nicoleta Dănilă, Mihaela Vintilă (Maternitate
– Neonatologie); Virgil Andronescu (v.), Jana
Osman, Constantin Capătă/v. (Pediatrie); Ion
Tufeanu, Constantin Păun/v. (Anestezie –
Terapie Intensivă); Victoria Irimia/v.
(Laborator Sănătate Mintală); Ilie Stanciu/v.
(Balneo – Fizio - Terapie); Mara Vasiliu,
Traian Dumitrescu Negru (v.),Viorica Petri,
Viola
Patov
(Laborator
clinic
–
Hemodializă);
Ion Marinescu, Mihai
Enăchescu, Simona Botez (Radiologie); Cezar
Gămulescu, Doina Trandafir, Dan Constantin
Manu (v.), Constantin Solomonescu, Mihai
Man (v.), Aurelia Firică (Medicină Legală –
Anatomie
Patologică);
Ion
Amzică,
Margareta
Andrei,
Doina
Zugravu
(Farmacie). Directori cunoscuţi: Victor
Mărtoiu, Virgil Georgescu, Constantin Păun,
Marilena Miulescu, Sorin Vasilescu. Diverse
atestări documentare. Implicări comunitare
permanente. (C.G.C.).
SPITALUL
MILITAR
DE
URGENŢĂ
ION JIANU/SPITALUL
MILITAR, PITEŞTI (1881~). Instituţie
medicală departamentală, profil polivalent,
integrată sistemului naţional în domeniu,
subordonată forurilor centrale specializate.
Iniţial, servicii destinate ofiţerilor i trupei
diviziilor: 2 Română (1881-1889); 3
Infanterie Română (1889 – 1946). Succesiv:
22 de paturi (1881), 75 de paturi (1924),140
de paturi (1952). Locaţie comună cu Spitalul

SPITALUL
MUNICIPAL/SPITALUL
MIXT,
CÂMPULUNG (1871~). Instituţie medicală
importantă a Muscelului, profil polivalent,
subordonată forurilor administrative locale.
Anterior: aşezământ venerian (1844 – 1871),
capacitate, 15 paturi. Decizia Comitetului de
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Albulescu (Laborator clinic). Directori
cunoscuţi (medici): Nicolae Jugureanu (v.),
Gheorghe Costea, Haralambie Machelarie
(v.), Nicolae Fălcoianu (v.), Mircea Băcanu
(v.), Mircea Potolea, Valeriu Simu, Rea Silvia
Miloş, Grigore Stănescu. Diverse atestări
documentare.
Implicări
comunitare
permanente. (M.M.B.).

Supraveghere a Sănătăţii (1869), privind
cumpărarea imobilului pentru un spital mixt,
Casele Gheorghe Ghermănescu (28 de
paturi), deschidere publică (1871). Locaţie
proprie, Spitalul Nicolae Kretzulescu (1883),
total, 35 de paturi. Extinderi importante:
1890, antreprenor, Giovanni Rosi; 1952 1953, imobile naţionalizate, pavilioane
disparate (515 paturi). Actualul edificiu,
representativ pentru
Câmpulung (1984),
investiţie
de
stat,
arhitect,
Aurel
Constantinescu (430 de paturi); executant,
Trustul de Construcţii Argeş, director,
Constantin Olteanu (v.), şef şantier,
Constantin Dragomir (v.). Inaugurare: 20
august 1984. Oficialităţi prezente: Constantin
Zamfir (v.), Dumitra Smarandache (v.),
Gheorghe Oancea (v.), Constantin Capătă
(v.). Secţii principale: interne, cardiologie,
obstetrică – ginecologie, neonatologie,
chirurgie, ortopedie, contagioase, pediatrie,
terapie intensivă. Numeroase compartimente,
bloc operator, filială de transfuzie sanguină,
staţie de salvare, laborator, farmacie,
policlinică, dispensare, creşe. Reabilitări,
dotări, reorganizări ulterioare, fonduri
bugetare sau din alte surse financiare. Actuala
denumire, din 1995. Colaborări profesionale
autohtone, exprimări externe, reuniuni
tematice. Şefi de secţie cu activitate
îndelungată:
Valeriu Voiculescu, Florica
Berevoianu (Interne); Gheorghe Nicolescu
(v.), Florian Belu (Chirurgie); Nicolae Ţuluca
(v.),
Stela
Mateescu
(ObstetricăGinecologie); Constantin Moraru, Rea-Silvia
Miloş (Pediatrie); Marieta Ştefănescu
(Neonatologie); Nicolae Dănescu, Daniela
Runoiu
(Anestezie-Terapie
intensivă);
Victoria Belu (Cardiologie); Ramona Aldea
(Endocrinologie); Nicolae Barcan, Erika
Dudu (Contagioase); Victor Popa (v.), Petruţa
Pena (Psihiatrie); Mihail State (Neurologie);
Viorel Puiu (Ortopedie); Mircea Şaraga
(ORL); Luminiţa Munteanu (DermatologieVenerologie);
Dragoş
Albulescu
(Reumatologie); Nicolae Andreescu, Cristina
Ghica
(Radiologie);
Radu
Lazaru
(Oftalmologie); Horaţiu Economu, Luiza

SPITALUL
MUNICIPAL/SPITALUL
MIXT,
CURTEA DE ARGEŞ (1897~). Instituţie
medicală polivalentă, subordonată forurilor
administrative locale. Anterior (1877),
aşezământ neurologic (15 paturi), medic,
Constantin Pastia. Locaţie proprie pentru
spitalul mixt (1897), capacitate, 15 paturi.
Extinderi succesive: 35 paturi (1821); 118
paturi (1951); 368 paturi (1982). Pavilioane
dispersate. Actualul edificiu, reprezentativ
pentru Curtea de Argeş (1984), instituţie de
stat, arhitect, Ion V. Popescu (v.), 430 paturi;
executant, Trustul de Construcţii Argeş,
director, Constantin Olteanu (v.), şef şantier,
Gheorghe Vasilescu (v.). Inaugurare, 21
septembrie 1984. Oficialităţi prezente: Ion
Sîrbu (v.), Nicolae Zevedei (v.), Aurica
Petrescu(v.), Constantin Capătă (v.). Secţii
principale: interne, chirurgie generală,
obstetrică – ginecologie, neonatologie,
pediatrie, ortopedie,
terapie intensivă.
Numeroase compartimente, bloc operator,
farmacie,
staţie de salvare, laborator,
policlinică,
dispensare
urbane,
creşe.
Reabilitări şi dotări ulterioare, fonduri
bugetare sau din alte surse financiare. Unitate
importantă pentru zona de nord a judeţului
Argeş. Colaborări profesionale autohtone,
exprimări externe, reuniuni tematice. Actuala
denumire din 1995. Şefi de secţie cu activitate
îndelungată: Gheorghe Mitroi, Emanoil
Georgescu, Manuela Stoican (Interne); Vasile
Bolintineanu, Florian Dusan (v.), Alexandru
Mitroi, Ion Dăneţ (Chirurgie); Petre
Frătilescu, Moise Mihăilescu, Nicolae
Tănăsescu, Ion Dumitraşcu (ObstetricăGinecologie); Petre Petrescu, Viorica Lazăr,
Floarea Nicuţ, Traian Perju (Pediatrie); Ion
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ulterioare, capacitate totală 240 de paturi
(1980). Secţii: interne, chirurgie generală,
contagioase, obstetrică –ginecologie (1950),
pediatrie
(1959),
laborator,
farmacie,
dispensar, creşă. Unitate urbană din 1968,
importantă pentru zona de sud a judeţului
Argeş
Reabilitări,
dotări, reorganizări
succesive, fonduri bugetare sau din alte surse
financiare. Revenire la denumirea iniţială
(1999). Colaborări profesionale autohtone,
exprimări
externe,
reuniuni
tematice.
Directori cu activitate îndelungată (medici):
Răzvan Djuvara, Teodor Manoliu, Dumitru
Bacinschi (v.), Ileana Goga, Coriolan Gal, Ion
Popescu. Diverse
atestări documentare.
Implicări comunitare permanente. (C.G.C.).

Dragomir, Viorel Corbu (NeurologiePsihiatrie); Florian Albulescu, Marian
Stoican
(Anestezie-Terapie
intensivă);
Alexandru Glonţescu/v. (ORL); Emilian
Pătraşcu (Laborator clinic); Gheorghe
Gherghescu (TBC); Gheorghe Ghelase
(Inspecţie sanitară). Directori cunoscuţi
(medici):
Dimitrie
Ionescu,
Victor
Bolintineanu, Gheorghe Frăţirescu, Gheorghe
Mitroi, Florian Duşan (v.),
Alexandru
Stoenescu, Alexandru Perju, Ion Dumitrescu,
Viorel State, Ionela Doneţ. Diverse atestări
documentare.
Implicări
comunitare
permanente. (I.T.B.).
SPITALUL MUNTENIA MEDICAL
DIN PITEŞTI (2011~). Unitate specializată
în sistem privat, finanţator, Societatea de
Investiţii Fond Muntenia, director general,
Petre Pavel Szel, Bucureşti. Iniţiatorii
proiectului: Flavius Băjan (Piteşti), Marcel
Dejanu (Bucureşti). Edificiu reprezentativ,
Zona Expo-Parc, Piteşti, arhitect, Amalia
Gugui (v.), executant, SC Tcind SA, Piteşti,
director general, Ştefan Lăzăroiu. Demersuri
agreate de Consiliul Judeţean Argeş şi
Primăria Piteşti. Spaţii adecvate, echipamente
performante, 25 de specialităţi, servicii
medicale profesioniste, personal cu înaltă
calificare din Piteşti şi Bucureşti. Costuri
estimative: 15 milioane euro (2010).
Inaugurare oficială: 4 mai 2011. Manageri
cunoscuţi: Cristian Georgică Celea (v.), Sorin
Negrea, Cornel Nica (v.), Flavius Băjan (v.).
Parteneriate externe. Diverse implicări
comunitare. (C.G.C.).

SPITALUL ORĂŞENESC SFÂNTUL
SPIRIDON,
MIOVENI/SPITALUL
RURAL, RACOVIŢA (1894~). Instituţie
medicală polivalentă, subordonată forurilor
administrative locale, aflată, astăzi, în
apropierea Companiei de Autoturisme Dacia
–
Renault,
Colibaşi/Mioveni,
aşezare
tradiţională a Muscelului. Constructor
Giovanni Rosi (antreprenor italian), capacitate
iniţială, 30 de paturi. Inaugurare, 17
noiembrie 1894, donaţie, două hectare teren,
Ioan A. Dobrovitz. Reabilitare, extinderi,
dotări ulterioare (1908, 1973, 2008), fonduri
bugetare sau din alte surse financiare. Unitate
urbană, din 1989. Revenire la denumirea
initială (2001). Unificare cu Spitalul Călineşti,
Argeş (2011). În 2012: primiri urgenţe,
interne, pediatrie, recuperare fizică, staţie de
salvare (Mioveni), chirurgie, obstetrică –
ginecologie, neonatologie, terapie intensivă
(Călineşti).
Colaborări
profesionale
autohtone, exprimări externe, reuniuni
tematice. Directori cu activitate îndelungată
(medici): Gheorghe Staniu, Iosif Dumitrescu
Niculescu (v.), Mihai Geană. Diverse atestări
documentare.
Implicări
comunitare
permanente. (C.G.C.).

SPITALUL ORĂŞENESC REGELE
CAROL I/SPITALUL RURAL, COSTEŞTI
(1918~). Instituţie medicală polivalentă,
subordonată forurilor administrative locale.
Suport legislativ: Ordinul Nr. 6969, din 16
aprilie 1918, emitent, Ministerul de Interne ,
titularul
portofoliului,
Alexandru
Marghiloman. Constructor, Leonard Antonio
Durat (antreprenor italian). Primul pavilion,
20 de paturi, medic fondator, Gheorghe
Enăchescu (chirurg militar). Extinderi

SPITALUL URBAN, PITEŞTI (1892–
1973). Instituţie medicală importantă a
Argeşului, profil polivalent. Iniţiativă a

72

ENCICLOPEDIA ARGEŞULUI ŞI MUSCELULUI
(Farmacie). Directori cunoscuţi (medici):
Gheorghe Nelepcu, Sergiu Pavlov, Gheorghe
Mateescu (v.). Diverse atestări documentare.
Implicări comunitare permanente. (C.G.C.).

Consiliului Comunal Piteşti (Jurnal istoric, 7
iulie 1891), primar, Agate Vasiliu (v.) şi a
Eforiei din Bucureşti (1892), primar, Nicolae
Nanoescu (v.), prefect, Ion Comănescu.
Denumiri succesive: Spitalul Orăşenesc,
imobile particulare (1892–1909); Spitalul Ion
C. Brătianu, clădire proprie (1909-1947),
edificiu reprezentativ, zona centrală, teren
oferit, în acest scop, Primăriei Piteşti (38 744
m), transferat, apoi, Direcţiei Generale
Sanitare (11 februarie 1908). Extinderi,
dotări, reorganizări ulterioare, fonduri
bugetare sau din alte surse financiare; Spitalul
Nicolae
Bălcescu
(1948–1995),
secţii/compartimente principale: interne,
chirurgie,
obstetrică
–
ginecologie,
contagioase, radiologie (1927), ORL (1940),
maternitate (1945), ortopedie, farmacie,
laborator (locaţia principală); pediatrie,
oftalmologie, oncologie, neuropsihiatrie,
staţie de salvare, centru pentru recoltarea
sângelui, policlinică, dispensare, creşe
(pavilioane separate). Activităţi complexe
preluate de: Spitalul Judeţean Argeş (1973);
Serviciul Ambulanţă (1973); Spitalul de
Pediatrie Piteşti (1984); Centrul Judeţean
Sanguin; Centrul Stomatologic Piteşti.
Investiţii guvernamentale. Redistribuirea
spaţiilor tradiţionale (1995), înfiinţarea
Centrului de Diagnostic şi Tratament.
Colaborări profesionale autohtone, exprimări
externe, reuniuni tematice. Şefi de secţie cu
activitate mai îndelungată: Petre Florescu,
Mihai Enescu, Constantin Barbilian (Interne);
Gheorghe Nelepcu (Chirurgie); Constantin
Marinescu, Lucia Vulcănescu (Contagioase–
Venerologie); Nicolae Cerchez,
Vasile
Tiţescu (v.), Dumitru Nicolae, Ion Marinescu
(Radiologie); Ştefan Ştirbu (v.), Sergiu
Pavlov (ORL); Carmen Anghelide, Ecaterina
Grigorescu (Maternitate); Florin Matache,
Sorin Floroiu (Anestezie – Terapie intensivă);
Ion Moisescu (v./Oftalmologie); Petre
Ionescu/v. (Neurologie - Psihiatrie); Ion M.
Ionescu Virgil Andronescu (v./Pediatrie);
Paul Popescu, Constantin Haşu (v.), Octavian
Puiu
(Ortopedie);
Ileana
Ştefănescu
(Laborator clinic); Constanţa Ionescu

SPORTING (1990 - ?). Publicaţieprogram de informaţii şi opinii sportive,
primul număr, Piteşti, Argeş, 21 aprilie 1990.
Redactor–şef fondator, Sevastian Tudor (v.).
Finanţator: Fotbal Club Argeş, Piteşti,
preşedinte (?). Motto: Sportul e rugăciunea
trupului (Salvator Dali). Analize, ştiri,
comentarii, informaţii, reportaje, interviuri,
medalioane, cronici, note, răspunsuri la
întrebări. Distribuţie locală. Diverse implicaţii
comunitare. (M.D.S.).
SPORTING CLUB PITEŞTI (19261948). Societate obştească, preocupată de
stimularea
practicării
sporturilor,
diversificarea educaţiei fizice, amenajarea
unor
terenuri
adecvate,
organizarea
competiţiei locale de fotbal. Statut propriu,
adunare generală de constituire (15 august
1926), asociaţie fără personalitate juridică,
afiliată Federaţiei Române de Fotbal Amatori,
Bucureşti. Succes important (4 aprilie 1933):
acceptul primarului din Piteşti, Constantin
Rătescu (v.), referitor la amenajările terenului
de sporturi pe platoul pădurii Trivalea,
proprietatea comunei. Statistic, 75 de membri
în 1933, preocupaţi, inclusiv, de schi, bob,
patinaj, hochei pe gheaţă, amenajări specifice,
Grădina publică din localitate. Moment
special (28 martie 1937: meciul de fotbal
dintre cluburile locale Sporting şi Muncitorii,
incinta primului stadion regulamentar, din
Piteşti, Bulevardul Titu Maiorescu/strada
Leonte Filipescu), folosit, constant, până la
inaugurarea arenei Ştrand. Conducere
asigurată de: Traian Cerchez (preşedinte);
Ştefan
Iotta,
Dumitru
Georgescu
(vicepreşedinţi); Ion Golke (secretar).
Reorganizări periodice. Nominalizări în:
Anuarul general al oraşului Piteşti şi
judeţului Argeş (1936); Istoria municipiului
Piteşti (1988). Alte atestări documentare.
(N.M.I.).
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dotări specifice. Importante reuniuni locale,
judeţene, regionale, naţionale. (N.M.I.).

SPRE
DEMOCRAŢIE/DEMOCRAŢIA
(1911~1916). Publicaţie periodică, editată, cu
intermitenţe, la Piteşti, Argeş. Primul număr:
16 ianuarie 1911, subtitlul Organ conservator
- desident. Director (din 1914): Gheorghe M.
Duma. Imprimare, Tipografia Concurenţa,
patron Mihail R. Fărcăşanu, Piteşti. Alte
generice: Ziar politic; Organ independent. În
martie 1912, pe frontispiciu: Democraţia,
publicaţie politică apărută sub egida Grupului
Independent din Argeş. Informaţii, analize,
reportaje, comentarii, dezbateri, interviuri pe
teme adecvate. (I.I.B.).

STADIONUL MUNICIPAL DIN
CÂMPULUNG (1970~). Bază sportivă
reprezentativă pentru activitatea de masă şi de
performanţă, proprietari, succesiv: Primăria
Urbană (1970-1990); Ministerul Tineretului şi
Sportului, Bucureşti (1990~), administrator,
Clubul Sportiv Muscelul, Câmpulung, Argeş.
Proiectare şi construcţie, unităţi specializate
locale. Importante contribuţii voluntare
cetăţeneşti. Teren omologat pentru fotbal,
pistă de atletism, sală pentru antrenamente
(box, lupte, judo), tribună, 10 000 de locuri,
alte dotări specifice. Reuniune distinctă:
Concursul Prietenia (atletism), participare
internaţională, sportivi: Albania, Bulgaria,
Cehoslovacia, Polonia, Republica Democrată
Germană, România, Ungaria, Uniunea
Sovietică (1970). Numeroase întreceri locale.
judeţene, regionale, naţionale, internaţionale.
(N.M.I.).

STADEN, Raluca Ioana van I. (n.
Câmpulung, Argeş, 16 iulie 1969).
Profesoară, gradul I, chimie, inventatoare,
publicistă. Fiica profesorului Ion Ştefan, din
Câmpulung. Liceul/Colegiul Dinicu Golescu,
Câmpulung (1987), Universitatea din
Bucureşti (1992). Doctorat, chimie, Bucureşti.
Stagiu: Africa de Sud (2007). Activitate
specializată, Institutul de Electrochimie şi
Materie Condensată, Timişoara. Invenţie
brevetată:
senzor
pentru
depistarea
cancerului în corpul uman, la nivel
molecular. Trofeul de Aur, acordat de
Organizaţia Mondială pentru proprietate
Intelectuală, Salonul Internaţional de Invenţii
Geneva, Elveţia (2011). Căsătorită cu omul de
ştiinţă olandez, Jacobus Frederick van Staden,
stabiliţi în România. Studii, articole,
comunicări, reuniuni tematice naţionale şi
internaţionale. Membră, importante asociaţii
continentale, alte aprecieri publice. (E.F.H.).

STADIONUL MUNICIPAL DIN
CURTEA DE ARGEŞ (1980~). Bază
sportivă reprezentativă pentru activitate de
masă şi de performanţă, proprietar, Primăria
Urbană, administrator actual, SC Lazăr
Company SRL, Curtea de Argeş. Proiectant şi
constructor: Întreprinderea Judeţeană de
Gospodărie Comunală şi Locativă Argeş,
Secţia Curtea de Argeş. Importante contribuţii
voluntare cetăţeneşti. Teren omologat pentru
fotbal, pistă de atletism, tribună, 7 500 de
locuri, alte dotări specifice. Reuniuni locale.
judeţene, regionale, naţionale. (N.M.I.).
STADIONUL
MUNICIPAL
NICOLAE DOBRIN/STADIONUL 1 MAI,
PITEŞTI
(1964~).
Bază
sportivă
reprezentativă pentru Argeş-Muscel, terasa
urbană superioară a municipiului Piteşti.
Denumiri succesive: 1 Mai (1964-1985);
Trivale (1985-2007); Nicolae Dobrin
(2007~). Proiect, Alfred Braun, arhitect,
Direcţia de Sistematizare, Arhitectură şi
Proiectare Construcţii, Argeş. Finanţare

STADIONUL DACIA DIN MIOVENI
(2000~). Bază sportivă reprezentativă pentru
activitate de masă şi de performanţă.
Proprietar, Primăria Urbană, administrator,
Clubul Sportiv Dacia, Mioveni. Proiectant şi
constructor: firme specializate locale.
Importante contribuţii voluntare cetăţeneşti.
Teren omologat şi acreditat pentru fotbal,
nocturnă (2007), tribună, 7000 de locuri, alte
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de fotbal Divizia A; 1970-1980, modernizări
adecvate: teren omologat pentru fotbal, rugby,
oină; pistă de atletism cu zgură; sală de forţă;
vestiare; tribună; alte dotări specifice.
Denumit, temporar, Stadionul: Tineretului;
Parcul Argeş; Vasile Roaită. Concursuri
atletice
de
referinţă.
Campionatul
Internaţional
al
României
(1972);
Campionatul Naţional al României (19721976).
Proprietari:
Primăria
Urbană,
temporar, Ministerul Tineretului şi Sportului,
Bucureşti. Administrator actual, Clubul
Sportiv Municipal, Piteşti. Diverse atestări
documentare. (N.M.I.).

centrală, contribuţii comunitare, echipe de
muncă patriotică. Primar, Marin Teodorescu
(v.). Inaugurare, Ziua Muncii, 1 Mai 1964:
teren pentru fotbal, rugby, oină, paraşutism;
pistă de atletism; pavilion administrativ;
tribune şi peluze (15 000 de locuri).
Îmbunătăţiri ulterioare: tabelă de scor,
extinderea pistei atletice, opt culoare
(coritan), terenuri pentru antrenamente, saună
(1973-1975), coordonator, Gheorghe Creţu
(v.). Sporirea capacităţii, 24 000 de locuri
(2000); tabelă electronică (2008), nocturnă
(funcţională, 10 aprilie 2008), primar, Tudor
Pendiuc (v.). Competiţii importante: meciul
dintre Fotbal Club Argeş şi Nottingham
Forest, Marea Britanie, turul II, Cupa
Campionilor Europeni (1979), participare
record (28 000 de spectatori); Campionatul de
Atletism Prietenia al Ţărilor Socialiste
(1985); întâlnirea bilaterală de atletism
România - Statele Unite ale Americii (1986);
Campionatul Balcanic de Atletism, Juniori
(1987); Campionatul Naţional de Atletism,
Juniori şi Seniori (19-20 iulie 2014);
Campionatul Balcanic de Atletism, Seniori
(26-27 iulie 2014). Ample reuniuni autohtone
şi
internaţionale,
adunări
cetăţeneşti,
spectacole artistice de anvergură, protocol
internaţional. În imediata apropiere: Sala
Sporturilor, Sala de Atletică Grea, alte
amenajări
specifice.
Diverse
atestări
documentare. (N.M.I.).

STAICU, Anton O. (n. RâmnicuVâlcea, 1 martie 1949). Arhitect, designer,
manager. Stabilit la Piteşti, Argeş, din 1965.
Liceul Nr. 2/Colegiul Zinca Golescu, Piteşti
(1967), Institutul de Arhitectură Ion Mincu,
Bucureşti (1973). Documentări externe.
Activitate specializată: Institutul de Proiectare
al Judeţului Olt (1973-1974); Întreprinderea
de Autoturisme, Colibaşi/Mioveni, Argeş
(1974-1976); Institutul de Proiectare/ SC
Proiect SA Argeş (1976-1993); Primăria
municipiului Piteşti/arhitect-şef (1993-1993).
Atelier privat, Asproiect SRL, Piteşti (1994~).
Proiecte reprezentative finalizate prin
construcţii Piteşti: zonele rezidenţiale Popa
Şapcă (1975-1980), Tudor Vladimirescu
(1980-1985); U1-U7/Calea Bucureşti-Podul
Viilor
(1983-1986);
Brătieni/Ştefăneşti
(2004~). Special: sedii bancare (TurcoRomână, Raiffeisen, Milenium); Gara PiteştiSud; monument comemorativ, Kragujevac,
Serbia (1995). Studii, analize, rapoarte,
interviuri, reuniuni tematice europene.
Membru fondator, Ordinul Arhitecţilor din
România (2001), preşedinte, Filiala Argeş
(2001-2006).
Implicări
comunitare
permanente. Aprecieri publice. (I.T.B.).

STADIONUL
ŞTRAND
DIN
PITEŞTI (1935~). Bază sportivă tradiţională
a reşedinţei Argeşului. Amenajare succesivă:
1935-1937, decizia Consiliului Comunal (15
mai 1935), primar, Cornel Zamfirescu (v.),
contribuţii distincte, Divizia 3 Infanterie, cu
sediul la Piteşti, comandant, Ioan/Ion
Antonescu (v.); teren pentru fotbal, în
imediata apropiere, bazin de înot descoperit,
lac artificial, sporturi nautice; demersuri
finalizate parţial; 1951-1953, inaugurare
oficială, 2 august 1953, primar, Ion A.
Dumitru (v.), importante contribuţii voluntare
cetăţeneşti; reabilitarea terenului principal,
competiţii locale şi naţionale, primele meciuri

STAICU, Ion (n. Costeşti, Muşăteşti,
Argeş, 2 ianuarie 1942). Inginer, electronică,
manager. Liceul de Băieţi, Călăraşi (1960).
Institutul Politehnic, Timişoara (1966).
Activitate
profesională,
Intreprinderea
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Regională de Electricitate, Argeş, Piteşti,
inginer de producţie (1966-1967), şef birou,
şef compartiment, dispecer şef (1967-1991),
director tehnic (1991-1998), Transelectrica,
Piteşti, manager general (1998-2005).
Articole publicate în reviste de specialitate.
Inovator şi inventator. Note de călătorie în
Statele Unite ale Americii. Contribuţii
importante la retehnologizarea şi funcţionarea
liniilor de înaltă tensiune din sistemul staţiilor
electrice din Olt şi Argeş, îmbunătăţirea
parametrilor tehnici şi economici în domeniu.
(I.D.P.).

STAN (Secolul XVII). Boier de rang
inferior, proprietar funciar medieval, Beleţi,
Muscel. Stolnicel în timpul voievodului
Constantin Brâncoveanu (v.). Colaborator cu
Marele Ban al Olteniei, Mareş Băjescu (v.).
Contribuţii la diversificarea activităţilor
politice şi economice proprii feudalităţii
clasice autohtone. (S.I.C.).
STAN, Apostol (n. Teiu, 18 ianuarie
1933). Istoric, perioadele modernă şi
contemporană, cercetător principal, publicist.
Şcoala
Normală,
Bucureşti
(1952,
Universitatea Constantin I. Parhon, Bucureşti
(1957). Doctorat, ştiinţe istorice, Bucureşti
(1969). Stagii: Ungaria (1973), Statele Unite
ale Americii (1977), Bulgaria (1981).
Activitate permanentă: Institutul de Istorie
Nicolae Iorga, Bucureşti (1957-1999).
Colaborator, colecţii de documente privind:
Unirea Principatelor Române, I (1959);
Independenţa României, III (1977); Revoluţia
de la 1848 în Ţările Române, B. (1983,
redactor responsabil); Străinii despre români
(1979, 1992). Volume importante: Grupări şi
curente politice în România între Unire şi
independenţă. 1859-1877 (1979); Ion C.
Brătianu. un promotor al liberalismului în
România (1995); Iuliu Maniu. Naţionalism
şi democraţie (1997); Ion Mihalache.
Destinul unei vieţi (1999); Protectoratul
Rusiei asupra Principatelor Române. 17741856 (1999). Numeroase studii, articole,
referate, comunicări, reuniuni tematice
naţionale şi internaţionale, emisiuni media.
Membru,
diverse
foruri
profesionale
specializate. Premii ale Academiei Române,
Bucureşti (1978). Implicări în realizarea unor
proiecte oficiale din Argeş-Muscel. Aprecieri
publice. (S.I.C.).

STAMATE,
Iamandi
(Zimnicea,
Teleorman, 1765 - Piteşti, Argeş). Mare
proprietar funciar şi urban, slujitor al Curţii
domneşti de la Bucureşti. Şetrar. Case la
Piteşti, întinse suprafeţe de teren în localităţi
apropiate. Donator comunitar. Nominalizat, la
1829, în Arhondologie (Condica rangurilor
boiereşti), document dezavuat şi ars de
revoluţionarii de la 1848 din Ţara
Românească. Atestări de arhivă. (S.I.C.).
STAMATESCU, Ion I. (n. Bucureşti,
18 iulie 1943 – Bucureşti, 12 februarie 2014).
Economist, comerţ internaţional, manager.
Domiciliu tradiţional la Piteşti, Argeş. Şcoala
Medie Nr. 30, Bucureşti (1961), Academia de
Studii
Economice,
Bucureşti
(1966).
Specializare, export automobile şi tractoare.
Activitate în domeniu: consilier/ şef birou,
Întreprinderea Universal, Bucureşti (19661975;1983-1985); director, Firma Terra
Power, Canada (1975-1983); director general
adjunct, Ministerul Industriei Construcţiilor
de Maşini, Bucureşti (1985-1986); director
general, Întreprinderea de Comerţ Exterior
AutoDacia, Piteşti (1986-1990); fondator, SC
Aestrade SRL, Bucureşti (1990-2008). Studii,
analize, rapoarte, reuniuni tematice autohtone
şi continentale. Contribuţii la promovarea
autoturismelor Dacia 1300 în state din
America de Nord, Asia, Europa. Membru,
diverse asociaţii profesionale în domeniu, alte
aprecieri publice antume şi postume.
(M.T.D.).

STAN, Constantin (Costeşti, Argeş, 15
ianuarie 1933 – Bucureşti, 24 decembrie
1989).
Funcţionar
public.
Activitate
specializată în Capitală. Participant la
Revoluţia Română din decembrie 1989, la
Bucureşti,
împuşcat
mortal,
Şoseaua
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Măgurele. Titlul de Erou-Martir, alte aprecieri
publice antume şi postume. (R.P.C.).

România/UNITER. Diverse aprecieri publice.
(P.A.D.).

STAN, Constantin Gh. (Colibaşi,
Mioveni, Argeş, 30 octombrie 1944 - Piteşti,
Argeş; 19 decembrie 2006). Lucrător
industrial, jurist, funcţionar de stat. Liceul
Nicolae Bălcescu/Colegiul Ion C. Brătianu,
Piteşti (1967), Facultatea de Drept, Bucureşti
(1981). Activitate productivă: Uzina de Piese
Auto/Intreprinderea
de
Autoturisme,
Colibaşi/Mioveni (1962~1985). Temporar:
responsabilităţi în organizaţii politice ale
judeţului
Argeş
(1970-1971;
1982).
Specializare, administraţie publică. Secretar,
Consiliul Popular Albota, Argeş (1985-1987;
1988-1990); inspector (1987-1988); şef
serviciu (1990-1992); secretar (1992-1999),
Consiliul Judeţean Argeş. Documentări
externe: Danemarca (1998), Statele Unite ale
Americii (1998). Studii, articole, interviuri,
prelegeri, reuniuni tematice naţionale sau
internaţionale. Contribuţii distincte pentru:
cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei apărute
după 1990; elaborarea hotărârilor Consiliului
Judeţean; pregătirea personalului din unităţile
subordonate. Aprecieri antume şi postume.
(I.T.B.).

STAN, Doru Gabriel M. (n. Piteşti,
Argeş, 9 iulie 1972). Bibliolog, editor,
publicist. Liceul Industrial Nr. 1/Grupul
Şcolar Dacia, Piteşti (1991), Universitatea din
Bucureşti (1995). Documentări externe:
Federaţia Rusă (1990); Grecia (1991);
Ungaria (2011); Suedia (2012), Ţara
Galilor/Regatul Unit (2013). Doctorat,
biblioteconomie, Bucureşti (2012). Activitate
specializată: Direcţia Judeţeană de Tineret şi
Sport Argeş (1995-1996); cotidianul Argeşul
(1996-1997); SC Toniplast SRL, Piteşti
(1997-1998); Universitatea din Piteşti
(1998~), şef, birourile Bibliotecă (1999-2000)
şi Dezvoltarea Colecţiilor (2012~). Volume
importante: Descrierea bibliografică (2000);
Folosirea calculatorului în bibliotecă (2000).
Articole, studii, comunicări, reuniuni tematice
naţionale şi internaţionale, granturi/contracte
de cercetare în domeniu. Director, Editura
Trefla,
Piteşti (1997-2007); fondator,
revistele: Bibliotecarul argeşean (2001);
Tigrul şi dragonul (2002); Biblioteca
universitară (2008). Colaborări didactice,
facultăţile: Istorie, Filosofie, Jurnalism;
Ştiinţe ale Educaţiei; Departamentul de
Formare Continuă, Universitatea din Piteşti.
Preşedinte, Asociaţia Bibliotecarilor /din
Învăţământ/România, Filiala Argeş (1999~),
alte aprecieri publice. (C.C.C.).

STAN, Doina Aida V. (n. Piatra Neamţ,
11 decembrie 1949). Profesoară, limba
germană, actriţă, teatru şi film. Stabilită la
Piteşti, Argeş, din 1988. Liceul Bogdan
Petriceicu
Hasdeu,
Buzău
(1967),
Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi
(1972). Preocupări didactice, şcoli din
Botoşani (1972-1980). Interpretări scenice,
teatrele: Mihai Eminescu, Botoşani (19801988); Alexandru Davila, Piteşti (1988-2011).
Colaborări ulterioare. Roluri de referinţă:
Melania (Mobilă şi durere, Teodor Mazilu);
Matilda
(Patriotica
română,
Mircea
Ştefănescu); Zoe (Pescăruşul din livada cu
vişini, Horia Gârbea); Norine (Crima din
strada Laurcine, Eugène Labiche). Partituri,
studiouri de film şi televiziune, Bucureşti.
Membră: Asociaţia Oamenilor de Teatru şi
Muzică/ATM;
Uniunea
Teatrală
din

STAN, Gheorghe (Lăceni, Costeşti,
Argeş, 1852 – Broşteni, Costeşti, Argeş, 4
iulie 1891). Combatant, Războiul de
Independenţă a României (1877-1878),
sergent Batalionul II Vânători. Participant la
luptele pentru cucerirea redutei Griviţa I,
teatrul de operaţiuni Plevna, Bulgaria.
Capturarea drapelului otoman (30 august
1877), împreună cu soldatul Ion Grigore şi
caporalul Vasile Nica, oferit principelui Carol
I (v.). Sărbătorirea momentului în Bucureşti.
Evocare: Povestea unei Ccoroane de Oţel,
George Coşbuc. Decorat cu Virtutea Militară,
înscris pe monumentul din Broşteni,
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consemnat în documente istorice. Bust
(ipsos), autor, Nicolae Georgescu (v.), expus
la Primăria din Costeşti, iniţiator, Nicolae
Necşoiu (2014). Alte aprecieri comunitare
antume şi postume. (N.I.N.).

şi internaţionale. Introducerea unor noi tehnici
operaţionale
în
domeniu.
Implicări
comunitare permanente. Membru, importante
asociaţii profesionale autohtone de profil, alte
aprecieri publice. (C.G.C.).

STAN, Iancu (Secolul XX). Proprietar
urban, lucrător industrial, înalt funcţionar
public. Pregătire profesională, activitate
productivă, responsabilităţi obşteşti. Uzina
Mecanică/Întreprinderea Aro, Câmpulung,
Argeş. Primar al oraşului Câmpulung (19581961. Iniţiative privind: sporirea potenţialului
economic urban; construirea primelor blocuri
de locuinţe pentru salariaţii unităţilor
industriale;
diversificarea
reţelelor
gospodăreşti; extinderea transportului spre
localităţile învecinate; înfiinţarea unor
structuri
socialiste
agricole.
Distinct:
reabilitarea clădirilor pentru şcoli, grădiniţe,
spitale, instituţii culturale. Diverse atestări
documentare. Aprecieri comunitare antume şi
postume. (M.M.B.).

STAN, Marinică I. (n. Bradu, Argeş,
23 februarie 1961). Inginer, profesor
universitar, mecanică. Liceul de Matematică
şi Fizică Nicolae Bălcescu/Colegiul Ion C.
Brătianu, Piteşti (1980), Institutul Politehnic,
Bucureşti (1986). Doctorat, ştiinţe tehnice,
Bucureşti (1998). Activitate productivă,
unităţi industriale din Piteşti (1986-1991).
Preocupări didactice şi de cercetare,
Universitatea din Piteşti (1991~), profesor
(2005). Volume importante (în colaborare):
Motoare termice adaptive (1995); Mecanica
fluidelor şi echipamente hidraulice (1996);
Mecanica
fluidelor
şi
maşini
hidropneumatice (2002). Studii, articole,
referate, comunicări, reuniuni tematice
naţionale şi internaţionale, granturi/contracte
de cercetare.
Contribuţii la dezvoltarea
învăţământului superior tehnic din Argeş.
Membru, diverse asociaţii profesionale
autohtone în domeniu, alte aprecieri publice.
(I.A.B.).

STAN, Ioana R. (Secolul XX).
Lucrător industrial, parlamentar. Deputat de
Argeş în Marea Adunare Naţională,
Circumscripţia Electorală Bascov (19571961), reprezentând Frontul Democraţiei
Populare. Dezbateri legislative, adunări
cetăţeneşti, iniţiative comunitare. Preocupată
de evoluţia şi diversificarea economiei,
îmbunătăţirea calităţii vieţii, organizarea
administraţiei locale. Aprecieri publice.
(C.D.B.).

STAN, Petrişor
(n. Bucureşti, 11
martie 1957). Actor de teatru şi film. Stabilit
la Piteşti, Argeş, din 1988. Liceul Dimitrie
Cantemir, Bucureşti(1975), Institutul de
Teatru şi Cinematografie, Târgu Mureş
(1983). Activitate în domeniu: Teatrul Mihai
Eminescu, Botoşani (1984-1988); Teatrul
Alexandru Davila, Piteşti(1988~). Roluri de
referinţă: Tita Name (Gâlcevile din Chioggia,
Carlo Goldoni); Kalyani (Vlaicu Vodă,
Alexandru Davila); Domnul Jourdain
(Burghezul gentilom, Molière); Bebe Damian
(Escu,
Tudor
Muşatescu);
Prefectul
(Pescăruşul, Anton Pavlovici Cehov).
Colaborări cu studiouri de film şi televiziune
din Capitală. Membru, Uniunea Teatrală din
România, alte aprecieri publice. (P.A.D.).

STAN, Lucian Gh. (n. Găeşti,
Dâmboviţa, 22 aprilie 1938). Medic primar,
ORL, manager. Stabilit la Piteşti, Argeş, din
1965. Şcoala Medie Nr. 1/Colegiul Ion C.
Brătianu, Piteşti (1955), Facultatea de
Medicină, Bucureşti (1961). Activitate
specializată:
Circumscripţia
Sanitară,
Jugureni, Dâmboviţa (1961-1963); Secţia
Sanitară, Găeşti (1963-1965); Spitalul Judeţan
Argeş (1965-2004), şef, Secţia ORL (19902004). Primariat, Bucureşti (1975). Studii,
analize, rapoarte, reuniuni tematice naţionale
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STAN, Rizea (A doua jumătate a
secolului XIX - Începutul secolului XX).
Mare proprietar funciar din Argeş. Întinse
suprafeţe de teren, localităţile Oarja, plasa
Dâmbovnic, Bradu de Jos şi Bradu de Sus,
plasa Piteşti, expropriate prin Legea pentru
definitivarea Reformei Agrare din 17 iulie
1921, aplicată de guvernul condus de
Alexandru Averescu. Importante surse
arhivistice. (I.I.Ş.).

declaraţii politice, interpelări, emisiuni media.
Aprecieri publice antume şi postume.
(C.D.B.).
STAN, Vasile M. (n. Ulieşti,
Dâmboviţa, 4 martie 1952). Medic primar,
chirurgie, ortopedie infantilă, manager.
Stabilit la Piteşti, Argeş, din 1978. Liceul
Vişina, Dâmboviţa (1971), Institutul MedicoFarmaceutic, Bucureşti (1978). Activitate
specializată: Spitalul Judeţean Argeş (19781981);
Spitalul
de
Copii
Grigore
Alexandrescu,
Bucureşti
(1981-1985);
fondator, Secţia Chirurgie, Spitalul de
Pediatrie, Piteşti; şef secţie (1985~), director
(2010~). Primariat în 1992. Stagiu: chirurgie
plastică cranio-facială, Statele Unite ale
Americii (1996). Studii, articole, analize,
rapoarte, interviuri, reuniuni tematice
naţionale şi continentale. Membru, importante
foruri ştiinţifice, profesionale în domeniu.
Iniţiative privind reabilitarea şi dotarea
instituţiei. Director, Departamentul de Relaţii
Internaţionale, Colegiul Medicilor din Argeş,
alte aprecieri comunitare. (C.G.C.).

STAN,
Valerian Gh. (Stroeşti,
Musăteşti, Argeş, 16 ianuarie 1938 – Otopeni,
Bucureşti, 23 decembrie 1989). Lucrător
industrial, electro-mecanică. Activitate în
domeniu: unităţi specializate din Curtea de
Argeş, Bucureşti, Aeroportul Otopeni.
Implicat în evenimentele protestatare din
decembrie 1989 pe traseul rutier BucureştiOtopeni, împuşcat mortal, împreună cu alţi 13
pasageri. Înhumat în satul natal. Titlul de
Erou - Martir al Revoluţiei Române.
Aprecieri publice antume şi postume.
(R.P.C.).
STAN, Vasile C. (Moreni, Dâmboviţa,
3 noiembrie 1935 – Piteşti, Argeş, 6
decembrie 2010). Inginer mecanic, manager,
parlamentar. Stabilit la Piteşti din 1967.
Şcoala Medie Nr. 1/Colegiul Ion Luca
Caragiale, Ploieşti, Prahova (1953), Institutul
de Transporturi, Sankt Petresburg, Federaţia
Rusă (1958). Activitate
specializată:
tehnolog (1958-1961), inginer- şef adjunct
(1961-1967),
inginer şef (1967-1974),
Şantierul
Naval,
Brăila;
inginer-şef,
Întreprinderea Arcom, Irak (1974-1979);
director, Întreprinderea de Utilaje Grele şi
Transport pentru Construcţii/SC Someco SA,
Piteşti (1979-1993). Studii, analize, norme
tehnice, reuniuni tematice naţionale şi
internaţionale. Contribuţii importante la
realizarea unor mari obiective economice din
Argeş-Muscel. Adept al privatizării în
domeniu. Deputat de Argeş (1993-1996;
1996-2000),
reprezentând
Partidul
Democraţiei Sociale din România/Partidul
Social Democrat. Propuneri legislative,

STANA, Ion Gh. (Şotânga, Dâmboviţa,
11 octombrie 1932 – Piteşti, Argeş, 10
ianuarie 1999). Jurist, funcţionar de stat,
publicist. Stabilit în Argeş, din 1956. Şcoala
Tehnică Petrol şi Gaze, Târgovişte,
Dâmboviţa (1952), Şcoala Juridică, Bucureşti
(1956), Facultatea de Drept,, Universitatea
din Bucureşti (1961). Activitate specializată
permanentă
în
domeniu.
Judecător:
Judecătoria Curtea de Argeş (1956-1959);
Tribunalul Regional Argeş (1959-1961);
Curtea de Apel, Piteşti (1995-1999). Distinct:
preşedinte, Tribunalul Regional Argeş (19611968). Secretar: Consiliul Popular Judeţean
(1968-1990); Primăria Judeţului Argeş (11
ianuarie – 25 iulie 1990); secretar/director
general, Prefectura Argeş (1990-1995).
Documentări externe. Studii, articole,
rapoarte, hotărâri, interviuri, reuniuni tematice
naţionale şi internaţionale. Contribuţii la
aplicarea legislaţiei republicane în instituţiile
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şi localităţile din Argeş-Muscel. Aprecieri
publice antume şi postume. (I.T.B.).

STANCIU, Gheorghe M. (Bradu,
Argeş, 16 noiembrie 1932 – Bradu, Argeş,
2008). Inginer, instalaţii termice, manager,
antreprenor. Liceul de Băieţi Nr. 1/Colegiul
Ion C. Brătianu, Piteşti, Argeş (1950),
Institutul Politehnic, Bucureşti (1956).
Documentări externe: Germania. Activitate
specializată, Trustul de Construcţii Argeş:
Grupul de Şantiere, Râmnicu Vâlcea (19571960); Grupul de Instalaţii, Piteşti
(1960~1982), şef şantier (1970-1973),
director (1979-1982); Antrepriza de Instalaţii,
Piteşti (1982-1991, director). Temporar:
inginer-şef adjunct, Trustul de Construcţii
Argeş (1973-1979). Fondator, SC Instag SA,
Piteşti (1991-1994, director). Studii, analize,
rapoarte, interviuri, reuniuni tematice interne.
Contribuţii directe la: edificarea principalelor
zone rezidenţiale din Argeş, Muscel; definirea
sistemelor de alimentare cu apă şi de
canalizare Piteşti, Câmpulung, Curtea de
Argeş; execuţia Uzinei de Apă Budeasa,
reţelelor şi bazinelor aferente; amenajarea
Staţiei de Epurare din Piteşti. Implicări
constante în viaţa Cetăţii. Aprecieri
comunitare, antume şi postume. (D.I.G.).

STANCA (A doua jumătate a secolului
XVI – Începutul secolului XVII). Doamnă,
soţia lui Mihai Viteazul (v.), originară,
tradiţional, din Piteşti, Argeş. După datină
străbună: slujbă religioasă la asasinarea
unificatorului Valahiei, Transilvaniei şi
Moldovei, biserica Schitului Trivalea, Piteşti,
îmbălsămarea capului voievodului înaintea
depunerii la Mănăstirea Dealu, Târgovişte,
Dâmboviţa. Suprafeţe de teren, în apropiere.
Ocină, satul Stănceşti (1583), integrat,
ulterior, oraşului Piteşti. Doi copii: Florica,
intrată, prin căsătorie, în familia marelui
sluger, Preda din Greci, respectiv, Nicolae
Pătraşcu, domn al Ţării Româneşti (15991600). Demersuri privind consolidarea
ortodoxismului şi a sistemului proprietăţilor
funciare medivale, colaborări cu Ioan/Ivan
Norocea (v.). Prezentată în opere istorice,
iconografice, alte surse documentare.
(C.I.N.).
STANCIU, Florian D. R. (n. Gruiu,
Alunişu, Olt, 31 august 1932). Economist,
manager, literat. Stabilit la Piteşti, Argeş, din
1957.
Şcoala
Medie
Tehnică
de
Administraţie, Slatina, Olt (1952), Institutul
de Ştiinţe Economic şi Planificare, Bucureşti
(1957). Activitate specializată în domeniu:
Uniunea Regională a Cooperaţiei de Consum
Argeş (1957-1959); Întreprinderea Regională
de Transport Argeş (1959-1975, şef serviciu);
Trustul Petrolului, Piteşti/Schela Moşoaia
(1975-1990). Preocupări publicistice (articole
de presă, versuri, proză). Volume importante:
Drumeţind prin Argeş (1987); Recviem la
crângul de salcâmi (1993); Spectacolul cu
intrare liberă (1999); Pânza de prânz (2001);
Pe căile lui Hypnos (2006). Colaborări,
revistele: Viaţa studenţească, Gazeta literară
(Bucureşti), Argeş, Calende (Piteşti).
Implicări în viaţa Cetăţii. Membru, Uniunea
Scriitorilor din România: Asociaţia Bucureşti
(1999); Filiala Piteşti (2002). Aprecieri
comunitare. (M.M.S.).

STANCIU, Gheorghe T. (n. Moşoaia,
Argeş, 17 ianuarie 1937). Inginer tehnolog,
manager. Şcoala Medie Nr.1/Colegiul Ion C.
Brătianu, Piteşti, Argeş (1954), Institutul de
Petrol şi Gaze, Bucureşti (1962). Activitate
specializată: Rafinăria Oneşti, Bacău (19621967). Şef secţie, inginer şef, director uzină,
director tehnic, Rafinăria Piteşti, Argeş (19671997). Contribuţii directe la execuţia, punerea
in
funcţiune,
realizarea
parametrilor
proiectaţi, Rafinăria de pe Platforma
Industrială
Piteşti-Sud.
Preocupări
în
domeniile invenţiilor şi inovaţiilor, cercetării
ştiinţifice departamentale, reducerii costurilor
de
prelucrare,
îmbunătăţirii
calităţii
produselor rafinate. Colaborări cu unităţi
similare din ţară şi din alte state europene.
Aprecieri publice. (G.N.P.).
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STANCIU, Ilie (Izvoru, Argeş, 24
octombrie
1934).
Medic
primar,
reumatologie, balneo-fizioterapie, publicist.
Şcoala Medie Nr. 1/Colegiul Ion C. Brătianu,
Piteşti (1952), Institutul Medico-Farmaceutic,
Iaşi (1959). Doctorat, ştiinţe medicale,
Bucureşti (1977). Activitate specializată:
circumscripţiile sanitare Simincea, Suceava
(1959-1961) şi Cotmeana, Argeş (19611963); director, Spitalul Cămin pentru
Bolnavi Cronici, Bascovele, Cotmeana, Argeş
(1963-1966); Spitalul Judeţean Argeş (19662005). Primariat în 1971. Documentări
externe. Preocupări didactice: conferenţiar
fondator, Colegiul Medical, Facultatea de
Ştiinţe, Universitatea din Piteşti (2000~).
Coordonarea reţelei de balneo-fizioterapie din
Argeş, contribuţii distincte la construirea,
dotarea,
modernizarea
Spitalului
de
Recuperare, Brădet, a staţiunilor Bughea de
Sus şi Bădeşti (Bârla), înfiinţarea serviciilor
specializate din spitale sau policlinici,
pregătirea personalului în domeniu. Volum
important (cercetare istorică): Limba vorbită
de Adam şi Eva, I, II (1966, în colaborare).
Studii, articole, analize, rapoarte, reuniuni
tematice naţionale şi conntinentale. Membru,
diverse foruri profesionale autohtone sau
europene în domeniu. Aprecieri comunitare.
(C.G.C.).

jurnalismului
românesc,
contemporană. (C.I.S.).

în

perioada

STANCIU, Ion D. (n. Vultureşti,
Muscel, 13 august 1943). Inginer agronom,
înalt funcţionar public, manager. Liceul
Dinicu Golescu, Câmpulung, Argeş (1961),
Facultatea de Agronomie, Timişoara (1967).
Activitate specializată: cooperativele agricole
de producţie Brătăşani şi Trivale Moşneni,
Teleorman (1968-1972); Colibaşi, Argeş
(1972-1986). Inginer-şef: Consiliul Unic
Agroindustrial de Stat şi Cooperatist,
Căteasca, Argeş (1986-1988); Institutul de
Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultură,
Piteşti – Mărăcineni (1988-1990). Distinct:
primar al oraşului Colibaşi/Mioveni, Argeş
(1990-1996); director executiv, Fundaţia
Consorţiul pentru Dezvoltare Locală,
Mioveni (1996-2001). Gestionar, Programul
european Leonardo Da Vinci, convenit prin
Ministerul Educaţiei şi Cercetării Bucureşti
(2001~). Studii, iniţiative tehnice, analize,
rapoarte, interviuri, reuniuni tematice
naţionale şi internaţionale. Contribuţii la:
evoluţia agriculturii argeşene în ultimele
decenii ale secolului XX; consolidarea urbană
a localităţii Mioveni; implementarea unor
fonduri continentale oportune stimulării
iniţiativelor familiale. Diverse aprecieri
comunitare. (C.D.B.).

STANCIU, Ion D. (n. Săpata Argeş, 15
noiembrie 1940). Ziarist, literat. Şcoala Medie
Nicolae Bălcescu/Colegiul Ion C. Brătianu,
Piteşti (1956), facultăţiile de Istorie (1964) şi
Filologie (1968), Universitatea Constantin I.
Parhon, Bucureşti. Redactor-şef, ziarul
Minerul muscelean, Câmpulung (1966 –
1968), corespondent, cotidianul Scânteia
pentru judeţul Vâlcea (1968 – 1990),
corespondent,
Societatea
Română
de
Radiodifuziune pentru judeţul Vâlcea (19902009). Membru: Uniunea Ziariştilor din
România (1968); Asociaţia Internaţională a
Jurnaliştilor (1990). Preocupări literare.
Premiul pentru poezie, revista Luceafărul,
Bucureşti (1976). Contribuţii la evoluţia

STANCIU, Nicolae N. (n. Corbi,
Argeş, 8 iunie 1944). Inginer horticol,
cercetător ştiinţific principal I, manager.
Şcoala Medie Nr. 3/Colegiul Alexandru
Odobescu,
Piteşti
(1962),
Institutul
Agronomic, Bucureşti (1967). Doctorat,
ştiinţe agricole, Bucureşti (1982). Activitate
specializată: Cooperativa Agricolă de
Producţie, Răteşti, Argeş (1967-1968);
Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru
Pomicultură,
Piteşti-Mărăcineni,
Argeş
(1968-2007). Volume importante (autor,
colaborare):
Tehnologii
moderne
de
producere a materialului săditor pomicol
(1978);
Pepiniera
pomicolă
(1984);
Memorator horti-viticol (1997); Tehnologii
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Administraţie Economică, Piteşti (1950),
Institutul de Studii Economice şi Planificare
Vladimir Ilici Lenin, Bucureşti (1955).
Prestaţii universitare, Institutul Politehnic
Oraşul
Stalin/Braşov
(1955-1957).
Economist: Comitetul de Stat pentru
Valorificarea Produselor Agricole, Bucureşti
(1957-1958); Banca de Investiţii, Piteşti
(1958-1961, inspector principal); Complexul
pentru Industrializarea Lemnului, Piteşti
(1961-1968, şef, Serviciul Financiar).
Activitate didactică permanentă, Liceul
Economic/Grupul Şcolar Comercial Maria
Teiuleanu, Piteşti (1968-1990): şef catedră,
director adjunct, director. Iniţiative pentru:
diversificarea
profilului
specializărilor;
reabilitarea şi edificarea unor spaţii adecvate;
colaborarea cu unităţi productive din Argeş,
Muscel. Articole, studii, comunicări, reuniuni
specializate în domeniu. Aprecieri publice
antume şi postume (C.M.V.).

de creştere şi fortificare a materialului
săditor la unele foioase ornamentale (2007).
Numeroase studii, lucrări ştiinţifice, reuniuni
tematice naţionale şi continentale. Director
fondator, Grupul Şcolar Industrial Agricol,
Mărăcineni-Piteşti,
Argeş
(1983-1991).
Preocupări didactice, Universitatea din Piteşti
(1992-1996). Membru, diverse foruri
profesionale în domeniu, alte aprecieri
publice. (C.D.B.).
STANCIUL (Secolul XVII). Proprietar
funciar, demnitar eclesiastic. Originar din
Budişteni, Leordeni, Muscel, logofăt la
Mitropolie. Întinse suprafeţe de pământ, cu
mori şi sate: Budişteni şi Dobreşti, Muscel;
Crângureni, Dâmboviţa. Intrat în monahism
(1673), Ştefan. Ctitor Schitul Mihail şi Gavril,
Budişteni, închinat Mănăstirii Cotroceni,
Bucureşti (1684). Donaţii testamentare oferite
comunităţilor de călugări. Contribuţii la
creşterea rolului instituţiilor religioase în
viaţa comunităţilor săteşti. Diverse atestări
documentare. (S.I.C.).
STANCOVICI, Carol (A doua
jumătate a secolului XX). Proprietar urban şi
rural, mic întreprinzător, caretaş. Origine
sârbă. Suprafeţe de teren, case, alte bunuri cu
valoare deosebită, Piteşti, Argeş şi localităţi
apropiate. Patron fondator, atelier specializat
(strada Constantin Brâncoveanu), realizarea şi
comercializarea de carete (trăsuri închise, cu
patru roţi), renumit în domeniu (Argeş,
Dâmboviţa,
Muscel,
Olt,
Vâlcea).
Corespondenţă externă. Activitate agreată de
Prefectura Argeş, Primăria locală, Camera de
Comerţ şi Industrie, Piteşti. Nominalizat în
Anuarul general al oraşului Piteşti şi
judeţului Argeş (1936). Alte atestări
documentare. Implicări constante în viaţa
Cetăţii. Aprecieri publice antume şi postume.
(T.C.A.).

STANCU, Cristina-Roxana S. (n.
Piteşti, Argeş, 4 septembrie 1976).
Economist, junalist, editor, realizator media,
prezentator ştiri. Liceul Economic Maria
Teiuleanu, Piteşti (1995), Universitatea
Piteşti, Facultatea de Ştiinţe Economice
Piteşti (2000). Activitate specializată: redactor
(2000-2003), redactor-şef adjunct (20032006), TV Terrasat, Piteşti; redactor-şef, TVS,
Piteşti
(2006-2009);
colaborator,
Departamentul
Promovare
şi
Relaţii
Internaţionale, Primăria Municipiului Piteşti
(2007-2008); corespondent, Adevărul şi
Click, Bucureşti (2008-2009). Distinct: şef
redacţie, Adevărul de Seară, Piteşti (20092011); redactor-şef, Absolut TV, Mioveni,
Argeş (2011-2012); redactor-şef, Atitudine în
Argeş (2012~); corespondent, Adevărul,
Bucureşti (2013~). Implicări în viaţa Cetăţii.
Numeroase articole, reportaje, comentarii.
Aprecieri publice. (M.D.S.).

STANCU, Constantin Gr. (Stolnici,
Argeş, 16 mai 1931 – Piteşti, Argeş, 25
octombrie 2006). Profesor gradul I, economie,
manager publicist. Şcoala Medie Tehnică de

STANCU, Ioana Gabriela (Piteşti,
Argeş, 29 aprilie 1968). Jurist, diplomat de
carieră. Liceul/Colegiul Zinca Golescu, Piteşti
(1986), Facultatea de Drept, Bucureşti (1990).
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şef, Serviciul Investiţii (1974-1987); inspector
general (1987-1990), Direcţia Generală a
Poştei Române. Colaborări tehnice: Senatul
României (1992-1996), Camera Deputaţilor
(1996-1997), Bucureşti. Contracte externe,
instalarea unor echipamente industriale,
diverse state europene. Contribuţii directe la:
finanţarea, executarea, punerea în funcţiune,
exploatarea magistralei de telecomunicaţii
Piteşti – Curtea de Argeş – Râmnicu Vâlcea;
amenajarea staţiilor TV Coştila, Masivul
Bucegi, Prahova şi Cheia, Prahova,
reabilitarea unor oficii poştale urbane sau
rurale din Argeş – Muscel în ultimele decenii
ale secolului XX. Aprecieri comunitare.
(I.D.P.).

Specializare,
relaţii
internaţionale,
Universitatea din Leeds, Marea Britanie
(1992). Ataşat, Ministerul Afacerilor Externe,
Bucureşti (1992~). Misiuni internaţionale în
diferite state ale lumii. Note, informaţii,
rapoarte pe teme adecvate. Activităţi
consacrate diversificării colaborării României
cu ţări din Uniunea Europeană sau în cadrul
instituţiilor mondiale. Aprecieri publice.
(I.M.M.).
STANCU, Ion I. (n. Racoviţa, Argeş,
18 decembrie 1955). Preot, profesor
universitar, istoria şi filosofia religiilor.
Seminarul Teologic, Craiova, Dolj (1975),
Universitatea din Bucureşti (1980). Stagii:
Germania,
Israel.
Doctorat,
teologie,
Bucureşti (1988). Preot, parohii din Capitală
(1982~). Activitate didactică permanentă
Universitatea din Piteşti (1995~), prodecan,
Facultatea de Teologie Ortodoxă (2000~).
Profesor
universitar
(2006).
Volume
importante: Maica Domnului în spaţiul sacru
transilvan (1997); Templul din Ierusalim.
Fenomenologia spaţiului sacru (1999);
Originea şi fiinţa religiilor. Tratat de istorie
a religiilor, I (2001); Dicţionar de istorie a
religiilor (2002); Zarathustra şi magii de
Răsărit (2002). Numeroase studii, articole,
referate, comunicări, reuniuni tematice
autohtone. Contribuţii la diversificarea
specializărilor Facultăţii de Teologie,
Universitatea
din
Piteşti.
Aprecieri
comunitare. (M.C.S.).

STANCU, Nicu G. (Uzunu, Călugăreni,
Giurgiu, 9 august 1932 – Piteşti, Argeş, 28
mai 2003). Jurist, manager, publicist. Stabilit
în Argeş, din 1963. Liceul Titu Maiorescu,
Giurgiu (1952), Facultatea de Ştiinţe Juridice,
Universitatea Constantin I. Parhon, Bucureşti
(1956). Activitate specializată în domeniu:
Sfatul Popular Raional Corabia, Olt (19571963, şef oficiu); Procuratura Raionului
Muscel, Argeş (1963-1968, procuror);
Procuratura Locală Curtea de Argeş (19681971, procuror, procuror-şef); Procuratura
Locală Piteşti (1972-1977, procuror-şef);
Procuratura Judeţeană Argeş (1977-1979,
procuror gradul II). Avocat, Baroul Argeş,
specializat în cauze penale (1979-1996).
Studii de caz, articole, interviuri. Preocupări
literare,
versuri.
Volume
importante
(postum): Hotar (2006); Prigonit în noapte
(2010), ediţii îngrijite de Ovidiu Stancu
(medic).
Membru
diverse
asociaţii
profesionale sau obşteşti. Aprecieri publice
antume şi postume (A.A.D.).

STANCU, Ion S. (n. Pătroaia - Vale,
Crângurile, Dâmboviţa, 1 aprilie 1932 Bucureşti, 11 februarie 2013). Inginer,
telecomunicaţii, funcţionar de stat. Stabilit la
Piteşti, Argeş, din 1959. Liceul Ienăchiţă
Văcărescu, Târgovişte, Dâmboviţa (1954),
Institutul Politehnic, Bucureşti (1959).
Domiciliat la Piteşti, Argeş (1959-1972).
Activitate specializată: Direcţia Regională de
Poştă şi Telecomunicaţii Argeş, Serviciul
Proiectare Investiţii (1959-1964); director,
Ministerul Poştelor şi Telecomunicaţiilor,
Bucureşti (1964-1972), consilier (1972-1974),

STANCU, Radu Şt. (Ioneşti, Buzoieşti,
Argeş, 28 februarie 1937 – Piteşti, Argeş, 10
octombrie 2008). Muzeograf, cercetător
ştiinţific, profesor universitar, ştiinţe naturale,
manager. Şcoala Medie Tehnică de Comerţ
Nicolae Kretzulescu, Bucureşti (1960),
Universitatea din Bucureşti (1965). Stagii şi
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Normală „Carol I”, Câmpulung Muşcel şi
Şcoala de Ofiţeri de Rezervă. Combatant linia
I, frontul de est, Al II-lea Război Mondial,
rănit, prizonier sovietic (12 mai 1944). A
refuzat să facă parte din Divizia „Tudor
Vladimirescu” aliată trupelor sovietice şi a
rămas prizonier încă 12 ani. Repatriat, 1956.
Arestat, din nou, 12 februarie 1958, anchetat,
judecat şi condamnat 18 ani muncă silnică
pentru înhumarea lui George Fonea, poetul
prizonierilor
din
Uniunea
Sovietică.
Încarcerat, penitenciarul Uranus, Bucureşti,
tentativă de sinucidere (sare de pe acoperiş),
mutat la penitenciarul Aiud şi supus
„reeducărilor”, eliberat, 1964, prin ordinul
411 de amnistie generală. Periodic chemat şi
interogat, violent, la Securitate. Decedat,
1983, în timpul unui interogatoriu.
Recunoaşteri publice postume. (I.I.P.).

documentări
externe:
Austria,
Cehia,
Germania,
Italia,
Polonia,
Republica
Moldova. Doctorat, biologie, Bucureşti
(1981). Activitate specializată: Muzeul
Judeţean Argeş (1965-2006), director (19672005), preşedinte, Comisia Naţională a
Muzeelor şi Colecţiilor, Ministerul Culturii şi
Cultelor, Bucureşti (2001-2005); Institutul
Pedagogic de 3 ani/Institutul de Învăţământ
Superior/Universitatea
din
Piteşti
(1970~2008), şef, Catedra Biologie –
Horticultură, profesor (2000). Volume
importante (în colaborare): Monografia
Judeţului Argeş (1980); Ecologie şi protecţia
ecosistemelor (1980); Micologie, I (1997);
Fiziologia plantelor, I (1998); Ecologie.
Ecosistemul, biocenoza, populaţia, I (1999);
Dicţionarul istorico-geografic al localităţilor
judeţului Argeş (1999). Numeroase studii,
articole, referate, comunicări, reuniuni
tematice
naţionale
şi
internaţionale,
granturi/contracte de cercetare. Fondator, la
Piteşti, Secţia de Ecologie, Muzeul Judeţean
Argeş, unicat în domeniu; Societatea Omul şi
Natura (1980); Editura Cultura (1991);
Asociaţia Muzeografilor Naturalişti din
România (1993). Contribuţii directe la:
organizarea şi extinderea Muzeului Judeţean
Argeş
(2000;
2004);
dezvoltarea
învăţământului
superior
din
Piteşti;
promovarea ecologiei în spaţiul românesc.
Membru, cunoscute foruri autohtone şi
continentale în domeniu. Participant la
evenimentele revoluţionare din Piteşti
(decembrie 1989 – ianuarie 1990), consilier
judeţean
(2000-2004).
Conlucrări
cu
Episcopia
Argeşului
şi
Muscelului,
component
al
Adunării
Eparhiale.
Memorialist. Volum dedicat: In honorem
(2007), coordonator, Spiridon Cristocea,
redactor, Elena Rotaru. Implicări constante în
viaţa Cetăţii. Diverse atestări documentare.
Aprecieri publice antume şi postume.
(R.G.G.).

STATE, Aurel (Godeni, Muscel, 19221983). Învăţător, militant politic, memorialist.
Şcoala Normală Carol I, Câmpulung, Muscel
(1940), pregătire militară, ofiţer de rezervă.
Combatatant, Al Doilea Război Mondial,
Frontul de Est (1941-1944). Prizonier,
Uniunea Sovietică (1944-1956), neacceptarea
participării la Divizia de Voluntari Tudor
Vladimirescu. Repatriat (1956). Adept al
venerării anticomuniştilor din Muscel.
Urmărit de Securitate, arestat (12 februarie
1958), cercetat, judecat, condamnat, 18 ani
muncă silnică, executaţi parţial, penitenciarele
Uranus (Bucureşti) şi Aiud (Alba). Amnistiat
în 1964. Interogări periodice. Deces
premeditat,
la
Securitate,
în
1983.
Consemnări personale valorificate după 1990.
Diverse aprecieri publice antume şi postume.
(I.I.P.).
STATE, Florea I. (Bucureşti, 8
februarie 1911- Galeş, Brăduleţ, Argeş,
1995). Învăţător, manager, publicist. Familie
tradiţională din Suseni, Argeş, stabilit,
definitiv, la Galeş (1954). Şcoala Normală de
Băieţi Alexandru Odobescu, Piteşti, Argeş
(1930). Activitate didactică: pedagog,
instituţia amintită (1930-1932); Şcoala

STATE, Aurel (Godeni, Muscel, 1922
– ?, 1983). Învăţător, ofiţer de rezervă,
militant anticomunist. Absolvent, Şcoala
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Brătieni/Brăduleţ, Argeş (1934-1950); Şcoala
Galeş (1950-1973), director (1951-1973).
Iniţiator: construcţia noii şcoli; amenajarea
muzeului sătesc (1976); înfrăţirea cu
localitatea Galeş, Săliştea, Sibiu; formaţii
artistice de amatori. Contribuţii la edificarea
căminului cultural sătesc. Volum important
(în colaborare): Galeşul de Argeş. Istorie şi
contemporaneitate (1984). Numeroase studii,
analize, rapoarte, comunicări, reuniuni
tematice
în
domenii
complementare.
Metodist, lector, coordonator, Inspectoratul
Şcolar Argeş, pentru unităţile de pe valea
râului Vâlsan. Învăţător emerit (1964), alte
aprecieri comunitare antume şi postume.
(I.M.D.).

probabilistice în inteligenţa artificială
(1987); Bazele informaticii (1988; 1999;
2000);
Limbajul
BASIC
pentru
microcalculatoare (1988);
Elemente de
logică matematică şi demonstrarea automată
a teoremelor (1989). Numeroase studii,
articole, comunicări, referate, reuniuni
tematice
naţionale
şi
internaţionale,
granturi/contracte de cercetare pe teme de
reţele neuronale, inteligenţă artificială,
recunoaşterea vorbirii. Membră, diverse
asociaţii profesionale în domeniu. Aprecieri
publice. (M.C.S.).
STATE,
Nicolae
(n.
Burluşi,
Ciofrângeni, Argeş, 20 mai 1949). Diacon,
preot, paroh, publicist, editor. Seminarul
Teologic, Craiova, Dolj (1968), Facultatea de
Teologie, Bucureşti (1982). Activitate
pastorală, Catedrala Episcopală, Râmnicu
Vâlcea (1989~), funcţionar eclesiastic.
Director: Editura Buna-Vestire, Râmnicu
Vâlcea (1991); Tipografia Episcopală Sfântul
Antim Ivireanul, Râmnicu Vâlcea (20002007). Secretar de redacţie, revista Lumina
Lumii, Râmnicu Vâlcea (2001). Volume
importante (semnate Nicolae State –
Burluşi): Poveste de Crăciun (1991, în
colaborare); Rugăciune pentru toţi copiii
(1995); Episcopul Iosif al Râmnicului şi
Argeşului (1896-1984). 15 ani de la trecerea
Sa la cele veşnice (1999); Preotul Dumitru
Bălaşa la 90 de ani/Patriarhul de la
Drăgăşani (2001, în colaborare); Viaţa şi
acatistul Sfântului Ierarh Martir Antim
Ivireanul (2002, în colaborare). Studii,
articole, comunicare, reuniuni tematice,
emisiuni media. Iniţiative filantropice.
Preşedinte, Asociaţia Ortodoxă Pro-Vita,
Râmnicu Vâlcea, alte aprecieri comunitare.
(S.P.P.).

STATE, Ioana (n. Urluieşti, Cepari,
Argeş, 12 iulie 1951). Solistă vocală, muzică
populară românească. Liceul Industrial
Electroargeş/Grupul Şcolar Ferdinand I,
Curtea de Argeş (1974), Şcoala Populară de
Artă, Slatina, Olt. Colaborări constante,
ansambluri profesioniste şi de amatori din
Argeş, Dolj, Olt. Numeroase spectacole,
turnee artistice interne şi externe (Austria,
Belgia, Bulgaria, Franţa, Germania, Irak,
Italia, Olanda, Serbia, Spania, Statele Unite
ale Americii), premiu în domeniu.
Discografie. Piese de referinţă inspirate din
zona de nord a judeţului Argeş. Consemnări
critice favorabile, alte aprecieri comunitare.
(L.I.P.).
STATE, Luminiţa Doina I. (n.
Pătroaia, Crângurile, Dâmboviţa, 27 ianuarie
1948). Matematician, profesor universitar,
informatică. Fiica lui Ion Radu (v.). Liceul
Central, Bucureşti (1965), Universitatea din
Bucureşti (1970). Stagiu: Statele Unite ale
Americii (1973-1974). Doctorat, informatică,
Bucureşti (1977). Activitate
didactică:
Universitatea din Bucureşti (1970-1999);
Universitatea din Piteşti (1999~), director,
Departamentul
pentru
Calitatea
Învăţământului (2000–2002), profesor (1999).
Conducător de doctorat (2002~). Volume
importante
(în
colaborare):
Modele

STATUIA
BASARAB
I
DIN
CURTEA DE ARGEŞ (1992). Operă
monumentală de artă, amplasată în zona
centrală urbană, dedicată domnului ţării
Româneşti Basarab I Întemeietorul (v.).
Sculptură în bronz, autor Paul Vasilescu,
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STATUIA ION C. BRĂTIANU DIN
PITEŞTI (2007~). Operă monumentală de
artă, amplasată în Grădina Publică, zona
centrală urbană, dedicată fondatorului
Partidului Naţional Liberal, Ion C. Brătianu
(v.), unul dintre constructorii României
moderne. Sculptură realizată din două tone de
bronz (Bz6), Atelierele Fondului Plastic,
Bucureşti (28 iunie – 15 septembrie 2006).
Autor: Lucian Irimescu, membru al Uniunii
Artiştilor Plastici din România. Creaţie
montată pe soclul compoziţiei 1907,
repoziţionată în zona Piteşti – Nord (10-15
mai 2007). Asamblare reuşită parţial, patru
metri înălţime, ipostază caracteristică
personajului venerat: gânditor vizionar,
militant
politic,
patriot.
Controverse
prelungite privind modalitatea înlocuirii
operei anterioare, scrisoare deschisă publicată
de Muzeul Judeţean Argeş, director Spiridon
Cristocea (v.), alte opinii personale.
Dezvelire, 25 mai 2007: preşedinţii de onoare
ai Partidului Naţional Liberal, Mircea Ionescu
Quintus şi Radu Câmpeanu; prefectul
judeţului Argeş, Constantin Cârstoiu (v.);
primarul municipiului Piteşti, Tudor Pendiuc
(v.), deputaţi, senatori, consilieri, lideri
liberali din Argeş-Muscel; numeroşi cetăţeni.
Diverse atestări documentare. (S.C.N.).

membru al Uniunii Artiştilor Plastici din
România. Idee lansată în 1979, acceptată de
forurile centrale, integrată contextului
sărbătoririi celor 2050 de ani de la
constituirea statutului geto-dacilor (1980).
Implicări directe pentru avizarea şi executarea
lucrărilor (1979-1989): Petre Popa (v.), Iulian
Ilie Rizea (v.), Nicolae Moisescu (v.), Nicolae
Zevedei, Niculina Piţigoi (v.), Valerie
Georgescu (v.). Colectă publică, aproximativ
3300 kg bronz (material prohibit), turnare,
Atelierele Fondului Plastic, Bucureşti,
director, Neculai Pădurariu. Suport financiar
obştesc, locuitorii oraşului Curtea de Argeş
(Legea 20). Definitivare, transport, montare
(1990-1991, primar Claudiu Pelinescu (v.).
Dezvelire oficială, 20 mai 1995, primar
Constantin Ghigeanu (v.). Ansamblu adecvat
(3,80 m înălţime), personaj sugerând
statornicie, vitejie în vreme de restrişte,
credinţă ortodoxă, stăpânire voevodală
independentă. Diverse atestări documentare.
Aprecieri critice favorale. (S.C.N.).
STATUIA DINICU GOLESCU DIN
CÂMPULUNG (1994). Operă monumentală
de artă plastică, marmură albă, integrată
zonei urbane aferente Liceului/Colegiului
Dinicu Golescu, instituţie centenară (18941994). Lucrare dedicată marelui cărturar
român, Constantin/Dinicu Golescu (v.).
Sculptor: Adrian Radu (v.). Ansamblu
echilibrat: trepte, soclu placat cu piatră de
Albeşti, figură alegorică tradiţională pe
verticală (4,25 m), ipostază adecvată,
sugerând
calităţile
enciclopedice
ale
personajului, placă memorială. Finanţatori:
Consiliul Local, Câmpulung, societăţi
comerciale, donaţii publice. Festivitatea
dezvelirii: primar, Gheorghe Oancea (v.);
reprezentanţi ai Consiliului Judeţean şi
Prefecturii de Argeş; delegaţi ai Ministerului
Învăţământului; parlamentari; cadre didactice;
elevi; alţi cetăţeni. Moment evocator adecvat.
Imagini media, consemnări critice favorabile,
diverse înscrisuri monografice. (S.C.N.).

STATUIA ION I. C. BRĂTIANU DE
LA MUZEUL GOLEŞTI (1988-1992).
Operă de artă dedicată personalităţii amintite,
executată, în 1937, sculptor, Ivan Mestrovic
(1883-1962). Dezvelire oficială, Bucureşti (28
noiembrie
1938).
Dislocare
din
amplasamentul de for public (1945),
conservare, Atelierele Fondului Plastic,
Bucureşti. Granit, calitate superioară,
prelucrat cu mare rafinament, figură
expresivă, ipostază proprie gânditorilor şi
realizatorilor de fapte durabile. Recuperare în
vederea recondiţionării, transport şi amplasare
temporară, Muzeul Viticulturii şi Pomiculturii
Goleşti, Argeş (martie, aprilie 1988), context
favorabil, sărbătorirea celor şase secole de la
atestarea documentară medievală a localităţii
Piteşti (20 mai 1388). Implicări directe: Ion
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(institutoare). Contribuţii financiare personale
şi comunitare. Ansamblu impunător: trepte,
soclu, statuia, sugerând inteligenţa, spiritul de
acţiune, bunătatea celui venerat. La dezvelire:
prefectul de Argeş, Ion D. Ghinescu (v.),
primarul oraşului Piteşti, Spiridon Emanoil
(v.), senatori, deputaţi, numeroşi cetăţeni.
Lucrare demolată din considerente politice, în
1948. Diverse atestări documentare. (S.C.N.).

Sârbu (v.), Gheorghe Nicolae, Petre Popa (v.),
Iulian Ilie Rizea (v.), Vasile Novac (v.),
Nicolae Zevedei (v.). Expunere liberă pentru
vizitatori, consemnări şi impresii favorabile.
Revenire în Capitală (1992, montare pe locul
iniţial). Diverse atestări documentare.
(S.C.N.).
STATUIA ION MIHALACHE DIN
TOPOLOVENI (2001). Lucrare de artă
plastică, integrată zonei centrale urbane a
localităţii Topoloveni, Argeş. Sculptură în
bronz, mărime naturală dedicată liderului
Partidului Naţional Ţărănesc, Ion Mihalache
(v.). Autor, Mircea Spătaru, ateliere
specializate din Capitală. Investiţie de stat,
finanţator, Ministerul Culturii şi Cultelor,
Bucureşti, beneficiar, Consiliul Local,
Topoloveni, suport documentar, Hotărârea
Guvernului Nr. 363, din 4 aprilie 2001.
Ansamblu distinct: paviment ceramic, suport
în trepte (1,00 m), personaj alegoric, aşezat pe
un scaun esenţializat (înălţime, 3,50 m),
figură sugerând preocupări intelectuale şi
suferinţa detenţiei politice, placă memorială.
Festivitatea dezvelirii: primar, Gheorghiţă
Boţârcă (v.), reprezentanţi ai consiliilor local
şi judeţean, Prefecturii de Argeş, partidelor
politice,
parlamentari,
locuitori
din
Topoloveni şi comune limitrofe. În imediata
apropiere a Liceului Ion Mihalache, bust
eponim. Diverse imagini media, alte
consemnări documentare. (S.C.N.).

STATUIA MIRCEA CEL BĂTRÂN
DIN PITEŞTI (1998~). Operă monumentală
de artă, amplasată în Piaţa Primăriei,
dedicată domnului Ţării Româneşti, Mircea
cel Bătrân (v.), ctitorul aşezării medievale
Piteşti. Sculptură realizată din patru tone de
bronz (Bz6), Atelierele Fondului Plastic,
Bucureşti. Autori: Aurelian Bolea, Grigorie
D. Minea (v.), membri, Uniunea Artiştilor
Plastici din România, Filiala Bucureşti. Plan
ambiental: Pompiliu Soare (v.). execuţie în
termen record, avize finale obţinute în etapa
18-23 martie 1998: cap de perspectivă, artera
de circulaţie Calea Bucureşti; 5, 20 m
înălţimea statuii; 2,50 m dimensiunea soclului
(miez din beton armat, placat cu granit); 0,30
m baza treptelor; ansamblu impunător, opt pe
verticală. Ipostaza personajului ia hotărâre,
înţelepciune,
statornicie.
Festivitatea
dezvelirii: 20 mai 1998, sărbătorirea celor 610
ani de la atestarea documentară scrisă a
personalităţii, în prezenţa preşedintelui ţării,
Emil Constantinescu (v.), a mai multor
demnitari, senatori, deputaţi. Primar Tudor
Pendiuc (v.), numeroşi cetăţeni reprezentanţi
ai unor oraşe înfrăţite cu municipiul Piteşti,
veterani de război. Importante consemnări
media. (S.C.N.).

STATUIA MIHAIL MANOLESCU
DIN
PITEŞTI
(1933-1948).
Operă
monumentală de artă, amplasată în Rotonda
Pădurii Trivale, Piteşti, dedicată prefectului
de
Argeş,
Mihail
Manolescu
(v.),
personalitate marcantă a vieţii publice locale
(sfârşitul secolului XIX – începutul secolului
XX). Sculptură realizată în ateliere
specializate din Capitală. Iniţiativa Prefecturii
şi Consiliului Urban Piteşti, prevederi
bugetare pentru 1915, sumă totală 1000 de lei,
primar Alexandru Fostiropol (v.). Demers
finalizat în 1933, din iniţiativa comitetului
special constituit de Elisa Chiriţescu

STATUIA NAUM RÂMNICEANU
DE LA CORBI (1993). Operă de artă,
dedicată clericului şi cronicarului român
amintit (v.), executată din ciment placat cu
mozaic. Proiect, Eugeniu Ivănescu (v.).
concepţia artistică şi realizatori, Traian Duţă
(v.), Florică Florian, Florin Maior (v.).
Sculptură figurativă, personaj tratat pe
verticală (3,50 m), înnobilat prin ţinută
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Consemnări critice favorabile. Translare pe
un amplasament mai retras, redefinirea
ambientală a zonei centrale urbane (20072008), primar, Tudor Pendiuc (v.).
Numeroase atestări documentare. (S.C.N.).

monahală puritană, având, în mâna dreaptă,
crucea ortodoxă, iar, în mâna stângă, o carte.
Trepte şi soclu (0,50 m). Prelucrare expresivă,
degajând linişte spirituală, pace sufletească,
statornicie, lumină interioară şi exterioară.
Finanţator: Consiliul Local, Corbi, primar,
Stelian Bebeşelea. Festivitatea dezvelirii:
Teofan Sinaitul (v.), Calinic Argeşeanul (v.),
Gheorghe Savu (v.). Consemnări critice
favorabile. (S.C.N.).

STATUIA VLAICU VODĂ DIN
CURTEA DE ARGEŞ (1969~). Lucrare
monumentală, sculptură în piatră, realizată de
artistul plastic Constantin Foamete, din
Capitală. Operă dedicată memoriei şi faptelor
voievodului Ţării Româneşti, Vladislav
I/Vlaicu Vodă (v.). Amplasare: Parcul
Tineretului, Curtea de Argeş, zona centrală
urbană (septembrie 1969). Tratare simbolică,
apropiată sensurilor istorice şi eclesiastice
proprii secolului XIV. Personaj reliefat
legendar,
simbioză
a
înţelepciunii,
echilibrului
statal,
militar,
religios.
Consemnări critice favorabile. Anterior, pe
locul respectiv, până în 1933, bustul
Constantin Dobrescu-Argeş (v.), remontat,
ulterior (1961), în spaţiul ambiental al
Primăriei
Vechi,
transferat
(1996)
Liceului/Grupului Şcolar Agricol, Curtea de
Argeş. Diverse consemnări documentare.
(S.C.N.).

STATUIA NEAGOE BASARAB DIN
CURTEA DE ARGEŞ (1971~). Lucrare de
artă plastică, sculptură în piatră, dedicată
voievodului Ţării Româneşti, Neagoe Basarab
(v.). Operă realizată de Doina Lie, din
Bucureşti. Festivitatea dezvelirii: 25 mai
1971, parcul Mănăstirii Curtea de Argeş,
moment consacrat comemorării celor 450 de
ani de la moartea ctitorului Bisericii
Episcopale, târnosită la 15 august 1517.
Consemnări documentare. (S.C.N.).
STATUIA NICOLAE BĂLCESCU
DIN PITEŞTI (1969~). Operă monumentală
de artă, amplasată în Piaţa Primăriei,
dedicată conducătorului Revoluţiei Române
de la 1848, Nicolae Bălcescu (1919-1952).
Autor, Constantin Baraschi (v.), sculptură în
bronz, Atelierele Fondului Plastic, Bucureşti
(1965). Lucrare expusă, iniţial, în Capitală,
oferită
municipalităţii
Piteşti
de
Consiliul/Ministerul Culturii. Investiţie de
stat. Ansamblu impunător: trepte, soclu,
personaj
sugerând
spiritualitatea,
romantismul, inteligenţa, acţiunile avântate
ale gânditorului. Schiţe de amplasare: Teodor
Nichifor (v.); Ion V. Popescu (v.). Dezvelire,
5 iulie 1969: preşedintele Comitetului
Executiv al Consiliului Popular Judeţean
Argeş, Gheorghe Năstase (v.); primarul
municipiului Piteşti, Alexandru Popescu (v.);
reprezentanţi ai forurilor centrale; numeroşi
cetăţeni. Spectacol evocator, sunet şi lumină,
aer liber, după piesa Bălcescu, de Camil
Petrescu, Teatrul Alexandru Davila, Piteşti.
Momente consacrate împlinirii unui secol şi
jumătate de la naşterea celui venerat.

STAŢIA DE CALE FERATĂ,
CURTEA DE ARGEŞ (1898~). Gară
reprezentativă pentru sistemul feroviar
naţional, integrată drumului de fier dintre
Piteşti şi prima reşedinţă voievodală a Ţării
Româneşti. Edificiu central, realizat după
proiectul inginerului Elie Radu (1853-1931),
stil autohton, cu influenţe germane, unicat în
Argeş - Muscel, consemnat pe Lista
monumentelor istorice. Punct de referinţă al
traseului amintit, exploatat, oficial, din
toamna anului 1899. Momente tradiţionale:
sosirea, la Curtea de Argeş, ori plecarea, spre
Bucureşti, a membrilor Casei Regale,
Guvernului,
Patriarhiei,
Consiliului
Episcopal, invitaţilor străini; procesiunile
mortuare în onoarea monarhilor Carol I (v.),
Elisabeta (v.), Ferdinand (v.), Maria (v.);
îmbarcarea şi reîntoarcerea unităţilor militare
din localitate, participante la misiuni interne
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Primăria Piteşti, primar, Tudor Pendiuc (v.);
beneficiar,
Ministerul
Transporturilor,
Bucureşti; licitaţie deschisă, investitori,
firmele: SC Unicon SA - Leonhard Wiess Ro
SRL. Costuri: valoarea proiectului, 82 337
272 lei, din care, surse nerambursabile, 45
048 986 lei, fonduri europene, contract, 28
iulie 2011. Clădiri moderne funcţionale după
norme continentale, sistematizare perimetrală,
dotări
specifice.
Numeroase
atestări
documentare. (G.N.P.).

sau externe; derularea unor activităţi specifice
preocupărilor industriale, diminuate, vizibil,
după 1990. Patrimoniu aparţinând Companiei
Căilor Ferate Române, licitat de operatori
particulari. Numeroase atestări documentare.
(G.N.P.).
STAŢIA DE CALE FERATĂ,
PITEŞTI-SUD (1872~). Principala gară a
reşedinţei
Argeşului,
nod
feroviar
reprezentativ integrat sistemul drumurilor de
fier din România, confluenţa spre Bucureşti,
Slatina (Olt), Craiova (Dolj), Curtea de Argeş.
Adiacenţe: Câmpulung (Muscel), prin
Goleşti, Ştefăneşti (Argeş); platformele
industriale; zonele economice şi militare
strategice. Edificiu inaugurat în 1872: primar
al oraşului, Constantin Bogdan (v.); prefect de
Argeş, Mihalache Vasilescu (v.); ministrul
Lucrărilor Publice, Nicolae Kretzulescu (v.).
Proiect tip, reabilitat şi extins de mai multe
ori: birouri, săli de aşteptare, casierii,
locuinţele personalului specializat, peron,
magazii, depozite. Deteriorări în urma
bombardamentelor americane din 1944.
Facilităţi pentru transport persoane, mărfuri,
utilaje, diverse resurse constructive, activităţi
de import-export. Sectoare conexe: revizia de
vagoane, depoul locomotivelor, întreţinerea
liniilor, regulatorul circulaţiei. Numeroase
momente semnificative: primirea unor
importante personalităţi naţionale sau
continentale; plecarea spre teatrele de
operaţiuni şi sosirea unităţilor militare din
Argeş de pe front; oprirea trenului Orient
Express; ceremonii speciale, trenurile
mortuare pentru monarhii României, spre
Catedrala Episcopală din Curtea de Argeş;
expedierea anumitor produse fabricate, în
premieră, la Piteşti. Sărbătorirea Centenarului,
30 septembrie 1972: expoziţie documentară;
monografie (Gheorghe Păun, Gheorghe
Diaconu); evocări; placă aniversară; tren
special de epocă. Primar, Alexandru Popescu
(v.), preşedinte, Consiliul Popular Judeţean
Argeş, Gheorghe Năstase (v.). Program
investiţional de amploare (2011-2015):
autorizarea demolării şi reconstrucţie,

STAŢIE
DE
EPURARE
DIN
PITEŞTI (1964~). Unitate specializată în
tratarea apelor menajere şi industriale uzate,
epurare mecanică sau biologică. Instalaţii
complexe: grătare, desnisipator, separator de
grăsimi, decantoare primare, bazine de aerare,
electroventilatoare, decantoare secundare,
staţii pentru tratarea nămolului (pompe
îngroşetoare, bazine de fermentare, prese,
reductoare a umidităţii, platforme de uscat),
centrală termică, laboratoare. Investiţie de stat
etapizată: 1964-1965; 1967-1970; 1980-1990.
Capacitate finală (litri de apă pe secundă):
1750 epurare mecanică; 2550 epurare
biologică. Proiecte realizate prin institute
profilate din Bucureşti, şefi de proiect, Florin
Popescu, Constantin Murgoci (ingineri).
Lucrări aferente sistemului de canalizare
urbană, conturat la interferenţa secolelor XIXXX. Extinderi considerabile după 1958,
proiecte
elaborate
la
Direcţia
de
Sistematizare, Arhitectură şi Proiectarea
Construcţiilor/Institutul de Proiectare Argeş,
şef de atelier, Dumitru Toma (v.), executant,
Trustul de Construcţii Argeş. Colectare
distincte de mari dimensiuni, reprezentativ,
Platforma Industrială Piteşti Nord – Staţia de
Epurare Lânăriei, Piteşti-Sud (800 mm),
racorduri dinspre cartierele rezidenţiale
Găvana, Trivale, Războieni, Exerciţiu,
Craiovei, Tudor Vladimirescu şi obiective
economice importante. Reabilitări periodice.
Exploatare tradiţională: Întreprinderea de
Gospodărie Comunală şi Locativă Argeş; SC
Apă - Canal 2000 SA, Piteşti. Implicări
constante: Sfatul/Consiliul Popular/Primăria
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Piteşti. Numeroase
(G.N.P.).

atestări

STAŢIA
METEOROLOGICĂ,
PITEŞTI (1939~). Unitate de specialitate,
integrată Centrului Meteorologic Regional
Muntenia, Piteşti, Argeş.
Activitate cu
program
continuu
pentru
măsurători
meteoclimatologice,
observaţii
agrofenologice şi de umiditate a solului.
Microcentru judeţean, prognoze în domeniu.
Coordonarea staţiilor de profil: Câmpulung,
Curtea de Argeş, Morăreşti, Stolnici.
Informarea
operativă
a
instituţiilor
administrative locale asupra fenomenelor
meteorologice periculoase. Şefi cunoscuţi:
Ion Vasilescu, Radu Filoteu, Gheorghe
Apostol (v.), Nicolae Marinescu, Teodor
Trache, Victoria Micu, Maria Rădulescu.
Importante atestări documentare. (C.D.B.).

documentare.

STAŢIA DE TRATAREA APEI,
BUDEASA (1971~). Unitate complexă
pentru potabilizarea apei de suprafaţă din râul
Argeş, prize încorporate barajelor Bascov şi
Budeasa (etapa I, 1971-1973; etapa a II-a,
1980), magistrale de aducţiune, 2135 litri pe
secundă. Instalaţii amplasate în localitatea
adiacentă municipiului Piteşti, Budeasa
(malul stâng al Argeşului): două bazine de
amestec; patru decantoare; 13 filtre; două
staţii de pompare; laboratoare şi depozite
speciale; estacade peste râul Argeş. Distinct,
în Piteşti, şase gospodării de apă: Zona
Industrială Nord; Schitului/Găvana I; Spitalul
Judeţean/Găvana II-III; Smeurei/Trivale;
Gheorghe
Doj/Craiovei
Tudor
Vladimirescu; Războieni/Zona Industrială Sud
– Prundu – Războieni. Rezervoare de mare
capacitate, coducte pentru distribuţie urbană
(Piteşti, Ştefăneşti) şi rurală (Albota, Bascov,
Bradu, Băbana, Cocu, Mărăcineni, Moşoaia,
Poiana Lacului. Investiţie de stat, variante
propuse prin Institutul de Proiectare
Construcţii Hidrotehnice/Institutul Special
pentru Lucrări de Gospodărie Comunală,
Bucureşti, directori tehnici, Ion Pâslăraşu,
Mihai Vernescu, şefi de proiect, Juster Isac.
Executant, Trustul de Construcţii Argeş,
director, Gheorghe Băiaşu (v.), şefi şantier,
Ion Niculescu (v.), Gheorghe Petre.
Beneficiari: Direcţia Judeţeană de Gospodărie
Comunală Argeş, director, Dumitru Toma
(v.), diriginte, Ion Tănase; Consiliul Popular
Piteşti, primari, Alexandru Popescu (v.),
Valeriu Nicolescu (v.). Exploatare, succesiv:
Întreprinderea Judeţeană pentru Gospodărie
Comunală şi Locativă Argeş, director, Radu
Pieleanu (v.); SC Regocom/Regotrans SA
Piteşti, manageri, Florea Costache (v.),
Cosntantin Drăghici (v.); SC Apă-Canal 2000
SA Piteşti, director general, Gelu Mujea.
Importante implicaţii economice, sociale,
ecologice. Diverse atestări documentare.
(G.N.P.).

STAŢIA
PILOT
DE
ANTROPOLOGIE
SOCIALĂ
ŞI
CULTURALĂ, CÂMPULUNG (19731990). Punct ştiinţific, specializat în
cercetarea urbană a domeniilor enunţate,
organizat de Universitatea din Bucureşti,
activitate agreată prin Academia Română şi
Primăria
Câmpulung.
Complementar,
preocupări în mediul rural Berevoeşti, Argeş.
Iniţiator, Vasile V. Caramelea (v.).
Observaţii, anchete, analize, rapoarte, proiecte
privind: impactul industrializării asupra
comunităţilor amintite; adaptarea persoanelor
originare din sate la modul de viaţă orăşenesc;
dimensiunea
preocupărilor
spirituale
cotidiene; influenţa şcolii asupra formării
personalităţii
individuale;
conservarea
habitatului tradiţional; noile dimensiuni ale
zonelor rezidenţiale compacte; implementarea
cerinţelor culturale, ecologice, medicale,
ergonomice, educative în viaţa cotidiană.
Sesiuni anuale, cu participarea studenţilor –
operatori ai Facultăţii de Filozofie, Bucureşti,
reprezentanţilor forurilor abilitate, invitaţilor
externi. Concluzii folosite pentru optimizarea
activităţii administrative şi economice locale.
(M.M.B.).
STAŢIUNEA
BĂDEŞTI (1972~).
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musceleană eponimă, punctul tradiţional
Măgura, zona periurbană Câmpulung, Argeş.
Izvoare sulfuroase, cloruro-sodice, climat
subalpin tonifiant, folosite empiric după 1837,
iniţiatori: Ştefan Vasile Episcupescu (medic);
Nicolae Rucăreanu (logofăt); Gheorghe
Gropan (marele proprietar funciar). Analize
favorabile de laborator (1859), Iacob Felix
(specialist în domeniu). Redimensionarea
stabilimentului
(1875),
administratori,
succesiv:
August
Treboniu
Laurian;
Alexandru Laurian; Marius Laurian; Nicolae
Rucăreanu; Pandele N. Rucăreanu; Nicolae N.
Rucăreanu. Cuprinderea, în sistemul balnear
autohton, edificarea unor spaţii sociale
(1920), tratamente medicale sistemice, dotări
adecvate.
Etatizare
(1948),
preluarea
patrimoniului de Primăria Câmpulung,
transferat (1987), Oficiului Judeţean pentru
Turism, Argeş. Readaptare la economia
concurenţială
după
1990,
activitate
permanentă,
extinderi
pavilionare,
diversificarea serviciilor terapeutice interne
(gastrite, colite, enterocolite, coleciste,
bronşite cronice) sau externe (afecţiuni
reumatismale şi ginecologice). Facilităţi de
agrement. Scrieri monografice: 1837, Ştefan
Vasile Episcupescu; 1873, Iacob Felix; 1958,
Mircea Constantinescu (v.); Ion Dobrescu
(v.). Alte atestări documentare. (C.G.C.).

pentru valorificarea calităţilor curative ale
apei hipotermice de adâncime, bogată în
clorură sodică, sulfuroasă şi iodată, din
localitatea Bârla (sudul judeţului Argeş),
adiacentă râului Cotmeana. Tratamente
empirice tradiţionale. Activitate terapeutică
sistematizată, după 1972. Primul izvor captat
(52 grade Celsius), foraj petrolier (1969),
analize de laborator favorabile tratării
afecţiunilor reumatismale cronice sau
degenerative.
Extinderea
surselor
de
aducţiune (1969-1972). Complex amenajat
prin insitenţele medicului Alexandru Pârvu.
Investitor, Consiliul Popular Judeţean Argeş:
pavilion central, cabinete specializate, căzi de
baie, săli pentru masaj şi aplicarea parafinei,
bazine kinetoterapeutice, spaţii sociale.
Diversificarea
serviciilor
(1972-1996),
încetarea activităţii (1996-1999), privatizare
ulterioară. Diverse atestări documentare.
(C.G.C.).
STAŢIUNEA
BALNEARĂ,
BRĂDET (1927~). Amenajare distinctă
pentru valorificarea calităţilor terapeutice ale
izvoarelor naturale din localitatea Brăduleţ
(nordul judeţului Argeş), pe valea râului
Vâlsan. Descoperire întâmplătoare a primei
surse de apă cu miros puternic de hidrogen
sulfurat
(1888),
folosinţe
empirice.
Determinare ştiinţifică ulterioară, Laboratorul
dr. Bernhard, Spitalul Colţea, Bucureşti (apă
cloruro-sodică
calcaroasă).
Tratamente
pentru afecţiuni locomotorii, reumatice,
postraumatice, neurologice, digestive, renale.
Cadru
geografic
adecvat.
Amenajări
succesive: 1927, 1928, 1931, 1975. Scriere
monografică (1934), Tatiana I. Bobancu (v.),
Spitalul de recuperare (1975), investitor,
Consiliul Popular Judeţean Argeş. Zonă
naturală binefăcătoare, trasee turistice
accesibile. Diverse atestări documentare.
(C.G.C.).

STAŢIUNEA DE CERCETARE
AGRICOLĂ, ALBOTA (1970~). Unitate
zonală, subordonată Institutului de Cercetări
pentru Cereale şi Plante tehnice, Fundulea,
Călăraşi, în cadrul Academiei de Ştiinţe
Agricole şi Silvice Gheorghe Ionescu –
Şişeşti, Bucureşti. Anterior, preocupări în
domeniu (1955), Centrul Eexperimental
Agricol, Oarja, Argeş: elaborarea măsurilor
agrofitotehnice de bază, în vederea sporirii
producţiilor şi stabilirea celor mai adecvate
soiuri de grâu şi porumb. Pentru etapa 19621970, Secţia de Agrofitotehnie, Albota,
Staţiunea Agro-Horti-Viticolă, Ştefăneşti,
Argeş. Unitate independentă, din 1970,
personalitate juridică, indicatori economici
proprii. Patrimoniu: 2 500 ha teren arabil (din

STAŢIUNEA
BALNEARĂ,
BUGHEA DE SUS (1875~). Amenajare
complexă pentru valorificarea calităţilor
curative ale apei şi aerului din localitatea
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Scrieri monografice, alte importante surse
documentare. (V.F.A.).

care, 30 ha preluate din proprietăţile
eparhiale),
pavilion
administrativ,
laboratoare, amfiteatru, complex pentru
condiţionarea seminţelor (2 000 tone), fermă
zootehnică, atelier mecanic, depozite,
locuinţe
conexe.
Activitate
integrată
programelor privind: fundamentarea şi
stabilirea mijloacelor de ameliorare fizică,
chimică şi biologică a solurilor podzolice sau
podzolite; elaborarea tehnologiilor avansate
de cultură a plantelor agricole şi furajere;
crearea unor noi soiuri de grâu şi hibrizi de
porumb. Contribuţii deosebite la sporirea
productivităţii
pe
solurile
acide
argilodiluviale.
Directori
cunoscuţi:
Gheorghe Cremenescu (v.), Constantin
Ceauşu (v.), Nicolae Ionescu, Florin Povarnă
(v.), Florian Traşcă (v.). Diminuarea
consistentă a patrimoniului după 1990,
retrocedarea
terenurilor
către
foştii
proprietari.
Dispariţia
posibilităţilor
producerii furajelor, desfiinţarea activităţii
zootehnice, inventar tehnologic în conservare.
Diverse atestări documentare. Sprijin
comunitar pentru dezvoltarea localităţilor
apropiate. (C.D.B.).

STAŢIUNEA DE CERCETAREDEZVOLTARE
HORTI-VITICOLĂ,
ŞTEFĂNEŞTI (1959-2004). Unitate zonală
pentru susţinerea dezvoltării agriculturii
argeşene, subordonată Institutului Naţional de
Cercetări Horti-Viticole/Academiei de Ştiinţe
Agricole şi Silvice, Bucureşti. Profiluri de
activitate: horti-viticultură (1959-1962;19701980); agro-horti-viticultură (1962-1970);
viti-vinificaţie (1980-2004). Programe şi
indicatori economici proprii. Patrimoniu: 3
980 ha teren agricol (1 700 ha arabil; 1 550
ha vii; 260 ha pomi; 240 ha legume; 230 ha
păşuni);
pavilioane
administrative;
laboratoare (Ştefăneşti, Albota, Bilceşti,
Dealu Sasului); combinat de vinificaţie
(Ştefăneşti, 1969); complex pepinieristic
(Călineşti, 1962); complex/fitotron de
ameliorare şi înmulţire a viţei de vie
(Ştefăneşti,1989);
poligoane;
câmpuri
experimentale (250 ha); ferme de producţie
(12). Activitate integrată pentru: extinderea şi
modernizarea viticulturii şi pomiculturii
argeşene; amenajarea antierozională şi
valorificarea terenurilor în pantă; ridicarea
fertilităţii solurilor podzolice sau podzolite;
îmbunătăţirea şi diversificarea sortimentului
viticol, pomicol, legumicol, cerealier,
plantelor tehnice şi furajere; crearea noilor
soiuri
de legume şi struguri; stabilirea
sistemei de maşini pentru horticultură. Centru
naţional de prezentare, reuniuni ştiinţifice,
concursuri de vinuri, expoziţii. Activitate
restrânsă şi patrimoniu diminuat, prin
retrocedarea
terenurilor
către
foştii
proprietari, conform prevederilor Legii
Fondului Funciar Nr. 18, Bucureşti, 1991.
Noua denumire: Institutul Naţional de
Cercetare
pentru
Biotehnologii
în
Horticultură (2004). Directori cunoscuţi:
Emilian Popescu, Petre Baniţă, Constantin
Budan (v.), Todiriţă Giosanu (v.), Alexandru
Teodorescu
(v).
Diverse
atestări
documentare.
Colaborări
comunitare

STAŢIUNEA DE CERCETARE
ARBORETUM/OCOLUL/PARCUL
DENDROLOGIC
DIN
MIHĂEŞTI
(1895~). Unitate profilată pe experimentarea
biogrupelor exotice sau indigene de răşinoase
şi foioase, aclimatizate în condiţiile
stejăretului luncilor din zonele deluroase ale
Muscelului. Fondator, Iuliu Moldovan (v.).
Iniţial,
patrimoniu
semincer
austriac,
pepinieră proprie (1893), specii variate,
autohtone sau străine, de pin, brad, chiparos,
molid, nuc, frasin, gorun, ulm, salcâm, gutui,
duglas, liliac, ienupăr, maturizate în 1896.
Performanţe ulterioare privind acomodarea la
mediul înconjurător. Reper valoros pentru
dendrologia şi peisagistica României,
rezervaţie botanică protejată prin Hotărârea
Nr. 18, din 1994, adoptată de Consiliul
Judeţean Argeş. Conexiuni manageriale cu
Ocolul Silvic Experimental Mihăeşti,
notificat, enciclopedic, în Volumul III (L-R).
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Cârciumărescu (medic veterinar). Colaborări
comunitare permanente. Diverse atestări
documentare. (C.D.B.).

permanente pentru dezvoltarea localităţilor
din Argeş-Muscel. (I.D.P.).
STAŢIUNEA DE CERCETARE ŞI
PRODUCŢIE
PENTRU
CULTURA
PAJIŞTILOR,
PITEŞTI
(1981-2004).
Unitate specializată a judeţului Argeş,
subordonată Institutului de CercetareDezvoltate pentru Pajişti, Braşov. Activitate
prioritară: elaborarea tehnologiilor de
întreţinere a păşunilor naturale premontane şi
montane; stabilirea mijloacelor tehnice de
înfiinţare şi exploatare a pajiştilor cultivate în
zona colinară şi de câmpie; ameliorarea
sortimentului de plante furajere; producerea
seminţelor pentru ierburi leguminoase şi
graminee. Patrimoniu şi indicatori economici
proprii.
Contribuţii
importante
la
îmbunătăţirea valorii nutritive, diversificarea
compoziţiei şi creşterea productivităţii
ierburilor perene în zona Argeş-Muscel.
Activitate diminuată după 1991, până la
desfiinţare, urmare a retrocedării terenurilor
către foştii proprietari, conform prevederilor
Legii Fondului Funciar Nr. 18, Bucureşti,
1991. Directori: Vasile Şerban, Ion Niţulescu,
Ilinu Tudor. Colaborări comunitare pentru
dezvoltarea localităţilor rurale din acest areal.
Diverse atestări documentare. (C.D.B.).

STAŢIUNEA
EXPERIMENTALĂ
POMICOLĂ, BILCEŞTI (1949~). Unitate
specializată din Valea Mare - Pravăţ,
înfiinţată pentru introducerea sistemelor
eficiente de cultură a pomilor fructiferi în
zonele premontane. Obiective tematice:
stabilirea speciilor şi soiurilor cultivabile;
elaborarea
tehnicilor
de
amenajare
antierozională a terenurilor; adaptarea
tehnologiilor intensive de cultură la condiţiile
valorificării
superioare
a
factorilor
pedoclimatici, proprii arealelor dealurilor
înalte. Unitate autonomă (1949-1951;19581962); bază experimentală, gestionată de
staţiunile: Argeşelu, Mărăcineni, Argeş
(1978-1990); Voineşti, Dâmboviţa (19511958; 2006~), Ştefăneşti, Argeş (1962-1967);
Institutul de Cercetare - Dezvoltare pentru
Pomicultură, Piteşti - Mărăcineni, Argeş
(1967-1978;1990-2006). Directori cunoscuţi:
Vasile Popa (v.), Gheorghe Amzăr (v.),
Gheorghe Bădescu (v), Gheorghe Costache
(v.), Florian Vlad. Diverse atestări
documentare.
Colaborări
comunitare
permanente. (C.D.B.).
STAŢIUNEA
PENTRU
MECANIZAREA
AGRICULTURII,
BÂRLA
(1948-1991).
Întreprindere
specializată, din sud-estul judeţului Argeş,
Câmpia Găvanu-Burdea, constituită prin
unificarea unităţilor de maşini şi tractoare,
existente în perioada 1948-1973, pe raza
comunelor Bârla şi Hârseşti. Lucrări prestate
pentru: asociaţiile şi cooperativele agricole,
producătoare de cereale, plante tehnice,
legume; gospodăriile populaţiei, complexele
zootehnice. Plată în natură sau în bani.
Gestiune
economică
proprie,
dotări
investiţionale şi din surse proprii, secţii
distincte, clădiri administrative, ateliere,
cursuri de calificare, tractorişti, combaineri,
mecanici, normatori. Coordonare, trustul de
profil, Piteşti. Contribuţii importante la:

STAŢIUNEA DE SELECŢIE ŞI
CREŞTEREA
PORCILOR,
OARJA
(1970-1991). Unitate de cercetare şi
producţie, aflată sub autoritatea Institutului de
Cercetare pentru Porcine, Periş, Ilfov.
Laboratoare specializate în selecţia şi
reproducţia raselor, complex industrial
profilat pe creşterea şi îngrăşarea porcilor,
aparatură şi utilaje adecvate. Contribuţii
importante la ameliorarea speciei şi
perfecţionarea tehnologiilor în domeniu.
Activitate diminuată până la desfiinţare, prin
lichidarea suportului de bază furajeră, urmare
a retrocedării terenurilor către foştii
proprietari, conform prevederilor Legii
Fondului Funciar Nr. 18, Bucureşti, 1991.
Directori cunoscuţi: Gheorghe Gheorghiţoiu
(inginer zootehnist; fondator), Gheorghe
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Patrimoniu diminuat consistent până la
lichidare. Colaborări comunitare permanente.
Diverse atestări documentare. (C.D.B.).

introducerea de noi tehnologii favorabile
sporirii cantităţii de grâu, orz, porumb,
floarea - soarelui; înlocuirea uneltelor
tradiţionale şi reducerea efortului fizic pentru
prelucrarea pământului; constituirea unor
grupuri profesionale stabile în mediul rural;
creşterea gradului ocupării forţei de muncă şi
a nivelului de informaţii generale în teritoriul
arondat. Directori cunoscuţi: Constantin
David, Sever Popa, Ion Ciolomic, Marius
Jurubiţă. Reorganizare conform prevederilor
Legii Nr. 58, Bucureşti, 1991, în cadrul SC
Servagromec SA,
Piteşti. Patrimoniu
diminuat consistent până la lichidare.
Colaborări comunitare permanente. Diverse
atestări documentare. (C.D.B.).

STAŢIUNEA
PENTRU
MECANIZAREA
AGRICULTURII,
CÂMPULUNG (1948-1991). Întreprindere
specializată, din bazinul superior al Râului
Târgului şi Dâmboviţei, judeţul Argeş,
constituită prin unificarea unităţilor de maşini
şi tractoare, existente în perioada 1948-1973,
pe raza localităţilor Albeştii de Muscel,
Boteni, Bughea de Jos, Bughea de Sus,
Câmpulung,
Cetăţeni,
Dâmbovicioara,
Dragoslavele, Godeni, Lereşti, Mioarele,
Poienarii de Muscel, Rucăr, Schitu Goleşti,
Stoeneşti, Valea Mare-Pravăţ. Lucrări
prestate pentru: asociaţiile şi cooperativele
agricole, producătoare de fructe, plante
furajere, legume; gospodăriile populaţiei;
complexele zootehnice. Plată în natură sau în
bani. Gestiune economică proprie, dotări
investiţionale şi din surse proprii, secţii
distincte, clădiri administrative, ateliere,
cursuri de calificare, tractorişti, combaineri,
mecanici, normatori. Coordonare, trustul de
profil, Piteşti. Contribuţii importante la:
introducerea de noi tehnologii favorabile
sporirii cantităţii de fructe, produse lactate,
carne, lână; înlocuirea uneltelor tradiţionale şi
reducerea efortului fizic pentru prelucrarea
pământului; constituirea unor grupuri
profesionale stabile în mediul rural; creşterea
gradului ocupării forţei de muncă şi a
nivelului de informaţii generale în teritoriul
arondat. Directori cunoscuţi: Alexandru
Cealâcu, Nicolae Necula, Ştefănel Dobrescu.
Reorganizare conform prevederilor Legii Nr.
58, Bucureşti, 1991: SC Agromec SA,
Câmpulung, Argeş. Patrimoniu diminuat
consistent până la lichidare. Colaborări
comunitare permanente. Diverse atestări
documentare. (C.D.B.).

STAŢIUNEA
PENTRU
MECANIZAREA
AGRICULTURII,
CĂTEASCA (1948-1991). Întreprindere
specializată, din sud-vestul judeţului Argeş,
Câmpia Piteşti, constituită prin unificarea
unităţilor de maşini şi tractoare, existente în
perioada 1948-1973, pe raza comunelor
Căteasca, Oarja, Răteşti. Lucrări prestate
pentru: asociaţiile şi cooperativele agricole,
producătoare de cereale, plante tehnice,
legume; gospodăriile populaţiei; complexele
zootehnice. Plată în natură sau în bani.
Gestiune
economică
proprie,
dotări
investiţionale şi din surse proprii, secţii
distincte, clădiri administrative, ateliere,
cursuri de calificare, tractorişti, combaineri,
mecanici, normatori. Coordonare, trustul de
profil, Piteşti. Contribuţii importante la:
introducerea de noi tehnologii favorabile
sporirii cantităţii de grâu, orz, porumb,
floarea - soarelui; înlocuirea uneltelor
tradiţionale şi reducerea efortului fizic pentru
prelucrarea pământului; constituirea unor
grupuri profesionale stabile în mediul rural;
creşterea gradului ocupării forţei de muncă şi
a nivelului de informaţii generale în teritoriul
arondat. Directori cunoscuţi: Constantin
Mărculescu, Gheorghe Ştirbei (v.), Boris
Mihăileanu, Grigore Lacea. Reorganizare
conform prevederilor Legii Nr. 58, Bucureşti,
1991, în cadrul SC Servagromec SA, Piteşti.

STAŢIUNEA
PENTRU
MECANIZAREA
AGRICULTURII,
COSTEŞTI
(1948-1991).
Întreprindere
specializată, din sudul judeţului Argeş,
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investiţionale şi din surse proprii, secţii
distincte, clădiri administrative, ateliere,
cursuri de calificare, tractorişti, combaineri,
mecanici, normatori. Coordonare, trustul de
profil, Piteşti. Contribuţii importante la:
introducerea de noi tehnologii favorabile
sporirii cantităţii de fructe, porumb, produse
lactate, carne, lână; înlocuirea uneltelor
tradiţionale şi reducerea efortului fizic pentru
prelucrarea pământului; constituirea unor
grupuri profesionale stabile în mediul rural;
creşterea gradului ocupării forţei de muncă şi
a nivelului de informaţii generale în teritoriul
arondat. Directori cunoscuţi: Vasile Paşavel
(v.), Gheorghe Izbăşoiu, Mihai Cenea, Petre
Ioniţă. Reorganizare, conform prevederilor
Legii Nr. 58, Bucureşti, 1991, în cadrul SC
Servagromec SA,
Piteşti. Patrimoniu
diminuat consistent până la lichidare.
Colaborări comunitare permanente. Diverse
atestări documentare. (C.D.B.).

centrul Câmpiei Piteşti, constituită prin
unificarea unităţilor de maşini şi tractoare,
existente în perioada 1948-1973, pe raza
localităţilor Vulpeşti, Costeşti, Suseni.
Lucrări prestate pentru: asociaţiile şi
cooperativele agricole, producătoare de
cereale, plante tehnice, struguri, legume;
gospodăriile
populaţiei;
complexele
zootehnice. Plată în natură sau în bani.
Gestiune
economică
proprie,
dotări
investiţionale şi din surse proprii, secţii
distincte, clădiri administrative, ateliere,
cursuri de calificare, tractorişti, combaineri,
mecanici, normatori. Coordonare, trustul de
profil, Piteşti. Contribuţii importante la:
introducerea de noi tehnologii favorabile
sporirii cantităţii de grâu, porumb, floarea soarelui, vin, produse de origine animală;
înlocuirea uneltelor tradiţionale şi reducerea
efortului fizic pentru prelucrarea pământului;
constituirea unor grupuri profesionale stabile
în mediul rural; creşterea gradului ocupării
forţei de muncă şi a nivelului de informaţii
generale în teritoriul arondat. Directori
cunoscuţi: Petre Leca (v.), Polifronie Stancu,
Ion Radu, Aurelian Nistorescu. Reorganizare,
conform prevederilor Legii Nr. 58, Bucureşti,
1991, în cadrul SC Servagromec SA, Piteşti.
Patrimoniu diminuat consistent până la
lichidare. Colaborări comunitare permanente.
Diverse atestări documentare. (C.D.B.).

STAŢIUNEA
PENTRU
MECANIZAREA
AGRICULTURII,
DOMNEŞTI (1948-1991). Întreprindere
specializată, din bazinul superior al Râului
Doamnei şi Vâlsanului, judeţul Argeş,
constituită prin unificarea unităţilor de maşini
şi tractoare, existente în perioada 1948-1973,
pe raza comunelor Aninoasa, Berevoeşti,
Brăduleţ,
Corbi,
Coşeşti,
Muşăteşti,
Nucşoara, Pietroşani. Lucrări prestate pentru:
asociaţiile
şi
cooperativele
agricole,
producătoare de fructe, plante furajere,
legume; gospodăriile populaţiei; complexele
zootehnice. Plată în natură sau în bani.
Gestiune
economică
proprie,
dotări
investiţionale şi din surse proprii, secţii
distincte, clădiri administrative, ateliere,
cursuri de calificare, tractorişti, combaineri,
mecanici, normatori. Coordonare, trustul de
profil, Piteşti. Contribuţii importante la:
introducerea de noi tehnologii favorabile
sporirii cantităţii de fructe, produse lactate,
carne, lână; înlocuirea uneltelor tradiţionale şi
reducerea efortului fizic pentru prelucrarea
pământului; constituirea unor grupuri
profesionale stabile în mediul rural; creşterea

STAŢIUNEA
PENTRU
MECANIZAREA
AGRICULTURII,
CURTEA DE ARGEŞ (1948-1991).
Întreprindere specializată, din bazinul
superior al râului Argeş, constituită prin
unificarea unităţilor de maşini şi tractoare,
existente în perioada 1948-1973, pe raza
localităţilor: Albeştii de Argeş, Arefu,
Băiculeşti, Budeasa, Cicăneşti, Corbeni,
Curtea de Argeş, Mălureni, Merişani, Valea
Danulul, Valea Iaşului. Lucrări prestate
pentru: asociaţiile şi cooperativele agricole,
producătoare de fructe, cereale, plante
furajere, legume; gospodăriile populaţiei;
complexele zootehnice. Plată în natură sau în
bani. Gestiune economică proprie, dotări
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STAŢIUNEA
PENTRU
MECANIZAREA
AGRICULTURII,
MĂRĂCINENI (1948-1991). Întreprindere
specializată, din centrul judeţului Argeş,
constituită prin unificarea unităţilor de maşini
şi tractoare, existente în perioada 1948-1973,
pe raza localităţilor Albota, Bascov, Colibaşi,
Dârmăneşti, Drăganu, Mărăcineni, Miceşti,
Oarja, Piteşti, Ştefăneşti. Lucrări prestate
pentru: asociaţiile şi cooperativele agricole,
producătoare de cereale, legume, fructe;
gospodăriile
populaţiei;
complexele
zootehnice. Plată în natură sau în bani.
Gestiune
economică
proprie,
dotări
investiţionale şi din surse proprii, secţii
distincte, clădiri administrative, ateliere,
cursuri de calificare, tractorişti, combaineri,
mecanici, normatori. Coordonare, trustul de
profil, Piteşti. Contribuţii importante la:
introducerea de noi tehnologii favorabile
sporirii cantităţii de grâu, porumb, produse
horticole; înlocuirea uneltelor tradiţionale şi
reducerea efortului fizic pentru prelucrarea
pământului; constituirea unor grupuri
profesionale stabile în mediul rural; creşterea
gradului ocupării forţei de muncă şi a
nivelului de informaţii generale în teritoriul
arondat. Experimente ştiinţifice: folosirea
surselor neconvenţionale la pornirea şi
funcţionarea maşinilor agricole (biogaz,
energie electrică de mică tensiune),
coordonator, Ioan D. Nicolescu (v.). Accident
colectiv (26 decembrie 1987), soldat cu mai
multe victime omeneşti. Directori cunoscuţi:
Moise
Popescu,
Alexandru
Ghiocel.
Reorganizare, conform prevederilor Legii Nr.
58, Bucureşti, 1991: SC Agromec SA,
Mărăcineni. Patrimoniu diminuat consistent
până la lichidare. Colaborări comunitare
permanente. Diverse atestări documentare.
(C.D.B.).

gradului ocupării forţei de muncă şi a
nivelului de informaţii generale în teritoriul
arondat. Directori cunoscuţi: Ion Rizea, Mihai
Nicolescu (v.), Nicolae Cujbescu (v.).
Reorganizare, conform prevederilor Legii Nr.
58, Bucureşti, 1991, în cadrul SC
Servagromec SA,
Piteşti. Patrimoniu
diminuat consistent până la lichidare.
Colaborări comunitare permanente. Diverse
atestări documentare. (C.D.B.).
STAŢIUNEA
PENTRU
MECANIZAREA
AGRICULTURII,
IZVORU
(1948-1991).
Întreprindere
specializată, din sud-vestul judeţului Argeş,
Câmpia Găvanu-Burdea, constituită prin
unificarea unităţilor de maşini şi tractoare,
existente în perioada 1948-1973, pe raza
comunelor Izvoru, Popeşti, Râca, Recea.
Lucrări prestate pentru: asociaţiile şi
cooperativele agricole, producătoare de
cereale, plante tehnice, legume; gospodăriile
populaţiei; complexele zootehnice. Plată în
natură sau în bani. Gestiune economică
proprie, dotări investiţionale şi din surse
proprii, secţii distincte, clădiri administrative,
ateliere, cursuri de calificare, tractorişti,
combaineri,
mecanici,
normatori.
Coordonare, trustul de profil, Piteşti.
Contribuţii importante la: introducerea de noi
tehnologii favorabile sporirii cantităţii de
grâu, orz, porumb, floarea - soarelui, produse
de origine animală; înlocuirea uneltelor
tradiţionale şi reducerea efortului fizic pentru
prelucrarea pământului; constituirea unor
grupuri profesionale stabile în mediul rural;
creşterea gradului ocupării forţei de muncă şi
a nivelului de informaţii generale în teritoriul
arondat. Directori cunoscuţi: Radu Sandu,
Ion Dobre, Marin Bucinică, Stelian
Condorus.
Reorganizare
conform
prevederilor Legii Nr. 58, Bucureşti, 1991, în
cadrul SC Servagromec SA, Piteşti.
Patrimoniu diminuat consistent până la
lichidare. Colaborări comunitare permanente.
Diverse atestări documentare. (C.D.B.).

STAŢIUNEA
PENTRU
MECANIZAREA
AGRICULTURII,
MIROŞI
(1948-1991).
Întreprindere
specializată, din sudul judeţului Argeş,
Câmpia Găvanu-Burdea, constituită prin
unificarea unităţilor de maşini şi tractoare,
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introducerea de noi tehnologii favorabile
sporirii cantităţii de fructe, produse lactate,
carne, lână; înlocuirea uneltelor tradiţionale şi
reducerea efortului fizic pentru prelucrarea
pământului; constituirea unor grupuri
profesionale stabile în mediul rural; creşterea
gradului ocupării forţei de muncă şi a
nivelului de informaţii generale în teritoriul
arondat. Directori cunoscuţi: Ion Cristea,
Marin Pleşan, Gheorghe Florescu, Gheorghe
Diaconescu, Ion Zbirnac. Reorganizare,
conform prevederilor Legii Nr. 58, Bucureşti,
1991: SC Agromec SA, Morăreşti. Colaborări
comunitare permanente. Diverse atestări
documentare. (C.D.B.).

existente în perioada 1948-1973, pe raza
comunelor Căldăraru, Miroşi, Ungheni.
Lucrări prestate pentru: asociaţiile şi
cooperativele agricole, producătoare de
cereale, plante tehnice, legume; gospodăriile
populaţiei; complexele zootehnice. Plată în
natură sau în bani. Gestiune economică
proprie, dotări investiţionale şi din surse
proprii, secţii distincte, clădiri administrative,
ateliere, cursuri de calificare, tractorişti,
combaineri,
mecanici,
normatori.
Coordonare, trustul de profil, Piteşti.
Contribuţii importante la: introducerea de noi
tehnologii favorabile sporirii cantităţii de
grâu, orz, porumb, floarea - soarelui, produse
de origine animală; înlocuirea uneltelor
tradiţionale şi reducerea efortului fizic pentru
prelucrarea pământului; constituirea unor
grupuri profesionale stabile în mediul rural;
creşterea gradului ocupării forţei de muncă şi
a nivelului de informaţii generale în teritoriul
arondat. Directori cunoscuţi: Moise Popescu,
Ion Nica, Marin Gioarsă, Ion Neamu (v.),
Petrin Ursache. Reorganizare, conform
prevederilor Legii Nr. 58, Bucureşti, 1991:
SC Agromec SA, Miroşi. Patrimoniu
diminuat consistent până la lichidare.
Colaborări comunitare permanente. Diverse
atestări documentare. (C.D.B.).

STAŢIUNEA
PENTRU
MECANIZAREA
AGRICULTURII,
SLOBOZIA (1948-1991). Întreprindere
specializată, din sud-vestul judeţului Argeş,
Câmpia Găvanu-Burdea, constituită prin
unificarea unităţilor de maşini şi tractoare,
existente în perioada 1948-1973, pe raza
comunelor Mozăceni, Slobozia, Ştefan cel
Mare. Lucrări prestate pentru: asociaţiile şi
cooperativele agricole, producătoare de
cereale, plante tehnice, legume; gospodăriile
populaţiei; complexele zootehnice. Plată în
natură sau în bani. Gestiune economică
proprie, dotări investiţionale şi din surse
proprii, secţii distincte, clădiri administrative,
ateliere, cursuri de calificare, tractorişti,
combaineri,
mecanici,
normatori.
Coordonare, trustul de profil, Piteşti.
Contribuţii importante la: introducerea de noi
tehnologii favorabile sporirii cantităţii de
grâu, orz, porumb, floarea - soarelui;
înlocuirea uneltelor tradiţionale şi reducerea
efortului fizic pentru prelucrarea pământului;
constituirea unor grupuri profesionale stabile
în mediul rural; creşterea gradului ocupării
forţei de muncă şi a nivelului de informaţii
generale în teritoriul arondat. Directori
cunoscuţi: Florea Ghinea, Constantin Tămagă
(v.), Viorel Vorovenci, Aurelian Nistoroiu,
Marian
Saru.
Reorganizare,
conform
prevederilor Legii Nr. 58, Bucureşti, 1991, în
cadrul SC Servagromec SA, Piteşti.

STAŢIUNEA
PENTRU
MECANIZAREA
AGRICULTURII,
MORĂREŞTI (1982-1991). Întreprindere
specializată, din sud-vestul judeţului Argeş,
Podişul Cotmeana, constituită prin unificarea
unităţilor de maşini şi tractoare, existente în
perioada precedentă, pe raza comunelor
Cotmeana, Cuca, Morăreşti, Uda, suport
legislativ, prevederile Decretului Nr. 370,
Bucureşti, 1982, referitor la prestarea
lucrărilor
agricole
în
zonele
necooperativizate. Plată în natură sau în bani.
Gestiune
economică
proprie,
dotări
investiţionale şi din surse proprii, secţii
distincte, clădiri administrative, ateliere,
cursuri de calificare, tractorişti, combaineri,
mecanici, normatori. Coordonare, trustul de
profil, Piteşti. Contribuţii importante la:
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prestate pentru: asociaţiile şi cooperativele
agricole, producătoare de cereale, plante
tehnice, legume; gospodăriile populaţiei;
complexele zootehnice. Plată în natură sau în
bani. Gestiune economică proprie, dotări
investiţionale şi din surse proprii, secţii
distincte, clădiri administrative, ateliere,
cursuri de calificare, tractorişti, combaineri,
mecanici, normatori. Coordonare, trustul de
profil, Piteşti. Contribuţii importante la:
introducerea de noi tehnologii favorabile
sporirii cantităţii de produse agricole;
înlocuirea uneltelor tradiţionale şi reducerea
efortului fizic pentru prelucrarea pământului;
constituirea unor grupuri profesionale stabile
în mediul rural; creşterea gradului ocupării
forţei de muncă şi a nivelului de informaţii
generale în teritoriul arondat. Directori
cunoscuţi: Radu Sandu, Ion Dulamă, Grigore
Lacea, Ion Preda, Mihai Oncioiu, Pompiliu
Sora. Reorganizare, conform prevederilor
Legii Nr. 58, Bucureşti, 1991: SC Agromec
SA, Stolnici. Patrimoniu diminuat consistent
până la lichidare. Colaborări comunitare
permanente. Diverse atestări documentare.
(C.D.B.).

Patrimoniu diminuat consistent până la
lichidare. Colaborări comunitare permanente.
Diverse atestări documentare. (C.D.B.).
STAŢIUNEA
PENTRU
MECANIZAREA
AGRICULTURII,
STÂLPENI
(1948-1991).
Întreprindere
specializată, din zona de confluenţă a Râului
Târgului şi Bratiei, constituită prin unificarea
unităţilor de maşini şi tractoare, existente în
perioada 1948-1973, pe raza comunelor
Bălileşti, Davideşti, Hîrtieşti, Stâlpeni,
Ţiţeşti, Vlădeşti, Vultureşti. Lucrări prestate
pentru: asociaţiile şi cooperativele agricole,
producătoare de cereale, fructe, legume;
gospodăriile
populaţiei;
complexele
zootehnice. Plată în natură sau în bani.
Gestiune
economică
proprie,
dotări
investiţionale şi din surse proprii, secţii
distincte, clădiri administrative, ateliere,
cursuri de calificare, tractorişti, combaineri,
mecanici, normatori. Coordonare, trustul de
profil, Piteşti. Contribuţii importante la:
introducerea de noi tehnologii favorabile
sporirii cantităţii de produse agricole;
înlocuirea uneltelor tradiţionale şi reducerea
efortului fizic pentru prelucrarea pământului;
constituirea unor grupuri profesionale stabile
în mediul rural; creşterea gradului ocupării
forţei de muncă şi a nivelului de informaţii
generale în teritoriul arondat. Directori
cunoscuţi: Alexandru Gioarsă, Alexandru
Cealâcu, Ion Frâncu, Pompiliu Sora.
Reorganizare, conform prevederilor Legii Nr.
58, Bucureşti, 1991, în cadrul SC
Servagromec SA,
Piteşti. Patrimoniu
diminuat consistent până la lichidare.
Colaborări comunitare permanente. Diverse
atestări documentare. (C.D.B.).

STAŢIUNEA
PENTRU
MECANIZAREA AGRICULTURII, TEIU
(1948-1991). Întreprindere specializată, din
sud-vestul judeţului Argeş, Câmpia Piteşti,
constituită prin unificarea unităţilor de maşini
şi tractoare, existente în perioada 1948-1973,
pe raza comunelor Negraşi, Rociu, Teiu.
Lucrări prestate pentru: asociaţiile şi
cooperativele agricole, producătoare de
cereale, plante tehnice, legume; gospodăriile
populaţiei; complexele zootehnice. Plată în
natură sau în bani. Gestiune economică
proprie, dotări investiţionale şi din surse
proprii, secţii distincte, clădiri administrative,
ateliere, cursuri de calificare, tractorişti,
combaineri,
mecanici,
normatori.
Coordonare, trustul de profil, Piteşti.
Contribuţii importante la: introducerea de noi
tehnologii favorabile sporirii cantităţii de
grâu, porumb, floarea - soarelui, produse de
origine
animală;
înlocuirea
uneltelor

STAŢIUNEA
PENTRU
MECANIZAREA
AGRICULTURII,
STOLNICI
(1948-1991).
Întreprindere
specializată, din sud-estul judeţului Argeş,
Câmpia Piteşti, constituită prin unificarea
unităţilor de maşini şi tractoare, existente în
perioada 1948-1973, pe raza comunelor
Lunca Corbului, Săpata, Stolnici. Lucrări
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diminuat consistent până la lichidare.
Colaborări comunitare permanente. Diverse
atestări documentare. (C.D.B.).

tradiţionale şi reducerea efortului fizic pentru
prelucrarea pământului; constituirea unor
grupuri profesionale stabile în mediul rural;
creşterea gradului ocupării forţei de muncă şi
a nivelului de informaţii generale în teritoriul
arondat. Directori
cunoscuţi: Vasile Ilie,
Petre Şarcani, Gheorghe Soare, Dumitru
Neagoe,
Boris Mihăileanu, Valeriu
Dumitrică (v.), Gheorghe Marinache.
Reorganizare, conform prevederilor Legii Nr.
58, Bucureşti, 1991, SC Servagromec SA,
Teiu (1993). Patrimoniu diminuat consistent
până la lichidare. Colaborări comunitare
permanente. Diverse atestări documentare.
(C.D.B.).

STAŢIUNEA
PENTRU
MECANIZAREA
AGRICULTURII,
TOPOLOVENI (1948-1991). Întreprindere
specializată, cu activitate suprapusă colinelor
subcarpatice şi luncii râului Argeş, din sudestul judeţului, constituită prin unificarea
unităţilor de maşini şi tractoare, existente, în
perioada 1948-1973, pe raza actualelor
localităţi: Beleţi-Negreşti, Bogaţi, Călineşti,
Dobreşti, Leordeni, Priboieni, Topoloveni.
Lucrări prestate pentru: asociaţiile şi
cooperativele agricole, producătoare de
struguri, fructe, legume; gospodăriile
populaţiei; complexele zootehnice. Plată în
natură sau în bani. Gestiune economică
proprie, dotări investiţionale şi din surse
proprii, secţii distincte, clădiri administrative,
ateliere, cursuri de calificare, tractorişti,
combaineri,
mecanici,
normatori.
Coordonare, trustul de profil, Piteşti.
Contribuţii importante la: introducerea de noi
tehnologii favorabile sporirii cantităţii de vin,
mere, pere, cireşe, vişine; înlocuirea uneltelor
tradiţionale şi reducerea efortului fizic pentru
prelucrarea pământului; constituirea unor
grupuri profesionale stabile în mediul rural;
creşterea gradului ocupării forţei de muncă şi
a nivelului de informaţii generale în teritoriul
arondat. Directori cunoscuţi: Vasile Paşavel,
Bela Molnar, Mihai Herişanu, Dumitru
Necşoiu. Reorganizare, conform prevederilor
Legii Nr. 58, Bucureşti, 1991: SC Agromec
SA, Topoloveni. Patrimoniu diminuat
consistent până la lichidare. Colaborări
comunitare permanente. Diverse atestări
documentare. (C.D.B.).

STAŢIUNEA
PENTRU
MECANIZAREA
AGRICULTURII,
TIGVENI
(1948-1991).
Întreprindere
specializată, din nord-vestul judeţului Argeş,
bazinul hidrografic al râului Topolog,
constituită prin unificarea unităţilor de maşini
şi tractoare, existente în perioada 1948-1973,
pe raza comunelor Cepari, Ciofrângeni,
Poienarii de Argeş, Sălătrucu, Şuici, Tigveni.
Lucrări prestate pentru: asociaţiile şi
cooperativele agricole, producătoare de
fructe, plante furajere, legume; gospodăriile
populaţiei; complexele zootehnice. Plată în
natură sau în bani. Gestiune economică
proprie, dotări investiţionale şi din surse
proprii, secţii distincte, clădiri administrative,
ateliere, cursuri de calificare, tractorişti,
combaineri,
mecanici,
normatori.
Coordonare, trustul de profil, Piteşti.
Contribuţii importante la: introducerea de noi
tehnologii favorabile sporirii cantităţii de
mere, prune, lapte, carne, lână; înlocuirea
uneltelor tradiţionale şi reducerea efortului
fizic
pentru
prelucrarea
pământului;
constituirea unor grupuri profesionale stabile
în mediul rural; creşterea gradului ocupării
forţei de muncă şi a nivelului de informaţii
generale în teritoriul arondat. Directori
cunoscuţi: Vasile Paşavel, Dumitru Oancea.
Reorganizare, conform prevederilor Legii Nr.
58, Bucureşti, 1991, în cadrul SC
Servagromec SA,
Piteşti. Patrimoniu

STAŢIUNEA
PENTRU
MECANIZAREA
AGRICULTURII,
VEDEA
(1948-1991).
Întreprindere
specializată, din vestul judeţului Argeş,
Podişul Cotmeana, constituită prin unificarea
unităţilor de maşini şi tractoare, existente în
perioada 1948-1973, pe raza comunelor:
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Muzică/ATM. Diverse aprecieri
antume şi postume. (P.A.D.).

Băbana, Cocu, Moşoaia, Poiana Lacului,
Vedea. Lucrări prestate pentru: asociaţiile şi
cooperativele agricole, producătoare de
cereale,
fructe,
legume;
gospodăriile
populaţiei; complexele zootehnice. Plată în
natură sau în bani. Gestiune economică
proprie, dotări investiţionale şi din surse
proprii, secţii distincte, clădiri administrative,
ateliere, cursuri de calificare, tractorişti,
combaineri,
mecanici,
normatori.
Coordonare, trustul de profil, Piteşti.
Contribuţii importante la: introducerea de noi
tehnologii favorabile sporirii cantităţii de
prune, porumb, produse de origine animală;
înlocuirea uneltelor tradiţionale şi reducerea
efortului fizic pentru prelucrarea pământului;
constituirea unor grupuri profesionale stabile
în mediul rural; creşterea gradului ocupării
forţei de muncă şi a nivelului de informaţii
generale în teritoriul arondat. Directori
cunoscuţi: Ion Cristea, Ion Diaconu, Ion
Şerban. Reorganizare conform prevederilor
Legii Nr. 58, Bucureşti, 1991: SC Agromec
SA, Vedea. Patrimoniu diminuat consistent
până la lichidare. Colaborări comunitare
permanente. Diverse atestări documentare.
(C.D.B.).

publice

STĂNCESCU, Elena (n. Domneşti,
Muscel, 27 aprilie 1937). Profesoară, gradul I,
muzică, dirijor, cor, solistă, muzică populară
românească, muzică vocală cultă. Şcoala
Normală/Colegiul Carol I, Câmpulung, Argeş
(1955), Conservatorul Ciprian Porumbescu,
Bucureşti (1965). Activitate didactică
permanentă, instituţiile de învăţământ din
Stâlpeni, Argeş (1965-1994). Colaborări
ulterioare. Dirijor, corurile mixte ale
căminelor culturale Stâlpeni şi Bălileşti,
Argeş. Contribuţii directe la înfiinţarea
Ansamblului Folcloric Carpaţi (Casa de
Cultură Tudor Muşatescu, Câmpulung),
numeroase spectacole, recepţii oficiale, turnee
artistice, interne şi internaţionale. Membră
fondatoare, Asociaţia Folcloriştilor Argeşeni
Constantin Rădulescu-Codin (1973). Premii
în domeniu, alte aprecieri comunitare.
(L.I.P.).
STĂNCIOIU
(Secolul
XVIII~).
Familie tradiţională din Stăneşti, Corbi,
Muscel. Proprietari rurali, meşteşugari,
funcţionari, cadre didactice, ingineri, ofiţeri
de carieră, economişti, meşteri populari. Mai
cunoscuţi: Nicolae S.; Ion N. S. (1864-?),
învăţător; Seminarul Teologic, Curtea de
Argeş, Şcoala Normală, Ploieşti, Prahova;
activitate în domeniu, Stăneşti, preocupat de
reducerea
analfabetismului,
învăţământ
intuitiv, promovarea ideilor cooperatiste
susţinute de Constantin Dobrescu Argeş (v.);
Romel I. S.; Cornel I. S.; Ana I. S. Diverse
atestări documentare. Implicări permanente în
viaţa comunităţii. Conexiuni cu numeroase
familii din Argeş, Muscel sau din alte zone
ale României. Aprecieri publice. (F.C.P.).

STAVRIL, Constantin C. (Arad, 14
septembrie 1939 – Piteşti, Argeş, 6
septembrie 1989). Actor de teatru şi film.
Stabilit la Piteşti, din 1969. Şcoala Medie Nr.
4 de Băieţi, Bucureşti (1956), Institutul de
Artă Teatrală şi Cinematografică Ion Luca
Caragiale, Bucureşti (1966), Clasa Eugenia
Popovici. Activitate în domeniu: Teatrul de
Stat, Sibiu (1966-1969); Teatrul Alexandru
Davila, Piteşti (1969-1989). Roluri de
referinţă: Căpitanul Radu (Io, Mircea
Voievod, Dan Tărchilă); Rockefeller, Ţara
fericirii, Tudor Muşatescu); Maiorul (Jocul
de-a vacanţa, Mihail Sebastian); Tache
(Tache, Ianke şi Cadâr, Victor Ion Popa);
Knapp (Passacaglia, Titus Popovici).
Colaborări: Case de film din Capitală;
Televiziunea Română, Bucureşti; formaţii
artistice de amatori. Implicări în viaţa Cetăţii.
Membru în Asociaţia Oamenilor de Teatru şi

STĂNCULESCU,
Alexandru
(Poienarii de Muscel, 9 martie 1927 – Piteşti,
Argeş, 31 martie 1996). Inginer agronom,
agroamelioraţii, manager. Liceul/Colegiul
Dinicu Golescu, Câmpulung, Muscel (1948),
Institutul Agronomic, Bucureşti (1953).
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Contribuţii la asigurarea suportului economic
şi financiar pentru: realizarea investiţiilor în
domeniul amintit; pregătirea resurselor
umane; gospodărirea patrimoniului unităţilor
constructoare
de
autoturisme
din
Colibaşi/Mioveni,
Argeş.
Aprecieri
comunitare. (D.D.I.).

Activitate specializată: Ministerul Agriculturii
şi Silviculturii, (1953-1958); Coordonator,
Centrul Regional de Combaterea Eroziunii
Solului, Ştefăneşti, Argeş (1958-1962);
inginer şef, Oficiul Regional de Proiectare,
Organizarea Teritoriului şi Combaterea
Eroziunii Solului/Direcţia Regională de
Îmbunătăţiri
Funciare
şi
Organizarea
Teritoriului, Piteşti, Argeş (1962-1969);
director,
Oficiul
de
Fond
Funciar
Gospodărirea
Apelor
şi
Îmbunătăţiri
Funciare/Oficiul Judeţean de Îmbunătăţiri
Funciare, Argeş (1969-1983); inginer şef,
Întreprinderea de Execuţie şi Exploatare a
Lucrărilor de Îmbunătăţiri Funciare, Piteşti
(1983-1985); sef secţie proiectare plantaţii
horticole, Institutul de Cercetare-Dezvoltare
pentru Pomicultură, Piteşti-Mărăcineni, Argeş
(1985-1992). Studii, inovări hidrotenice,
articole, reuniuni tematice regionale şi
naţionale, interviuri. Contribuţii directe în
Argeş-Muscel la: combaterea eroziunii solului
(55 600 ha); amenajări terenuri pentru irigaţii
(31 000 ha); desecări (33 800 ha); corectare
torenţi. Implicări comunitare permanente.
Importante recunoaşteri publice antume şi
postume. (C.D.B.).

STĂNCULESCU, Floarea (Sfârşitul
secolului XIX - Prima jumătate a secolului
XX). Mare proprietar funciar din Argeş.
Întinse suprafeţe de teren din localitatea
Galicea, plasa Cuca, expropriate prin Legea
pentru Reforma Agrară din 23 martie 1945,
adoptată de guvernul condus de Petru Groza,
ori deciziile ulterioare. Retrocedări selective,
către urmaşi, după 1990. Surse arhivistice şi
alte atestări documentare. (I.I.Ş.).
STĂNCULESCU,
Gheorghe
V.
(Bălceşti, Vâlcea, 9 septembrie 1924 – Piteşti,
Argeş, 7 iunie 2011). Ziarist, manager.
Stabilit, definitiv, la Piteşti, din 1952. Liceul
Alexandru Lahovari, Râmnicu Vâlcea (1942),
Şcoala de Pilotaj, Craiova, Dolj (1944),
combatant, al Doilea Război Mondial, Frontul
de Vest (1944-1945), radiolocaţie, aviaţia
militară, Facultatea de Filosofie-Istorie,
Bucureşti (1973). Specializări periodice,
jurnalism, Bucureşti (1950~1974). Activitate
în domeniu: cotidianul Înainte, Craiova
(1945-1949); şef, Secţia Presă, Râmnicu
Vâlcea (1949-1950); redactor şef fondator,
cotidianul Drum Nou, Râmnicu Vâlcea
(1950-1952). Distinct: redactor-şef, ziarul
Secera şi Ciocanul, Piteşti (1952-1985);
membru, Colegiul de Redacţie, revista Argeş,
Piteşti (1966-1985), coordonator (19741982); preşedinte, Uniunea Ziariştilor din
România,
Filiala
Argeş
(1955-1985).
Numeroase studii, articole, analize, rapoarte,
interviuri, reportaje, reuniuni tematice
naţionale şi internaţionale. Implicări constante
în viaţa Cetăţii. Aprecieri publice antume şi
postume. (C.I.S.).

STĂNCULESCU, Dumitru D. (n.
Ciumeşti/Argeşelul, Mărăcineni, Muscel, 25
iulie 1929). Economist, manager. Şcoala
Medie Tehnică de Comerţ, Piteşti, Argeş
(1952), Institutul de Ştiinţe Economice,
Bucureşti (1970). Stagiu în Franţa. Activitate
specializată: economist, şef serviciu, director
comercial, Uzina de Piese Auto, Vasile
Tudose, Colibaşi/Mioveni, Argeş (19571969); contabil-şef, director financiar
Întreprinderea
de
Autoturisme,
Colibaşi/Mioveni,
Argeş
(1969-1977);
director, Direcţia Export-Import, Grupul
Uzinelor de Autoturisme, Piteşti (1977-1978);
director, Întreprinderea de Comerţ Exterior
(1980-1982), director economic (1982-1990),
Centrala de Autoturisme, Piteşti; director
economic, SC Auto Ro SA, Piteşti (19901997). Studii, analize, rapoarte, reuniuni
tematice
naţionale
şi
internaţionale.

STĂNCULESCU, Ilie (Râca, Argeş,
1906 – Câmpulung, Argeş, 1977). Profesor
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Bogdan Fl. I. S. (n. Bucureşti, 12 iunie
1972), medic manager; Liceul Gheorghe
Lazăr, Bucureşti (1991), Universitatea Titu
Maiorescu, Bucureşti (1999), licenţă,
Universitatea de Medicină şi Farmacie Carol
Davila,
Bucureşti
(1999);
activitate
specializată în Capitală: Spitalul Universitar
(1999-2001; 2009); companii farmaceutice
(2001-2009); SC Sanacas SRL (2010~);
acreditări, conservator de arte şi meserii,
stomatologie; studii, analize, rapoarte,
referate, reuniuni tematice, naţionale şi
internaţionale; colaborări externe; membru,
diverse foruri ştiinţifice şi obşteşti în
domeniu. Aprecieri comunitare. (N.P.L.).

gradul I, pedagogie, manager, publicist.
Şcoala Normală Carol I, Câmpulung Muscel
(1925), Universitatea din Bucureşti (1930).
Activitate didactică permanentă: Şcoala de
Aplicaţie/Liceul
Pedagogic,
Câmpulung
(1930-1962; director în mai multe etape);
Institutul Pedagogic/Universitatea din Piteşti,
Argeş (1962-1971). Volume importante (în
colaborare):
Psihologia
copilului
şi
psihologia pedagogică (1970); Câmpulung
Muscel. Ieri şi azi (1974). Numeroase studii,
articole, comunicări, reuniuni tematice în
domeniu. Colaborări, revistele: Muscelul
nostru (Câmpulung); Argeş (Piteşti);
Buletinul Societăţii de Ştiinţe Pedagogice
(Bucureşti).
Contribuţii
distincte
la
dezvoltarea învăţământului vocaţional din
Argeş-Muscel. Implicări constante în viaţa
Cetăţii. Profesor emerit (1967), alte aprecieri
comunitare antume şi postume. (I.M.D.).

STĂNESCU, Alexandra M. (Râmnicu
Vâlcea, 24 august 1944 – Bucureşti,
septembrie 2011). Profesoară, matematică,
scriitoare, editorialistă. Domiciliu în Piteşti,
Argeş (1952-1967). Şcoala Medie Nr.
2/Colegiul Zinca Golescu, Piteşti (1961),
Universitatea din Bucureşti (1966). Activitate
didactică şi redacţională, în Capitală (19672011). Rezidentă, Statele Unite ale Americii
(1991-1993). Volume importante (proză):
Trei zile de anchetă (1982); Nu vă aplecaţi în
afară
(1984);
Nevinovaţii
(1987);
Monologuri (1989); Singurătăţi (1994).
Colaborări permanente, rubrici tematice,
revistele:
România
literară,
Viaţa
românească (Bucureşti); Argeş, Calende
(Piteşti). Comentator politic, diverse mijloace
media din ţară sau străinătate (1990-2011).
Consemnări critice favorabile. Membră,
Uniunea Scriitorilor din România, Asociaţia
Bucureşti, alte aprecieri publice. (M.M.O).

STĂNESCU (Secolul XIX~). Familie
tradiţională din Hârseşti, Argeş. Proprietari
rurali şi urbani, medici, militanţi politici,
donatori comunitari. Mai cunoscuţi: Florea S.
(n. Hârseşti, Argeş), suprafeţe de teren, case,
alte bunuri cu valoare deosebită, localitatea
natală; Ioan F. S. (v.); Florin Alexandru I.
S. (n. Bucureşti, 11 februarie 1933 –
Bucureşti, deţinut politic, memorialist; d. 27
decembrie 2009), medic primar, medicină
legală, Şcoala Medie Matei Basarab,
Bucureşti (1952), Facultatea de Medicină,
Bucureşti (1970); condamnat, uneltire contra
ordinei publice, Tribunalul Militar Oraşul
Stalin/Braşov, 15 ani muncă silnică, executaţi
parţial (1959-1964); medic, unităţi sanitare
din Smârdan şi Măcin, Tulcea (1970-1971);
distinct: Institutul Medico-Legal Mina
Minovici, Bucureşti (1971-2000), primariat
(1980), director adjunct (1991, 1997-1998);
colaborări didactice universitare în Capitală
(1995-2000); membru, importante foruri
ştiinţifice
sau
obşteşti
naţionale
şi
continentale (1970~2009); colaborări externe;
numeroase studii, analize, rapoarte, interviuri,
reuniuni tematice, consemnări evocatoare;
diverse aprecieri publice antume şi postume;

STĂNESCU,
Alexandru
(n.
Ciumeşti/Argeşelu, Mărăcineni, Muscel,
1907- d. Piteşti, Argeş, 1972). Profesor gradul
I, matematică, manager. Liceul/Colegiul Ion
C. Brătianu, Piteşti (1926), Universitatea din
Bucureşti (1931). Activitate didactică la
Piteşti
(selectiv):
Liceul
Ion
C.
Brătianu/Liceul Nicolae Bălcescu (19411943; 1955-1960; 1963-1966); Şcoala Medie
Nr. 2/Colegiul Zinca Golescu (1960-1963,
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1953); şcolile Nr. 12, Piteşti, Goleşti – Sat,
Ştefăneşti (director), Topoloveni, Argeş
(1970-1985). Lector, Direcţia Presei şi
Tipăriturilor, Bucureşti, acreditat pentru
Argeş - Muscel (1953-1968), inspector
cultural, Piteşti (1968-1970). Distinct:
iniţierea sărbătoririi unui secol şi jumătate de
la înfiinţarea Şcolii Slobode Obşteşti, din
Goleşti,
Muscel
(1826-1976),
placă
memorială dedicată evenimentului. Colaborări
editoriale: revistele Tribuna şcolii argeşene,
Argeş; cotidianul Secera şi ciocanul, Piteşti.
Articole, studii, reportaje, analize, cronici,
interviuri, reuniuni tematice. Membru,
Uniunea Ziariştilor din România (1953), alte
aprecieri publice antume şi postume. (C.I.S.).

director); Liceul Economic/Grupul Şcolar
Maria Teiuleanu (1945-1948; 1966-1971,
director fondator). Preocupări constante
privind sporirea interesului elevilor pentru
studiul matematicii, stimularea performanţei
în domeniu; diversificarea metodelor de
predare a obiectului enunţat. Iniţiativă
distinctă: edificarea noilor clădiri pentru
Liceul Economic, astăzi, spaţii ale
Universităţii din Piteşti (Complexul Doaga).
Studii, articole, referate, interviuri, reuniuni
tematice naţionale. Implicări constante în
viaţa Cetăţii. Aprecieri comunitare, antume şi
postume. (I.M.D.).
STĂNESCU, Alexandru Octavi (n.
Bucureşti, 18 ianuarie 1946). Inginer
mecanic, manager, demnitar, parlamentar.
Participant la viaţa politică din Argeş, prin
demersuri economice şi sociale (1996-2000).
Colaborări ulterioare. Studii liceale,
Bucureşti (1964), Institutul Politehnic,
Bucureşti (1969). Activitate permanentă în
Capitală: şef secţie, director tehnic, director
general, Întreprinderea Mecanică de Utilaj
(1969-1983); ministru adjunct (1983-1992),
secretar de stat (1992-1995), ministru (19951996), Ministerul Economiei Naţionale.
Deputat de Argeş (1996-2000; 2000-2004),
reprezentând Partidul Democraţiei Sociale
din România/Partidul Social Democrat.
Reuniuni electorale, iniţiative legislative,
interpelări, interviuri, reuniuni internaţionale.
După 1990, implicat în: restructurarea
industriei argeşene; promovarea investiţiilor;
atragerea
agenţilor economici externi;
constituirea societăţilor mixte. Aprecieri
publice. (C.D.B.).

STĂNESCU,
Aurora
(Sfârşitul
secolului XIX - Prima jumătate a secolului
XX). Mare proprietar funciar din Argeş.
Întinse suprafeţe de teren, localitatea Şuici,
plasa Argeş, expropriate, parţial, prin Legea
pentru Reforma Agrară din 23 martie 1945,
adoptată de guvernul condus de Petru Groza,
ori deciziile ulterioare. Retrocedări selective,
către urmaşi, după 1990. Surse arhivistice şi
alte atestări documentare. (I.I.Ş.).
STĂNESCU, Constantin (Secolul
XX). Jurist, proprietar urban şi rural, militant
politic. Originar din Argeş. Studii liceale,
Piteşti; Facultatea de Drept, Bucureşti.
Suprafeţe de teren, case, alte bunuri cu
valoare deosebită, Piteşti şi localităţi
apropiate. Avocat, Baroul Argeş. Apărarea
intereselor unor familii cunoscute, apreciat în
domeniu. Membru fondator: Comitetul
Naţional Antifascist, Filiala Piteşti (1934);
Blocul Democratic, secretar, Secţiunea Argeş
(1935, sediul, strada 1 mai, Nr. 2, Piteşti, casa
Victor Lehrer); Grupul
Avocaţilor
Democraţi (1936). Director, publicaţia locală
Omul liber, Piteşti (1935-1936), susţinerea
constituirii
Frontului
Popular
şi
a
personalităţilor implicate în Procesul mişcării
antifasciste din România (25 martie 1936).
Apropieri doctrinare de stânga cu: Petre
Constantinescu-Iaşi, Petru Groza, Nicolae

STĂNESCU, Aurel N. (Ţigăneşti,
Topoloveni, Muscel, 24 ianuarie 1925 –
Piteşti, Argeş, 5 decembrie 1993). Profesor,
limba şi literatura română, manager,
publicist. Şcoala Normală, Craiova, Dolj
(1945), Institutul Pedagogic de 3 ani, Piteşti
(1969). Specializare, jurnalism, Bucureşti.
Activitate didactică: unităţi de învăţământ
primar, judeţele Muscel şi Satu Mare (1945-
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adjunct (1952-1955), Şcoala de Arte şi
Meserii, Piteşti. Director: Şcoala Profesională
de Ucenici Metal – Lemn (1955-1957); Şcoala
de Meserii (1957-1962); Şcoala Profesională
Textila/Grupul
Şcolar
Textile
–
Confecţii/Liceul Industrial Textila (19621980), astăzi, Colegiul Tehnic Armand
Călinescu, Piteşti. Contribuţii definitorii la
redimensionarea instituţiilor de învăţământ
amintite, diversificarea profilului instructiv,
extensia clădirilor, amenajarea laboratoarelor,
cabinetelor, atelierelor, sălilor de sport,
internatelor. Volum important: Monografia
Liceului Textila (1982). Numeroase articole,
studii, interviuri, reuniuni tematice locale sau
naţionale. Implicări constante în viaţa Cetăţii.
Aprecieri publice antume şi postume.
(M.G.R.).

Lupu, Lucreţiu Pătrăşcanu, Constantin–Titel
Petrescu, Gheorghe Vlădescu-Răcoasa, Ştefan
Voitec, lideri ai organizaţiilor politice din
Capitală sau din Argeş. Nominalizat în Istoria
municipiului Piteşti (1988), alte atestări
documentări. Aprecieri publice antume şi
postume. (I.F.B.).
STĂNESCU, Constantin S. (n. Piteşti,
Argeş, 22 octombrie 1953). Profesor
universitar, fizică. Liceul/Colegiul Alexandru
Odobescu, Piteşti (1972), Universitatea din
Bucureşti (1976). Doctorat, fizică, Piteşti
(2000). Activitate didactică: Grupul Şcolar al
Ministerului Industriei Uşoare/Liceul Armand
Călinescu, Piteşti (1976-1990); Universitatea
din Piteşti (1990~), şef, Catedra Fizică,
profesor (2007). Volume importante (în
colaborare): Metodica predării fizicii (1995);
Electronică fizică (1998); Optica (2000);
Electronică industrială (2001); Transmisia
semnalelor
(2001).
Studii,
articole,
comunicări, reuniuni tematice naţionale şi
internaţionale. Membru, diverse asociaţii
specializate în domeniu. Implicări constante
în viaţa Cetăţii. Aprecieri publice. (M.C.S.).

STĂNESCU, George (Piteşti, Argeş,
19 noiembrie 1879 – Iaşi, 24 februarie 1917).
Institutor, funcţionar de stat, instrumentist,
vioară, muzică de cameră. Şcoala Normală,
Bucureşti (1897). Activitate didactică
permanentă: Târgu Ocna (Bacău), Odobeşti
(Vrancea), Alexandria (Teleorman), Sinaia
(Prahova), Piteşti (1897-1911). Revizor şcolar
pentru judeţul Argeş (1911-1913). Distinct,
profesor, Liceul/Colegiul Ion C. Brătianu,
Piteşti (1909~1916). Notificat, frecvent,
George Stănescu - Delar. Implicări constante
în viaţa Cetăţii: membru marcant, Liga
Culturală,
secretar,
Secţiunea
Piteşti;
component al cvartetului de coarde (vioara a
2-a), Piteşti, dirijor, Remus Macarie (v.),
repertoriu universal. Refugiat în Moldova
după ocuparea reşedinţei Argeşului de trupele
germane (noiembrie 1916). Decedat pe timpul
molimei de tifos exantematic, evocare
memorială, Nicolae Iorga. Nominalizat în
Istoria Municipiului Piteşti (1988), alte
aprecieri publice antume şi postume.
(I.M.D.).

STĂNESCU, Emil Gh. ((Piteşti,
Argeş, 3 octombrie 1891 - ?). Ofiţer de
carieră, stat-major, jurist, general. Şcoli
militare în România. Facultatea de Drept,
Bucureşti. Participant la marile evenimente
strategice din prima jumătate a secolului XX.
Iniţiative legislative în domeniu, alte studii,
analize, rapoarte, documente oficiale. Ordine
şi medalii române sau străine. General de
brigadă, magistrat (1945). Diverse aprecieri
publice antume şi postume. (G.I.N.).
STĂNESCU, Filip B. (Silişteni, Lunca
Corbului, Argeş, 24 octombrie 1919 – Piteşti,
Argeş, 2 septembrie 2006). Profesor,
geometrie descriptivă, desen tehnic, manager,
publicist. Liceul Industrial, Piteşti (1941),
module
pentru
reconversie
didactică
(1947~1958). Succesiv: desenator tehnic,
Prefectura Argeş (1941-1943); pedagog
(1943-1947), profesor (1947-1955), director

STĂNESCU, Gheorghe (n. Slătioarele,
Băbana, Argeş, 1924). Economist, manager,
publicist. Institutul de Ştiinţe Economice şi
Planificare Vladimir Ilici Lenin, Bucureşti
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Comunal (1 septembrie 1912); dezvelirea
bustului dedicat lui Gheorghe Ionescu-Gion
(v.); elaborarea studiului privind alimentarea
cu apă potabilă a localităţii; inaugurarea
sediului Băncii Populare din zona centrală;
diversificarea activităţii Secţiei Piteşti a Ligii
Culturale; organizarea întrunirii cetăţeneşti
îndreptate împotriva războaielor balcanice.
Statistic, pentru reşedinţa Argeşului: 519,5 ha
suprafaţă, 2 552 de clădiri, 30 de fabrici şi
ateliere mai mari, trei cinematografe, un local
de teatru în construcţie, 19 722 de locuitori
stabili. Colaborări la presa timpului. Analize,
rapoarte, diverse reuniuni tematice. Aprecieri
comunitare antume şi postume. (T.N.M.).

(1951). Activitate specializată: director,
Şcoala Medie Tehnică de Statistică, Caracal,
Olt (1952-1955); inspector şef (1955-1968),
director (1968-1990), Direcţia Judeţeană de
Statistică, Olt. Cadru didactic asociat (19681975): Universitatea din Craiova, Dolj;
Institutul Politehnic, Bucureşti. Emisiuni
media, Studioul de Televiziune, Craiova
(1970-1980). Volume importante (coautor):
File de istorie ale oraşului Slatina (1970);
Monografia Judeţului Olt
(1974).
Colaborări tematice, Facultatea de Sociologie,
Bucureşti, privind populaţia şi urbanizarea în
judeţul Olt. Redactor responsabil, anuarele
statistice ale judeţului Olt. Numeroase studii,
articole, analize, rapoarte recensăminte,
reuniuni regionale şi naţionale. Aprecieri
publice. (C.D.B.).

STĂNESCU, Grigore (Secolul XX).
Proprietar urban, lucrător industrial, înalt
funcţionar public. Pregătire profesională,
activitate productivă, responsabilităţi obşteşti,
ateliere particulare din Muscel. Primar al
oraşului Câmpulung, Argeş (1950-1953).
Iniţiative privind: relansarea economiei locale
etatizate; refacerea pavajelor stradale;
extinderea reţelelor electrice, de apă şi
canalizare; mărirea numărului de elevi în
şcolile generale. Distinct: înfiinţarea Casei de
Cultură (1950), Bibliotecii (1950), Muzeului
(1952) din localitate. Diverse atestări
documentare. Aprecieri comunitare antume şi
postume. (M.M.B.).

STĂNESCU,
Gheorghe
(n.
Flămânzeşti, Curtea de Argeş, 11 august
1928). Artist plastic, sculptură, ceramică,
artă metamorfozată. Studii medii, Bucureşti,
Institutul de Arte Plastice Nicolae Grigorescu
(1949). Documentare externă, Federaţia Rusă
(1936). Expoziţii personale, Bucureşti (1967,
1969). Exprimări externe, Roma, Italia (1970,
1971). Lucrări în colecţii muzeale sau
particulare (bronzuri, teracotă, gips, aramă
bătută, decoruri de teatru). Apropiat
proiectelor culturale din Argeş-Muscel.
Membru, Uniunea Artiştilor Plastici din
România, Filiala Bucureşti, premiul pentru
compoziţia Horia, Cloşca şi Crişan (1966),
alte aprecieri publice. (S.C.N.).

STĂNESCU,
Ileana
(Leordeni,
Muscel, 23 iunie 1909 – Piteşti, Argeş, 30
ianuarie 1991). Actriţă de teatru şi film.
Autodidact. Prezenţe scenice în România,
Austria, Germania. Instructor cultural,
Consiliul Regional/Judeţean al Sindicatelor
Argeş (1950-1966), pentru formaţii ale
amatorilor din unităţi industriale, comerciale
şi de transport, instituţii publice, localităţi
rurale. Implicări constante în proiectele
timpului. Premii la concursurile locale, zonale
sau republicane, alte aprecieri publice antume
şi postume. (P.A.D.).

STĂNESCU, Gheorghe M. (Sfârşitul
secolului XIX – Prima jumătate a secolului
XX). Proprietar imobiliar, înalt funcţionar
public. Primar al oraşului Piteşti, Argeş
(1911-1912),
preşedintele
Consiliului
Comunal Urban. Succese ale etapei:
continuarea
demersurilor
în
vederea
introducerii iluminatului electric; contract cu
Uzina Metalurgică, Ploieşti, Prahova, pentru
livrarea pieselor din fier forjat necesare
colectorului principal din sistemul canalizării
menajere, aprobat prin Decizia Consiliului
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franceză, germană, engleză. Diverse aprecieri
publice antume şi postume. (A.A.D.).

Hunedoara, august 1965). Medic primar,
neuropsihiatrie, medicină legală, deţinut
politic, publicist. Seminarul Teologic
Veniamin, Iaşi (1916), Liceul Matei Basarab,
Bucureşti (1917), Facultatea de Medicină,
Bucureşti (1924). Stagii: Franţa (1928-1930),
Institutul de Medicină Legală şi Psihiatrie,
Paris (1929). Activitate specializată: Spitalul
de Boli Mintale, Sibiu (1924-1928); Clinica
de Psihiatrie, Paris (1928-1930); Catedra de
Medicină Legală, Facultatea de Medicină
Bucureşti (1931-1936, 1945-1949); Spitalul
Penitenciarului Văcăreşti, Bucureşti (19331938); Institutul Medico-Legal, Bucureşti
(1938-1945), Spitalul Central Profesor dr.
Gheorghe Marinescu, Bucureşti, Secţia
Bălăceanca, Ilfov (1954-1965). Primariat,
neuropsihiatrie (1935). Deţinut politic (19491954), penitenciarele: Jilava (Ilfov), Târgşor
(Prahova), Făgăraş (Braşov). Numeroase
studii, articole, conferinţe, comunicări,
reuniuni tematice naţionale şi internaţionale.
Colaborări, publicaţiile: Timpul, Universul,
Era nouă, Neamul evreesc, Semnalul.
Membru fondator: Academia Internaţională
de Medicină Legală, Germania (1939);
Societatea Naţională de Psihologie; Revista
Română de Criminologie (1942, secretar de
redacţie). Donator comunitar. Premiul
Academiei Române (1936), alte aprecieri
publice antume şi postume. (C.G.C.).

STĂNESCU, Nicolae N. (Sfârşitul
secolului XIX – Prima jumătate a secolului
XX). Proprietar urban şi rural, jurist,
parlamentar. Suprafeţe de teren, imobile, alte
bunuri cu valoare deosebită, Bucureşti şi
localităţi apropiate. Avocat, Baroul Jifov.
Apărarea intereselor unor familii cunoscute
din România. Deputat de Argeş (1931-1932),
reprezentând Uniunea Naţională Nicolae
Iorga, Bucureşti. Propuneri legislative,
interpelări, declaraţii politice, interviuri.
Contribuţii la evoluţia administraţiei locale în
perioada interbelică. Diverse aprecieri
comunitare antume şi postume. (C.D.B.).
STĂNESCU, Steliana Gh. (n. Rucăr,
Muscel, 1 aprilie 1928). Profesoară gradul I,
ştiinţe naturale, manager, lider sindical. Soţia
lui Aurică S. (v.), Şcoala Pedagogică de Fete,
Piteşti, Argeş (1949), Facultatea de Biologie,
Universitatea din Bucureşti (1968). Activitate
didactică permanentă: şcoli din CaraşSeverin, Muscel, Argeş (1951-1985).
Director, Şcoala Nr. 1/Nicolae Simonide,
Piteşti (1980-1985). Preşedinte, Sindicatul
Învăţământ, Piteşti (1955-1980). Membră:
Biroul Uniunii Sindicatelor din Învăţământ,
Bucureşti
(1970-1980);
Consiliul
de
Conducere, Inspectoratul Şcolar Argeş (19721980). Iniţiative distincte: editarea revistei
Tribuna şcolii argeşene (1970-1971);
reînfiinţarea, la 24 martie 1973, a Ateneului
Popular Gheorghe Ionescu-Gion (v.);
organizarea mai multor formaţii artistice ale
cadrelor didactice din Piteşti (orchestră de
cameră, orchestră populară, cor, teatru,
operetă), spectacole în diferite localităţi din
ţară. Studii, articole, analize, rapoarte,
reuniuni tematice naţionale şi internaţionale.
Aprecieri publice. (I.M.D).

STĂNESCU,
Ioan
Gh.
(Ciumeşti/Argeşelul, Mărăcineni, Muscel, 10
ianuarie 1898 - Piteşti, Argeş, 1945).
Economist, manager, poliglot. Studii liceale,
Câmpulung, Muscel (1916), Şcoala Militară
de Ofiţeri Rezervă, Sibiu (1924), Academia
Cooperaţiei, Bucureşti (1926), Academia de
Înalte Studii Comerciale şi Consulare, Gand,
Belgia (1928). Importante funcţii publice în
România. Distinct: director, Penitenciarul din
Piteşti (1933-1945). Gestionarea extinderii şi
dotării unităţii speciale în perioada
ministeriatelor
exercitate
de
Armand
Călinescu (v.). Studii, analize, rapoarte,
reuniuni tematice naţionale. Traduceri, limbile

STĂNESCU, Tiberiu C. (n. Slatina,
Olt, 26 iunie 1942). Medic primar, interne,
manager, publicist. Stabilit în Argeş din 1968.
Liceul Nicolae Bălcescu/Colegiul Ion. C.
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Alexandru S. (v.). Liceul de Băieţi/Colegiul
Ion C. Brătianu, Piteşti (1951), Institutul
Politehnic, Bucureşti (1956). Stagii: Franţa,
Statele Unite ale Americii. Doctorat, ştiinţe
tehnice,
Bucureşti
(1972).
Activitate
permanentă în Capitală: Institutul de Studii şi
Proiectări Hidroenergetice/ISPH (1956-1957;
1960-1970); Institutul pentru Planuri de
Amenajare
şi
Construcţii
Hidrotehnice/IPACH (1958-1960); Institutul
Naţional
de
Meteorologie
şi
Hidrologie/INMH (1970-1998), şef birou,
director ştiinţific. Volume importante (în
colaborare): Limnologia sectorului românesc
al Dunării (1965); Dunărea între Baziaş şi
Cetatea Ismail. Monografie hidrologică
(1967); Modele matematice în hidrologie
(1983); Hidrologie dinamică (1989).
Preocupări didactice universitare (asociat):
Bucureşti (1980~2000); Praga, Cehia
(1982~1992);
Teheran,
Iran
(1997).
Numeroase studii, comunicări, reuniuni
tematice
naţionale
şi
continentale,
granturi/contracte de cercetare, proiecte
privind fluviul Dunărea şi râurile Argeş,
Buzău, Colentina, Ialomiţa, Mureş. Titluri de
onoare, foruri europene în domeniu, membru
corespondent, Academia de Ştiinţe Agricole
şi Silvice, Bucureşti, premiile Emil Racoviţă
(1982) şi Gheorghe Munteanu-Murgoci
(1991) ale Academiei Române, alte aprecieri
publice antume sau postume. (I.D.P.).

Brătianu, Piteşti, Argeş (1960), Institutul
Medico-Farmaceutic,
Timişoara,
Banat
(1967). Doctorat, ştiinţe medicale, Craiova,
Dolj
(2004).
Activitate
specializată:
Circumscripţia Sanitară, Cotmeana, Argeş
(1968-1972); spitale din Bucureşti (19721976); Spitalul Curtea de Argeş (1976-1980);
Spitalul Racoviţa, Mioveni, Argeş (19801991); Spitalul Judeţean Argeş (1991 ~), şef,
Secţia Medicală II (1999-2007). Primariat în
1991. Colaborări didactice, Universitatea din
Piteşti (2006~). Studii, articole, comunicări,
reuniuni tematice naţionale şi internaţionale.
Membru, diverse foruri profesionale în
domeniu. Preşedinte, Asociaţia Medicală
Română, Filiala Argeş (1992~), alte aprecieri
comunitare. (C.G.C.).
STĂNESCU, Valeria Gh.
(n.
Bumbeşti - Piţic, Gorj, 7 noiembrie 1931).
Funcţionar public, parlamentar. Stabilită în
Argeş din 1953. Şcoala Medie/Colegiul
Ecaterina Teodoroiu, Târgu-Jiu, Gorj (1953).
Stagii de perfecţionare, Bucureşti. Activitate
permanentă în judeţul Argeş: inspector,
resurse umane, Gospodăria Agricolă de Stat,
Răteşti (1953-1961); director, căminele
culturale, Răteşti (1961-1967) şi Leordeni
(1967-1974). Lider, Organizaţia Leordeni a
Partidului Comunist Român, primar al
localităţii (1974-1983). Membră, Biroul
Consiliului Naţional al Femeilor din România
(1975-1985). Deputat de Argeş în Marea
Adunare Naţională, Circumscripţia Electorală
Topoloveni
(1975-1980),
reprezentând
Frontul Unităţii Socialiste. Consemnări de
factură monografică, turnee artistice, cor,
Belgia, Olanda,
Polonia. Gestionarea
inundaţiilor şi a vizitei şefului statului,
Nicolae Ceauşescu (v.), Leordeni, 19
octombrie 1976. Contribuţii la dezvoltarea
aşezării amintite în perioada contemporană.
Diverse aprecieri publice. (C.D.B.).

STĂNILOIU, Florina I. (n. Iaşi, 6
iunie 1949). Juristă, consilier juridic
coordonator. Stabilită la Piteşti, Argeş, din
1972. Liceul de Fete Mihai Eminescu, Iaşi
(1967), Universitatea Alexandru Ioan Cuza,
Iaşi (1972). Specializare, drept economic,
industria
de
automobile.
Activitate
permanentă:
Întreprinderea
de
Autoturisme/SC Automobile SA/Compania
Dacia Renault, Colibaşi/Mioveni, Argeş
(1972-2010). Implicări directe în respectarea
legislaţiei
privind:
organizarea
și
redimensionarea
unităţii
după
1990;
elaborarea Statutului Asociaţiei Salariaţilor;
privatizarea societăţii; aplicarea primului

STĂNESCU, Viorel Al. (Piteşti,
Argeş, 1 septembrie 1933 – Bucureşti, 16
august 2006). Inginer, hidroenergetică,
manager, cercetător, publicist. Fiul lui
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STĂNOIU, Andrei (n. Bughea de Jos,
Muscel, 18 august 1941). Sociolog, manager,
publicist. Şcoala Pedagogică din Câmpulung,
Argeş (1959), Universitatea din Bucureşti
(1964). Doctorat, sociologie, Bucureşti
(1981). Stagii: Statele Unite ale Americii
(1974-1975), Belgia (1992), Marea Britanie
(1992), Germania (1999), Spania (2000).
Activitate specializată în Capitală: Facultatea
de Filozofie (1964-1990); Ministerul Apărării
Naţionale (1990-2001); Universitatea Nicolae
Titulescu
(2001),
decan,
facultăţile
Administraţie Publică, Sociologie şi Asistenţă
Socială. Volume importante: Sociologia
familiei (1983, în colaborare); Sociologie
(1993, 1994); Sociologia juridică (1997,
1998, 2000). Traduceri şi adaptări tematice
din limba engleză. Numeroase studii, articole,
referate, comunicări, reuniuni profesionale
interne şi internaţionale. Membru, diverse
foruri ştiinţifice în domeniu. Implicări în
realizarea unor proiecte specifice zonei
Argeş-Muscel. Aprecieri publice. (O.M.S.).

Contract Colectiv de Muncă. Apărarea
intereselor firmei în procese din: Canada
(1992, 1994); Columbia (1995); Iordania
(1995); Franţa (1996, 1997, 1998); Slovenia
(1998). Studii, analize, rapoarte, reuniuni
tematice naţionale şi internaţionale. Membră,
diverse foruri profesionale în domeniu, alte
aprecieri publice. (M.T.D.).
STĂNIŞOR, Emilian Ion (n. Piteşti,
Argeş, 7 august 1955). Jurist, manager,
publicist, Liceul Nicolae Bălcescu/Colegiul
Ion C. Brătianu, Piteşti (1974), Universitatea
din Bucureşti (1980). Doctorat, ştiinţe
juridice, Bucureşti (2002). Exprimări externe:
Elveţia, Federaţia Rusă, Franţa (1996); Italia
(1997), Statele Unite ale Americii (1998).
Activitate
specializată
permanentă.
Jurisconsult:
Uniunea
Judeţeană
a
Cooperativelor Agricole de Producţie Argeş
(1980-1982); Institutul de Învăţământ
Superior, Piteşti (1982-1985); procuror:
Procuratura Locală, Piteşti (1985-2000),
prim-procuror adjunct (1993-2000); Parchetul
de pe lângă Curtea de Apel, Piteşti (20002001); Parchetul de pe lângă Curtea de Apel
Bucureşti (2006~). Distinct: Ministerul
Justiţiei, Bucureşti, director general, Serviciul
Administraţiei Penitenciarelor (2001-2005);
director adjunct, Institutul Naţional de
Criminologie,
Bucureşti
(2005-2006).
Preocupări didactice: Universitatea din Piteşti
(1993-2001);
Institutul
Naţional
de
Magistratură,
Bucureşti
(2001~);
Universitatea din Bucureşti (2004~). Volume
importante:
Monografia
sistemului
penitenciar din România (2002); Penologie
(2002, coordonator); Delicvenţa Juvenilă
(2003); Universul canceral (2004, în
colaborare); Penitenciarele din România la
timpul prezent (2005). Studii, articole,
rapoarte, analize, granturi/contracte de
cercetare, reuniuni tematice naţionale şi
internaţionale. Membru, diverse foruri
autohtone şi continentale în domeniu, alte
aprecieri publice. (A.A.D.).

STĂNOIU, Ion Al. (Cândeşti, Albeştii
de Muscel, 24 ianuarie 1935). Cercetător
ştiinţific, geologie, geografie, geomorfologie,
publicist. Şcoala Normală, Câmpulung, Argeş
(1953), Universitatea din Bucureşti (1958).
Doctorat, geologie, Bucureşti. Activitate
specializată: Întreprinderea de Prospecţiuni şi
Explorări Geologice/IPEG, Bucureşti (19581969); cercetător, Institutul Geologic Român,
Bucureşti (1969-1999). Documentări externe.
Volume importante (în colaborare): Geologia
României (1974); Bibliografia geologică şi
geografică a României (1981); Geotectonica
României (1984); Geologia zăcămintelor de
cărbuni (1987); Geotehnica terenurilor
metamorfice
din
România
(1997).
Numeroase
studii,
articole,
rapoarte,
comunicări, reuniuni tematice naţionale şi
internaţionale. Membru, diverse asociaţii
profesionale autohtone şi continentale în
domeniu. Aprecieri publice. (R.G.G.).
STĂTESCU, Constantin Gh. (Curtea
de Argeş, 27 noiembrie 1927 – Bucureşti, 5
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septembrie 1990). Jurist, profesor universitar,
demnitar. Liceul Comercial, Piteşti, Argeş
(1946), Universitatea Bucureşti (1950).
Doctorat, ştiinţe juridice, Bucureşti (1963),
docent
(1971).
Activitate
didactică
permanentă, Facultatea de Drept, Bucureşti
(1950-1990), profesor (1967), decan (19811984). Conducător de doctorat (1967).
Concomitent: expert judiciar, Ministerul
Învăţământului,
Bucureşti
(1951-1958);
judecător/vicepreşedinte, Tribunalul Suprem
al României (1958-1967); secretar, Comisia
Constituţională a Marii Adunări Naţionale
(1965-1969);
secretar,
Consiliul
de
Stat/secretar
prezidenţial
(1967-1975);
preşedinte, Tribunalul Suprem (1975-1977);
ministru al Justiţiei, Bucureşti (1977-1979).
Distinct:
ambasador
extraordinar
şi
plenipotenţiar al României în Regatul Ţărilor
de
Jos/Olanda
(1984-1990).
Volume
importante (autor, colaborare): Arbitrajul de
stat şi practica arbitrală (1962); Tratat de
drept civil. Teoria generală a obligaţiilor
(1981); Răspunderea civilă delictuală pentru
fapta altei persoane (1984; 2009); Drept
civil. Drepturi reale (1988); Drept civil.
Teoria generală a obligaţiilor (1992~1999).
Numeroase
studii,
articole,
referate,
comunicări, reuniuni tematice naţionale şi
internaţionale, proiecte legislative, dezbateri
teoretice. Exponent în domeniu, drept civil.
Membru, diverse foruri ştiinţifice autohtone şi
continentale. Eponimie, stradă în municipiul
Piteşti. Alte aprecieri publice antume şi
postume. (I.F.B.).

Monumente ale eroilor: Livezeni (1877-1878;
1916-1919); Rădeşti (1877-1878; 1916-1945);
Stâlpeni (1877-1878; 1916-1919; 1941-1945).
Şcoală (1838); cămin cultural (1948);
bibliotecă publică (1960); liceu (1968);
spital/centru medical. Banca Populară Sfânta
Treime (1916). Unităţi pentru exploatarea şi
prelucrarea
lemnului,
ceramică,
var,
balastieră. Cooperativa agricolă de producţie
(1959-1989); staţiune de maşini şi tractoare
(1960-1991);
complex
zootehnic
de
stat/ovine; asociaţie pomicolă şi de prestări
servicii (1970-1990). Ferme familiale
(1990~). Areal pomicol, forestier, zootehnic.
Turism rural. Punct de referinţă pe traseul
rutier Piteşti-Câmpulung-Braşov şi pe calea
ferată
Goleşti-Câmpulung.
Arhitectură
specifică reliefului colinar. Artă populară:
textile de interior, costume, folclor literar,
muzical, coregrafic. Târguri tradiţionale: 15
august; 8 septembrie; 14 octombrie. Înfrăţire
cu localitatea Mongrassano (Italia). Scriere
monografică (2009): Adrian Sămărescu
(coordonator).
Diverse
consemnări
geografice, istorice, economice. (G.I.C.).
STEAUA POPORULUI (1923~1927).
Publicaţie periodică lunară, apărută, cu
intermitenţe, la Câmpulung Muscel. Primul
număr: iunie 1923, subintitulat Ziar politic,
social şi cultural. Organ al Partidului
Poporului – Secţia judeţului Muscel. Girant
responsabil şi director politic: Eduard
Jacomin. Imprimare, Tipografia Gheorghe N.
Vlădescu (v.), Câmpulung Muscel. Alţi
directori: Ilie Patraulea (v.), Theodor Solacolu
(1926). Texte din Alexandru Averescu,
Nicolae Iorga. Colaboratori: Ion Ciulin,
Constantin Em. Marinescu, Vică Poenăreanu,
Ion Topoloveanu. Reportaje, informaţii,
analize, dezbateri, comentarii, corespondenţă.
(I.I.B.).

STÂLPENI (Secolul XV~). Comună
din judeţul Argeş, pe Râul Târgului,
aparţinând, tradiţional, zonei Muscel, satele
Stâlpeni, Dealu Frumos, Livezeni, Ogrezea,
Opreşti, Piţigaia, Rădeşti. Suprafaţă: 36,3
km2. Locuitori: 5 600 (1971); 5 033 (2008).
Atestare documentară medievală: Rădeşti
(1421); Stâlpeni/Stăpâni (1575). Biserici:
Rădeşti (1774/1867; 1939-1949); Stâlpeni
(1833-1836); Livezeni (1894-1896); Ogrezea
(biserică recentă din lemn); cruci de piatră:
Rădeşti (1593, 1848); Stâlpeni (1761).

STELEA, Nicolae (Sfârşitul secolului
XIX - Prima jumătate a secolului XX). Mare
proprietar funciar din Argeş. Întinse suprafeţe
de teren, clădiri, alte bunuri cu valoare
deosebită, localitatea Lăunele, plasa Cuca,
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de Bucureşti (1867), prima serie, Clasa
Eduard Wachman, Conservatorul Imperial de
Muzică, Paris, Franţa (1871). Activitate în
domeniu:
profesor,
muzică
vocală,
Conservatorul din Bucureşti (1872-1911);
dirijor, Teatrul Naţional Bucureşti (18771890); mentor fondator societăţi lirice şi
operă în limba română, Bucureşti (1885 ~
1904). Creaţii importante (selectiv): Imnul
păcii (cântată vocal-simfonică); Octetul în sol
major (arii, coruri, lieduri); În munţi, În alte
timpuri, Lacrimile, Între flori, Visul, În
crâng (miniaturi simfonice, compuse de
Căpăţâneni); Simfonia în la minor (noutate în
cultura română); Petra (drama lirică);
Sânziana şi Pepelea (feerie). Numeroase
partituri inspirate din versurile sau proza
scriitorilor autohtoni şi europeni, traduceri
(librete de operă şi operetă), studii, articole,
interviuri, muzică de cameră (vocală şi
instrumentală). Membru, diverse asociaţii
culturale naţionale, alte foruri publice. Volum
memorial: Viaţa în imagini (1962, Gabriel
Stephănescu). Eponimii: strada în Piteşti, bust
şi casă memorială la Căpăţâneni. Valoroase
aprecieri antume şi postume. (L.I.P.).

expropriate, parţial, prin Legea pentru
Reforma Agrară din 23 martie 1945, sau
deciziile ulterioare, adoptate de guvernul
condus de Petru Groza, ori deciziile
ulterioare. Retrocedări selective, către urmaşi,
după 1990. Surse arhivistice şi alte atestări
documentare. (I.I.Ş.).
STEMATE, Paraschiv I. (n. Ţuţuleşti,
Suseni, Argeş, 6 septembrie 1941). Inginer
mecanic, manager. Şcoala Medie Mixtă nr.
3/Colegiul Alexandru Odobescu, Piteşti,
Argeş (1959), Institutul Politehnic, Iaşi
(1965). Succesiv: diriginte de şantier,
combinatul Petrochimic/Arpechim, Piteşti
(1967-1969);
inspector
principal,
Inspectoratul de Stat pentru Controlul
Instalaţiilor de Ridicat/ISCIR, Teritoriul
Piteşti (1969-1978); şef, Departamentul
Mecano-Energetic şi Automatizări, Centrala
de Autoturisme Colibaşi/Mioveni, Argeş
(1978-1990); şef, Serviciul Tehnic, SC
AutoRo SA, Piteşti (1990-1998); director
general, SC Publitrans 2000 SA, Piteşti
(2000). Complementar: preocupări didactice,
Facultatea Tehnică, Piteşti (1968-1993);
consilier municipal, Piteşti (1996-2000);
reprezentant al Fondului Proprietăţii de
Stat/FPS în mai multe consilii de
administraţie, Piteşti (1996-2003); expert, SC
Întreţinere Ascensoare SRL, Piteşti (2003~).
Studii, analize, rapoarte, reuniuni tematice
autohtone. Contribuţii la: elaborarea normelor
privind reparaţiile cu caracter preventiv în
structurile
industriei
de
automobile;
implementarea criteriilor specifice privatizării
unităţilor din gospodăria comunală. Membru,
diverse asociaţii profesionale în domeniu, alte
aprecieri publice. (M.T.D.).

STERESCU, Daniel (A doua jumătate
a secolului XIX – Începutul secolului XX).
Proprietar imobiliar, înalt funcţionar public,
parlamentar. Primar al oraşului Curtea de
Argeş (1877-1888; 1906-1911). Distinct:
colecte pentru susţinerea Războiului de
Independenţă a României (1877-1878);
gestionarea încartiruirii soldaţilor din
Regimentul 10 Dorobanţi (1878), folosiţi la
reabilitarea şoselei Curtea de Argeş –
Câmpulung (două companii) şi a cuptorului
de pâine al Episcopiei (o companie). Special:
trasarea
bulevardului
dintre
Biserica
Domnească şi Mănăstirea Argeşului (1882),
proiect André Lecomte de Noüy (v.),
finalizarea lucrărilor (1885), plantare de tei,
iluminat cu lămpi de petrol, amenajarea unor
fântâni şi cişmele. Participare la sfinţirea
Bisericii Episcopale (12-14 octombrie 1886),
găzduirea, în casele proprii a regelui Carol I
(v.) şi a reginei Elisabeta (v.) pe timpul

STEPHĂNESCU,
George
M.
(Bucureşti, 13 decembrie 1843 – Bucureşti,
25 aprilie 1925). Compozitor, muzică
simfonică şi de operetă, mentor, Opera
Română, dirijor. Integrat arealului argeşean
prin domiciliu tradiţional, spaţiu de creaţie,
casă memorială, Căpăţâneni, Arefu. Liceul
Sfântul Sava, Bucureşti (1859), Conservatorul
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festivităţii amintite; prezenţă la punerea
pietrei fundamentale a Palatului Episcopal (13
octombrie 1886). Iniţierea construirii podului
peste râul Argeş, spre Râmnicu Vâlcea (19081912); înfiinţarea primei bănci populare
(1908) şi a primului cinematograf urban
(1910). Deputat şi senator de Argeş
(1888~1906). Colaborări la presa timpului,
interpelări legislative, diverse reuniuni
tematice. Valoroase aprecieri comunitare
antume şi postume. (N.I.M.).

Camera de Comerţ şi Industrie în istoria
economiei
argeşene
(2000).
Clădiri
naţionalizate (1950-1952) şi demolate (19691970), terenuri recuperate de urmaşi, parţial,
după 1990. Conexiuni cu numeroase familii
din România. Diverse atestări documentare.
(N.P.L.).
STERIADE, Florica M. (Fântânele,
Bacău, 10 mai 1913 - Ciocănăi, Moşoaia,
Argeş, 27 ianuarie 1978). Artist plastic,
pictură, profesoară, desen şi caligrafie.
Stabilită la Piteşti, Argeş, din 1945. Liceul
Oltea Doamna, Iaşi (1929), Academia de Arte
Frumoase, Iaşi (1937), Clasa Ştefan
Dumitrescu, Nicolae Tonitza. Concomitent,
Facultatea de Drept, Iaşi (1937). Activitate
didactică permanentă, şcoli din Bălţi,
Basarabia (1937-1938); Vânjuleţ, Mehedinţi
(1938-1940); Iaşi (1940-1945); Piteşti (19451970), selectiv, Liceul de Fete/Colegiul Zinca
Golescu
(1946; 1960-1963); Liceul de
Băieţi/Colegiul Ion C. Brătianu (1954-1956;
1963-1970). Numeroase expoziţii personale
sau de grup: Iaşi (1943; 1973); Bucureşti
(1954; 1967; 1968; 1969; 1971; 1976); Piteşti
(1956; 1969; 1971; 1977); Câmpulung, Argeş
(1974). Exprimări externe: Belgia, Cehia,
Elveţia, Federaţia Rusă, Franţa, Italia, Olanda.
Tablouri de referinţă: Orfanul; Portretul
tatălui; Transfăgărăşanul; Colţ din Trivale;
Coasta Atlanticului. Distinct: Teiul lui
Eminescu. Lucrări în colecţii muzeale şi
particulare. Diverse atestări documentare,
implicări constante în viaţa Cetăţii.
Consemnări critice favorabile, alte aprecieri
publice antume şi postume. (S.C.N.).

STERIADE (Secolul XIX~). Familie
tradiţională din Argeş, origine elenă.
Prorpietari urbani şi rurali, slujitori ai Curţii
Domneşti de la Bucureşti, funcţionari
negustori, cadre didactice, donatori. Terenuri,
imobile, alte bunuri cu valoare deosebită,
zona rezidenţială centrală, Piteşti şi localităţi
apropiate. Implicări comunitare permanente.
Mai cunoscuţi: Alexandru S., patron,
magazin de coloniale, delicatese, băuturi
spirtoase, casă fondată în 1900; membru
activ, Consiliul de Administraţie, Camera de
Comerţ şi Industrie, Piteşti (1925-1933), lider
local, Partidul Naţional Liberal; Gheorghe S.,
patron, depozit de coloniale, asociat,
Alexandru Diaconeasa (v.); membru activ,
Consiliul de Administraţie, Camera de
Comerţ şi Industrie, Piteşti (1929-1949);
Ştefan S., patron, magazin de pânzeturi,
bumbace englezeşti, asociaţi, Mihalache
Ionescu, Toma Tachescu; Polixenia S.,
profesoară, membră fondatoare, Societatea
Filantropică Matroana, Piteşti (17 august
1914), ajutoare sanitare acordate Armatei
Române; Jean S. (secolul XX), proprietar
imobiliar, zona centrală urbană Piteşti, spaţii
folosite, temporar (1948-1955), pentru:
Consilieratul Cultural Judeţean Argeş,
consilier-şef, Mihail Ghiţescu (v.); Căminul
Cultural
Judeţean
Argeş,
preşedinte
Haralambie Sepeţeanu (v.); Biblioteca
Orăşenească, preluată de la Ateneul Popular
Gheorghe Ionescu-Gion; Cenaclul literar
local; Florica S. (v.). Nominalizări: Anuarul
general al oraşului Piteşti şi judeţului Argeş
(1936); Istoria municipiului Piteşti (1988);

STERIAN, Paul E. (n. Râca, Argeş, 22
noiembrie 1946). Inginer, mecanică fină,
profesor universitar. Şcoala Medie, Liceul
Nicolae Bălcescu/Colegiul Ion C. Brătianu
Piteşti (1964), Institutul Politehnic, Bucureşti
(1971). Stagiu în Japonia (1975-1976).
Doctorat, fizică tehnică, Bucureşti (1977).
Activitate didactică şi de cercetare
permanentă,
Institutul/Universitatea
Politehnică, Bucureşti (1977-2011). Volume
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atestări documentare şi surse de arhivă.
Aprecieri publice. (S.I.C.).

importante: Transmisia optică a informaţiei,
I, II (1981); Fizică (1985); Laseri şi procese
multifotonice (1988). Conducător de doctorat.
Granturi/contracte de cercetare, studii,
articole, reuniuni tematice naţionale şi
internaţionale. Membru în importante
asociaţii în domeniu. Premiul Constantin
Miculescu al Academiei Române (1983), alte
aprecieri comunitare. Contribuţii la evoluţia
învăţămîntului superior tehnic din România.
(I.A.B.).

STOENESCU
(Secolul
XVIII~).
Familie tradiţională din Boţeşti, Dâmboviţa,
din 1950, Argeş. Proprietari funciari, preoţi,
cadre didactice, jurişti, ingineri, medici. Mai
cunoscuţi: Ilie N. Stoian/Stoenescu (v.);
Benedict I. S. (v.); Nicolae I. S. (v.); Ion N.
I. S. (inginer); Mircea N. I. S. (Boţeşti, 7
iunie 1933 – Boţeşti, Argeş, 2007); profesor,
istorie-geografie,
manager;
absolvent,
Universitatea din Bucureşti; activitate
didactică permanentă, Şcoala Boţeşti (până în
1993), director (1973-1980); Cecilia N. I. S.
(n. Boţeşti, 7 martie 1937), profesoară gradul
I, chimie (1979); absolvent: Şcoala Medie
Iulia Hasdeu, Bucureşti (1954), Universitatea
din Bucureşti (1959); activitate didactică
permanentă: şcolile Căteasca (1959-1960) şi
Boţeşti,
Argeş
(1960-1961);
Şcoala
Medie/Liceul Topoloveni, Argeş (19611994); căsătorită cu Ion I. Ştefan (v.); (n.
Boţeşti, 1908), învăţătoare; Ion I. N. S. (n.
Boţeşti, 1910), jurist, Facultatea de Drept,
Bucureşti (1932); avocat; Natalia I. N. S. (n.
Boţeşti, 1912), medic. Numeroase atestări
documentare. Conexiuni cu alte familii din
localitatea amintită sau aşezări limitrofe.
Aprecieri comunitare. (F.C.P.).

STERIOPOL, Ion (Găeşti, Dâmboviţa,
15 iunie 1899 - Piteşti, Argeş, 3 martie 1983).
Profesor gradul I, limba şi literatura franceză,
înalt funcţionar public, manager. Stabilit
definitiv la Piteşti, în 1940. Liceul/Colegiul
Ion C. Brătianu, Piteşti (1918), Universitatea
din Bucureşti (1922). Activitate didactică
permanentă, liceele: Gheorghe Lazăr şi
Sfântul Sava, Bucureşti (1922-1925);
Sighişoara, Mureş (1925-1926); Odorheiu
Secuiesc, Harghita (1926-1940); Ion C.
Brătianu, Piteşti (1940-1959, director, 19441952). Primar al oraşului Piteşti (1944),
preşedintele Consiliului Comunal Urban.
Confruntat cu urmările bombardamentelor
aviaţiei americane, din 6 mai 1944 şi 4 iulie
1944, rapoarte oficiale datate 20 mai 1944,
respectiv 5 iulie 1944. Preocupări literare,
analist al culturii franceze. Volume
importante (versuri): Parter japonez (1927);
Credinţe ucise (1940). Colaborări la ziare şi
reviste din ţară. Valoroase atestări
documentare. Diverse aprecieri publice
antume şi postume. (I.M.D.).

STOENESCU, Benedict I. (Boţeşti,
Dâmboviţa/din 1950, Argeş, 4 martie 1895 –
Bucureşti, 14 septembrie 1974). Jurist,
publicist. Seminarul Teologic, Bucureşti
(1916), Universitatea din Bucureşti (1918).
Activitate permanentă în domeniu. Judecător:
judecătoriile rurale din Ilfov, Bucoveni (19191920) şi Fierbinţi (1920-1922), respectiv
Filiaşi, Dolj (1922-1925); Tibunalul Târgu
Jiu, Gorj (1925-1929). Distinct: procuror:
Tribunalul Ilfov şi Curtea de Apel Bucureşti
(1929-1942); Parchetul de pe lângă Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie, Bucureşti (19421948), procuror general. Temporar, curţile cu
juraţi, Gorj (1925-1929) şi Ilfov (1929-2939);
procuror de şedinţă. Colaborări, periodicele:
Bilete de papagal; Curier judiciar; Le

STERIOPOL, Iordache S. (Bucureşti,
1779 - ?). Mare proprietar funciar şi urban din
Argeş, slujitor al Curţii Domneşti din
Capitală, medelnicer. Case la Piteşti, întinse
suprafeţe de teren în localităţi apropiate, venit
anual, 3 000 lei. Nominalizat, la 1829, în
Arhondologie
(Condica
rangurilor
boiereşti), document dezavuat şi ars de
revoluţionarii de la 1848 din Ţara
Românească. Donator comunitar. Diverse
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Diverse aprecieri şi consemnări documentare.
(S.C.N.).

moment (limba franceză); Ordinea; Palatul
de Justiţie, Bucureşti. Studii, articole note,
comentarii, reniuni tematice naţionale.
Contribuţii directe la organizarea şi
desfăşurarea primelor alegeri parlamentare
pentru Camera şi Senatul României Mari (29
noiembrie 1918), Secţia de Votare I,
Brătuleşti, Circumscripţia Ilfov. Membru,
diverse foruri profesionale. Alte aprecieri
publice antume şi postume. (A.A.D.).

STOENESCU, Grigore S. (Bucureşti,
1769 - ?). Mare proprietar funciar şi urban în
Argeş, slujitor al Curţii Domneşti din
Capitală, sluger. Case la Piteşti, întinse
suprafeţe de teren în localităţi apropiate, venit
anual, 500 de lei. Nominalizat, la 1829, în
Arhondologie
(Condica
rangurilor
boiereşti), document dezavuat şi ars de
revoluţionarii de la 1848 din Ţara
Românească. Diverse conlucrări comunitare.
Atestări de arhivă. (S.I.C.).

STOENESCU, Florea St. (n. Balş, Olt,
28 aprilie 1930). Inginer, mine şi geologie,
manager. Stabilit în Argeş din 1953.
Liceul/Colegiul Fraţii Buzeşti, Craiova, Dolj
(1949), Facultatea Exploatarea şi Prepararea
Minereurilor şi Cărbunelui, Bucureşti (1953).
Activitate productivă în domeniu: şef sector,
Întreprinderea Minieră Voievozi, Bihor (19531965); inginer principal (1965-1966), director
(1969-1990),
Intreprinderea
Minieră,
Câmpulung, Argeş. Preşedinte, Comisia
Economică a Raionului Muscel (1966-1968).
Documentări externe. Contribuţii importante
la:
dezvoltarea
bazinului
carbonifer
Câmpulung; deschiderea noilor exploatări
miniere Aninoasa, Coteşti şi Capu Piscului
(Godeni); reabilitarea galeriilor şi abatajelor
vechi; mecanizarea extragerii şi transportului
cărbunelui în subteran sau la suprafaţă.
Invenţii brevetate pentru efectuarea sondajelor
de mică adâncime. Prezenţă activă în viaţa
localităţilor din zona tradiţională Muscel,
susţinerea proiectelor pentru reabilitarea
monumentelor
istorice
şi
dezvoltarea
economică a oraşului Câmpulung. Studii,
analize, rapoarte, interviuri, reuniuni tematice.
Aprecieri publice. (I.D.P.).

STOENESCU, Ilie N. (Boţeşti,
Dâmboviţa, din 1950, Argeş, 1866 – Boţeşti,
Dâmboviţa, din 1950, Argeş, 29 iunie 1934).
Proprietar funciar, preot, învăţător, donator
comunitar. Fiul lui Nicolae Stoian,
patronimic, Stoenescu. Seminarul Teologic,
asimilat învăţător. Activitate didactică
permanentă, director, Şcoala Primară, Boţeşti
(1890-1930). Fondator, Banca Populară
Amiciţia, Boţeşti. Preocupări constante
privind evoluţia satului natal, conservarea
tradiţiilor rurale, promovarea spiritualităţii
autohtone,
pregătirea
elevilor
pentru
admiterea la instituţii de grad superior. Arbore
genealogic reprezentativ: şapte copii, viitori
jurişti, cadre didactice, medici. Implicări
permanente în viaţa socială, participări la
numeroase reuniuni zonale sau naţionale.
Bust, amplasat în faţa Şcolii Boţeşti, înscris în
monografii tematice, alte aprecieri publice
antume şi postume. (M.G.R.).
STOENESCU, Nicolae I. (Boţeşti,
Dâmboviţa, din 1950, Argeş, 24 ianuarie 1900
– Boţeşti, Argeş, 1 iulie 1978). Proprietar
funciar, cadru didactic gradul I (1938),
donator comunitar. Fiul lui Ilie N. S. (v.).
Şcoala Normală, Bucureşti (1918). Activitate
permanentă, Şcoala din Boţeşti: învăţător
(1918~1948); profesor, limba română (19481960). Preşedinte, Banca Populară Amicitia,
Boţeşti (1934-1941), combatant, Al Doilea
Război Mondial (1941-1945), ofiţer, Vânători

STOENESCU, Gheorghe (Secolul
XIX). Artist plastic, pictură, portretist.
Integrat
spiritualităţii
argeşene
prin
executarea unor lucrări de artă sacră. Studii
specializate în Capitală, elevul lui Gheorghe
Tattarescu (1820-1894). Distinct: pictarea
bisericii din Buneşti, Mălureni, Argeş (1881)
şi a Catedralei Sfântul Gheorghe, Piteşti
(1889), manieră neorenascentistă (ulei).
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Infanterie. General de brigadă (1942). Ordine
şi medalii române şi germane, alte aprecieri
publice antume ori postume. (G.I.N.).

de Munte. Preocupări constante pentru
dezvoltarea
satului
natal,
eradicarea
analfabetismului,
generalizarea
învăţământului de şapte ani, conservarea
tradiţiilor
rurale.
Iniţiative
distincte:
organizarea atelierului de lucru manual pentru
elevi (tâmplărie, lăcătuşărie, croitorie,
cusături naţionale); amenajarea expoziţiei
permanente de artă populară, numismatică,
zoologie; înfiinţarea Societăţii Culturale
Lumina şi a bibliotecii publice. Implicări în
viaţa socială, participări la diverse reuniuni
zonale, nominalizat în monografii tematice,
alte aprecieri antume şi postume. (M.G.R.).

STOENEŞTI (Secolul XVI~). Comună
din judeţul Argeş, pe cursul superior al râului
Dâmboviţa, aparţinând, tradiţional, zonei
Muscel, satele Stoeneşti, Bădeni, Coteneşti,
Lunca Gârtii, Piatra, Slobozia, Valea
Bădenilor. Suprafaţă: 109,2 km2. Locuitori:
4800 (1971); 4592 (2008). Atestare
documentară medievală: Bădeni (1560);
Stoeneşti (1568); Coteneşti (1578). Biserici:
Coteneşti (1781); Bădeni (1831, 1837-1841);
Piatra (1907-1916); Stoeneşti (1929-1939);
cruci de piatră: Stoeneşti (1593-1601; 1621;
XIX); Bădeni (1726, 1791, 1844). Tabără
legendară (1595), Mihai Viteazul (v.).
Monument al eroilor: Stoeneşti (1877; 1916).
Şcoală (1835); cămin cultural (1948);
bibliotecă publică (1948). Banca Populară
Cetăţuia Negru Vodă, activă în perioada
1903-1930. Unităţi de exploatare şi prelucrare
a lemnului, balastieră. Subsol bogat în
calcaruri şi argile, materie primă pentru
industria varului şi a cimentului. Cooperativă
agricolă de producţie (1962-1989). Areal
forestier, zootehnic, pomicol. Asociaţii
familiale (1990~). Turism rural. Punct de
referinţă pe traseele rutiere: CâmpulungBraşov; Câmpulung-Târgovişte. Arhitectură
specifică reliefului colinar. Artă populară:
textile de interior, costume, folclor literar,
muzical, coregrafic. Înfrăţire cu localitatea
Tarsia
(Italia).
Scrieri
monografice:
Gheorghe M. Raşcu (1931); Viorel Petre
Ghinete
(2008).
Diverse
consemnări
geografice, istorice, economice, etnografice.
(G.I.C.).

STOENESCU,
Şerban
(Sfârşitul
secolului XIX - Prima jumătate a secolului
XX). Mare proprietar funciar din Argeş.
Întinse suprafeţe de teren, localitatea Valea
Mărului, plasa Piteşti, expropriate, parţial,
prin Legea pentru Reforma Agrară din 23
martie 1945, adoptată de guvernul condus de
Petru Groza, ori deciziile ulterioare.
Retrocedări selective, către urmaşi, după
1990. Surse arhivistice şi alte atestări
documentare. (I.I.Ş.).
STOENESCU, Trifon N. (Negraşi,
Argeş, 7 februarie 1890 - ?). Ofiţer de carieră,
infanterie, general. Şcoala Militară de
Infanterie,
Bucureşti
(1910),
Şcoala
Superioară de Război, Bucureşti (1922).
Combatant: Campania Balcanică (1913),
sublocotenent, Regimentul 30 Dorobanţi
Muscel); Primul Război Mondial (19161918), locotenent, Frontul Carpatic (1916),
Frontul din Moldova (1917), Regimentul 30
Dorobanţi Muscel; Al Doilea Război Mondial
(1941-1945), Frontul de Est (1941-1944),
luptele de la Cotul Donului (comandant,
Regimentul 14 Infanterie, ulterior, Divizia 14
Infanterie). Importante funcţii de comandă în
perioada înterbelică: Biroul Informaţii, Corpul
4 Armată; Biroul II Informaţii, Inspectoratul
General de Armată; Biroul III Şcoli,
Inspectoratul General Infanterie; Regimentul
Instrucţie, Centrul de Instrucţie, Infanterie;
Grupul 2 Grăniceri Pază; Brigada XXI

STOIA, Ion C. (Strâmbeni, Căldăraru,
Argeş, 1899 - Bucureşti, 1976). Medic
primar, reumatologie. Liceul/Colegiul Ion C.
Brătianu, Piteşti, Argeş (1918), Facultatea de
Medicină, Bucureşti (1924). Doctorat, ştiinţe
medicale, Bucureşti. Stagii externe. Activitate
specializată permanentă în Capitală: Spitalul
Brâncovenesc (1924-1932), şef, Secţia
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Implicat direct în: realizarea Centralei
telefonice semiautomate din Piteşti (proiect
belgian); instalarea sistemului automat
interurban
Piteşti-Bucureşti-ConstanţaBraşov; montarea centralelor distincte de pe
platformele industriale din Argeş. Proiecte,
analize, rapoarte, interviuri pe diverse teme.
Aprecieri publice. (I.D.P.).

Medicină Internă; Spitalul şi Dispensarul
Policlinic Central Invalizi, Orfani, Văduve de
Război/IOVR
(1932-1954;
1964-1968).
Fondator, Şcoala românească şi societatea
autohtonă de reumatologie, secretar general
(1947). Volume, studii, referate, comunicări,
reuniuni tematice naţionale şi internaţionale.
Premii în domeniu. Membru, Academia de
Ştiinţe din România (1939). Eponimie:
Centrul Metodologic de Reumatologie din
Bucureşti. Importante aprecieri publice
antume şi postume. (C.C.C.).

STOIAN, Victor Gh. (Râca, Argeş, 30
septembrie 1965 – Braşov, 26 decembrie
1989). Muncitor industrial, construcţii, unităţi
economice din Braşov. Implicat în
evenimentele protestatare din decembrie
1989, rănit mortal, zona Fabrica de Şuruburi
din localitate. Decedat, după operaţie, Spitalul
Judeţean de Adulţi. Înhumat la Braşov.
Diverse recunoaşteri publice postume.
(R.P.C.).

STOIAN, Crăciun (Secolul XIX).
Proprietar urban, funcţionar public, amploiat.
Case la Piteşti; mahalaua Tabaci (1836),
deputat, Sfatul Orăşenesc. Implicat direct în
evenimentele revoluţionare de la 1848
reşedinţa Argeşului, rânduit poliţai. Iniţiator,
arderea Regulamentului Organic şi a
Arhondologiei (Condica rangurilor boiereşti),
depunerea jurământului pe Noua Constituţie
(Proclamaţia de la Islaz), adunare organizată
în Grădina Publică din Piteşti (începutul lunii
septembrie 1848). Anchetat prin Comisia
specială instituită pentru condamnarea capilor
mişcării,
destituit.
Nominalizat
în
documentele oficiale ale timpului. Aprecieri
comunitare. (S.I.C.).

STOIAN,
Victoria
(Topoloveni,
Muscel, 4 octombrie 1946). Sociolog,
funcţionar de stat, publicist. Liceul Teoretic
Topoloveni, Argeş (1964). Universitatea din
Bucureşti (1969). Activitate specializată în
Capitală. Redactor: Editura Militară (19691970); Biblioteca Centrală Universitară
(1970-1979;
1984-1998);
Biblioteca
Naţională a României (1998-2001, redactor
şef). Distinct: secretar şef, Institutul de Arte
Plastice Nicolae Grigorescu (1979-1984),
director, Ministerul Culturii şi Cultelor (20012003), consilier (2003~). Colaborări didactice
facultăţi din Bucureşti. Studii, articole,
referate, comunicări, reuniuni tematice
naţionale şi internaţionale. Contribuţii directe
(2002) la elaborarea legislaţiei în domeniul
culturii scrise autohtone (biblioteci, depozit
legal, promovarea continentală). Membră în
diverse foruri ştiinţifice din România.
Implicări constante în realizarea unor proiecte
specifice zonei Argeş - Muscel. Aprecieri
comunitare. (O.M.S.).

STOIAN, Ion Gh. (n. Telega, Prahova,
25 octombrie 1933). Inginer, electrotehnică,
manager, om de afaceri. Stabilit în Piteşti,
Argeş, din 1960. Liceul Nicolae Grigorescu,
Câmpina, Prahova (1953), Institutul de
Maşini şi Aparate Electrice, Craiova, Dolj
(1958), Facultatea de Electronică şi
Telecomunicaţii, Bucureşti (1969). Stagii:
Belgia, Franţa. Activitate productivă: şef
laborator,
Intreprinderea
Energo-Petrol,
Câmpina (1958-1960), invenţii brevetate;
inginer-şef, Direcţia Judeţeană de Poştă şi
Telecomunicaţii, Argeş (1960-1968); şef:
Oficiul de Telecomunicaţii, Piteşti (19681980);
Serviciul
Investiţii-Dezvoltare,
Centrala
Industrială
de
Autoturisme,
Colibaşi/Mioveni
(1980-1990).
Patron
fondator, SC Partener SRL, Piteşti (1991~).

STOIAN, Vochiţa (n. Dâmbovicioara,
Muscel, 15 mai 1936). Rapsod, versuri şi
muzică
populară
românească,
port
tradiţional. Exprimări naţionale: concursuri,
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interferenţe spre Bucureşti, Curtea de Argeş,
Slatina
(Olt);
organizarea
sărbătoririi
Centenarului Căii Ferate Piteşti-Bucureşti şi a
Staţiei
Piteşti-Sud
(1972).
Implicări
comunitare permanente. Aprecieri publice.
(G.N.P.).

festivaluri, premii, recepţii oficiale, emisiuni
media. Reprezentanta judeţului Argeş la
reuniunile televizate Atlas folcloric şi Dialog
la
distanţă
(1965-1967).
Numeroase
înregistrări pentru Fonoteca de Aur: Radio
România, Televiziunea Română, Institutul de
Etnografie şi Folclor, Bucureşti. Creaţii
inspirate din zona montană Muscel, culoarul
Rucăr-Bran. Piese reprezentative: Am învăţat
a cânta; Balada Ilincuţei; Brusturet ce curgi
la vale; Codrule bătut de ploi; Trec anii şi se
strecoară. Recunoscută în domeniu. Diverse
consemnări documentare, alte aprecieri
publice. (L.I.P.).

STOICA, Elena V. (n. Corbeni, Argeş,
31 octombrie 1945). Profesoară, desen, artist
plastic, pictură, formator de talente. Liceul
Mixt, Corbeni (1965). Universitatea din
Timişoara (1972). Activitate didactică,
şcolile: Feteşti, Ialomiţa (1972-1974); Albeştii
de Argeş (1975-2003); Corbeni (2003-2007).
Numeroase expoziţii personale sau de grup în
România. Exprimări externe: Australia, Egipt,
Franţa, Macedonia, Portugalia, Statele Unite
ale Americii. Fondatoare, Cercul de Pictură
Cromo (1976), Albeştii de Argeş (copii şi
adolescenţi), renumit în domeniu, premii la
importante reuniuni tematice din Africa,
America de Nord, Asia, Australia, Europa,
devenit Cercul Culoare şi vis (2001). Lucrări
în muzee, colecţii particulare, instituţii statale.
Volum important: Modalităţi de stimulare a
creativităţii artistice şi intelectuale la elevi în
contextul
formării
multilaterale
a
personalităţii (1982, în colaborare). Implicări
comunitare constante: Corbeni, Albeştii de
Argeş, Piteşti, Curtea de Argeş. Interferenţe
cu proiectele Muzeului Viticulturii şi
Pomiculturii, Goleşti, Ştefăneşti, Argeş.
Iniţiative caritabile. Comentarii critice
favorabile, alte aprecieri publice. (S.C.N.).

STOICA (Secolul XVII). Proprietar
medieval, meşter, construcţii tradiţionale
rurale. Edificarea conacului și a bisericii
familiei Golescu (v.), din localitatea Goleşti,
Muscel (1639-1640). Demers iniţiat de soţii
Stroe Leurdeanu (v.) şi Vişa din Golești (v.).
Reabilitări
ulterioare,
păstrarea
caracteristicilor iniţiale, promovarea imaginii
stilului practicat în domeniu de antreprenor.
Consemnări în lucrări monografice editate de
Muzeul Viticulturii şi Pomiculturii, Goleşti,
Ştefăneşti, Argeş, alte atestări documentare,
antume şi postume. (I.M.F.).
STOICA, Atanasie S. (n. Broşteni,
Costeşti, Argeş, 31 martie 1934). Inginer
exploatare feroviară, manager. Liceul Mihai
Viteazul, Bucureşti (1953), Institutul de Căi
Ferate,
Bucureşti
(1958).
Activitate
specializată în domeniu, Staţia Căilor Ferate
Române Piteşti-Sud, Argeş: operator (19581959); ajutor şef-staţie (1960-1966); şef staţie
coordonator (1966-1990). Temporar, operator
circulaţie trenuri Regulatorul Roşiori de
Vede, Teleorman (1959-1960). Studii,
analize, rapoarte, interviuri, reuniuni tematice
naţionale. Distinct: adaptarea capacităţii
tradiţionale a staţiei Piteşti-Sud (1872) la
preluarea fluxului de călători mărfuri, utilaje,
containere, în perioada dezvoltării economice
intensive a reşedinţei Argeşului şi a zonelor
adiacente; gestionarea aspectelor specifice
unui nod feroviar important al României;

STOICA, Gheorghe (Secolul XX).
Lucrător industrial, parlamentar. Secretar,
Organizaţia
Câmpulung
a
Partidului
Comunist Român. Deputat de Argeş în Marea
Adunare Naţională, Circumscripţia Electorală
Schitu Goleşti (1975-1980), reprezentând
Frontul Unităţii Socialiste. Dezbateri
legislative, adunări cetăţeneşti, insistenţe
privind evoluţia economiei specifice zonei
Muscel. Diverse aprecieri publice. (C.D.B.).
STOICA, Gheorghe P. (n. Piteşti,
Argeş, 13 mai 1937). Economist, diplomat de
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Uniunii Europene. Implicări constante în viaţa
Cetăţii. Chestor, ordine şi medalii, alte
aprecieri comunitare. (G.I.N.).

carieră. Şcoala Medie Tehnică de Comerţ,
Piteşti (1955), Academia de Studii
Economice, Bucureşti (1960). Specializare:
relaţii internaţionale. Activitate în domeniu,
Ministerul Afacerilor Externe, Bucureşti:
ataşat (1964-1967); secretar II (1971-1978);
secretar I (1990-1991); consilier (1994-2002).
Misiuni externe: ataşat, Ambasada României,
Santiago de Chile (1967-1968); secretar III,
Ambasada României, Caracas, Venezuela
(1968-1971); consilier însărcinat cu afaceri
ad-interim, Ambasada României, Ciudad de
Mexico (1991-1994). Temporar: economist
principal, Ministerul Industriei Chimice şi
Petrochimiei, Bucureşti (1978-1990). Studii,
analize, convorbiri oficiale, note, rapoarte,
reuniuni tematice naţionale şi internaţionale.
Contribuţii directe la realizarea unor convenţii
şi tratate cu ţări din America de Sud.
Aprecieri publice. (I.M.M.).

STOICA, Marian I. (Ciurari, Săceni,
Teleorman, 4 octombrie 1937 – Piteşti, Argeş,
8 februarie 2012). Profesor gradul I, limba
română, literat, manager. Stabilit la Piteşti,
din 1963. Studii liceale, Bucureşti (1953),
Institutul Teologic, Bucureşti (1960),
Facultatea de Filologie, Universitatea din
Bucureşti (1968), notificat, uneori, Marian
Mărăşoiu/Mărăşescu. Activitate specializată:
Şcoala Merişani, Argeş (1963-1968; 19831990, director). Inspector: Comitetul Judeţean
pentru
Cultură
Argeş
(1968-1983);
Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş (19901997); metodist, Casa Corpului Didactic
Argeş
(1997-2000).
Complementar:
Universitatea Româno-Americană, Filiala
Piteşti (1992-1995). Volume importante
(versuri): Sud (1977); Prier (1988, antologie);
Dincolo de cortinele serii (1994); Iubirea
florii de mai (1995). Distinct: Dicţionar
bibliografic. Scriitori, publicişti, folclorişti ai
Argeşului (2010, în colaborare). Creaţii în:
revistele Luceafărul, Îndrumătorul cultural,
Albina (Bucureşti), Argeş, Satul natal
(Piteşti); cotidianul Argeşul. Redactor,
culegerile Doruri spuse pe hârtie (1970), Eco
România (1995, în colaborare). Membru
marcant: Fundaţia Română Casa Şcoalelor,
Filiala Argeş (secretar general); Fundaţia
Literară Liviu Rebreanu, Piteşti (1990);
Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România,
Filiala Argeş. Implicări permanente în viaţa
Cetăţii. Aprecieri comunitare antume şi
postume. (I.I.B.).

STOICA, Ion (n. Coşeşti, Argeş, 29
martie 1956). Ofiţer de carieră, poliţie,
general, înalt funcţionar de stat, publicist.
Liceul Agricol, Fundulea, Ilfov (1975),
Institutul Agronomic Nicolae Bălcescu,
Bucureşti (1980), Facultatea de Drept,
Craiova, Dolj (1999). Module de specializare
în
domeniul
administraţiei
publice.
Documentări externe. Doctorat, ştiinţe
juridice, Craiova (2004). Succesiv: cercetător,
Staţiunea de Cercetări Agricole, Albota,
Argeş (1980-1984); expert economic (19841990), adjunct al şefului (1997-2000), şef
(2000-2005), Inspectoratul de Poliţie Argeş.
Temporar, adjunct al şefului (1990-1997),
Poliţia Municipiului Piteşti. Distinct: şef,
inspectoratele de Poliţie Olt (2005-2009) şi
Vâlcea (2010-2012); secretar general,
Ministerul de Interne (2009-2010; 2012~),
Bucureşti. Volume importante: Conceptul de
securitate socială în domeniul poliţiei de
proximitate (2004); Istoria statului şi
dreptului românesc (2007); Managementul
administraţiei publice (2010). Studii, articole,
comentarii, reuniuni tematice naţionale şi
internaţionale. Contribuţii privind adaptarea
structurilor Poliţiei Române la cerinţele

STOICA, Nicolae Anton I. (n. Piteşti,
Argeş, 21 ianuarie 1929). Economist,
manager. Liceul Comercial/Colegiul Maria
Teiuleanu, Piteşti (1948). Academia de Studii
Economice, Bucureşti (1951). Documentări
externe: Bulgaria şi Germania. Activitate în
domeniu: şef serviciu, Trustul de Alimentaţie
Publică/TAPL, Piteşti; director adjunct,
Direcţia
Comercială
Argeş;
director,
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Piteşti (Argeş), Botoşani, Bucureşti. Volume
importante, semnate Ion Puiu Stoicescu
(proză): Taina crinilor de piatră (1982);
Clipa fără umbră; Vâslaş pe Rubicon;
Lebăda cu ochii verzi. Scenarii, regie,
adaptări: spectacole pentru copii, teatre din
Piteşti, (şef secţie, 1970-1971), Botoşani,
Bucureşti, libretul şi montarea operetei
Pasărea măiastră, Casa Pionierilor, Piteşti,
(1971); Televiziunea Naţională (Imaginea
României în lume); Universitatea Spiru
Haret, Bucureşti (Studioul Televiziunea de
Mâine). Membru, Uniunea Scriitorilor din
România, Asociaţia Bucureşti; Uniunea
Ziariştilor Profesionişti din România. Diverse
aprecieri publice. (M.M.S.).

Întreprinderea pentru Desfacerea Produselor
Comerciale, Piteşti. Prognoze privind
dezvoltarea reţelei specializate în municipiul
Piteşti (1962 – 1970). Lector, cursuri de
iniţiere şi calificare profesională a tinerilor
(1995 – 2006). Implicări constante în viaţa
Cetăţii. Aprecieri publice. (T.C.A.).
STOICAN, Ovidiu-Sorin G. (n.
Costeşti, Argeş, 22 noiembrie 1961).
Cercetător ştiinţific, electronică, fizică
nucleară. Studii liceale în Argeş (1980),
Universitatea
din
Bucureşti
(1985).
Documentări externe: state ale Uniunii
Europene. Activitate permanentă: Institutul de
Fizică şi Tehnologia Aparatelor cu Radiaţii,
Măgurele, Bucureşti. Volum important:
Electronica fizică şi aplicaţii (1994, în
colaborare). Numeroase studii, articole,
granturi/contracte de cercetare. (R.G.G.).

STOICESCU, Nicolae (n. Piteşti,
Argeş, 29 decembrie 1949). Inginer, chimie
industrială,
manager,
publicist,
Liceul/Colegiul Alexandru Odobescu, Piteşti.
(1968), Institutul Politehnic, Bucureşti (1974).
Tehnolog, şef atelier, şef secţie Piroliză 1,
director,
Uzina
Olefine,
Combinatul
Petrochimic/Arpechim, Piteşti (1974-2008).
Temporar: Combinatul Chimic/Oltchim,
Râmnicu Vâlcea (2008-2010); SC Designro
SRL, Râmnicu Vâlcea (2011). Cercetări
brevetate în domeniul hidrocarburilor.
Contribuţii la definirea Platformei Industriale
Piteşti – Sud. Preocupări literare şi editoriale.
Volum important: Şapte paşi spre viaţă
(1979). Colaborări, revistele: Argeş (Piteşti);
Astra (Braşov); Convorbiri literare (Iaşi);
Luceafărul (Bucureşti); Tribuna (Cluj).
Realizarea albumelor: Nicolae Labiş; Nichita
Stănescu; Romanul românesc, I-III (19851986). Premiul revistei Argeş (1981), alte
aprecieri comunitare. (I.I.C.).

STOICĂNESCU, Vasile (Tătărăşti,
Olt, 1866 - ?). Institutor, revizor şcolar, jurist.
Stabilit la Piteşti, Argeş, din 1897. Seminarul
Central, Bucureşti (1884), Liceul Matei
Basarab, Bucureşti (1886), facultăţile de
Litere – Filosofie şi Drept, Bucureşti (1891).
Activitate didactică, unităţi de învăţământ din
Capitală (1892-1897). Referent, Comisia
Naţională pentru Examinarea Manualelor,
Bucureşti (1895). Revizor şcolar pentru
judeţul Argeş (1897-1901). Avocat, Baroul
Argeş (1902). Proprietar imobiliar, Piteşti.
Membru marcant, Partidul Conservator –
Democrat. Volume importante: Chestiunea
ţărănească (1907); Liga satelor. Jurnal
(1908-1911).
Oratorie,
recunoscut
în
domeniu, apărarea intereselor mai multor
familii din Argeş. Membru permanent, Corpul
Avocaţilor din România (1911), alte aprecieri
publice antume şi postume. (A.A.D.).

STOICESCU, Petru (Câmpulung
Muscel, 1938 - ? Piteşti, Argeş ). Profesor,
desen, artist plastic, pictură, grafică,
publicist, formator de talente. Studii liceale,
Câmpulung Muşcel (1957), Institutul de Arte
Plastice Nicolae Grigorescu, Bucureşti
(1964). Activitate didactică prelungită, Şcoala
Nr. 11 Mihai Eminescu, Piteşti. Expoziţii

STOICESCU, Ion (n. Rucăr, Muscel,
31 mai 1941). Literat, realizator media,
manager. Liceul/Colegiul Dinicu Golescu,
Câmpulung Muşcel (1959), Facultatea de
Filologie, Universitatea din Bucureşti (1965).
Activitate specializată, instituţii de cultură din
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satele Stolnici, Cochineşti, Cotmeana,
Fâlfani, Izbăşeşti, Vlăşcuţa. Suprafaţă: 73,6
km2. Locuitori: 6 000 (1971); 3 627 (2008).
Atestare documentară medievală: Stolnici
(1557); Cochineşti (1563/1569). Biserici:
Stolnici (1780); Cochineştii de Sus (1787);
Cochineştii
de
Jos
(1793);
Fâlfani
(1858;1895); Izbăşeşti (1885), Vlăşcuţa
(1926). Monument al eroilor: Stolnici (19161918). Şcoală (1838); cămine culturale
Fâlfani (1935); Lumina, Stolnici (1937);
bibliotecă populară Ferdinand (1927);
bibliotecă publică (1962). Banca Populară
Prietenia,
Fâlfani
(1930).
Conacul
Bălăcenilor (începutul secolului XX).
Cooperativă agricolă de producţie (19601989), fermă a Întreprinderii Agricole de Stat
Costeşti (1949-1991), staţiune de maşini şi
tractoare (1965-1991), integrate Consiliului
Unic Agroindustrial de Stat şi Cooperatist
Stolnici. Ferma zootehnică Vlăşcuţa, iniţiativă
particulară. Areal cerealier, legumicol,
zootehnic. Turism rural. Punct de referinţă pe
traseul rutier Roşiori de Vede/AlexandriaLunca Corbului/Costeşti şi pe calea ferată
Piteşti-Slatina-Craiova
(staţiile
Stolnici,
Fâlfani). Arhitectură specifică reliefului de
câmpie. Artă populară: textile de interior,
costume, folclor literar, muzical, coregrafic.
Distinct, dansul Căluşul: formaţii pe mai
multe generaţii, turnee externe, festival local
tradiţional. Publicaţie proprie: Jurnal de
Stolnici (1913~). Scriere monografică:
Valentin Motreanu, Constantin BălăceanuStolnici (v.), Marius Motreanu (2012).
Valoroase consemnări geografice, istorice,
economice, etnografice. (G.I.C.).

personale sau de grup: Bucureşti, Câmpulung,
Piteşti. Exprimări externe, Polonia (1986).
Fondator, redactor-şef, revista Aripi, Piteşti
(1969), premii la reuniuni tematice în
domeniu. Volume importante (versuri):
Acuarele (1995); Zăpada fierbinte (1996);
Crochiuri. Colaborări, periodicele: Viaţa
Studenţească, Amfiteatru (Bucureşti), Argeş
(Piteşti). Membru, Fondul Plastic, Bucureşti
(1980). Implicări în viaţa Cetăţii. Aprecieri
comunitare antume şi postume. (S.C.N.).
STOICULESCU, Adrian I. (n.
Craiova, Dolj, 28 septembrie 1959). Medic
primar, urologie, manager. Stabilit la Piteşti,
Argeş, din 1996. Liceul Fraţii Buzeşti,
Craiova (1977), Facultatea de Medicină,
Craiova (1986). Activitate în domeniu:
Spitalul Judeţean, Constanţa (1986-1989);
Circumscripţia Sanitară Peceneaga, Tulcea
(1989-1990); Spitalul Judeţean Tulcea (19901992); Spitalul Judeţean Dolj (1992-1996);
Spitalul Judeţean Argeş (1996~), medic şef,
Ambulatoriu (200-2005), director adjunct
medical (2005-2008), Primariat în 2001.
Colaborări didactice, Universitatea din Piteşti
(2004~).
Competenţă
complementară,
ecografie (2002). Studii, referate, comunicări,
reuniuni tematice naţionale şi internaţionale.
Membru, asociaţii profesionale în domeniu.
Aprecieri comunitare. (C.G.C.).
STOINESCU (Secolul XIX). Familie
tradiţională din Piteşti, Argeş. Proprietari
urbani, cadre didactice, funcţionari, artişti
plastici. Mai cunoscuţi: Gheorghe S. (pictor);
Gheorghe/Ghiţă Gh. S. (pictor), fiul lui
Gheorghe S.; Nicolae/Nicu Gh. S. (pictor),
fiul
lui
Gheorghe
S.,
frate
cu
Gheorghe/Ghiţă Gh. S. Numeroase lucrări în
domeniu: biserici, instituţii publice, case
particulare. Conexiuni cu familia Gheorghe
Ioanid (pictor). Implicări constante în viaţa
Cetăţii. Diverse atestări documentare.
(S.C.N.).

STRADA DOAMNA BĂLAŞA DIN
PITEŞTI (1864-2001). Arteră centrală de
circulaţie,
adiacentă
Bisericii
Sfântul
Gheorghe, precum şi altor repere urbane
tradiţionale. Eponimie amintind contribuţia
Doamnei Bălaşa (v.), soţia voievodului Ţării
Româneşti, Constantin Şerban (v.), la
consolidarea
medievală
a
reşedinţei
Argeşului. Reprezentări cartografice interne şi
externe. Consemnare arhivistică importantă:

STOLNICI (Secolul XVI~). Comună
din sudul judeţului Argeş, pe râul Cotmeana,
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de principele Carol (v.), a luptătorilor
participanţi la Războiul Independenţei
României (1877). Delimitări: Calea Craiovei
(sud); strada Smeurei (nord); intersectarea
străzilor:
Războieni,
Eroilor,
Teilor.
Sistematizare majoră (1982-1986): patru
benzi de circulaţie rutieră (până la Piaţa
Traian); cvartalul Exerciţiu; magazine, spaţii
verzi, alte dotări specifice. În imediata
apropiere, cartierele: Craiovei, Banatului,
Traian (est); Războieni (vest). Edificii
importante: Arhivele Statului; Şcoala Nr. 2
Ion Minulescu. Diverse atestări documentare.
(D.I.G.).

martie 1870, Strada Doamna Bălaşa,
Culoarea Roşie, cuprinsă în Tabelul oraşului
Piteşti, realizat de arhitectul Nicolae Robescu.
Sistematizări succesive, canalizare subterană
(1862), iluminat electric (1913), demolări
parţiale (1960-1961), reconstrucţie (1962),
modificări perimetrale (2000-2001). Folosinţă
exclusiv pietonală. Interferată, sectorial, cu
Piaţa Episcopiei/Piaţa Civică Centrală (sud);
strada Şerban Vodă/Victoriei (nord-est);
Cercul Militar/Piaţa Muntenia (vest). Zonă
comercială
de
referinţă.
Unificare
administrativă cu strada Victoriei (2001), prin
redimensionarea spaţiilor verzi şi rezidenţiale.
Numeroase atestări documentare. (D.I.G.).

STRADA SFÂNTA VINERI DIN
PITEŞTI (1864~). Arteră importantă de
circulaţie, adiacentă bisericii cu hram eponim,
caroiată perpendicular pentru unirea primelor
două terase inferioare ale reşedinţei
Argeşului. Reprezentări cartografice interne şi
externe. Atestare arhivistică specială: martie
1870, Strada Sfânta Vineri, Culoarea
Galbenă, cuprinsă în Tabelul oraşului Piteşti,
realizat de arhitectul Nicolae Robescu. Zonă
rezidenţială, meşteşugărească şi comercială
tradiţională, conservată parţial. Reabilitări
periodice. Interferenţe cu linia ferată PiteştiCurtea de Argeş, străzile Constantin
Brâncoveanu (sud), Gheorghe Lazăr (nord),
Costache Negri (est) şi Bulevardul Ion C.
Brătianu (vest), prin noul pasaj pietonal
(subteran/suprateran). Edificii reprezentative:
Casa Dimitrie Dima; Comunitatea elenă
Biserica
neoprotestantă.
În
imediata
apropriere: Parcul Argeş/Ştrand; Bazinul
Olimpic de Înot; Complexul Sportiv Voinţa.
Diverse atestări documentare. (D.I.G.).

STRADA
EGALITĂŢII
DIN
PITEŞTI (1864~). Arteră importantă de
circulaţie, amenajată pe terasa Centrului
Civic, paralel cu principalul bulevard urban.
Notificată, deseori, Calea Egalitatea,
Culoarea neagră (Tabelul oraşului Piteşti,
martie 1870, realizat de arhitectul Nicolae
Robescu). Zonă rezidenţială comunitară,
conservată, parţial, în perioada postbelică.
Reprezentări cartografice interne şi externe.
Canalizare (1901), iluminat electric (1913).
Conexiuni cu Calea Craiovei (sud), strada
Horia, Cloşca şi Crişan/Armand Călinescu
(nord), Bulevardul Elisabeta/Republicii (est),
străzile Vasile Lupu şi Dealurilor (vest).
Edificii
reprezentative:
Liceul
de
Fete/Colegiul Zinca Golescu; Hotelul
Victoria; Inspectoratul pentru Protecţia
Mediului. Diverse atestări documentare.
(D.I.G.).
STRADA EXERCIŢIU DIN PITEŞTI
(1864~). Arteră principală de circulaţie,
amenajată pe terasa mediană a reşedinţei
Argeşului. Denumire tradiţională: Calea
Exerciţiului din Culoarea Albastră, listată
arhivistic (1869) şi consemnată, cartografic,
în Planul Piteştilor (1885). Zonă urbană
folosită pentru instrucţia membrilor gărzii
civice, pompierilor şi unităţilor militare,
constituite în Piteşti după 1876. Moment
special: trecerea în revistă (30 aprilie 1878),

STRADA
TEIULEANU
DIN
PITEŞTI (1899~). Arteră centrală de
circulaţie, adiacentă Pieţii Civice Centrale,
străzilor Craiovei, Târgu din Vale şi Maior
Şonţu; Bulevardului Elisabeta/Republicii.
Denumire amintind familia filantropilor
eponimi, ctitorii Şcolii Profesionale de Fete,
clădire
aparţinând,
astăzi,
Colegiului
Economic
Maria
Teiuleanu.
Zonă
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demolări masive (1966-1968), reconstrucţie
modernă (1968-1976); modificări perimetrale
(2005-2008). Delimitări (2014); Piaţa Civică
(sud); Bulevardul Nicolae Bălcescu/Havuz
(nord); Bulevardul Ion C. Brătianu/1
Mai/Uliţa Boierească (est); Bulevardul
Republicii/Elisabeta
(vest).
Interferată,
tradiţional, cu străzile: Doamna Bălaşa (v.),
Griviţa, Justiţiei, Calea Bucureşti. Edificii
reprezentative: Complexul Comercial Fortuna
(1973); Magazinul Trivale (1971); Cercul
Militar (1939); Hotelul Muntenia I (1970);
Biblioteca Judeţeană Dinicu Golescu (2003);
Curtea de Apel/Tribunalul
(1914);
Primăria/Administraţia Financiară (1926);
Inspectoratul de Poliţie Argeş (2008). Spaţii
ambientale, pieţele civice Muntenia şi
Primăriei, fântâni arteziene, paviment
multicolor, statuile Nicolae Bălcescu (1969)
şi Mircea cel Bătrân (1998), redefinite la
începutul secolului XXI. Folosinţă exclusiv
pietonală. Numeroase atestări documentare.
(D.I.G.).

rezidenţială, meşteşugărească şi comercială de
tradiţie a reşedinţei Argeşului. Reabilitări
periodice. Demolări masive în deceniul 19751985, reconstrucţie perimetrală distinctă,
spaţii pentru magazine, bănci, instituţii
comunitare, societăţi pe acţiuni. Reprezentări
cartografice interne şi externe, consemnări de
arhivă, alte atestări documentare. (D.I.G.).
STRADA TÂRGUL DIN VALE,
PITEŞTI (1864~). Arteră importantă de
circulaţie, amenajată pe terasa inferioară
urbană, circumscrisă perimetrului comercial
eponim. Notificată, tradiţional, în Culoarea
Albastră (martie 1870, Tabelul oraşului
Piteşti, realizat de arhitectul Nicolae Robescu.
Zonă
polivalentă,
rezidenţială,
meşteşugărească şi negustorească de renume
pentru reşedinţa Argeşului, conservată parţial.
Canalizare (1901), iluminat electric (1913),
sistematizări succesive, aferente fluidizării
traficului rutier spre Bucureşti, Câmpulung,
Braşov. Conexiuni directe cu linia ferată
Piteşti-Curtea de Argeş şi străzile Banu
Mărăcine (sud), Râurilor (nord), Costache
Negri (est), Maior Şonţu (vest). În imediata
apropiere:
Parcul
Argeş/Ştrand;
Sera
municipală; Moara şi Fabrica de pâine
(demolate). Edificii importante: Casa Aron
Băiulescu/Filiala Uniunii Artiştilor Plastici;
Universitatea din Piteşti/Campusul Târgul din
Vale; SC Daperom Grup Auto SRL. Diverse
atestări documentare. (D.I.G.).

STRAMBULI, Polifronie (Sfârşitul
secolului XIX - Prima jumătate a secolului
XX). Mare proprietar funciar din Argeş.
Întinse suprafeţe de teren, localitatea
Cornăţel, plasa Teleorman,
expropriate,
parţial, prin Legea pentru Reforma Agrară
din 23 martie 1945, adoptată de guvernul
condus de Petru Groza, ori deciziile
ulterioare. Retrocedări selective, către urmaşi,
după 1990. Surse arhivistice şi alte atestări
documentare. (I.I.Ş.).

STRADA
VICTORIEI/ŞERBAN
VODĂ DIN PITEŞTI (1864~). Arteră
centrală de circulaţie, numită, cotidian, Strada
Mare, adiacentă bisericii Sfântul Gheorghe,
ctitoria domnului Ţării Româneşti, Constantin
Şerban (v.), altor repere urbane importante.
Reprezentări cartografice (1791, 1835, 1885):
Drumul către Curtea de Argeş; Strada Poştei;
Uliţa Mare. Denumirea, Şerban Vodă, din
Culoarea roşie, listată arhivistic, în 1869.
Actuala denumire din 1950. Sistematizări
succesive: alinierea caselor (secolele XVIIIXIX); canalizare subterană (1862); iluminat
electric (1913); bombardament (6 mai 1944);

STRĂTILĂ, Valentin Şerban (n.
Piteşti, Argeş, 10 iunie 1943). Matematician,
profesor universitar, cercetător. Şcoala Medie
Nicolae Bălcescu/Colegiul Ion C. Brătianu,
Piteşti (1961), Universitatea din Bucureşti
(1966). Doctorat, matematică, Bucureşti
(1973). Activitate în Capitală: Institutul de
Matematică al Academiei Române (19671975); Institutul de Fizică Atomică (19751977);
Departamentul
de
Matematică/INCREST (1977-1990). Prestaţii
didactice, universităţi din: Bucureşti (1979-
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Activitate didactică, unităţi şcolare din Turnu
Severin, (Mehedinţi); Ploieşti (Prahova);
Piteşti
(Argeş);
Găeşti
(Dâmboviţa);
Bucureşti (1924~1970) şi de cercetare,
Institutul de Lingvistică, Institutul de Istorie
Literară şi Folclor, Bucureşti (1955~1968).
Volume importante: Pagini de critică
literară, I (1938), II (1968), Clasicii noştri
(1943,
1969),
Literatura
română
contemporană (1943), Istoria literaturii
române moderne (1944, în colaborare),
Versificaţia românească (1966). Rubrici
permanente, revistele: Adevărul literar şi
artistic, Convorbiri literare, România
literară, Sburătorul, Timpul, Cugetul
românesc, Kalende, Revista Fundaţiilor,
Luceafărul, Tribuna, Limba Română.
Numeroase traduceri, studii personalizate,
dicţionare, note, comentarii, cronologii.
Valoroase reeditări postume, versuri, Ritm
imanent (1971), Poezii (1982). Director,
Editura Univers (1968-1970). Importante
recunoaşteri
contemporane.
Membru,
Academia de Ştiinţe Sociale şi Politice,
Bucureşti, Uniunea Scriitorilor din România,
Societatea Europenă a Criticilor Literari,
Premiul Criticii, Uniunea Scriitorilor (1965).
Casă memorială (1971), Şcoală eponimă,
Teiu, Sală de lectură, Fond de carte,
Biblioteca Judeţeană Dinicu Golescu, Argeş,
Piteşti. Contribuţii speciale privind evaluarea
creaţiei literare naţionale, reliefarea operei
clasicilor,
diversificarea
spiritualiăţii
postbelice. (S.D.V.).

1989, 1994) şi Timişoara, (1994-1995),
România; Orleans (1990, 1994), Franţa;
California (1991), Nevada (1991-1992),
Louisiana (1992-1993), Statele Unite ale
Americii. Conducător de doctorat (1989).
Volume importante: Lectures on von
Neumann Algebras/Lecţii de algebră von
Neumann (1975, 1979, în colaborare);
Modular Theory in Operator Algebras
(1981). Studii, articole, referate, comunicări.
Iniţiator şi moderator, importante reuniuni
tematice naţionale sau internaţionale,
colaborator, edituri din România, Anglia,
Germania (cărţi, reviste). Membru diverse
foruri autohtone sau continentale de profil,
alte aprecieri publice. (E.F.H.).
STRÂMBEANU – WEIGEL, Iuliana
Julieta I. (n. Bucureşti, 3 martie 1940).
Actriţă de teatru, film, televiziune. Activitate
la Piteşti, Argeş (1965-1983). Liceul în
Capitală, Institutul de Artă Teatrală şi
Cinematografică Ion Luca Caragiale (1961),
Clasa Dina Cocea, Bucureşti. Succesiv:
Teatrul de Stat din Baia Mare, Maramureş
(1961-1965); Teatrul Alexandru Davila,
Piteşti (1965-1983); Teatrul de Comedie,
Bucureşti (1983-1997). Roluri de referinţă:
Carmen (Cita, Victor Ion Popa); Miţa (D-ale
Carnavalului, Ion Luca Caragiale); Maria
(Maria şi copiii ei, Osvaldo Dragun);
Serafima Pavlovna (Roman sentimental,
Vladimir Konstantinov); Dorina (Tartuffe,
Molière). Colaborări cu case de film şi
studiouri de televiziune din Bucureşti.
Consemnări critice favorabile. Membră,
Uniunea Teatrală din România, alte aprecieri
publice. (I.G.F.).

STRICHER, Petre P. (n. Bucureşti, 30
iunie
1939).
Inginer,
construcţii
hidroenergetice, manager. Stabilit în Argeş,
din 1961. Liceul Gheorghe Şincai, Bucureşti
(1956). Facultatea de Construcţii, Timişoara
(1961). Inginer, şef - lot, şef - şantier,
Antrepriza de Construcţii Hidroenergetice
Argeş (1961-1969, 1977-1992), şef - şantier,
amenajările de pe Someşul Mic (1969-1976),
Bolboci, pe râul Ialomiţa (1976-1977).
Director fondator SC Cadiv SA, Corbeni,
Argeş (1992-2001). Viceprimar, Corbeni
(2000-2003). Diriginte de şantier, SC

STREINU,
Vladimir/IORDACHE,
Nicolae S. (Teiu, Argeş, 23 mai 1902 Bucureşti, 26 noiembrie 1970). Membru postmortem al Academiei Române (24 martie
2006). Scriitor, traducător, profesor, editor.
Liceul Ion C. Brătianu, Piteşti (1920),
Universitatea
din
Bucureşti
(1924),
specializări, Franţa (1926-1927), Italia (1943).
Doctorat, filologie modernă, Iaşi (1947).
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Auto/Întreprinderea
de
Autoturisme,
Colibaşi/Mioveni,
Argeş
(1968-1982);
director tehnic, Centrala Industrială de
Autoturisme, Piteşti (1982-1989); director,
Întreprinderea de Autoturisme, Colibaşi/
Mioveni (1990-1991); director general, SC
Automobile SA, Colibaşi/Mioveni (19912002);
vicepreşedinte:
Consiliul
de
Administraţie, Compania de Automobile
Dacia – Renault SA, Mioveni (2002~);
Centrul Renault Technologie Roumanie, Titu,
Dâmboviţa (2007~). Temporar, director,
Întreprinderea de Autoturisme, Timişoara
(1989-1990).
Contribuţii
efective
la:
realizarea automobilelor din gama Dacia şi
derivate; diversificarea exportului; menţinerea
ritmului fabricaţiei în etapa trecerii la
economia de piaţă; privatizarea unităţii prin
infuzia capitalului francez. Exponent în
domeniu. Preocupări didactice: Institutul de
Învăţământ Superior/Universitatea din Piteşti
(1973~2002). Volume importante (în
colaborare): Elemente de proiectare a
dispozitivelor
(1985);
Proiectarea
dispozitivelor pentru maşini unelte (1995).
Numeroase studii, articole, analize, rapoarte,
interviuri, emisiuni media, reuniuni tematice
naţionale sau internaţionale, negocieri,
saloane, expoziţii externe. Inovaţii şi invenţii
brevetate. Implicări constante în viaţa Cetăţii,
preşedinte, Fotbal Club Argeş, Piteşti (19902000). Membru fondator, cunoscute asociaţii
profesionale autohtone şi continentale, alte
aprecieri publice. (D.D.I.).

Hidroelectrica, Curtea de Argeş (2003-2007).
Contribuţii directe la: executarea aducţiunii
Baciu-Valea cu Peşti, construirea barajelor
Baciu, Vâlsan,
Dobroneagu, Mărăcineni
(Argeş), Drăgăneşti (Olt), Rusăneşti, Zăvoiul
Orbului, Ogrezeni, realizarea centralelor
Vâlsan şi Voineşti, Lereşti (unicat tehnic în
România). Studii, analize, rapoarte, reuniuni
tematice naţionale. Promovarea economiei de
piaţă în construcţii, reabilitarea unor obiective
hidroenergetice tradiţionale din ArgeşMuscel, relansarea contemporană a localitaţii
Corbeni. Aprecieri publice. (G.N.P.).
STRICKER,
Joseph
(Sfârşitul
secolului XIX – Începutul secolului XX).
Medic, chirurgie. Originar din Transilvania.
Stabilit la Piteşti, Argeş, înainte de 1877.
Studii liceale şi universitare, Imperiul
Habsburgic. Activitate specializată, Piteşti,
Leordeni, localităţi apropiate din Argeş,
Muscel, Dâmboviţa. Distinct: îngrijirea
răniţilor aduşi de pe frontul Războiului
Independenţei
României
(1877-1878),
Spitalul Leordeni, Muscel, iniţiator, Nicolae
Kretzulescu (v.), case proprii. Succese
recunoscute. Diverse atestări documentare,
consemnări memoriale, nominalizări în
domeniu. Aprecieri comunitare antume şi
postume. (C.G.C.).
STROE, Constantin N. (n. Hulubeşti,
Dâmboviţa, 24 martie 1942). Inginer,
construcţii de maşini, manager, inovator,
inventator, publicist. Stabilit la Piteşti, Argeş,
din 1968. Şcoala Medie/Colegiul Ienăchiţă
Văcărescu, Târgovişte, Dâmboviţa (1962),
Institutul Politehnic, Bucureşti (1967).
Doctorat, ştiinţe tehnice, Bucureşti (1981).
Specializare, industria de automobile.
Exprimări externe, numeroase state din:
Africa, America de Nord, America de Sud,
Asia, Europa. Activitate productivă, iniţial,
Uzina Metalurgică, Târgovişte (1959-1962);
Uzina Mecanică, Teleajen, Prahova (19671968). Distinct, Platforma Industrială PiteştiEst: tehnolog, şef, Secţia Sculărie, inginer-şef,
Fabrica de Maşini Unelte, Uzina de Piese

STROESCU, Nicolae Marius N. (n.
Leordeni, Argeş, 24 februarie 1954). Inginer
agronom, manager, publicist. Liceul Teoretic
Ion Mihalache, Topoloveni, Argeş (1973),
Institutul Agronomic Nicolae Bălcescu
Bucureşti (1985). Specializare, managementul
dezvoltării rurale. Activitate succesivă:
fabricile de ţigarete, Râmnicu Sărat, Buzău
(1985-1986) şi Bucureşti (1986-1990);
inginer şef, Cooperativa Agricolă de
Producţie, Leordeni, Argeş (1990); inginer,
Centrala Tutunului, Bucureşti (1990-1991);
director,
Regia
Autonomă/Societatea
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Naţională Tutunul Românesc, Bucureşti
(1991-1997;1999-2001), Fabrica Fermentare
Tutun, Titu, Dâmboviţa (1997-1999; 20012006); director executiv, Agenţia de Plăţi şi
Intervenţie pentru Agricultură/APIA, Centrul
Judeţean Argeş (2006~). Volum important:
Tehnologii de cultură a tutunului în
România (1997). Studii, norme tehnice,
rapoarte, reuniuni tematice naţionale şi
internaţionale, emisiuni media. Contribuţii
directe la derularea acţiunii de sprijinire
financiară a agricultorilor din fonduri
europene şi bugetul naţional în zona ArgeşMuscel. Aprecieri publice. (C.D.B.).

Spitalul;
Revista
Sanitară
Militară,
Bucureşti. Reuniuni tematice naţionale şi
internaţionale.
Contribuţii
la
evoluţia
medicinii militare în perioada interbelică.
Membru, diverse asociaţii profesionale în
domeniu, colonel, alte aprecieri publice
antume şi postume. (C.G.C.).
STUDII ŞI COMUNICĂRI –
MUZEUL DIN CÂMPULUNG (1981~).
Volum ştiinţific, editat, periodic, de Muzeul
Orăşenesc/Municipal Câmpulung, Argeş,
redactor responsabil, Ştefan Trâmbaciu (v.).
Din 2001, subtitlul: Revistă de Istorie a
Muscelului. În cuprins: documente inedite;
relatări privind rolul Curţii voievodale
medievale de la Câmpulung pentru evoluţia
generală a Ţării Româneşti; genealogii
domneşti; instituţii urbane; evenimente de
rezonanţă desfăşurate în zonă; aspecte
economice, sociale, culturale, religioase;
etnografie; personalităţi. Autori din Brăila,
Bucureşti, Călăraşi, Câmpulung, Constanța,
Curtea de Argeş, Goleşti (Ştefăneşti, Argeş),
Gorj, Piteşti (Argeş), Ploieşti (Prahova),
Târgovişte (Dâmboviţa), Republica Moldova,
Sibiu, Vâlcea. Imprimare, tipografii din
Bucureşti,
Câmpulung,
Piteşti.
Sursă
bibliografică importantă pentru volume de
sinteză. (M.D.S.).

STROESCU, Vasile Ş. (n. Oneşti,
Bacău, 9 decembrie 1962). Inginer mecanic,
manager. Stabilit în Argeş, din 1987. Liceul
Nicolae Bălcescu, Colegiul Ion C. Brătianu,
Piteşti (1981), Facultatea Utilaj Tehnologic,
Institutul Politehnic, Bucureşti (1987).
Activitate specializată: Şantierul Tunele Căi
Ferate, sectorul Ciofrângeni, Argeş (19871991, şef atelier); SC Dacotrans SA,
Mioveni, Argeş (1991-1996, director adjunct,
director); SC Automobile SA, Mioveni (19961998, consilier); Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă, Argeş (19982007, şef serviciu, director adjunct, director
executiv); Casa Judeţeană de Pensii Argeş
(2007 ~), consilier superior. Analize, rapoarte,
interviuri.
Membru,
diverse
asociaţii
profesionale în domeniu. Aprecieri publice.
(D.D.I.).

STUDII
ŞI
COMUNICĂRI
–
MUZEUL DIN CURTEA DE ARGEŞ
(1980~). Volum ştiinţific, editat, periodic, de
Muzeul Orăşenesc/Municipal Curtea de
Argeş,
redactor
responsabil,
Nicolae
Moisescu (v.). În cuprins: documente inedite;
relatări cu conţinut istoric, etnografic,
religios; genealogii voievodale; rapoarte
arheologice; numismatică; artă populară;
evoluţii urbane în domeniile învăţământului,
sănătăţii, arhitecturii; portrete. Autori din
Bucureşti, Câmpulung, Curtea de Argeş,
Goleşti (Ştefăneşti, Argeş), Piteşti (Argeş).
Imprimare,
tipografii
din
Târgovişte
(Dâmboviţa) şi Bucureşti. Sursă bibliografică
importantă pentru volume de sinteză.
(M.D.S.).

STROIAN, Nicolae (Muşăteşti, Argeş,
1888 – Bucureşti, 1969). Medic militar,
interne, publicist. Facultatea de Medicină,
Bucureşti (1912). Stagiu, Institutul Pasteur,
Paris, Franţa. Activitate specializată în
România, şef, spitalele militare din Braşov,
Tiraspol (Basarabia), Vatra Dornei (Suceava),
Călimăneşti (Vâlcea). Combatant, Al Doilea
Război Mondial, Frontul de Est (1941-1944).
Scrieri importante: Tuberculoza la recruţi şi
metodele de diagnosticare la încorporare
(1932); Exantem urticarian in paludism
(1934). Studii şi articole, periodicele:
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pomicultura; descrierea constituirii şi
evoluţiei patrimoniului propriu (amenajări
pavilionare, construcţii în aer liber, depozite
sistematizate,
terenuri
cultivabile);
consemnări memoriale. Texte susţinute, de
regulă, în cadrul sesiunilor tematice,
desfăşurate, constant, după 1966. Autori
reprezentând principalele centre de cultură ale
ţării, deschidere continentală. Imprimare,
tipografii din Bucureşti, Sibiu, Piteşti. Suport
documentar pentru: informarea specialiştilor
şi a celorlalţi cititori; elaborarea unor
monografii, lucrări de licenţă, disertaţii
masterale, teze de doctorat. Lansare editorială
în contextul reuniuniunilor tematice naţionale
sau internaţionale organizate la Goleşti, ori
Piteşti. (M.D.S.).

STUDII ŞI COMUNICĂRI –
MUZEUL JUDEŢEAN ARGEŞ (1968~).
Volum tematic interdisciplinar, apărut
periodic, lucrări ştiinţifice prezentate la
sesiunile de referate anuale (1970~),
intitulate, din 1977, Etnosinteze şi ecosinteze
carpatine. Redactori responsabili (succesiv):
Radu Stancu (v.); Spiridon Cristocea (v.).
Serii distincte: Istorie, coordonator, Spiridon
Cristocea, pentru 2013, Nr. XXII; Ştiinţe
naturale, coordonatori, Radu Stancu, Radu
Gava (v.), Daniela Ileana Stancu, în 2013, Nr.
XXI. Generice: Argessis (1995-2002);
Argesis (2003~). Tipografiere, Bucureşti şi
Piteşti (Argeş). După 2006, imprimare,
Editura Ordessos, Muzeul Judeţean Argeş.
Conţinut polivalent: arheologie, arhivistică,
numismatică, documente medievale, analize
privind evoluţia zonei Argeş-Muscel, în
perioadele modernă şi contemorană, ecologie,
protecţia mediului, botanică, zoologie,
restaurare, patrimoniu, evocări personalizate,
cronici. Texte semnate de academicieni,
universitari, cercetători din principalele centre
urbane ale României, invitaţi externi. Suport
bibliografic pentru: monografii, lucrări de
licenţă, disertaţii masterale, teze de doctorat,
reuniuni tematice naţionale şi continentale,
specializate sau informale. (M.D.S.).

STUDIOUL DE TEATRU 125,
PITEŞTI (1977~). Spaţiu special amenajat la
etajul IV al Teatrului Alexandru Davila din
localitate, după proiectele actorului Liviu
Ciulei şi scenografului Dan Jiteanu
(Bucureşti). Inaugurare: 3 iulie 1977, director,
Constantin Zărnescu (v.), cu spectacolul
Strada iubirii, de Angela Bocancea, regizor
Alexandru Tocilescu, prezentat de Secţia
Proză din Piteşti. Denumire derivată de la
capacitatea sălii amintite (125 de locuri).
Dotări tehnice speciale, scenă, mobilier,
decoruri neconvenţionale, anularea distanţei
tradiţionale dintre actori şi spectatori. Suport
predilect
pentru
Reuniunea/Festivalul
Teatrelor de Studio din România, eveniment
organizat, periodic, în reşedinţa Argeşului.
Numeroase comentarii favorabile oportunităţii
şi originalităţii iniţiativei amintite. Diverse
atestări documentare. (I.G.F.).

STUDII
ŞI
COMUNICĂRI
MUSEUM – MUZEUL VITICULTURII ŞI
POMICULTURII GOLEŞTI (1974~).
Volum ştiinţific, editat, iniţial, periodic (1974,
1978, 1980, 1993), apoi, anual (2005 -) de
Muzeul din Goleşti, Ştefăneşti, Argeş,
intitulat MUSEUM, redactor responsabil
fondator, Vasile Novac (v.). Coordonare
științifică ulterioară, Constantin Iliescu (1993)
(v.), Filofteia Pally (2005~) (v.). Tematică
distinctă: istorie, etnografie, artă populară,
muzeografie. În cuprins: documente inedite,
referitoare, prevalent, la viaţa şi rolul
membrilor familiei Golescu în definirea
României moderne; prezentarea principalelor
ocupaţii tradiţionale din mediul rural
autohton, cu deosebire, viticultura şi

STUDIOUL DE TEATRU AL
CADRELOR DIDACTICE DIN PITEŞTI
(1974~). Grupare distinctă a iubitorilor de artă
şi interpreţilor amatori, iniţiator Eugen Boia
(v.), din cadrul sindicatului Învăţământ,
Piteşti, preşedinte Steliana Stănescu (v.). Data
înfiinţării: 22 noiembrie 1974. Primul
spectacol: Omul care a văzut moartea, de
Victor Eftimiu (14 mai 1975). Colaborări cu
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mai mulţi regizori şi scenografi profesionişti
de la Teatrul Alexandru Davila din Piteşti.
Numeroase reprezentări scenice. Interpreţi cu
activitate îndelungată: Eugen Boia (v.),
Constantin Haica, Elvira Moroianu, Dumitru
Mateescu, Raisa Doroşenco. Sărbătorirea unui
sfert de veac de activitate în 1999. După 1
aprilie 2003: Studioul de Teatru Tudor
Muşatescu din cadrul Centrului Cultural,
Piteşti. Diverse atestări documentare.
(I.G.F.).

STURZA/STURDZA, Constantin R.
(Secolul XX). Mare proprietar funciar din
Argeş. Întinse suprafeţe de teren, clădiri, alte
bunuri cu valoare deosebită, localitatea
Slobozia, plasa Teleorman, expropriate,
parţial, prin Reforma Agrară din 23 martie
1945, realizată de guvernul condus de Petru
Groza, ori deciziile ulterioare. Retrocedări
selective, către urmaşi, după 1990. Surse
arhivistice şi alte atestări documentare.
(I.I.Ş.).

STUDIOUL
TEATRULUI
DE
PĂPUŞI AL CADRELOR DIDACTICE
DIN PITEŞTI (1961-1990). Grupare artistică
a
educatoarelor,
învăţătoarelor
şi
profesoarelor,
aparţinând
Sindicatului
Învăţământ, Piteşti, pasionate de arta
marionetelor. Realizarea periodică a unor
spectacole pentru copii sau adolescenţi, regie,
Silvia Constantinescu (v.). Valorificarea
naraţiilor adecvate din opera diverşilor
scriitori români şi străini. Titluri cunoscute:
Domnul Goe; Scufiţa Roşie; Peştera neagră;
Turtiţa; Graba strică treaba. Reprezentaţii pe
scenele Teatrului Alexandru Davila, Palatului
Culturii, Casei de Cultură a Sindicatelor,
cluburilor şcolilor, grădiniţelor, căminelor din
Piteşti, Câmpulung, Costeşti, Curtea de
Argeş, Topoloveni (Argeş), Craiova (Dolj),
Sibiu. Premii, diplome, alte recompense
zonale şi naţionale. Consemnări documentare
favorabile în presa vremii. (P.A.D.).

SUCEAVĂ, Dragoş Bogdan I. (n.
Curtea de Argeş, 27 septembrie 1969).
Profesor gradul I, matematică, literat. Fiul lui
Ion N. S. (v.). Studii liceale în Capitală (1987,
Universitatea din Bucureşti (1992). Doctorat,
matematică, Statele Unite ale Americii
(2002). Activitate didactică şi de cercetare,
instituţii specializate din România (19922005). Stabilit în Statele Unite ale Americii.
Preocupări redacţionale permanente. Volume
importante (proză): Teama de amurg (1990);
Legende şi eseuri (1995); Năluci şi portrete
(2001); Bunicul s-a întors la franceză
(2003); Vremea din timpul diez (2005).
Colaborări, revistele: Respiro, Calende,
Argeş. Consemnări critice favorabile, alte
aprecieri publice. (M.M.O.).
SUCEAVĂ, Ion N. (n. Davideşti,
Muscel, 9 ianuarie 1933). Jurist, profesor
universitar, drept public, general, poliţie.
Şcoala Medie Tehnică de Cărbune,
Câmpulung, Argeş (1955), Liceul/Colegiul
Vlaicu Vodă, Curtea de Argeş (1963),
Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi
(1970). Doctorat, ştiinţe juridice, Iaşi (1981).
Specializare, Ministerul de Interne. Ofiţer de
miliţie/poliţie: Topoloveni, Argeş (1955);
Curtea de Argeş (1955-1972); Piteşti, Argeş
(1972-1975, şef); Inspectoratul Argeş (19751976); Inspectoratul Dâmboviţa (1976-1978;
1981-1986); Găeşti, Dâmboviţa (1978-1981);
Inspectoratul General, Bucureşti (1986-1990);
Administraţia Naţională a Vămilor, Bucureşti
(1992-1996), director general adjunct, director

STUPARU, Florin P. (Piteşti, Argeş,
17 februarie 1956 – Sibiu, 22 decembrie
1989). Ofiţer de carieră, poliţie, căpitan
Liceul Nicolae Bălcescu/Colegiul Ion C.
Brătianu, Piteşti (1974), Şcoala Superioară de
Miliţie,
Bucureşti
(1978).
Activitate
specializată în domeniu, Serviciul de Pază şi
Ordine, Miliţia Sibiu (1978-1989). Implicat în
confruntările armate pe timpul Revoluţiei
Române din decembrie 1989 la Sibiu.
Împuşcat mortal, Unitatea Militară 01512.
titlul de Erou – Martir, maior post-mortem,
alte aprecieri publice antume şi postume.
(R.P.C.).
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SUSENI (Secolul XV~). Comună din
judeţul Argeş, pe râul Dâmbovnic, satele
Suseni,
Burdeşti,
Cerşani,
Chiriţeşti,
Găleşeşti, Odăeni, Pădureni, Strâmbeni,
Ştefăneşti, Ţuţuleşti. Suprafaţă: 51,1 km2.
Locuitori: 5 200 (1971); 3 173 (2008).
Atestare documentară medievală: Cerşani
(1475); Suseni (1505); Găleşeşti (1525).
Biserici: Găleşeşti (1753); Odăeni (1860);
Cerşani (1862-1867; 1883); Boereşti (1865);
Strâmbeni (1881-1883); Ţuţuleştii Vechi
(1897); Burdeşti (1932-1937). Monumente ale
eroilor: Suseni (1877; 1913; 1916-1918);
Cerşani (1916-1918); Ţuţuleşti (1916-1918).
Şcoală (1838); cămin cultural (1948);
bibliotecă publică (1960). Banca Populară
Buna Vestire (1907). Resurse naturale: calcare
compacte. Cooperativă agricolă de producţie
(1956-1989),
asociaţii
intercooperatiste:
viticultură şi prestări servicii (1970-1990).
Areal cerealier, legumicol, zootehnic. Turism
rural. Traseu rutier şi feroviar spre Piteşti sau
Costeşti, staţie de cale ferată. Arhitectură
specifică reliefului de câmpie. Artă populară:
ţesături de interior, costume, folclor literar,
muzical, coregrafic. Scrieri monografice:
Diana Dragomirescu (1993); Gheorghe Pană
(2010); Constantin Nicolae Dinescu; Marius
Păduraru, George Ungureanu, Dragoş Chistol
(2013). Valoroase consemnări geografice,
istorice, economice, etnografice. (G.I.C.).

general. Preocupări didactice: Universitatea
Ecologică, Bucureşti (1993-2003); Academia
de Poliţie Alexandru Ioan Cuza, Bucureşti
(1993-2003), conducător de doctorat. Avocat,
Baroul
Bucureşti
(1996~).
Volume
importante: În numele adevărului (1991);
Tratat de drepturile omului (1995);
Criminalitatea şi organizaţiile internaţionale
(1997); Tratat de drept internaţional
umanitar (2000), premiul Nicolae Titulescu,
Academia Română, Bucureşti. Studii,
articole, analize, rapoarte, reuniuni tematice
naţionale. Implicări comunitare permanente.
Membru, diverse foruri autohtone şi
continentale în domeniu, alte aprecieri
publice. (A.A.D.).
SUMEDREA, Dorin I. (n. Bran,
Braşov, 26 noiembrie 1969). Inginer
agronom, cercetător ştiinţific gradul I,
manager, publicist. Stabilit în Argeş din 1993.
Liceul/Colegiul Doctor Ion Meşotă, Braşov
(1986), Institutul Agronomic Nicolae
Bălcescu, Bucureşti (1993), Universitatea
Constantin Brâncoveanu, Piteşti, Argeş
(2001). Doctorat, ştiinţe agricole, Bucureşti
(2001). Activitate specializată: cercetător
(1993-2004), şef laborator (2004-2006),
director ştiinţific (2006~), Institutul de
Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură
Piteşti-Mărăcineni,
Argeş.
Volume
importante (autor, colaborare): Pomicultura
(2003);
Înfiinţarea
şi
întreţinerea
plantaţiilor de prun, cireş, vişin, coacăz
negru şi căpşun (2004); Intensivizarea
soiurilor de măr cu rezistenţă genetică la
rapăn (2005); Tehnologii privind obţinerea
materialului săditor pomicol organic (2006);
Aplicarea nămolurilor orăşeneşti ca
fertilizant în pomicultură (2008). Numeroase
studii, comunicări, reuniuni naţionale şi
internaţionale, proiecte, granturi/contracte de
cercetare (fitotehnia plantelor). Preocupări
didactice, Universitatea din Piteşti (20012002). Expert evaluator (2001~). Membru,
diverse societăţi şi organizaţii profesionale în
domeniu, alte aprecieri publice. (C.D.B.).

SUTZU, Ioana (Sfârşitul secolului XIX
- Prima jumătate a secolului XX). Mare
proprietar funciar din Argeş. Întinse suprafeţe
de teren, clădiri, alte bunuri cu valoare
deosebită,
localitatea
Izvoru,
plasa
Teleorman, expropriate, parţial, prin Legea
pentru Reforma Agrară din 23 martie 1945,
sau deciziile ulterioare, adoptate de guvernul
condus de Petru Groza, sau în etapele
următoare. Retrocedări, către urmaşi, după
1990. Importante surse arhivistice. (I.I.Ş.).
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Constantin Sandu

Corneliu Sachelarie

Ion Sălişteanu

Ioan Săftescu

Constantin Scărişoreanu

Gheorghe Săvulescu C.
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Nicolae Schiaucu

Dimitrie Scurei

Nicolae Serafim

Aurică Simion

Constantin Simionescu

Dan Simonescu
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Nicolae Simonide

Ioan Sion

Ion Sîrbu

Victor Slăvescu

Nicolae Spinei

Ion Stancu
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Radu Stancu Şt.

Gheorghe Stănculescu V.

Alexandru Stănescu

Constantin Stănescu

George Stănescu Delar

Ilie Stănculescu
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Florica Steriade

Benedict Stoenescu I.
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Ş

Foarte mic Litraj, Dacia Autocamionete,
Dacia 1304, Dacia Nova, Dacia Euro II;
Dacia
Supernova,
Dacia
Solenza;
introducerea în fabricaţie Logan. Studii,
rapoarte, reuniuni tematice, inovaţii în
domeniu. Colaborări didactice, Institutul de
Învăţământ Superior/Universitatea din Piteşti
(1975-1997).
Membru,
diverse
foruri
profesionale autohtone, alte aprecieri publice.
(M.T.D.).

ŞANDRU, Ioan R. (n. Vălişoara,
Livezile, Alba, 30 iulie 1934). Inginer
mecanic, manager. Stabilit în Argeş, din 1966.
Şcoala Medie, Câmpeni, Alba (1953),
Institutul
Politehnic,
Braşov
(1965).
Documentări externe: Franţa, Spania.
Specializare, industria de automobile. Iniţial,
Întreprinderea Aro, Câmpulung (1965-1966).
Activitate permanentă, Întreprinderea de
Autoturisme, Colibaşi/Mioveni: tehnolog,
caroserie (1966-1970); şef, secţiile punţi
(1970-1973) şi transmisii (1973-1975);
inginer şef, prelucrări mecanice (1975-1985);
director de producţie automobile (19851990); director tehnic, SC Autoro SA (19901999). Contribuţii directe la: fabricarea
autoturismelor Dacia 1100 şi Dacia 1300,
licenţă Renault, Franţa; omologarea reperelor
din gama Estafette; îmbunătăţirea proiectării
specifice. Studii, analize, rapoarte, reuniuni
tematice naţionale. Membru, diverse asociaţii
profesionale în domeniu, alte aprecieri
publice. (M.T.D.).

ŞAPCALIU, Gheorghe (Buzău, 1867 –
Câmpulung Muscel, 15 iunie 1941). Profesor,
istorie şi limba latină, om de cultură. Stabilit
la Câmpulung, din 1891. Studii liceale, Buzău
(1887),
superioare,
Bucureşti
(1891).
Activitate didactică permanentă, Câmpulung,
Muscel: Şcoala Normală Carol I (1891-1905);
Gimnaziul/Liceul Dinicu Golescu (19051929). Preocupat constant de cunoaşterea
tradiţiei statelor din Africa, America de Nord,
Europa. Adept al sistemului educaţional
informativ: stimularea studiului valorilor
clasice din Antichitate şi Renaştere;
direcţionarea gândirii elevilor spre înţelegerea
motivaţiei evenimentelor seculare; acceptarea
dialogului; evocarea marilor personalităţi
universale. Figură distincă a reşedinţei
Muscelului, integrat discret spiritului Cetăţii,
conlucrări intelectuale cu personalităţi
marcante ale timpului. Aprecieri publice
antume şi postume. (I.M.D.).

ŞANDRU, Viorel Gh. (n. Câineni,
Vâlcea, 22 august 1949). Inginer mecanic,
cercetător, manager. Stabilit în Argeş, din
1972. Liceul Brezoi, Vâlcea (1967),
Universitatea din Braşov (1972). Exprimări
externe: Australia, Danemarca, Franţa,
Ungaria. Activitate permanentă, industria de
autoturisme. Succesiv: proiectant, Grupul
Uzinelor de Automobile, Piteşti, Argeş (19721973); cercetător ştiinţific (1974-2000),
Institutul de Cercetări pentru Automobile,
Colibaşi/Mioveni, Argeş (ICSITA, CCSITA,
CESAR), director coordonator (1997-2001);
Biroul de Studii Automobile Dacia, director
coordonator adjunct (2001-2007); Direcţia
Prestaţii Client RTR Dacia, şef program
(2007-2010); Renault Tehnologie Roumanie,
Centrul Tehnic Titu, Dâmboviţa, gestiune,
piste de încercare (2010~). Contribuţii directe
la: integrarea Dacia 1300; dezvoltarea
proiectelor pentru Dacia Mediu Litraj, Dacia

ŞCHEIANU, Dumitru Gh. (n. Călăraşi,
13 decembrie 1949). Ofiţer de carieră, profesor
universitar, electronică, manager. Integrat
preocupărilor argeşene, din 2001. Liceul
Militar, Câmpulung Moldovenesc (1967),
Şcoala
Militară
Superioară
Rachete
Antiaeriene (1970), Academia Tehnică
Militară, Bucureşti (1981), Universitatea
Politehnică, Bucureşti (1994). Doctorat,
electronică, Bucureşti. Activitate specializată:
Academia Tehnică Militară, Bucureşti (19811990); Comandamentul Apărării Antiaeriene a
Teritoriului, Bucureşti (1990-1994); director,
Oficiul Central de Stat pentru Probleme
Speciale, Bucureşti (1994-2005) Preocupări
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ŞCOALA DE APLICAŢIE PENTRU
APĂRARE/CENTRUL DE PREGĂTIRE
PENTRU
APĂRARE
NUCLEARĂ,
BIOLOGICĂ
ŞI
CHIMICĂ
DIN
CÂMPULUNG
(1957-1960;
1969~).
Instituţie cu statut special, profilată pe
activităţi militare specifice prevenirii şi
combaterii efectelor atacurilor nucleare,
biologice, radiologice sau chimice. Elaborarea
doctrinei naţionale în domeniu, constituirea
structurilor aferente operaţiunilor ONU şi
NATO, implicarea detaşamentelor proprii în
misiuni internaţionale, prezenţa unor ofiţeri în
state majore interarme din Africa, America,
Asia, Europa. Subunitate etalon: Compania
383. Comandanţi cunoscuţi: Nicolae Popescu
(v.), Tudorel Radu. Participări permanente la
pregătirea civililor pentru apărare în caz de
pericol. Diverse atestări documentare interne
şi externe. (M.M.B.).

didactice, Universitatea din Piteşti (2001~).
Volume
importante:
Microelectronica.
Circuite integrate. Structuri. Aplicaţii (1998);
Compendiu de teoria semnalelor în locaţie
(1998); Semnalele – purtătoarele informaţiei
(2007); Semnale (2007, în colaborare).
Profesor universitar (2005). Numeroase
articole,
comunicări,
referate,
granturi/contracte de cercetare-proiectare
publicate în reviste din ţară sau străinătate.
Invenţii, inovaţii programe naţionale şi
internaţionale. Membru, diverse asociaţii
profesionale în domeniu. Aprecieri publice.
(M.C.S.).
ŞCOALA DE AGRICULTURĂ,
DOBROGOSTEA
(1903-1993).
Prima
instituţie de stat cu acest profil din judeţul
Argeş, iniţiator, Mihail Manolescu (v.).
Denumită,
pentru
început,
Şcoala
Profesională de Agricultură (1903-1908).
Ulterior: Şcoala Elementară cu două clase
(1908-1916;1919-1943); Şcoala Inferioară cu
patru clase (1944-1948); Şcoala Profesională
cu patru clase (1948-1962). Patrimoniu
propriu: clădiri administrative, săli de clasă,
bibliotecă, internat, locuinţe; fermă pentru
instruire practică Dobrogostea (Merişani) şi
Găvana (Piteşti); colecţii botanice, câmp de
experienţă, culturi cerealiere, plantaţii
pomicole, grădină de legume, loturi
semincere, sector zootehnic, instrumentar
specific. După 1962: Şcoala de Contabilitate
şi Pregătirea Cadrelor din Agricultura
Cooperatistă (1962-1988); Şcoala pentru
Perfecţionarea Personalului Economic din
Agricultură,
subordonată
Ministerului
Agriculturii, Bucureşti (1988-1993). Directori
cunoscuţi: Traian Băilă, Mihail Bărbulescu,
Dumitru Vasiliu, Marin Berechet, Ioan
Tocilă, Teodor Apostu, Gheorghe Bujor,
Nicolae Bogoi, Vasile Zarioiu (v.), Gheorghe
Secară (v.). Conlucrări comunitare. Clădiri
folosite, temporar, de Casa Agronomului
Argeş (1993-1996), transferate, apoi,
Universităţii din Piteşti. Diverse atestări
documentare. (C.D.B.).

ŞCOALA DE APLICAŢIE PENTRU
UNITĂŢI
DE
LUPTĂ
MIHAI
VITEAZUL/ŞCOALA
DE
OFIŢERI
TANCURI, PITEŞTI (1949~). Instituţie de
învăţământ militar, existentă în reşedinţa
Argeşului de la 17 august 1949, unitate aflată,
iniţial, în Garnizoana Sibiu (1948-1949).
Suport logistic, preluat de la Şcoala de Ofiţeri
Artilerie Carol I, funcţională, pentru o
perioadă, la Piteşti, în perioada interbelică.
Fuziune cu Şcoala de Ofiţeri Tehnici Auto,
Bucureşti, primul comandant (17 august 1949
– februarie 1950), Grigore Arcadie Duceag.
Drapel de luptă: 30 decembrie 1954.
Titulaturi succesive, adecvate evoluţiei
direcţionale de profil. Unitate personalizată,
30 decembrie 1962: Şcoala Superioară de
Ofiţeri Tehnici Activi Tancuri şi Auto Mihai
Viteazul, Piteşti, Argeş. Durata studiilor: patru
ani (1962-1969); trei ani (1969-1989).
Unificare managerială temporară cu Şcoala
Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri
Basarab I, Piteşti (1987-1990). După 1990,
structură de grad universitar (patru ani),
succesiv: Institutul Militar de Tancuri (19901997); Şcoala de Aplicaţie pentru Tancuri şi
Auto, respectiv Infanterie şi Vânători de
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Discipline prioritare de studiu: citire, scriere,
religie, muzică sacră, istorie. Pentru
absolvenţi, temporar, competenţe didactice,
şcoli rurale. Activitate agreată de forurile
eparhiale şi civile din Capitală, prefectură,
primăria
urbană.
Diverse
implicări
comunitare. Atestări documentare, notificări
memoriale,
consemnări
monografice.
(S.P.P.).

Munte. Locaţie reabilitată, extinsă şi dotată
conform actualelor criterii continentale. Baze
de antrenamente, Smeura/Moşoaia şi Bascov
(Argeş). Numeroase serii de absolvenţi, ajunşi
în importante funcţii operative sau publice,
naţionale şi internaţionale. Actuala denumire
din 2005, subordonând: Centrul de Pregătire
pentru Blindate, Piteşti (Argeş); Centrul de
Pregătire
a
Infanteriei
Constantin
Brâncoveanu, Făgăraş (Braşov); Centrul de
Pregătrie Montană Bucegi, Predeal (Braşov).
Comandanţi cu activitate mai îndelungată:
Sergiu Malinovski (colonel), Vasile Milea
(v.), Ioan Săftescu (v.), Vasile Dumitraşcu
(v.), Constantin Anghel (v.), Ilie Dragomir
(v.), Mihai Chiriţă (v.), Emilian Pîşu (colonel,
doctor, ştiinţe militare). Volum monografic
(2010). Implicări constante în viaţa Cetăţii.
Importante atestări documentare. (G.I.N.).

ŞCOALA
DE
CÂNTĂREŢI
BISERICEŞTI DIN CURTEA DE ARGEŞ
(1910~1948; 1990~). Instituţie de învăţământ
eclesiastic, program special, pregătirea
cantorilor de strană pentru parohiile ortodoxe
din Argeş şi judeţele limitrofe. Iniţial,
transferarea unităţii de la Piteşti, ulterior,
entitate distinctă. Locaţii succesive: anexele
Bisericii Flămânzeşti; clădire oferită de
Societatea Frăţia a Clerului din Eparhia
Argeşului, Piteşti, pentru Episcopia Argeşului
(1912); imobil nou (1915), zona centrală
urbană. Obiecte de studiu (trei ani): muzică
vocală, muzică bisericească, Vechiul şi Noul
Testament, morala, liturgica, limba română,
istoria patriei, dreptul cetăţenesc. Elevi
proveniţi, prioritar, din mediul rural,
întreţinere asigurată, parţial, de Episcopia
Argeşului.
Directori,
cu
activitate
îndelungată: Vasile Predeanu; Aurel Popescu.
Reconfigurare
după
1990.
Implicări
comunitare permanente. Diverse atestări
documentare. (S.P.P.).

ŞCOALA DE ARTILERIE, PITEŞTI
(? - 1949). Instituţie de învăţământ militar
pentru pregătirea ofiţerilor, existentă, iniţial,
în Bucureşti. Clădiri speciale, construite pe
terasa superioară a reşedinţei Argeşului.
Activităţi teoretice, poligoane de tragere,
exerciţii coordonate cu alte arme, participări
la realizarea anumitor proiecte comunitare.
Concomitent, existenţa în localitate a Şcolii
pentru Subofiţeri, unite, la 22 iunie 1945, sub
comanda generalului de brigadă, Ioan Burnea,
funcţie acordată, ulterior, colonelului Miltiade
Buzdea (martie 1948). Ministrul Apărării
Naţionale, Emil Bodnăraş. Patrimoniu oferit
Şcolii de Ofiţeri Mihai Viteazul, transferată
din Garnizoana Sibiu (1949), astăzi, Şcoala de
Aplicaţie,
Piteşti.
Importante
atestări
documentare. (G.I.N.).

ŞCOALA
DE
CÂNTĂREŢI
BISERICEŞTI DIN PITEŞTI (1897~1948).
Instituţie de învăţământ eclesiastic, program
special, pregătirea cantorilor de strană pentru
parohiile ortodoxe din Argeş şi judeţele
limitrofe. Iniţiativa Societăţii CulturalFilantropice Frăţia a Clerului din Eparhia
Argeşului, preşedinte, Dimitrie Lascăr (v.),
deschidere oficială, 1 octombrie 1897.
Profesori cu activitate îndelungată: Radu
Budescu; Teodor Băjenaru (v.); Platon Ciosu
(v.). Locaţii succesive: anexele Protoieriei
(1897-1899); chiliile Bisericii Greci (18991905); imobil propriu, inaugurare, 14

ŞCOALA
DE
CÂNTĂREŢI
BISERICEŞTI
DIN
CÂMPULUNG
(1852~1948). Instituţie de învăţământ
eclesiastic, program special, pregătirea
cantorilor de strană pentru parohiile ortodoxe
din Muscel şi judeţele limitrofe. Fondator:
Gheorghe Căciulă, compozitor, psalt, profesor
la Câmpulung (până în 1855). Locaţie iniţială:
Biserica Sfântul Nicolae, Câmpulung.
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fondurile Prefecturii Judeţului Argeş (34765
lei, curs 1910), terenuri experimentale,
ateliere, microfermă zootehnică, internat,
cantină, alte dotări specifice. Iniţial,
transferarea unităţii de la Budişteni, Muscel
(1911-1912), ulterior, entitate proprie.
Directoare cunoscută: învăţătoarea Maria S.
Iordache/Bichiu. Activitate agreată prin
ministerele
Instrucţiunii
Publice
şi
Agriculturii, Bucureşti. Folosirea ulterioară a
imobilului, Gimnaziul Unic Mixt Teiu-Deal
(1948), director, Gheorghe Petre (v.). Diverse
atestări documentare. (I.M.D.).

noiembrie 1905, zona centrală urbană. Cadre
didactice din rândurile preoţilor. Obiecte de
studiu (trei ani): muzică vocală, muzică
bisericească, dogmatică, morala, liturgica,
limba română, istoria patriei, dreptul
cetăţenesc. Elevi proveniţi, prioritar, din
mediul rural, folosiţi, uneori, după absolvire,
inclusiv, ca dascăli/învăţători. Diverse
implicări comunitare. Suport documentar,
volumele: Anuarul oraşului Piteşti (1936);
Episcopia Argeşului. 1793-1949 (2005), alte
informaţii ale timpului. (S.P.P.).
ŞCOALA
DE
CONTABILI
COOPERATORI
ŞI
GOSPODARI
AGRICOLI,
GOLEŞTI
(1943-1949).
Unitate specială de învăţământ, organizată din
iniţiativa Institutului Naţional al Cooperaţiei,
Bucureşti, director general, George Minescu.
Deschiderea oficială: 1 octombrie 1943,
Conacul Goleştilor, Goleşti, Muscel. Durata
studiilor, trei ani, elevii în vârstă de cel puţin
13 ani, recomandaţi, expres de consiliile
cooperatiste rurale, preoţi şi învăţători. Săli
pentru activităţi teoretice, dormitoare,
bucătărie, sufragerie, fermă (16 hectare),
donaţie, Elena Perticari-Davila (v.), animale
de rasă, maşini, unelte agricole, practică
productivă. Director cunoscut: Alexandru
Constantinescu
(Bucureşti),
gestionarul
restaurării clădirilor tradiţionale din Curtea
Goleştilor (1942-1943), finanţare centrală.
Posibilităţi de edificare a unui local propriu,
acţiune nefinalizată. Pentru anul şcolar19481949, şcoală de apicultură. Instituţii
asemănătoare: Ismail (Basarabia); Luduş
(Transilvania); Orşova (Banat). Suport
documentar: Curierul Cooperaţiei Române,
Nr. 7, din 1943, Bucureşti; arhiva Muzeului
Viticulturii
şi
Pomiculturii,
Goleşti,
Ştefăneşti, Argeş. (C.D.B.).

ŞCOALA DE FOTBAL SPORTING
DIN PITEŞTI (2000~). Unitate specializată
în pregătirea copiilor şi juniorilor pentru
performanţe în domeniu. Fondator: Victor
Jigman, fost preşedinte al Clubului de Fotbal
Argeş. Activitate permanentă la Piteşti până în
2014, continuată, ulterior, la Câmpulung,
finanţator principal, Nicolae Badea, acţionar,
Clubul de Fotbal Dinamo, Bucureşti.
Integrare instituţională în structura centrelor
regionale de profil. Manager, preşedinte
executiv şi antrenor coordonator, Tănase
Dima. Promovarea constantă a tinerilor
talentaţi în echipe de fotbal din ţară sau alte
state europene. Diverse atestări documentare.
(L.V.M.).
ŞCOALA
DE
GOSPODĂRIE
RURALĂ GRADUL I, BUDIŞTENI (19041911;
1912-1948).
Instituţie
publică,
pregătirea fetelor pentru activităţi casnice,
menaj,
ţesătorie,
agricultură.
Locaţii
succesive: Casa Constantin Simescu (19041908); Casa obştei Topoloveanu (1908-1911);
Casa Constantin Popescu (1912); clădire
proprie (1913-1948), fermă (zece hectare),
alte extinderi şi dotări specifice. Iniţiator:
Alexandru Popescu, învăţător, primarul
comunei Budişteni, Muscel. Directoare
cunoscute:
Maria
Vasilescu,
Elena
Constantinescu, Stela Ştefănescu, Eufrosina
Popescu, Ioana Rădulescu. Activităţi agreate
prin ministerele Instrucţiunii Publice şi
Agriculturii, Bucureşti. Bază materială

ŞCOALA
DE
ECONOMIE
CASNICĂ DIN TEIU (1911~1948).
Instituţie de învăţământ profesional pentru
fete, organizată conform prevederilor Legii
din 1899, aprobată în Parlamentul României.
Distinct, la Teiu-Deal: clădiri construite din
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Butculescu (v.), Marin M. Branişte (v.).
Numeroase
comentarii
contemporane.
(I.M.D.).

preluată de Şcoala primară/Gimnazială
Budişteni, Leordeni, Argeş, numită, din 2007,
Constantin C.D. Fântâneru (v.). Unităţi
asemănătoare la: Topoloveni (Muscel); Şuici,
Teiu, Tigveni (Argeş). Diverse atestări
documentare. (I.M.F.).

ŞCOALA
DE
MESERII
CONSTANTIN MICULESCU DIN ŞUICI
(1926-1939; 1950-1963). Instituţie de
învăţământ
profesional,
subordonată
Ministerului Economiei Naţionale, donatorfondator,
Constantin
Miculescu
(v.).
Patrimoniu complex: săli de clasă, ateliere,
internat, cantină, casa directorului, anexe.
Durata studiilor, trei ani, secţiile: rotărie,
tâmplărie, fierărie, croitorie, lăcătuşerie.
Reorganizată funcţional pentru: Gimnaziul
Industrial de Băieţi (1939-1948); Gimnaziul
Unic de Fete (1945-1948); Gimnaziul Unic
Mixt (1948-1950). Complementar, Şcoala de
Gospodărie şi Industrie Casnică/Şcoala de
Menaj (1941-1948), transferată de la Cepari,
Argeş,
coordonatori,
Luli
Stănescu,
Constantin Dumitrescu. Ulterior (1963-2003),
Şcoala Specială, aparţinând Ministerului
Muncii, calificare productivă pentru băieţi sau
fete (croitorie, ţesătorie covoare). Reabilitarea
locaţiei tradiţionale, extinderi pavilionare,
dotare
adecvată.
Directori
cunoscuţi:
Gheorghe Melinte, Mihail Penişoară, Vasile
Veţeleanu, Gavrilă Rudeanu, Dumitru D.
Budan, Nicolae Diaconu. După 2003,
succesiv: Centrul Special de Plasament (20032004); Unitate de Asistenţă Medico-Socială/
Azil de Bătrâni (2004~), director, Vasile
Neacşa. Atestări documentare. Implicări
comunitare permanente. (C.D.B.).

ŞCOALA
DE
LA
BISERICA
SFÂNTUL GHEORGHE DIN PITEŞTI
(Secolul XVIII). Unitate începătoare de
învăţământ autohton, existentă pe lângă
locaşul de cult creştin ortodox amintit.
Dascăli cunoscuţi: Ianache biv vătaf de copii
(29 aprilie 1753); Ion vătaf ot şcoala nouă
domnească ot Sfântul Gheorghe (1764); Ioan
robul lui Dumnezeu… aproape de această
sfântă biserică, în casa Manului Cojocaru (6
august 1784). Interferenţe cu Şcoala
Domnească, organizată, în 1780, pe baza
prevederilor hrisovului din ianuarie 1776,
emis de voievodul Ţării Româneşti,
Alexandru Ipsilanti (1774-1782). Dascăl de
limba română, plătit din bugetul statului.
Evoluţii ulterioare. Atestări de arhivă,
consemnări documentare tradiţionale, Vasile
Alexandrescu Urechia, Marin M. Branişte
(v.). Numeroase comentarii contemporane.
(I.M.D.).
ŞCOALA DE LA SCHITUL BULIGA
DIN PITEŞTI (1751~1900). Unitate
tradiţională de învăţământ, limbile română,
slavonă, greacă, germană, statut public,
parohial sau particular. Iniţial, şcoală de
învăţătură românească, fondator, Martin P.
Buliga (v.), acces gratuit şi pentru copiii
oamenilor săraci (25 mai 1751), plata
dascălului
din
veniturile
schitului.
Redimensionarea spaţiului, două odăi alături
de chiliile monahilor, egumen, Partenie Nica
(1786-1827).
Ulterior,
şcoală
teologică/gimnaziu (mijlocul secolului XIX),
pregătire gratuită a viitorilor preoţi, activitate
coordonată de episcopul Argeşului, Samuil
Tărtăşescu (v.). După 1886, şcoală pentru
fete, pension al institutoarei germane,
Margareta Veldin. Atestări de arhivă,
consemnări
documentare,
Dimitrie

ŞCOALA DE MESERII REGINA
ELISABETA, CURTEA DE ARGEŞ (19011948). Instituţie de învăţământ profesional,
pregătirea elevilor pentru activităţi familiale şi
publice, industriale sau agrare. Locaţie
proprie, zona Bisericii Episcopale: săli de
clasă, ateliere, internat, cantine, terenuri
sportive. Primar, Traian Popescu (v.). În
programul de studiu: instruire practică,
obiecte teroetice, probe de lucru, examene
finale. Reorganizări succesive, raportate la
deciziile ministerului de resort. După 1919,

137

ENCICLOPEDIA ARGEŞULUI ŞI MUSCELULUI
(1949-1952), transferată din Garnizoana
Sibiu, denumită, succesiv: Şcoala Militară de
Tancuri (1952-1956); Şcoala Militară de
Ofiţeri de Tancuri şi Auto (1956-1962);
Şcoala Superioară de Ofiţeri Activi de
Tancuri şi Auto Mihai Viteazul (1962-1969).
Şcoala Militară de Ofiţeri Activi de Tancuri şi
Auto Mihai Viteazul (1969-1987); Şcoala
Militară de Tancuri şi Auto Mihai Viteazul
(1987-1990); Şcoala Militară de Tancuri
Mihai Viteazul (1990-1991); Institutul Militar
de Tancuri Mihai Viteazul (1991-1997);
Şcoala de Aplicaţie pentru Tancuri şi Auto
Mihai Viteazul (1997-2005); Şcoala de
Aplicaţie pentru Unităţi de Luptă Mihai
Viteazul (2005~). Numeroase atestări
documentare. (G.I.N.).

clase inclusiv pentru gimnaziu industrial.
Imobil preluat, ulterior, de Şcoala Medie
Horticolă/Liceul
Agricol
Constantin
Dobrescu – Argeş. Prezenţă activă în viaţa
Cetăţii. Diverse atestări documentare.
(N.I.M.).
ŞCOALA
DE
NOTARI
DIN
CURTEA DE ARGEŞ (1908~1926).
Instituţie de învăţământ cu program special
pentru pregătirea funcţionarilor publici ai
primăriilor urbane şi rurale, durata studiilor,
un an, cu frecvenţă sau în particular, examen
final, comisie aprobată prin decizia forurilor
judeţene specializate. Iniţiatori: prefectul
Argeşului, Nicolae Brânzeu (v.); Petre
Ştefănescu, inspector judeţean, director
fondator Unificare, pentru etapa 1910-1915,
cu Şcoala de Notari din Târgu Jiu (Gorj).
Noţiuni juridice, istorice, administrative,
caligrafice,
literare,
cadastrale.
Complementar: practică agricolă, fermă
proprie (zece hectare). Sediul: casele Pandele
Ionescu, din localitate. Total absolvenţi: 411,
din care, 304 proveniţi de la cursurile
permanente.
Contribuţii
distincte
la:
îmbunătăţirea
activităţii
specifice
comunităţilor urbane şi rurale, ortografierea
corectă
a
documentelor
oficiale,
sistematizarea şi uniformizarea conţinutului
actelor emise în etapa imediat următoare
formării României Mari; conservarea
fondurilor arhivistice locale. Diverse atestări
dcumentare. (I.T.B.).

ŞCOALA DOMNEASCĂ DE LA
CÂMPULUNG (1669~?). Unitate medievală
de învăţământ primar, iniţiator, Antonie Vodă
din Popeşti, domn al Ţării Româneşti (16691672). Activitate intermitentă, incinta Curţii
voievodale, Câmpulung, Muscel. Copii
aparţinând principalelor categorii sociale
urbane. Obiecte de studiu: limbile română şi
slavonă, tematica preponderent religioasă,
dascăli selectaţi dintre călugării Mănăstirii
locale Negru Vodă. Verificarea periodică a
cunoştinţelor (scris, citit, socotit). Importante
atestări documentare. (V.N.P.).
ŞCOALA
INFERIOARĂ
DE
MESERII DIN CURTEA DE ARGEŞ
(1901-1936). Instituţie de învăţământ
profesional (tâmplărie, împletituri de răchită,
ceramică, sculptură în lemn, croitorie, arte
decorative). Subvenţie anuală (1914-1918)
din partea reginei României, Elisabeta (v.).
Activitate
desfăşurată
în
imobilele
Seminarului Teologic din localitate. Clădire
proprie nefinalizată (1921), teren folosit,
ulterior, pentru edificarea Casei Orăşeneşti de
Cultură. Director fondator, Matei Ivănceanu.
După 1 septembrie 1936, Gimnaziul
Industrial Regina Elisabeta, Curtea de Argeş.
Transformări ulterioare. Diverse atestări
documentare. (N.I.M.).

ŞCOALA
DE
OFIŢERI
DE
ARTILERIE CAROL I, PITEŞTI (? –
1948). Instituţie de învăţământ militar,
aparţinând ministerului de resort, Bucureşti.
Locaţie edificată pe terasa superioară a
reşedinţei Argeşului, integrată Garnizoanei
Piteşti. Prima unitate cu acest profil din
Muntenia, participantă la cel de Al Doilea
Război Mondial (1941-1945). Încetarea
activităţii în contextul reorganizării Armatei
Române după finalizarea conflagraţiei
amintite. Bază materială redimensionată
pentru Şcoala de Ofiţeri de Tancuri, Piteşti
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ŞCOALA ISRAELITĂ DIN PITEŞTI
(1860-1948). Instituţie publică pentru
învăţământul
primar,
organizată
de
comunitatea evreilor, pe lângă Sinagogă, zona
centrală urbană. Cadre didactice şi elevi din
localitate sau aşezări apropiate, limba idiş,
taxe modice, susţinere externă. Director cu
activitate îndelungată: Fintea Feinştein
(medic). Edificiu propriu (1926), astăzi, la
intersecţia Bulevardul Eroilor – Strada
Egalităţii, datare pavimentară, folosit, după
1946, pentru activităţi administrative, sociale,
comerciale. În reşedinţa Argeşului, inclusiv
Şcoala Catolică, director cunoscut, Ioan Iştoc.
Preocupări agreate de Prefectură, Primărie,
Consiliul Eparhial. Consemnări în: Anuarul
general al oraşului Piteşti şi judeţului Argeş
(1936); Istoria municipiului Piteşti (1988).
Exprimarea diversificării spiritualităţii etnice
în etapele invocate. Surse arhivistice. (S.P.P.).

Evaluare specială, maiştri, Comunicaţii şi
Informatică (2010), folosiţi în Afganistan.
Suport logistic propriu, preluat de la
regimentele interbelice din Piteşti. Reabilitări,
extinderi, dotări specifice actualelor cerinţe
continentale. Implicări constante în viaţa
Cetăţii. Numeroase atestări documentare.
(G.I.N.).
ŞCOALA
MILITARĂ/LICEUL
ŞTEFAN CEL MARE DIN CÂMPULUNG
(1940-1941). Instituţie specială de învăţământ
preuniversitar, dislocată, temporar, din
Cernăuţi, Bucovina, la Câmpulung Muscel
(20 octombrie 1940 – 16 decembrie 1941).
Staţionări intermediare în condiţiile notelor
ultimative ale Uniunii Sovietice: Roman
(Neamţ); Târgovişte (Dâmboviţa). Locaţii
dispersate: Liceul de Fete (comanda, direcţia
de studii, sălile de clasă, laboratoarele);
Şcoala Oprea Iorgulescu (dormitoare,
cantină); Vila Oprea Iorgulescu (birouri
administrative, cazarea cadrelor didactice).
Deschiderea oficială a cursurilor: 18
noiembrie 1940, primar, Grigore Grecescu
(v.), prefect, Paul Gălăşeanu. Pentru etapa
iunie-decembrie 1941, suplinirea gratuită a
profesorilor plecaţi pe Frontul de Est, prin
contribuţia rezerviştilor din Câmpulung.
Revenirea la Cernăuţi, conform Ordinului Nr.
8373, din 29 octombrie 1941, emis de forurile
ministeriale centrale, reluarea activităţii, 8
ianuarie 1942. Situaţii asemănătoare pentru:
Şcoala Militară/Liceul Mihai Viteazul, Târgu
Mureş, redislocat la Piteşti, Argeş (1944);
Şcoala Militară/Liceul din Iaşi, evacuat,
continuarea activităţii, la Câmpulung (19431946).
Diverse
atestări
documentare.
(M.M.B.).

ŞCOALA
MILITARĂ
DE
MAIŞTRI
ŞI
SUBOFIŢERI
A
FORŢELOR
TERESTRE/ŞCOALA
MILITARĂ DE SUBOFIŢERI TANCURI
ŞI AUTO, PITEŞTI (1960~). Instituţie
specializată de învăţământ, existentă, în
reşedinţa Argeşului, de la 25 iulie 1960,
organizată
prin
unificarea
unităţilor
funcţionale,
anterior,
la
Târgovişte
(Dâmboviţa), Mizil (Prahova), Craiova (Dolj).
Succesiv: Şcoala Militară de Maiştri şi
Subofiţeri Tancuri şi Auto (1964-1974);
Şcoala Militară de Maiştri Militari şi
Subofiţeri Basarab I, Piteşti (1974-1987),
unificată, managerial, cu Şcoala Militară de
Ofiţeri Tancuri şi Auto Mihai Viteazul, Piteşti
(1987-1991); Institutul Militar Auto Basarab
I, grad superior şi mediu (1991-1996); Şcoala
Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a
Trupelor de Uscat (1996-2000); Şcoala
Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a
Forţelor Terestre (2000~). Distinct: Centrul de
Pregătire a Subofiţerilor (1999); module de
comandă, conducere, luptători profesionişti
(elevi şi cursanţi); colaborări externe;
programe adaptate cerinţelor nord-atlantice.
Denumire onorifică Basarab I (2004).

ŞCOALA
NAŢIONALĂ
DIN
CÂMPULUNG
(1832-1864).
Instituţie
publică pentru învăţământul primar, limba
română, înfiinţată, conform prevederilor
Regulamentului Organic, la 28 noiembrie
1831. Deschidere oficială: 14 martie 1832,
profesor – director fondator, Dimitrie Jianu
(v.). Activitate coordonată de Eforia
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Locaţii succesive: Casa Anica Enghel (18321833); anexele Episcopiei
(1833-1840);
clădire proprie (1840), ridicată prin
subscripţie
comunitară
(Uliţa
Boierească/Strada
Ion
C.
Brătianu).
Patrimoniu acordat instituţiei succesoare,
Şcoala de Băieţi Nr. 1 (edificiu nou, 1909),
numită Nicolae Simonide, prin Decretul
regal, din 15 decembrie 1910, semnat, Carol I
(v.). Ulterior, Şcoala Nr. 1, Piteşti.
Reorganizare fundamentală: Legea asupra
instrucţiunii publice (5/17 decembrie 1864),
votată în Camera Deputaţilor (16/28 martie
1864), aplicată, efectiv, din septembrie 1865.
Directori: fondator, Nicolae Simonide (v.),
Toma Sergiade/Sergiescu (v.), Anton
Oncescu (v.), Vasile Urzescu (v.), Alexandru
Teodosiade (v.), Gheorghe M. Franţescu (v.).
Diverse scrieri şi referiri monografice.
Valoroase atestări documentare. (I.M.D.).

Şcoalelor, Bucureşti, director, Petrache
Poenaru
(v.).
Demersuri
convergente
preocupărilor
Primăriei
urbane
şi
Ocârmuirii/Prefecturii
Muscel.
Locaţii
succesive: chiliile Mănăstirii Negru Vodă
(1832-1836); imobil propriu (1836). Durata
instruirii, trei ani (1832-1851), ulterior, patru
ani, acces pentru copiii tuturor categoriilor
sociale (104, în 1835; 216, în 1857). Metodă
lancasteriană, manuale şi obiecte specifice:
scriere, citire, operaţii aritmetice, catehism,
gramatică, geografie. Alfabet latin (1857).
Cadre didactice cunoscute: Ioan Brezoianu
(v.), Răducanu Burdeanu, Barbu Marinescu,
Procopie Constantinescu. După 1838, Şcoala
Normală (mixtă, 1841-1852), pregătirea
învăţătorilor pentru sate, iniţiativă raportată la
Porunca Departamentului Treburilor din
Lăuntru, Bucureşti (14 ianuarie 1838).
Încetarea temporară a cursurilor (1848-1851).
Reorganizare fundamentală (1864). Astăzi,
Şcoala Nr. 1 Oprea D. Iorgulescu (v.),
Câmpulung, Argeş, edificiu reprezentativ
(1928), arhitect, Dimitrie Ionescu – Berechet
(v.). Importante atestări documentare.
(V.N.P.).

ŞCOALA NORMALĂ DIN PITEŞTI
(1919-1954). Instituţie publică de învăţământ
preuniversitar, integrată sistemului naţional
pentru pregătirea învăţătorilor, stabilit după
făurirea României Mari (1918). Anterior
(1915-1916),
secţie
specializată,
Liceul/Colegiul Ion C. Brătianu, Piteşti,
Argeş, clasa a V-a, aprobată de Ministerul
Educaţiei, Bucureşti, solicitare insistentă:
Toma Trifonescu (v.), Nicolae Brânzeu (v.),
Grigore T. Coandă (v.), Ion I. Purcăreanu
(v.), Honoriu Bănescu (v.). Unitate distinctă:
10 noiembrie 1919, locaţie provizorie, Şcoala
Nr. 1 (1919-1920). Titulaturi succesive:
Şcoala Normală de Băieţi (1919-1933);
Şcoala Normală de Învăţătoare (1933-1948);
Şcoala Pedagogică de Fete (1948-1954).
Locaţie proprie: Complexul Gheorghe Doja,
Piteşti, edificat în 1922-1931, folosit, ulterior
(1954-1962), de Şcoala Medie Mixtă Nr. 3
Alexandru
Odobescu,
astăzi,
campus
universitar.
Directori
cu
activitate
îndelungată: Ion N. Isbăşanu, Radu Petre,
Sevasta Stavarache, Elisabeta Stoica. Scrieri
monografice: Ion M. Dinu (v.); Petre Popa
(v.). Continuarea tradiţiei: Liceul/Colegiul

ŞCOALA
NAŢIONALĂ
DIN
PITEŞTI (1833-1864). Instituţie publică
pentru învăţământul primar, limba română,
înfiinţată,
conform
prevederilor
Regulamentului Organic, la 23 aprilie 1832.
Deschidere oficială: 5 februarie 1833, iniţial,
50 de elevi, maghistrat/primar urban,
Constantin Lerescu (v.). Activitate coordonată
de Eforia Şcoalelor, Bucureşti. Durata
instruirii, trei ani (1833-1853), ulterior, patru
ani, acces pentru copiii tuturor categoriilor
sociale. Metodă lancasteriană, manuale şi
obiecte specifice: scriere, citire, catehism,
gramatică, aritmetică, geografie, primul
examen deschis, 20 septembrie 1834. După
1838, Şcoala Normală (mixtă, 1841-1852),
pregătirea învăţătorilor pentru şcolile primare
săteşti din Argeş. Vizita domnului Ţării
Româneşti, Gheorghe Bibescu (10 septembrie
1846), încetarea temporară a cursurilor (18481851); introducerea alfabetului latin (1857).
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(1962~1972); Dansul Florilor (1984); Sus pe
Argeş, la izvoare (1984, 2010); Expoziţia
Naţională de Arte Plastice (1995); Festivalul
de pian (2007); Speranţe argeşene (2008);
Tabăra de meşteşuguri (2011). Exprimări
externe.
Directori
cunoscuţi:
Mircea
Ştefănescu (v.), Dumitru Croitoru (v.), Ion
Grecu (v.), Cornelia Voica (v.), Constantin
Alexandrescu (v.), Vasile Rizeanu (v.),
Gabriela Pendiuc (manager). Aniversări
periodice
(1969,
1980).
Consemnări
documentare: revista Preludii (editare
proprie); Scriere monografică (2012),
coordonator, Gabriela Pendiuc. Actuala
denumire din 2010, locaţie înscrisă pe lista
patrimoniului cultural naţional. Finanţator,
Consiliul Judeţean Argeş. Implicări constante
în viaţa Cetăţii. Importante atestări
documentare. (S.C.N.).

Alexandru Odobescu, Piteşti. Numeroase
atestări documentare. (D.I.G.).
ŞCOALA POPORULUI (1894~1898).
Publicaţie periodică, apărută lunar la
Muşăteşti, Argeş. Primul număr: 15 august
1894, subintitulat Revistă educativă şi
enciclopedică, ortografiere, Şcóla poporului.
Director şi proprietar, Alexandru Valescu (v.).
Articole, analize, comentarii, informaţii pe
teme didactice, literare, agricole, medicale,
religioase. Colaboratori: Florian Becescu (v.),
Constantin Dobrescu - Argeş (v.), Alexandru
Muşatescu (v.), Constantin Rădulescu –
Codin (v.). Texte din: George Coşbuc, Mihai
Eminescu, Ştefan O. Iosif, Lev Nicolaevici
Tolstoi. Imprimare: Tipografia Societăţii
pentru Cultura Ţăranului, Muşăteşti (18941895, 1897-1898); temporar, Bucureşti (18951896) şi Câmpulung, Muscel (1896-1897);
Tipografia Ţăranul (Alexandru Valescu şi
George
Moisescu).
Diverse
implicări
comunitare. (I.I.B.).

ŞCOALA PRIMARĂ SUPERIOARĂ
DE GOSPODĂRIE DIN TOPOLOVENI
(1938-1948). Instituţie profesională pentru
fete, absolvente a patru clase primare,
program de pregătire trei ani. Cursuri
ambulante, în vacanţe. Patrimoniu complex
(1936-1938): săli de clasă, internat, cantină,
microfermă zootehnică, teren agricol/grădină,
magazie, platformă de gunoi, alte anexe.
Edificii
integrate
acţiunii
privind
transformarea Târgului Cârcinov în localitate
model, iniţiator, Ion Mihalache (v.),
inaugurare oficială, 18 septembrie 1938.
Director cu activitate relevantă: Georgeta
Manolescu. Bază materială preluată de stat,
acordată, succesiv, Gimnaziului Unic, Şcolii
Medii, Liceului din localitate. Suport
documentar, volumele: Ion Mihalache,
Lucrările de la Topoloveni (1939); Ion
Boalcă, File din istoria oraşului Topoloveni
(1996). Diverse consemnări memoriale,
pasaje monografice, alte relatări ale timpului.
(I.M.D.).

ŞCOALA POPULARĂ DE ARTE ŞI
MESERII/ŞCOALA POPULARĂ DE
ARTĂ, PITEŞTI (1958 ~). Instituţie de
învăţământ public vocaţional, oferte formative
pentru copii, tineri, adulţi. Domenii prioritare:
muzică, pictură, teatru, coregrafie, folclor.
Iniţial, cursuri facultative (1955-1958),
complementare preocupărilor artistice ale
Palatului Culturii, Piteşti, ulterior, activitate
sistematizată disctinctă. Locaţii: Palatul
Culturii (1955/1958); Casa Fostiropol/Muzeul
Judeţean Argeş (1970~). Secţii externe
urbane: Câmpulung (1959~), coordonatori
cunoscuţi, Alexandru Donici, Gheorghe
Paulian, Adrian Nicolae Radu (v.), Costeşti,
Curtea de Argeş, Mioveni, Topoloveni,
respectiv rurale: Albeştii de Muscel, Brăduleţ,
Corbi, Coşeşti, Dobreşti, Rucăr, Valea
Danului, Vlădeşti. Succese ale cadrelor
didactice sau elevilor la spectacole,
concursuri, festivaluri, expoziţii, reuniuni
tematice. Absolvenţi pe scene reprezentative
din România. Iniţiative distincte (în
colaborare):
Stagiune
de
operetă

ŞCOALA PROFESIONALĂ DE
FETE, PITEŞTI (1897-1948). Instituţie de
învăţământ special, pregătirea elevelor pentru
activităţi
gospodăreşti,
comerciale,
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Fete, unificare administrativă (1948). Astăzi,
Şcoala Nr. 1 Carol I, zona centrală urbană.
Consemnări monografice (1938), Dumitru
Udrescu (v.). Alte valoroase atestări
documentare. (M.G.R.).

industriale. Deschidere oficială, 6 septembrie
1897, primar, Ion N. Coculescu. Locaţii
succesive: imobile particulare (1897-1899);
casele Teiuleanu, donaţie, Fondul Ion, Maria
şi Constantin Teiuleanu, iniţiativă, Maria
Dumitriu Teiuleanu (v.), autentificare,
Tribunalul Argeş, 1 noiembrie 1899,
acceptată de Carol I (v.) şi Consiliul
Comunal, Piteşti. Dezvoltare ulterioară,
finanţator, Casa Şcoalelor, Bucureşti, resurse
asigurate prin valorificarea proprietăţilor
oferite, filantropic, de familia amintită: 800
de pogoane/400 de hectare teren arabil şi
construcţii aferente, moşia Funia Domnească,
Teiu, Argeş; clădirile urbane, strada Târgu din
Afară, Nr. 5-7, Piteşti. După 1936, inclusiv
clase liceale industriale. Spaţii preluate de
stat, acordate: Şcolii de Învăţătoare, respectiv
Şcolii Nr. 5, Piteşti (1948-1966); Liceului
Economic (1966), astăzi, Grupul Şcolar
Tehnologic Economic Maria Teiuleanu.
Prezenţă activă în viaţa Cetăţii. Importante
atestări documentare. (I.M.D.).

ŞCOALA ROMÂNĂ DE AFACERI –
FILIALA PITEŞTI (1992~). Aşezământ
specializat în formarea şi perfecţionarea, la
nivel mediu ori superior, a persoanelor cu
preocupări aferente economiei de piaţă,
organizat prin Camera de Comerţ şi Industrie
Argeş. Succesiv: Facultatea de Ştiinţe
Comerciale şi Financiar-Bancare, integrată
reţelei învăţământului particular din România
(1992-1995); cursuri postliceale (funcţionar
bancar, asistent de gestiune, secretardactilograf-operator birotică, tehnoredactor,
tehnician controlul calităţii produselor
alimentare, agent comercial, asistent al
managerului unităţii comerciale), recunoscute
oficial (1995~); module periodice pentru
agenţii economici (marketing, management,
contabilitate, finanţe, legislaţie), colaborări cu
experţi din Piteşti sau Bucureşti (1997~).
Suport didactic asigurat prin: Liceul
Economic Maria Teiuleanu; Grupul Şcolar de
Chimie Costin D. Neniţescu; Colegiul
Alexandru Odobescu; Casa Ştiinţei şi Tehnicii
pentru Tineret/ Tehnic Club. Directori
(succesiv): Ion Tache (economist); Valeriu
Zuvelcatu
(inginer);
Şerban
Crişcotă
(inginer);
Marian
Pantazi
(inginer).
Documentare,
Eugenia
Rusănescu
(economistă). Consemnări în volumul
Camera de Comerţ şi Industrie Argeş (2000).
Redefinirea profilului conform precizărilor
Camerei de Comerţ a României, prin
Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor,
Judecătoria Piteşti (2002). Diverse implicări
comunitare. (I.T.B.).

ŞCOALA PUBLICĂ/NAŢIONALĂ
DIN CURTEA DE ARGEŞ (1839-1864).
Instituţie de învăţământ primar, limba
română, organizată şi finanţată, conform
prevederilor
Regulamentului
Organic
(1831), pe seama comunei, parteneriatul
statului şi localităţii urbane. Iniţial, unităţi
separate pentru băieţi şi fete, contopite în
1842. Printre cadrele didactice fondatoare:
Samuel Ostaş (v.), Nicolae Popescu (1857).
Clase succesive, trei ani de studiu, doi
dascăli/învăţători, metodă lancasteriană,
bibliotecă, peste 100 de elevi, examene finale.
Locaţii amenajate: casa din Valea Târgului;
casele Gavrilă Şendrulescu (anterior, spital).
Finanţare de stat după 1860, revenire la şcoli
speciale, băieţi şi fete (1860). Reorganizare
fundamentală legislativă (1864): durată, patru
ani, frecvenţă obligatorie, manuale şi obiecte
specifice. Distinct, pentru Şcoala de Băieţi
(1864-1948): folosirea Casei Villara (18761909); eponimie (1886), Carol I (v.), edificiu
propriu, inaugurare (30 august 1909),
ministrul Spiru Haret. Clădire nouă, Şcoala de

ŞCOALA SLOBODĂ OBŞTEASCĂ
DE LA GOLEŞTI (1826-1830). Instituţie
publică, iniţiată, pe cheltuială proprie, de
Constantin/Dinicu Golescu (v.), la moşia
Goleştilor, Muscel, considerată prima școală
superioară
mixtă
rurală
din
Țara
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ŞCOALA
TEHNICĂ
DE
COOPERAŢIE, CURTEA DE ARGEŞ
(1955-1961).
Instituţie
didactică
preuniversitară, specializată în pregătirea
personalului pentru cooperaţia de consum,
subordonată forurilor centrale din Bucureşti.
Locaţie cunoscută (săli de clasă, laboratoare,
cantină, internat), spaţii adiacente Fabricii de
Confecţii 6 Martie/APACA, destinate,
temporar, Şcolii Industriei Alimentare. Iniţial
(1955-1956), elevi proveniţi din structuri
desfiinţate ale domeniului: Blaj (Alba),
Bucureşti, Corabia (Olt), Craiova (Dolj),
Gherla (Cluj), Rădăuţi (Suceava). Ulterior:
cursuri complete, patru ani, accesibile,
prioritar, argeşenilor; cicluri distincte, doi ani,
deschise absolvenţilor unor licee; materii
studiate intensiv (planificare, contabilitate,
merceologie, organizare); profesori din Curtea
de Argeş sau alte centre urbane; module
pentru instruire practică. Directori (succesiv):
Nicolae Macovei, Vasile Mihoc. Din 1961,
unitate transferată la Slatina (Olt). Implicări în
mai multe proiecte publice. Atestări
documentare. (M.G.R.).

Românească. Predare, prioritar, în limba
română, complementar, germană, greacă,
latină, italiană. Acces pentru copiii tuturor
categoriilor sociale, învăţământ şi manuale
gratuite, metodă lancasteriană, aplicată, aici,
de Ion Heliade Rădulescu, profesor în anul
1827. Profesor-director emblematic, Florian
Aaron (v.). Activitate didactică inaugurală, 1
mai 1826, permanentizată până la moartea
ctitorului amintit (5 noiembrie 1830).
Redimensionare în 1850, mentor, Zoe/Zinca
Golescu (v.). Examene anuale succesive,
stimularea conceptelor naţionale, reprezentaţii
artistice la Piteşti (Argeş) şi Câmpulung
(Muscel), admiterea unor absolvenţi în colegii
din Bucureşti sau Paris, remarcaţi, ulterior, ca
militanţi pentru modernizarea societăţii
autohtone. Continuarea tradiţiei şcolii rurale
deschise la începutul secolului XIX, în
Goleşti, de Radu N. Golescu – Banul (v.).
Locaţie amenajată, astăzi, la Muzeul
Viticulturii şi Pomiculturii Goleşti, Ştefăneşti,
Argeş. Valoroase atestări documentare.
(F.C.P.).
ŞCOALA SPORTIVĂ DE ELEVI
DIN PITEŞTI (1957-1969). Entitate
distinctă, integrată Şcolii Medii/Liceului
Nicolae Bălcescu/Colegiul Ion C. Brătianu,
Piteşti, Argeş, director fondator, Ion
Vorovenci (v.). Iniţial, două discipline
specifice: atletism şi gimnastică (1957-1958),
ulterior (1965-1966), inclusiv baschet şi
handbal, coordonator, Constantin Luca (v.).
Cadre didactice şi antrenori cu activitate
îndelungată: Corneliu Corciu (handbal);
Gheorghe Dan (gimnastică), Adriana Tivig
(gimnastică); Nicolae I. Ilie (atletism), Cornel
Gheţie
(handbal);
Elena
Vorovenci
(gimnastică).
Succese
importante
în
competiţii judeţene, zonale, republicane,
participări la selecţiile pentru loturile
naţionale,
stabilirea
unor
recorduri
individuale, comentarii de presă şi
monografice, alte aprecieri în domeniu.
Numeroase atestări documentare. (C.M.V.).

ŞENILĂ-VASILIU, Mariana C. (n.
Câmpeni, Alba, 11 iunie 1944). Artist plastic,
tapiserie, pictură, profesoară, publicistă.
Stabilită la Piteşti, Argeş, din 1969. Şcoala
Medie/Liceul de Arte Plastice, Cluj (1962),
Institutul de Arte Plastice Ioan Andreescu,
Cluj-Napoca (1968). Căsătorită cu George
Vasiliu (v.). Documentări specializate, ţări
occidentale. Activitate didactică permanentă,
şcoli, licee, facultăţi din Piteşti (1969~2004).
Expoziţii personale sau de grup: Bucureşti
(1969), Piteşti (1970~). Exprimări externe:
Cuba (1968, 1970), Italia (1969), Argentina,
Brazilia, Chile, Mexic, Spania, Venezuela
(1970), Federaţia Rusă (1974), Germania
(1974, 1977), Iordania, Siria (1975), Cehia,
Slovacia (1978). Lucrări în muzee, instituţii
oficiale, ambasade, colecţii particulare.
Tapiserii tematice de mari dimensiuni.
Distinct: Voievodul Neagoe Basarab, sediul
Prefecturii Argeş (Casa Albă), Piteşti.
Numeroase acuarele, desene, crochiuri,
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de influenţă bizantină în etapa amintită.
Diverse atestări documentare antume şi
postume. (S.C.N.).

inspirate din mediul ambiental. Volume
importante: Drumuri, cărări, poteci (1991);
Brâncuşi, altcum (2008). Colaborări,
periodicele: Argeş, Ateneu, Cafeneaua
literară, Vatra (critică de artă, note de
călătorie, dezbateri teoretice). Premii pentru
domeniile enunţate. Implicări constante în
viaţa Cetăţii (simpozioane, conferinţe,
emisiuni media). Membră: Uniunea Artiştilor
Plastici din România, fondatoare Filiala
Piteşti
(1976);
Uniunea
Ziariştilor
Profesionişti din România (1990). Preşedinte
fondator Alianţa Franceză, Piteşti (1990), alte
aprecieri publice. (S.C.N.).

ŞERBAN, Floarea (Drăganu, Argeş,
10 octombrie 1929 – Piteşti, Argeş, 3 august
1995). Funcţionar de stat, parlamentar.
Responsabilităţi în Organizaţia Argeş a
Partidului Muncitoresc/Comunist Român.
Preşedinte, Comitetul Regional/Judeţean al
Femeilor, membră, Consiliul Naţional,
Bucureşti. Deputat de Argeş în Marea
Adunare Naţională, Circumscripţia Electorală
Rucăr (1965-1969), reprezentând Frontul
Democraţiei Populare. Dezbateri legislative,
adunări cetăţeneşti, iniţiative sociale.
Contribuţii la evoluţia vieţii economice şi
culturale din Argeş - Muscel. Diverse
aprecieri comunitare. (C.D.B.).

ŞERB, Teodor (Secolul XX). Inginer,
silvicultură, director. Originar din Muscel.
Studii liceale, Piteşti, Argeş, universitare,
Braşov. Documentări externe continentale.
Activitate specializată, unităţi de producţie şi
cercetare din Argeş - Muscel. Distinct:
director, Inspectoratul/Direcţia Silvică Argeş.
Studii, analize, rapoarte, interviuri, reuniuni
naţionale şi internaţionale pe diverse teme.
Contribuţii la: extinderea suprafeţelor plantate
cu păduri în zona amintită; conservarea
potenţialului
cinegetic
autohton;
diversificarea
preocupărilor
specifice
ocoalelor, parchetelor, unităţilor productive
forestiere. Implicări directe în: transferul
(1962) către Clubul Copiilor/Casa Pionierilor,
a unor clădiri şi terenuri din strada Trivale
(Piteşti); amenajarea perdelelor de protecţie
aferente Memorialului de Război Mateiaş,
Valea Mare-Pravăţ (Câmpulung); stabilirea
perimetrelor localităţilor urbane sau rurale din
Argeş-Muscel. Aprecieri comunitare antume
şi postume. (I.D.P.).

ŞERBAN, Gheorghe I. (n. Piteşti,
Argeş, 15 ianuarie 1958). Inginer, profesor
universitar, electronică, manager. Liceul
Nicolae Bălcescu/Colegiul Ion C. Brătianu,
Piteşti (1977), Institutul Politehnic, Bucureşti
(1983). Stagiu: Marea Britanie (1994; 1995).
Doctorat, ştiinţe tehnice, Braşov (1998).
Activitate specializată: Întreprinderea pentru
Întreţinerea şi Repararea Utilajului de Calcul,
Bucureşti
(1983-1988);
Institutul
de
Învăţământ Superior/Universitatea din Piteşti
(1988~), decan, Facultatea de Electronică şi
Electromecanică
(2000-2004),
prorector
(2004-2012). Profesor din 2000, conducător
de doctorat. Volume importante (în
colaborare): Spice. Un ghid pentru simularea
circuitelor electronice (1992); Spice.
Simularea circuitelor analogice. O nouă eră
în inginerie (1994); Sisteme electronice
programabile (1997); Modelare şi aplicaţii
bazate
pe
concepte
fuzzy
(1997);
Microprocesoare (1997). Numeroase studii,
articole,
referate,
comunicări,
granturi/contracte de cercetare, reuniuni
tematice naţionale şi internaţionale. Membru,
diverse asociaţii profesionale în domeniu.
Contribuţii la dezvoltarea învăţământului
superior tehnic şi a cercetării ştiinţifice în

ŞERBAN (A doua jumătate a secolului
XVIII - Începutul secolului XIX). Zugrav,
artă sacră, formator de talente. Activitate în
domeniu, şcoala de pe Uliţa Văii, Câmpulung
Muscel (1822~), fondator, Gheorghe Badea
(v.), Biserica Marina. Elevi cunoscuţi: fiii săi,
Radu (v.) şi Ioan; Ion D. Negulici (v.).
Lucrări distincte, parohii din Argeş-Muscel.
Stimularea perfecţionării picturii eclesiastice
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ŞERBAN-VOICAN.
Grupare
de
rezistenţă anticomunistă, organizată în zona
de nord a judeţelor Muscel şi Argeş,
confruntată, timp de aproape un deceniu, cu
trupele de securitate din România. Existenţă
documentară: Capu Piscului, Godeni, Muscel
(1950–1957). Iniţiatori: Şerban Ion (v.),
Voican Ion (v.), Drăgoi Mihai. Peste 60 de
membri activi şi susţinători, profesii diferite
(mineri, agricultori, profesori, foşti adepţi ai
ideologiei comunise). Confruntări cu trupele
de securitate şi miliţie, răniţi şi morţi de
ambele părţi. Arestări, anchete, procese,
detenţii politice, finalizate prin: condamnarea
la moarte şi executarea lui Şerban Ion; cinci
decedaţi în timpul anchetelor şi în
penitenciare, respectiv Ion Onică Badea,
Elena Şerban, Gheorghe Ion (v.), Gheorghe
Miloiu (v.), Matei Filofteia; 51 de implicaţi în
procese, condamnaţi la ani grei de detenţie,
locuitori ai satelor din zonă (Capu Piscului,
Coteşti, Godeni, Loturi, Schitu Goleşti,
Cetăţeni, Aninoasa, Vlădeşti), sau din oraşele
Câmpulung şi Piteşti. Studii, analize,
comemorări,
reuniuni
naţionale
şi
internaţionale după 1989. (I.I.P.).

Argeş - Muscel. Aprecieri publice. (I.A.B.).
ŞERBAN, Gheorghe M. (n. Grădiştea,
Brăila, 14 august 1936). Medic primar,
chirurgie, manager. Stabilit în Argeş, din
1968. Şcoala Medie, Râmnicu Sărat, Buzău
(1960). Documentări externe. Activitate
specializată: circumscripţii sanitare din
Suceava (1960-1962) şi Botoşani (19621965); secundariat, chirurgie generală,
Institutul Medico-Farmaceutic, Bucureşti
(1965-1968). Distinct: Spitalul Judeţean
Argeş, Policlinica I (1968-1972); Secţia
Chirurgie I (1972-2003), şef secţie (19822003). Colaborări ulterioare. Primariat în
1977. Preşedinte, Colegiul de Disciplină al
Medicilor Argeş (1981-1989); coordonator,
reţeaua chirurgie din Argeş-Muscel (19821989); pregătirea medicilor stagiari în
domeniu. Numeroase operaţii cu grad sporit
de dificultate. Studii, articole, referate,
reuniuni tematice naţionale. Membru activ,
Uniunea Societăţilor de Ştiinţe Medicale din
România, Filiala Piteşti. Diverse implicări în
viaţa Cetăţii. (C.G.C.).
ŞERBAN, Ion (Godeni, Muscel, 1922Jilava, Ilfov, 29 august 1958). Lucrător
industrial, electrician, Bazinul Carbonifer
Muscel, militant politic, martir. Fiul unui
membru marcant al Partidului Naţional
Ţărănesc, ucis de adversarii politici (1937).
Opozant al colectivizării agriculturii (1949),
fondator, Grupul de rezistenţă armată
anticomunistă Capu Piscului, Godeni (1952),
împreună cu Ion Voican (v.). Urmărit de
Securitate, capturat (1953), anchetat, torturat,
încarcerat (1953-1958). Judecat, condamnat la
moarte (5 iunie 1958), Tribunalul Militar,
Regiunea II, Bucureşti. Executat (29 august
1958), Penitenciarul Jilava. Sentinţe drastice
(5 iunie 1958): muncă silnică, pentru: 51 de
colaboratori ai grupului (etape diferite); mama
sa, Elena (şase ani), decedată în închisoare;
sora lui, Maria, cinci ani; Gheorghe (rudă
apropiată), 12 ani. Importante atestări
documentare. Diverse aprecieri publice
antume şi postume. (I.I.P.).

ŞERBĂNESCU,
Cristian
T.
(Bucureşti, 14 aprilie 1902 – Bucureşti, 28
august 1973). Actor, regizor, scenograf.
Activitate permanentă la Piteşti, Argeş (19491964), secţiile proză şi marionete. Studii
specializate, Conservatorul de Declamaţie,
Bucureşti (1923). Prestaţii scenice: campanii
particulare din Capitală (1923~1949); Teatrul
de Stat/Alexandru Davila, Piteşti (19491964), şef, Secţia de Păpuşi (1950-1952). Rol
de referinţă: Ianke (Tache, Ianke şi Cadâr,
Victor Ion Popa). Interpret, realizator de
spectacole, butaforie, reprezentaţii pentru
copii şi tineret. Consemnări critice favorabile,
implicări în viaţa publică, participări la
diverse
reuniuni
tematice.
Aprecieri
comunitare antume şi postume. (P.A.D.).
ŞERBĂNESCU,
Gheorghe
(n.
Silişteni, Lunca Corbului, Argeş, 21 iulie
1933 - Bucureşti, 14 noiembrie 1996).
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recepţie (1969); competiţie pe echipe (1970,
1971), împreună cu Ioan Kuti. Maestru al
Sportului (1971), alte aprecieri publice.
(L.V.M.).

Inginer, mine şi construcţii hidroenergetice,
manager. Liceul de Băieţi/Colegiul Ion C.
Brătianu, Piteşti, Argeş (1952), Institutul de
Mine, Petroşani, Hunedoara (1959). Activitate
specializată: institute de cercetări (19591961); şef lot, galeria de fugă, Hidrocentrala
de pe Argeş (1961-1966); şef şantier,
Hidrocentrala de pe Lotru, Vâlcea, trasee
subterane
(1966-1976);
şef
colectiv
proiectare, lucrări în subteran (1976-1986),
şef, Compartimentul Protecţia Muncii în
Subteran (1986-1990). Trustul de Construcţii
Hidroenergetice, Bucureşti. Distinct: director,
Sucursala
Cernavodă,
Constanţa,
SC
Hidroconstrucţia, Bucureşti (1990-1996),
şantiere
speciale,
escavări
subterane,
aducţiuni, evacuări, perimetrul Centralei
Nucleare Electrice. Studii, analize, rapoarte,
reuniuni tematice naţionale şi internaţionale.
Aprecieri comunitare antume şi postume.
(I.M.F.).

ŞERBĂNESCU,
Nicolae
(?
Câmpulung, Muscel, 1878). Psalt, profesor,
muzică sacră, dirijor. Studii specializate în
domeniu. Activitate didactică, instituţii laice
sau eclesiastice din: Câmpulung (1839; 18541878); Slatina, Olt (1839-1854). Notificat,
uneori, Şerbănescu Kociu. Pregătirea
corurilor parohiale, școlilor de cântăreţi,
catedralelor urbane. Adaptări compoziţionale,
prelucrări, aranjamente vocale. Diverse
atestări documentare antume şi postume.
(L.I.P.).
ŞERBǍNESCU, Nicolae Şt. (Bughea
de Jos, Muscel, 8 august 1924 - Câmpulung,
Argeş, 18 februarie 1987). Medic veterinar,
manager. Liceul Dinicu Golescu, Câmpulung
(1946), Facultatea de Medicină Veterinară,
Bucureşti (1952). Activitate profesională,
comuna
Ruşeţu,
Brăila,
medic
de
circumscripţie
veterinară
(1952-1953),
Întreprinderea Prodaliment, Turnu Severin,
Mehedinţi,
inginer-şef
(1953-1955),
Complexul
Agrozootehnic,
Burdujeni,
Suceava, director (1955-1961), Întreprinderea
de Industrializarea Cărnii, Piteşti, Argeş,
director (1961-1983). Contribuţii importante
privind coordonarea investiţiilor, organizarea
proceselor tehnologice la Antrepozitul
Frigorific, Abatorul Nou,
Fabrica de
Mezeluri, Piteşti, funcţionale începând cu
deceniile şapte - opt ale secolului XX.
(I.D.P.).

ŞERBĂNESCU, Ioan (1848-1909).
Medic, oftalmologie, publicist. Activitate la
Piteşti, Argeş (1874~1889). Şcoala Naţională
de Medicină, Bucureşti, Institutul Medical,
Montpellier, Franţa. Specialist, Secţiunea de
Ambulanţă Rurală Militară Argeş-Muscel.
Recunoscut în domeniu. Volum important:
Dare de seamă asupra a 70 operaţiuni de
extracţiuni de cataractă şi a 5 iridectomii
(pupile artificiale) practicate cu succes...
(1886), Tipografia Haralambie Rădulescu,
Piteşti. Diverse atestări documentare.
Nominalizat în Istoria municipiului Piteşti
(1988). Aprecieri publice antume şi postume.
(C.G.C.).
ŞERBĂNESCU, Ion (n. Bucureşti, 31
octombrie 1932). Sportiv de performanţă,
radiotelegrafie, ofiţer. Stabilit la Piteşti,
Argeş, din 1957. Şcoala de Ofiţeri
Transmisiuni, Sibiu (1951). Activitate
specializată, unităţi militare din Buzău şi
Piteşti (1951~1987). Numeroase concursuri
naţionale şi internaţionale în domeniu.
Campion republican: proba de viteză,
alfabetul Morse (1967); regularitate şi

ŞERBĂNOIU, Ion Şt. (n. Vedea,
Argeş, 1 martie 1950). Inginer, construcţii
industriale, profesor universitar. Liceul
Teoretic, Vedea (1969), Institutul Politehnic
Gheorghe Asachi, Iaşi (1975). Doctorat,
ştiinţe tehnice, Iaşi (1989). Activitate
specializată:
Trustul
de
Construcţii
Industriale, Iaşi, Şantierele Vaslui (19751978),
Iaşi
(1978-1979);
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Căminul
Cultural
Preotul
Ioan
Dumitrăchescu şi Alexandru Dobrescu,
Dobreşti (1935-1948). Preşedinte fondator,
Societatea Corală Vraja, Dobreşti (19351948),
dirijor
(1935-1968),
succese
importante, concursuri naţionale (1939,
1943), judeţene (1943), regionale (1943,
1957). Prelucrări în gen popular. Aprecieri
comunitare antume şi postume. (L.I.P.).

Institutul/Universitatea Tehnică Gheorghe
Asachi, Iaşi (1979~). Volume importante:
Studiul şi proiectarea procesului de
construcţie (1993); Organizarea proceselor
de construcţii (2003); Managementul
resurselor umane în construcţii (2007).
Studii, articole, analize, rapoarte, contracte de
cercetare/granturi,
comunicări,
reuniuni
tematice naţionale şi internaţionale. Membru
diverse foruri ştiinţifice autohtone, expert
tehnic, consultant în domeniu. Aprecieri
publice. (I.M.F).

ŞIPOTEANU, Ileana (n. Rucăr, Argeş,
22 iulie 1967). Solistă muzică uşoară.
Căsătorită cu Dumitru Lupu (compozitor).
Liceul Industrial, Rucăr (1985), Şcoala
Populară de Artă, Piteşti, Argeş (1985), Clasa
Cornelia Voica, Universitatea Hyperion,
Bucureşti (1996). Activitate în domeniu,
Teatrul Alexandru Davila, Piteşti (19851990), Fantasio/Compania de Teatru,
Constanţa (1992). Colaborări cu alte instituţii
de spectacole din ţară, turnee externe,
emisiuni media. Discografie: Cântece creştine
(1992); Ce mult te-am iubit (1996); Iubire
trădată (2000); Cântece de iarnă (2003);
Refrene de iubire (2004). Partituri
cinematografice.
Premii
în
domeniu.
Consemnări critice favorabile. Aprecieri
comunitare. (L.I.P.).

ŞERBĂNOIU, Margareta N. (n.
Ţiţeşti, Muscel, 7 februarie 1942). Profesor,
gradul I, muzică, dirijor. Şcoala Medie Nr.
3/Colegiul Alexandru Odobescu, Piteşti,
Argeş
(1961),
Conservatorul
Ciprian
Porumbescu, Bucureşti (1965). Doctorat,
muzicologie, Bucureşti (2007). Activitate
didactică permanentă, Liceul Nr. 2/Colegiul
Zinca Golescu, Piteşti (1965-1999), dirijor
fondator, Grupul vocal Sânziana, alte instituţii
de învăţământ din Argeş. Membră, formaţiile
corale: Dumitru Georgescu-Kiriac, Ars Nova,
Casic Grup, Sindicatul Învăţământ, Piteşti.
Adaptări
compoziţionale,
prelucrări,
aranjamente pentru solişti. Implicări constante
în viaţa Cetăţii: festivaluri, concursuri,
spectacole evocatoare, protocol oficial.
Turnee externe: Bulgaria, Franţa, Germania,
Grecia, Ungaria. Colaborări, societăţi corale
interne şi continentale. Studii, articole,
cronici, comentarii, reuniuni pe diverse teme,
interviuri, premii în domeniu. Aprecieri
publice. (L.I.P.).

ŞIŞCĂ, Ion Gh. (n. Izvoru, Argeş, 20
august 1943). Inginer, construcţii feroviare,
manager, antreprenor. Şcoala Medie Nr.
2/Colegiul Zinca Golescu, Piteşti, Argeş
(1961), Institutul de Căi Ferate, Bucureşti
(1966). Activitate specializată: Trustul de
Construcţii-Argeş, Grupul de Şantiere, Piteşti
(1966-1975), şef loto; antreprizele 2,
Bucureşti (1975–1983, şef şantier) şi 4,
Bucureşti (1985–1987, director). Temporar:
misiune externă, Libia (1983-1985, şef
şantier); Inspecţia de Stat în Construcţii,
Oficiul Bucureşti (1987-1991, inspector
general); contractant pentru Germania SC
Rom–Proiect SA, Bucureşti (1991-1992, şef
şantier). Iniţiative particulare: SC Inter-Con
SRL (1992-1996); SC Şişcă-Building SRL
(1996-1999); persoană fizică autorizată
(1999). Contribuţii la realizarea în Piteşti a

ŞETRARU, Nicolae N. (Dobreşti,
Muscel, 4 mai 1907 – Dobreşti, Argeş, 6
martie 2001). Institutor gradul I, dirijor, cor,
culegător de folclor. Şcoala Normală
Alexandru Odobescu, Piteşti, Argeş (1927).
Institutul Pedagogic, Facultatea de Ştiinţe
Naturale-Geografie,
Bucureşti
(1959).
Activitate didactică permanentă: Larga, Suciu
de Sus, Maramureş (1927-1928); Fureşti,
Muscel (1929-1930); Dobreşti (1930-1968).
Director: Şcoala Dobreşti (1947-1948);

147

ENCICLOPEDIA ARGEŞULUI ŞI MUSCELULUI
Spania). Studii, articole, interviuri, emisiuni
media, reuniuni continentale. Implicări în
realizarea unor demersuri iniţiate de forurile
administrative din zona Argeş - Muscel.
Membru, diverse asociaţii în domeniile
amintite. Consemnări critice favorabile, alte
aprecieri comunitare. (G.G.R.).

edificiilor: Spitalul Judeţean Argeş (1973);
zonele rezidenţiale Trivale şi Găvana;
Complexul Comercial Fortuna; Hotelul
Muntenia II. Preocupat de reducerea
costurilor,
diversificarea
tehnologiilor
performante,
aplicarea
experienţei
continentale în domeniu. Studii, analize,
rapoarte, reuniuni interne şi internaţionale.
Implicare în viaţa Cetăţii. Aprecieri publice.
(D.I.G.).

ŞOVU, George S. (n. Ţiţeşti, Muscel,
30 ianuarie 1931). Profesor, gradul I, limba şi
literatura română, scriitor, manager, Şcoala
Normală, Câmpulung Muşcel (1951),
Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi
(1955). Activitate specializată în Capitală:
Agenţia Română de Presă (1955-1961);
liceele Nr. 39/Dante Alighieri (director) şi
Gheorghe Lazăr (1961-1974); Inspectoratul
Şcolar al Municipiului Bucureşti (19741991). Consilier ministerial (1969-1992).
Volume importante (proză): Cadenţa
generaţiei (1974); Liliac alb în ianuarie
(1984); Dimineaţa iubirii (1987, 2003);
Liceenii (1992, 1999); Romanticii (2003).
Scenarist, filmele: Declaraţie de dragoste,
Liceenii, Extemporal la dirigenţie, Liceenii
rock’n roll, Liceenii în alertă. Consemnări
critice favorabile. Colaborări, revistele:
România literară, Contemporanul, Cinema,
Gazeta învăţământului, Pentru patrie.
Fondator, revista Limba şi literatura română,
Bucureşti. Membru, Uniunea Scriitorilor din
România. Asociaţia Bucureşti (1980).
Aprecieri publice. (I.M.D.).

ŞOIMESCU, Ion (Secolul XIX).
Proprietar imobiliar, parlamentar. Deputat de
Argeş, ales la scrutinul din 1869. Dezbateri
electorale, interpelări, propuneri legislative.
Contribuţii la diversificarea activităţilor
economice,
sociale,
culturale
sau
administrative locale. Aprecieri publice
antume şi postume. (C.D.B.).
ŞORCARU, Constantin A. (n. Bălţi,
Basarabia, 8 februarie 1943). Artist plastic,
grafică şi scenografie, proiectant, expoziţii
muzeale. Domiciliat la Piteşti, Argeş (1944–
1966). Şcoala Medie Nr. 1/Colegiul Ion C.
Brătianu, Piteşti (1960), Institutul de Arte
Plastice Nicolae Grigorescu, Bucureşti, Clasa
Alexandru Brătăşanu, Mihai Tofan (1966).
Stabilit în Capitală (1966). Documentări
externe, state din Europa. Activitate
specializată
permanentă:
Întreprinderea/Societatea
Comercială
Decorativa,
Bucureşti
(1967–2005).
Contribuţii deosebite la proiectarea şi
realizarea muzeelor naţionale ale Capitalei
(Istorie, Literatură, Teatru, Muzică, Arte
Plastice, Ştiinţe Naturale, Geologie) şi din
Alba-Iulia, Arad, Baia Mare, Braşov, Cluj,
Constanţa, Craiova, Deva, Focşani, Galaţi,
Iaşi, Oradea, Sfântul Gheorghe, Slobozia,
Suceava, Târgovişte, Timişoara, Vaslui.
Distinct, în Argeş: expoziţiile Istorie şi
Ecologie, Piteşti; secţiile Memorială şi
Etnografie, Goleşti; interioare, Memorialul de
Război, Mateiaş, Valea Mare – Pravăţ; Casa
Memorială Liviu Rebreanu, Valea Mare,
Ştefăneşti. Colaborări, pavilioane româneşti,
târguri internaţionale (Franţa, Italia, România,

ŞTEFAN (Secolul XVII). Înalt ierarh al
Bisericii Ortodoxe Române,
cărturar,
traducător, editor. Originar din Costeşti,
Argeş. Studii teologice, Şcoala Mănăstirii
Cozia, Vâlcea, limbile slavonă, elenă, română.
Episcop
al
Buzăului
(1637-1648),
mitropolitul Ţării Româneşti, Târgovişte
(Dâmboviţa) şi Bucureşti (1648-1653; 16561668). Membru al Marelui Sfat Domnesc pe
timpul voievodului Matei Basarab (v.),
opozant al intrării călugărilor greci în
mănăstiri, apropiat boierilor Cantacuzino.
Transferarea Scaunului Mitropolitan din
Târgovişte, la Bucureşti. Tălmăcirea, pentru
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Bălcescu/Colegiul Ion C. Brătianu, Piteşti
(1957), Institutul Pedagogic de 3 ani, Piteşti
(1965). Universitatea din Craiova, Dolj
(1980). Documentări externe. Activitate
constantă în instituţii de cultură din Piteşti:
arhivar, Clubul Textila – Gară (1957-1958);
bibliotecar, Clubul Muncitoresc, Ştefăneşti,
Argeş (1958-1962); director, Căminul
Cultural Găvana, Piteşti-Nord (1962-1965).
Distinct, director: Casa Tineretului/Casa
Elevilor şi Studenţilor (1965-1976); Casa
Sindicatelor (1976-1980); Palatul Culturii
(1980-1990). Redactor, cotidianul Argeşul
liber/Argeşul
(1990-2000),
colaborări
ulterioare. Corespondent de presă, publicaţii
din Bucureşti, realizator media, emisiuni
sportive, crainic, Stadionul 1 Mai/Nicolae
Dobrin, Piteşti. Numeroase articole, reportaje,
comentarii, analize, interviuri (semnate Dorel
Ştefănescu). Redactor responsabil, culegerea
literară Anii devenirii noastre (1983), creaţii
ale membrilor cenaclului Liviu Rebeanu,
Piteşti.
Iniţiative
durabile:
stagiuni
permanente (teatru, muzică simfonică); serate
de satiră; cinematecă; întâlniri colocviale;
organizarea
Cenaclului
plastic
Ioan
Andreescu; revitalizarea festivalurilor concurs Darclée, Dumitru Georgescu-Kiriac,
Poetul şi Cetatea. Contribuţii directe la
diversificarea preocupărilor spirituale din
reşedinţa Argeşului. Aprecieri comunitare
antume şi postume. (C.C.C.).

prima oară în limba română, a rugăciunii
Crezul. Tipografierea unor importante cărţi
bisericeşti: Îndreptarea Legii/Pravila cea
mare (1642, limba română); Pogribania
preoţilor mireni (1650, limba slavonă);
Târnosanie (1652, limba română); Mistirio
(1655, limbile română şi slavonă).
Înmormântat la Târgovişte. Nominalizări
frecvente în istoria Bisericii Ortodoxe
Române, alte aprecieri publice antume şi
postume. (S.P.P.).
ŞTEFAN CEL MARE (Secolul XV~).
Comună din judeţul Argeş, pe râul
Dâmbovnic, satele: Ştefan cel Mare,
Glavacioc. Suprafaţă: 34,3 km2. Locuitori:
3500 (1971); 2487 (2008). Atestare
documentară medievală: Glavacioc (1441).
Biserici: Glavacioc (XIV); Ştefan cel Mare
(1937); cruci de piatră, Glavacioc (1834,
1837). Monument al eroilor, Ştefan cel Mare
(1916-1918). Şcoală (1838); cămin cultural
(1948), bibliotecă publică (1959). Resurse
naturale: zăcăminte de ţiţei. Banca populară
Buna Vestire, Glavacioc (1926-1946),
Cooperativa forestieră Trei Stejari, Glavacioc
(1937-1945); Cooperativă agricolă de
producţie (1962-1989). Asociaţii familiale
(1991~).
Areal
cerealier,
legumicol,
zootehnic. Arhitectură specifică zonei de
câmpie, la interferenţă cu judeţele Dâmboviţa
şi Teleorman. Textile de interior, obiecte de
îmbrăcăminte, folclor literar, muzical,
coregrafic. Târg tradiţional: 25 martie (Buna
Vestire). Turism rural. Trasee rutiere spre
Piteşti (Argeş), Roşiori de Vede (Teleorman),
Găeşti (Dâmboviţa). Scrieri monografice
(selectiv): Ion Muşeţeanu (1933); Ilie
Diaconescu; Filofteia Pally (1991); Ioan
Trifu; Viorel Liviu Zămoianu (1999);
Spiridon Cristocea, Dragoş Măndescu, Ionel
Dobre (2012). Diverse consemnări geografice,
istorice, economice, spirituale. (G.I.C.).

ŞTEFAN, Gheorghe I. (n. Hârtieşti,
Muscel, 14 iulie 1934). Inginer, chimie
industrială, cercetător ştiinţific, manager.
Liceul/Colegiul Dinicu Golescu, Câmpulung,
Argeş (1952), Institutul Politehnic, Bucureşti
(1958). Activitate specializată: Întreprinderea
Colorom, Codlea, Braşov (1958-1960);
tehnolog, Combinatul de Celuloză şi Hârtie,
Zărneşti, Braşov (1960-1972); inginer-şef,
Combinatul de Lianţi, Câmpulung (19721977). Distinct: fondator, Secţia de Cercetare
şi Producţie Auriferă Mâzgana, Hârtieşti
(1977-1995), integrată Combinatului de
Metale Rare, Baia Mare. Invenţii şi inovaţii
brevetate: dispozitive de lucru, aparte de

ŞTEFAN, Dorel S. (Piteşti, Argeş, 14
ianuarie 1940 – Piteşti, Argeş, 1 februarie
2012). Profesor, limba şi literatura română,
manager, publicist. Şcoala Medie Nicolae
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Contribuţii
distincte
la:
înfiinţarea,
organizarea şi evoluţia învăţământului liceal
din Topoloveni; obţinerea unor succese
olimpice cu elevii; transformarea localităţii în
centru urban; diversificarea preocupărilor
culturale, artistice, sportive. Implicări
comunitare permanente. Membru, diverse
asociaţii ştiinţifice în domeniu, alte aprecieri
publice. (M.G.R.).

măsură şi control, tehnici de evaluare şi
separare a aurului aluvionar. Volum
important: Pe urmele metalului rege (2009).
Studii, analize, rapoarte, reuniuni tematice
autohtone.
Diminuarea
treptată
a
dimensiunilor programului amintit după 1990,
renunţare totală (1995). Diverse implicări
comunitare. Aprecieri publice. (M.M.B.).
ŞTEFAN, Ion C. (n. Arefu, Argeş, 18
martie 1940). Profesor, gradul I, limba şi
literatura
română,
scriitor,
editor.
Liceul/Colegiul Vaicu Vodă, Curtea de Argeş
(1961), Universitatea din Bucureşti (1966).
Activitate specializată: Şcoala Ghimpeţeni,
Olt (1964-1968); Oficiul pentru Expedierea
Presei, Bucureşti (1969-1974); Sectorul 3,
Bucureşti (1974-1980); Şcoala Mihăileşti,
Giurgiu (1980-1988); Şcoala Nr. 87,
Bucureşti
(1988-1990);
Liceul
Matei
Basarab, Bucureşti (1990-2005). Volume
importante (versuri): Despărţirea de cuvinte
(1973); Atât de densă clipa (1978); Vara
patriei (1986); Iluzie cu nuferi (1995);
Ceremonii solare (2001). Numeroase pagini
de proză. Studii, articole, comentarii, reuniuni
tematice în domeniu. Colaborări constante,
revistele: România literară, Luceafărul,
Contemporanul (Bucureşti); Tribuna (Cluj);
Argeş (Piteşti). Fondator, Editura Arefana,
Bucureşti (1997, în colaborare). Membru,
Uniunea Scriitorilor din România, Asociaţia
Bucureşti
(2005).
Consemnări
critice
favorabile, alte aprecieri publice. (I.M.D.).

ŞTEFAN, Marcela (n. Curtea de Argeş,
16 noiembrie 1957). Inginer agronom, cadru
didactic universitar, publicist. Institutul
Agronomic Nicolae Bălcescu, Bucureşti
(1984). Doctorat, ştiinţe agricole, Bucureşti
(1999). Activitate în domeniu: Facultatea de
Economie Agroalimentară şi a Mediului,
Academia de Studii Economice, Bucureşti.
Volume
importante:
Agrofitotehnie
comparată (2003); Economia grâului (2003);
Zootehnie comparată (2004); Ingineria
ecosistemelor agricole (2005); Sisteme
agricole comparate (2009). Studii, articole,
proiecte granturi/contracte de cercetare,
reuniuni tematice naţionale şi internaţionale.
Membru,
diverse
foruri
profesionale
autohtone, alte aprecieri publice. (C.D.B.).
ŞTEFAN/ŞTEFĂNESCU
(Secolul
XIX~). Familie tradiţională din Curtea de
Argeş, cunoscută prin pseudonimul Goangă.
Proprietari
rurali
şi
urbani,
mici
întreprinzători, înalţi funcţionari de stat, cadre
didactice, publicişti, filantropi. Suprafeţe de
teren, imobile, alte bunuri cu valoare
deosebită, Curtea de Argeş, Cluj, Bucureşti,
localităţi apropiate. Casă renumită, stil
medieval, zona centrală Curtea de Argeş,
restaurată (1840-1850; 1885-1890), reparată
capital (1920-1925), preluată de stat (1950),
multă vreme, sediul pentru
Biblioteca
Orăşenească. Reper înscris pe Lista
Monumentelor Istorice şi de Artă din
Judeţul Argeş. Mai cunoscuţi: Ion
Ştefan/Ştefănescu, domiciliat, Curtea de
Argeş, apicultor, pseudonim Goangă,
căsătorit cu Maria, patru copii: Florian I. Ş.G. (v.); Verona I. Ş.-G.; Gheorghe I. Ş.-G.;

ŞTEFAN, Ion I. (n. Topoloveni,
Muscel, 17 iunie 1932). Profesor, gradul I,
limbi slave, limba şi literatura română,
manager. Liceul Dimitrie Cantemir, Bucureşti
(1951), Institutul Maxim Gorki, Bucureşti
(1956), Universitatea Constantin I. Parhon,
Bucureşti (1971). Activitate didactică
permanentă în Argeş: Şcoala Priboeni (19561957); Şcoala Topoloveni (1957-1959);
Şcoala Medie/Liceul Topoloveni (19591994), director adjunct (1959-1973), director
(1973-1982). Gradul I (1977). Studii, articole,
analize, rapoarte, reuniuni tematice naţionale.
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Mihai/Mişu I. Ş.-G. (v.); Petre Gh. I. Ş.-G.
(v.). Implicări constante în viaţa Cetăţii.
Consemnări
monografice,
atestări
documentare, alte aprecieri publice. (F.C.P.).

constante în viaţa Cetăţii. Aprecieri
comunitare antume şi postume. (I.M.D.).
ŞTEFĂNESCU, Constantin I. (Roşiori
de Vede, Teleorman, 19 septembrie 1906 Aiud, Alba, 31 decembrie 1950). Profesor,
militant politic. Domiciliat în Argeş, până în
1948. Activitate didactică, Şcoala de Meserii,
Şuici, Argeş. Component al Grupului de
rezistenţă armată anticomunistă Valea
Topologului (1948), iniţiator, Dumitru
Apostol (v.). Urmărit de Securitate, arestat
(iulie 1948), cercetat, judecat, Tribunalul
Militar, Craiova (Dolj). Condamnat, 20 de ani
muncă silnică, penitenciarul Aiud, executaţi
parţial. Deces premeditat, diverse variante.
Redeschiderea dosarului, la cererea soţiei
sale, Niculina, Judecătoria Curtea de Argeş
(10 septembrie 1976), confirmarea morţii în
detenţie, la Aiud. Importante atestări
documentare. Aprecieri publice antume şi
postume. (I.I.P.).

ŞTEFĂNESCU
(Secolul
XIX~).
Familie tradiţională din Câmpulung Muscel.
Proprietari urbani şi rurali, demnitari
medievali, înalţi funcţionari de stat, medici,
donatori comunitari. Mai cunoscuţi: Nicolae
Şt., slujitor al Curţii Domneşti de la
Bucureşti, treti logofăt (1829), judeţ al
oraşului Câmpulung; Theodor Şt. (18421909), profesor contabilitate, director, Şcoala
de Comerţ, Bucureşti, secretar general,
Ministerul
Instrucţiunii
Publice;
viceguvernator (1880-1909), Banca Naţională
a României; imobile şi păduri, Câmpulung
(1900); Nicolae Th. Şt., stabilit definitiv la
Câmpulung (1944); colecţionar, fotografii,
peste 700 de imagini şi texte, intitulate Prin
Câmpulung şi muscelele lui, cinci albume,
donate Academiei Române, Bucureşti (1946;
2012); Sache I. Şt. (v.); Gheorghe/Gică Şt.
(v.).
Valoroase
atestări
documentare.
Eponimii: parc şi vilă, Câmpulung. Aprecieri
comunitare. Conexiuni cu alte familii
importante din Argeş-Muscel. (M.M.B.).

ŞTEFĂNESCU, Constantin V. (Curtea
de Argeş, 5 aprilie 1879-?). Mare proprietar
funciar, jurist, publicist. Studii liceale în
Capitală (1899), Facultatea de Drept,
Bucureşti (1903). Inspector comunal pentru
judeţul Argeş (1904-1907). Avocat, Baroul
Argeş (1904). Apărarea intereselor unor
persoane şi familii din arealul Curtea de
Argeş. Oratorie, recunoscut în domeniu.
Membru marcant, Partidul Conservator.
Întinse suprafeţe de teren arabil, livezi,
păduri, izlaz în Argeş-Muscel. Volum
important:
Asociaţiunile
profesionale.
Articole, comentarii, analize pe diverse teme
legislative. Implicări comunitare. Consemnate
în Albumul Corpului Avocaţilor din
România (1911). Aprecieri publice antume şi
postume. (A.A.D.).

ŞTEFĂNESCU, Alexandru (Roşiori
de Vede, Teleorman, 1911-?). Profesor,
gradul I, ştiinţe naturale, instrumentist,
vioară, muzică de cameră. Domiciliu
tradiţional, Piteşti, Argeş. Studii liceale şi
universitare în Capitală. Combatant, Al
Doilea Război Mondial (1941-1945).
Activitate didactică la Piteşti: Liceul
Comercial/Colegiul Economic (biologie,
chimie); Liceul Mixt/Colegiul Alexandru
Odobescu (biologie); Liceul de Fete Mihail şi
Sevastiţa Vasilescu/Colegiul Zinca Golescu
(biologie).
Complementar,
preocupări
artistice: cvartetul condus de Constantin Albu
(v.); orchestra semisimfonică, operete, grupuri
camerale, Palatul Culturii, Piteşti; creaţii
picturale (acuarelă, ulei, crochiuri), semnate
Drin, colecţionar în domeniu. Implicări

ŞTEFĂNESCU, Elena L. (n. Priboieni,
Argeş, 14 mai 1951). Inginer agronom,
cercetător ştiinţific, publicistă. Studii liceale
în Piteşti (1970), Institutul Agronomic
Nicolae Bălcescu, Bucureşti (1979). Doctorat,
ştiinţe agricole, Bucureşti (2000). Activitate
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edificarea Spitalului Judeţean Argeş (1973);
încadrarea instituţiilor urbane şi rurale de
profil cu personal specializat. Studii, analize,
rapoarte, interviuri, reuniuni tematice
naţionale. Membru, diverse foruri ştiinţifice
sau obşteşti implicări constante în viaţa
Cetăţii. Aprecieri publice antume şi postume.
(C.G.C.).

specializată: profesoară, Şcoala Generală
Fărcăşeni, Strunga, Iaşi (1970-1971);
laborantă, Institutul de Cercetare - Dezvoltare
pentru Legumicultură şi Floricultură, Vidra,
Ilfov
(1971-1975);
şefă
de
fermă,
cooperativele
agricole
de
producţie
Ciocăneşti Sârbi (1979-1981) şi Ciocăneşti
Unirea (1981-1983), Călăraşi, respectiv
Beleţi-Negreşti,
Argeş
(1983-1986).
Distinct : şef colectiv, Laboratorul de
Genetică şi Ameliorarea Plantelor, Institutul
de
Cercetare
şi
Producţie
pentru
Legumicultură şi Floricultură, Vidra, Ilfov
(1986-2010), colaborări cu municipalitatea
Piteşti în perioadele organizării Simfoniei
Lalelelor. Numeroase studii, comunicări,
articole, proiecte, granturi/contracte de
cercetare, reuniuni tematice naţionale şi
internaţionale. Omologarea a cinci noi soiuri
de legume: Ştefan (mărar, 2002), Liana,
Irina, Niela (lobodă, 2003), Doiniţa (varză de
toamnă, 2010). Inspector aprobator de stat
pentru loturi semincere şi material săditor
(1986-1994). Membră, Societatea Română a
Horticultorilor, Filiala Bucureşti, alte
aprecieri publice. (C.D.B.).

ŞTEFĂNESCU, Florian I. (Curtea de
Argeş, 5 aprilie 1881 - Bucureşti, 26 martie
1958). Membru corespondent al Academiei
Române (28 mai 1937), repus în drepturi,
membru corespondent (3 iulie 1990).
Psiholog, manager, profesor universitar.
Cunoscut prin pseudonimul Goangă. Frate cu
Mihai I. Şt. (v.). Liceul Sfântul Sava,
Bucureşti (1889), Facultăţile de Drept, Litere
şi Filosofie, Bucureşti (1904), specializare,
Germania. Doctorat, psihologie, Leipzig,
Germania (1911). Activitate didactică, Liceul
Vasile Alecsandri, Galaţi (1906-1920),
universităţile din Cluj (1919-1940, rector
1932-1940) şi Bucureşti (1940-1958).
Subsecretar de stat, Ministerul Instrucţiunii
Publice (1936-1937). Fondator, Laboratorul
de Psihologie din Cluj (1921), Institutul
Român
de
Psihologie
Experimentală
Comparată şi Aplicată (1922), Editura
Institutului (1929), Societatea Naţională de
Psihologie (1931), Revista Psihologie
teoretică şi aplicată (1938-1949), sistemul de
psihologie din ministere, oficiile de orientare
profesională.
Volume
importante:
Selecţiunea capacităţilor şi orientarea
profesională (1929), Instabilitatea emotivă
(1936), Adaptarea socială (1938), Educaţia
copiilor inferior şi superior dotaţi (1939),
Măsurarea inteligenţei (1940). Ctitor, la
Cluj, Casa Universitarilor, dezvoltarea
Grădinii Botanice, înfiinţarea de clinici şi
cămine studenţeşti, inaugurarea sistemului
Extensiune universitară, de pregătire şi
educaţie civică. Supravieţuitor, grav rănit în
urma unui atentat legionar (28 noiembrie
1938). Contribuţii deosebit de importante la
fundamentarea psihologiei contemporane
româneşti, integrarea acestor preocupări în

ŞTEFĂNESCU, Emil C. (Sineşti,
Olt, 18 iunie 1922 – Piteşti, Argeş, 13 aprilie
1979). Medic primar, igienă - sănătate
publică, manager. Stabilit, definitiv, la Piteşti,
din 1953. Institutul Sanitar Militar, Bucureşti
(1941), Facultatea de Medicină şi Farmacie,
Bucureşti (1947). Documentări externe.
Activitate
permanentă
în
domeniu:
Circumscripţia sanitară Şelari - Comăniţa, Olt
(1947-1949); şef, Secţia Sanitară, Plasa,
Slatina,
Olt
(1949-1950);
medic-şef,
Inspectoratele Sanitare de Stat/Sanepid,
Alexandria, Teleorman (1950-2953); Piteşti
(1953-1955). Distinct: şef, Secţia Sanitară şi
Prevederi Sociale, Regiunea Piteşti (19551968); director, Direcţia Sanitară a Judeţului
Argeş (1968-1974); Secţia contagioase adulţi,
Spitalul Judeţean Argeş (1974-1979).
Primariat, igiena muncii, Bucureşti (1959).
Contribuţii directe la: organizarea postbelică a
reţelei sanitare din Olt, Teleorman, Argeş;
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1945. Avocat, Baroul Muscel, recunoscut în
domeniu,
apărarea
intereselor
unor
importante familii din România. Senator în
perioada interbelică, reprezentând Partidul
Naţional Liberal. Membru corespondent al
Camerei de Comerţ şi Industrie Argeş (1929).
Acţiuni
caritabile:
rezidirea
Bisericii
Flămânda, Câmpulung (1939-1940), în
memoria fiicei sale, Margareta, planuri,
arhitectul George Matei Cantacuzino;
finanţarea cercetărilor ştiinţifice pentru
combaterea cancerului, venerarea numelui
soţiei sale, Lilly; donaţii pentru biblioteca
Liceului de Fete, din localitate. Eponimie:
Casa Ştefănescu, Câmpulung, edificiu
tradiţional (secolul XVIII), monument istoric,
reabilitat (1928-1930), proiecte, Dimitrie
Ionescu-Berechet (v.), donată Academiei
Române, autentificare, Tribunalul Judeţului
Muscel (19 septembrie 1942), astăzi, Muzeul
Municipal, Secţia Etnografie şi Artă Populară
Lilly, Margareta şi Gică Ştefănescu. Alte
implicări în viaţa Cetăţii. Diverse atestări
documentare. Aprecieri publice antume şi
postume. (M.M.B.).

sistemul european, exprimarea receptivităţii
faţă de proiectele oficialităţilor din ArgeşMuscel. Valoroase recunoaşteri publice
antume şi postume. (S.D.V.).
ŞTEFĂNESCU, Gabriel N. (n. Măţău,
Mioarele, Muscel, 24 ianuarie 1942).
Arhitect. Şcoala Medie/Colegiul Dinicu
Golescu, Câmpulung, Argeş (1960), Şcoala
Postliceală de Arhitectură, Bucureşti (1963),
Institutul de Arhitectură Ion Mincu, Bucureşti
(1969). Documentări externe, Bulgaria
(1979). Activitate specializată permanentă:
Trustul de Construcţii Argeş, Şantierul
Câmpulung (1970-1971); Institutul de
Proiectare/SC Proiect Argeş SA, Piteşti
(1971-2011, şef proiect, şef colectiv); atelier
individual de arhitectură (2011~). Proiecte
reprezentative finalizate prin construcţii:
Şcoala Nr. 3 Ion Pillat, Piteşti (1975);
Liceul/Grupul Şcolar de Chimie Industrială
Costin D. Neniţescu, Piteşti (1978); Centrul
de Perfecţionare Apele Române, Voina,
Lereşti, Argeş (1996; 2012); blocurile înalte
cu spaţii comerciale la parter, bulevardele
Nicolae Bălcescu (D2-D6) şi Republicii
(D6a+b), Piteşti (soluţii unicat, în colaborare).
Distinct: reabilitarea monumentelor de
arhitectură: Judecătoria Câmpulung (1994);
Tribunalul Argeş, astăzi, Curtea de Apel,
Piteşti (2012). Membru: Uniunea Arhitecţilor
din România, Filiala Argeş (1972); Ordinul
Arhitecţilor din România, Filiala Piteşti
(2003, cofondator); Registrul Urbaniştilor din
România, Bucureşti (2006). Premii speciale în
domeniu (1983; 1984). Nominalizat în Istoria
municipiului Piteşti (1988), alte aprecieri
comunitare. (A.H.M.).

ŞTEFĂNESCU, Ion N. (Sfârşitul
secolului al XIX - Prima jumătate a secolului
XX). Mare proprietar funciar din Argeş.
Întinse suprafeţe de teren, localitatea
Corbeni, plasa Argeş, expropriate, parţial,
prin Legea pentru Reforma Agrară din 23
martie 1945, adoptată de guvernul condus de
Petru Groza, ori deciziile ulterioare.
Retrocedări selective, către urmaşi, după
1990. Surse arhivistice şi alte atestări
documentare. (I.I.Ş.).
ŞTEFĂNESCU,
Ion
(Sfârşitul
secolului XIX – Prima jumătate a secolului
XX). Proprietar urban, editor, ziarist.
Domiciliu şi activitate la Câmpulung, Muscel.
Prim-redactor,
revista
Glasul
ţării,
Câmpulung (1921-1924); director-proprietar,
ziarul Vremea nouă, Câmpulung (1926).
Cunoscut prin semnătura Ion Ştefănescu Gruiu. Articole, reportaje, comentarii, analize,
note, informaţii, răspunsuri la întrebări, dialog

ŞTEFĂNESCU, Gheorghe (Sfârşitul
secolului XIX – Prima jumătate a secolului
XX). Mare proprietar urban şi rural, jurist,
parlamentar, filantrop. Studii liceale şi
superioare în Capitală. Notificat, frecvent,
Gică/George Şt. Suprafeţe de teren, imobile,
cabinet individual, alte bunuri cu valoare
deosebită, Bucureşti, Câmpulung (Muscel) şi
localităţi apropiate, preluate de stat după
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obţinerea statutului oficial de staţiune balneoclimaterică (1934); finalizarea lucrărilor de
pavare cu piatră cubică a Bulevardului Carol I
(1934); edificarea Bisericii Sfântul Gheorghe
(1934-1937), devenită custode pentru
obiectele de cult şi clopotul mare de la
Biserica Domnească Sfântul Nicolae, intrată
în
conservare
(Hotărârea
Comisiunii
Monumentelor Istorice, Bucureşti, 2 martie
1936); amenajarea Cimitirului Eroilor, lângă
Biserica
Bolniţa
(1936);
ridicarea
Monumentului Eroilor din Primul Război
Mondial (1937; extinderea reţelelor de
gospodărie urbană (apă, canalizare). Distinct:
înfiinţarea Asociaţiei Patriotice de Întreţinere
a Oraşului (27 decembrie 1934). Consemnat
în Anuarul general al oraşului Piteşti şi
judeţului Argeş (1936), alte atestări
documentare. Aprecieri comunitare antume şi
postume. (N.I.M.).

cetăţenesc, portrete şi cronici literare.
Implicări în viaţa Cetăţii. Diverse atestări
documentare. Aprecieri publice antume şi
postume. (I.I.B.).
ŞTEFĂNESCU, Lilica D. (n. Galaţi, 13
mai 1943). Arhitectă, funcţionar de stat.
Stabilită în Argeş, din 1972. Şcoala
Medie/Colegiul Mihail Kogălniceanu, Galaţi
(1961), Institutul de Arhitectură Ion Mincu,
Bucureşti (1967). Căsătorită cu Gabriel N. Ş.
(v.). Documentări externe, Lituania (1986).
Activitate
specializată:
Institutul
de
Proiectare, Galaţi (1967-1972); Institutul de
Proiectare/SC Proiect Argeş SA, Piteşti
(1972-1993); Primăria Municipiului Piteşti,
director, Direcţia de Urbanism şi Amenajarea
Teritoriului(1993-1997); atelier individual de
arhitectură (1997~). Proiecte reprezentative
finalizate prin construcţii: detalii de
sistematizare, zona industrială, Focşani
(Vrancea) şi Gara Centrală, Galaţi (1971);
blocurile înalte cu spaţii comerciale la parter,
bulevardele Petrochimiştilor (A-C) şi Ion C.
Brătianu (A8-A10), Piteşti (1981-1982,
soluţii unicat, în colaborare); Căminul-Spital
Cronici, Piteşti; schiţe de sistematizare
Câmpulung şi Curtea de Argeş, ori localităţi
rurale
apropiate.
Preocupări
privind
încadrarea urbanistică a monumentelor
istorice. Membră: Uniunea Arhitecţilor din
România, filialele Galaţi (1968-1972) şi
Argeş (1972); Ordinul Arhitecţilor din
România, Filiala Piteşti (2003). Premii în
domeniu (1971,1983, 1984), alte aprecieri
publice. (A.H.M.).

ŞTEFĂNESCU, Mircea N. (Secolul
XX). Învăţător, manager, om de cultură.
Domiciliu tradiţional la Piteşti, Argeş. Şcoala
Normală de Băieţi, Piteşti. Activitate
didactică (desen, caligrafie, muzică): Liceul
de Fete/Colegiul Zinca Golescu, Piteşti
(1948-1951);
Şcoala
Medie
Nicolae
Bălcescu/Colegiul Ion C. Brătianu, Piteşti
(1958-1959). Director fondator: Biblioteca
Regională Argeş (1955-1956); Şcoala
Populară de Artă, Piteşti (1956-1962).
Instrumentist, vioară, muzică simfonică,
orchestre de cameră, operetă, grupuri
camerale.
Contribuţii
directe
la
redimensionarea vieţii spirituale a zonei
Argeş-Muscel pentru etapele amintite.
Implicări constante în viaţa Cetăţii.
Nominalizări monografice, alte aprecieri
comunitare antume şi postume. (I.M.D.).

ŞTEFĂNESCU, Mihai I. (Sfârşitul
secolului XIX – Prima jumătate a secolului
XX). Proprietar urban şi rural, înalt funcţionar
public, donator comunitar. Domiciliu şi
activitate la Curtea de Argeş. Cunoscut prin
pesudonimul Goangă. Notificat, frecvent,
Mişu I. Şt. Frate cu Florian I. Şt. (v.).
Suprafeţe de teren, imobile, alte bunuri cu
valoare deosebită, Curtea de Argeş şi
localităţi apropiate. Primar al oraşului Curtea
de Argeş (1934-1937). Realizări ale etapei:

ŞTEFĂNESCU, Nicolae (1800 - ?).
Mare proprietar urban şi rural, slujitor al
Curţii Domneşti de la Bucureşti, funcţionar al
statului. Suprafeţe de teren, case, alte bunuri
cu valoare deosebită, Câmpulung, Muscel
(Mahalaua Târgului) şi localităţi apropiate.
Preşedinte, Sfatul oraşului Câmpulung/primar
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tradiţională, pesudonim Goangă, Curtea de
Argeş; proprietăţi la Ştefăneşti (Muscel);
colaborări cu instituţii culturale din Piteşti
(Argeş). Studii liceale şi superioare în
Capitală. Specializare, Conservatorul din
Paris, Franţa, Clasa Félia Litvinia. Activitate
în domeniu: Teatrul de Operă şi Balet,
Bucureşti; Théâtre de la Monnaie, Bruxelles,
Belgia; Conservatorul Ciprian Porumbescu,
Bucureşti. Roluri de referinţă, personaje
celebre din creaţiile compozitorilor: Georges
Bizet (Carmen); Charles Gounod (Mefisto;
Faust); Ruggiero Leoncavallo (Paiaţe);
Giuseppe Verdi (Falstaff; Rigoletto); Richard
Wagner (Maeştri cântăreţi din Nürnberg;
Walkiriade). Numeroase turnee continentale.
Consemnări critice favorabile. Artist al
Poporului, laureat al Premiului de Stat, alte
importante aprecieri publice antume şi
postume. (L.I.P.).

(1828-1829). Nominalizat în Catagrafia
oraşului Câmpulung din 1838, origine
autohtonă, titlu de boier treti logofăt, slugi,
robi ţigani. Diverse consemnări documentare
antume sau postume. (S.I.C.).
ŞTEFĂNESCU, Nicolae (Vultureşti,
Muscel, 1880-?). Proprietar urban şi rural,
jurist. Liceul/Colegiul Ion C. Brătianu,
Piteşti, Argeş (1898), Facultatea de Drept,
Bucureşti (1903). Activitate specializată,
instituţii administrative din Muscel (19031908). Avocat, Baroul Ilfov, Bucureşti
(1908). Apărarea intereselor unor persoane
importante şi familii din Capitală. Oratorie,
recunoscut în domeniu. Studii, articole,
analize, comentarii pe diverse teme
legislative. Contribuţii la finalizarea unor
proiecte lansate de oficialităţile timpului din
Muscel. Consemnat în Albumul Corpului
Avocaţilor din România (1911). Aprecieri
publice antume şi postume. (A.A.D.).

ŞTEFĂNESCU, Sache I. (Câmpulung,
Muscel, 7 iulie 1845 – Bucureşti, 1919).
Medic, proprietar urban. Şcoala Naţională de
Medicină, Bucureşti (1867). Stagiu: Franţa
(1867-1870). Doctorat, ştiinţe medicale,
Strasbourg, Franţa (1870). Participant la:
Războiul
Franco-Prusian,
voluntar,
Ambulanţa V Internaţională (1870-1871);
proclamarea Comunei din Paris (18 martie
1871). Activitate specializată în Bucureşti:
unităţi militare (1871-1874); Azilul Elena
Doamna (1874-1877); Spitalul Orăşenesc
(1881-1919). Combatant, Războiul pentru
Independenţa României (1877-1878), şef
Serviciul Ambulanţă. Fondator, Crucea Roşie
din
România
(1876),
vicepreşedinte,
reprezentant oficial, Conferinţa Internaţională
de la Geneva, Elveţia (1906). Implicări
constante în realizarea unor proiecte
comunitare
la
Câmpulung.
Distinct:
organizarea de tabere pentru orfani, Staţiunea
balneo-climaterică
Bughea
de
Sus;
redimensionarea Parcului Ştefănescu, preluat
de Primăria Câmpulung (1929); aplicarea
unor tratamente gratuite. Aprecieri publice
antume şi postume. (C.G.C.).

ŞTEFĂNESCU, Paul (n. Rucăr,
Muscel, 11 iulie 1924). Arhitect, peisagist.
Liceul Sfântul Sava, Bucureşti (1942),
Facultatea de Arhitectură, Bucureşti (1949).
Activitate specializată în Capitală: şef şantier,
Uniunea Tineretului Muncitor (1949-1953);
Comitetul de Stat pentru Construcţii,
Arhitectură şi Sistematizare (1953-1958);
Institutul de Proiectări, Construcţii şi
Materiale de Construcţii din Ministerul
Economiei Forestiere (1958-1984). Proiecte
reprezentative finalizate prin construcţii:
Complexul Şcolar al Tineretului, Otopeni,
Ilfov; zona centrală urbană, Oneşti, Bacău
(sistematizare verticală); Fabrica de Materiale
pentru Construcţii, Iaşi (în colaborare); spaţii
rezidenţiale, Bucureşti. Studii, analize,
rapoarte, reuniuni tematice naţionale.
Consemnări memoriale, interviuri. Aprecieri
publice. (A.I.M.).
ŞTEFĂNESCU, Petre Gh. (Brăila, 13
martie 1902 - ?). Artist liric, bariton, muzică
de operă, cadru didactic universitar. Integrat
spiritualităţii acestui areal prin: familie
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ŞTEFĂNESCU,
Vasile
(Sfârşitul
secolului XIX – Prima jumătate a secolului
XX). Jurist. Studii liceale, Piteşti, Argeş,
universitare, Bucureşti. Activitate specializată
în magistratură. Distinct: prim-preşedinte,
Tribunalul Argeş. Împuternicit al statului
(1923), privind aplicarea prevederilor Legii
pentru definitivarea reformei agrare din 17
iulie 1921 şi rezolvarea litigiilor ulterioare,
specifice zonei de sud a judeţului Argeş.
Dezbateri, analize, rapoarte, informaţii,
reuniuni judecătoreşti, decizii adecvate.
Implicări constante în realizarea proiectelor
lansate de Guvern, Prefectură, Primărie, în
profil teritorial. Surse arhivistice, alte atestări
documentare. Nominalizări monografice,
aprecieri publice antume şi postume. (I.F.B.).

(1688, ruinate); Vila Florica (1912-1915),
astăzi, Centrul Cultural Brătianu; Staţiunea de
Cercetări Zootehnice Florica (1926-1948);
Staţiunea de Cercetări Horti-Viticole (1959~);
Muzeul Viticulturii şi Pomiculturii - Goleşti
(1939/1966);
Casa
Memorială
Liviu
Rebreanu, Valea Mare – Podgoria (19692008); Complexul de Vinificaţie (1969~).
Baze sportive. Proprietăţi particulare:
personalităţi importante din Bucureşti, Piteşti,
Câmpulung. Bănci populare: Goleşti (19021944); Progresul, Ştefăneşti (1903-1946).
Cooperativa de Aprovizionare şi Desfacere
Regele Ferdinand, Ştefăneşti (1930-1948);
cooperativa agricolă de producţie, Ştefăneşti
(1950-1989);
asociaţie
de
producţie
industrială intercooperatistă, Valea MarePodgoria (1971-1990). Baraj, lac de
acumulare, hidrocentrală (8 MW), Goleşti,
integrate
sistemului
Argeşul
Mare;
Întreprinderea de Motoare Electrice/SC Ana
IMEP, integrată economiei municipiului
Piteşti (1967~). Parc voltaic (2014).
Antrepozite, cartiere rezidenţiale, locuri de
agrement, liceu, spital, poliţie, judecătorie,
piaţă comercială. Areal cerealier, viticol,
legumicol, forestier, zootehnic. Arhitectură
specifică interferenţelor colinare şi de câmpie,
textile de interior, folclor literar, muzical,
coregrafic. Turism local, zonal, naţional.
Trasee rutiere spre: Bucureşti, Piteşti,
Câmpulung, Mioveni. Staţia Ştefăneşti, linia
ferată Goleşti - Câmpulung. Publicaţie
proprie: Buletin informativ, editat în Piteşti.
Numeroase consemnări geografice, istorice,
economice, spirituale. (G.I.C.).

ŞTEFĂNEŞTI (Secolul XVI~). Oraş
din judeţul Argeş (2004), pe râurile Doamnei
şi Argeş, anterior, comună tradiţională a
Muscelului (până în 1950). Aşezare
suburbană municipiului Piteşti, Argeş (19681990). În componenţă (2006): Ştefăneşti,
Enculeşti, Goleşti, Izvorani, Ştefăneştii Noi,
Valea Mare-Podgoria, Viişoara, Zăvoi.
Suprafaţă: 56, 7 km2. Locuitori: 13 200
(1971); 13 670 (2008). Atestare documentară
medievală: Ştefăneşti (1452); Goleşti (1452).
Vestigii arheologice prefeudale. Schituri:
Valea Mare din Mijloc (XVI); Gura Văii
Mari, Fundul Văii Mari, Valea Popii/Valea
Mare (XVII). Biserici: Ştefăneşti-Vale
(1627); Goleşti (1646, 1814); Valea MarePodgoria (1685, 1786); Enculeşti (XVIII,
1961); Ştefăneşti-Târgul Dealului (1784);
Capela Brătienilor (1898; necropolă, 1911);
cruci de piatră (1597~1848). Monumente ale
eroilor: Valea Mare-Podgoria (1916-1918);
Enculeşti (1916-1918, 1941-1945); Ştefăneşti
(1916-1918, 1941-1945). Instituţii de
învăţământ:
Goleşti
(1826);
Şcoala
Profesională Mecanică, Ştefăneşti (1953);
Liceul Industrial, Ştefăneşti (1956); cămin
cultural (1930); bibliotecă publică (1948);
Agenţia Băncii Naţionale Române, Sucursala
Câmpulung
Muscel
(1906).
Conacul
Goleştilor (1640); pivniţele brâncoveneşti

ŞTEFU, Iosif I. (Vaideeni, Vâlcea, 10
iunie 1945). Inginer mecanic, manager.
Stabilit la Piteşti, Argeş, din 1968. Şcoala
Medie Nr. 2, Râmnicu Vâlcea (1963),
Institutul Politehnic, Bucureşti (1968).
Documentări externe. Activitate permanentă,
Întreprinderea de Stofe Argeşana, Piteşti:
tehnolog (1986-1969); metrolog (1969-1971);
coordonator, reparaţii uzuale (1971-1974);
şef, Secţia Mecano-Energetică (1974-1993).
Distinct: director general SC Argeşana SA,
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financiare pentru dotarea teatrului din
localitate. Nominalizat în anuarele generale
(1925, 1936) şi în Istoria municipiului Piteşti
(1988). Aprecieri publice antume şi postume.
(I.D.P.).

Piteşti (1993-2001); manager (2001-2008).
Contribuţii directe la: asigurarea funcţionării
utilajelor pentru atingerea parametrilor
proiectaţi:
gospodărirea
resurselor
programate; adaptarea spaţiilor productive la
schimbarea profilului fabricaţiei după 2001;
privatizarea unităţii în favoarea investitorilor
Dräxlmaier
(Germania);
reconversia
profesională a salariaţilor. Studii, analize,
rapoarte, reuniuni tematice naţionale.
Implicări constante în viaţa Cetăţii. Diverse
aprecieri publice. (I.D.P.).

ŞTIRBEI, Gheorghe Fl. (n. Goleşti,
Vâlcea, 22 septembrie 1947). Inginer
mecanic, manager. Domiciliu şi activitate în
Argeş (1971-1986). Frate cu Elena Heroiu
(v.). Liceul Nicolae Bălcescu, Râmnicu
Vâlcea (1966), Institutul Politehnic, Iaşi
(1971). Doctorat, ştiinţe tehnice, New York
(2009). Stagiu în Statele Unite ale Americii
(1979; 1992). Activitate specializată: Trustul
Staţiunilor pentru Mecanizarea Agriculturii,
Piteşti, Argeş (1971-1973); şef sector,
Întreprinderea Agricolă de Stat, Leordeni,
Argeş (1973-1980); inginer şef, director,
Staţiunea pentru Mecanizarea Agriculturii,
Căteasca, Argeş (1980-1986); consultant,
Algeria (1986-1988). Stabilit în Statele Unite
ale Americii (1989), supervizor, Aeroportul
Internaţional John Fitzgerald Kennedy, New
York (1989~). Studii, analize, rapoarte,
norme metodologice, reuniuni tematice.
Membru, diverse foruri profesionale în
domeniu, alte aprecieri publice. (C.D.B.).

ŞTEFU, Paraschiva Gh. (Piteşti,
Argeş, 1814 – Piteşti, Argeş, 6 martie 1869).
Proprietar urban, donator comunitar. Terenuri,
imobile, alte bunuri cu valoare deosebită,
Piteşti şi localităţi apropiate. Clauză
testamentară
importantă,
autentificare
juridică, Tribunalul Argeş (Nr. 15, din 1869):
donarea sumei de 200 galbeni austrieci pentru
înfiinţarea Bibliotecii Publice Ştefu, în Piteşti.
Executor, Ştefan George Ştefu (moştenitor),
20 februarie 1870. Decizie administrativă,
finalizată, parţial, de Consiliul Comunal,
Piteşti (26 iunie 1880), primar, Nicolae
Coculescu (v.), intermediar, librarul Iancu
Raicoviceanu (v.). Nominalizări în Istoria
municipiului Piteşti (1988). Aprecieri
comunitare antume şi postume. (C.C.C.).

ŞTIRBU, Ştefan Roman C. (Palanca,
Cetatea Albă, Basarabia, 10 mai 1926- Piteşti,
Argeş, 14 mai 2008). Stabilit în Argeş din
1933. Medic primar, ORL, manager. Liceul
Militar, Craiova, Dolj (1944). Facultatea de
Medicină, Bucureşti (1950). Documentări
externe. Activitate permanentă la Piteşti:
Şcoala Profesională Nr. 2 (1950-1952);
Spitalul Nicolae Bălcescu (1953-1954; 19571989); şef secţie (1972-1989). Temporar:
specializare ORL, instituţii sanitare din
Capitală (1952-1953); Policlinica Feroviară,
Piteşti (1954-1957). Primariat, Bucureşti
(1972). Articole, studii, comunicări, reuniuni
tematice naţionale şi internaţionale. Implicări
constante în viaţa Cetăţii. Membru, diverse
asociaţii profesionale în domeniu, alte
aprecieri publice antume şi postume.
(C.G.C.).

ŞTEMPEL, Leonhardt (1885 – Piteşti,
Argeş, 1964). Proprietar urban şi rural, mic
întreprinzător, donator comunitar. Suprafeţe
de teren, imobile, alte bunuri cu valoare
deosebită, Piteşti sau localităţi apropiate.
Studii în Bucureşti. Membru marcant,
gruparea catolică din reşedinţa Argeşului.
Patron fondator, Fabrica de Mezeluri şi
Salamuri,
Piteşti
(strada
Constantin
Brâncoveanu), magazin propriu, zona
centrală, activitate permanentă (1909-1948),
intrate sub incidenţa legislaţiei naţionalizării
(1948-1950). Preocupări agreate de Primărie,
Prefectură, Camera de Comerţ şi Industrie
Argeş. Adaptare la rigorile economiei etatiste,
şef sector, Întreprinderea Agricolă de Stat,
Ştefăneşti, Argeş (1959-1960). Contribuţii
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ŞTIREANU, Octavian (n. Costeşti,
Argeş, 25 iunie 1952). Matematician, ziarist,
editor,
parlamentar.
Liceul
Nicolae
Bălcescu/Colegiul Ion C. Brătianu, Piteşti,
Argeş (1970), Universitatea Babeş-Bolyai,
Cluj-Napoca (1974), Facultatea de IstorieFilosofie, Bucureşti (1981). Preocupări
redacţionale, Cluj-Napoca (1970-1975):
Studioul de Radio Gaudeamus; revistele
Echinocţiu, Napoca universitară (redactorşef), Viaţa studenţească, Amfiteatru (şef
subredacţie). Activitate permanentă în
Bucureşti: analist, Trustul de Lucrări
Hidrotehnice Speciale (1975-1979); redactor,
Viaţa studenţească şi Amfiteatru (19791985); redactor-şef adjunct, Flacăra (19851990); preşedinte, director general SC Cicero
SA, editor, ziarul Azi (1991~). Membru
marcant, Partidul Democraţiei Sociale din
România/Partidul Social Democrat. Senator
de Argeş (1996-2000), reprezentând Partidul
Democrat - Uniunea Social Democrată/USD,
secretar, Comisia pentru Politică Externă, din
1998, independent. Consilier prezidenţial
(2000-2004). Iniţiative legislative, interpelări,
interviuri, emisiuni media, reuniuni naţionale
şi internaţionale. Volum important: Cronici
de echinocţiu (2001). Implicări în realizarea
mai multor proiecte promovate de
oficialităţile din Argeş-Muscel. Preşedinte
executiv, Uniunea Ziariştilor Profesionişti din
România, vicepreşedinte, Asociaţia Presei
Sportive din România, membru fondator,
Clubul Român de Presă, alte
aprecieri
publice. (C.D.B.).

Volume importante (în colaborare): Indice
cronologie Nr. 2. Actele secţiei bunuri
publice Bucureşti, Episcopia Argeş (1951);
Indice cronologic Nr. 4. Actele serviciului
Documente istorice, Episcopia Noului
Severin (1954); Indice cronologic Nr. 1.
Arhiva Mitropoliei Ţării Româneşti, I, II
(1961); Liceul Dinicu Golescu din
Câmpulung - Muscel la 80 de ani de
activitate. 1894-1974 (1974); Monografia
comunei Mioarele (1976, în colaborare).
Distinct: tomuri de documente despre
Câmpulung şi judeţul Muscel (texte
dactilografiate), conservate la Arhivele
Naţionale, Muzeul Câmpulung, Biblioteca
Locală Mioarele. Studii, articole, referate,
comunicări, reuniuni tematice naţionale.
Membru, diverse foruri ştiinţifice autohtone.
Implicări comunitare. Aprecieri publice
antume şi postume. (S.I.C.).
ŞUFAN, Ion (? - Piteşti, Argeş, 29
octombrie 1950). Proprietar funciar, agent
sanitar, militant politic, originar din
Nucşoara, Muscel. Colaborator, Grupul de
rezistenţă armată anticomunistă Haiducii
Muscelului, iniţiat de Gheorghe Arsenescu
(v.). Urmărit de Securitate, arestat, anchetat,
torturat la Piteşti, Argeş. Deces premeditat pe
timpul interogatoriului. Sentinţă drastică
ulterioară pentru soţia sa, întemniţată, moarte
suspectă în detenţie. Aprecieri publice
postume. (I.I.P.).
ŞUFAN, Nicolae (Nucşoara, Muscel,
1900 – Piteşti, Argeş, octombrie 1950).
Proprietar funciar, lucrător agricol, militant
politic. Membru activ, Grupul de rezistenţă
armată anticomunistă Haiducii Muscelului,
iniţiat de Gheorghe Arsenescu (v.). Apropiat
lui Toma Arnăuţoiu (v.). Urmărit de
Securitate, arestat, anchetat, torturat la Piteşti,
Argeş. Deces premeditat pe timpul
interogatoriului. Suport documentar (1950):
arhiva Spitalului Nicolae Bălcescu, Piteşti;
registrul Serviciului de Stare Civilă, Primăria
Urbană,
Piteşti.
Diverse
consemnări

ŞUCU, Ion I. (Măţău, Mioarele,
Muscel, 4 decembrie 1902 – Bucureşti, 16
noiembrie 1988). Istoric, paleografie şi
arhivistică, publicist. Liceul/Colegiul Dinicu
Golescu, Câmpulung, Muscel (1925),
Universitatea
din
Bucureşti
(1930).
Concomitent: Şcoala de Arhivistică şi
Paleografie, Bucureşti. Activitate specializată
în Capitală: funcţionari, Casa de Depuneri şi
Consemnaţiuni (1926-1928); împiegat, şef
serviciu, şef birou, Arhivele Naţionale (19281962). Prestaţii didactice, licee din Bucureşti.
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memoriale familiale. Aprecieri
antume şi postume. (I.I.P.).

cu generalul Constantin Iancovescu (v.);
Alexandru A. Ş. (v.). Numeroase atestări
documentare, iniţiative şi realizări civice sau
eclesiastice. Recunoaşteri publice antume şi
postume. (C.D.B.).

publice

ŞUICA (Secolele XVI - XVIII). Familie
tradiţională din Şuici, Argeş. Mari proprietari
funciari, boieri, slujitori ai Curţii Domneşti
din Ţara Românească, donatori comunitari.
Întinse suprafeţe de teren, imobile, alte bunuri
cu valoare deosebită, Şuici şi localităţi
apropiate. Mai cunoscuţi: Vlastelinul Badea,
înrudit cu domnul Radu cel Mare (v.);
Vlastelinul Şuica, mare vornic (1509-1529),
fiul Badea, ctitor, alături de Neagoe Basarab
(v.), Mănăstirea Curtea de Argeş (15121517); Dragomir Ş., mare sluger, fratele
marelui vornic Vlastelinul Ş.; Drăghici Ş.,
logofăt, ctitor, biserica Şuici peste Râu, unde
este înmormântat (1541); Oprea D. Ş.,
logofăt, stabilit, prin căsătorie, la Retevoeşti,
Pietroşani, Muscel; Stanca O. Ş. (sfârşitul
secolului XVI), căsătorită cu Dima din
Brătieni, Brădet, Argeş, genealogic pentru
familia Brăianu (v.); Şuica, strănepotul
vornicului Vlastelinul Ş., mare pârcălab;
Badea,
fiul
logofătului
Radu
din
Şuici/Şuiceanul (sfârşitul secolului XVIII),
logofăt, ultimul descendent al familiei.
Valoroase atestări documentare, realizări laice
şi eclesiastice, consemnări monografice.
Importante recunoaşteri publice antume şi
postume. (C.D.B.).

ŞUICEANU, Alexandru
(A doua
jumătate a secolului XIX - Începutul secolului
XX). Mare proprietar funciar din Argeş.
Întinse suprafeţe de teren, localitatea Şuici,
plasa Argeş, expropriate prin Legea pentru
definitivarea Reformei Agrare din 17 iulie
1921, aplicată de guvernul condus de
Alexandru Averescu. Importante surse
arhivistice. (I.I.Ş.).
ŞUICI (Secolul XVI~). Comună din
judeţul Argeş, pe râul Topolog, satele: Şuici,
Ianculeşti, Paltenu, Păuleni, Rudeni, Valea
Calului. Suprafaţă: 34, 3 km2. Locuitori: 3200
(1971); 2694 (2008). Atestare documentară
medievală: Şuici (1501); Rudeni (1526).
Biserici: Şuici peste Râu (1542, refăcută,
XVIII); Şuici (1864); Rudeni (1872);
Enculeşti (1946); Valea Calului (1997); cruci
de piatră, Şuici (1736, 1782, 1844). Cula
Sultănica (XVIII), ctitorie, familia Brătianu
(v.). Cimitir al eroilor (1916-1918). Şcoală
primară (1838), gimnaziu industrial (19261948; 1958-1963), şcoală specială (19632003); cămin cultural (1943), bibliotecă
publică (1953); centru de asistenţă medicosanitară (2004~). Banca Populară Ion C.
Brătianu (1903); Agenţia Băncii Naţionale
Române, Sucursala Piteşti (1948-1950).
Reşedinţa subprefecturii Plaiul Loviştea
(1838-1890); sediul plasei Topolog – Loviştea
(1890-1899); judecătorie de pace (19111943); circumscripţie financiară (1923-1928);
secţie
de
jandarmerie
(1942-1948).
Cooperativa de Aprovizionare şi Desfacere
Valea Topologului (1943-1948). Fermă
agricolă de stat (1949-1961); Ocol silvic
(1950-1997). Microhidrocentrală (1986).
Areal
forestier,
zootehnic,
pomicol.
Arhitectură locală, specifică interferenţei
zonelor colinară şi montană, artă populară
(textile de interior, obiecte de îmbrăcăminte),

ŞUICEANU
(Secolul
XVIII ~)
Familie tradiţională din Şuici, Argeş. Mari
proprietari funciari, funcţionari de stat,
donatori comunitari. Întinse suprafeţe de
teren, case, alte bunuri cu valoare deosebită,
Şuici şi localităţi apropiate. Conexiuni cu
familiile Şuica (v.), Balotă (v.). Mai
cunoscuţi: Dumitru Ş., slujitor al Curţii
Domneşti de la Bucureşti, logofăt,
împământenire şi căsătorie cu Şuica/Safta
Şuiceanu, fiica logofătului Radu Şuiceanu,
din Şuici; Anton D. Ş. (sfârşitul secolul
XVIII - prima jumătate a secolului XIX),
subcârmuitor, plaiul Loviştea, Argeş (1846 1860), pretor, plasa Topolog, reşedinţă la
Şuici (1861~1866); Elena D. A. Ş., căsătorită
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anticomunistă Haiducii Muscelului, condus
de Toma Arnăuţoiu (v.). Urmărit de
Securitate, arestat, anchetat, torturat la Piteşti,
Argeş. Deces premeditat pe timpul
interogatoriului. Suport documentar (1959):
arhiva Spitalului Nicolae Bălcescu, Piteşti;
registrul Serviciului de Stare Civilă, Primăria
Urbană,
Piteşti.
Diverse
consemnări
memoriale. Aprecieri publice antume şi
postume. (I.I.P.).

folclor literar, muzical, coregrafic). Târg
tradiţional: Sfântul Pantelimon (27 iulie).
Turism rural. Trasee rutiere spre Curtea de
Argeş, Râmnicu Vâlcea, Sibiu. Scrieri
monografice: Gheorghe Frujină (1984);
Dumitru Georgescu, Gheorghe Georgescu
(1997); Ion Olărescu (2010). Consemnări
geografice, istorice, economice, spirituale.
(G.I.C.).
ŞUŞALĂ, Ion N. (Domneşti, Muscel,
16 noiembrie 1934). Artist plastic, pictură,
grafică,
profesor,
publicist.
Şcoala
Normală/Colegiul Pedagogic Carol I,
Câmpulung,
Argeş
(1953),
Institutul
Pedagogic Bucureşti (1963), Clasa Aurel
Haiduc, Rodica Lazăr, Institutul de Arte
Plastice, Nicolae Grigorescu, Bucureşti
(1982), clasa Vasile Drăguţ. Doctorat arte
plastice, Bucureşti (1998). Activitate în
Capitală. Expoziţii personale sau de grup,
Bucureşti (1969, 1973, 1978, 1990). Lucrări
murale: Omagiul muncii (1974); Laudă
mâinilor (1986-1987), Şcoala Nr. 198,
Bucureşti. Preocupări didactice permanente,
Bucureşti (1963-2004), temporar, Constanţa.
Volume importante: Artizanatul-pledoarie
pentru bunul gust (1974); Culoarea cea de
toate zilele (1982); Dicţionar de artă.
Termeni de atelier (1993); Estetica şi
psihopedagogia artelor plastice şi designului
(2000). Coperte, ilustraţii, paginaţie, edituri
din
Capitală.
Colaborări
periodicele:
România literară; Viaţa studenţească;
Revista de pedagogie; Reporter (Bucureşti);
Literatură şi artă (Chişinău, Republica
Moldova). Implicări comunitare, mentor,
Expoziţia permanentă de artă contemporană,
Domneşti, Argeş (1972). Membru, Uniunea
Artiştilor Plastici din România, Filiala
Bucureşti (1990), alte aprecieri publice.
(S.C.N.).

ŞUŞELESCU, Ion (n. Câmpulung,
Muscel, 1928). Sportiv de performanţă, volei,
antrenor, publicist. Liceul/Colegiul Dinicu
Golescu, Câmpulung (1947), Institutul de
Educaţie Fizică şi Sport, Bucureşti (1953),
Facultatea
de
Geografie,
Bucureşti.
Component: Echipa Naţională de Volei a
României, Campionatele European (1950,
1951) şi Universitar (1953); Clubul Steaua,
Bucureşti, titluri succesive. Antrenor, Clubul
Victoria, Bucureşti. Pasionat de careuri
rebusiste. Volume importante: Menssana;
Enigmistică şi volei; Ecouri olimpice.
Numeroase colaborări tematice, reviste din
Capitală, premii în domeniu. Diverse
implicări comunitare, contribuţii la realizarea
unor proiecte sportive, Câmpulung, Argeş.
Maestru emerit al sportului, alte aprecieri
publice. (N.M.I.).
ŞUTA, Aurel. (n. Valea lui Mihai,
Bihor, 10 decembrie 1924). Inginer agronom,
cercetător ştiinţific principal, manager,
publicist. Stabilit în Argeş, din 1970. Liceul
Teoretic, Satu Mare (1944), Facultatea de
Agricultură, Cluj (1949). Doctorat, ştiinţe
agricole, Bucureşti (1971). Stagii: Statele
Unite ale Americii; Republica Populară
Chineză; ţări din Uniunea Europeană.
Activitate specializată: cercetător (19501958), director (1958-1970), Staţiunea
Experimentală
Pomicolă,
Voineşti,
Dâmboviţa; şef laborator, Institutul de
Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultură,
Piteşti-Mărăcineni,
Argeş
(1970-1994).
Volum important: Agrotehnica creşterii şi
rodirii echilibrate a mărului (1975).

ŞUŞALĂ, Nicolae P. (Domneşti,
Muscel, 23 octombrie 1908 – Piteşti, Argeş,
16 februarie 1959). Mic întreprinzător,
proprietar rural, militant politic. Membru
activ, Grupul de rezistenţă armată
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Academia de Studii Economice, Bucureşti
(1959). Documentări externe, state europene.
Activitate specializată în domeniu: şef
serviciu (1965-1985), director adjunct (19851990), Direcţia Comercială Argeş; director
adjunct, Întreprinderea Comercială cu
Ridicata Produse Alimentare/ICRA, Piteşti
(1990-2001). Contribuţii la dezvoltarea şi
modernizarea reţelei comerciale din Argeş,
Olt, Vâlcea. Studii, analize, rapoarte,
interviuri, emisiuni media pe diverse teme.
Implicări constante în viaţa Cetăţii. Aprecieri
publice. (A.T.C.).

Numeroase studii, referate, comunicări,
reuniuni tematice naţionale şi internaţionale.
Organizarea de loturi demonstrative în
diverse gospodării individuale. Contribuţii în
sectoare prioritare: tehnologia pomicolă;
studiul cauzelor rodirii intermitente a
pomilor; adoptarea unor soluţii diferenţiate
pentru sporirea potenţialului specific;
elaborarea tehnicilor de intensivizare şi
superintensivizare a livezilor. Implicat direct
în elaborarea metodologiei referitoare la
modernizarea pomiculturii contemporane
româneşti. Membru, prestigioase foruri
profesionale în domeniu, alte aprecieri
publice. (C.D.B.).

ŞUTZU, Ioana (Sfârşitul secolului XIX
- Prima jumătate a secolului XX). Mare
proprietar funciar din Argeş. Întinse suprafeţe
de teren, localitatea Izvoru de Sus, plasa
Teleorman, expropriate, parţial, prin Legea
pentru Reforma Agrară din 23 martie 1945,
adoptată de guvernul condus de Petru Groza,
ori deciziile ulterioare. Retrocedări selective,
către urmaşi, după 1990. Surse arhivistice şi
alte atestări documentare. (I.I.Ş.).

ŞUTA, Victoria. (n. Coveiu, Dolj, 5
august 1925 – Piteşti, Argeş, 15 noiembrie
1995). Inginer agronom, cercetător ştiinţific
gradul I, publicistă. Stabilită în Argeş, din
1970. Facultatea de Agronomie, Cluj (1950).
Doctorat, ştiinţe agricole, Bucureşti (1966).
Stagii: Statele Unite ale Americii; ţări din
Uniunea Europeană. Activitate specializată:
cercetător,
şef
laborator,
Staţiunea
Experimentală
Pomicolă,
Voineşti,
Dâmboviţa (1950-1970); şef laborator,
Institutul de Cercetare - Dezvoltare pentru
Pomicultură,
Piteşti-Mărăcineni,
Argeş
(1970-1990). Volume importante (autor,
colaborare): Îndrumătorul pomicultorului
(1960); Rhagoletis Cerasi (1966); Protecţia
pomilor şi arbuştilor fructiferi (1974);
Tehnologia
combaterii
bolilor
şi
dăunătorilor la pomi (1983); Prognoza şi
avertizarea în protecţia plantelor (1987).
Numeroase studii, referate, comunicări,
reuniuni tematice naţionale şi internaţionale.
Formatoare de talente, exponentă a şcolii
româneşti pentru protecţie a pomilor.
Membră titulară, Academia de Ştiinţe
Agricole şi Silvice, Bucureşti (1990), alte
valoroase aprecieri publice antume şi
postume. (C.D.B.).

ŞUŢĂ, Gheorghe P. (? – Goleşti,
Ştefăneşti, Muscel, 1948). Proprietar rural,
negustor forestier, militant politic, originar
din Domneşti, Muscel. Membru marcant,
Partidul Naţional Ţărănesc, apropiat lui Ion
Mihalache (v.). Urmărit de Securitate, arestat
(27 martie 1948), cercetat la Piteşti, Argeş,
eliberat (28 martie 1948). Deces ulterior
premeditat, împuşcat mortal, aruncat pe
marginea drumului, în satul Goleşti,
Ştefăneşti, Muscel. Înmormântat la Domneşti.
Diverse atestări documentare. (I.I.P.).
ŞUŢĂ, Nicolae P. (Domneşti, Muscel,
1896 – 16 ianuarie 1949). Jurist, militant
politic, parlamentar. Frate cu Gheorghe Ş.
(v.). Studii în Capitală. Membru marcant,
Partidul Naţional Ţărănesc. Deputat de
Muscel. Avocat, Baroul Ilfov. Urmărit de
Securitate, arestat (1947), cercetat, încarcerat,
diverse penitenciare. Deces premeditat (16
ianuarie 1949). Atestări documentare.
Aprecieri publice antume şi postume. (I.I.P.).

ŞUTEU, Ştefan G. (n. Bernadea,
Mureş, 9 septembrie 1937). Economist,
manager. Stabilit în Argeş, din 1965.
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Gheorghe Şapcaliu

George Şovu

Sache Ştefănescu

Ion Şucu I.
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T

TABĂRA DE CREAŢIE PLASTICĂ
ION D. NEGULICI DIN CÂMPULUNG
(2009~). Reuniune periodică a pictorilor din
arealul Muscelului, suport managerial, Casa
de Cultură Tudor Muşatescu, Câmpulung,
coordonare specializată, cenaclul eponim al
instituţiei. Plener, Lereşti, Argeş, vernisaje
finale. Colaborare cu Asociaţia Localităţilor şi
Zonelor Istorice şi de Artă din România
(2009,
2010).
În
2013,
participare
internaţională (Italia, Republica Moldova).
Diverse atestări documentare. (S.C.N.).

TABACOVICI, Nicolae (Sfârşitul
secolului XIX - Prima jumătate a secolului
XX). Mare proprietar funciar din Argeş.
Întinse suprafeţe de teren, localitatea Valea
Mărului, plasa Piteşti, expropriate, parţial,
prin Legea pentru Reforma Agrară din 23
martie 1945, adoptată de guvernul condus de
Petru Groza, ori deciziile ulterioare.
Retrocedări selective, către urmaşi, după
1990. Surse arhivistice şi alte atestări
documentare. (I.I.Ş.).

TABĂRA DE SCULPTURĂ DE LA
CÂMPULUNG
(1981~).
Activitate
temporară în domeniu, participare, studenţi şi
cadre didactice, Institutul Nicolae Grigorescu,
Bucureşti. Iniţiatori: Vasile Drăguţ (rector),
primarul urban, Manole Bivol (v.),
organizator, Adrian Radu (v.). Prima ediţie
(27 de persoane): lucrări în piatră, extrasă din
cariera Albeşti (Muscel), oferite administraţiei
municipale, amplasate, selectiv, pe artere
importante din localitate. Experienţă extinsă,
ulterior, sub formula simpozioanelor,
organizate în diverse aşezări din ArgeşMuscel. Atestări documentare. (S.C.N.).

TABACU, Ion (n. Glodeni, Dâmboviţa,
22 iulie 1949). Inginer, profesor universitar,
mecanică, manager. Stabilit la Piteşti, Argeş,
din 1972. Liceul Teoretic, Pucioasa,
Dâmboviţa (1967). Institutul Politehnic,
Braşov (1972). Stagii: State ale Uniunii
Europene. Doctorat, ştiinţe tehnice, Braşov
(1986). Activitate didactică şi de cercetare
permanentă,
Institutul
de
Învăţământ
Superior/Universitatea din Piteşti (1972~).
Şef, Catedra Automobile (1992-2000), decan,
Facultatea Mecanică şi Tehnologie (20002008), prorector (2008-2012), director,
Centrul de Cercetare Ingineria Automobilului.
Profesor universitar din 1994. Conducător de
doctorat (1999). Volume importante (în
colaborare): Automobile (1980); Dinamica
autovehiculelor pe roţi (1981); Calculul şi
construcţia
autovehiculelor
(1982);
Optimizarea grupului motor-transmisie
(1999); Confortabilitate şi ergonomie (2007).
Numeroase
studii,
articole,
referate,
comunicări, invenţii, granturi/contracte de
cercetare, interviuri, reuniuni tematice
naţionale şi internaţionale. Membru, diverse
asociaţii
profesionale
autohtone
sau
continentale în domeniu. Expert evaluator.
Contribuţii directe la: dezvoltarea Centrului
Universitar Piteşti; integrare instituţională în
viaţa Cetăţii; cunoaşterea şi promovarea
dinamicii industriei de automobile româneşti.
Aprecieri publice. (I.A.B.).

TACHE, Constantin D. (Merişani,
Argeş, 3 mai 1919 – Piteşti, Argeş, 12
septembrie 2009). Lucrător industrial,
manager. Liceul Comercial, Piteşti (1947),
Şcoala Postliceală Energetică, Bucureşti
(1950). Combatant, Al Doilea Război
Mondial, Frontul de Est (1941-1944), Frontul
de Vest (1944-1945). Activitate productivă:
Frantz Console, Bucureşti (1934-1937); SA
Gaz şi Electricitate, Bucureşti (1937-1941;
1945-1948), Uzina Electrică, Piteşti (19481957);
Întreprinderea
Regională
de
Electricitate, Piteşti (1972-1979). Distinct,
director:
Întreprinderea
Regională
de
Electrificare şi Construcţii Reţele Electrice
Rurale, Piteşti (1957-1968); Exploatarea de
Gospodărie Comunală, Piteşti (1968-1972).
Contribuţii
importante la: realizarea
programului electrificării satelor din Argeş,
Muscel, Olt, Vâlcea, Dâmboviţa, proiectarea
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şi amenajarea posturilor de transformare,
staţiilor, reţelelor de medie sau joasă tensiune;
diversificarea serviciilor pentru urbanizarea
municipiului Piteşti. Studii, analize, rapoarte,
reuniuni tematice în domeniu. Implicări
comunitare permanente. Aprecieri publice
antume şi postume. (I.T.B.).

religie… (2001). Cadru didactic asociat, licee,
colegii, facultăţi din Râmnicu Vâlcea, Craiova
(Dolj), Piteşti (Argeş). Emisiuni media,
interviuri, analize de presă. Implicări
comunitare permanente. Membru, Uniunea
Scriitorilor din România (1990), alte aprecieri
publice antume şi postume. (S.I.C.).

TALPA ŢĂRII (1888; 1926). Publicaţie
periodică apărută la Piteşti, Argeş. Două serii:
1. Talpa ţărei (1888); subtitlul: Ziar politic
(iulie 1888), consemnat în presa vremii
(Răsboiul, Bucureşti, 10 iulie 1888;
Meseriaşul român, Iaşi, 14 iulie 1888). 2.
Talpa ţării (1926), editată lunar de Partidul
Naţional-Ţărănesc, Organizaţia Judeţeană
Argeş. Articole, reportaje, comentarii,
dezbateri, informaţii pe teme de actualitate.
Implicări comunitare. (I.I.B.).

TANASIEVICI, Petre M. (Turnu
Măgurele, Teleorman, 31 august 1936 –
Mioveni, Argeş, 8 octombrie 2003). Actor de
teatru, film, radio, televiziune. Stabilit în
Argeş din 1968. Şcoala Medie Dimitrie
Cantemir, Bucureşti (1956), Institutul de Artă
Teatrală şi Cinematografică Ion Luca
Caragiale, Bucureşti (1968), Clasa Mony
Ghelerter. Activitate permanentă, Teatrul
Alexandru Davila, Piteşti, Argeş. Roluri de
referinţă: Sculptorul (Croitorii cei mari din
Valahia, Alexandru Popescu); Gaşpar
(Confraţii, Gib Mihăescu); Nae Ipingescu (O
noapte furtunoasă, Ion Luca Caragiale);
Klesci, Azilul de noapte, Maxim Gorki);
Vasile Vasile (Reduta, Mircea Radu Iacoban).
Colaborator, case de film din Capitală,
peliculele: Cu mâinile curate (1972);
Profetul, aurul şi ardelenii (1978); Sfârşitul
nopţii (1982); Faleze de nisip (1983); Moara
lui Călifar (1984). Comentarii critice
favorabile. Membru, Asociaţia Oamenilor de
Teatru şi Muzică/ATM (1972), alte aprecieri
publice antume sau postume. (P.A.D.).

TAMAŞ, Corneliu I. (Câmpulung,
Muscel, 14 februarie 1933 - Râmnicu Vâlcea,
19 februarie 2008). Istoric, arhivist, manager,
editor. Liceul/Colegiul Dinicu Golescu,
Câmpulung, Argeş (1952), Universitatea
Constantin I. Parhon, Bucureşti (1958).
Doctorat, ştiinţe istorice, Bucureşti (1982).
Activitate specializată, Arhivele de Stat:
Filiala Argeş, arhivist principal (1958-1969);
Filiala Vâlcea, director (1969-1987). Volume
importante (în colaborare): Prefectura
judeţului Vâlcea (1830-1881). Inventare
arhivistice, I (1977); II (1988); Contribuţia
judeţului Vâlcea la susţinerea războiului de
independenţă. 1877-1878 (1977); Aspecte
militare privind Revoluţia de la 1848 în
Oltenia. Documente inedite (1979); Istoria
Colegiului Naţional Alexandru Lahovari din
Râmnicu Vâlcea (1999); Monumente istorice
vâlcene (1999). Distinct: Râmnicu - Vâlcea.
Ghid de oraş (1989); Istoria oraşului
Râmnicu - Vâlcea (1994); Istoria Şcolii
Spiru Haret din Râmnicu - Vâlcea (2001).
Numeroase studii, articole, comunicări,
reuniuni tematice naţionale şi internaţionale în
domeniu. Preocupări literare, cărţi pentru
copii: Două jocuri (1985); Băieţii nu plâng
(1989); Pic lăudărosul (1996); Domnul de

TASE, Adrian G. (n. Piteşti, Argeş, 5
mai 1959). Medic primar, cardiologie, cadru
didactic universitar, manager. Liceul Nicolae
Bălcescu/Colegiul Ion C. Brătianu, Piteşti
(1978), Facultatea de Medicină, Craiova, Dolj
(1984). Doctorat, ştiinţe medicale, Bucureşti
(2005). Documentări continentale. Activitate
specializată: Spitalul Judeţean Vâlcea (19841987); dispensarele Perişani, Vâlcea (19871988) şi Întreprinderea de Autoturisme
Colibaşi/Mioveni,
Argeş
(1988-1990);
Spitalul de Recuperare Boli Cardiovasculare,
Covasna
(1990-1991);
Institutul
de
Cardiologie,
Bucureşti
(1991-1993);
Policlinica 2, Piteşti (1993-2000); Spitalul
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TĂLPĂLARU, Glicheria P. (n.
Izvoare, Orhei, Basarabia, 10 mai 1925).
Inginer, cercetător ştiinţific, profesoară,
publicistă. Stabilită la Piteşti, Argeş, din
1963. Căsătorită cu Emil M. T. (v.). Liceul
Agricol Industrial, Drăgăşani, Vâlcea (1948),
Institutul Agronomic Nicolae Bălcescu,
Bucureşti (1952). Activitate specializată:
şcolile medii tehnice agricole, Săliştea, Sibiu
(1952-1953) şi Fălticeni, Suceava (19531957); cercetător, Staţiunea Experimentală
Legumicolă, Ţigăneşti, Ilfov (1957-1963);
Staţiunea
Experimentală
Horti-Viticolă
Ştefăneşti, Argeş (1963-1984). Scrieri
importante (în colaborare): Producerea de
seminţe hibride la tomate (1961); Cultura
eşalonată de legume timpurii (1964);
Selecţia tomatelor hibride la legumele
solano-fructoase (1969); Norme tehnice
pentru producerea seminţelor de legume
(1969). Numeroase studii, articole, reuniuni
tematice naţionale sau internaţionale.
Crearea, omologarea şi brevetarea a trei noi
soiuri de legume (salată: Argeş 431; Argeş
438; varză: Roşie de Argeş). Contribuţii
directe la obţinerea şi cultivarea primilor
hibrizi autohtoni de tomate. Recunoscută în
domeniu. Aprecieri publice. (C.D.B.).

Judeţean Argeş (2000~). Primariat, Bucureşti
(1998). Preocupări didactice, Universitatea
din Piteşti (2000~), şef catedră fondator,
Colegiul de Medicină, conferenţiar (2007).
Director executiv, Autoritatea de Sănătate
Publică Argeş (2005-2007). Consilier
municipal, Piteşti (2004-2008). Volume
importante (autor, coautor). Numeroase studii,
articole, comunicări, reuniuni tematice
naţionale şi internaţionale, ţări din Africa,
America de Nord, Asia, Europa. Membru,
numeroase foruri autohtone şi continentale în
domeniu.
Expert
evaluator,
Comisia
Europeană, Programul FP7 (2010~).
Prezenţa activă în viaţa Cetăţii: interviuri,
emisiuni media, recitaluri de pian, iniţiative
obşteşti. Aprecieri publice. (C.G.C.).
TĂLPĂLARU, Emil M. (Dorohoi,
Botoşani, 5 februarie 1923 – Piteşti, Argeş,
13 august 2005). Inginer horticol, cercetător
ştiinţific principal, publicist. Stabilit în Argeş
din 1963. Liceul/Colegiul Grigore Ghica,
Dorohoi (1945), Institutul Agronomic, Iaşi
(1949). Doctorat, ştiinţe agricole, Bucureşti
(1973). Stagii: Bulgaria, Italia, Olanda.
Activitate productivă şi de cercetare:
întreprinderile agricole de stat, Dorohoi,
Fălticeni, Suceava, Bucium, Iaşi (1949-1957);
Staţiunea Experimentală de Legumicultură,
Ţigăneşti, Ilfov (1957-1963); şef laborator,
Staţiunea de Cercetare Horti-Viticolă,
Ştefăneşti, Argeş (1963-1984). Volume
importante: Producerea de seminţe hibride la
tomate (1961); Cultura eşalonată de legume
timpurii (1964); Folosirea economică a
răsadniţelor în timpul anului (1964);
Selecţia tomatelor hibride la legumele
solano-fructoase (1969); Norme tehnice
pentru producerea seminţelor de legume
(1969). Numeroase studii, articole, reuniuni
tematice naţionale şi internaţionale. Creator al
primilor hibrizi de tomate în România (şapte
tipuri şi soiuri, denumite, convenţional,
Argeş). Premii autohtone în domeniu, alte
aprecieri publice antume şi postume.
(C.D.B.).

TĂMĂŞESCU,
Alexandru
G.
(Sfârşitul secolului XIX - Prima jumătate a
secolului XX). Mare proprietar funciar din
Argeş. Întinse suprafeţe de teren, localitatea
Deagurile, plasa Teleorman, expropriate,
parţial, prin Legea pentru Reforma Agrară
din 23 martie 1945, adoptată de guvernul
condus de Petru Groza, ori deciziile
ulterioare. Retrocedări selective, către urmaşi,
după 1990. Surse arhivistice şi alte atestări
documentare. (I.I.Ş.).
TĂMĂŞESCU, Pashale M. (1789 - ?).
Mare proprietar funciar şi urban din Argeş,
slujitor al Curţii Domneşti de la Bucureşti,
vistier, case, prăvălie, terenuri, alte bunuri cu
valoare deosebită, Piteşti sau localităţi
apropiate. Nominalizat, la 1829, în
Arhondologie
(Condica
rangurilor
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Comas SA, Mioveni (1991-1995); director
adjunct, Centrul Naţional de Comercializare
Dacia/CNCD, Piteşti (1995-1997); şef
departament, SC Automobile Dacia SA,
Mioveni (1997-2002); administrator-asociat,
SC Adidan Nickel SRL, Piteşti (2002~).
Contribuţii directe la: omologarea reperelor
necesare asimilării automobilelor din gama
Dacia şi derivate; realizarea componentelor
pentru mecanizarea preselor de la Oltcit,
Craiova, Dolj; implementarea sistemului
informatic privind livrarea automobilelor
conform comenzilor preliminare. Studii,
analize, rapoarte, reuniuni tematice naţionale
şi internaţionale. Membru, diverse asociaţii
profesionale în domeniu, alte aprecieri
publice. (M.T.D.).

boiereşti), document dezavuat şi ars de
revoluţionarii de la 1848 din Ţara
Românească. Diverse donaţii comunitare.
Importante atestări de arhivă. (S.I.C.).
TĂNĂSESCU, Mihai Nicolae (n.
Bucureşti, 11 ianuarie 1956). Economist,
demnitar, parlamentar. Integrat zonei Argeş Muscel prin domiciliu tradiţional, preocupări
sociale, politice, electorale. Studii liceale în
Capitală (1973), Academia de Studii
Economice, Bucureşti (1978). Stagii: Marea
Britanie (1986), Franţa (1992-1993), Statele
Unite ale Americii (1996-1998). Activitate
specializată permanentă. Succesiv: şef
serviciu, Întreprinderea de Construcţii,
Reparaţii şi Administrare Locativă Vitan,
Bucureşti (1978-1983); director general,
Ministerul
Finanţelor, Bucureşti (19831997); director executiv, Banca Mondială,
Washington, Statele Unite ale Americii
(1997-2000); ministru, Ministerul Finanţelor,
Bucureşti (2000-2004). Deputat de Argeş,
ales pe listele Partidului Social Democrat
(2004-2007). Reprezentant al României la
Fondul Monetar Internaţional, Washington
(2007~). Numeroase studii, analize, rapoarte,
iniţiative legislative, interpelări, dezbateri,
emisiuni media. Contribuţii la gestionarea
evoluţiei sistemului financiar autohton şi
continental după 1990. Implicări în realizarea
mai multor proiecte lansate de oficialităţile
locale.
Membru,
importante
foruri
profesionale în domeniu, alte aprecieri
publice. (C.D.B.).

TĂNĂSESCU, Nicolae M. (Valea
Mare, Dâmboviţa, 27 iulie 1955). Inginer
horticol, cercetător ştiinţific gradul I,
publicist. Stabilit în Argeş, din 1984.
Liceul/Colegiul Vladimir Streinu, Găeşti,
Dâmboviţa (1974), Institutul Nicolae
Bălcescu, Bucureşti (1980). Doctorat, ştiinţe
agricole, Bucureşti (1999). Activitate
specializată: şef fermă, Întreprinderea
Agricolă de Stat, Crânguri, Teleorman (19801984); cercetător (1984-2002), şef laborator
(2002~), Institutul de Cercetare - Dezvoltare
pentru
Pomicultură,
Piteşti-Mărăcineni,
Argeş.
Volume
importante
(autor,
colaborare):
Metode
de
irigare
în
pomicultură (1999); Pomicultura pentru toţi
(2005); Tehnologii ecologice pentru
obţinerea fructelor de calitate superioară la
măr şi cireş (2006). Numeroase studii,
referate, comunicări, reuniuni naţionale şi
internaţionale, proiecte, granturi/contracte de
cercetare în domeniul tehnicilor de cultură a
pomilor.
Membru, diverse asociaţii
profesionale din România, alte aprecieri
publice. (C.D.B.).

TĂNĂSESCU, Nicolae I. (n. Recea,
Argeş, 26 octombrie 1948). Inginer mecanic,
manager. Liceul Nicolae Bălcescu/Colegiul
Ion C. Brătianu, Piteşti, Argeş (1966),
Institutul Politehnic, Bucureşti (1971).
Specializare, industria de automobile. Stagii:
Franţa (1978, 1979); Germania de Vest (1982,
1986); Anglia (1982); Bulgaria (1992).
Activitate succesivă: tehnolog (1971-1978),
şef,
Secţia
Sculărie
(1978-1991),
Întreprinderea
de
Autoturisme,
Colibaşi/Mioveni, Argeş; director general, SC

TĂTARU,
Gheorghe
(Sfârşitul
secolului XIX – Prima jumătate a secolului
XX). Proprietar urban şi rural, militant
politic, parlamentar. Membru marcant,
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ori, din 1647, prin porunca lui Matei Basarab
(v.), Mănăstirii Negru Vodă. Evoluţii
specifice perioadelor medievală şi modernă,
diminuarea renumelui în etapa postbelică,
schimbarea, de mai multe ori, a spaţiului
destinat. Relansare contemporană prin
adaptare la cerinţele economiei de piaţă. Alte
târguri seculare renumite în Argeş-Muscel:
Piteşti, Cârcinov/Topoloveni, Curtea de
Argeş. Numeroase consemnări geografice,
religioase, istorice, editoriale. (G.F.C.).

Liga/Partidul Poporului, secretar, Organizaţia
Argeş (1925-1929). Senator de Argeş,
Colegiul I (1926-1927), reprezentând
gruparea
tradiţionaliştilor
Alexandru
Averescu. Propuneri legislative, interpelări,
adunări cetăţeneşti, iniţiative comunitare.
Contribuţii la promovarea reformelor
economice, sociale, spirituale, din perioada
interbelică. Aprecieri publice antume şi
postume (C.D.B.).
TĂTULESCU, Maria C. (n. Racoviţa,
Mioveni, Muscel, 16 noiembrie 1938).
Ingineră, construcţii civile şi industriale,
manager. Liceul/Colegiul Dinicu Golescu,
Câmpulung, Argeş (1965), Institutul de
Construcţii, Bucureşti (1970). Documentări
externe. Activitate specializată permanentă,
Trustul de Construcţii Industriale, Piteşti,
Şantierul Câmpulung: tehnolog (1970-1975);
şef lot (1975-1981), şef şantier (1981-1990);
şef birou tehnic (1991-1998). Expert,
persoană fizică autorizată, proiectarea
construcţiilor (1998~). Contribuţii directe, în
Câmpulung,
la:
edificarea
halelor
Întreprinderii de Autoturisme Aro; realizarea
clădirilor Liceului Industrial şi Institutului de
Subingineri Aro; adaptarea sistemului
termoficării din Combinatul de Lianţi/SC
Cimus SA, pentru folosirea cărbunelui;
reabilitarea reţelelor urbane; extinderea
Memorialului de Război Mateiaş (Valea
Mare-Pravăţ). Studii, analize, rapoarte,
reuniuni tematice naţionale. Implicări
constante în viaţa Cetăţii. Aprecieri publice.
(I.M.F.).

TÂRGUL
MEŞTERILOR
POPULARI DE LA PITEŞTI/ZILELE
CREAŢIEI
POPULARE
CONTEMPORANE (1994~). Expoziţie
naţională de artă populară cu vânzare,
organizată din iniţiativa Complexului
Muzeal/Muzeul Viticulturii şi Pomiculturii,
Goleşti, Ştefăneşti, Argeş, directori, succesiv,
Constantin Iliescu (v.), Filofteia Pally (v.).
Ediţie inaugurală (8-11 septembrie 1994),
platoul Teatrului Alexandru Davila, zona
centrală urbană, Piteşti, Argeş. Titulatura
actuală din 1996. Parteneriat managerial:
Consiliul
Judeţean
Argeş;
Primăria
Municipiului Piteşti; Centrul Judeţean pentru
Conservarea
şi
Promovarea
Culturii
Tradiţionale Argeş. Meşteri din principalele
zone ale ţării: obiecte ceramice, sculpturi în
lemn, ţesături, ouă încondeiate, instrumente
muzicale, icoane pe sticlă, împletituri.
Ateliere de creaţie. Diverse consemnări
documentare. (C.C.C.).
TÂRGUL OLARILOR DE LA
PITEŞTI (1982~). Expoziţie naţională de
ceramică şi artă populară cu vânzare, ediţie
inaugurală, Târgul săptămânal, Piteşti, Argeş
(26 mai – 6 iunie 1982), primar, Valeriu
Nicolescu (v.). Iniţiator: Comitetul Judeţean
pentru Cultură Argeş, preşedinte, Petre Popa
(v.), inspector de specialitate, Iulian Ilie Rizea
(v.). Organizare directă, Muzeul Viticulturii
şi Pomiculturii, Goleşti, Ştefăneşti, Argeş,
directori, succesiv: Vasile Novac (v.),
Constantin Iliescu (v.), Filofteia Pally (v.).
Colaboratori: Direcţia Comercială Argeş,

TÂRGUL
ANUAL
DIN
CÂMPULUNG (Secolul XVI~). Eveniment
tradiţional, favorabil realizării schimbului de
produse între locuitorii Muscelului sau
zonelor apropiate, inclusiv transilvănene,
desfăşurat, constant, la Sfântul Ilie (20 iulie).
Atestare documentară distinctă: Sborul din
Câmpulung. Iniţial, organizare pe muntele
Sfântul Ilie, satul Fundata (interferenţă cu
Ţara Bârsei), ulterior, în perimetrul urban,
aferent bisericii ortodoxe eponime (1626),
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Bălcescu, Sibiu (1955); Academia Militară,
Bucureşti (1969). Documentări externe.
Activitate operativă şi de comandă (19551995), unităţi militare din judeţele: Cluj
(Dej); Hunedoara (Ilia, Petroşani, Deva,
Hunedoara); Arad; Mehedinţi (Drobeta Turnu
Severin). Distinct, Comandamentul Trupelor
de Grăniceri, Bucureşti: ofiţer de Stat Major
(1971; 1976-1980); comandant (1987-1990);
consilier al Ministrului Apărării Naţionale
(1990). Grade superioare asimilate prin
funcţii: general maior (1981); general
locotenent (1987); general colonel (1990).
General de brigadă (1995). Implicat în
evenimentele revoluţionare din decembrie
1989 (Bucureşti). Participare directă la
organizarea Podului de Flori de pe Prut
(1990), semnificând apropierea Republicii
Moldova de România. Contribuţii privind
realizarea mai multor proiecte lansate de
structurile militare şi civile naţionale sau
locale. Studii, analize, rapoarte, emisiuni
media, reuniuni tematice adecvate. Ordine şi
medalii autohtone. Preşedinte, Asociaţia
Judeţeană Cultul Eroilor Regina Maria,
Hunedoara (Deva), alte aprecieri comunitare.
(G.I.N.).

director, Ion Bădescu (v.); Uniunea Judeţeană
a Cooperativelor Meşteşugăreşti, preşedinte,
Sabina Barbu (v.). Complementar, Festivalul
căluşului argeşean. Participare naţională,
meşteri olari din principalele zone ale ţării.
Manifestări constituind, astăzi, Târgul
Moşilor de Vară. Pentru 29 mai - 1 iunie
2014, Ediţia XXXIII. Reuniuni tematice,
relatări de presă, consemnare în Istoria
municipiului Piteşti (1988), alte atestări
documentare. (C.C.C.).
TÂU, Ioan (Lunca Corbului, Argeş, 21
martie 1924 – Bucureşti, 14 ianuarie 1982).
Ofiţer de carieră, aviaţie, general. Şcoala de
Ofiţeri Naviganţi, Sibiu (1950), Academia
Militară, Bucureşti (1958). Pilot, aviaţie de
vânătoare, Regimentul 7, Braşov: locotenent
(1950-1954),
comandor
(1954-1958);
comandant, Divizia 23 (1958-1959). Succesiv
(la Bucureşti): locţiitor al şefului aviaţiei
militare (1959-1960), comandant (19601969), Comandamentul Apărării Antiaeriene
a Teritoriului; şef catedră, Academia Militară
(1969-1970);
consilier,
Ministerul
Transporturilor şi Telecomunicaţiilor (19701971); comandant: Flotila 50 Aviaţie
Transport/Flotila Prezidenţială (1971-1972);
Aviaţia Utilitară (1972-1977); director,
Centrul de Instruire şi Perfecţionare a
Personalului din Aviaţia Civilă (1977-1980);
şef, Centrul Unic de Control şi Dirijare a
Zborurilor (1980-1981); comandant, Trupele
de Paraşutişti Militari (1981-1982). Fondator,
Şcoala de Aviaţie Civilă, Boboc, Buzău.
General de flotilă (1961), general de divizie
aeriană (1967). Studii, analize, rapoarte,
reuniuni tematice în domeniu. Contribuţii la
dotarea României cu avioane reactive. Ordine
şi medalii militare sau civile, alte aprecieri
publice antume şi postume. (G.I.N.).

TEATRUL ALEXANDRU DAVILA
DIN
PITEŞTI
(1949~).
Instituţie
profesionistă de stat, reprezentativă pentru
cultura naţională, înfiinţată, oficial, la 1
ianuarie 1949, prin continuarea preocupărilor
Teatrului Muncitoresc, Piteşti (1947-1948).
Suport documentar: Ordinul Nr. 639, din
1949, Ministerul Artelor şi Informaţiilor,
Centrala Teatrul Poporului, Bucureşti. Locaţii
succesive: Cinematograful Aquila, Piteşti
(1949-1954), prima piesă, Fiul meu, de
Gergely Sandov (22 februarie 1949); Teatrul
Comunal (1954~), edificiu tradiţional (1914),
zona centrală urbană, reamenajare finanţată de
Sfatul Popular Regional Argeş. Reabilitare şi
extindere (1972-1974), arhitect, Nicolae Ernst
(v.), constructor, Dumitru Gherăsoiu (v.). Sală
de spectacole, scenă, cabine, spaţii pentru
repetiţii,
birouri,
ateliere,
depozite.
Reprezentaţie inaugurată, Boieri şi ţărani, de

TEACĂ, Petre P. (n. Cerbureni, Valea
Iaşului, Argeş, 5 noiembrie 1934). Ofiţer de
carieră, grăniceri, general. Şcoala Medie
Tehnică Horticolă, Curtea de Argeş (1948),
bacalaureat, Liceul Fraţii Buzeşti, Craiova,
Dolj; Şcoala Ofiţeri de Infanterie Nicolae
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participări cetăţeneşti. Finanţator legal:
Primăria Piteşti, Contract de antrepriză, 22
iunie 1910, Virgil N. Ionescu, Pompil N.
Ionescu, ingineri din Bucureşti, proiect,
arhitectul Alexandru Clavel (1877-1916),
integrat curentului artistic Art Nouveau şi
mişcării
neoromâneşti,
stil
baroc.
Reprezentanţii
beneficiarului:
arhitectul
Nicolae Bacria Tutănescu (v.), Vasile
Dumitrescu, Andrei Ştefănescu (ingineri).
Finalizarea construcţiei (1913), primar,
Alexandru Dumitrescu (v.). Decoruri şi
mobilier, Casa Hugo Baruch, Berlin,
Germania: contract, 4 septembrie 1913;
recepţie, 1 decembrie 1914. Festivitatea
inaugurării: 21 februarie 1915, primar,
Alexandru Fostiropol (v.). Spectacolul O
noapte furtunoasă, de Ion Luca Caragiale,
Teatrul
Naţional,
Bucureşti.
Folosire
intermitentă,
degradarea
treptată
a
patrimoniului, clădire acordată Teatrului de
Stat din localitate (1954), reabilitare, Sfatul
Popular Regional Argeş. Festivitate adecvată
(24 noiembrie 1955), premieră absolută,
Boieri şi ţărani, de Alexandru Sever. Primar,
Ion Jiga (v.). Pentru reşedinţa Argeşului,
trupă de teatru, consemnată în 1852. Astăzi,
Teatrul Alexandru Davila, Piteşti. Diverse
atestări documentare. (P.A.D.).

Alexandru Sever (24 noiembrie 1955).
Actuala eponimie: 30 mai 1958 (premieră,
Vlaicu Vodă, de Alexandru Davila). Secţii
distincte: proză (1949); păpuşi (1949, clădire
proprie, 1963); estradă (1957); folclor (19702011); fanfară (2006). Temporar: cantină şi
cămin (1949-1970); grădină de vară (19521992); laborator foto (1974-1996). Special:
Sala Studio 125, arhitect, Liviu Ciulei,
Bucureşti
(1975);
Reuniunea/Festivalul
Studiourilor de Teatru (1980); Muzeul Fresca
Nord (1981), fondator, Ion Focşa (v.).
Numeroase spectacole la Piteşti, roluri
memoriale interpretate de artişti din diferite
generaţii, stagiuni permanente (Câmpulung,
Curtea de Argeş), turnee în Capitală sau în
alte centre urbane din ţară. Înregistrări radio şi
televiziune, conlucrări cu case de film,
regizori, scenografi, actori din Bucureşti.
Exprimări externe: Bulgaria, Danemarca,
Franţa, Germania, Grecia, Irlanda, Polonia,
Serbia,
Spania,
Suedia.
Colaborare
permanentă cu Teatrul Juakim Vujic, din
Serbia (2005~). Promovarea consecventă a
dramaturgiei autohtone, deschidere tematică
spre creaţii universale, consemnări critice
favorabile. Directori cunoscuţi: Victor
Handoca (v.), Constantin Dinu (v.), Ion
Popescu (v.), Constantin Dinischiotu (v.),
Mihai Radoslavescu (v.), Constantin Zărnescu
(v.), Sorin Zavulovici (v.), Radu Baltazar (v.),
Sevastian Tudor (v.). În 2014, sală principală
pentru spectacole, 350 de locuri. Volume
monografice: Dumitru Căpitanu (1969);
Nicolae Bănică (2005); Sevastian Tudor
(1999; 2008; 2013). Implicări comunitare
constante. (P.A.D.).

TEATRUL MUNCITORESC DIN
PITEŞTI
(1947-1949).
Instituţie
de
spectacole, reprezentativă pentru judeţul
Argeş, înfiinţată, oficial, la 1 septembrie
1947. Iniţiativă, Consiliul Judeţean Sindical,
preşdinte, Stan Arsene (v.). Locaţie: Sala
Cinematografului Aquila, Piteşti, astăzi,
Modern, contract cu proprietarul, Constantin
Mircea (v.), datat, 1 septembrie 1947.
Director fondator, Victor Handoca (v). La
deschiderea primei stagiuni (6 martie 1948),
piesa Insula păcii, de Evgheni Petrov.
Preocupare continuată prin Teatrul de Stat,
Piteşti, clădire distinctă. Consemnare
monografică: Dumitru Căpitanu (1969).
Relansarea activităţii Teatrului Muncitoresc,
aula Combinatului de Articole Tehnice din
Cauciuc/ROLAST, Piteşti-Nord, reprezentaţii

TEATRUL
COMUNAL DIN
PITEŞTI (1914-1954). Edificiu reprezentativ
al reşedinţei Argeşului, zona centrală urbană:
sală pentru spectacole şi reuniuni publice,
baie populară, alte spaţii adiacente. Decizia
Consiliului Comunal, 17 mai 1910, primar,
Nicolae/Nae Gh. Dumitrescu (v.), donator,
salariul pe un an, împreună cu Ion I. C.
Brătianu (v.), Vintilă I. C. Brătianu (v.),
contributori, câte 2 000 de lei fiecare, alte
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Asociat, Universitatea din Piteşti (1999~).
Membru marcant, Partidul Social Democrat,
Organizaţia Argeş (1999~), şef departament
(1999-2005), secretar executiv (2005~),
delegat, Consiliul Naţional, Bucureşti.
Distinct: vicepreşedinte, Consiliul Judeţean
Argeş (2004-2008; 2008-2012; 2012-2014);
preşedinte (2014~). Contribuţii la realizarea
programelor strategice ale zonei ArgeşMuscel în etapele amintite. Volum important
(în colaborare): Educaţie tehnologică (2003).
Studii, analize, rapoarte, comunicări, emisiuni
media, interviuri, granturi/contracte de
cercetare, reuniuni tematice naţionale şi
internaţionale.
Implicări
comunitare
permanente. Membru, diverse foruri ştiinţifice
şi administrative în domeniu, alte aprecieri
publice. (I.T.B.).

periodice (29 mai 1980 – 1 decembrie 1982).
Informaţii de presă, alte atestări documentare.
(P.A.D.).
TEATRUL
POPULAR
DIN
CÂMPULUNG (1846-1870). Imobil din
zona centrală urbană, folosit, periodic, pentru
susţinerea unor spectacole din dramaturgia
autohtonă.
Activitate
coordonată
de
Constantin D. Aricescu (v.), colaboratori, mai
mulţi tineri din Muscel. Suport documentar,
amintirile mentorului (1859): “Încă de la
1847, ianuarie… junii câmpulungeni, ca să-şi
întrebuinţeze timpul cu folos pentru dânşii şi
ceilalţi, au improvizat, ca prin farmec, un
teatru în miniatură, un teatru de societate, o
adevărată şcoală de morală patriotică…”.
Repertoriu adecvat, creaţii semnate de
Constantin
D.
Aricescu:
Coconul
Panaiotache; Neaga rea; Boierul Vlăduţ;
Carbonarii; Trâmbiţa Unirii. Piese jucate,
inclusiv, la Piteşti (Argeş), Târgovişte
(Dâmboviţa), Bucureşti. Aprecieri favorabile
în presa timpului. Inscripţionare parietală,
Casa de Cultură a Sindicatelor, Câmpulung
(1970): „Pe acest loc, a fost clădirea în care,
între anii 1846-1870, prin iniţiativa lui C. D.
Aricescu, a funcţionat una dintre primele
scene din ţară, Teatrul din CâmpulungMuscel”. Contribuţii la pregătirea opiniei
publice pentru susţinerea evenimentelor
înnoitoare ale secolului XIX. Numeroase
atestări informale. (P.A.D.).

TECUCI, Dumitru I. (n. Şuşani,
Vâlcea, 8 octombrie 1938). Inginer,
construcţii
hidroenergetice,
cercetător
ştiinţific I, metrologie şi hidrologie,
proiectant. Activitate în Argeş (1972-1985).
Liceul Mihai Eminescu, Bucureşti (1955),
Institutul de Construcţii, Bucureşti (1961).
Documentări externe, state din Europa.
Doctorat, ştiinţe tehnice, Bucureşti (1986).
Preocupări didactice universitare, Facultatea
de Hidrotehnică, Bucureşti (1961-1968).
Proiectant, şef atelier, cercetător, institute
specializate din Capitală (1968~2011). Expert
în baraje, director general tehnic, SC
Aquaproiect SA, Bucureşti (1991-1999).
Distinct:
şef
proiect,
regularizări
hidrotehnice, zona Combinatului de Lianţi/SC
Cimus SA, Valea Mare – Pravăţ (1972), şef
proiect, barajul, lacul de acumulare, centrala
electrică, staţia de pompare, Goleşti, pe râul
Argeş (1975~1984), soluţii originale peentru
decolmatare automată; şef secţie, proiectarea
barajului şi lacului de acumulare Mărăcineni,
Argeş, pe Râul Doamnei (1976~1985).
Numeroase studii, analize, rapoarte, reuniuni
tematice naţionale. Membru, importante
asociaţii profesionale în domeniu, alte
aprecieri publice. (I.M.F.).

TECĂU, Grigore Florin Gh. (n.
Domneşti, Argeş, 23 noiembrie 1957). Inginer
mecanic, profesor gradul I, tehnologie, înalt
funcţionar public, manager. Liceul Domneşti
(1976), Institutul Politehnic, Bucureşti (1982).
Documentări externe, state din Uniunea
Europeană. Doctorat, ştiinţe tehnice, Piteşti,
Argeş
(2009).
Activitate
didactică
specializată: Grupul Şcolar Construcţii
Industriale/Colegiul Dimitrie Dima, Piteşti,
Argeş (1982~), director adjunct (1988-1993),
director (1999-2001); Inspectoratul Şcolar al
Judeţului Argeş, inspector (1993-1997; 20012003), inspector general adjunct (2003-2005).
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TEIU (Secolul XVI~). Comună din
judeţul Argeş, pe râul Mozacu, satele: Teiu,
Leşile. Suprafaţă: 44, 7 km2. Locuitori: 3 200
(1971); 1 561 (2008). Atestare documentară
medievală: 1567. Vestigii arheologice
prefeudale. Biserici: Teiu Deal (1859); Teiu
Vale (1928). Monument al eroilor, Teiu Vale
(1877, 1916-1918). Şcoală primară (1838),
şcoală de menaj, Teiu Deal (1909-1948),
cămin cultural (1934), bibliotecă publică
(1954). Bănci populare: Muncitorul (1902;
1919-1944). Societatea Culturală şi Casa
Memorială Vladimir Streinu, Teiu Vale
(1971). Cooperativa de Aprovizionare şi
Desfacere Progresul (1911-1926); sediul
plasei
Dâmbovnic
(1925);
percepţia
Circumscripţiei Financiare (1937-1947).
Cooperativa Şcolară Albina, Teiu Deal (19361946). Staţiune de maşini şi tractoare (19481991), cooperativă agricolă de producţie
(1952-1989);
asociaţii
economice
intercooperatiste, avicultură, porcine (19711990), sediul Consiliului Unic Agroindustrial
de Stat şi Cooperatist (1980-1990). Asociaţii
familiale (1991~). Areal cerealier, zootehnic,
legumicol. Arhitectură locală, specifică zonei
de câmpie, textile de interior, folclor literar,
muzical, coregrafic. Turism rural. Trasee
rutiere spre Piteşti, Topoloveni, Costeşti
(Argeş),
Găeşti
(Dâmboviţa).
Scrieri
monografice: Ion Nestor Gogoncea (v.);
Gheorghe Petre (manuscris); Vasile Fălcescu
(1998). Diverse consemnări geografice,
istorice, economice, spirituale. (G.I.C.).

clădiri, diverse amenajări, Teiu, plasa
Găleşeşti, locul cu casele şi anexele, Piteşti
(strada Târgu din Afară, Nr. 5-7), pentru
Fondul Ion, Maria şi Constantin Teiuleanu,
clauză
expresă,
dezvoltarea
Şcolii
Profesionale de Fete, Piteşti (existentă de la 6
septembrie 1897), dorinţă aplicată spre finalul
anului
1899,
împuternicit,
Emanuel
Antonescu (v.), primar, Alexandru Vestenian
(v.). Importante apecieri naţionale şi
comunitare: decret semnat de Carol I (v.);
bust (1929), sculptor, Constantin Stănescu;
eponimii,
Şcoala
Profesională/Liceul
Industrial de Fete/Colegiul Economic, Piteşti;
stradă/pasaj, zona centrală a municipiului
Piteşti; Constantin I.D.T. (1862-1883),
publicist, orientare doctrinară socialistă.
Atestări de arhivă. Consemnări monografice:
Mircea M. Crăciun (1995); Elena Diaconescu,
Daniel Diaconescu (1999). Multiple evocări
antume şi postume. (N.P.L.).
TELEORMAN. Râu important pentru
sudul României, izvor, Platforma Cotmeana,
în apropiere de Piteşti, Argeş. Regim
hidrologic permanent, diverse debite conexe,
amenajări locale, condiţii naturale favorabile
aşezărilor tradiţionale. Drenarea şesurilor
agricole adiacente. Statistic, 146 km lungime
totală. Afluent dreapta al râului Vedea,
câmpia Burnazului. Eponimii: Judeţul
Teleorman, limitrof, la sud, Judeţului Argeş,
integrat Regiunii IX Piteşti (1941-1949);
Plasa Teleorman (1864-1950), reşedinţă
frecventă, Costeşti, Argeş: 14 comune (1925);
32 de comune (1936). Atestări documentare
geografice, istorice, economice, turistice,
spirituale. (I.S.B.).

TEIULEANU/DIMITRIU
(Secolul
XIX ~). Familie tradiţională din Argeş, mari
proprietari rurali şi urbani, militanţi politici,
filantropi. Întinse suprafeţe de teren, imobile,
alte bunuri cu valoare deosebită, Teiu, sau
localităţi apropiate. Case la Piteşti (Argeş) şi
Bucureşti. Mai cunoscuţi: Ioan/Ivancea Hagi
Dimitriu/T.; Maria Dimitriu/T. (18391922), donaţie testamentară (Tribunalul
Argeş, 1 noiembrie 1899), către Ministerul
Instrucţiunii Publice şi Cultelor, prin Casa
Şcoalelor,
Bucureşti:
moşia
Funia
Domnească, 800 de pogoane/400 de hectare,

TELEVIZIUNEA ABSOLUT
DIN
(2010~).
Post
media,
independent,
reprezentativ pentru Argeş-Muscel, acoperire
locală. Emisiune inaugurală, 1 decembrie
2010. Slogan: Televiziunea Judeţului Argeş!
Fondatori, Aurelian Constantin Mătău,
Cristian Pană. Director general, Gabriela
Pisică, director programe, Elena Picu.
Activitate agreată de Consiliul Local
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integrat reţelei generale Antena 1, Bucureşti,
patron fondator, Dan Voiculescu. Slogan:
Mereu aproape! Studio propriu, Piteşti,
program cotidian. Directori (succesiv): Mihail
Dan Manolescu (v.); Florin Tican; Carmen
Vâjâiac; Cristina Adela Munteanu (v.).
Activitate agreată de Prefectura Argeş,
Consiliul Judeţean, Primăria Piteşti. Emisiuni
pe teme informative, politice, economice,
sociale, culturale, religioase, didactice,
juridice. Rubrici permanente (selectiv):
Observator; Univers Argeşean; Administrația
la Zi; Repriza de Sport; 7 Zile în Argeș;
Transmisitem în direct. Colaborări cu
personalităţi din viaţa publică, membri ai
uniunilor de creaţie, manageri, parlamentari,
înalţi funcţionari de stat, tehnocraţi. Diverse
implicări comunitare. (M.D.S.).

Mioveni, primar, Ion Georgescu. Program
cotidian, tematică informativă, politică,
economică, socială, culturală, religioasă,
juridică. Rubrici permanente (selectiv):
Jurnal; Dialoguri politice; Audienţă în direct;
Lumea credinţei; Muzică la cerere; Satul
românesc; Lumea copiilor; Sfatul medicului;
În serviciul dumneavoastră; Ora de sport;
Sinteza
săptămânii.
Colaborări
cu
personalităţi din industrie, agricultură,
învăţământ, cercetare ştiinţifică, instituţii
administrative, aşezăminte eclesiastice, uniuni
de creaţie, asociaţii obşteşti. Concomitent, la
Mioveni, Televiziunea Nextgen Info (2011~).
Diverse implicări comunitare. (M.D.S.).
TELEVIZIUNEA
ALPHA
DIN
PITEŞTI
(1990–2014).
Post
media,
reprezentativ pentru Argeş-Muscel, acoperire
locală. Patron fondator, Ion Eftime. Iniţial,
SC Studioul TVC Piteşti, prima iniţiativă cu
capital privat, ca operator în domeniul audiovizual din România. Activitate agreată de
Prefectura Argeş, Consiliul Judeţean,
Primăria Piteşti. Evoluţie favorabilă (1992–
2002): 16 licenţe de televiziune terestre
(Piteşti, Curtea de Argeş, Câmpulung,
Costeşti, Ploieşti, Baia Mare, Sibiu, Focşani
42 UIF, Focşani 49 UIF, Petroşani, Alba
Iulia, Cluj Napoca, Târgu Jiu, Târgovişte,
Sighişoara); nouă licenţe de radio (Piteşti,
90,7 MHz, Curtea de Argeş, Câmpulung,
Costeşti, Baia Mare, Sibiu, Focşani, Piteşti,
68,6 MHz. Redimensionări ulterioare:
difuzarea grilei Prima TV, Bucureşti; studio
propriu, Piteşti, program cotidian. Emisiuni
pe teme informative, politice, economice,
sociale, culturale, religioase, didactice,
juridice. Rubrici permanente (selectiv):
Jurnal; Viaţa aşa cum este; Lumea
Copilăriei; Poliţia în direct; Conexiuni
urbane. Distinct: Info cultural, realizator,
Centrul Cultural, Piteşti.
Diverse implicări comunitare. (M.D.S.).

TELEVIZIUNEA
ARGEŞ
DIN
PITEŞTI (2008~). Post media, independent,
reprezentativ pentru Argeş-Muscel, acoperire
locală. Emisiune inaugurală, 6 mai 2008.
Slogan: Trăieşti aici, priveşti aici!. Patron
fondator,
Cornel
Penescu.
Directori
(succesiv): Alin Şufariu, Andrei Penescu.
Activitate agreată de Prefectura Argeş,
Consiliul Judeţean, Primăria Piteşti. Program
cotidian, tematică informativă şi de
divertisment. Rubrici permanente (selectiv):
Subiectul zilei; Din tainele cunoaşterii;
Cabinet medical; Altfel de discuţii;
Microbistul. Colaborări cu oameni de afaceri,
personalităţi civice, scriitori, artişti plastici,
sportivi de performanţă, publicişti. Alte
posturi de televiziune la Piteşti: Argeş
Popular (2011, online); PRO (2000~); TVS
(2003-2010). Diverse implicări comunitare.
(M.D.S.).
TELEVIZIUNEA
CURIER
DIN
PITEŞTI (2011~). Post media, independent,
reprezentativ pentru Argeş-Muscel, acoperire
locală. Lansare oficială, 10-11 septembrie
2011. Slogan: Televiziunea sufletului tău!
Acţionar majoritar fondator, Marilena Baraţă
(v.), director, Viorel Constantin. Activitate
agreată de Prefectura Argeş, Consiliul

TELEVIZIUNEA ANTENA 1 DIN
PITEŞTI (1996~). Post media, reprezentativ
pentru Argeş-Muscel, acoperire locală,
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propriu, emisiune inaugurală, 1 octombrie
1994. Grilă cotidiană distinctă, tematică
informativă, politică, economică, socială,
culturală, religioasă, juridică. Rubrici
permanente
adecvate.
Colaborări
cu
specialişti în industrie, comerţ, cercetare
ştiinţifică, administraţie publică, formatori de
opinie, lideri locali, parlamentari. În martie
1996: circa 14 000 de abonaţi; 30 000 m
lungimea reţelei aeriene. Sedii succesive,
străzile: Costache Negri, Nr. 30; Ion C.
Brătianu, Nr. 24/SC Proiect Argeş SA.
Colaborări tehnice cu firme din România,
Canada, Israel. Diverse implicări comunitare.
(M.D.S.).

Judeţean, Primăria Piteşti. Program generalist,
tematică informativă, politică, economică,
socială, culturală, religioasă, didactică,
juridică. Rubrici permanente (selectiv):
Jurnal; Curier politic; Plaiuri argeşene;
Treptele succesului; Top muzical; Calea spre
reuşită; Dimineţi pentru copii; Medicul vă
sfătuieşte;
Horoscop;
Mondenitate.
Colaborări cu lideri contemporani, înalţi
ierarhi, parlamentari, cercetători ştiinţifici,
universitari,
memorialişti,
membri
ai
uniunilor de creaţie, actori, regizori, formatori
de opinie. Interferenţe cu editarea cotidianului
Curierul Zilei, Piteşti. Diverse implicări
comunitare. (M.D.S.).

TELEVIZIUNEA PHOENIX
DIN
CURTEA DE ARGEŞ (2005-?). Post media,
independent, reprezentativ pentru ArgeşMuscel,
acoperire
locală.
Emisiune
inaugurală, 2005. Activitate agreată de
Consiliul Local Curtea de Argeş, primar,
Gheorghe Nicuţ (v.). Program cotidian,
tematică informativă, politică, economică,
socială, culturală, religioasă, juridică. Rubrici
adecvate permanente. Colaborări cu lideri
contemporani, parlamentari, înalţi ierarhi,
militari profesionişti, formatori de opinie,
membri ai uniunilor de creaţie. Diverse
implicări comunitare. (M.D.S.).

TELEVIZIUNEA MUSCELUL DIN
CÂMPULUNG (1996~). Post media,
independent, reprezentativ pentru ArgeşMuscel,
acoperire
locală.
Emisiune
inaugurală, 1996. Slogan: Cu tine, pentru
tine! Acţionar majoritar fondator, Ioan Călin
Andrei (v.), asociaţi: Gheorghe Pristavu, Iulia
Pristavu. Director, Adrian Popa. Activitate
agreată de Consiliul Local Câmpulung,
primar, Gheorghe Sorin Buta (v.). Program
generalist, tematică informativă, politică,
economică, socială, culturală, religioasă,
didactică,
juridică.
Rubrici
adecvate
permanente. Colaborări cu personalităţi din
economie, cercetare ştiinţifică, administraţie
publică, aşezăminte eclesiastice, uniuni de
creaţii, asociaţii obşteşti. Alte posturi de
televiziune, la Câmpulung: Alpha (2008~);
Clar Muscel (2006~); Mega (2006~). Diverse
implicări comunitare. (M.D.S.).

TELEVIZIUNEA TERRA – SAT
DIN PITEŞTI (1993-?). Post media,
reprezentativ pentru Argeş-Muscel, acoperire
locală. Licenţă de funcţionare, 27 aprilie
1993. Sediul central, Reşiţa, Caraş- Severin,
patron fondator, Ilie Stoichescu, director
tehnic, Valeriu Răducă. Preluarea şi
transmisia, prin cablu, a programelor realizate
de televiziuni din Bucureşti. Activitate agreată
de Prefectura Argeş, Consiliul Judeţean,
Primăria Piteşti. Temporar, studio propriu,
grilă distinctă, tematică informativă, politică,
economică, socială, culturală, religioasă,
juridică. În aprilie 1996: circa 20 000 de
abonaţi; 50 000 lungimea reţelei aeriene.
Locaţii succesive: blocuri înalte, cvartalele
Găvana şi Bibescu Vodă. Colaborări tehnice:

TELEVIZIUNEA NET WIRE DIN
PITEŞTI (1993-?). Post media, reprezentativ
pentru Argeş-Muscel, acoperire locală.
Licenţă de funcţionare, 19 ianuarie 1993.
Preşedinte fondator, Alexandru A. Doagă,
redactor, Adrian Vasiliu (v.). Prima
transmisie, prin cablu, a programelor realizate
de televiziuni din Bucureşti, 25 mai 1993.
Activitate agreată de Prefectura Argeş,
Consiliul Judeţean, Primăria Piteşti. Studio
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(1907), Şcoala Politehnică (1910), Bucureşti;
activitate specializată în Capitală; Alexandru
I. T. (1888-1955), profesor, limba latină;
Liceul/Colegiul Ion C. Brătianu, Piteşti
(1906), Universitatea din Bucureşti (1910);
activitate didactică permanentă, Craiova, Dolj
(1910-1948), director, Liceul Fraţii Buzeşti;
Ştefan I. T. (1892-?), jurist, înalt funcţionar
de stat; Liceul/Colegiul Ion C. Brătianu,
Piteşti (1910), Facultatea de Drept, Bucureşti
(1914); magistrat; preşedinte: Tribunalul
Argeş, Tribunalul Suprem al României;
scrieri în domeniu; Tudor I. T., pseudonim,
Branişte (v.). Diverse atestări documentare.
Implicări constante în viaţa Cetăţii, aprecieri
comunitare antume şi postume. (N.P.L.).

releele Coştila/Buşteni (Prahova), respectiv
Cozia/Călimăneşti
(Vâlcea);
firme
specializate din Europa şi Asia. Diverse
implicări comunitare. (M.D.S.).
TEMPEANU, Virgil V. (Focşani,
Vrancea, 10 septembrie 1888 – Buftea, Ilfov,
11 mai 1984). Profesor universitar, limba şi
literatura germană, traducător, publicist.
Integrat
realităţilor
argeşene
prin
tradiţionalitate familială, studii medii,
preocupări civice. Liceul/Colegiul Ion C.
Brătianu, Piteşti (1908), Universitatea din
Bucureşti (1913). Documentări externe,
Germania (1934~1938). Doctorat, literatură
germană, Bucureşti (1934). Activitate
didactică: Liceul Nicolae Gane, Şcoala
Normală Ştefan cel Mare, Suceava; Colegiul
Ludwig-Maximilianus, München, Germania;
Facultatea de Litere, Iaşi; Academia de Înalte
Studii Comerciale, Şcoala Politehnică, Şcoala
Normală Superioară, Bucureşti. Volume
importante: Istoria pedagogiei; Calendarul
învăţătorului
(1938,
în
colaborare);
Povestitorul Ion. Director, revista Junimea,
Piteşti (1908), redactor, Revista germaniştilor
români, Bucureşti. Versuri, povestiri, reflexii,
eseuri, periodicele: Junimea (Piteşti);
Şezătoarea (Fălticeni); Floarea darurilor
(Bucureşti). Traducere, în limba germană,
creaţii semnate de: Mihai Eminescu, Costache
Negruzzi, Gheorghe Bogdan-Duică. Membru
corespondent, Academia Germană din
München, alte aprecieri comunitare antume şi
postume. (M.C.S.).

TEODORESCU
(Secolul
XIX~).
Familie tradiţională din Piteşti, Argeş,
pseudonim Zavaidoc. Proprietari urbani,
instrumentişti (vioară, pian, chitară), solişti
vocali (muzică populară românească),
renumiţi în domeniu. Mai cunoscuţi: Vasile
T., lăutar, autodidact; Nicolae/Nae T., viorist,
decedat, începutul secolului XX; Tănase T.,
chitarist, fratele lui Nicolae Nae T.;
Constanţa M. T. Conexiuni cu familia Dură
(v.); Marin T. T. (v.). Numeroase spectacole,
concerte, reuniuni publice şi familiale.
Discografie.
Aranjamente,
prelucrări
folclorice,
adaptări
compoziţionale.
Nominalizări: Un secol de activitate corală în
Piteşti (1971), Silvestru D. Voinescu; Istoria
municipiului Piteşti (1988). Aprecieri
comunitare antume şi postume. (L.I.P.).

TEODORESCU
(Secolul
XIX~).
Familie tradiţională din Piteşti, Argeş.
Proprietari urbani şi rurali, cadre didactice,
jurişti, ingineri, scriitori, ziarişti, funcţionari.
Mai cunoscuţi: Ion S. T. (v.), căsătorit cu
Anastasia P. Rătescu, din Merişani, Argeş,
cinci copii; Ion I. T. (1883-1905), jurist;
Liceul/Colegiul Ion C. Brătianu, Piteşti
(1901), Facultatea de Drept, Bucureşti (1905);
Paul I. T. (1885-1963), jurist, inginer
hotarnic (silvicultură); Liceul/Colegiul Ion C.
Brătianu, Piteşti (1903), Facultatea de Drept

TEODORESCU
(Secolul
XIX~).
Familie tradiţională din Rucăr, Muscel.
Proprietari
rurali
şi
urbani,
mici
întreprinzători, funcţionari de stat, ofiţeri,
cadre didactice, medici, filantropi. Mai
cunoscuţi: Ioan I. T. (v.); Iosif I. T. (v.);
Constantin I. T., fondator Fabrica de
Cherestea, Rucăr. Donatori (30 decembrie
1939), pentru bisericile Rucăr-Joseni şi
Rucărul de Mijloc, a câte 30 de dramuri
fiecare, din perimetrele montane Vâra,
Boteanu, Lazurile Popilor, Fântâneanu,
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Dezvoltare pentru Pomicultură, PiteştiMărăcineni, Argeş; director, Institutul de
Cercetare, Proiectare pentru Valorificarea şi
Industrializarea Fructelor şi Legumelor,
Bucureşti (1983-1986); director, Trustul
Pomiculturii,
Ministerul
Agriculturii,
Bucureşti (1986-1988); şef, Complexul de
Înmulţire in vitro, Institutul Pomicol,
Mărăcineni (1988-1998); director, Staţiunea
de Cercetare şi Producţie pentru Viticultură şi
Vinificaţie, Ştefăneşti, Argeş (1998-2005).
Preocupări didactice, Universitatea din Piteşti
(2002-2013). Conducător de doctorat.
Volume importante (autor, colaborare):
Cultura şi valorificarea căpşunului (1982);
Tehnici de culturi in vitro pentru înmulţirea
plantelor (1999); Biotehnologii de producere
a materialului săditor viticol (2001); Bazele
producerii materialului săditor cu valoare
biologică ridicată în viticultură (2002);
Biotehnologii. Regenerare in vitro la viţa de
vie (2004). Numeroase studii, referate,
comunicări, reuniuni tematice naţionale şi
internaţionale, proiecte, granturi/contracte de
cercetare (cultura ţesuturilor vegetale şi
ecologie). Exponent al biotehnologiilor
privind înmulţirea plantelor horticole.
Membru, prestigioase foruri în domeniu, alte
aprecieri publice antume şi postume.
(C.D.B.).

Grindul, Baciu, Colţii, Plaiul Pietricica,
aferente Obştei Moşnenilor Rucăreni.
Autentificare, Tribunalul Judeţului Muscel
(1939), drepturile legale oferite începând cu 1
ianuarie 1940. Dan T. I., ofiţer de carieră,
cavalerie, fiul lui Iosif I. T. (v.), combatant,
Al Doilea Război Mondial, Frontul de Est,
erou, căzut la datorie, luptele pentru Odessa,
Uniunea Sovietică (1941); Lucian I. T.,
funcţionar de stat, fiul lui Iosif I. T. (v.); frate
cu Dan I. T., activitate permanentă la Piteşti;
Cornelia C. T., profesoară, fiica lui
Constantin I. T., stabilită la Craiova (Dolj).
Alte atestări documentare. Implicări constante
în realizarea unor proiecte specifice zonei
amintite. Aprecieri comunitare. (F.C.P.).
TEODORESCU, Alexandru Gh.
(Piteşti, Argeş, 22 decembrie 1870 - ?).
Ofiţer de carieră, artilerie, general, publicist.
Studii în România. Combatant: Campania
Balcanică (1913), maior; Primul Război
Mondial (1916-1918), Frontul din Moldova
(1917), colonel; Campania de pe Tisa (1919),
general de brigadă. Distinct: organizarea
unităţilor de artilerie grea, colaborare cu
Misiunea Franceză. Activitate didactică,
diverse şcoli militare din România. Volume
importante: Organizarea şi serviciul artileriei
de asediu şi cetate; Fabricarea pulberilor şi a
materialelor
explozibile.
Contribuţii
la
consolidarea României Mari. Ordine şi medalii
române, ruse, franceze. Comandant, Artileria
Grea, alte aprecieri publice antume sau
postume. (G.I.N.).

TEODORESCU, Aurel S. (Ţuţuleşti,
Suseni, Argeş, 1 ianuarie 1945). Profesor,
limba germană, înalt funcţionar de stat,
manager. Şcoala Medie, Costeşti, Argeş
(1963), Institutul Pedagogic, Constanţa
(1969), Universitatea din Bucureşti (1971).
Stagiu în Italia (1998). Activitate didactică,
Şcoala
Suseni,
Argeş
(1972~2011),
complementar, Colegiul Zinca Golescu,
Piteşti, Argeş. Membru marcant, Partidul
Naţional Ţărănesc Creştin Democrat: consilier
local (1992-1996); consilier judeţean (1996);
prefect de Argeş (1996-1999), reprezentând
guvernul condus de Victor Ciorbea; şef,
Inspectoratul Judeţean de Cultură Argeş
(2000-2001);
vicepreşedinte/secretar/preşedinte,
Liga

TEODORESCU,
Alexandru
N.
(Niculiţel, Tulcea, 5 iulie 1946 – Piteşti,
Argeş, 28 septembrie 2013). Inginer,
horticultură, cercetător ştiinţific gradul I,
profesor universitar, manager. Stabilit la
Piteşti, din 1977. Şcoala Medie Tehnică
Horticolă, Poarta Albă, Tulcea (1965),
Institutul Nicolae Bălcescu, Bucureşti (1973).
Doctorat, ştiinţe agricole, Bucureşti (1980).
Stagii: ţări din Uniunea Europeană. Succesiv:
cercetător (1977-1981), director ştiinţific
(1981-1983), Institutul de Cercetare -
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Conservator; Partidul Democrat Liberal,
lider,
Organizaţia
Argeş
(2013~).
Responsabilităţi oficiale: prefect de Argeş (1
noiembrie 2004 – 7 ianuarie 2005),
reprezentând guvernele conduse de Adrian
Năstase
şi
Călin
Popescu-Tăriceanu;
preşedinte,
Agenţia
Naţională
pentru
Protecţia Consumatorului, Bucureşti (20052007); vicepreşedinte, Agenţia Naţională
Sanitar-Veterinară şi Siguranţa Alimentelor
(2009), secretar de stat, Agenţia Naţională
pentru Restituirea Proprietăţilor (2009-2011),
Bucureşti. Concomitent: consilier, Consilul
Judeţean Argeş; deputat de Argeş (20122016),
Circumscripţia
Uninominală
Electorală Nr. 3, din partea Partidului
Democrat Liberal. Iniţiative legislative,
declaraţii politice, interpelări, emisiuni media.
Preocupat de evoluţia urbană şi rurală a zonei
Argeş-Muscel, implementarea unor programe
adecvate, stimularea proiectelor locale,
finanţate de Uniunea Europeană. Aprecieri
publice. (C.D.B.).

primarilor şi consilierilor partidului din
Argeş-Muscel. Contribuţii la respectarea
legislaţiei economice şi adminstrative din
etapa invocată în profil teritorial. Distinct:
participarea la inaugurarea Campusului
universitar Târgu din Vale, Piteşti (20 mai
1998). Studii, analize, rapoarte, interviuri,
emisiuni media, reuniuni tematice autohtone
şi
continentale.
Implicări
comunitare
permanente. Membru, diverse foruri politice,
ştiinţifice, administrative în domeniu, alte
aprecieri publice. (I.T.B.).
TEODORESCU,
Aurelian
(Fata,
Vedea, Argeş, 14 august 1941 – Bucureşti, 9
septembrie 1999). Istoric, muzeograf, arhivist.
Şcoala Medie Nr. 1/Colegiul Ion C. Brătianu,
Piteşti, Argeş (1957), Universitatea din
Bucureşti (1965). Doctorat, ştiinţe istorice,
Bucureşti (1983). Activitate permanentă în
Capitală: Muzeul de Istorie a Partidului
Comunist, a Mişcării Revoluţionare şi
Democratice din România (1965-1990);
Muzeul Ţăranului Român (1990-1992);
Arhivele Naţionale (1992-1999). Volume
importante (în colaborare): 1958. Retragerea
trupelor sovietice din România (1996);
Stenogramele şedinţelor Consiliului de
Miniştri. Guvernarea Ion Antonescu, I
(1997), II (1998), III (1999). Studii, articole,
referate, comunicări, reuniuni tematice
naţionale sau internaţionale. Membru, diverse
foruri ştiinţifice în domeniu. Aprecieri publice
antume şi postume. (S.I.C.).

TEODORESCU, Emil (n. Albeştii de
Argeş, Argeş, 29 septembrie 1937). Inginer
horticol, funcţionar de stat, manager. Şcoala
Medie Tehnică Horticolă/Grupul Şcolar
Agricol Constantin Dobrescu-Argeş, Curtea
de Argeş (1954), Institutul Nicolae Bălcescu,
Bucureşti (1968). Documentări continentale.
Succesiv (în Argeş): şef fermă, director,
Gospodăria Agricolă de Stat, Tigveni (19641968); director, Fabrica de Conserve,
Băiculeşti
(1968-1970);
director,
Trustul/Inspectoratul
Întreprinderilor
Agricole de Stat, Piteşti (1970-1972); director
general, Direcţia pentru Agricultură şi
Industrie Alimentară (1972-1980). Ulterior,
director: Ministerul Agriculturii, Bucureşti
(1980-1984); Întreprinderea Agricolă de
Stat/Trustul Întreprinderilor Agricole de Stat,
Vâlcea (1984-1989). Contribuţii directe la:
dezvoltarea
agriculturii
şi
zootehniei
cooperatiste din Argeş-Muscel; gestionarea
organizării naţionale a Zilei Recoltei în Piteşti
(1977; 1978); obţinerea Titlului de Erou al
Muncii Socialiste (1981), acordat judeţului

TEODORESCU, Cătălin Florin E. (n.
Curtea de Argeş, 7 aprilie 1965). Medic
veterinar, înalt funcţionar de stat, manager,
parlamentar. Studii liceale, Piteşti, Argeş,
Facultatea de Medicină Veterinară, Bucureşti
(1991). Fiul lui Emil T. (v.). Stagiu în
Spania. Succesiv: şef, Circumscripţia SanitarVeterinară SC Victoria SRL, Albeşti, Argeş
(1991-1995); director, SC Eurol Ambient
Construct SRL, Piteşti (1995-2004); acţionar
majoritar, SC Saltele Prod SRL, Căteasca,
Argeş (2007-2009). Membru marcant:
Partidul
Umanist
Român/Partidul
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Bucureşti. Activitate specializată, instituţii de
profil
din
Argeş-Muscel.
Magistrat.
Preşedinte Tribunalul Argeş, în timpul
participării României la Primul Război
Mondial (1916-1918). Prefect de Argeş (27
octombrie – 5 decembrie 1918), reprezentând
guvernul condus de Constantin Coandă.
Colaborări constante cu primăriile oraşelor şi
comunelor, Episcopia Argeşului, Camera de
Comerţ şi Industrie, Piteşti, pentru:
îndeplinirea
responsabilităţilor
aferente
conflagraţiei amintite, sărbătoririi Unirii
Transilvaniei cu Ţara (1 decembrie 1918);
pregătirii
unităţilor
militare
integrate
Campaniei de pe Tisa (1919). Membru
fondator, Societatea pentru Educaţiunea
Cetăţenească, Secţiunea Argeş (1916).
Diverse atestări documentare. Aprecieri
publice antume şi postume. (I.T.B.).

Argeş pentru activitatea din agricultură în
cincinalul 1976-1980; acceptarea investirii
sumelor aferente acestei distincţii la
redimensionarea Memorialului de Război
Mateiaş, Valea Mare-Pravăţ, Argeş. Studii,
analize, rapoarte, interviuri. Membru, diverse
organizaţii profesionale specializate, alte
aprecieri publice. (C.D.B.).
TEODORESCU, Georgeta E. (n.
Berevoeşti, Muscel, 13 decembrie 1949).
Inginer, horticultură, cercetător ştiinţific
gradul I, profesor universitar. Căsătorită cu
Alexandru N. T. (v.). Liceul/Colegiul Dinicu
Golescu, Câmpulung, Argeş (1967), Institutul
Nicolae Bălcescu, Bucureşti (1973). Doctorat,
ştiinţe agricole, Bucureşti (1989). Stagii:
Statele Unite ale Americii; ţări din Uniunea
Europeană. Activitate permanentă: Institutul
de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultură,
Piteşti-Mărăcineni,
Argeş
(1973-2008).
Preocupări didactice: Universitatea din Piteşti
(2004-2008). Volume importante
(autor,
colaborare):
Combaterea
bolilor
şi
dăunătorilor la speciile de arbuşti fructiferi
şi căpşun (1999); Entomologie horticolă.
Dăunători specifici şi metode de combatere
(2003);
Protecţia
fitosanitară
a
ecosistemelor pomicole (2003); Dicţionar
enciclopedic de mediu (2005). Numeroase
studii, referate, comunicări, reuniuni tematice
naţionale
şi
internaţionale,
proiecte,
granturi/contracte de cercetare în domeniul
fitoprotecţiei.
Descoperirea
unor
noi
dăunători pentru pomicultură, contribuţii la
crearea soiului de căpşun Premial,
promovarea, în medii adecvate, a conceptelor
ecologice.
Membră,
diverse
foruri
profesionale autohtone, alte aprecieri publice.
(C.D.B.).

TEODORESCU, Honoriu Dan C. (n.
Piteşti, Argeş, 26 februarie 1928). Inginer,
electrotehnică,
profesor
universitar,
inventator. Liceul de Băieţi Nr. 1/Colegiul Ion
C. Brătianu, Piteşti (1946), Institutul
Politehnic, Timişoara (1951). Doctorat,
acţionări electrice, Timişoara (1965).
Activitate didactică permanentă, Institutul
Politehnic,
Timişoara
(1955-1990).
Colaborări
constante
(automatizări):
Întreprinderea
Electromotor,
Timişoara
(1955-1990); facultăţi din Anglia şi Franţa.
Şef de colectiv, proiectarea staţiilor de
transformare, Baia Sprie (Maramureş), Bicaz
(Neamţ), Braşov, Medgidia (Constanţa).
Volume importante: Tehnica reglării
automate (1972); Ingineria biosistemelor
(1978); Modele stohastice optimizate (1982).
Numeroase studii, articole, comunicări,
reuniuni tematice naţionale şi internaţionale.
Brevete de inventator, Medalia de Aur,
saloanele europene: Viena, Austria (1968);
Köln, Germania (1972). Membru diverse
foruri ştiinţifice autohtone şi continentale.
Contribuţii la evoluţia învăţământului
superior tehnic din România. Implicări
comunitare. Premiul de Stat, Bucureşti
(1957). Membru de Onoare, Academia de

TEODORESCU, Grigore (Sfârşitul
secolului XIX – Prima jumătate a secolului
XX). Jurist, proprietar urban şi rural, înalt
funcţionar de stat. Suprafeţe de teren, imobile,
alte bunuri cu valoare deosebită, Piteşti,
Argeş şi localităţi apropiate. Liceul/Colegiul
Ion C. Brătianu, Piteşti, Facultatea de Drept,
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Ştiinţe Tehnice, Bucureşti
aprecieri publice. (I.A.B.).

(2004).

director (1890-1909). Temporar, revizor
şcolar pentru judeţele Vâlcea (1886-1888) şi
Argeş (1890). Preocupări civice constante.
Membru: Consiliul General al Judeţului
Argeş, Comisia Administrativă; Consiliul
Superior al Învăţământului din România
(1903-1908). Preşedinte: Liga pentru Unitatea
Culturală a Tuturor Românilor, Secţia Piteşti;
Conferinţa Institutorilor din Piteşti; Societatea
pentru Ajutorarea Copiilor Săraci, fondator,
prima cantină socială a elevilor din localitate.
Diverse atestări documentare, special, ziarul
Învăţătorul, Bucureşti, 1 mai 1911. Aprecieri
comunitare antume şi postume. (I.M.D.).

Alte

TEODORESCU, Ioan P. (Câmpulung,
Muscel, 17 noiembrie 1893 - ?). Ofiţer de
carieră, infanterie, grăniceri, general, donator
comunitar. Studii specializate în România.
Combatant: Primul Război Mondial (19161918), locotenent; Campania de pe Tisa
(1919), căpitan; Al Doilea Război Mondial,
Frontul de Est (1941-1944), colonel; Frontul
de Vest (1944-1945), general de brigadă.
Comandant: Regimentul 30 Dorobanţi;
brigăzile: III Grăniceri, IV Grăniceri, XX
Infanterie, 1 Grăniceri; Divizia 9 Infanterie.
Distinct: şef de stat-major, Corpul
Grănicerilor. General de divizie (1959).
Ordine şi medalii militare, alte aprecieri
publice antume sau postume. (G.I.N.).

TEODORESCU, Iosif I. (Rucăr,
Muscel, 25 decembrie 1885 – Bucureşti,
1960). Ofiţer de carieră, infanterie, general,
jurist, publicist. Frate cu Ioan/Jean T. I. (v.).
Studii militare specializate în România,
Facultatea de Drept (1911), Bucureşti.
Combatant: Campania Balcanică (1913),
sublocotenent; Primul Război Mondial (19161918), Frontul Carpatic (1916), căpitan,
remarcat în luptele din zona Valea MarePravăţ, Mateiaş, Nămăeşti (Muscel); Frontul
din Moldova (1917), maior; Campania de pe
Tisa (1919); Al Doilea Război Mondial
(1941-1945), Frontul de Est (1941-1944),
general de divizie. Comandant, regimentele:
63 Infanterie; 30 Infanterie; Brigada II
Grăniceri; diviziile: 18 Infanterie; 11
Infanterie. Distinct: comandant secund,
Corpul 5 Armată (1 aprilie - 31 octombrie
1943); comandant militar al Capitalei,
implicat în evenimentele de la 23 august
1944. General de corp de armată (1946).
Arestat (1950), acuzat pentru crime de război,
cercetat,
încarcerat, Penitenciarul Jilava
(Ilfov), achitat, redeschiderea cauzei (1952),
eliberat.
Volum
important:
Istoricul
Regimentului 30 Muscel (în colaborare).
Studii tactice, planuri strategice. Ordine şi
medalii române sau străine, alte aprecieri
publice antume ori postume. (G.I.N.).

TEODORESCU, Ion/Jean I. (Rucăr,
Muscel, 26 iulie 1884 - ?). Ofiţer de carieră,
artilerie, general, jurist, proprietar urban şi
rural, filantrop. Studii militare în România:
Craiova, Dolj (1901); Bucureşti (1904; 1909).
Stagiu în armata Austro-Ungariei (19091911). Funcţii de comandă (succesiv): unităţi
de profil din Craiova, Bucureşti, Brăila, Iaşi,
Giurgiu, Cinişeuţi (Basarabia), Turnu-Severin
(Mehedinţi). Responsabilităţi speciale pe
timpul Campaniei Balcanice (1913) şi
participării României la Primul Război
Mondial (1916-1918). General de brigadă
(1932). Donaţii funciare pentru parohiile
ortodoxe din Rucăr (1939). Ordine şi medalii
române, alte aprecieri publice antume şi
postume. (G.I.N.).
TEODORESCU, Ion S. (Tigoiu,
Jideni, Buzău, 13 iunie 1850 – Piteşti, Argeş,
16 martie 1931). Proprietar urban şi rural,
institutor, militant politic. Stabilit la Piteşti,
din 1871. Suprafeţe de teren, case, alte bunuri
cu valoare deosebită, Piteşti şi Merişani,
Argeş. Seminarul Teologic, Buzău (1870),
atestat institutor, examen în Capitală (1871).
Activitate didactică permanentă, Şcoala
Primară de Băieţi Nr. 1, Piteşti (1871-1909),

TEODORESCU, Leon (Piteşti, Argeş,
1917 – Bucureşti, 1994). Profesor universitar,

178

ENCICLOPEDIA ARGEŞULUI ŞI MUSCELULUI
de Prelucrarea Lemnului (1963); finalizarea
Stadionului 1 Mai/Nicolae Dobrin (1964).
Special: gestionarea retragerii trupelor
sovietice din Piteşti (iunie 1958); pregătirea
vizitei, în localitate, a liderului Gheorghe
Gheorghiu-Dej (16-17 februarie 1961);
aplicarea deciziei privind demolarea Bisericii
Sfântul Nicolae (iulie 1962). Valoroase
consemnări memoriale. Diverse aprecieri
comunitare. (I.T.B.).

educaţie fizică, sportiv de performanţă,
manager, publicist. Liceul/Colegiul Ion C.
Brătianu (1935), Institutul de Cultură Fizică,
Bucureşti
(1939).
Doctorat,
ştiinţe
pedagogice, Bucureşti (1970). Activitate
didactică permanentă, Institutul de Cultură
Fizică/Institutul de Educaţie Fizică şi
Sport/Academia Naţională de Educaţie Fizică
şi Sport, Bucureşti, director (1950-1951),
rector/decan/şef de catedră (1965-1973).
Volum important: Orientări şi tendinţe în
metodologia antrenamentului modern în
jocurile sportive colective, preluat de edituri
din România, Franţa, Italia. Numeroase studii,
articole, interviuri, emisiuni media, reuniuni
naţionale şi internaţionale pe teme adecvate.
Implicări în realizarea unor proiecte
comunitare pentru Argeş - Muscel.
Preşedinte, Federaţia Română de Baschet
(1958-1962),
membru,
diverse
foruri
specializate în domeniu, alte aprecieri publice
antume şi postume. (N.M.I.).

TEODORESCU, Marin T. (Piteşti,
Argeş, 8 martie 1896 - Bucureşti, 13 ianuarie
1945). Pseudonim Zavaidoc. Proprietar urban,
solist
vocal,
muzică
lăutărească,
instrumentist, pian. Fiul lui Tănase T.,
renumiţi în domeniu. Talent nativ, cultivat
prin studii muzicale, spectacole, concerte,
reuniuni publice sau familiale, colaborări cu
orchestre, oameni de artă şi cultură,
oficialităţi. Activitate preponderentă în
Capitală, Restaurantul Berbec. Turnee
externe: Bulgaria, Cehoslovacia, Franţa,
Ungaria (1930~1940). Culegător şi creator de
cântece populare româneşti. Piese de
referinţă: Cocoşel cu două creste; Pe deal pe
la Cornăţel; Suflecată păn’ la brâu; Foaie
verde spic de grâu; Cine mă puse pe mine.
Discografie, înregistrări radio, selecţii pentru
Fonoteca de Aur, Bucureşti. Nominalizat în
Istoria municipiului Piteşti (1988). Eponimii
în reşedinţa Argeşului: stradă, festival
competitiv, anual (2006~), ansamblu artistic.
Volum evocator, Năbădăiosul Zavaidoc
(2006), Jean Dumitraşcu. Alte aprecieri
comunitare antume şi postume. (L.I.P.).

TEODORESCU, Marin Gh. (Piatra
Olt, 21 aprilie 1910 - Costeşti, Argeş, 30
decembrie 1979). Lucrător industrial, înalt
funcţionar public şi de stat. Stabilit în Argeş
din
1945.
Şcoala
Medie
Tehnică
Mecanică/Liceul Industrial, Craiova, Dolj
(1927), reconversie, administraţie publică
(1952). Activitate productivă: depourile
Căilor Ferate Române: Piatra Olt (19271945); Piteşti, Argeş (1945-1949). Distinct:
vicepreşedinte,
Comitetul
Provizoriu
Judeţean/Sfatul Popular Regional Argeş
(1949-1950; 1951-1956); primar al oraşului
Piteşti (1950-1951; 1956-1964); director,
Organizaţia Comercială Locală, Piteşti (19641968). Realizări urbanistice ale timpului:
edificarea Casei Tineretului/Casa Studenţilor
(1958); elaborarea primei schiţe de
sistematizare postbelică a reşedinţei Argeşului
(1961); intrarea în funcţiune a Centralei
Automate de Telefoane (1962); deschiderea
Institutului Pedagogic de 3 ani/Universitatea
din Piteşti (1962); construirea zonelor
rezidenţiale Calea Bucureşti (1962-1964) şi
Gară-Sud (1963); inaugurarea Combinatului

TEODORESCU, Marius N. (Stroeşti,
Muşăteşti, Argeş, 1896 – Bucureşti, 1980).
Medic primar, chirurgie, publicist. Facultatea
de Medicină, Bucureşti (1920). Documentări
continentale europene. Activitate specializată,
Spitalul Brâncovenesc, Bucureşti. Scrieri
importante:
Contribuţii
la
studierea
spasmelor medio-gastrice (1932); Chirurgie
semiotică, clinică şi terapeutică (1943);
Anticorpii şi limfocitele în apărarea
organismului (1957). Numeroase articole,
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folclorice argeşene. Fondator: căminele
culturale Constantin Dobrescu-Argeş, Oeşti
(1928), Mansârova (1932); Cercul de Cultură
Generală (1949), Universitatea Populară
Sătească (1954), Muzeul Sătesc (1969),
Muşăteşti. Membru permanent (1973-1991),
Asociaţia Folcloriştilor Argeşeni Constantin
Rădulescu-Codin, Piteşti. Premiul Atanasie
Toncoviceanu al Academiei Române,
Bucureşti (1943), alte aprecieri comunitare
antume şi postume. (C.C.C.).

studii, reuniuni tematice naţionale şi
internaţionale. Inovator: tehnici ortopedice,
tratamente oncologice, calităţile elementelor
naturiste. Contribuţii la evoluţia chirurgiei
autohtone în perioada interbelică. Membru,
diverse asociaţii profesionale în domeniu, alte
aprecieri publice antume şi postume.
(C.G.C.).
TEODORESCU, Mihail Naum Gh.
(n. Piteşti, 3 martie 1949). Arhitect, profesor.
Liceul Nicolae Bălcescu/Colegiul Ion C.
Brătianu, Piteşti (1967), Institutul de
Arhitectură Ion Mincu, Bucureşti (1973).
Activitate specializată permanentă, Institutul
de Proiectare Argeş/SC Proiect Argeş SA,
Piteşti (1975~). Adept al stilului funcţionalist.
Proiecte reprezentative finalizate prin
construcţii: Bazinul Olimpic de Înot, Piteşti
(1984); zone rezidenţiale, blocurile A1-A10;
B1-C1
(1980-1982,
în
colaborare).
Preocupări didactice, Liceul Dinu Lipatti,
Piteşti (2000-2005), şef, Catedra Arhitectură
şi Arte Vizuale.
Membru, Uniunea
Arhitecţilor din România (1975), Ordinul
Arhitecţilor din România (2001), Registrul
Urbaniştilor din România (2005). Studii,
articole, interviuri, comentarii. Premii în
domeniu. Contribuţii la evoluţia arhitecturii
argeşene contemporane. (A.I.M.).

TEODORESCU, Romulus (Sfârşitul
secolului XIX – Prima jumătate a secolului
XX). Jurist, militant politic, înalt funcţionar
public şi de stat, parlamentar. Studii liceale,
Piteşti, Argeş, universitare, Bucureşti.
Avocat, Baroul Argeş. Susţinerea intereselor
unor familii cunoscute din România. Oratorie,
recunoscut în domeniu. Primar al oraşului
Piteşti, Argeş (1936-1937), preşedintele
Consiliului Comunal Urban. Membru
marcant, Partidul Naţional Liberal (19431947), lider local (1946), Gruparea Gheorghe
Tătărăscu (la Piteşti, 2 400 de membri,
negustori, ţărani înstăriţi, funcţionari). Adept
al constituirii şi consolidării: Blocului
Naţional
Democrat
(1944);
Blocului
Partidelor Democrate, Consiliul Judeţean
Argeş (preşedinte, 25 mai 1946). Deputat de
Argeş (1946-1948), reprezentând Blocul
Partidelor Democrate, ales pe listele alianţei
amintite (sigla, Soarele). Intensă activitate
legislativă. Contribuţii la: amenajarea
Parcului
Argeş/Ştrand
(1936-1937);
exprimarea pluripartidismului în perioada
imediat postbelică; reabilitarea tramei
stradale în reşedinţa Argeşului; adoptarea
unor hotărâri importante pentru etapele
enunţate. Aprecieri comunitare antume şi
postume. (C.D.B.).

TEODORESCU, Nicolae Gh. (Valea
lui Maş, Muşăteşti, Argeş, 4 ianuarie 1905Muşăteşti, Argeş, 25 noiembrie 1991).
Învăţător,
folclorist,
publicist.
Şcoala
Normală/Colegiul Alexandru Odobescu,
Piteşti, Argeş (1925). Activitate didactică
permanentă, şcoli din: Brăteşti, Albeştii de
Argeş (1925-1926); Oeşti, Corbeni, Argeş
(1926-1930);
Mansârova,
Cadrilater,
Dobrogea de Sud (1930-1940); Muşăteşti,
Argeş (1940-1966). Volume importante:
Muşăteşti. Altar de lumină (1947);
Muşăteşti. File de cronică (1970); Folclor
din Oeşti (1983); Pe Argeş în sus. Oeşti. Din
hronicul satului (1988). Colaborator,
periodicele: Gazeta ţăranilor, Izvoraşul,
Solidaritatea, Opaiţul satelor, Caiete

TEODORESCU, Sava Şt. (Sfârşitul
secolului XIX – Prima jumătate a secolului
XX). Originar din Piteşti, Argeş. Ofiţer de
carieră, infanterie, grăniceri, general. Studii
în România. Combatant: Primul Război
Mondial (1916-1918), Frontul Carpatic
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(1916), sublocotenent, remarcat în luptele din
Muscel; Frontul din Moldova (1917),
locotenent; Al Doilea Război Mondial (19411945), Frontul de Est (1941-1944), colonel,
distins în confruntările din zona Odessa
(Ucraina); Frontul de Vest (1944-1945).
Comandant secund, Regimentul 7 Dorobanţi;
comandant,
Regimentul
1
Grăniceri
Operativ; locţiitor al comandantului, Brigada
IV Infanterie. General. Ordine şi medalii
române şi străine, alte aprecieri publice
antume sau postume. (G.I.N.).

comandant, Centrul de Calificare pentru
Ofiţeri cu Pregătirea Fizică, Bucureşti (19911993), decan, Facultatea Militară de Educaţie
Fizică şi Sport, Bucureşti. Succese cu elevii şi
cadrele active în competiţii locale, zonale,
naţionale. Contribuţii directe la realizarea
unor spectacole şi demonstraţii de anvergură
pe stadioane sau alte locuri publice din
Bucureşti, Craiova (Dolj), Piteşti, Târgovişte
(Dâmboviţa). Studii, analize, rapoarte,
comunicări, reuniuni tematice, interviuri.
Aprecieri comunitare. (N.M.I.).

TEODORESCU, Ştefan I. (Ploieşti,
Prahova, 22 iulie 1937 – Pitești, Argeş, 31
octombrie 2002). Inginer mecanic, manager.
Stabilit în Argeş din 1968. Şcoala
Medie/Liceul Ion Luca Caragiale, Ploieşti
(1955), Institutul Politehnic, Braşov (1960).
Specializare, industria de automobile. Stagii
şi documentări externe: Franţa, Germania,
Olanda. Iniţial, tehnolog, şef schimb, şef
secţie, Uzina Mecanică Fină, Sinaia, Prahova
(1961-1968).
Activitate
prevalentă,
Întreprinderea de Autoturisme/SC Automobile
SA, Colibaşi/Mioveni, Argeş (1968-2002):
adjunct, şef, Secţia Montaj General (19681973); inginer-şef, Serviciul Producţie (19731982);
director
tehnic
(1982-2002).
Participare efectivă la realizarea primelor
autoturisme din gama Dacia 1100 şi Dacia
1300 sau variante, colaborare permanentă cu
experţii
Companiei
Renault
(Franţa).
Promovarea, la export, a reperelor autohtone
în state din Africa, America de Sud, Asia,
Europa. Studii, analize, rapoarte, interviuri,
comunicări, reuniuni tematice naţionale sau
internaţionale. Implicări constante în diverse
proiecte comunitare. Aprecieri publice
antume şi postume. (M.T.D.).

TEODORESCU – BRANIŞTE, Tudor
I. (Piteşti, Argeş, 12 aprilie 1899 – Bucureşti,
23 martie 1969). Jurist, scriitor, gazetar. Fiul
lui Ion S. T. (v.). Liceul/Colegiul Ion C.
Brătianu, Piteşti (1918), Universitatea din
Bucureşti (1923). Avocat, Baroul Ilfov.
Activitate permanentă în Capitală. Volume
importante (proză): Povăiri (1927); Domnul
Negoiţă (1932); Prinţul (1944); Primăvara
apele vin mari (1960); Oameni şi paiaţe
(1967). Distinct: Gambeta. Viaţa şi opera lui
(1926); Clemenceau. Viaţa şi opera lui
(1931); Scara vieţii (1976, elaborare
nefinalizată). Preocupări redacţionale, ziarele:
Izbânda (1919); Cuvântul liber (director,
1933-1936); Jurnalul. Secretar, Editura
Cultura Naţională (1921-1926). Colaborator
constant, publicaţiile: Adevărul, Aurora,
Dimineaţa, Gazeta literară (Bucureşti), Viaţa
românească (Iaşi). Numeroase articole,
cronici, recenzii, comentarii, emisiuni media,
reuniuni tematice autohtone. Traduceri din
literatura franceză. Membru fondator,
Uniunea Scriitorilor din România, Bucureşti
(1949). Apropiat proiectelor comunitare ale
reşedinţei Argeşului. Eponimii: stradă în
municipiul Piteşti, bust, placă memorială
(1988). Evocări, alte aprecieri publice antume
şi postume. (M.M.S.).

TEODORESCU, Vasile (n. Leordeni,
Muscel, 1933). Sportiv de performanţă, ofiţer,
manager. Şcoala Militară de Geniu, Bucureşti
(1955). Specializări profesionale ulterioare.
Preocupări didactice permanente în domeniul
sportului militar: Şcoala de Ofiţeri Mihai
Viteazul,
Piteşti,
Argeş
(1980-1990);

TEODORU, Ioan (Sfârşitul secolului
XVIII – Prima jumătate a secolului XIX).
Proprietar urban şi rural, slujbaş al Curţii
Domneşti de la Bucureşti. Terenuri, imobile,
alte bunuri cu valoare deosebită în Argeş şi
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Vâlcea. Staroste al neguţătorilor din Piteşti.
Arendaş iniţial, suprafeţele Mănăstirii
Bistriţa, Vâlcea, aflate la Stroeşti, Muşăteşti,
Argeş (1835), calitate instituită pe baza
prevederilor Regulamentului Organic al
Ţării Româneşti (1831). Nominalizat în
diferite documente ale timpului. (S.I.C.).

reabilitarea Memorialului de Război, Mateiaş,
Valea Mare - Pravăţ (1984), extinderea
zonelor rezidenţiale urbane, conservarea
clădirilor din patrimoniul cultural naţional.
Studii, analize, rapoarte, interviuri pe diverse
teme. Aprecieri publice antume şi postume
(I.M.F.).

TEODORU, Petre (Secolul XIX).
Mare proprietar funciar din Argeş, militant
politic. Întinse suprafeţe de teren, case, alte
bunuri cu valoare deosebită, localităţile
Zărneşti, Hinţeşti, Piteşti. Nominalizat în
Lista pentru participarea la alegerea
deputaţilor Divanului ad-hoc al Ţării
Româneşti (iulie 1857): boier – pitar, 67 de
ani, 23 de locuitori pe moşie, peste 100 de
fălci lucrătoare, venit liber de ipotecă. Adept
al unirii Munteniei cu Moldova (1859),
acceptarea
Programului
modernizării
statului, elaborat de Alexandru Ioan Cuza şi
Mihail Kogălniceanu. Diverse atestări
documentare. Aprecieri publice antume şi
postume. Importante surse arhivistice. (I.I.Ş.).

TEODOSESCU, Teodor Gr. (n.
Ştefăneşti, Muscel, 13 august 1950). Jurist,
publicist, manager. Şcoala Normală/Colegiul
Pedagogic Carol I, Câmpulung, Argeş (1969),
Universitatea din Bucureşti (1978). Doctorat,
ştiinţe juridice, Bucureşti (2003). Iniţial,
activitate didactică, Şcoala Nr. 5, Pucioasa,
Dâmboviţa (1972-1978). Procuror (succesiv):
Parchetul de pe lângă Judecătoria Curtea de
Argeş (1978-2000), procuror-şef (19901998); prim-procuror, Parchetul de pe lângă
Tribunalul Argeş (2000-2003); Parchetul
Naţional Anticorupţie/Parchetul de pe lângă
Înalta Curte de Casaţie de Justiţie, Direcţia
Naţională
Anticorupţie/DNA,
Bucureşti,
Serviciul Teritorial, Piteşti (2003-2004);
procuror-şef, Direcţia de Investigare a
Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi
Terorism/DIICOT,
Bucureşti,
Serviciul
Teritorial, Piteşti
(2004-2010). Volum
important: Ministerul Public şi rolul său
pentru
asigurarea
legalităţii
actelor
administrative (2004). Studii, analize,
rapoarte, reuniuni tematice în domeniu.
Membru,
Asociaţia
Magistraţilor
din
România, Filiala Argeş (2003), alte aprecieri
comunitare. (A.A.D.).

TEODORU, Ştefan L. (Babadag,
Tulcea, 28 noiembrie 1927 – Piteşti, Argeş,
14 ianuarie 2008). Inginer, lucrări speciale,
manager. Stabilit la Piteşti, din 1966. Liceul
Mircea cel Bătrân, Constanţa (1946),
Facultatea de Piscicultură, Galaţi (1951).
Responsabilităţi tehnice şi administrative:
Întreprinderea Sovrom-Construcţii, Năvodari,
Constanţa
(1952-1959);
Întreprinderea
Construcţii-Montaj, Bucureşti (1959-1963);
şef şantier, Întreprinderea de Lucrări
Speciale, Popeşti-Leordeni, Ilfov (19631966). Distinct: şef, Şantierul Piteşti, Trustul
de Lucrări Speciale, Bucureşti (1966-1990).
Patron, fondator, SC Hercules SRL, Piteşti
(1990-2002).
Coordonarea
activităţilor
specifice pentru edificarea obiectivelor
economice de pe marile platforme industriale
din Piteşti, Câmpulung, Curtea de Argeş,
Râmnicu Vâlcea. Recorduri în materie:
coşurile de fum, centralele termice
Mintia/Deva (Hunedoara) şi Piteşti-Sud
Argeş, 280 m înălţime. Implicare în

TEODOSIE (Secolul XVI). Domn al
Ţării Româneşti (1521-1522), continuator al
dinastiei
tradiţionale autohtone, fiul şi
urmaşul, la tron, al voievodului Neagoe
Basarab (v.). Păstrat în spiritualitatea
românească prin Învăţăturile, operă ce i-a
fost dedicată de tatăl său, redactată în limba
slavonă (1518 - 1521), sub influenţă bizantină
şi elenă. Conexarea spaţialităţii argeşene la
provocările europene ale timpului. (V.G.N.).
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TEODOSIADE, Alexandru (Secolul
XIX). Institutor, funcţionar superior de stat.
Originar din Capitală. Activitate la Piteşti,
Argeş: Şcoala Naţională (1861-1864); Şcoala
de Băieţi nr. 1, director (1864-1870); revizor
şcolar pentru judeţele Argeş şi Vâlcea (18701876); fondator, institutul particular Lascăr
Catargiu. Preocupări privind aplicarea
prevederilor Legii Instrucţiunii Publice,
adoptată de Camera Deputaţilor (16/28 martie
1864), în vigoare din decembrie 1865.
Învăţământul autohton unitar: primar, patru
ani, obligatoriu şi gratuit; secundar, şapte ani;
universitar, trei ani. Diverse atestări
documentare. Aprecieri publice antume şi
postume. (I.M.D.).

Vasiliada. Numeroase reuniuni tematice
naţionale
şi
internaţionale.
Membru,
importante foruri în domeniu, alte aprecieri
publice. (S.P.P.).
TEOHARI, Emilian N. (Panciu,
Vrancea, 1865 – Piteşti, Argeş, 4 mai 1920).
Profesor, matematică, literat, manager.
Stabilit în Argeş-Muscel, din 1890. Liceul –
Internat, Iaşi (1883), Şcoala Normală
Superioară, Iaşi (1888). Activitate didactică
permanentă: Seminarul Teologic, Curtea de
Argeş (1890-1893); Gimnaziul de Băieţi,
Câmpulung, Muscel (1894-1896, director);
Gimnaziul de Băieţi, Slatina, Olt (1896-1900,
director); Liceul/Colegiul Ion C. Brătianu,
Piteşti (1900-1920), director (1905-1907).
Temporar, inspector şcolar (1903; 1920).
Notificat, uneori, Nicolae Emanoil T.
Volume importante (apărute postum): Natura
(1925); Lacuri, mări, oceane (1930).
Articole, studii, comentarii, recenzii, note de
călătorie, periodicele: Convorbiri critice.
Noua revistă română; Viaţa. Evocări
memoriale, revista Muguri, Câmpulung
(1922). Nominalizări în importante lucrări
documentare, Câmpulung (1974), Piteşti
(1988). Eponimie, stradă în Piteşti, alte
aprecieri comunitare antume sau postume.
(I.M.D.).

TEOFAN
SINAITUL/SAVU,
Dumitru C. (n. Corbi, Argeş, 19 octombrie
1959). Înalt ierarh al Bisericii Ortodoxe
Române,
mitropolit,
editor,
poliglot.
Seminarul Teologic, Mofleni/Craiova, Dolj
(1979), Institutul Teologic, Bucureşti (1984).
Stagiu: Franţa (1986-1990). Doctorat,
teologie, Paris, Franţa (1990). Călugărit,
Teofan, Schitul Crasna, Prahova (1984).
Activitate
eclesiastică:
ierodiacon
şi
ieromonah (1985-1990); secretar, Cabinetul
Patriarhal, Bucureşti (1990-1991); arhiereu,
Sinaitul (1991); episcop, vicar patriarhal
(1991-2000),
responsabilităţi
sectoriale,
interne şi externe, colaborator apropiat al
patriarhului Teoctist; secretar, Sfântul Sinod
al Bisericii Ortodoxe Române (1994-2000).
Distinct: arhiepiscop al Craiovei şi
mitropolitul
Olteniei
(2000-2008);
arhiepiscop al Iaşilor, mitropolitul Moldovei
şi Bucovinei (2008~). Temporar: locţiitor de
arhiepiscop, Arhiepiscopia Ortodoxă Română
din America şi Canada (2001); locţiitor de
episcop, Episcopia Severinului şi Strehaiei
(2003-2004).
Studii,
articole,
analize
(patristică,
spiritualitate,
ecumenism),
colaborări, reviste din ţară şi străinătate.
Coordonator, periodicul News Bulletin,
Bucureşti (1997-2000). Preşedinte: colegiile
redacţionale, Mitropolia Olteniei şi Cetatea
Creştină; asociaţiile caritabile Diaconia şi

TEŞU, Ion Gh. (n. Ţiţeşti, Argeş, 20
noiembrie
1929).
Inginer
agronom,
economist, manager, funcţionar de stat,
demnitar, diplomat. Liceul de Băieţi, Ploieşti,
Prahova (1948), Institutul Agronomic Nicolae
Bălcescu, Bucureşti (1952), Institutul
Politehnic, inginerie economică, Bucureşti
(1963) Doctorat, ştiinţe agricole, Bucureşti
(1976). Studii Economice, Franţa (1969).
Activitate specializată: inginer şef (19521956), director (1956-1960), întreprinderile
agricole de stat Drăgăneşti, Prahova, respectiv
Râmnicu Sărat, Buzău; şef, Direcţia Agricolă
Regională, Prahova (1960-1962); preşedinte,
Gospodăria Agricolă Colectivă, Zmeeni,
Prahova (1962-1965); preşedinte (19651967), vicepreşedinte (1967-1969), Uniunea
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Teatrul Constantin Tănase, Bucureşti.
Expoziţii personale sau de grup: Bucureşti,
Câmpulung, Piteşti. Exprimări externe:
Austria, Belgia, Franţa, Germania, Israel,
Luxemburg, Olanda. Lucrări în muzee,
colecţii particulare, instituţii de spectacole.
Aprecieri comunitare. (S.C.N.).

Naţională a Cooperativelor Agricole de
Producţie, Bucureşti; şef, Departamentul
Agriculturii de Stat, Ministerul Agriculturii,
Bucureşti (1969-1971); cadru didactic –
expert, Institutul Central de Pregătire a
Cadrelor de Conducere Economică şi
Administraţie de Stat, Bucureşti (1972-1977);
director, Institutul de Economie Agrară,
Bucureşti (1977-1980). Distinct: ministru
secretar de stat (1980-1981), ministru (19811984), Ministerul Agriculturii şi Industriei
Alimentare,
Bucureşti;
ambasador
extraordinar şi plenipotenţiar al României în
Polonia (1984-1990). Volume importante:
Economia producţiei de carne (1982);
Energia şi agricultura (1984). Numeroase
studii, articole, interviuri, reuniuni tematice
naţionale şi internaţionale. Contribuţii directe
la organizarea şi diversificarea activităţii din
agricultura României. Membru de onoare,
Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice,
Bucureşti (1997), alte valoroase aprecieri
publice. (C.D.B.).

TICAN
RUMANO,
Mihai
N.
(Berevoeşti, Muscel, 2 iulie 1895 – Bucureşti,
20 martie 1969). Literat, memorialist,
colecţionar de artă, poliglot. Aventurier în
Italia, Somalia, Argentina (1908-1923). Studii
lingvistice, şcoli din La Plata (Argentina).
Domiciliat în Spania (1924-1931), călătorii
continentale,
America,
Africa,
Asia,
Australia, Europa. Afirmaţii publicistice,
Buenos Aires, Argentina (1916). Volume
importante: Viața albilor în ţara negrilor
(1929); Lacul cu elefanţi (1930); Abisinia
(1935); Argentina (1935); Nopţi barceloneze
(1937). Editor, revista Dacia, tipărită în
Spania (1929). Donator, tablouri, piese
etnografice, obiecte personale, oferite
Muzeului din Câmpulung şi Primăriei
Berevoeşti, Argeş. Apropiat Casei Imperiale
din Etiopia (Abisinia). Consemnări critice
favorabile, scrieri dedicate, eponimii. Atestări
documentare, epistole, genealogie, Biblioteca
Locală, Berevoeşti. Aprecieri publice antume
şi postume (M.M.S.).

THEODORESCU,
Ştefan (Piteşti,
Argeş, 2 aprilie 1888 - Bucureşti, 1965).
Proprietar urban, editor muzical, tipograf, mic
întreprinzător. Activitate specializată în
Capitală: Editura Constantin Gebauer. Stagiu:
Germania, Casa Tonoer (Köln). Distinct:
sortimentist, Conservatorul de Muzică şi Artă
Dramatică, Bucureşti (1912-1914); fondator,
Magazinul de Muzică Doina, Bucureşti
(1914). Producţie şi desfacere: ştime, partituri,
discuri, muzică uşoară şi cultă, romanţe,
muzică populară, metode pentru pian).
Amintit în diverse consemnări memoriale.
Colaborări
cu
orchestre,
grupuri
instrumentale, artişti profesionişti, institutţii
publice din domeniu. Aprecieri comunitare
antume şi postume. (L.I.P.).

TICĂ, Ion (Secolul XIX). Proprietar
funciar, militant unionist. Originar din
Micloşani, Plaiul Dâmboviţa, Muscel.
Notificat, uneori, Ioan Tică. Delegat al
împuterniciţilor din localităţile
Văleni,
Bădeni Pământeni, Bădeni Ungureni,
Coteneşti şi celelalte sate (10 septembrie
1857), pentru reprezentarea plugarilor în
adunarea de la reşedinţa judeţului. Ales
deputat, Divanul Ad-hoc al Munteniei, din
partea
micilor
proprietari
musceleni,
împreună cu Alexandru G. Golescu (v.),
susţinătorul intereselor proprietarilor mijlocii,
şi Nicolae N. Rucăreanu (v.), exponentul
marilor
proprietari.
Validat
conform
prevederilor Înaltului Împărătesc Firman al

THURRY, Ştefan (n. Timişoara, 14
august 1941). Artist plastic, metaloplastie,
pictură, balerin, actor. Stabilit la Câmpulung,
Argeş, din 1995. Pregătire specializată, ClujNapoca (1964) şi Bucureşti, mentor,
Constantin Piliuţă. Activitate în domeniu,
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TIGVEANU (Secolul XVIII~). Familie
tradiţională din Argeş. Proprietari rurali şi
urbani, slujbaşi ai Curţii Domneşti de la
Bucureşti, donatori comunitari. Întinse
suprafeţe de teren, case, alte bunuri cu valoare
deosebită: Tigveni, Cepari, Piteşti. Mai
cunoscuţi: Constantin T. (pitar); Grigore T.
(v.); Petrache T. (v.). Diverse atestări
documentare. (N.P.L.).

Puterii Suzerane (Turcia), participant la
lucrările
forumului,
Bucureşti
(30
septembrie/12 octombrie 1857 – 10/22
decembrie 1857), conduse, efectiv, de Nicolae
Golescu (v.). Susţinător al Unirii Principatelor
Române. Nominalizat în documentele
timpului. Aprecieri publice antume şi
postume. (C.D.B.).
TICU
SORESCU,
Nicolae
I.
(Poenărei, Corbi, Muscel, 25 iulie 1900 –
Jilava, Ilfov, 18/19 iulie 1959). Proprietar
rural, lucrător agricol, militant politic, martir.
Membru activ, Grupul de rezistenţă armată
anticomunistă Haiducii Muscelului, condus
de Toma Arnăuţoiu (v.). Urmărit de
Securitate, capturat (20 mai 1958), cercetat,
torturat la Piteşti, Argeş. Judecat, proces
public, Depoul Căilor Ferate Române, Piteşti,
condamnat la moarte, Tribunalul Militar,
Regiunea II, Bucureşti (19 mai 1959).
Executat (18/19 iulie 1959), Penitenciarul
Jilava, împreună cu alţi membri ai grupului.
Confiscarea totală a averii. Importante atestări
documentare. Diverse aprecieri publice
antume şi postume. (I.I.P).

TIGVEANU, Grigore C. (1773 - ?).
Proprietar urban şi rural, slujitor al Curţii
Domneşti de la Bucureşti. Suprafeţe de teren,
case, alte bunuri cu valoare deosebită, Piteşti
(Vopseaua Galbenă) şi localităţi apropiate.
Nominalizat, la 1829, având 60 de ani, în
Arhondologie
(Condica
rangurilor
boiereşti), document dezavuat şi ars de
revoluţionarii de la 1848 din Ţara
Românească. Prezentare în Catagrafia
oraşului Piteşti din 1838, origine autohtonă,
titlu de boier fără caftan, avere potrivită,
slugi, ţigani. Înscris în Istoria municipiului
Piteşti (1988). Diverse atestări comunitare
antume sau postume. (S.I.C.).
TIGVEANU, Petrache G. (1802 - ?).
Proprietar urban şi rural din Argeş. Fiul lui
Grigore C.T. (v.). Suprafeţe de teren, case,
alte bunuri cu valoare deosebită, Piteşti
(Vopseaua Neagră) şi localităţi apropiate.
Nominalizat în Catagrafia oraşului Piteşti
din 1838, origine autohtonă, titlu de boier
vistier, avere potrivită, slugi. Diverse atestări
documentare antume sau postume. (S.I.C.).

TICUŢĂ, Elisabeta (n. Muşăteşti,
Argeş, 1 februarie 1944). Solistă, muzică
populară, culegere de folclor. Liceul
Domneşti, Argeş (1962), Şcoala Populară de
Artă, Piteşti, Argeş (1963). Activitate
profesionistă, orchestrele: Doina Argeşului,
Piteşti (1962-1967); Rapsodia Română,
Bucureşti (1967-1970); recitaluri alte
instituţii, concerte, concursuri de protocol
oficial de spectacole din ţară. Turnee externe,
state din Europa, Africa, Asia, premii
naţionale şi internaţionale. Discografie.
Înregistrări radio şi televiziune, selecţii pentru
Fonoteca de Aur, Bucureşti, partituri laice şi
religioase, prelucrări, adaptări, creaţii în
domeniu. Colecţie de costume populare.
Exponentă a cântecului argeşean şi
muscelean, consemnări critice faborabile.
Aprecieri comunitare. (L.I.P.).

TIGVENI (Secolul XVI~). Comună din
judeţul Argeş, pe râul Topolog, satele:
Tigveni, Bădislava, Bălileşti, Bălteni,
Bârseştii de Jos, Bârseştii de Sus, Blaju,
Vlădeşti. Suprafaţă: 49,3 km2. Locuitori:
3700 (1971); 3402 (2008). Atestare
documentară medievală: Tigveni (1528),
Bârseşti
(1569).
Vestigii
arheologice
prefeudale. Biserici: Bălileşti (1852);
Bârseştii de Sus (1888); Blaju (1889);
Bârseştii de Jos (1894), Tigveni (1911).
Conacul Teodor Brătianu (XVIII), Capela
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documente inedite, informaţii contemporane
pe diverse teme. Imprimare, tipografii din
Piteşti şi Câmpulung. Implicări comunitare.
(G.F.C.).

Băltenilor (1816). Monumente ale eroilor:
Tigveni (1877, 1916-1918, 1941-1945);
Bârseşti (1916-1919). Şcoală (1838), cămin
cultural (1939), bibliotecă publică (1958),
percepţia Circumscripţiei Financiare (19141949), sediul plasei Topolog (1925).
Complexul Gabriel Marinescu (v.), edificat în
1939. Băncile populare: Viitorul asigurat
(1905); Theodor Brătianu (1909-1932);
Topologu
(1956).
Resurse
naturale
neexploatate: cărbune inferior (turbă).
Staţiune de maşini şi tractoare (1948-1990),
fermă agricolă de stat (1949-1990),
cooperativă agricolă de producţie (19621989). Baraj, lac de acumulare, aducţiunea
Topolog, Sistemul energetic Argeşul Mare
(1965). Areal cerealier, pomicol, zootehnic,
forestier.
Arhitectură
locală
specifică
interferenţei zonelor colinară şi montană.
Textile de interior, obiecte de îmbrăcăminte,
folclor literar, muzical, coregrafic. Turism
rural. Trasee rutiere spre Curtea de Argeş,
Râmnicu Vâlcea. Conexiune feroviară, via
Vâlcelele (Argeş) - Râmnicu Vâlcea (în
construcţie). Scrieri monografice: Ion
Stătescu (2003); Nicolae Luţic (manuscris).
Diverse consemnări geografice, istorice,
economice, spirituale. (G.I.C.).

TIMUŞ, Gherasim (Iaşi, 14 august
1848 – Bucureşti, 22 decembrie 1911). Înalt
ierarh al Bisericii Ortodoxe Române, episcop,
cărturar. Activitate eclesiastică în Argeş
(1886-1911). Seminarul Veniamin, Socola,
Iaşi
(1874),
Facultatea
de
Litere,
Universitatea din Bucureşti (1878), Facultatea
de Teologie, Cernăuţi, Bucovina (1884).
Doctorat, teologie, Cernăuţi (1884). Călugărit,
Mănăstirea Cernica, Ilfov (1875). Arhidiacon,
Catedrala Mitropolitană, Bucureşti (18751880). Distinct: arhiereu, cu numele
Piteşteanul (1886), locţiitor de episcop la
Argeş (1893), episcop eparhiot titular (18941911). Prestaţii didactice, Facultatea de
Teologie, Bucureşti (1884-1893), decan
(1892-1893). Volume importante: Călătorie
la Locurile Sfinte (1896); Note şi meditaţiuni
asupra psalmilor, I, II, III (1896); Dicţionar
aghiografic cuprinzând pe scurt vieţile
sfinţilor (1898); Tetraevanghelul diaconului
Coresi (1898). Studii, articole, traduceri din
limbile ebraică şi elenă. Demersuri finalizate
pentru: reabilitarea mănăstirilor şi bisericilor
din Argeş-Vâlcea; înfiinţarea Şcolii de
Meserii, dotarea bibliotecii, gestionarea
patrimoniului propriu, Episcopia Argeşului;
diversificarea preocupărilor din instituţiile de
învăţământ religios ale eparhiei. Promotorul
culturii eclesiastice autohtone. Aprecieri
publice antume şi postume. (S.P.P.).

TIHOMIR (Sfârşitul secolului XIII –
Începutul secolului XIV). Conducător al unei
formaţiuni feudale prestatale româneşti la sud
de Carpaţi (1290 ~ 1310), tatăl domnului
Basarab I Întemeietorul (v.). Stăpâneşte, după
1291, Banatul de Severin, edifică, anterior
1300, Cetatea Poienari, Argeş, este atestată,
documentar, localitatea Câmpulung (1300).
Integrarea zonei istorice Argeş – Muscel în
existenţa autohtonă a Evului Mediu timpuriu.
(V.G.N.).

TIMUŞ, Ioan (Câmpulung, Muscel, 8
noiembrie 1890 – Bucureşti, 10 iunie 1969).
Jurist, literat, memorialist. Studii liceale în
Capitală
(1911), Facultatea de Drept,
Bucureşti (1916). Avocat, Baroul Ilfov
(1916). Reprezentarea intereselor unor familii
renumite din Argeş-Muscel, cunoscut în
domeniu. Pasionat de realităţile orientale,
călătorii în China, Coreea, Egipt, India,
Japonia, Rusia. Volume importante: Japonia.
Viaţa şi obiceiurile (1925); Transiberiană

TIMPUL MUSCELENILOR (2008~).
Publicaţie periodică, editată, la Câmpulung,
Argeş, de două ori pe lună. Primul număr, 25
septembrie 2008: actualitate, istorie şi tradiţii
muscelene. Redactor-şef, Adrian Popa.
Analize, comentarii, reportaje, anchete,
cronici, creaţii literare, artă plastică,
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European Isseus, Bucureşti. Membru, diverse
foruri autohtone şi continentale cu profil
convergent, alte aprecieri publice. (I.M.M.).

(1934); Ogio-san/Domnişoare (1935, 1984,
postum); Caracterele civilizaţiei japoneze
(1942, în colaborare); Japonia de ieri şi de
azi (1943). Tălmăciri din literatura populară
niponă. Membru, diverse foruri profesionale
juridice şi literare, consemnări critice
favorabile, colaborări editoriale cu Nicolae
Iorga (1925). Premiul Năsturel-Herescu al
Academiei Române, Bucureşti (1943), alte
aprecieri publice antume şi postume.
(V.N.P.).

TINERIMEA
LITERARĂ
ŞI
ARTISTICĂ, PITEŞTI (1909-1910). Revistă
şcolară, editată de Liceul/Colegiul Ion C.
Brătianu, Piteşti, director, Dimitrie I. Ghimpa
(v.). Redactor fondator, elevul Constantin T.
Stoika (1892-1916), originar din Buzău, viitor
ziarist şi scriitor. Colaboratori: Petre N.
Theodoru, Tudor Muzicescu, Constantin Em.
Popescu, Cezar Stoica. Conţinut adecvat:
versuri,
proză,
comentarii
ştiinţifice,
răspunsuri la întrebări, traduceri. Imprimare,
tipografiile: Mihail Lazăr Fiu; Concurenţa,
Mihai R. Fărcăşanu, Piteşti. Diverse atestări
documentare. (I.I.B.).

TINCA, Gheorghe I. (n. Bucureşti, 21
septembrie 1941). Jurist, diplomat de carieră,
demnitar. Familie tradiţională din Fâlfani,
Stolnici, Argeş. Şcoala Medie, Buftea, Ilfov
(1959), Universitatea din Bucureşti (1964).
Specializare, relaţii internaţionale, Bucureşti
(1966). Activitate în domeniu, Ministerul de
Externe, Bucureşti: funcţionar (1966-1972);
secretar III (1972-1974); secretar II (19741979); secretar I (1979-1990); director
adjunct/director/consilier diplomatic (19901991); subsecretar de stat (1991-1992);
secretar de stat (1992-1994); ambasador
(1996-1999).
Trimis
extraordinar
şi
plenipotenţiar al României în Cehia (20012006). Temporar: ministru, Apărare Naţională
(1994-1996); lider politic, Alianţa pentru
România
(1999-2001).
Reprezentant
permanent,
structuri
ale
Organizaţiei
Naţiunilor Unite: Geneva, Elveţia (19721978); New York, Statele Unite ale Americii
(1982-1987). Numeroase negocieri, grupuri,
comisii, comitete internaţionale pentru:
Drepturile Omului, Dezarmare, Securitate.
Misiuni
speciale:
protocoale
privind
extinderea colaborării cu ţări din America de
Sud, Asia, Africa, după 1989. Implicări
directe în tratativele pentru: construcţia
Centralei Nucleare de la Cernavodă (Canada);
primirea României în Alianţa NordAtlantică/NATO; deschiderea Institutului
Cultural Român de la Praga; înfiinţarea
Asociaţiei Manfred Wörner (Bucureşti);
repatrierea osemintelor lui Nicolae Titulescu.
Numeroase studii, analize, rapoarte, interviuri
pe teme adecvate. Editor, revista Central

TIPARNIŢA DE LA MĂNĂSTIREA
NEGRU VODĂ DIN CÂMPULUNG (16351650). Atelier specializat în editarea şi
traducerea cărţilor de cult creştin ortodox,
iniţiator, Matei Basarab (v.). Activitate
realizată în colaborare cu: Petru Movilă,
mitropolitul Kievului; Melchisedec, egumenul
aşezământului monahal; tipografii Timotei
Alexandrovici Verbischi, Ivan Glebcovici,
Ivan Kunetovici. Presă cu cinci modele de
literă, meşteri, lucrători, ucenici din Muscel,
resurse, Curtea Domnească şi comunitatea
urbană. Materie primă, moara de hârtie,
instalată pe Râul Târgului, construită din
porunca voievodului. Volume realizate în
limba
slavonă:
Molitvelnic
(1635);
Antologhion (1643); Psaltirea (1650),
respectiv limba română (traducere din limba
greacă), Învăţături preste toate zilele alese pe
scurt din multele dumnezăeşti cărţi de
folosinţă
tuturor
creştinilor
(1642).
Circulaţie în Ţara Românească, Moldova,
Transilvania, Peninsula Balcanică. Dieci şi
copişti. Studii aprofundate, Dan Simonescu
(v.). Expoziţie permanentă, Casa Domnească,
Matei Basarab, din Câmpulung Muscel.
Contribuţi importante la evoluţia culturii
medievale,
consolidarea
ortodoxismului
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(1911), proprietar, redactor, editor, Mihail R.
Fărcăşanu, iniţiator al Societăţii de Sport,
Arme şi Gimnastică (1909). Implicări
comunitare permanente. Nominalizări în
Istoria municipiului Piteşti (1988), alte
atestări documentare. (I.I.B.).

autohton, dezvoltarea oraşului Câmplung.
(M.M.B.).
TIPOGRAFIA
ALEXANDRU
VALESCU (1892-1944). Unitate specializată
în realizarea de reviste, ziare, foi volante, cărţi
specifice etapei enunţate. Patron fondator şi
director, Alexandru Valescu (v.). Sedii
succesive: Muşăteşti (1892-1895; 18981911); Bucureşti (1895-1897); Câmpulung
Muscel (1897-1898), partener, Gheorghe
Moisescu; Curtea de Argeş (1911-1944),
colaborator, Gheorghe F. Nicolescu. Distinct,
volume imprimate la Muşăteşti: Câteva
cuvinte despre îmbrăcăminte şi lux (1904),
de Emilian Elefterescu; Monografia comunei
Mozăceni, Plasa Mozăceni, Judeţul Argeş
(1905), de Ion Musicescu; tomuri imprimate
la Câmpulung: Rolul statului şi al familiei în
educaţiune (1897), de Toma Dicescu;
Cultura morală a tinerimei (1898), de Toma
Dicescu; Fabule şi satire (1899, de
Constantin Popescu – Călina; Filiaţiunea
(1903), de Ovidiu S. Marinescu; pagini
apărute la Curtea de Argeş: Seminarul
Teologic Neagoe Vodă. Curtea de Argeş.
Anuar pentru 1918-1923 (1925), de Mihail I.
Chiriţă. Periodice importante: Gazeta
ţăranilor (1892~1936); Şcoala poporului
(1897-1899); Hazul satelor (1907~1916);
Prietenul colibei (1908-1915); Povestiri alese
(1912). Patrimoniu preluat, parţial, de
Tipografia Seminarului din Curtea de Argeş,
respectiv Căminul Cultural Constantin
Dobrescu-Argeş,
Muşăteşti
(1945).
Importante atestări documentare, comentarii,
pagini monografice. (C.I.S.).

TIPOGRAFIA DE STAT DIN
PITEŞTI (1948-1995). Unitate productivă,
specializată în editarea de cărţi, ziare, reviste,
imprimate administrative, alte produse
tipizate. Unificarea, la 6 decembrie 1948, a
celor cinci tipografii locale naţionalizate (11
iunie 1948): Artistica, Liga Poporului,
Română, Modernă, Progresul, sub denumirea
Răsăritul (1949-1956). Primul administrator,
Constantin Velciu, sediul oficial, strada
Şerban Vodă, Nr. 70 (Artistica), zona centrală
urbană. Subordonată, succesiv, Direcţiei
Generale
Industriale
a
Ministerului
Învăţământului şi Culturii, Bucureşti (19561957), întreprinderilor locale 23 August
(1957-1960) şi Progresul (1960-1963),
aparţinând Consiliului Popular Regional
Argeş. Gestiune proprie, după 1964. Din
1968, clădire distinctă, Piteşti-Nord: zeţărie,
linotipie, zincografie, tipar înalt, legătorie,
expediţie. Secţii la Râmnicu Vâlcea, Slatina şi
Caracal (Olt), Curtea de Argeş şi Câmpulung
(Argeş). Publicaţii importante realizate în
Piteşti: ziarul Secera şi ciocanul (1951-1989);
Gazeta Hidrocentralei de pe Argeş; revista
Argeş (1966~1998); cotidianul Argeşul liber
(1989-1996). Lucrare de referinţă: Argeş.
Cartea Eroilor (1984). Suport documentar:
Istoria tipografiei în zona argeşeană şi a
Oltului vestic (1970, autor, Augustin Z. N.
Pop/Popescu) (v.). Directori cu activitate
îndelungată: Mihai Dumitraşcu; Constantin
Siman (v.). Din 1991, SC Tiparg SA Piteşti,
editură distinctă. Privatizare pe bază de
acţiuni (1995). Implicări constante în multiple
proiecte
publice.
Diverse
atestări
documentare. (I.E.C.).

TIPOGRAFIA CONCURENŢA DIN
PITEŞTI (Prima jumătate a secolului XX).
Unitate specializată, reprezentativă pentru
reşedinţa Argeşului. Patron fondator, Mihail
R. Fărcăşanu. Realizarea de cărţi, ziare,
reviste, ilustrate, formulare administrative.
Activitate agreată de Camera de Comerţ şi
Industrie, Prefectură, Primăria urbană.
Imprimarea periodicelor din Piteşti: Sportul
(1909); Reclama (1910); Curierul Argeşului

TIPOGRAFIA DOMNEASCĂ DE
LA CÂMPULUNG (1635-1650). Aşezământ
de cultură, existent la Curtea Voievodală din
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cu metoda religiei în şcoala primară (1945),
autor, Marin S. Diaconescu (v.). Realizarea
mai multor periodice cu tematică religioasă.
Diverse atestări documentare. (C.I.S.).

Câmpulung Muscel. Iniţiator, voievodul Ţării
Româneşti, Matei Basarab (v.), cu ajutorul
mitropolitului ortodox, Petru Movilă al
Kievului (Ucraina). Cărţi cu tematică
religioasă imprimate: Molitvenic slavonesc
(1635); Învăţături peste toate zilele alese pe
scurt (1642); Antologhion slavonesc (1643);
Psaltire slavonească (1650). Activitate
continuată în deceniile următoare, prevalent,
de instituţiile eclesiastice superioare din
Bucureşti.
Contribuţii
la
promovarea
spiritualităţii româneşti în mediile urbane şi
rurale autohtone. Exponate în biblioteci,
muzee. Colecţii particulare. Alte atestări
documentare. (V.N.P.).

TIPOGRAFIA
GHEORGHE
POPESCU DIN PITEŞTI (A doua jumătate
a secolului XIX – Începutul secolului XX).
Prima unitate productivă specializată din
Argeş,
patron
fondator,
Gheorghe
Popescu/Poppescu (1872), activitate extinsă,
temporar, la Bucureşti şi Câmpulung, Muscel
(1885-1887). Suport profesional pentru noile
generaţii de tipografi. Locaţie proprie, zona
centrală urbană, cumpărător, Iosef I. Schreier
(v.); arendaş (1920), Mitu C. Petrache (v.).
Dotare folosită, ulterior, pentru Editura
Tipografie Artistica, Piteşti. Titluri de
referinţă:
Anuar
de
comercianţii,
industriaşii, asociaţii şi societăţi, profesiile
libere, proprietarii rurali şi arendaşii din
judeţele Argeş, Muscel, Olt, Teleorman, care
formează Circumscripţia Camerei de
Comerciu şi Industrie Piteşti (1896, 1899);
Cartea învăţătorului (1897), de Ilie I. Iliescu
(v.); Călăuza stupăritului sau cultura
albinelor, de Ioan Petculescu (1898);
Istoricul Seminariului din Curtea de Argeş,
autor, George C. Drăgănescu (1900);
Espunerea situaţiunei generale a judeţului
Argeş (1900), de Ion P. Comăneanu (v.).
Imprimarea primelor ziare şi reviste din
Piteşti: Argeşulu (1876); Desceptarea (1876);
Salvarea (1876); Cultura (1878-1882);
Ţăranul (1882-1884). Activitate atestată
documentar: Istoria tipografiei în zona
argeşeană şi a Oltului vestic (1970), de
Augustin Z. N. Pop/Popescu (v.); 600 cărţi
argeşene (1980), de Nicolae Rizescu (v.);
Istoria municipiului Piteşti (1988); Camera
de Comerţ şi Industrie în istoria economiei
argeşene (2000). Dicţionarul presei argeşene
(2005), de Ilie Barangă (v.). Prestaţii publice,
licitaţii, alte implicări comunitare. (C.I.S.).

TIPOGRAFIA EMANOIL POPESCU
DIN PITEŞTI (A doua jumătate a secolului
XIX). Unitate productivă specializată, patron
fondator, Emanoil Popescu. Dotare tehnică
adecvată, colaborări cu edituri din Argeş,
Muscel, Olt. Volume de referinţă imprimate:
Thesa pentru doctoratu în medicină.
Presentată şi susţinută… de dr. N.I. Russel
asupra Methodei antiseptice de tratament în
chirurgie (1877), autor, Nicolae I. Russel;
Legende şi poesii istorice (1894), de N. P.
Boerescu, D. Bârzotescu, C.G. Mielcescu.
Consemnări în 600 cărţi argeşene (1980), de
Nicolae
Rizescu
(v.).
Alte
atestări
documentare. (C.I.S.).
TIPOGRAFIA EPARHIALĂ DIN
CURTEA DE ARGEŞ (Prima jumătate a
secolului
XX).
Unitate
productivă
specializată, aparţinând Episcopiei Ortodoxe
din Curtea de Argeş. Notificată, uneori,
Editura Sfintei Episcopii a Argeşului. Volume
de referinţă imprimate: Biblia ca unealtă
culturală
(1938),
de
Iuliu
Scriban
(arhimandrit); Sfătuire către cel ce voieşte să
se mărturisească. Tipărită după cărţile vechi
bisericeşti (1941); Luceferi din pustie. Din
viaţa şi luptele marilor cuvioşi (1942), în
româneşte, de Petre Andonescu (preot
profesor doctor); Cine grăieşte adevărul?
(1942), de Vasile Frujină (preot); Principiile
didactice în Epistolele Pauline în legătură

TIPOGRAFIA LIGA POPORULUI
DIN
PITEŞTI
(1919-1948).
Unitate
specializată, reprezentativă pentru reşedinţa
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municipiului Piteşti (1988). Alte atestări
documentare (C.I.S.).

Argeşului, achiziţionată (1919) prin Banca
Tehnică Argeşeană, Piteşti, fondator Dimitrie
Dima (v.). Proprietari (1924): Ioan I. Iotta
(v.), Maria Iotta, Dorina Iotta. Realizarea de
cărţi, ziare, reviste, ilustrate, formulare
administrative. Activitate agreată de Camera
de Comerţ şi Industrie, Prefectură, Primăria
urbană. Dotare tehnică adecvată, producţie
medie. Volume speciale: Mărăştii (1919), de
Ion Gr. Rădulescu (v.); Comuna Corbii din
Muscel şi locuitorii săi… (1921), de
Constantin Rădulescu-Codin (v.); Istoria
patriei (1925), de Virgil Lupescu (v.);
Anuarul oraşului Piteşti, Curtea de Argeş şi
al judeţului Argeş (1925), de Ion Gh.
Atanasiu şi Ion A. Vlădescu; Anuarul
general al oraşului Piteşti şi judeţului Argeş
(1936), autor, Vlad Furtună (v.), Editura
ziarului Presa, Piteşti. Implicări comunitare
permanente. Suport documentar: Anuarul
oraşului
Piteşti
(1936);
Mărturii
documentare, I (1988); Istoria municipiului
Piteşti (1988). Patrimoniu naţionalizat (1948),
preluat de Intreprinderea Poligrafică Argeş.
Diverse implicări comunitare. (C.I.S.).

TIPOGRAFIA
MODERNĂ
DIN
PITEŞTI (1923-1948). Unitate specializată,
reprezentativă pentru reşedinţa Argeşului.
Patron
fondator,
Traian
Novacovici.
Realizarea de cărţi, reviste, ziare, formulare
administrative. Volume speciale: Grecismul
din România şi urmaşii fanarioţilor; Pleacă
învăţătorii în război (teatru); Munca (1944),
de Constantin I. Gheorghe. Activitate agreată
de Camera de Comerţ şi Industrie, Prefectură,
Primăria urbană. Dotare tehnică adecvată,
utilaje cumpărate, parţial, de la Iosif Schreier
(v.), producţie medie. Preocupări integrate
Casei Novacovici (1852), profilată în
domeniile legătoriei, încadrării în rame,
cartonajului.
Implicări
comunitare
permanente. Nominalizări în: Mărturii
documentare, I (1988); Istoria municipiului
Piteşti (1988). Patrimoniu naţionalizat (1948),
preluat de Intreprinderea Poligrafică Argeş.
(C.I.S.).
TIPOGRAFIA MUSCELUL DIN
CÂMPULUNG
(1923-1948).
Unitate
reprezentativă, specializată în editarea de
cărţi, ziare, reviste, ilustrate, formulare
administrative. Patroni fondatori, Vasile S.
Marinescu şi Maria Marinescu. Activitate
agreată de Camera de Comerţ şi Industrie,
Prefectură, Primăria urbană. Dotare adecvată,
producţie de serie mică. Volume distincte:
Copil hoinar, de Simion Chiriţescu (1930);
Omagiu învăţătorilor pensionari din judeţul
Muscel. Biografii, lucrare colectivă (1933).
Imprimarea publicaţiilor locale: Ecoul (19301937), director-proprietar şi redactor –
responsabil, Adrian C. Popovici; Ecoul
muncii (1933-1937), redactor şi administrator,
Vasile S. Marinescu. Implicări comunitare
permanente. Diverse atestări documentare
(G.F.C.).

TIPOGRAFIA MIHAIL LAZĂR-FIU
DIN
PITEŞTI
(1900-1919).
Unitate
specializată, reprezentativă pentru reşedinţa
Argeşului. Patron fondator, Mihai M. Lazăr,
asociat, Robert Lazăr. Realizarea de cărţi,
ziare,
reviste,
ilustrate,
formulare
administrative. Activitate agreată de Camera
de Comerţ şi Industrie, Prefectură, Primăria
urbană. Dotare tehnică adecvată, producţie
medie. Volume speciale: Criză (1901), de
Grigore T. Coandă (v.); Găsirea unei surse
de apă artesiană (1904), de Opran Potîrcă;
Meseriaşul român şi legea meseriilor (1907),
de Ştefan Chicoş (v.); Mitologia şi cultul
(1910), de Ion Cuţui; Poezia munţilor (1916),
de
Nicolae
I.
Apostolescu
(v.).
Complementar: editură şi librărie proprii,
zona centrală a localităţii. Implicări
comunitare permanente. Patrimoniu cumpărat
de Dimitrie Dima (v.) prin Banca Tehnică
Argeşeană (1919). Nominalizări în Istoria

TIPOGRAFIA NOUA TIPOGRAFIE
DIN PITEŞTI (Sfârşitul secolului XIX –
Prima jumătate a secolului XX). Unitate
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TIPOGRAFIA RĂSĂRITUL DIN
PITEŞTI (1949-1956). Unitate productivă de
stat, constituită prin preluarea patrimoniului
tipografiilor particulare din Piteşti, unificate
la 6 decembrie 1948, respectiv: Artistica, Liga
Poporului, Modernă, Progresul, Română.
Administraţie unică, zona centrală urbană,
sediul fostei Edituri Artistica. Foruri tutelare
în Capitală: Centrala Industriei Poligrafice
(1949-1951);
Întreprinderea
Poligrafică
Constantin Dobrogeanu – Gherea (19511956). Colaborări cu structurile regionale
Argeş. Imprimare: cotidianul Secera şi
ciocanul, Piteşti (primul număr, 16 martie
1951); formulare administrative; broşuri pe
diverse teme. Puncte de lucru la: Câmpulung
(Muscel), Curtea de Argeş, Râmnicu Vâlcea,
Slatina (Olt). Coordonatori cunoscuţi: Vasile
Stenţer, Nicolae Georgescu, Marin Tenia,
Constantin Velciu. Suport documentar:
Istoria tipografiei în zona argeşeană şi a
Oltului vestic (1970), de Augustin Z.N.
Pop/Popescu (v.). Alte surse informale.
(C.I.S.).

productivă specializată, patroni asociaţi, Niţă
Rădulescu şi Brătănescu. Locaţie proprie,
dotări adecvate, diversificarea treptată a
preocupărilor, editură, legătorie, papetărie,
relaţii interne şi externe. Titluri de referinţă:
Dare de sémă asupra a 70 operaţiuni de
cataractă şi a 5 iridectomii (pupile
artificiale), parcticate cu succes la Secţiunea
de Ambulanţă Rurală Militară Argeş-Muscel
(1886), autor, Ion Şerbănescu. Imprimarea
gazetei Ţăranul (1881), redactor, Constantin
Dobrescu-Argeş (v.) şi a ziarului Luptătorul
(1888), apărut la Piteşti. Atestări de arhivă,
consemnări
bibliografice,
nominalizări
comunitare. (C.I.S.).
TIPOGRAFIA PROGRESUL DIN
PITEŞTI (? - 1948). Unitate specializată,
repprezentativă pentru reşedinţa Argeşului.
Patron fondator, Haralambie Rădulescu,
asociat, Gheorghe Brătănescu, succesori,
Smaranda M. Chiţescu, A. H. Rădulescu.
Realizarea de cărţi, ziare, reviste, ilustrate,
formulare administrative. Volume speciale:
Treizeci de zile în Banat (1911), de Petre
Godescu; Din vitejiile muscelenilor. 19161918 (1919), de Gheorghe I. Muşătescu;
Schiţă asupra luptei dusă pentru înfiinţarea
Partidului Ţărănesc… (1921), de Alexandru
Valescu (v.). Activitate agreată de Camera de
Comerţ şi Industrie, Prefectură, Primăria
urbană. Dotare tehnică adecvată, producţie
medie. Notificată, uneori, Tipografia S. M.
Chiţescu, Piteşti, editarea ziarului Ţărănismul
Argeşului (1944-1945). Conexiuni cu
imprimeriile: Noua tipografie Niţă Rădulescu,
editarea publicaţiei: Ţăranul (1881-1884),
redactor, Constantin Dobrescu-Argeş (v.);
Tipografia Alexandru H. Rădulescu, editarea
gazetei Ţărănismul (1930-1932); Tipografia
Petre Rădulescu (Piteşti). Nominalizări în:
Anuarul oraşului Piteşti (1936); Mărturii
documentare, I (1988); Istoria municipiului
Piteşti (1988). Patrimoniu naţionalizat (1948),
preluat de Întreprinderea Poligrafică Argeş.
Diverse atestări documentare. (C.I.S.).

TIPOGRAFIA
ROMÂNĂ
DIN
PITEŞTI (1910– 1948). Unitate productivă
specializată, patron fondator, Ştefan I.
Voicu/Voiculescu (v.). Locaţie permanentă,
zona centrală urbană, spaţii adecvate, utilaje
achiziţionate din Austria. Imprimare: cărţi,
ziare, reviste, afişe, formulare administrative.
Titluri speciale: De la iad la raiu (1935), de
Toma G. Popescu; Gazeta tineretului pentru
ştiinţă, artă şi literatură (1935); Omul liber
(1935-1936); Procesul mişcării antifasciste
din România. Petre Constantinescu-Iaşi,
Ana Pauker, Teodor Bugnariu, Iordan
Colef, Grigore Preoteasa, Ofelia Manole şi
ceilalţi (1936); Chipuri de legendă din
trecutul de lumină, de jertfă şi de biruinţă al
neamului. Popa Şapcă (1941), de Constantin
I. Gheorghe. Colaborări editoriale cu autori
din Argeş, Dâmboviţa, Muscel, Olt,
Bucureşti. Încetarea activităţii prin etatizarea
şi comasarea atelierelor de profil, integrate
Tipografiei
Răsăritul,
Piteşti
(1948).
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Valoroase atestări documentare, consemnări
bibliografice, implicări comunitare. (C.I.S.).

TIŢA, Ion (n. Domneşti, Argeş, 6
noiembrie 1951). Inginer, horticultură,
cercetător ştiinţific principal I, manager.
Liceul Domneşti, Argeş (1970), Institutul
Agronomic, Craiova, Dolj (1975). Doctorat,
ştiinţe agricole, Bucureşti (2002). Activitate
specializată: şef fermă, Cooperativa Agricolă
de Producţie, Vedea, Argeş (1975-1979);
Asociaţia
Economică
Intercooperatistă
Pomicolă, Vedea (1979-1984); inginer-şef,
Cooperativa Agricolă de Producţie, Bărăşti de
Vede, Olt (1984-1989); Staţiunea de
Cercetare pentru Viticultură şi Vinificaţie,
Ştefăneşti, Argeş (1989-2005); Institutul
Naţional de Cercetare pentru Biotehnologii
în Horticultură, Ştefăneşti, Argeş (2005~),
director
ştiinţific
(2005-2007).Volume
importante (autor, colaborare): Tehnologii
de multiplicare rapidă a materialului viticol
în condiţii controlate (2002); Biotehnologii
ecologice cu aplicaţii în horticultură şi
viticultură (2006); Tehnologii alternative de
producere a materialului horticol destinat
obţinerii produselor ecologice (2009);
Înmulţirea materialului viticol între spaţiul
genetic şi spaţiul de imagine (2011).
Numeroase studii, referate, comunicări,
reuniuni tematice naţionale şi internaţionale,
proiecte, granturi/contracte de cercetare
(cultura ţesuturilor vegetale). Membru,
diverse asociaţii profesionale în domeniu, alte
aprecieri publice. (C.D.B.).

TIPOGRAFIA ŞCOLII DE OFIŢERI
DE ARTILERIE DIN PITEŞTI (Prima
jumătate a secolului XX). Unitate productivă
specializată, for coordonator, Ministerul
Apărării Naţionale, Bucureşti. Locaţie, Şcoala
de Ofiţeri de Artilerie, Piteşti. Volume de
referinţă imprimate: Cercetări în domeniul
balisticei exterioare (1941), de Ion Linteş;
Tunele aerodinamice pentru cercetări
balistice (1942), de Ion Linteş; Ţevi cu
interior schimbător (1942) autori, Ion Linteş,
Ion Zamfirescu; Istorie militară. Studiul
campaniilor din antichitate până la 1866, I,
Ediţia a 2-a (1943), autor, Ion IliescuZănoagă. Realizarea unor periodice cu
tematică adecvată. Suport documentar: 600
cărţi argeşene (1980), autor, Nicolae Rizescu
(v.). Alte surse informale. (C.I.S.).
TIPOGRAFIA TRANSILVANIA DIN
PITEŞTI (Prima jumătate a secolului XX).
Unitate productivă specializată, fondator, Iosif
I. Schreier (v.). Notificat, uneori, Sreier.
Preluarea patrimoniului Tipografiei Gheorghe
Popescu/Poppescu, locaţie proprie, zona
centrală urbană. Activitate diversificată:
editură, librărie, legătorie, papetărie, relaţii
interne şi externe. Titluri de referinţă:
Cosmogoniile popoarelor civilizate din
vechime, cosmogonia biblică şi cosmogonia
ştiinţifică modernă (1907), autor, Irineu/Ion
Mihălcescu;
Originea
răzeşilor
şi
moşnenilor. Caracterul codevălmăşiei lor.
Studii sociale (1909), de Ion N. Angelescu
(v.); Şi totuşi, presa trebuie să fie liberă
(1922), de Mihail Mihăileanu (v.);
Responsabilitatea civilă a funcţionarilor
publici (1929), de Nicolae D. Ghimpa;
Monografia comunei Buneşti din judeţul
Argeş (1934), de Iancu I. Nicolae (v.).
Cumpărarea patrimoniului (1935), Traian P.
Novacovici (v.), noua denumire, Tipografia
Modernă,
Piteşti.
Valoroase
atestări
documentare,
consemnări
bibliografice,
nominalizări comunitare. (C.I.S.).

TIŢA, Ion I. (n. Brăduleţ, Argeş, 8
octombrie 1926). Inginer mecanic, manager.
Şcoala Militară de Meserii, Plopeni, Prahova
(1944), Liceul Industrial, Plopeni (1949),
Institutul de Mecanică, Braşov (1955).
Documentări externe, Franţa. Specializare,
industria de automobile. Activitate constantă,
Uzina Vasile Tudose/Întreprinderea de
Autoturisme,
Colibaşi/Mioveni,
Argeş:
tehnolog, supape (1955-1956); inginer
principal, pregătirea fabricaţiei (1956-1957);
şef birou/şef serviciu, tehnologie (19571966); şef serviciu, export (1968-1969); şef
serviciu, pregătirea fabricaţiei (1969-1972);
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1950). Volume importante: Consideraţii
radiologice şi sociale asupra pulmonilor la
20 000 de bolnavi văzuţi pe ecranul
radiologic (1935); Spitalul Ion C. Brătianu
Piteşti.
Serviciul
de
Radiologie
şi
Electrologie. Scurt istoric (1943). Temporar,
medic curant al scriitorului Liviu Rebreanu
(v.). Implicări în viaţa Cetăţii, participant la
activitatea Ateneului Popular Gheorghe
Ionescu-Gion şi a Căminului Cultural Argeş.
Nominalizat în Anuarul general al oraşului
Piteşti (1936); Istoria municipiului Piteşti
(1988). Aprecieri publice antume şi postume.
(C.G.C).

inginer-şef, concepţie (1972-1973); şef
serviciu, proiectare (1973-1987). Temporar,
secretar ştiinţific, Comisia Regională pentru
Coordonarea Cercetării Ştiinţifice Argeş
(1966-1968).
Contribuţii
directe
la:
dezvoltarea producţiei de piese auto;
realizarea autoturismelor Dacia 1100 şi
Dacia 1300; asimilarea licenţei de fabricaţie
Renault (Franţa) în România. Analize,
rapoarte, comunicări, reuniuni tematice
naţionale.
Membru,
diverse
foruri
profesionale în domeniu, alte aprecieri
publice. (M.T.D.).
TIŢA NICOLESCU, Gabriel I. (n.
Mozăceni, Argeş, 23 octombrie 1974). Jurist,
funcţionar de stat, parlamentar. Liceul
Electrotehnic, Curtea de Argeş (1993),
Academia de Poliţie Alexandru Ioan Cuza,
Bucureşti (1997). Doctorat, ştiinţe juridice,
Bucureşti
(2003).
Specializare,
psihopedagogie. Activitate în domeniu:
Inspectoratul Judeţean de Poliţie, Braşov,
Serviciul Investigarea Fraudelor (1997-2003).
Avocat, Baroul Braşov (2003~), arbitru,
Curtea de Arbitraj Comercial/Camera de
Comerţ şi Industrie, Braşov (2006~).
Colaborări
didactice,
Universitatea
Transilvania, Braşov (2002~). Deputat de
Braşov (2008-2012), reprezentând Partidul
Social Democrat. Volum important: Tratat de
drept al afacerilor (2009). Studii, articole,
emisiuni media, reuniuni tematice naţionale şi
internaţionale. Membru, diverse foruri
profesionale autohtone, alte aprecieri publice.
(A.A.D.).

TIULEANU, Adela (Sfârşitul secolului
XIX - Prima jumătate a secolului XX). Mare
proprietar funciar din Argeş. Întinse suprafeţe
de teren, localitatea Verneşti, plasa Argeş,
expropriate, parţial, prin Legea pentru
Reforma Agrară din 23 martie 1945,
adoptată de guvernul condus de Petru Groza,
ori deciziile ulterioare. Retrocedări selective,
către urmaşi, după 1990. Surse arhivistice şi
alte atestări documentare. (I.I.Ş.).
TIVIG, Mihai C. (Peştişani, Gorj, 7
noiembrie 1911 – Piteşti, Argeş, 21
septembrie 1986). Lucrător industrial,
militant politic, funcţionar de stat, manager.
Stabilit definitiv la Piteşti din 1952. Studii
liceale în Piteşti, recalificări periodice.
Membru marcant, Partidul Comunist Român.
Preocupări productive, unităţi patronale din
România (1929-1952). Distinct, în Argeş: şef,
Secţia Agricolă Regională (1952-1957);
vicepreşedinte, Comitetul Executiv, Sfatul
Popular Regional (1957-1965); preşedinte
(1965-1972): Uniunea Regională/Judeţeană a
Cooperativelor
de
Consum;
Uniunea
Judeţeană a Cooperativelor Agricole de
Producţie. Insistenţe pentru: diversificarea
serviciilor administrative din Argeş - Muscel;
consolidarea structurilor socialiste în mediul
rural; sporirea contribuţiei satelor la
constituirea fondului centralizat al statului;
gospodărirea eficientă a patrimoniului
colectivist; înfiinţarea echipei de fotbal

TIŢESCU, Vasile N. (Bădeşti,
Pietroşani, Muscel, 13 iulie 1898 – Piteşti,
Argeş, 1997). Medic primar, radiologie,
publicist, om de cultură, donator comunitar,
Liceul/Colegiul Ion C. Brătianu, Piteşti
(1918), Facultatea de Medicină Militară, Cluj
(1924). Activitate specializată: unităţi
operative din Transilvania (1924-1934);
cabinet particular, Piteşti (1934-1946), primul
aşezământ local (strada Industriei), dotat cu
aparat Rontgen; Spitalul Urban, Piteşti (1946-
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punerea în funcţiune a unor capacităţi
productive şi de cercetare în unităţile amintite;
privatizarea marilor obiective industriale din
Argeş-Muscel; retrocedarea parţială a
bunurilor confiscate de regimul comunist.
Studii, analize, rapoarte, interviuri, reuniuni
tematice naţionale şi internaţionale. Implicări
comunitare permanente. Aprecieri publice.
(I.T.B.).

Dinamo, Piteşti. Evidenţe operaţionale,
comunicări statistice, analize, rapoarte,
interviuri, reuniuni naţionale pe teme
adecvate. Diverse aprecieri publice antume şi
postume. (C.D.B.).
TOADER, Adina Michaela S. (n.
Brăila, 8 decembrie 1947). Arhitectă. Stabilită
la Piteşti, Argeş, din 1950. Liceul Nicolae
Bălcescu/Colegiul Ion C. Brătianu, Piteşti
(1965), Institutul de Arhitectură Ion Mincu,
Bucureşti (1972). Activitate specializată
permanentă, Institutul de Proiectare/SC
Proiect Argeş SA, Piteşti (1975~). Stil
funcţionalist. Edificii reprezentative finalizate
prin construcţii (în colaborare): Sediul
Finanţelor
Publice
Argeş;
Primăria
Topoloveni; zona rezidenţială Bulevardul
Petrochimiştilor,
Piteşti;
Policlinică
Topoloveni. Membră, Uniunea Arhitecţilor
din România (1972), Ordinul Arhitecţilor din
România (2001), Registrul Urbaniştilor din
România (2005). Contribuţii la evoluţia
arhitecturii argeşene contemporane. (A.I.M.).

TOADER, Marina I. (n. Chişinău,
Basarabia, 7 octombrie 1942). Chimist,
cercetător ştiinţific, publicistă. Căsătorită cu
Marin T. (v.), sora lui Emil I.
Constantinescu (v.). Activitate şi domiciliu la
Piteşti, Argeş (1944-2004). Şcoala Medie
Nicolae Bălcescu/Colegiul Ion C. Brătianu,
Piteşti (1960), Universitatea din Bucureşti
(1965). Documentări externe, state din
Europa. Preocupări didactice, Facultatea de
Chimie, Iaşi (1965-1968) şi de cercetare,
Combinatul Petrochimic/Arpechim, Piteşti
(1968-1998), şefă, Secţia Cercetare (19841991).
Domenii
prioritare:
compuşi
macromoleculari; spectroscopie în infraroşu;
elastomeri. Volum important: Spectroscopia
în infraroşu (1984, coautor). Studii, articole,
granturi/contracte de cercetare, reuniuni
tematice
naţionale
şi
internaţionale.
Contribuţii la evoluţia contemporană a
industriei chimice din Argeş. Implicări
constante în viaţa Cetăţii. Brevete pentru
cercetare aplicativă, alte aprecieri publice.
(E.F.H.).

TOADER, Marin S. (n. Roşiori,
Ialomiţa, 29 ianuarie 1942). Chimist, înalt
funcţionar de stat, manager. Domiciliat la
Piteşti, Argeş (1967-2004). Şcoala Medie
Nicolae Bălcescu, Medgidia, Constanţa
(1960), Universitatea Constantin I. Parhon,
Bucureşti (1965). Stagiu în Canada (19821983). Activitate specializată: Combinatul de
Îngrăşăminte Chimice, Turnu Măgurele,
Teleorman (1965-1966); Staţiunea de
Cercetări
Viticole,
Iaşi
(1966-1967);
Combinatul Petrochimic/SC Arpechim SA,
Piteşti, Centrul de Cercetare (1967-1970), şef
secţie adjunct, Piroliză II (1970-1974);
Institutul de Tehnologie Nucleară, Mioveni,
Argeş (1974-1997), şef, Secţia Coroziune şi
Chimia Apei (1994-1997). Membru marcant,
Partidul Naţional Ţărănesc-Creştin Democrat.
Director, Fondul Proprietăţii de Stat,
Sucursala Argeş (1997-1999). Distinct:
prefect de Argeş (1999-2000), reprezentând
guvernele conduse de Radu Vasile (v.) şi
Mugur Constantin Isărescu. Contribuţii la:

TOADER, Rodica M. (n. Piteşti,
Argeş, 31 octombrie 1967). Cadru didactic
universitar, matematică, publicist, cercetător
ştiinţific, Liceul Nicolae Bălcescu/Colegiul
Ion C. Brătianu, Piteşti (1986), Universitatea
din Bucureşti (1990). Doctorat, matematică,
Trieste, Italia (1997). Activitate în domeniu:
Institutul Politehnic, Bucureşti (1991-1997);
Universitatea Nova de Lisboa (1999-2000);
Universitatea de Studii, Udinese, Italia
(2002~). Volume (autor, coautor), studii,
referate, comunicări, reuniuni tematice
naţionale şi internaţionale. Membră, diverse
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foruri publice europene,
comunitare. (R.G.G.).

alte

şcoli din Transilvania, Dobrogea de Sud şi
Basarabia (1931~1942). Distinct, la Piteşti:
Şcoala Nr. 1 (1942-1950); Liceul de
Băieţi/Şcoala Medie Nr. 1/Şcoala Nicolae
Bălcescu/Colegiul Ion C. Brătianu (19501965). Studii, analize, referate, comunicări,
reuniuni tematice zonale şi naţionale.
Implicări constante în demersuri voluntare
privind:
lichidarea
analfabetismului;
generalizarea
învăţământului
elementar;
perfecţionarea cadrelor didactice; pregătirea
pentru concursurile de admitere în licee şi
facultăţi;
diversificarea
manifestărilor
cultural-artistice ale elevilor sau adulţilor.
Responsabilă,
Comisia
ştiinţifică
a
profesorilor umanişti din liceu, inspectormetodist, Secţia Regională de Învăţământ
Argeş, titlul Profesor fruntaş pe ţară (1958),
alte aprecieri publice antume şi postume.
(G.G.S.).

aprecieri

TOAMNA MUSCELEANĂ (19691989). Ciclu tradiţional de manifestări
educative, culturale, ştiinţifice, sportive,
iniţiate de forurile urbane Câmpulung, Argeş.
Ediţia XX (5-6 noiembrie 1988). Reuniuni
adecvate, spectacole artistice, simpozioane,
expoziţii tematice (artă plastică, invenţii şi
inovaţii, literatură), omagierea personalităţilor
originare din Muscel, întâlnire cu cetăţenii de
onoare ai oraşului, competiţii atletice, gale
cinematografice. Organizatori: Casa de
Cultură Tudor Muşatescu; Clubul Aro/Casa
Sindicatelor; Muzeul Orăşenesc; Consiliul
pentru Educaţie Fizică şi Sport, Câmpulung.
Colaborări cu instituţii judeţene de
specialitate. Atestări documentare. (C.C.C.).
TOAMNA PITEŞTEANĂ (2007~).
Ciclu anual de manifestări cu caracter
comercial, cultural, sportiv, edilitar. Prima
ediţie: 26-28 octombrie 2007, zona centrală
urbană, iniţiatori, Consiliul Local şi Primăria
Piteşti, primar, Tudor Pendiuc (v.). Expoziţii
cu vânzare de produse specifice sezonului,
programe
artistice,
întreceri
sportive,
finalizarea
unor
lucrări
gospodăreşti.
Colaborări directe: societăţi comerciale, firme
specializate; persoane fizice din mai multe
zone ale ţării; Teatrul Alexandru Davila,
Piteşti; Centrul Cultural, Piteşti; Direcţia
Judeţeană Argeş pentru Tineret şi Sport;
Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş; asociaţii
profesionale şi obşteşti. Relatări de presă,
emisiuni media, consemnări în volumul
Piteşti. 20 de ani de istorie. 1989-2009,
editat, 2009. Alte notificări documentare.
(C.C.C.).

TODEROIU, Filon I. (n. Voineşti,
Lereşti, Muscel, 29 iunie 1946). Economist,
profesor universitar, cercetător ştiinţific
gradul I, manager. Liceul/Colegiul Dinicu
Golescu,
Câmpulung,
Argeş
(1965),
Academia de Studii Economice, Bucureşti
(1970). Doctorat, ştiinţe economice, Bucureşti
(1998). Activitate specializată în Capitală:
jurnalist, cotidianul Scînteia (1970-1974);
cercetător, Institutul de Economie Agrară,
Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice
(1974-1990); şef sector/departament (19901999), director adjunct (2008~), Institutul de
Economie Agrară, Academia Română; şef
sector (1999-2008), Institutul Naţional de
Cercetări Economice Costin C. Kiriţescu,
Academia
Română
(director
general
interimar, 2005-2006). Preocupări didactice:
Universitatea
Spiru
Haret
(1995~);
Universitatea din Piteşti. Conducător de
doctorat (2008). Volume importante (autor,
colaborare): Forţa economică a agriculturii
– componentă suport a dezvoltării rurale
(1996); Economia şi protecţia mediului
(1997)); Agricultura – resurse şi eficienţă.
Retrospectivă
semiseculară
(2002);
Structurile agrare şi viitorul politicilor

TOBESCU, Gabriela P. (Craiova,
Dolj, 20 octombrie 1907 – Argeş, 23
noiembrie 1994). Profesoară gradul I, limba şi
literatura română, publicistă. Stabilită
definitiv la Piteşti, din 1942. Liceul de Fete,
Craiova (1925), Universitatea din Bucureşti
(1930). Activitate specializată permanentă,
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1917), erou al Primului Război Mondial
(1916-1918), Frontul din Moldova, căsătorit
cu Ioana T. Paraschiv, patru copii; Gheorghe
M. T. (v.); Ion M. T. (v.); Constantin M.
T./Dobre, combatant, Al Doilea Război
Mondial (1941-1945), erou, Frontul de Est
(1944); Iulian Gh. T. (v.); Aurel Corneliu I.
Gh. T. (n. Piteşti, Argeş, 3 ianuarie 1962,
inginer, autovehicule rutiere, fiul lui Iulian
Gh. T. (v.), Liceul Nicolae Bălcescu/Colegiul
Ion C. Brătianu, Piteşti (1980), Facultatea
Tehnică, Piteşti (1986); activitate specializată,
Piteşti (1986~); Cristina Daniela I. Gh.
T./Iftode (n. Piteşti, 13 martie 1971), inginer
transporturi, fiica lui Iulian Gh. T. (v.), soră
cu Aurel Corneliu I. Gh. T.; Liceul Nicolae
Bălcescu/Colegiul Ion C. Brătianu, Piteşti
(1980), Facultatea Tehnică, Piteşti (1986);
activitate specializată, Piteşti (1986~);
Cristina Daniela I. GH. T./Iftode (n. Piteşti,
13 martie 1971), inginer transporturi, fiica lui
Iulian Gh. T. (v.), soră cu Aurel Corneliu I.
Gh. T.; Liceul Nicolae Bălcescu/Colegiul Ion
C. Brătianu,
Piteşti (1989), Institutul
Politehnic, Bucureşti (1994), activitate în
domeniu, căi ferate, Suceava (1994-2001),
stabilită în Canada (2001); Cornelia Ilinca
Gh. T. (n. Teiu, Argeş, 27 aprilie 1937),
farmacistă, manager, fiica lui Gheorghe T.
(v.), soră cu Iulian T. (v.); Şcoala Medie Nr.
2/Colegiul Zinca Golescu, Piteşti (1955),
Institutul de Medicină şi Farmacie, Bucureşti
(1963); activitate preponderentă, Farmacia Nr.
4, Piteşti (1965-1992), acţionar majoritar
(1991~); Petru Bogdan D./Mihăilescu (n.
Piteşti, 30 iunie 1959); inginer, construcţii de
maşini, manager; fiul Corneliei Ilinca T.;
Liceul Nicolae Bălcescu/Colegiul Ion C.
Brătianu, Piteşti (1977), Institutul Politehnic,
Timişoara (1982); activitate specializată,
Întreprinderea de Autoturisme/SC Automobile
SA, Colibaşi/Mioveni, Argeş (1982-1995),
patron fondator, SC Arax SRL, Piteşti
(1995~); Adrian Pompiliu P./Mirea (n.
Piteşti, 24 aprilie 1965), jurist, fiul Corneliei
Ilinca T.; Liceul Industrial, Colibaşi (1983),
Universitatea Hyperion, Bucureşti, activitate
permanentă în Capitală; Ionel Doru I. T.

agrare (2003); Agricultura şi spaţiul rural
românesc din perioada dezvoltării durabile
(2006). Numeroase studii, articole, proiecte,
granturi/contracte de cercetare, reuniuni
tematice naţionale şi internaţionale. Membru
activ, vicepreşedinte, preşedinte, diverse
foruri ştiinţifice naţionale sau continentale.
Implicat în realizarea unor programe
comunitare. Aprecieri publice. (C.D.B.).
TODOR, Ion (Turda, Cluj, 18 iulie
1914 – Taberna, Spania, 4 august 1981).
Profesor universitar, botanică, manager.
Integrat preocupărilor argeşene din 1960.
Liceul din Turda (1931), Universitatea
Ferdinand I, Cluj (1936), Facultatea de
Agronomie, Cluj (1959). Doctorat, ştiinţe
naturale, Cluj (1946). Cercetător, Institutul de
Botanică Sistematică din Cluj (1938-1943).
Activitate didactică: Universitatea din Cluj
(1943-1950); Institutul Agronomic, Cluj
(1943-1945); Institutul Agronomic din
Bucureşti (1951-1962), şef, Catedra de
Botanică (1953-1958); Institutul Pedagogic de
3 ani, Piteşti, Argeş (1962-1972), şef de
catedră (1962-1966), decan, Facultatea de
Ştiinţe Naturale şi Agricole (1966-1967,
1969-1972), rector (1967-1968). Profesor
universitar din 1951. Volume importante:
Botanica (1956, 1960, în colaborare),
Botanica sistematică (1966, în colaborare),
Mic atlas de plante din flora Republicii
Socialiste România (1968). Numeroase
studii, articole, referate, reuniuni tematice
naţionale şi internaţionale. Membru, diverse
asociaţii profesionale în domeniu. Contribuţii
deosebite la înfiinţarea muzeelor Institutului
Agronomic din Bucureşti, Institutului
Pedagogic din Piteşti, Secţiei Ecologie,
Muzeul Judeţean Argeş. Aprecieri publice
antume şi postume. (M.C.S.).
TOMA (Secolul XIX~). Familie
tradiţională din Ţuţuleşti, Suseni, Argeş.
Proprietari rurali şi urbani, funcţionari de stat,
cadre didactice, ofiţeri, ingineri, farmacişti,
medici, economişti, manageri, publicişti. Mai
cunoscuţi: Marin T. (? – Mărăşti, Vrancea,
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din localitatea Valea lui Mihai (1971),
Institutul de Medicină şi Farmacie, Bucureşti
(1977). Doctorat, ştiinţe medicale, Bucureşti
(2006). Documentări externe. Activitate
specializată: Circumscripţia Sanitară Uda,
Argeş (1977-1978); Dispensarul Întreprinderii
de Autoturisme, Colibaşi/Mioveni, Argeş
(1978-1980); Institutul Constantin I. Parhon,
Bucureşti (1980-1983); Spitalul Judeţean
Argeş (1984~), şefă, Secţia Endocrinologie
(1984~),
fondatoare,
Laboratorul,
hermonologie şi ultrasonografie endocrină
(1992). Primariat, Bucureşti (1991). Atestări
convergente: osteodensiometrie, tiroidologie,
ecografie. Preocupări didactice, Facultatea de
Ştiinţe/Asistenţă Medicală, Universitatea din
Piteşti, Argeş (2009~). Scrieri importante:
Monitorizarea sindroamelor prin deficit
iodat într-o fostă regiune endemică din
România, după implementarea iodării
universale a sării (2004); Efectele iodării
universale a sării asupra endemiei de guşă
din judeţul Argeş (2005); Persistenţa
cretinismului endemic neurologic într-o
veche zonă endemică carpatică (2005;);
Tiroglobulina,
marker
biochimic
în
sindroamele prin deficit iodat. Date
regionale
–
judeţul
Argeş
(2007).
Comunicări, reuniuni tematice naţionale şi
internaţionale, state din America de Nord,
Asia, Europa. Membră: Comisia de
Endocrinologie,
Ministerul
Sănătăţii,
Bucureşti (1998~); conducerea Societăţii
Române de Endocrinologie (2007-2009);
Comitetul Ştiinţific de organizare a
congreselor naţionale, Timişoara (2004),
Piteşti (2007); alte foruri autohtone şi
continentale în domeniu. Coordonarea
programului sectorial boli endocrine pentru
Argeş-Muscel (1995~). Importante aprecieri
publice. (C.G.C.).

(Piteşti, 21 august 1940 – Piteşti, 23 ianuarie
2000), profesor gradul I, geografie, fiul lui
Ion M. T. (v.); Şcoala Nr. 1 Nicolae
Bălcescu/Colegiul Ion C. Brătianu, Piteşti
(1958), Universitatea din Bucureşti (1964);
activitate didactică permanentă, instituţii de
învăţământ din Argeş; studii, articole,
comunicări, reuniuni tematice naţionale
adecvate; Alexandru Dan I. D. T. (n. Piteşti,
12 decembrie 1971), fizician, fiul lui Ionel
Doru I. T.; Liceul/Colegiul Zinca Golescu,
Piteşti (1990), Universitatea din Bucureşti
(1995), doctorat, modelare matematică,
Piteşti
(2005);
activitate
specializată:
Institutul de Cercetări Nucleare, Mioveni
(1995-1998); Piteşti (1998~); Smaranda
Nicoleta Cristina I. T./Simoni (n. Piteşti, 6
decembrie 1978), cadru didactic universitar,
geografie, fiica lui Ionel Doru I. T., soră cu
Alexandru Dan I. D. T.; Liceul/Colegiul
Zinca Golescu, Piteşti (1997), Universitatea
de Vest, Timişoara (2001); doctorat,
geomorfologie, Bucureşti; activitate în
domeniu, instituţii de învăţământ superior din
Argeş (2001~); volume, studii, articole,
reuniuni tematice; Vicenţiu Paul I. T. (n.
Piteşti, 6 iunie 1945), economist, fiul lui Ion
T. (v.), frate cu Ionel Doru I. T.; Şcoala
Medie Nicolae Bălcescu/Colegiul Ion C.
Brătianu, Piteşti (1963), Institutul de Studii
Economice, Bucureşti (1968); activitate în
domeniu, unităţi industriale din Balş (Olt) şi
Bucureşti; Alexandru V. P. T. (n. Bucureşti,
7 iunie 1991), sportiv de performanţă, înot;
fiul lui Vicenţiu Paul I. T.; studii liceale şi
superioare în Capitală; legitimat, cluburi
importante din Bucureşti; iniţiative private în
domeniu. Conexiuni cu familiile: Podoleanu
(Teiu); Udrescu (Bogaţi); Popescu (Piteşti);
State (Suseni); Stemate (Bucureşti). Implicări
permanente în proiecte comunitare. Aprecieri
publice. (N.P.L.).

TOMA, Dumitru N. (n. Vrăneşti,
Călineşti, Muscel, 21 februarie 1935). Inginer,
construcţii hidrotehnice, manager, publicist.
Liceul de Băieţi Nr. 1/Colegiul Ion C.
Brătianu, Piteşti, Argeş (1952), Institutul de
Construcţii, Bucureşti (1957). Documentări

TOMA, Aurelia Adriana Gh. (n.
Valea lui Mihai, Bihor, 2 decembrie 1952).
Medic primar, endocrinologie, manager,
poliglot (engleză, franceză, maghiară),
publicist. Stabilită în Argeş din 1977. Liceul
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înalte (1995); Metodologia programării,
planificării, întocmirii şi desfăşurării unui
exerciţiu cu tematica Parteneriat pentru
Pace. General de brigadă. Conducător de
doctorat în domeniu. Distincţii militare şi
civile, alte aprecieri publice (G.I.N.).

externe. Activitate permanentă în domeniu:
şef atelier, Institutul de Proiectare Argeş
(1957-1964;
1966-1967);
şef
lot,
Întreprinderea de Foraje pentru Alimentare cu
Apă, Bucureşti (1964-1965); şef colectiv,
Institutul Proiect, Bucureşti (1965-1966); şef
adjunct, Secţia Gospodărie Comunală Argeş
(1967-1968). Distinct: director (1968-1973),
inginer-şef (1973-1990), Întreprinderea de
Gospodărie Comunală şi Locativă Argeş;
inspector, Prefectura Argeş (1990-1993);
administrator fondator/expert tehnic, societăţi
comerciale private (1993~). Contribuţii
directe la: elaborarea studiilor privind
alimentarea cu apă a localităţilor din ArgeşMuscel; realizarea Staţiei de Tratare a Apei
(Budeasa), magistralelor şi rezervoarelor de
mare capacitate pentru zonele urbană şi
periurbană Piteşti; punerea în funcţiune a
Staţiei de Epurare Biologică Piteşti;
redimensionarea
complexelor
balneare
Brădet, Bădeşti (Bârla), Bughea de Sus.
Volume importante: Personalităţi din
Vrăneşti; Biserica de la Vrăneşti. Analize,
rapoarte, interviuri, reuniuni tematice
autohtone. Membru marcant, Partidul Liberal
1993/PL’93, preşedinte fondator, Filiala
Argeş (1993-1998). Consilier municipal
(1993-1995), consilier judeţean (1995-1996;
1996-2000), alte aprecieri publice. (G.N.P.).

TOMA, Gheorghe M. (Ţuţuleşti,
Suseni, Argeş, 28 februarie 1909 – Piteşti,
Argeş, 23 august 1979). Profesor gradul I,
geografie, manager, publicist. Liceul/Colegiul
Ion C. Brătianu, Piteşti (1930), Universitatea
din Bucureşti (1934). Activitate didactică
permanentă: Facultatea de Geografie,
Bucureşti, custode bibliotecă (1933-1938),
Liceul Comercial, Sălişte, Sibiu (1938-1941);
Liceul/Colegiul Ion C. Brătianu/Nicolae
Bălcescu, Piteşti (1944~1969), director (19521955). Temporar: director, Şcoala Nr. 3
Piteşti; inspector, Secţia de Învăţământ a
Regiunii
Argeş.
Volume
importante:
Monografia comunei Ţuţuleşti - Argeş
(1963); Geografia regiunii Argeş (1965),
reeditări ulterioare (în colaborare). Studii,
articole, comentarii, note de călătorie,
reuniuni tematice autohtone. Membru, diverse
foruri știinţifice în domeniu. Preşedinte,
Societatea de Ştiinţe Geografice din România,
Filiala Piteşti. Implicări constante în viaţa
Cetăţii. Aprecieri comunitare antume şi
postume. (I.S.B.).

TOMA, Gheorghe C. (n. Domneşti,
Muscel, 15 noiembrie 1949). Ofiţer de
carieră, tancuri şi auto, profesor universitar,
general. Şcoala Militară de Ofiţeri Activi
Tancuri şi Auto Mihai Viteazul, Piteşti, Argeş,
Academia Militară, Bucureşti, Facultatea de
Arme Întrunite, Colegiul Superior de Stat
Major, Bucureşti. Doctorat, ştiinţe militare,
Bucureşti. Activitate didactică: Academia de
Înalte Studii Militare, Colegiul de Comandă şi
Stat Major, Bucureşti (decan). Volume
importante (autor, coautor): Curs de Stat
Major, I, II, III (1988-1989); Metode şi
tehnici de evaluare a cunoştinţelor (1992);
Particularităţile
acţiunilor
de
luptă
desfăşurate de blindate în zone cu lucrări de
hidroamelioraţii şi în teren şes cu culturi

TOMA, Ion M. (Ţuţuleşti, Suseni,
Argeş, 10 iulie 1912 – Piteşti, Argeş, 30 iulie
1994). Ofiţer de carieră, artilerie, general.
Frate cu Gheorghe M. T. (v.). Liceul Militar
Nicolae Filipescu, Mănăstirea Dealu,
Târgovişte, Dâmboviţa (1929), Şcoala
Militară Ofiţeri de Artilerie, Timişoara
(1935), Institutul Politehnic, Bucureşti.
Activitate în domeniu: Regimentul 6 Artilerie,
Piteşti/Curtea
de
Argeş
(1935-1946).
Combatant, Al Doilea Război Mondial:
Frontul de Est (1941-1944), evidenţiat în
luptele din Basarabia şi Ucraina; Frontul de
Vest
(1944-1945),
funcţii
operative,
confruntările din Transilvania, Ungaria,
Slovacia. Ulterior, comandant: Brigada 213
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Piteşti (1967-1984); inspector de specialitate,
Inspectoratul Judeţean Argeş pentru InvestiţiiConstrucţii (1984-1991); inspector, Banca
Comercială Română, Sucursala Argeş (19912007). Temporar, expert, Comisia Economică
a Municipiului Piteşti. Evaluator tehnic şi
judiciar, autorizat. Contribuţii la realizarea
unor mari obiective de investiţii: Combinatul
Petrochimic, Piteşti; Staţia de Tratare Apă,
Budeasa; Staţia de Transformare, Bradu;
Combinatul de Lianţi, Câmpulung; Banca
Comercială Română, Sucursala Argeş. Studii,
analize, rapoarte, reuniuni tematice naţionale
în domeniu. Aprecieri publice. (G.N.P.).

Artilerie Grea, Bârlad, Vaslui (1952-1954);
Brigada 99 Artilerie, Caracal, Olt (19541960); Divizia Artilerie – Infanterie, Slatina,
Olt (1960-1964). General maior. Analize,
rapoarte, interviuri, reuniuni tematice,
emisiuni media. Ordine şi medalii române,
germane, sovietice. Preşedinte, Asociaţia
Naţională a Veteranilor de Război (MApN),
Filiala Argeş (1990-1994), alte implicări
comunitare. Aprecieri publice antume şi
postume. (G.I.N.).
TOMA, Iulian Gh. (n. Teiu, Argeş, 19
iulie 1934). Inginer, energetică, manager,
publicist, fiul lui Gheorghe M. T. (v.). Liceul
de Băieţi Nr. 1/Colegiul Ion C. Brătianu,
Piteşti, Argeş (1952), Institutul Politehnic,
Bucureşti (1959). Stagiu, Statele Unite ale
Americii (1991). Căsătorit cu Elena Iacob
(1934-2012), inginer chimist. Activitate
specializată în sectorul termoficării: Uzina de
Sodă, Govora, Vâlcea (1959-1961); Trustul
de Construcţii Argeş (1961-1968), inginer
energetic şef (1963-1968); Rafinăria de
Petrol, Piteşti (1968-1972), şef secţie,
Centrala Electrică de Termoficare Piteşti-Sud
I.; inspector-şef, Inspecţia Teritorială pentru
Controlul Gospodăririi Combustibililor şi
Energiei, Piteşti (1972-1980); director,
Inspectoratul Teritorial Fonduri Fixe, Piteşti
(1980-1989); inspector-şef/director, Agenţia
Română pentru Conservarea Energiei, Filiala
Teritorială Piteşti (1989-1996). Contribuţii
directe la punerea în funcţiune, exploatarea şi
depanarea marilor sisteme energetice din
Argeş, Olt, Vâlcea. Inovaţii brevetate. Volum
important: O viaţă de om (2011). Numeroase
studii, articole, reuniuni tematice naţionale.
Membru, diverse foruri profesionale în
domeniu, alte aprecieri publice. (G.N.P.).

TOMA, Venera Maria R. (n. Costeşti,
Argeş, 3 martie 1934). Artist plastic, pictură,
institutoare gradul I. Studii liceale (1952) şi
superioare (1958). Activitate în domeniu,
unităţi de învăţământ din Argeş. Expoziţii în
ţară (Bucureşti, Costeşti, Piteşti). Exprimări
externe: Australia, Danemarca, Federaţia
Rusă, Norvegia, Suedia. Schimburi de
experienţă şi parteneriate, Ţările Nordice.
Implicări în diverse proiecte de voluntariat
civic, Centrul Intergeneraţional, Costeşti.
Consemnări critice favorabile, alte aprecieri
comunitare. (S.C.N.).
TOMECI,
Filofteia
(Domneşti,
Muscel, 16 iunie 1902 – Miercurea-Ciuc,
Harghita, 20 mai 1960). Proprietar rural,
lucrător agricol, Brădet, Muscel, militant
politic. Soţia lui Gheorghe T. (v.). Implicată
în sprijinirea Grupului de rezistenţă armată
anticomunistă Haiducii Muscelului, condus de
Toma Arnăuţoiu (v.). Urmărită de Securitate,
arestată (22 iunie 1958), anchetată, torturată,
judecată la Piteşti, Argeş. Condamnată,
Tribunalul Militar Regiunea II, Bucureşti (21
septembrie 1959) la 14 ani muncă silnică,
executaţi parţial. Confiscarea totală a averii.
Deces premeditat, Penitenciarul MircureaCiuc (20 mai 1960). Diverse atestări
documentare, aprecieri publice postume.
(I.I.P.).

TOMA, Petre C. (n. Cocu, Argeş, 29
iunie 1943). Inginer, construcţii civile,
industriale şi agricole. Şcoala Medie Nicolae
Bălcescu/Colegiul Ion C. Brătianu, Piteşti,
Argeş (1961), Institutul Politehnic Gheorghe
Asachi, Iaşi. Activitate specializată: şef lot,
şef şantier, Trustul de Construcţii Industriale,
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TOMECI, Gheorghe I. (Galeş,
Brăduleţ, Argeş, 9 martie 1899 – Jilava, Ilfov,
18/19 iulie 1959). Proprietar rural, lucrător
forestier, militant politic, martir. Membru
activ,
Grupul
de
rezistenţă
armată
anticomunistă Haiducii Muscelului, condus de
Toma Arnăuţoiu (v.). Urmărit de Securitate,
capturat (20 mai 1958), cercetat, torturat la
Piteşti, Argeş. Judecat, proces public, Depoul
Căilor Ferate Române, Piteşti, condamnat la
moarte, Tribunalul Militar, Regiunea II,
Bucureşti. Executat
(18/19 iulie 1959),
Penitenciarul Jilava, împreună cu alţi membri
ai Grupului. Confiscarea totală a averii.
Sentinţe drastice ulterioare pentru soţia sa,
Filofteia N. T. (v.), şi fiul lor Ioan Gh. T.,
condamnat, 20 de ani muncă silnică (21
septembrie 1959), executaţi, parţial, eliberat
prin Decretul de amnistie generală (1964).
Importante atestări documentare. Diverse
aprecieri publice postume. (I.I.P.).

proprii la cerinţele europene. Analize,
rapoarte, reuniuni tematice naţionale şi
continentale. Membru, diverse asociaţii
profesionale în domeniu, alte aprecieri
publice. (M.T.D.).
TOMESCU, Gheorghe I. (Secolul
XX). Profesor, gradul I, limba română, jurist,
manager, publicist. Originar din Mioarele,
Muscel. Frate cu Petre T. (v.). Studii liceale
şi universitare la Bucureşti şi Cluj.
Combatant, Al Doilea Război Mondial,
Frontul de Vest (1944-1945). Activitate
didactică, unităţi de învăţământ din Banat.
Volume
importante
(în
colaborare):
Monografia şcolii noastre (1937); Din eroii
culturii naţionale (1938); Monografia
Liceului Gătaia, Timiş (1970); Monografia
comunei Gătaia (1972); Din folclorul
bănăţean (1972). Studii şi cercetări
sociologice, publicate în: Şcoala bănăţeană;
Ecoul; Vestul; Drapelul roşu. Diverse
responsabilităţi
comunitare.
Implicări
constante în realizarea anumitor proiecte
locale. Membru, foruri ştiinţifice autohtone,
alte aprecieri publice. (G.G.S.).

TOMESCU, Dumitru N. (n. Piteşti,
Argeş, 6 ianuarie 1946). Inginer, metalurgie,
manager.
Şcoala
Medie
Nicolae
Bălcescu/Colegiul Ion C. Brătianu, Piteşti
(1964), Institutul Politehnic, Bucureşti (1969),
specializare, industria de automobile.
Exprimări externe: Cehoslovacia, Elveţia,
Germania de Est, Indonezia, Polonia,
Republica Populară Chineză, Statele Unite ale
Americii.
Activitate
permanentă,
Întreprinderea
de
Autoturisme
Colibaşi/Mioveni, Argeş: tehnolog (19691971); şef atelier/şef secţie schimb/şef secţie
coordonator, Turnătorie Fontă Cenuşie (19711978); şef secţie coordonator, Turnătorie Bloc
Motor (1978-1979); inginer-şef, sectoare
calde (1979-1983); şef, Serviciu cooperare în
producţie,
Centrala
Industrială
de
Autoturisme (1983-1990); director general,
SC Autoro SA, Piteşti (1990-1993); director,
cooperare în producţie şi control, SC
Automobile SA, Mioveni (1993-2001).
Contribuţii
directe
la:
fabricarea
autoturismelor din gama Dacia pe Platforma
Industrială Piteşti - Est; retehnologizarea
segmentelor amintite; adaptarea experienţei

TOMESCU, Gheorghe (Ţigăneşti,
Topoloveni, Muscel, 1891 – Botoşani, 1962).
Proprietar rural, preot, militant politic.
Activitate pastorală, parohii de pe Valea
Cârcinovului. Membru marcant, Partidul
Naţional Ţărănesc, apropiat lui Ion Mihalache
(v.). Înrudit cu Niculina Mihalache, soţia
liderului amintit, deportată la Dâlga, Bărăgan,
ajutată, periodic, cu bani, medicamente,
produse alimentare. Urmărit de Securitate,
arestat, anchetat, încarcerat, penitenciarele
Aiud (Alba) şi Botoşani. Deces premeditat
(1962). Importante consemnări familiale.
Diverse aprecieri publice antume şi postume.
(I.I.P.).
TOMESCU, Gheorghe Gh. (Zărneşti,
Mălureni, Argeş, 1 decembrie 1959 – Piteşti,
Argeş, 1 noiembrie 2013). Economist, jurist,
manager. Liceul Economic/Colegiul Maria
Teiuleanu, Piteşti (1978), Academia de Studii
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TOMESCU, Mădălina Gh. (n. Valea
Popii, Mihăeşti, Argeş, 30 ianuarie 1971).
Jurist, cadru didactic universitar, publicistă.
Liceul
Pedagogic,
Bucureşti
(1989),
Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir,
Bucureşti (1996). Documentări externe, state
din Uniunea Europeană. Doctorat, ştiinţe
juridice,
Bucureşti
(2004).
Activitate
specializată în Capitală: învăţătoare, Colegiul
Mihai Eminescu (1989~2003); inspector,
Inspectoratul Şcolar Municipal (1998);
Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir
(2003~), secretar ştiinţific, Facultatea de
Ştiinţe Politice (2003~). Volume importante:
Gramatica practică pentru ciclul primar
(1993); Educaţie rutieră – educaţie pentru
viaţă (2004, în colaborare); Jus cogens între
teoria şi practica relaţiilor internaţionale
(2005); Administraţie publică (2006, în
colaborare). Articole, studii, analize, reuniuni
tematice naţionale şi internaţionale, proiecte
civice pentru combaterea discriminării.
Membră, diverse foruri profesionale în
domeniu, vicepreşedintă, Liga Apărării
Drepturilor Omului, Bucureşti, alte aprecieri
comunitare. (I.F.B.).

Economice, Bucureşti (1983), Facultatea de
Drept, Universitatea din Bucureşti (1991).
Economist: Oficiul Judeţean de Turism,
Argeş (1983-1989); şef birou (1989-1990);
SC Turism Posada SA, Curtea de Argeş,
director fondator (1990-1993). Ulterior,
judecător, Judecătoria Piteşti(1993-1999),
vicepreşedinte
(1999-2009).
Distinct:
preşedinte, Tribunalul Argeş (2009-2013),
demersuri favorabile privind edificarea noului
sediu al instituţiei, Bulevardul Ion C.
Brătianu, zona centrală urbană, Piteşti. Studii,
analize, rapoarte, reuniuni tematice naţionale.
Documentări externe. Implicări constante în
viaţa
Cetăţii.
Membru,
Asociaţia
Magistraţilor din România, Filiala Piteşti
(2003), alte aprecieri publice antume şi
postume. (A.A.D.).
TOMESCU, Marian I. (n. Găeşti,
Dâmboviţa, 9 septembrie 1937). Inginer,
zootehnie, funcţionar de stat, manager.
Stabilit în Argeş, din 1962. Şcoala Medie
Tehnică Zootehnică, Găeşti (1955), Institutul
Agronomic Nicolae Bălcescu, Bucureşti
(1961). Iniţial, inginer, Gospodăria Agricolă
Colectivă, Ziduri, Râmnicu Sărat, Buzău
(1861-1962). Activitate specializată în Argeş:
inginer şef, Gospodăria Agricolă Colectivă,
Colţu, Ungheni (1962-1966); şef sector,
Creşterea Animalelor, Consiliul Agricol
Raional, Costeşti (1966-1968); şef serviciu /
director sector zooveterinar (1968-1973;
1982-1985), director, sector industrie
alimentară (1987-1997), Direcţia Generală
pentru Agricultură şi Industrie Alimentară
Judeţeană; inginer-şef (1973-1976), director
(1978-1982),
Fabrica
de
Nutreţuri
Combinate, Costeşti; inspector, Banca
Agricolă, Piteşti (1985-1967). Studii,
normative, analiza, rapoarte, reuniuni
tematice naţionale în domeniu. Contribuţii
directe la organizarea şi funcţionarea
unităţilor din sistemul creşterii animalelor în
Argeş-Muscel pentru etapele enunţate.
Diverse implicări comunitare. Aprecieri
publice. (C.D.B.).

TOMESCU, Mirela Cleopatra N. (n.
Piteşti, Argeş, 4 noiembrie 1957). Medic
primar,
cardiologie,
publicistă.
Liceul/Colegiul Zinca Golescu, Piteşti (1975),
Institutul de Medicină şi Farmacie, Timişoara
(1982). Stagiu: Spania (1991). Doctorat,
ştiinţe medicale, Bucureşti (1994). Activitate
specializată:
Clinica Medicală/Ascar,
Timişoara (1982~). Preocupări didactice,
Universitatea de Medicină şi Farmacie,
Timişoara.
Volume
importante
(în
colaborare): Compendiu de semiologie
medicală. Aparatul digestiv; Aparatul renourinar (1996). Studii, analize, rapoarte,
granturi/contracte de cercetare, reuniuni
tematice naţionale şi internaţionale. Membră,
diverse foruri ştiinţifice autohtone sau
continentale, alte aprecieri publice. (C.G.C.).
TOMESCU, Nicolae I. (Câmpulung,
Muscel, 7 ianuarie 1891 - ?). Proprietar urban,
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ştiinţifice autohtone sau europene, alte
aprecieri comunitare, antume şi postume.
(C.G.C.).

funcţionar guvernamental, literat. Suprafeţe
de teren, imobile, alte bunuri cu valoare
deosebită, Câmpulung şi Bucureşti. Şcoală
Secundară, Curtea de Argeş (1909), Şcoala de
Ştiinţe Administrative, Bucureşti (1913).
Activitate permanentă în Capitală: şef de
birou,
Inspectoratul
General
Sanitar,
Ministerul Apărării Naţionale. Volum
important: Slujbă cu bucluc (1937). Schiţe
umoristice, reportaje, cronici, interviuri,
comentarii, publicate în reviste sau ziare din
ţară. Diverse aprecieri publice antume şi
postume. (I.I.B.).

TOMOZEI, Gheorghe (Bucureşti, 29
aprilie 1936 – Bucureşti, 31 martie 1997).
Scriitor, editor, proprietar urban. Domiciliu
tradiţional la Câmpulung, Argeş. Şcoala
Medie Nr. 1/Liceul Nicolae Bălcescu,
Târgovişte, Dâmboviţa (1954), Şcoala de
Literatură şi Critică Literară Mihai Eminescu,
Bucureşti (1959). Documentări externe, state
ale Uniunii Europene. Redactor, publicaţiile:
Almanahul literar, Cinema, Gazeta literară,
Luceafărul, Tânărul scriitor (Bucureşti).
Distinct: redactor-şef, revista Argeş, Piteşti
(1969-1974). Volume importante (versuri):
Pasărea albastră (1957); Dincolo de
crizanteme (1969); Tanit (1972); Gloria
ierbii (1975); Focul hrănit cu mere (1981);
Un poet din Tibet (1995). Membru, Uniunea
Scriitorilor din România. Numeroase studii
literare, cronici, comentarii, colaborări media.
Consemnări critice favorabile. Lucrare
monografică
Fragmentarium
(2011),
redactori, Cleopatra Lorinţiu, Ion C. Hiru,
George Baciu. Aprecieri publice. (M.M.O.).

TOMESCU, Petre I. (Secolul XX).
Profesor, gradul I, ştiinţe pedagogice,
manager, publicist. Originar din Mioarele,
Muscel. Studii liceale şi universitare la
Bucureşti şi Cluj. Activitate didactică, unităţi
de învăţământ din Banat. Volume importante
(în colaborare): Monografia şcolii noastre
(1937); Din eroii culturii naţionale (1938);
Monografia Liceului Gătaia, Timiş (1970);
Monografia comunei Gătaia (1972); Din
folclorul bănăţean (1972); Monografia
comunei Mioarele (1976, în colaborare).
Studii şi cercetări sociologice, publicate în:
Şcoala bănăţeană; Ecoul; Vestul; Drapelul
roşu. Diverse responsabilităţi comunitare.
Implicări constante în realizarea anumitor
proiecte locale. Membru, foruri ştiinţifice
autohtone, alte aprecieri publice. (G.G.S.).

TONEGARU, Constantin (Curtea de
Argeş, 24 ianuarie 1885 - ?). Navigator, jurist,
publicist. Institutul Tehnico – Nautic Amerigo
Vespucci, Livorno, Italia. Facultatea de Drept,
Bucureşti. Căpitan de cursă lungă, avocat,
Baroul Bucureşti. Activitate specializată:
Direcţia Porturilor şi Căilor de Comunicaţii
pe Apă; Direcţia Generală a Poştei,
Telegrafului şi Telefonului; Ministerul
Apărării Naţionale, Bucureşti. Căpitan,
Marina Regală. Fondator: Liga Navală
Română (Galaţi, 1926); Agenţia Maritimă
Transmar. Volume importante: De pe Dunăre
în Meuza (1905); Antologia Mării (1914);
Influenţa războiului mondial pe Dunăre
(1931); Manualul agentului de vapoare
(1932); De rebus maris (1934). Articole,
comentarii, consemnări pe diverse teme.
Diverse aprecieri publice antume şi postume.
(I.I.B.).

TOMESCU, Thoma I. (Bălileşti,
Muscel, 1860 - Nice, Franţa, 1930). Medic,
medicină generală, profesor universitar.
Studii liceale (1880) şi superioare (1890),
Bucureşti. Activitate specializată în Capitală:
spitale civile (1890-1900); Facultatea de
Medicină Umană (1900-1916). Stabilit în
Franţa
(1916),
preocupări
didactice,
universităţile din Paris şi Nice (1916-1920).
Cabinet particular (1920-1930). Înhumat,
onoruri militare, cimitirul parohial Rumâneşti,
Bălileşti. Donaţii testamentare pentru şcoala
şi biserica din satul natal. Articole, rapoarte,
interviuri, reuniuni tematice naţionale şi
internaţionale. Membru, diverse foruri
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implementarea noilor dimensiuni valorice în
spiritualitatea
naţională,
cunoaşterea
intelectualismului continental, diversificarea
colaborării cu mai multe instituţii culturale şi
de învăţământ. Implicări constante în viaţa
Cetăţii. Valoroase aprecieri publice. (S.D.V.).

TONESCU, Alexandru N. (Urluieni,
Bârla, 23 aprilie 1951 - Autostrada A1
Bucureşti-Piteşti, 16 aprile 2002). Ofiţer de
carieră, servicii speciale, general, jurist.
Liceul Nicolae Bălcescu/Colegiul Ion C.
Brătianu, Piteşti, Argeş (1970), Şcoala
Militară de Ofiţeri Activi, Ministerul de
Interne, Bucureşti (1973, Facultatea de Drept,
Bucureşti (1977). Activitate specializată în
Capitală, Ministerul de Interne. Participare
nemijlocită la evenimentele revoluţionare din
decembrie 1989, Bucureşti, şef, structuri
naţionale de contraspionaj. Importante
misiuni oficiale interne şi continentale.
Succesiv: general de brigadă (2000); general
de divizie (2002, postmortem). Studii, analize,
rapoarte, reuniuni specializate în domeniile
militar şi civil. Ordine şi medalii, alte
aprecieri publice antume şi postume. (G.I.N.).

TOP (2003~). Cotidian de mare tiraj,
subintitulat Cel mai bine vândut ziar din
Argeş. Primul număr, Piteşti, 1 aprilie 2003,
echipă redacţională (fondatori): Cornel
Penescu. Preşedinţi: Iustin Angelescu; Andrei
Penescu; Larisa Mihăescu. În caseta tehnică
(2014): director, Carmen Popescu; Costinel
Diniaşi (redactor-şef). Analize, reportaje,
dezbateri, anchete, campanii umanitare,
interviuri, cronici, informaţii pe diverse teme.
Implicări comunitare. (M.D.S.).
TOPALĂ,
Tenco
P.
(Struga,
Macedonia, 11 mai 1914 – Piteşti, Argeş, 15
iulie 1981). Maestru fotograf, traducător.
Stabilit în Argeş, din 1936. Pregătire
specializată în domeniu, Studioul Foto
Julieta, Bucureşti. Atelier propriu, Piteşti
(1950-1980). Numeroase imagini, alb şi
negru, color, sepia, reprezentând aspecte
citadine, spectacole artistice sau sportive,
personalităţi. Expoziţii, saloane, reproduceri
în muzee, biblioteci, colecţii personale.
Translator, delegaţii oficiale din Bulgaria,
Macedonia, Serbia. Contribuţii la formarea
şcolii fotografice argeşene, dezvoltarea
relaţiilor dintre municipiul Piteşti şi oraşul
Kragujevač
(Serbia),
conservarea
evenimentelor cotidiene tradiţionale. Diverse
donaţii comunitare. Aprecieri publice antume
şi postume. (I.E.C.).

TONOIU, Vasile (n. Corbeni, Argeş, 3
februarie 1941). Membru corespondent al
Academiei Române (24 octombrie 1997),
membru titular (21 iulie 2003). Filosof,
profesor universitar, traducător. Liceul Vlaicu
Vodă, Curtea de Argeş (1957), Universitatea
din Bucureşti (1962). Doctorat, filosofie,
Bucureşti (1971). Documentări externe:
Austria, Franţa, Elveţia. Profesor universitar
(1990). Activitate didactică permanentă,
Universitatea
din
Bucureşti
(1962~).
Colaborator, Universitatea din Piteşti.
Volume importante: Idoneismul. Filosofie a
deschiderii (1972); Spiritul ştiinţific modern
în viziunea lui Gaston Bachelard (1974);
Ontologii arhaice în actualitate (1989);
Omul dialogal (1995); Obstacolul limbii
(2006). Antologii personalizate, tălmăciri din
limba germană, poeme, eseuri, cugetări.
Numeroase studii, articole, comentarii,
recenzii, emisiuni media, reuniuni ştiinţifice
naţionale şi internaţionale. Conducător de
doctorat (1990). Membru fondator, Asociaţia
de Filosofie Ferdinand Gonseth (1970).
Premiul Vasile Conta al Academiei Române,
Bucureşti (1972). Contribuţii la actualizarea
gândirii
enciclopedice
autohtone,

TOPÎRCEANU, George I. (Bucureşti,
20 martie 1886 – Iaşi, 7 mai 1937). Membru
corespondent al Academiei Române (28 mai
1936). Scriitor, editor. Integrat spiritualităţii
Argeş-Muscel prin domiciliul la Şuici şi
Nămăeşti (1895-1911), căsătorie, filiaţiune,
casă memorială. Liceul Matei Basarab,
Bucureşti (1906), facultăţile de Drept,
Bucureşti, şi de Filosofie, Iaşi (nefinalizate).
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Combatant: Campania Balcanică (1913);
Primul Război Mondial, Frontul din
Dobrogea (1916), prizonier în Bulgaria,
secretar-interpret,
Crucea
Roşie
Internaţională.
Activitate
redacţională:
Însemnări ieşene; Însemnări literare;
Neamul românesc; Revista ilustrată; Viaţa
românească. Temporar: inspector general al
teatrelor din România; director, Teatrul
Naţional Vasile Alecsandri, Iaşi. Volume
importante (versuri, proză): Balade vesele
(1916); Amintiri din luptele de la Turtucaia
(1918); Migdale amare (1928); Scrisori fără
adresă (1930); Pirin Planina (1936). Postum,
romanul Minunile Sfântului Sisoe. Traducere
din limba engleză, Visul unei nopţi de vară,
după William Shakespeare. Premiul Naţional
de Poezie (1926), Casă memorială (1958),
bust, expoziţie permanentă, Nămăeşti, Valea
Mare - Pravăţ, Argeş. Diverse eponimii:
Bucureşti, Câmpulung, Curtea de Argeş, Iaşi,
Piteşti, Şuici. Contribuţii speciale privind
exprimarea creaţiei poetice umoristice,
diversificarea tematicii revistelor de profil,
sporirea prestigiului zonei Argeş-Muscel în
spiritualitatea
românească.
Valoroase
recunoaşteri publice antume şi postume.
(S.D.V.).

interpelări, dezbateri, interviuri, emisiuni
media. Volume tematice, studii, comunicări,
reuniuni naţionale şi continentale. Invenţii
brevetate (îmbogăţirea uraniului). Implicări
în realizarea unor proiecte promovate de
oficialităţile din Argeş-Muscel. Membru,
diverse foruri profesionale în domeniu, alte
aprecieri publice. (C.D.B.).

TOPLICEANU,
Constantin
(n.
Măgura, Bezdead, Dâmboviţa, 13 august
1935). Cadru didactic universitar, cercetător
ştiinţific, fizică, parlamentar. Stabilit la
Piteşti, Argeş, din 1976. Studii liceale,
Braşov (1955), Universitatea din Bucureşti
(1960). Doctorat, fizică nucleară, Bucureşti
(1974). Activitate specializată: Facultatea de
Fizică, Bucureşti (1960-1976); Institutul de
Învăţământ Superior/Universitatea din Piteşti
(1976-1997). Fondator, Filiala Argeş,
Mişcarea Ecologistă din România. Deputat de
Argeş, Adunarea Constituantă (1990-1992),
vicepreşedinte Comisia pentru Administraţie,
reprezentând, succesiv: Partidul Mişcarea
Ecologistă
din
România;
Grupul
Independenţilor; Frontul Democrat al Salvării
Naţionale. Delegat al României la Uniunea
Europei Occidentale. Iniţiative legislative,

TOPOLOGU (1948-1949). Grupare de
rezistenţă anticomunistă, organizată în zona
de nord a râului Topolog, Argeş. Iniţiatori:
Dumitru Apostol (v.), Decebal Andrei, Puiu
Florescu, Spiridon Obreja, Nonu Sasu, Ionuţ
Stoica,
Octavian
Voinea
(majoritatea
studenţi). Alţi membri activi cunoscuţi:
Grigore
Dumitrescu,
Aurel
Lupaşcu,
Gheorghe Matei, Radu Moldoveanu, Ion
Popescu, Şerban Secu, Virgil Silişteanu.
Confruntări cu trupele de securitate şi miliţie,
soldate cu mai mulţi răniţi şi morţi, respectiv
Ştefan Ghelmeci (v.), Ion Popescu şi George
Marian Ştefănescu. Arestări, anchete, procese,
detenţii politice. Studii, analize, comemorări,
reuniuni tematice după 1989. (I.I.P.).

TOPOLOG. Râu important pentru
nordul României, izvor montan, de sub vârful
Negoiul, Masivul Făgăraş, integrat judeţului
Argeş. Regim hidrologic permanent, mici
debite adiacente, diverse amenajări locale,
condiţii naturale favorabile aşezărilor
tradiţionale.
Drenarea
dealurilor
şi
platformelor
subcarpatice
din
Argeş
(localităţile: Sălătrucu, Şuici, Cepari, Tigveni,
Ciofrângeni, Poienarii de Argeş, Morăreşti) şi
Vâlcea. Statistic, 95 km lungime totală.
Afluent stânga al râului Olt, aval de Râmnicu
Vâlcea. Captare subterană, zona Sălătrucu,
pentru lacul de acumulare Vidraru (Arefu),
Sistemul Hidroenergetic Argeşul Mare.
Eponimie:
Plasa
Topolog,
reşedinţe
temporare, Şuici sau Tigveni. Atestări
documentare geografice, istorice, economice,
turistice, spirituale. (I.S.B.).

TOPOLOVEANU (Secolul XVII~).
Familie
tradiţională
din
Cârcinov/
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1729), Evanghelia (1723), Catavasier (1724),
Liturghier (1728), Ceaslov (1731), trimise
inclusiv în Transilvania. Contribuţii la
consolidarea
ortodoxiei
autohtone
în
contextul instaurării domniilor fanariote.
Numeroase atestări documentare. Valoroase
aprecieri publice antume şi postume. (S.P.P.).

Topoloveni, Muscel. Proprietari funciari,
slujitori ai Curţii Domneşti de la Bucureşti,
înalţi ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române,
filantropi. Mai cunoscuţi: Manole T.,
dregător medieval, comis, nominalizat oficial
(1656), pe timpul domniei voievodului Ţării
Româneşti, Constantin Şerban (1654-1658);
Radu T., dregător medieval, paharnic, fiul lui
Manole I., slujitor al Curţii Domneşti de la
Bucureşti; Dumitraşcu M. T./Daniil II
Topoloveanul (v.); Radu D. M. T., dregător
medieval, sluger, fiul lui Dumitraşcu M. T.
(înainte de călugărie); Marica D. M. T., fiica
lui Dumitraşcu M. T. (înainte de călugărie);
căsătorită cu Gheorghe de la Ianina
(Grecia), devenit Topoloveanu, ctitorii
bisericii satului Inuri, Topoloveni (1706);
Istrate Gh. D. T., dregător medieval,
postelnic, fiul lui Gheorghe de la Ianina şi al
Maricăi T.; Radu Gh. D. T., dregător
medieval, logofăt la visterie, frate cu Istrate
Gh. D. T. Conexiuni ulterioare în familiile
Leurdeanu (v.), Cojescu, Văcărescu. Arbore
genealogic, O viaţă printre cărţi, I (1997),
autor, Silvestru D. Voinescu (v.), alte atestări
documentare. (F.C.P.).

TOPOLOVENI (Secolul XV~). Oraş
din judeţul Argeş (1968), anterior, comună
tradiţională a Muscelului (până în 1950),
numită, frecvent, Târgul Cârcinov. În
componenţă (2006): Topoloveni, Boţârcani,
Crinteşti, Gorăneşti, Ţigăneşti. Suprafaţă: 33
km2. Locuitori: 6 200 (1971); 10 570 (2008).
Atestare documentară medievală: Dealul
Cârcinov (1421). Ocină seculară a Mănăstirii
Nucet, Dâmboviţa, donată de marele boier
Gherghina (v.) şi jupâneasa Neaga (v.). Schit
(1736). Biserici: Inuri (1706); Goleştii-Badii
(1745); Viţicheşti (1866); Ţigăneşti (1920);
Topoloveni (1922); cruci de piatră: Ţigăneşti
(1643); Topoloveni (1661~1756). Monumente
ale eroilor: Inuri (1877,1916-1918, 19411945);
Ţigăneşti
(1916-1918);
placă
memorială, Căminul Cultural Goleştii Badii
(1916-1918). Şcoli: 1792, 1833, 1839; cămine
culturale: Goleştii Badii (1927), local propriu
(1936); Topoloveni (1943). Reşedinţa
plaselor: Cârcinov (1810-1864); Podgoria
(1864-1950). Băncile populare: Cârcinovul
(1902); Agenţia Băncii Naţionale Române,
Sucursala Câmpulung (1906); Federala
Podgoria (1908); Valea Cârcinovului (1927);
Biruinţa (1929); Unirea (1942); Societatea
Economică Cârcinovul (1902); Cooperativa
Viticolă Dealul Topolovenilor (1908-1944),
Cooperativa de cumpărare pământ Înfrăţirea
(1920-1944); Banca Federală Podgoria
(1908); Fabrica de Magiun (1914);
Cooperativa Vinicolă Cârcinov (1915-1925);
Pepiniera
Goleştii
Badii
(1915).
Sistematizarea localităţii, iniţiată de Ion
Mihalache (v.), edificii pentru folosinţe
obşteşti, inaugurare, 18-19 septembrie 1938,
conferind statut de localitate model în judeţul
Muscel, astăzi, parţial demolate. Comandatură
de etapă (1916-1918), judecătorie de ocol,

TOPOLOVEANUL,
Daniil
II/DUMITRAŞCU
M.
(Cârcinov/Topoloveni, Muscel, 1665 –
Bucureşti, 11 decembrie 1731). Înalt ierarh al
Bisericii Ortodoxe Române, mitropolit,
cărturar. Iniţial, proprietar funciar, Cârcinov şi
localităţi apropiate, logofăt al Curţii Domneşti
de la Bucureşti (1671-1680). Intrat în viaţa
monahală. Călugăr, Mănăstirea Aninoasa,
Muscel, Daniil (1680), egumen şi restaurator
al aşezământului (1704-1716), donaţii pentru
zidirea bisericii Inuri, Cârcinov (1706),
ctitori, Gheorghe şi Maria Topoloveanu.
Episcop de Buzău (1716-1719), mitropolit al
Ţării Româneşti, Daniil II (19 august 1719 –
11 decembrie 1731), Bucureşti. Iniţiative în
Capitală: reabilitarea paraclisului Mitropoliei
Ungrovlahiei; refacerea mai multor biserici;
traducerea din limba greacă şi tipărirea
cărţilor ritualice importante: Octoih (1720,
1730, 1731), Evhologhion/Molitvelnic (1722,
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străine, alte aprecieri publice antume sau
postume. (G.I.N.).

şcoală de menaj (1933, 1940). Cooperativele
forestiere: Sfântul Teodor, Ţigăneşti (19341941); Luptătorul Mărăşti, Topoloveni (19371941).
Sediul
administrativ,
raionul
Topoloveni (1950-1960). Fabrică de conserve
(1948), staţiune de maşini şi tractoare (1948),
cooperativă agricolă, de producţie (19501989). Casă de cultură (1950); bibliotecă
publică (1950); şcoală medie/liceu (1958);
spital de pneumologie (1958). Teatru de vară
(1960); baze sportive. Reconstrucţia centrului
rezidenţial (1970-1972). Distinct, complex
urbanistic multifuncţional (1995): catedrală
ortodoxă, primărie, casă de cultură, bibiotecă,
judecătorie, procuratură. Cor centenar,
ansamblu folcloric, expoziţie muzeală, lucrări
sculpturale. Areal cerealier, viticol, pomicol,
meşteşugăresc,
industrial.
Arhitectură
specifică zonelor colinară şi de câmpie.
Atelierele Muncitoarea (artizanat, broderie,
ţesături), Întreprinderea de Supape şi Bolţuri
(1979), redimensionate după 1990; Fabrica de
Magiun, produs agreat de Uniunea
Europeană. Trasee rutiere naţionale spre
Bucureşti şi Piteşti, facilităţi turistice. Târg
săptămânal (duminica) şi, anual, Sfântul
Dimitrie (26 octombrie). Publicaţie proprie,
Orizont (2007~). Parc voltaic (2014). Scrieri
monografice: Corneliu Sachelarie (19291931); Ioan I. Răuţescu (1939), Ion Boalcă
(1996). Înfrăţire cu localitatea Ermionidas
(Grecia). Numeroase consemnări geografice,
istorice, economice, spirituale. (G.I.C.).

TRANCĂ, Alexandru V. (n. Albeni,
Gorj, 15 septembrie 1935). Inginer, geologie,
cercetător ştiinţific, manager. Stabilit în Argeş
din 1961. Şcoala Medie Tudor Vladimirescu,
Târgu Jiu, Gorj (1952), Institutul de Mine,
Bucureşti (1957). Activitate specializată:
Intreprinderea pentru Cercetări şi Exploatări
Miniere, Bucureşti (1957-1959); Oficiul
Regional de Îmbunătăţiri Funciare, Iaşi
(1959-1960). Combinatul Chimic, Borzeşti,
Bacău
(1960-1961).
Distinct:
inginer
principal, şef, Serviciul Geologic, Trustul de
Foraj-Extracţie, Piteşti, Argeş (1961-1983);
geolog, Intreprinderea de Prospecţiune şi
Explorări Geologice, Piteşti (1983-1992);
cercetător, Institutul de Cercetări pentru Petrol
şi Gaze, Câmpina, Prahova – Filiala Piteşti
(1992-1997). Studii, analize, rapoarte,
proiecte, reuniuni tematice naţionale privind:
zăcămintele de cărbune Mehadia (Caraş
Severin); alimentarea cu apă de adâncime,
localităţi din Platforma Cotmeana (Argeş),
zona Caracal-Slatina (Olt); determinarea
rezervelor de hidrocarburi la Merişani,
Vâlcelele, Bogaţi (Argeş), Ciureşti şi
Surduleşti
(Olt).
Diverse
implicări
comunitare. Aprecieri publice. (I.D.P.).
TRANCULOV, Terezia P. (n. Lovrin,
Timiş, 7 iulie 1957). Arhitect. Stabilită la
Piteşti, Argeş, din 1980. Liceul de Arte
Plastice, Timişoara (1975), Facultatea de
Construcţii,
Timişoara.
Institutul
de
Arhitectură
Ion
Mincu,
Bucureşti.
Documentări externe. Activitate specializată
în domeniu. Institutul de Proiectare Argeş/SC
Proiect Argeş SA, Piteşti (1980-2002); Birou
Individual de Arhitectura (2002~). Proiecte
reprezentative finalizate prin construcţii:
Primărie, Cămin Cultural, Dispensar,
Moşoaia, Argeş; zone rezidenţiale Piteşti şi
Mioveni/Colibaşi.
Elaborarea
Planului
urbanistic general pentru comuna Stoeneşti,
Argeş. Sedii private. Preocupări: design, artă
decorativă. Membră: Uniunea Arhitecţilor din

TOROCEANU, Radu Gh. (Piteşti,
Argeş, 30 octombrie 1865 – Bucureşti, 23
noiembrie 1925). Ofiţer de carieră, artilerie,
general. Studii specializate în România.
Combatant: Campania Balcanică (1913);
Primul Război Mondial (1916-1918), general
de brigadă. Comandant: regimentele 12 şi 10
Artilerie. Planuri tactice. Rapoarte periodice
pentru eşaloanele superioare. Distinct:
responsabilităţi oficiale în: Ministerul de
Război; Statul-Major Regal; Serviciul
Geografic al Armatei, Bucureşti. General de
divizie (1920). Ordine şi medalii române şi
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România (1990); Ordinul Arhitecţilor din
România (2001); Registrul Urbaniştilor din
România (2006). Contribuţii la evoluţia
arhitecturii
funcţionale
argeşene
contemporane. (A.I.M.).

lupilor; Bani de dar, bani de întors; Patul lui
Procust. Colaborări cu studiouri de radio şi
televiziune, emisiuni media, interviuri.
Preşedintă,
Fundaţia
Maria
Tănase,
Bucureşti. Membră: Asociaţia Oamenilor de
Teatru şi Muzică/ATM (1979); Uniunea
Teatrală din România/UNITER (1990),
premiul pentru un rol secundar (2004).
Eponimie, Casa de Cultură, Bascov (2012).
Consemnări critice favorabile, alte aprecieri
publice. (P.A.D.).

TRANDAFIL, Enache (1778 - ?).
Proprietar urban şi rural, slujitor al Curţii
Domneşti de la Bucureşti. Suprafeţe de teren,
case, alte bunuri cu valoare deosebită,
Câmpulung, Muscel (Mahalaua Târgului) şi
localităţi
apropiate.
Nominalizat
în
Catagrafia oraşului Câmpulung din 1838,
origine autohtonă, titlu de postelnicer, avere
mică, slugi. Diverse consemnări documentare
antume sau postume. (S.I.C.).

TRANDAFIRESCU
TOMESCU,
Margareta (Secolul XX). Medic primar,
stomatologie, profesor universitar, publicistă.
Originară din Argeş. Liceul de Fete/Colegiul
Zinca Golescu, Piteşti, Institutul de Medicină
şi Farmacie, Bucureşti. Doctorat, ştiinţe
medicale, Bucureşti. Documentări externe.
Activitate specializată în Capitală (selectiv):
Facultatea de Stomatologie; Cabinetul de
Logopedie, Clinica de Chirurgie BucoMaxilo-Facială.
Volume
tematice
(în
colaborare),
studii,
articole,
referate,
comunicări, reuniuni ştiinţifice naţionale şi
internaţionale.
Implicări
constante
în
realizarea anumitor proiecte lansate de
oficialităţile din Argeş - Muscel. Aprecieri
comunitare. (C.G.C.).

TRANDAFIL, Gheorghe (Sfârşitul
secolului XIX - Prima jumătate a secolului
XX). Mare proprietar funciar din Argeş.
Întinse suprafeţe de teren, localitatea Costeşti,
plasa Teleorman, expropriate prin Legea
pentru Reforma Agrară din 17 iulie 1921,
adoptată de guvernul condus de Alexandru
Averescu. Importante surse arhivistice.
(I.I.Ş.).
TRANDAFIR, Adriana Rodica A. (n.
Morteni, Dâmboviţa, 26 aprilie 1956). Actriţă
de teatru, film, radio, televiziune. Familie
tradiţională din Bascov, Argeş. Liceul de
Limbă Germană, Piteşti, Argeş (1975),
Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică
Ion Luca Caragiale, Bucureşti (1979), Clasa
Leopoldina Bălănuţă, Alexa Visarion.
Activitate în domeniu: Teatrul de Stat, Reşiţa,
Caraş-Severin
(1979-1982);
Teatrul
Giuleşti/Odeon,
Bucureşti
(1982-2006);
Teatrul Constantin Tănase, Bucureşti
(2006~). Roluri de referinţă (teatru): Nastasia
(Domnişoara Nastasia, George Mihail
Zamfirescu); Maria Tănase (Pasărea
Măiastră, George Sbârcea); Ana (Stele pe
cerul dimineţii, Alexandr Galin); Rose
Quimet (Cumetrele, Michel Tremblay);
Mama (De ce fierbe copilul în mămăligă,
Aglaja Veteranyi). Partituri în filmele:
Europlis; Patima de sub ulmi; Timpul

TRANDAŞ, Viorel V. (Davideşti,
Muscel, 10 mai 1933 – Piteşti, Argeş, 18
septembrie 2011). Economist, manager,
expert financiar. Şcoala Tehnică de
Administraţie Economică, Piteşti (1952),
Academia de Studii Economice, Bucureşti
(1956). Documentări externe: Cehoslovacia,
Germania (de Est), Iugoslavia, Ungaria,
Uniunea Sovietică. Activitate în domeniu:
economist principal, Sfatul Popular Raional
Topoloveni, Argeş (1956-1960); Sfatul
Popular Regional Argeş (1961-1963), şef
serviciu/director comercial (1963-1971),
director
(1973-1977),
Întreprinderea
Comercială de Stat Produse Industriale,
Piteşti; şef birou: Trustul Pomiculturii, PiteştiMărăcineni (1977-1979); Direcţia de Drumuri
şi Poduri Argeş/Regia Autonomă Drumarg,
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Traversarea zonei de est a oraşului Piteşti,
variantă aprobată în şedinţa Consiliului
Comunal (26 iulie 1891), primar, Agate
Vasiliu (v.), şi a localităţilor Bascov,
Dobrogostea, Merişani, Vâlcelele, Băiculeşti,
Zigoneni, prefect, Ion Comănescu; primministru, Ioan Emanoil Florescu; ministru al
Lucrărilor Publice, Constantin Olănescu.
Reper iniţial, staţia Piteşti (13 septembrie
1872), şi final, gara Curtea de Argeş
(inaugurare, 27 noiembrie 1898). Interferenţe
cu: magistrala Vâlcelele - Râmnicu Vâlcea
(nefinalizată); râul Argeş; Drumul Naţional 7
C; artere rutiere judeţene sau locale. Călătorii
tradiţionale pentru membrii Casei Regale din
România, demnitari civili şi eclesiastici,
delegaţii străine, turişti, cortegii funerare,
oficiale. Transport masiv de persoane şi
mărfuri (1960-1995), diminuarea vizibilă a
traficului la începutul secolului XXI,
privatizare, SC Regiotrans SRL, Braşov
(2013). Numeroase atestări documentare.
(G.N.P.).

Piteşti (1979-1995). Distinct: director
fondator, Complexul Comercial
Trivale,
Piteşti (1971-1973), gestionarea inaugurării
oficiale (8 mai 1971), ulterior (8 iunie 1972),
a vizitei preşedintelui Nicolae Ceauşescu (v.).
Studii, analize, rapoarte, reuniuni tematice
naţionale
şi
internaţionale.
Implicări
permanente în viaţa Cetăţii. Aprecieri publice
antume şi postume. (I.D.P.).
TRASEUL FEROVIAR GOLEŞTICÂMPULUNG (1887~). Cale ferată de
importanţă regională, distanţă tehnică, 54,974
km, investiţie guvernamentală, prim-ministru,
Ion C. Brătianu (v.), ministrul lucrărilor
publice, Petre S. Aurelian. Proiectare şi
execuţie, companii autohtone, consultanţă
germană. Funcţionalitate din 21 iunie/3 iulie
1887. Traversarea localităţilor Goleşti,
Ştefăneşti,
Gropeni,
Argeşelu/Ciumeşti,
Clucereasa, Stâlpeni, Mihăeşti, Schitu
Goleşti, Câmpulung. Interferenţe cu: Drumul
Naţional 7 (Bucureşti-Piteşti); Drumul
Naţional 73 (Piteşti-Câmpulung); Râul
Doamnei; Râul Târgului; calea ferată
Clucereasa-Mioveni/Colibaşi; artere rutiere
judeţene sau locale. Călătorii tradiţionale
pentru şefi de stat, demnitari civili şi
eclesiastici, delegaţii străine, turişti. Transport
masiv de persoane şi mărfuri (1952-1995),
diminuarea vizibilă a traficului la începutul
secolului XXI, privatizare, SC Regiotrans
SRL, Braşov (2013). Numeroase atestări
documentare. (M.M.B.).

TRAŞCĂ, Florian N. (n. Făgeţelu,
Olt, 7 mai 1955). Inginer agronom, cercetător
ştiinţific principal I, manager. Stabilit în
Argeş, din 1980. Liceul Agricol, Strehareţ,
Slatina, Olt (1974), Institutul Nicolae
Bălcescu, Bucureşti (1979). Doctorat, ştiinţe
agricole, Bucureşti (2004). Activitate
permanentă în Argeş: şef sector, Consiliul
Unic Agroindustrial de Stat şi Cooperatist,
Stolnici
(1980-1985);
inginer-şef,
Cooperativa Agricolă de Producţie, Stolnici
(1985-1990); cercetător (1990-1995), director
adjunct (1995-2000), director (2000~),
Staţiunea de Cercetare Agricolă, Albota.
Preocupări didactice: Universitatea din Piteşti
(2005~).
Volume
importante
(autor,
colaborator): Cultura porumbului pe soluri
podzolice şi podzolite (1993); Arpechim şi
mediul înconjurător (2002); Trifoiul roşu,
plantă furajeră şi amelioratoare pentru zona
solurilor argiloiluviale din sudul Carpaţilor
Meridionali (2004); Grâul în Oltenia (2005);
Utilizarea în agricultura solurilor acide a
nămolului din apele uzate. Impactul asupra

TRASEUL FEROVIAR PITEŞTI CURTEA DE ARGEŞ (1899~). Cale ferată
de importanţă regională, distanţă tehnică, 38,
435 km, investiţie guvernamentală, 7 887 846
lei aur. Proiectanţi: Elie Radu, Teodor
Stroescu, Dimitrie Colintineanu. Lucrări
executate în perioada 1895-1898, companii
autohtone, consultanţă germană. Finalizare
operaţională,
20
noiembrie
1897,
reprezentanţi
departamentali:
ministrul
lucrărilor publice, Ion I. C. Brătianu (v.);
directorul general al Căilor Ferate Române,
Anghel Saligny. În exploatare, din 1899.
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Argeş, 14 mai 1942). Profesor universitar
istorie, muzeograf, manager. Şcoala Medie
Nr. 1, Beiuş, Bihor (1960), Universitatea din
Bucureşti (1969). Doctorat, ştiinţe istorie,
Bucureşti (1987). Cercetător ştiinţific (19711973),
director
(1973-2013),
Muzeul
Orăşenesc/Municipal, Câmpulung, Argeş.
Activitate didactică: Şcoala Băbana, Argeş
(1969-1971); Şcoala Normală Carol I,
Câmpulung (1990-1997); Universitatea Spiru
Haret, Bucureşti (1991-1997), iniţiator,
Colegiul de Istorie-Georgrafie, Secţia
Câmpulung. Fondator (1997), şef, Catedra
Istorie-Muzeologie, Universitatea din Piteşti
(1998-2013). Profesor universitar din 2000.
Conducător de doctorat, Universitatea
Valahia, Târgovişte, Dâmboviţa (2008).
Participant la evenimentele revoluţionare din
Câmpulung, Argeş (decembrie 1989).
Volume importante: Argeşeni şi musceleni
participanţi la Războiul de Independenţă a
României 1877-1878 (1980, în colaborare);
Obştea câmpulungenilor musceleni în Evul
Mediu şi prima jumătate a secolului al XIXlea, până la 1865 (1997); Mărturii şi
documente şcolare muscelene (1997, în
colaborare); Documente şi inscripţii privind
istoria oraşului Câmpulung Muscel, I – V
(1999 – 2001, în colaborare); Contribuţii la
studiul obştilor de moşneni din Ţara
Românească, secolele XIV – XIX (2000).
Editor: Culegerea de studii şi comunicări/
Revista de Istorie a Muscelului, Câmpulung
(1979). Numeroase studii, articole, referate,
comunicări, reuniuni tematice naţionale şi
internaţionale. Membru, diverse asociaţii
profesionale în domeniu. Contribuţii directe la
cercetarea istoriei Argeşului, dezvoltarea
Muzeului din Câmpulung, reabilitatea,
extinderea, amenajarea Memorialului de
Război Mateiaş, Valea Mare-Pravăţ, Argeş.
Aprecieri publice. (M.C.S.).

mediului înconjurător (2008). Numeroase
studii, articole, reuniuni tematice, naţionale şi
internaţionale, proiecte, granturi/contracte de
cercetare.
Contribuţii
directe
la:
fundamentarea
sistemelor
specifice
agriculturii din Argeş - Muscel; continuarea
demersurilor
adecvate,
inclusiv
după
aplicarea prevederilor Legii Fondului
Funciar Nr. 18, din 1991. Membru, diverse
asociaţii profesionale în domeniu, alte
aprecieri publice. (C.D.B.).
TRĂISTARU, Daniel G. (Râmnicu
Vâlcea, 28 noiembrie 1960 – Bucureşti, 10
ianuarie 1990). Erou martir al Revoluţiei
române din decembrie 1989. Funcţionar
public. Stabilit la Domneşti, Argeş.
Activitate specifică în localităţi limitrofe.
Caporal,
Unitatea
Militară
02650,
Bucureşti. Rănit grav, 2 ianuarie 1990,
zona Televiziunii Române. Decedat,
Spitalul de Urgenţă, Bucureşti. Înhumat,
Râmnicu Vâlcea. Avansat, sublocotenent
post-mortem. Certificat de Erou-martir
Nr. 953, din 1991, alte recunoaşteri
publice. (R.P.C.).
TRĂSNEA, Scarlat (Secolul XIX).
Mare proprietar urban şi rural, înalt funcţionar
de stat. Originar din Argeş. Studii liceale şi
superioare în Capitală. Suprafeţe de teren,
case, alte bunuri cu valoare deosebită, Piteşti,
Argeş şi localităţi apropiate. Membru
marcant, Partidul Naţional Liberal. Prefect de
Argeş (21 octombrie 1883 – 6 februarie
1885), reprezentând guvernul condus de Ion
C. Brătianu (v.). Preocupări privind:
redimensionareaa spaţiilor destinate Şcolii de
Băieţi Nr. 1 Nicolae Simonide, Piteşti (1884);
stimularea iniţiativelor de facură industrială;
diversificarea activităţii Camerei de Comerţ şi
Industrie Argeş; amenajarea căilor rutiere spre
Bucureşti, Câmpulung (Muscel), Curtea de
Argeş, Râmnicu Vâlcea, Slatina (Olt).
Diverse atestări documentare. Aprecieri
publice antume şi postume. (I.T.B.).

TRÂMPOE, Ioan C. (Câmpulung,
Muscel, 19 mai 1892 - ?). Ofiţer de carieră,
infanterie, general. Şcoala Militară de
Artilerie Geniu şi Marină; Şcoala Specială de
Artilerie; Cursul special, Informaţii, pentru

TRÂMBACIU, Ştefan P. (n. Racoviţa,
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Comerţ şi Industrie Argeş, Primăria Piteşti,
Prefectura Argeş. Din 1932, pe frontispiciu:
Gazeta argeşenilor. Conlucrări comunitare
permanente. (I.I.B.).

ofiţerii superiori, Bucureşti. Combatant:
Primul Război Mondial (1916-1918), Frontul
Carpatic (1916), sublocotenent; Frontul din
Moldova (1917), locotenent; Al Doilea
Război Mondial, Campania din Est (19411942), colonel. Prizonier în Uniunea
Sovietică. Distinct: preşedinte, Curtea
Marţială a Corpului 5 Armată. General de
brigadă. Ordine şi medalii române sau străine,
alte aprecieri publice antume şi postume.
(G.I.N.).

TRIBUNA
ŞCOLII
ARGEŞENE
(1931-1932; 1970-1973). Publicaţie periodică,
apărută la Piteşti, Argeş. 1. Tribuna şcoalei
argeşene, editată lunar, primul număr, 15
martie 1931, subtitlul, Organ de publicitate şi
apărare a şcoalei şi învăţătorilor din judeţul
Argeş. Redactor, Constantin Mocanu.
Colaboratori: Tatiana Bobancu (v.), Petre D.
Niţă, Constantin I. Popescu, Ghica Popescu,
Dumitru Udrescu (v.). Imprimare, Tipografia
Artistica, Petrache Mitu (v.), Piteşti. 2.
Tribuna şcolii argeşene, editată anual de
Inspectoratul Şcolar Judeţean, Casa Corpului
Didactic, Comitetul Sindicatului Învăţământ
Piteşti, preşedintă, Steliana Stănescu (v.).
Imprimare, Tipografia Argeş, Piteşti, director,
Constantin Siman (v.). Studii, articole,
analize, comentarii, opinii, interviuri, recenzii,
informaţii pe teme adecvate. Diverse
conclucrări comunitare. (I.I.B.).

TREPTEANU, C. (A doua jumătate a
secolului XIX - Începutul secolului XX).
Mare proprietar funciar în Argeş. Întinse
suprafeţe de teren din localitatea Trepteni,
plasa,
expropriate prin Legea pentru
definitivarea Reformei Agrare din 17 iulie
1921, aplicată de guvernul condus de
Alexandru Averescu. Importante surse
arhivistice. (I.I.Ş.).
TRIANDAFIL, Gheorghe (A doua
jumătate a secolului XIX - Începutul secolului
XX). Mare proprietar funciar în Argeş. Întinse
suprafeţe de teren în localitatea Costeşti,
plasa, expropriate prin Legea pentru
definitivarea Reformei Agrare din 17 iulie
1921, aplicată de guvernul condus de
Alexandru Averescu. Importante surse
arhivistice. (I.I.Ş.).

TRIBUNALUL ARGEŞ (1865~).
Instanţă distinctă a sistemului organelor
puterii de stat, competenţă generală graduală,
aflată ca succesiune între judecătorie şi curte
de apel. Autoritate tradiţională asupra
judecătoriilor de pace, ocol sau plasă din
judeţul Argeş. Anterior, activităţi specifice,
înscrise în Regulamentul Organic, adoptat de
Adunarea Obştească Extraordinară a Ţării
Româneşti, aplicabile din 1/13 iulie 1831:
preşedinte, doi membri, un procuror, cauze
civile, comerciale şi corecţionale, plafoane,
prestabilite. Adaptare la conceptele moderne
europene, legile din 9 iulie 1865 şi 25 iulie
1924. Iniţial: preşedinte, doi membri, un
supleant, incluzând şi parchetul, compus din
procurori. Ulterior (1924-1952): preşedinte,
preşedinţi de secţie, judecători de şedinţă,
judecători de instrucţie, sindici. Soluţionarea
apelului împotriva hotărârilor pronunţate de
judecătoriile urbane, rurale, ori mixte,
existente în teritoriul arondat, precum şi a

TRIBUNA COMERŢULUI (19261932). Publicaţie periodică, apărută lunar la
Piteşti, Argeş. Primul număr: 15 noiembrie
1926; subtitlul: Organ al comerţului şi
industriei. Fondator şi director, Vasile A.
Purcăreanu (v.). Opinii independente,
dedicate, prioritar, comercianţilor. Articole,
analize, comentarii, dezbateri, informaţii pe
teme economice, politice, sociale, culturale,
educative. Colaboratori: Tatiana Bobancu
(v.), Lucia Calotescu, Mihail Lungianu (v.),
Mihail Mihăileanu (profesor), Pompy
Robescu (medic). Texte din Nicolae Iorga.
Imprimare, tipografiile: Liga Poporului, Ioan
I. Iotta (v.); Artistica, Petrache Mitu (v.),
Piteşti. Preocupări agreate de Camera de
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funcţional, 1 februarie 2012, zona centrală
urbană, proiectant şef, Alina Maria
Gheorghiu, Bucureşti, executant (2009-2011),
SC Conarg SA, Piteşti, manager, Valentin
Vişoiu (v.); investiţie de stat, arie desfăşurată,
8 787 m2, costuri, şase milioane euro;
ministru de resort, Cătălin Predoiu, prefect,
Gheorghe Davidescu (v.), primar, Tudor
Pendiuc (v.), preşedinte, Tribunalul Argeş,
Gheorghe Gh. Tomescu (v.). Implicări
comunitare permanente. Numeroase atestări
documentare. (A.A.D.).

recursului la deciziile acestora în primă sau
ultimă instanţă. Conexiuni cu activitatea altor
foruri locale: Curtea juraţilor (1865-1933);
Corpul portăreilor (1900-1947); Comisia de
expropriere pentru reforma agrară (19211931); Comisia pentru validarea drepturilor
miniere (1924-1947); Instanţa pentru minori
(1937-1950); Instanţa de sabotaj (19451949). Locaţii provizorii (1865-1914).
Titulaturi succesive: Tribunalul Regional
Argeş/Piteşti
(1952-1968),
funcţional
conform prevederilor Legii Nr. 5, din 19 iunie
1952: instanţă de control judiciar pentru
asigurarea
legalităţii
şi
temeiniciei
hotărârilor pronunţate în primă instanţă de
tribunalele
populare
raionale
din
circumscripţia sa teritorială; preşedinte,
preşedinţii colegiilor (cauze civile şi penale,
delimitate, special, de lege); Tribunalul
Judeţean Argeş (1968-1992), instanţă gradul
I, intermediară între judecătorie şi Tribunalul
Suprem, certificată de Legea Nr. 58, din 26
decembrie 1968; Tribunalul Argeş (1992~),
instanţă de drept comun, cu personalitate
juridică, îndatoriri între judecătorie şi curte de
apel, stabilite prin: Legea Nr. 92, din 13
august 1992; Legea Nr. 304, din 28 iunie
2004, competenţă jurisdicţională asupra
judecătoriilor Piteşti, Câmpulung, Curtea de
Argeş, Costeşti, Topoloveni; materie civilă şi
penală, prevăzută, expres, în codurile
domeniilor; rezolvarea recursurilor la
hotărârile judecătoreşti pentru cazurile fixate
de lege. Preşedinţi cu activitate îndelungată:
Nicolae Deleanu, Constantin Marinescu, Ioan
Rădoi, Vasile Ştefănescu, Ion Aronescu,
Nicolae Ghimpa, Voicu Oancea, Ion
Bogăceanu, Maria Costache, Cornelia
Gheorghe Sorescu (v.). Sedii proprii: Palatul
de Justiţie (1914-1955), devenit Palatul
Culturii (1955-1993), apoi, Curtea de Apel
(1993); clădiri adaptate, intersecţia 1 Mai –
Calea
Bucureşti
(1955-1976),
astăzi,
demolate; imobil nou, Bulevardul Eroilor
(1976-2012), proiect, Pompiliu Soare (v.),
executant, Trustul de Construcţii Argeş,
director, Constantin Olteanu (v.), astăzi,
Judecătoria Piteşti; edificiul reprezentativ

TRIBUNALUL
COMERCIAL
ARGEŞ (2004~). Instanţă specializată a
sistemului organelor puterii de stat,
competenţă generală graduală, aflată, ca
succesiune, între judecătorie şi curte de apel,
organizată conform prevederilor Legii Nr.
304, din 27 septembrie 2004. Preluarea, spre
soluţionare, a cauzelor din domeniul
comercial în sumă de peste 100 000 lei, sau
neevaluate în bani. Extinderea atribuţiilor prin
noul Cod civil (1 octombrie 2011). Procese,
ca primă instanţă: valoare de peste 500 000
lei, precum şi cererile neevaluabile precuniar,
în materie de insolvenţă, concordat preventiv,
mandat ad hoc; litigiile societăţilor
comerciale şi altor societăţi, cu sau fără
personalitate juridică; citarea Registrului
comerţului, restrângerea, împiedicarea ori
denaturarea concurenţei; titluri de valoare;
diverse instrumente financiare. Instanţă de
apel: rezolvarea litigiilor profesioniste după
pronunţarea în primă instanţă. Instanţă de
recurs: soluţionarea demersurilor împotriva
hotărârilor date de judecătorii în litigiile cu
profesionişti, neapelabile. Instituţie fără
personalitate juridică. Locaţii succesive:
Curtea de Conturi/Colegiul de Conturi,
Piteşti; Tribunalul Argeş, zona centrală
urbană. Preşedinţi: Sanda Ursu, Ion Perşu.
Diverse implicări comunitare. (A.A.D.).
TRIBUNALUL MUSCEL (18651952). Instanţă distinctă a sistemului
organelor puterii de stat, competenţă generală
graduală, aflată, ca succesiune între
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(Dâmboviţa). Nominalizări monografice, alte
importante atestări documentare. (N.P.L.).

judecătorie şi curte de apel. Autoritate asupra
judecătoriilor de pace, ocol sau plasă din
judeţul Muscel. Anterior, activităţi specifice,
înscrise în Regulamentul Organic, adoptat de
Adunarea Obştească Extraordinară a Ţării
Româneşti, aplicabile din 1/13 iulie 1831:
preşedinte, doi membri, un procuror, cauze
civile, comerciale şi corecţionale, plafoane,
prestabilite. Adaptare la conceptele moderne
europene, legile din 9 iulie 1865 şi 25 iulie
1924. Iniţial: preşedinte, doi membri, un
supleant, incluzând şi parchetul, compus din
procurori. Ulterior (1924-1925): preşedinte,
preşedinţi de secţie, judecători de şedinţă,
judecători de instrucţie, sindici. Soluţionarea
apelului împotriva hotărârilor pronunţate de
judecătoriile urbane, rurale ori mixte,
existente în teritoriul arondat, precum şi
recursului la deciziile acestora în primă sau
ultimă instanţă. Conexiuni cu activitatea altor
foruri locale: Curtea juraţilor (1865-1933);
Corpul portăreilor (1900-1947); Comisia de
expropriere pentru reforma agrară (19211931); Comisia pentru validarea drepturilor
miniere (1924-1947); Instanţa pentru minori
(1937-1950); Instanţa de sabotaj (19451949). Sedii: clădiri urbane dispersate (18651906); Palatul de Justiţie (1906-1952),
inscripţionare parietală, arhitect, Gheorghe
N. Maxentiean (v.), constructor, compania St.
R. Strehăianu et Co., folosit, astăzi, de
Judecătoria Câmpulung. Preşedinţi implicaţi
constant în viaţa Cetăţii. Desfiinţare
instituţională: prevederile Legii Nr. 5, din 19
iunie 1952, ulterioară împărţirii administrative
a României în regiuni (1950). Importante
atestări documentare. (A.A.D.).

TRIFONESCU
(Secolul
XIX~).
Familie tradiţională din Piteşti, Argeş.
Proprietari urbani şi rurali, cadre didactice,
jurişti, militanţi politici, parlamentari,
filantropi. Grafiere, uneori, Trifănescu. Mai
cunoscuţi: Constanţa T. T. (v.); Ilie T. (v.);
Nicolae T., revoluţionar la 1848, în Piteşti;
Ion T. (1852-1900), profesor, istorie,
Gimnaziul/Liceul de Băieţi/Colegiul Ion C.
Brătianu, Piteşti (1879-1888); invitat, oficial,
la inaugurarea Palatului Comunal/Primăria
Veche, Piteşti (30 octombrie 1886); Toma I.
T. (v.); Constanţa T. (v.); Ioan T. T., jurist;
studii liceale, Piteşti, superioare, Bucureşti;
avocat, Baroul Argeş; susţinerea intereselor
mai multor persoane importante din România.
Oratorie, renumit în domeniu. Conexiuni cu
familii cunoscute din alte localităţi autohtone.
Nominalizări distincte: Anuarul general al
oraşului Piteşti şi judeţului Argeş (1936);
Istoria municipiului Piteşti (1988); Piteşti.
Mărturii documentare, I (1988). Conexiuni
cu familii din: Braşov, Bucureşti, Câmpulung
(Argeş),
Slatina
(Olt),
Târgovişte
(Dâmboviţa). Aprecieri publice. (N.P.L.).
TRIFONESCU,
Constanţa
T.
(Sfârşitul secolului XIX - Prima jumătate a
secolului XX). Mare proprietar funciar din
Argeş. Membră fondatoare, preşedintă,
Societatea Filantropică Matroana, Piteşti (17
august 1914). Fiica lui Toma I. T. (v.).
Întinse suprafeţe de teren, localitatea Ciupa
Mavrodolu, plasa Dâmbovnic, expropriate,
parţial, prin Legea pentru Reforma Agrară
din 23 martie 1945, adoptată de guvernul
condus de Petru Groza, ori deciziile
ulterioare. Retrocedări selective, către urmaşi,
după 1990. Surse arhivistice şi alte atestări
documentare. (I.I.Ş.).

TRIFONESCU
(Secolul
XIX~).
Familie tradiţională din Piteşti, Argeş.
Proprietari urbani şi rurali, militanţi politici,
funcţionari publici sau de stat, demnitari,
parlamentari, donatori comunitari. Mai
cunoscuţi: Constanţa T. T. (v.); Ilie T. (v.);
Toma I. T. (v.). Grafiere, uneori, Trifănescu.
Conexiuni cu familii din: Braşov, Bucureşti,
Câmpulung (Argeş), Slatina (Olt), Târgovişte

TRIFONESCU, Ilie (Secolul XIX).
Mic întreprinzător, arendaş funciar, militant
politic. Iniţiator şi participant activ la
evenimentele de la 1848, din Piteşti, Argeş,
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(Trivalea). Atestări scrise medievale,
moderne, contemporane. Eponimii pentru:
pădure, pădure-parc, schit, stradă, cartier,
punct zoologic, mărci comerciale, firme,
concursuri sportive, reuniuni culturale,
publicaţii,
adnotări
comunitare
ori
individuale.
Valoroase
consemnări
geografice, istorice, literare, turistice interne
sau externe. Structură fonetică asimilată,
uneori, expresiei italiene trevi (trei căi).
Descrieri adecvate: Ghidul oraşului Piteşti
(1969, 1985); Istoria municipiului Piteşti
(1988); Istoria Primăriei Piteşti (1996).
Numeroase invocări publice. (R.G.G.).

numit subtadministrator de plasă (subprefect).
Jurământ pe Noua Constituţie/Proclamaţia
de la Islaz. Arderea Regulamentului Organic
şi a Arhondologiei/Condica rangurilor
boiereşti, adunare protestatară, Grădina
publică urbană. Adept al rezistenţei militare,
listă de voluntari pentru Tabăra de la Râureni
(Vâlcea), condusă de generalul Gheorghe
Magheru. Arestat după înfrângerea revoluţiei
din Ţara Românească, cercetat, judecat,
întemniţat, Mănăstirea Văcăreşti, Bucureşti
(15 decembrie 1848 – 20 februarie 1849).
Susţinător al Unirii Principatelor (1859) şi al
sistemului reformator iniţiat de Alexandru
Ioan Cuza. Diverse atestări documentare.
Aprecieri publice antume şi postume. (S.I.C.).

TRIVALEA (1903-1904; 1935-1936;
1992). Publicaţie periodică, apărută la Piteşti,
Argeş. Trei serii: 1. Săptămânal (1903-1904),
primul număr, 14 decembrie 1903, subtitlul
Organ independent. Imprimare: Tipografia
Transilvania, Iosif I. Sreier/Schreier (v.),
Piteşti. 2. Revistă şcolară (1935-1936),
editată lunar de elevii Liceului Ion C.
Brătianu, Piteşti, primul număr, aprilie 1935,
subtitlul Revistă de cultură generală. Creaţii
literare, cronici, recenzii, informaţii ştiinţifice,
bibliografie,
divertisment.
Colaboratori:
George Adrian, Alexandru Săndulescu, Florea
Stoica. Imprimare: Tipografia Transilvania,
Iosif I. Şreier/Schreier, Piteşti. 3. Publicaţie
despre şi pentru cei ce urmăresc
performanţa
(1992).
Diverse
atestări
documentare. Implicări în realizarea mai
multor proiecte specifice reşedinţei Argeşului.
(I.I.B.).

TRIFONESCU, Toma I. (Piteşti,
Argeş, 1856 - Piteşti, Argeş, 1930). Proprietar
urban, profesor, limba română, jurist,
parlamentar. Studii în Capitală. Activitate
didactică (1877-1911), director (1881-1894),
Gimnaziul/Liceul de Băieţi/ Colegiul Ion C.
Brătianu, Piteşti. Participant la inaugurarea
Palatului Comunal/Primăria Veche (30
octombrie 1886). Avocat, Baroul Argeş,
primul decan instituţional (1885). Distinct,
preşedinte, Tribunalul Argeş, secretar,
Societatea Cooperativă a Meseriaşilor, Piteşti
(1882), demersuri pentru înfiinţarea Şcolii
Normale, Piteşti, discuţii ministeriale,
Bucureşti (27 august 1915).
Membru
marcant, Partidul Naţional Liberal, deputat
(1901~1909) şi senator de Argeş, Colegiul I
(1911-1913). Iniţiative legislative, interpelări,
dezbateri electorale, reuniuni pe diverse teme.
Contribuţii
importante
la
dezvoltarea
învăţământului şi administraţiei locale.
Eponimie: alee în municipiul Piteşti, alte
aprecieri publice antume şi postume.
(C.D.B.).

TROFIN, Eugen (Ciulniţa, Leordeni,
Muscel, 1931 – Bucureşti, 2009). Profesor,
educaţie fizică, sportiv de performanţă,
handbal, antrenor. Studii liceale şi superioare
în Capitală. Activitate specializată: Clubul
Sportiv Şcolar Bucureşti (1960-1965),
campion naţional cu echipa Juniori I (19621965); Universitatea din Bucureşti (19651975), rezultate importante: Locul III,
Campionatul Naţional de Seniori (1971,
1972), Locul II (1973). Distinct: antrenor
secund, Echipa Naţională de Handbal Seniori

TRIVALE (Secolul XIV~). Zonă
naturală adiacentă reşedinţei Argeşului şi
comunelor apropiate, Bascov, Băbana,
Moşoaia. Toponimie tradiţională, sugerând
confluenţa a trei adâncituri străbătute de ape
curgătoare şi cărări folosite temporar
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Valeriu Dobrin (v.). Activitate permanentă,
creaţii dramatice scurte, repertoriu naţional şi
internaţional. Montări scenice importante:
Micii burghezi, de Maxim Gorki; Hei,
oameni buni!, după Carl Sandburg şi William
Saroyan; Gioconda şi… celelalte, colaj din
Anton Pavlovici Cehov, Eugen O’Neill,
Romulus Vulpescu; Amurgul zănatec al
regilor, texte aparţinând lui William
Shakespeare;
Războiul-jucărie
pentru
oameni mari, coupé din Dumitru Solomon;
Recviem
pentru
capul
prinţilor
Brâncoveanu,
de
Mihai
Georgescu;
Concertino pentru violă, flaut, oboi şi
percuţie, de Paul Everac; Vinovatul, de Ion
Băieşu. Miniaturi satirice, montaje literare,
recitaluri de poezie. Roluri de referinţă: Marta
Diaconu, Florica Ciurezu, Ion Stăniloiu,
Petruţa Drunea, Sorina Săceanu, Eugen Boia
(v.), Constantin Haica, Mihaela Mazilu, Ion
Popa, Elvira Moroianu, Raisa Chicu, Monica
Ciora, Aurel Pretorian. Regie: Ion Focşa (v.),
Valeriu Dobrin, Mihai Lungeanu (v.), Gigi
Niculescu, Cristian Tutză (v.), Corneliu
Lambă. Colaborări cu actori, scenografi,
ilustratori muzicali profesionişti. Turnee
externe: Belgia (1972); Franţa (1974).
Numeroase spectacole, titluri de laureat,
dezbateri tematice, schimburi culturale,
cronici. Aniversarea unui sfert de veac de la
înfiinţare (1986), pliante şi programe, limbile
română şi franceză. Consemnări frecvente în
presa timpului, alte atestări documentare.
(P.A.D.).

ai României, campioană mondială (1964,
1970), Locul III (1967); antrenor principal,
Echipa Naţională de Handbal a României,
Campioană mondială universitară (1968,
1973, 1975, 1977). Numeroase studii, analize,
rapoarte, reuniuni tematice autohtone şi
continentale. Membri: Colegiul Central al
Antrenorilor şi Biroul Federaţiei Naţionale de
Handbal a României. Nominalizat în
valoroase comentarii, sinteze, volume,
interviuri ale timpului. Aprecieri publice
antume şi postume. (M.M.I.).
TROFIN, Virgil (Lipovăţ, Vaslui, 23
iulie 1926 – Călăraşi, iunie 1984). Militant
politic, demnitar, parlamentar. Membru
marcant,
Partidul
Comunist
Român.
Colaborare permanentă cu factorii de decizie
ai Argeşului postbelic. Lider, Uniunea
Tineretului Muncitor din România (19561964); secretar, Comitetul Central al
Partidului (1965-1971). Preşedinte: Uniunea
Naţională a Cooperativelor Agricole de
Producţie (1969-1971); Uniunea Generală a
Sindicatelor din România (1971-1972).
Vicepreşedinte, Consiliul de Miniştri: 13
octombrie 1972 – 28 martie 1974 (Guvernul
Ion Gheorghe Maurer); 16 octombrie 1978 30 martie 1979 (Guvernul Manea Mănescu);
30 martie 1979 - 29 martie 1980 (Guvernul
Ilie Verdeţ); titular, mai multe portofolii
importante.
Temporar,
prim-secretar,
Comitetul Judeţean Braşov, preşedintele
Consiliului Popular (1974-1977). Distinct:
deputat de Argeş în Marea Adunare
Naţională, Circumscripţia Electorală Piteşti (2
martie 1969 – 9 martie 1975), reprezentând
Frontul Unităţii Socialiste, etapă suprapusă
extinderii principalelor obiective economice,
zonelor rezidenţiale, reţelelor comerciale
urbane. Diverse aprecieri publice antume şi
postume. (C.D.B.).

TRUSTUL DE CONSTRUCŢII,
ARGEŞ (1948-1990). Unitate economică de
stat, reprezentativă pentru Argeş-Muscel,
activitate preponderentă, obiective civile.
Succesiv: Întreprinderea de Construcţii
Locale, Piteşti (1948-1950); Trustul Regional
de Construcţii (1950-1968); Trustul de
Construcţii Argeş (1968-1990). Sediu propriu,
clădire importantă pentru reşedinţa Argeşului,
zona Calea Bucureşti (1967). Liceu de
specialitate, şcoală profesională şi de maiştri.
Edificarea tuturor cartierelor rezidenţiale
urbane din Piteşti, Câmpulung, Curtea de

TRUPA DE TEATRU BRÈVE A
PALATULUI CULTURII DIN PITEŞTI
(1961-1989). Formaţie artistică de amatori,
constituită din funcţionari, cadre didactice,
ingineri, economişti, elevi, studenţi. Fondator,
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Verificatoare Auto/SC Confin SA, Costeşti;
ferme agricole; amenajări edilitare (peste 550
de obiective), majoritatea în judeţele Argeş,
Giurgiu, Gorj, Olt, Teleorman, Vâlcea şi
municipiul Bucureşti. Liceu propriu, şcoală
profesională şi de maiştri, colaborări cu
beneficiarii, proiectanţii, subantreprizele
locale. Exprimări externe, ţări din Africa,
Asia, Europa. Trofee internaţionale. Unitate
etalon pe ţară (1985), aproximativ 7 500 de
salariaţi (1986). Restructurare fundamentală:
Legea Nr. 15, din 8 august 1990; Hotărârea
de Guvern Nr. 1 304, din 15 decembrie 1990.
Directori generali cunoscuţi (succesiv): Traian
Bigan, Nicolae Veza, Victor Popescu, Tiberiu
Carp, Mircea Ioan Moldovan (v.), Gheorghe
Năstase (v.), Ion Fîntîneru (v.); directori
tehnici: Grigore Popescu (v.), Mihai Pleşa,
Mircea Ioan Moldovan, Vasile Cristoloveanu,
Ion Fîntîneru. Reorganizare, începând cu 1
ianuarie 1991, în societăţile comerciale
independente pe acţiuni: Argecom (Piteşti);
Betarm (Piteşti); Câmpulung (Muscel);
Compact (Alexandria); Conarg (Piteşti);
Conexvil (Vâlcea); Consing (Bucureşti);
Conterom (Turnu Măgurele); Govora
(Vâlcea); Mecanoenerg (Piteşti); Secon
(Vâlcea); Simarg (Piteşti); Socomar (Piteşti);
Telecomind
(Alexandria);
Transervice
(Piteşti). Numeroase atestări documentare.
(I.M.F.).

Argeş,
Colibaşi/Mioveni,
Topoloveni,
Costeşti, Ştefăneşti; numeroase lucrări
edilitare în mediul rural; contribuţii la
definirea platformelor industriale. Distinct:
hotelurile Muntenia (Piteşti), Muscelul
(Câmpulung), Posada (Curtea de Argeş);
noile spitale de la Piteşti, Câmpulung, Curtea
de Argeş; Casa de Cultură a Sindicatelor,
Câmpulung;
Sala
Sporturilor,
Piteşti;
Combinatul Avicol, Costeşti; Casa Cărţii,
Piteşti; reabilitarea clădirilor Teatrului
Alexandru Davila şi Muzeului Judeţean
Argeş, Piteşti; sedii bancare, şcoli, alte
instituţii publice. Implicări comunitare
constante. Etalon pe ţară (1979). Manageri
cunoscuţi: Petre Argeşanu (v.), Gheorghe
Băiaşu (v.), Ion Ionescu (v.), Constantin
Olteanu (v.), Ion Popescu (v.). Restructurare
fundamentală, Decizia Nr. 243, din 21
decembrie 1990, emisă de Prefectura
Judeţului Argeş, prefect, Ion Cîrstoiu (v.):
organizarea, de la 1 ianuarie 1991, în opt
societăţi comerciale independente pe acţiuni
(Apartamentul, Conmus, Infocon, Instag,
Nordco, Premeco, Secona, Selca). Numeroase
atestări documentare. (D.I.G.).
TRUSTUL
DE
CONSTRUCŢII
INDUSTRIALE, PITEŞTI (1966-1990).
Unitate economică de stat, reprezentativă
pentru
Argeş
Muscel,
activitate
preponderentă, edificarea noilor platforme
industriale Piteşti, Câmpulung, Curtea de
Argeş,
Colibaşi/Mioveni,
Costeşti,
Topoloveni, a unor obiective importante din
Bucureşti, Giurgiu, Gorj, Olt, Teleorman.
Vâlcea. Iniţial, Întreprinderea de ConstrucţiiMontaj, Piteşti. Distinct, antreprenor general
pentru: Combinatul Petrochimic şi Rafinăria
de Petrol/SC Arpechim SA, Piteşti;
Întreprinderea
de
Autoturisme/SC
Autoturisme
SA,
Colibaşi/Mioveni
(extindere); Combinatul de Lianţi/SC Holcim
SA,
Câmpulung;
Întreprinderea/SC
Electroargeş SA, Curtea de Argeş;
Întreprinderea de Supape şi Bolţuri/SC
Componente
Auto
SA,
Topoloveni;
Întreprinderea de Scule, Dispozitive şi

TRUSTUL
HORTICULTURII,
PITEŞTI
(1981-1992).
Unitate
coordonatoare pentru realizarea programelor
în domeniu, aferente judeţului Argeş,
integrată Direcţiei Generale Economice a
Horticulturii,
Ministerul
Agriculturii,
Bucureşti.
În
structură:
asociaţiile
intercooperatiste
pomicole
Merişani,
Mărăcineni, Vedea, respectiv viticole, Suseni,
Topoloveni; fermele specializate, legume şi
căpşuni,
Călineşti;
arbuşti
fructiferi,
Băiculeşti; fabricile de conserve, Băiculeşti,
Topoloveni; Întreprinderea de Sere, Bascov;
Întreprinderea pentru Legume şi Fructe,
Piteşti.
Indicatori
proprii.
Preocupări
principale: profilarea şi creşterea producţiei;
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TRUSTUL
PENTRU
CONSTRUCŢII
MONTAJ
ŞI
REPARAŢII
ÎN
INDUSTRIA
CHIMICĂ/TCMRIC – ANTREPRIZA
PITEŞTI (1977-1990). Întreprindere de stat,
integrată economiei contemporane româneşti,
specializată în realizarea unor activităţi
distincte pe marile platforme: Piteşti, Curtea
de Argeş, Câmpulung (Argeş); Craiova
(Dolj); Slatina (Olt); Râmnicu Vâlcea,
Govora (Vâlcea). Colaborări permanente cu
Trustul de Construcţii Industriale Piteşti
(antreprenor general) şi alte unităţi de profil
din ţară. Intervenţii distincte: accelerarea
ritmului punerii în funcţiune a obiectivelor
programate; repornirea instalaţiilor afectate
prin incendiul de la Rafinăria din Piteşti (31
octombrie 1978); instalarea operativă a
utilajelor performante pentru extinderea
Combinatului Chimic din Râmnicu Vâlcea.
Contracte externe. Directori cunoscuţi:
Gheorghe Botea; Grigore Popescu (v.). Sediul
central (succesiv): Bucureşti (1977-1985);
Ploieşti, Prahova (1985-1990). Privatizarea pe
bază de acţiuni, astăzi, SC Coremi SA, Piteşti,
reorganizare adaptată cerinţelor pieţii, interne
şi
internaţionale.
Diverse
implicări
comunitare. (I.M.F.).

implementarea
rezultatelor
cercetării
ştiinţifice;
valorificarea
superioară
a
mărfurilor pe piaţa internă şi la export;
utilizarea judicioasă a fondurilor de investiţii;
controlul tehnic, economic, financiar, aferent
reţelei subordonate. Încetarea activităţii prin
aplicarea normelor specifice societăţilor
comerciale. Directori cunoscuţi: Constantin
Iordache, Mihai Gheorghe (v.). Implicări în
dezvoltarea localităţilor rurale şi urbane din
Argeş
Muscel.
Diverse
atestări
documentare. (C.D.B.).
TRUSTUL/INSPECTORATUL
ÎNTREPRINDERILOR AGRICOLE DE
STAT/GOSTAT, PITEŞTI (1950-2001).
Unitate economică specializată, atribuţii
privind coordonarea agriculturii etatizate din
regiunea/judeţul
Argeş,
subordonată
departamentului/ministerului
de
resort,
Bucureşti. Indicatori proprii. Programe
prioritare: utilizarea raţională a resurselor
naturale exploatate, mijloacelor de producţie,
fondurilor de investiţii; extinderea sistemelor
tehnologice avansate de cultură a plantelor şi
pentru creşterea animalelor; aprovizionarea
tehnico-materială a sectoarelor componente;
sporirea contribuţiei la asigurarea fondului
central destinat consumului populaţiei sau
exportului; asigurarea seminţelor selecţionate,
a materialului săditor şi seminal etalon;
prelucrarea şi valorificarea superioară a
produselor; creşterea eficienţei economice;
controlul financiar. Activitate redusă până la
desfiinţare, prin retrocedarea terenurilor
foştilor proprietari, conform prevederilor
Legii Fondului Funciar Nr. 18, din 1991,
vinderea activelor disponibile. Organizarea
Agenţiei Domeniilor Statului (2001) pentru
patrimoniul rămas în proprietatea privată a
ţării. Directori cunoscuţi: Aurel Vasilescu,
Mircea Ceauşescu (v.), Emil Teodorescu (v.),
Gheorghe Costache (v.), Adelina OpreaPopescu (v.), Marcel Calangiu. Implicări în
dezvoltarea localităţilor rurale şi urbane din
Argeş-Muscel. Diverse atestări documentare.
(C.D.B.)

TRUSTUL PENTRU INSTALAŢII
ŞI AUTOMATIZĂRI BUCUREŞTI/TIAB
–
ŞANTIERUL/AGENŢIA
PITEŞTI
(1964~). Unitate economică de stat,
reprezentativă pentru Argeş-Muscel, ulterior,
societate comercială, activitate preponderentă,
construcţii industriale şi civile (reţele utilitare
speciale de interior şi exterior, montare utilaje
autohtone sau din import, mentenanţă). Foruri
administrative
centrale
în
Capitală:
întreprinderi de profil (1964-1990); societate
comercială pe acţiuni (1990-2007), privatizare
internă (1993), proprietar, Compania Vinci
Energies (2007~), capital multinaţional,
sediul central, Paris, Franţa. Gestiune proprie
în Piteşti. Contribuţii directe la: realizarea şi
extinderea principalelor obiective de pe
platformele industriale din Argeş, Dolj,
Vâlcea (1964-1990); reabilitări, reparaţii
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Dâmboviţa, Muscel, Olt, Vâlcea. Anterior,
primele sonde experimentale, Schela Bascov,
Argeş (1951). Din 1955: Trustul de Foraj;
Trustul de Extracţie; Întreprinderea de
Construcţii - Montaj Petrol, Piteşti. Distinct:
introducerea reţelei de gaze în reşedinţa
Argeşului (1956); delimitarea parcurilor
specializate; organizarea bazelor de transport
şi atelierelor mecanice; amenajarea coloniilor
muncitoreşti; construirea locuinţelor pentru
specialişti; calificarea resurselor umane (şcoli
profesionale, licee, cursuri pentru maiştri);
transferarea (1968), de la Câmpina (Prahova),
în Piteşti, a filialei Institutului de Cercetare în
domeniu. contribuţii directe la: sporirea
producţiei de ţiţei şi gaze a României;
exprimarea externă a potenţialului autohton;
ridicarea standardului de viaţă în localităţile
zonei teritoriale amintite. Reorganizare
fundamentală după 1990. Directori cunoscuţi:
Nicolae Ţilivea (v.), Gheorghe Vlad (v.),
Valeriu Davidoiu (v.), Valeriu Pronovici (v.).
Implicări în diverse proiecte comunitare
urbane şi rurale.
Importante atestări
documentare. (I.D.P.).

capitale, întreţinere, noi lucrări specializate
(1990~), contracte distincte, staţii de metrou
din Bucureşti. Colaborări constante
cu
beneficiarii, proiectanţii, celelalte firme
constructoare. Exprimări externe: Arabia
Saudită, Emiratele Arabe Unite, Qatar.
Manageri cunoscuţi: Ion Maria, Francis Kiss,
Mircea Constantin, Marinel Bărbulescu (v.),
Ion Horeboiu, Ioan Liviu Nicolescu (v.).
Implicări comunitare permanente. Diverse
atestări documentare. (G.N.P.).
TRUSTUL PENTRU LUCRĂRI
SPECIALE
BUCUREŞTI/TLS
–
ŞANTIERUL/ANTREPRIZA
PITEŞTI
(1966~). Unitate economică de stat,
reprezentativă pentru Argeş-Muscel, ulterior,
societate comercială, activitate preponderentă,
construcţii industriale şi civile (glisări, coşuri
de fum şi castele de apă; precomprimări;
izolaţii termice, hidrofuge, frigorifice;
protecţii antiacide; căptuşeli cu zidărie
refractară). Foruri administrative centrale:
întrprinderi de profil din Capitală (19661990); SC Stizo SA, Bucureşti (1990-2011),
privatizare internă (1992), proprietar,
Compania Vinci Energies (2011~), capital
multinaţional, sediul central, Paris, Franţa.
Gestiune proprie în Piteşti. Contribuţii directe
la: realizarea şi extinderea principalelor
obiective de pe platformele industriale din
Argeş şi Vâlcea (1966-1990); reabilitări,
reparaţii capitale, întreţinere (1990~).
Colaborări
constante
cu
beneficiarii,
proiectanţii, celelalte firme constructoare.
Exprimări externe: Germania (de Est),
Iordania, Irak, Libia, Siria. Manageri
cunoscuţi: Ştefan Teodoru (v.), Teodor Niţă,
Eugen Dogaru, Marin Miu. Implicări
comunitare permanente. Diverse atestări
documentare. (G.N.P.).

TRUSTUL STAŢIUNILOR PENTRU
MECANIZAREA
AGRICULTURII,
PITEŞTI (1948-1991). Unitate economică
înfiinţată pentru coordonarea structurilor de
profil din regiunea/judeţul Argeş, subordonată
ministerului de resort, Bucureşti şi direcţiei
teritoriale abilitate. Indicatori proprii.
Programe prioritare: prestarea serviciilor
specializate în cooperativele agricole,
gospodăriile membrilor acestora, localităţile
necooperativizate, cu plata în natură ori în
bani; aprovizionarea tehnico-materială a
sectoarelor componente; utilizarea raţională a
mijloacelor exploatate şi fondurilor de
investiţii; creşterea eficienţei economice;
controlul financiar. Contribuţii importante la:
progresul tehnologiilor de producţie agricolă;
ameliorarea condiţiilor de muncă în mediul
rural; reducerea consumului lucrărilor
manuale; valorificarea fertilităţii solurilor.
Coordonarea şcolilor profesionale din reţeaua
proprie, organizate în Argeş (Costeşti, Izvoru,

TRUSTUL PETROLULUI PITEŞTI
(1952-1990). Unitate reprezentativă a
economiei naţionale, activitate interregională
pentru prospectarea, cercetarea, forajul şi
extracţia zăcămintelor de petrol sau gaze
naturale descoperite în perimetrul: Argeş,
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ştiinţifici, jurişti, ofiţeri de carieră, publicişti,
militanţi
politici.
Notificată,
uneori,
Teodorescu. Mai cunoscuţi: Tudor/Teodor
sin Neculae Apostescu (Stroeşti, 1808 –
Stroeşti, 26 septembrie 1864), patronimic,
diacon (1832-1848), preot (1948-1964),
căsătorit cu Maria sin Din Trufăşilă (18151879), opt copii; Constantin T. (5 mai 1845
– 27 martie 1896), preot; Nicolae Gh. T. (v.);
Marius N.T.; Cicerone N. T.; Pompeius N.
T.; Cornelia N. T. (1903-1987). Conexiuni
cu familiile Ciuvică şi Toteanu. Numeroase
atestări documentare. Implicări comunitare
permanente. Importante aprecieri publice
antume sau postume. (N.P.L.).

Miroşi, Teiu). Încetarea activităţii conform
prevederilor Hotărârii de Guvern, din 1991.
Vinderea parţială a
activelor statului.
Patrimoniu transformat în SC Servagromec
SA, Piteşti/SC Agromec SA (profil teritorial).
Directori cunoscuţi: Valeriu Ionescu, Nicolae
Dinoiu, Petre Leca (v.). Diverse atestări
documentare. Implicări la dezvoltarea
localităţilor rurale din Argeş - Muscel.
(C.D.B.).
TUCĂ, Iancu Florian (n. Curtea de
Argeş, 12 august 1928). Istoric, ofiţer de
carieră, general. Liceul Industrial, Curtea de
Argeş (1948), Academia Militară Bucureşti
(1955), facultăţile de Filosofie (1968) şi
Istorie (1971), Universitatea din Bucureşti.
Doctorat, ştiinţe militare, Bucureşti (1976).
Activitate permanentă în Capitală: redactor,
publicaţiile: Glasul Armatei, Apărarea
Patriei (1956-1960); şef, secţia Proză şi
Poezie, revista Viaţa militară (1960-1965);
redactor şef, secţia Istorie şi Doctrină
Militară (1965-1982). Distinct: redactor –
şef/director adjunct (1982-1987), Editura
Militară, Bucureşti. Volume importante (în
colaborare): Cronica participării Armatei
Române la Războiul pentru Independenţă
(1977); România în anii Primului Război
Mondial… I, II (1987); România în anii
celui de Al Doilea Război Mondial… (1989);
Altarele eroilor neamului. Mic dicţionar
(1995); Români în Europa şi în lume.
Mărturii
pentru
eternitate
(2002).
Numeroase
studii,
articole,
referate,
comunicări, reuniuni tematice naţionale şi
internaţionale. Membru, diverse foruri
ştiinţifice autohtone sau continentale. Premiile
Academiei Române, Bucureşti (1980-1986).
General de brigadă (2001). Implicări
constante pentru finalizarea unor proiecte
iniţiate în Argeş – Muscel. Aprecieri publice.
(S.I.C.).

TUDOR, Dumitru N. (Secolul XX).
Profesor gradul I, istorie, militant politic,
publicist, manager. Studii liceale şi
superioare, instituţii din Capitală. Domiciliu
tradiţional şi activitate productivă la
Câmpulung,
Muscel.
Specializare
în
Germania (1942-1943), lotul tinerilor
recrutaţi conform prevederilor tratatelor
semnate cu executivul de la Bucureşti.
Implicat în evenimentele derulate la
Câmpulung pentru ocuparea Primăriei (20
februarie 1945) şi Prefecturii (2-3 martie
1945), iniţiate de Organizaţia Partidului
Comunist Român. Cooptat, succesiv, în noile
structuri judeţene Muscel (1945-1950) şi
regionale Piteşti (1950-1968). Ulterior,
director adjunct, Cabinetul Judeţean de Partid
Argeş; director, Universitatea Politică Piteşti;
director, Şcoala Nr. 6, Piteşti. Volum
important: Contribuţii la studiul tradiţiilor
mişcării muncitoreşti şi democratice din
zona Argeşului (1971). Numeroase articole,
studii, prelegeri, comunicări, reuniuni
tematice naţionale. Membru, Societatea de
Şţiinţe Istorice din România, Filiala Piteşti,
alte aprecieri publice antume sau postume.
(S.I.C.).

TUDOR (Secolul XVIII~). Familie
tradiţională din Stroeşti, Muşăteşti, Argeş.
Proprietari rurali şi urbani, preoţi, cadre
didactice, medici, ingineri, cercetători

TUDOR, Marian (n. Bârla, Argeş, 14
aprilie 1952). Jurist, publicist. Liceul Mixt
Mozăceni, Argeş (1971), Facultatea de Drept,
Universitatea din Bucureşti (1981). Doctorat,
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comunei Poiana Lacului (1995); Istoria
Teatrului Alexandru Davila, Piteşti (1999;
2008; 2013); Judeţul Argeş… Mică
enciclopedie
(2001,
în
colaborare);
Dezvoltarea învăţământului în fostele judeţe
Argeş şi Muscel în perioada 1864-1914
(2009).
Numeroase
studii,
articole,
comunicări, reuniuni tematice naţionale şi
internaţionale. Membru, diverse foruri
ştiinţifice sau artistice autohtone şi
continentale. Consilier local, Piteşti (20082012). Contribuţii distincte la diversificarea
vieţii culturale a zonei Argeş-Muscel după
1990. Implicări constante în viaţa Cetăţii.
Aprecieri publice. (S.I.C.).

ştiinţe istorice. Universitatea din Craiova,
Dolj
(2006).
Activitate
specializată:
jurisconsult, Întreprinderea de Comercializare
a Produselor Petroliere/PECO Argeş (19821993); procuror financiar, Camera de Conturi
Argeş (1993-2005); procuror, Parchetul de pe
lângă Tribunalul Argeş (2005~). Preocupări
didactice, Universitatea din Piteşti (2001 ~).
Volume importante: Drept comercial român
(2002); Drept bugetar şi fiscal (2004);
Dreptul finanţelor publice (2006). Studii,
articole, comunicări, reuniuni tematice în
domeniu. Implicări în viaţa Cetăţii. Diverse
aprecieri publice. (I.F.B.).
TUDOR, Petre (Sfârşitul secolului
XIX – Prima jumătate a secolului XX).
Proprietar imobiliar, parlamentar. Deputat de
Argeş (1937-1938), reprezentând Partidul
Naţional Liberal Gheorghe Brătianu,
existent, distinct, în perioada 15 iunie 193010 ianuarie 1938. Propuneri legislative,
interpelări, dezbateri electorale. Contribuţii la
evoluţia economiei şi administraţiei locale în
perioada interbelică. Aprecieri publice
antume sau postume. (C.D.B.).

TUDOR, Tudor I. (Secolul XX). Jurist,
proprietar urban, militant politic. Domicilat la
Piteşti, Argeş. Studii liceale şi universitare în
Capitală. Avocat, Baroul Argeş, recunoscut în
domeniu, apărarea intereselor unor familii
importante din această parte a ţării. Implicări
comunitare: secretar fondator (1942-1946),
Organizaţia Argeş, Uniunea Patrioţilor din
România,
colaborator
permanent
al
preşedintelui, Ion C. Petrescu (v.), apreciat de
reprezentantul conducerii centrale, Gheorghe
Vlădescu-Răcoasa (sociolog). Membru activ,
Partidul Naţional Popular (1946-1949),
continuator al Uniunii Patrioţilor, participări
la campaniile electorale din 19 noiembrie
1946 şi 28 martie 1948. Adept al constituirii
alianţelor politice de stânga din România
imediat
postbelică:
Blocul
Naţional
Democrat; Frontul Naţional Democrat; Blocul
Partidelor Democrate. Studii, analize,
rapoarte,
reuniuni
tematice
adecvate.
Nominalizat în ziarul Naţiunea, Bucureşti
(1946-1949). Diverse aprecieri publice
antume şi postume. (I.F.B.).

TUDOR, Sevastian M. (n. Poiana
Lacului, Argeş, 20 august 1952). Profesor
gradul I, istorie, om de cultură, manager.
Liceul Nicolae Bălcescu/Colegiul Ion C.
Brătianu, Piteşti, Argeş (1971), Universitatea
Babeş-Bolyai, Cluj – Napoca (1975).
Doctorat, ştiinţe istorice, Bucureşti (2003).
Stagii externe, ţări ale Uniunii Europene,
turnee artistice (Bulgaria, Franţa, Serbia).
Activitate specializată: Complexul Muzeal
Goleşti, Ştefăneşti, Argeş (1975-1990);
redactor-şef fondator: Sporting, Piteşti
(1990); Curierul de Argeş, Piteşti (19901991); consilier-şef, Inspectoratul pentru
Cultură, Argeş (1991-1997); director general,
Teatrul Alexandru Davila, Piteşti (1997-2000;
2006~); director, Direcţia pentru Cultură,
Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional Argeş
(2000-2006). Volume importante (semnate
Sebastian Tudor): Personalităţi politice şi
culturale din Argeş (1995); Monografia

TUDOR, Vasile R. (n. Geamăna,
Bradu, Argeş, 11 septembrie 1933). Sportiv
de performanţă, aviaţie, manager, publicist.
Şcoala Medie Nr. 2, Sibiu (1958), Facultatea
de Istorie, Bucureşti (1975). Activitate
productivă: Întreprinderea Industrială, Codlea,
Braşov (1953-1955); unităţi militare şi
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TUDOSE, Lucian (Sfârşitul secolului
XX – Prima jumătate a secolului XXI).
Maestru fotograf, editor, documentarist.
Originar din Argeş. Activitate specializată:
Întreprinderea
de
Autoturisme
Colibaşi/Mioveni, Argeş; Agenţia Română de
Presă/Agerpres; Agenţia Naţională de
Presă/Rompres (redactor-şef, Secţia Foto);
Banca Naţională a României, Bucureşti.
Acreditări:
Parlamentul
şi
Guvernul
României; ambasadele străine din Bucureşti;
vizite oficiale externe; reuniuni tematice
interne sau internaţionale. Colaborări
constante cu agenţi economici, foruri
administrative, instituţii culturale din ArgeşMuscel. Exponate în muzee, colecţii publice
şi particulare, mijloace media, monografii.
Aprecieri comunitare. (I.E.C.).

cooperatiste, Piteşti, Argeş (1955-1959);
Uzina Vasile Tudose/Întreprinderea de
Autoturisme, Colibaşi/Mioveni, Argeş (19591962; 1969-1990), director administrativ
(1978-1983). Temporar, director, cluburi
sindicale, Ştefăneşti (Argeş) şi Piteşti (19621969). Distinct: Şcoala de Aviaţie, Braşov
(1951-1953), instructor de zbor (1953-1955),
recorduri în materie. Brevet, aviaţie sportivă,
atestare mecanică, aviaţie militară. Volume
importante: Ei au forţat imposibilul (1992);
Alături de vulturi… I (1997), II (1999); Un
nume de legendă. Căpitan aviator erou
Alexandru Şerbănescu (1998); Constantin
Bâzu Cantacuzino. Prinţul aşilor (2000);
Războiul aerian în România. 1941-1944
(2006). Premii acordate de foruri specializate
din România. Numeroase studii, articole,
comunicări,
reuniuni
naţionale
şi
internaţionale pe diverse teme. Misiuni
economice: Grecia, Israel. Iniţiative privind
ecologizarea şi creşterea gradului de confort
social pe Platforma Industrială Piteşti-Est.
Implicări constante în viaţa Cetăţii. Aprecieri
publice. (L.V.M.).

TUDOSE, Nicolae I. (n. Glâmbocata,
Leordeni, Muscel, 20 decembrie 1933).
Medic primar, profesor universitar. Studii
liceale în Capitală, Facultatea de Medicină,
Timişoara (1958). Doctorat, ştiinţe medicale,
Bucureşti (1969). Activitate specializată
permanentă: Spitalul Clinic Nr. 1, Timişoara
(şef secţie); Universitatea de Medicină şi
Farmacie, Timişoara. Volume importante:
Morfopatologie/ediţii succesive (1971~1996);
Patologia placentei (1977). Numeroase
studii, articole, rapoarte, comunicări, reuniuni
tematice naţionale şi internaţionale. Membru,
diverse foruri autohtone sau continentale în
domeniu. Implicări constante în viaţa Cetăţii.
Aprecieri publice. (C.G.C.).

TUDORACHE, Hagi Ştefan (A doua
jumătate a secolului XIX-Începutul secolului
XX). Mare proprietar funciar din Argeş.
Întinse suprafeţe de teren, localitatea Budeasa
Mare, plasa Piteşti, expropriate prin Legea
pentru definitivarea Reformei Agrare din 17
iulie 1921, aplicată de guvernul condus de
Alexandru Averescu. Importante surse
arhivistice. (I.I.Ş.).

TUDOSE, Petre D. (Mălureni, Argeş,
10 decembrie 1933 – Piteşti, Argeş, 16 august
2007). Profesor gradul I, limba şi literatura
română,
manager,
publicist.
Şcoala
Pedagogică, Câmpulung, Argeş (1952),
Universitatea
din
Bucureşti
(1961).
Documentări externe. Activitate didactică
permanentă, instituţii de învăţământ din
Mălureni (1955-1979, director) şi Piteşti
(1979-1966).
Distinct:
inspector
de
specialitate, Inspectoratul Şcolar al Judeţului
Argeş (1979-1990). Volume importante:

TUDORACHE,
Ştefan
(Sfârşitul
secolului XIX - Prima jumătate a secolului
XX). Mare proprietar funciar din Argeş.
Întinse suprafeţe de teren, localitatea
Budeasa, plasa Piteşti, expropriate, parţial,
prin Legea pentru Reforma Agrară din 23
martie 1945, adoptată de guvernul condus de
Petru Groza, ori deciziile ulterioare.
Retrocedări selective, către urmaşi, după
1990. Surse arhivistice şi alte atestări
documentare. (I.I.Ş.)
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istoriei (2007). Numeroase studii, articole,
comunicări, reuniuni tematice naţionale şi
internaţionale. Membru, diverse foruri
ştiinţifice în domeniu. Premiul Vasile Conta
al Academiei Române (1971), Doctor
Honoris Causa, Universitatea Spiru Haret,
Bucureşti (2004) şi Universitatea din Piteşti
(2004). Alte aprecieri publice. (O.M.S.).

Monografia comunei Mălureni, judeţul
Argeş (2005); Mult e dulce şi frumoasă…
(2006); Medici români în cel de-Al Doilea
Război Balcanic şi Războiul de Reîntregire
(2007). Colaborări, periodicele Secera şi
ciocanul, Argeş, Tribuna şcolii argeşene,
Buletin de informare şi documentare
(Piteşti).
Studii,
articole,
comentarii,
interviuri, recenzii, reuniuni tematice
naţionale. Membru, diverse foruri ştiinţifice în
domeniu. Eponime: Şcoala Mălureni, Argeş.
Profesor emerit, alte aprecieri publice antume
şi postume. (C.M.V.).

TUICĂ, Ion (Coşeşti, Muscel, 16 iunie
1914 - Câmpulung, Argeş, 9 ianuarie 2008).
Lucrător industrial, parlamentar. Şcoala de
Arte şi Meserii, Piteşti, Argeş (1934).
Activitate productivă: Industria Aeronautică
Română, Braşov (1937-1943); Fabrica de
Elice pentru Avioane, Câmpulung, Muscel
(1944-1945); Intreprinderea Mecanică/Aro,
Câmpulung (1947-1976). Inovaţii brevetate.
Recunoscut în domeniul fabricaţiei pompelor
montate pe autoturisme performante. Deputat
de Argeş în Marea Adunare Naţională,
Circumscripţia Electorală Câmpulung (19611965), reprezentând Frontul Democraţiei
Populare. Dezbateri cetăţeneşti, propuneri
legislative, alte reuniuni publice pe teme de
interes major. Contribuţii la sporirea
potenţialului industrial din Argeş – Muscel.
Aprecieri comunitare antume şi postume.
(M.M.B.).

TUDOSE, Vasile (Piţigaia, Stâlpeni,
Muscel, 1916 – Bucureşti, 1944). Lucrător
industrial,
militant
politic.
Activitate
productivă, unităţi din sistemul Căilor Ferate
Române, Bucureşti (1932-1944). Membru
marcant, Partidul Comunist Român. Distinct:
participant la grevele muncitoreşti din
Capitală, Atelierele Griviţa (februarie 1933);
secretar, Comitetul Central al Uniunii
Tineretului Comunist (1942-1944). Eponimie:
Uzina de Piese Auto, Colibaşi/Mioveni, Argeş
(1952-1968). Atestări documentare. Diverse
aprecieri comunitare antume şi postume.
(I.I.Ş).
TUDOSESCU, Ion Gh. (n. Rădeşti,
Stâlpeni, Muscel, 12 decembrie 1930).
Profesor universitar, filosofie, manager.
Şcoala Pedagogică, Câmpulung, Muscel
(1950), Universitatea din Bucureşti (1954).
Doctorat,
filosofie,
Bucureşti
(1970).
Documentări externe. Activitate didactică
permanentă în Capitală: Institutul de
Medicină şi Farmacie (1957-1959); Institutul
de Petrol, Gaze şi Geologie (1959-1966);
Institutul
Politehnic
(1971-1976);
Universitatea din Bucureşti (1976-1999).
Profesor universitar (1974). Complementar,
Universitatea Spiru Haret, Bucureşti (19902010), coordonator, Filialele Câmpulung şi
Piteşti (Argeş). Volume importante: Tratat de
ontologie, I (2003); II (2003); III (2004);
Filosofia şi condiţia umană (2006);
Dialectica actuală a vieţii sociale şi sensul

TUIU, Gheorghe (Piteşti, Argeş, 24
februarie 1924 – ?). Lucrător industrial,
militant politic, parlamentar. Activitate
productivă, Depoul Căilor Ferate Române,
Piteşti. Lider, organizaţiile Partidului
Muncitoresc Român: Colibaşi, Argeş (19531954); Piteşti (1955-1960). Preşedinte,
Consiliul Regional/Judeţean Argeş al
Sindicatelor (1960-1969); responsabilităţi
publice locale (1969-1987). Deputat de Argeş
în Marea Adunare Naţională, circumscripţiile
electorale Poiana Lacului (1961-1965; 19651969) şi Domneşti (1969-1975), reprezentând
Frontul Democraţiei Populare. Dezbateri
cetăţeneşti, propuneri legislative, reuniuni
tematice zonale şi naţionale, stimularea
preocupărilor obşteşti. Contribuţii la evoluţia
economiei, vieţii sociale, administraţiei din
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oficială, 14 septembrie 1974, Nicolae
Ceauşescu (v.). Modernizare ulterioară (iulie
1976 – decembrie 1982). Soluţii tehnice
adecvate: înălţime gabarit, 4,40 m; lăţime
carosabilă, 6,00 m; torcretări, hidroizolaţie,
cămăşuială din beton şi plasă din oţel beton;
drenuri colectoare; aerisire naturală; iluminat
artificial; cale betonată; viteză de croazieră,
25 km/h. Lucrări permanente de întreţinere.
Circulaţie restricţionată pe timpul iernii.
Numeroase descrieri geografice, literare,
turistice, alte atestări documentare. (G.N.P.).

Argeş - Muscel pentru etapele amintite.
Diverse aprecieri publice antume şi postume.
(C.D.B.).
TUNARU, Nicolae I. (Văleni, Olt, 24
ianuarie 1935 – Piteşti, Argeş, 9 mai 2010).
Inginer, electroenergetică, manager. Stabilit
în Argeş, din 1959. Liceul Teoretic, Roşiori
de Vede, Teleorman (1953), Institutul
Politehnic, Timişoara (1958). Documentări
externe. Activitate specializată permanentă:
Întreprinderea de Reţele Electrice, Piteşti: şef,
Serviciul Tehnic (1959-1962); şef, Serviciul
Electrificări Rurale (1962-1968); director,
Şantierul Construcţii – Montaj (1968-1994).
Ulterior,
director
general,
SC
Electroconstrucţia/Elco SA, Piteşti (19941997). Numeroase studii, analize, rapoarte,
proiecte pentru: reţele rurale şi urbane de
distribuţie;
transformatoare;
instalaţii
interioare sau exterioare; amenajări publice.
Implicări comunitare permanente. Contribuţii
directe la: modernizarea iluminatului zonei
centrale
Piteşti;
redimensionarea
Memorialului de Război Mateiaş; adaptarea
capacităţii sectoarelor coordonate la ritmul
industrializării intensive şi cooperativizării
agriculturii zonei Argeş-Muscel. Membru,
diverse foruri profesionale în domeniu, alte
aprecieri publice antume şi postume. (I.T.B.).

TURCESCU, Robert B. (n. Piteşti,
Argeş, 3 mai 1975). Jurnalist, moderator,
literat. Liceul Nicolae Bălcescu/Colegiul Ion
C. Brătianu, Piteşti (1993), Şcoala Superioară
de Jurnalistică, Bucureşti (1997), Facultatea
de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării,
Universitatea
din
Bucureşti
(1998).
Documentări externe continentale. Activitate
specializată permanentă în Capitală (1993~).
Redactor, Pop Rock & Show (1993);
Curierul Naţional (1993); reporter/redactorşef, Radio Total (1993-1998); redactor-şef/
realizator,
Europa
FM
(2000-2008);
prezentator, Telematinal, TVR; redactor,
Evenimentul Zilei (2001). Colaborator,
Dilema;
realizator,
emisiunea
100%,
Realitatea TV (2003-2010); redactor-şef,
Cotidianul
(2004-2005);
redactorşef/editorialist,
Academia
Caţavencu;
director, Realitatea FM; realizator emisiuni,
B1 TV (2010-2014). Colaborări didactice,
instituţii de învăţământ superior pentru
jurnalism
din
Capitală
(1998–2003).
Preocupări muzicale, trupe rock: Kapela
(Piteşti); Casa Presei (Bucureşti). Distinct:
participare, finala preselecţiei Eurovision,
România (2013), piesa Un refren. Volume
importante (proză): Dincolo (2000); Dans de
Bragadiru (2004); Fiare vechi. Dileme
cotidiene (2005). Analize, editoriale, studii de
caz, anchete, interviuri, informaţii, comentarii
pe teme actuale. Premii în domeniu. Diverse
aprecieri publice. (M.D.S.).

TUNELUL
RUTIER
MONTAN
CAPRA-BÂLEA LAC (1974~). Amenajare
specială
pe
Drumul
Naţional
FC
Transfăgărăşan, versantul de sud (Argeş), la
interferenţă cu judeţul Sibiu. Investiţie
guvernamentală. Subtraversarea Masivului
Paltinul, vârful Iezerul Caprei, cotele 20252042 m; lungime, 887 m (115+825 – 116+712
km). Proiectant, Institutul de Studii şi
Proiectări
Hidroenergetice,
Bucureşti;
executant (august 1972 – aprilie 1974),
Trustul de Construcţii Hidroenergetice,
Bucureşti, Grupul de Şantiere Argeş, director,
Nicolae Păunescu (v.); beneficiar, Direcţia
Generală a Drumurilor, Bucureşti, Secţia
Argeş, şef secţie, Ioan Gheorghe (v.),
diriginte, Alexandru Teodorescu. Inaugurare
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TURCU, Vasile I. (Corbeni, Argeş, 3
octombrie 1920 – Bucureşti, 15 august 1985).
Ofiţer de carieră, servicii speciale, diplomat
militar. Studii liceale şi superioare în
Capitală. Comandant, diverse unităţi militare
din ţară. Numeroase misiuni oficiale interne
sau externe. Distinct: Ambasada României la
Berlin, Republica Democrată Germană (19611965). Studii, analize, rapoarte, reuniuni
tematice specializate. Implicări constante în
finalizarea anumitor proiecte comunitare,
asumate de Primăria Corbeni. Ordine şi
medalii autohtone, antume sau postume.
(I.M.M.).

TURCU, Adrian T. (n. Ploieşti,
Prahova, 15 septembrie 1947). Inginer, chimie
industrială, inovator. Stabilit la Piteşti, Argeş,
din 1970. Liceul Ştefan cel Mare, Suceava
(1965), Institutul Politehnic Gheorghe Asachi,
Iaşi (1970). Doctorat, ştiinţe tehnice,
Bucureşti (2008). Stagii: Elveţia, Germania,
Italia, Japonia, Marea Britanie. Activitate
productivă
permanentă,
Combinatul
Petrochimic/Arpechim, Piteşti (1970-2007),
şef coordonator, secţiile Polietilenă şi
Utilităţi; firme private (2007~), Piteşti, Turda
(Cluj), Bucureşti. Porniri de instalaţii şi
operare: India, Iran, România (Timişoara,
Midia/Constanţa). Numeroase studii, articole,
granturi/contracte de cercetare, inovaţii,
reuniuni tematice naţionale şi internaţionale.
Domenii prioritare: tehnologia producerii
polietilenei; gestionarea hidrogenului şi
minimalizarea apei la desalinizarea ţiţeiului
rafinat; analize Hazop în operarea proceselor.
Contribuţii la dezvoltarea industriei chimice
din Argeş. Diverse implicări comunitare.
Aprecieri publice. (I.I.C.).

TURNAVITU
(Secolul
XVIII~).
Familie tradiţională din Argeş. Proprietari
rurali şi urbani, slujitori ai Curţii Domneşti
din Capitală, funcţionari de stat, militanţi
politici. Întinse suprafeţe de teren, imobile,
alte bunuri cu valoare deosebită: Budişteni,
Leordeni (Muscel); Piteşti (Argeş); localităţi
apropiate. Mai cunoscuţi: Gligore T.,
nominalizat prin Catagrafia din 1838, având
pământ, animale, pomi; căsătorit cu Tinca,
şase copii; Demostene G. T. (v.); Scarlat G.
T. (v.); Ştefan G. T. (v.). Implicări
comunitare permanente. Contribuţii la
susţinerea conceptelor privind modernizarea
Ţării
Româneşti.
Diverse
atestări
documentare. (N.P.L.).

TURCU, Elisabeta I. (n. Oieşti
Pământeni, Corbeni, Argeş, 16 septembrie
1954). Solistă, muzică populară, culegere de
folclor. Liceul Corbeni (1973), Şcoala
Populară de Artă, Piteşti (1974), Universitatea
Spiru
Haret,
Bucureşti.
Activitate
profesionistă, Orchestra Doina Armatei,
Bucureşti (1980~), alte instituţii de concerte
din ţară. Festivaluri, recitaluri, protocol
oficial, concursuri, spectacole. Turnee
externe, state din Africa, Asia, America de
Nord,
Europa.
Premii
naţionale
şi
internaţionale. Discografie, înregistrări radio
şi televiziune, selecţii pentru Fonoteca de
Aur, Bucureşti. Piese de referinţă: Argeş,
Argeşelule; Cine trece pe la poartă; Aseară,
vîntul bătea; Cîntecul inimii mele; Lume,
dragă lume. Prelucrări, adaptări, creaţii în
domeniu. Colecţie de costume tradiţionale.
Exponentă a cântecului argeşean şi
muscelean. Consemnări critice favorabile, alte
aprecieri comunitare. (L.I.P.).

TURNAVITU, Demostene G. (Secolul
XIX). Proprietar urban, funcţionar de stat,
impiegat,
militant
politic.
Domiciliu
tradiţional la Piteşti, Argeş. Fiul lui Gligorie
T., frate cu Scarlat T. (v.) şi Ştefan T. (v.)
Şcoala Slobodă Obştească, Goleşti, Muscel.
Participant direct la evenimentele din 1848 în
Piteşti: arderea Regulamentului Organic şi a
Arhondologiei/Condica rangurilor boiereşti;
depunerea
jurământului
pe
Noua
Constituţie/Proclamaţia de la Islaz; voluntar
în Tabăra de la Râureni, Vâlcea, cu gradul de
căpitan, comandant, generalul Gheorghe
Magheru.
Colaborator
al
ocârmuitorului/prefectului de Argeş, Ioan
Hristopol (v.). Destituit după înfrângerea
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revoluţiei, arestat, cercetat, întemniţat,
Mănăstirea
Văcăreşti,
Bucureşti
(27
septembrie 1848 – 4 mai 1849). Adept al
Unirii Principatelor (1859) şi al Programului
reformator, iniţiat de principele Alexandru
Ioan Cuza (1859-1866). Consemnat în
documentele oficiale privind anul 1848,
publicate de Constantin D. Aricescu (v.),
nominalizat în Istoria municipiului Piteşti
(1988), alte aprecieri comunitare antume şi
postume. (S.M.T.).

TURNAVITU, Ştefan G. (Piteşti,
Argeş, 1821 - ?). Proprietar urban, funcţionar
de stat, impiegat, militant politic. Fiul lui
Gligorie T., frate cu Demostene T. (v.) şi
Scarlat T. (v.). Şcoala Slobodă Obştească,
Goleşti, Muscel. Participant direct la
evenimentele din 1848 în Piteşti: arderea
Regulamentului
Organic
şi
a
Arhondologiei/Condica rangurilor boiereşti;
depunerea
jurământului
pe
Noua
Constituţie/Proclamaţia
de
la
Islaz;
propagandist. Destituit după înfrângerea
revoluţiei, arestat, cercetat, întemniţat,
Mănăstirea
Văcăreşti,
Bucureşti
(24
septembrie 1848-4 mai 1849). Adept al Unirii
Principatelor (1859) şi al Programului
reformator, iniţiat de principele Alexandru
Ioan Cuza (1859-1866). Consemnat în
documentele oficiale privind anul 1848,
publicate de Constantin D. Aricescu (v.),
nominalizat în Istoria municipiului Piteşti
(1988, alte aprecieri comunitare antume şi
postume). (S.M.T).

TURNAVITU, Scarlat G. (Piteşti,
Argeş, 1813 - ?). Proprietar urban, profesor,
militant politic, parlamentar. Fiul lui Gligore
T. Suprafeţe de teren, imobile, alte bunuri cu
valoare deosebită, Piteşti, Argeş, sau localităţi
apropiate. Şcoala Slobodă Obştească, Goleşti,
Muscel. Activitate didactică temporară:
institutor, Craiova (Dolj); director, Şcoala
Preparandie/Normală, Buzău (1842-1848).
Participant
la
revoluţia
din
1848:
ocârmuitor/prefect de Putna, Focşani (1 iulie
– 16 septembrie 1848), reprezentând
Guvernul Provizoriu; iniţierea arderii
Regulamentului
Organic
şi
a
Arhondologiei/Condica rangurilor boiereşti;
Râmnicu Sărat; depunerea jurământului pe
Noua Constituţie/Proclamaţia de la Islaz.
Nominalizat primul în Lista celor arestaţi la
Văcăreşti, după 13 septembrie 1848,
document oficial publicat de Constantin D.
Aricescu (v.), în 1874. Cercetat, întemniţat
(16 septembrie 1848 – 8 martie 1851),
ulterior, eliberat. Adept al Unirii Principatelor
(1859). Deputat de Argeş: Adunarea Ad-hoc a
Munteniei, împreună cu Teodosie Murgescu
(v.), preferaţi de categoriile rurale, secretar al
acestui for (30 septembrie - 8 octombrie
1857); Adunarea Electivă (ianuarie 1859),
susţinerea candidaturii lui Alexandru Ioan
Cuza, ca domn şi al Ţării Româneşti.
Contribuţii la înfăptuirea unor importante
momente naţionale din perioada modernă
autohtonă.
Nominalizat
în
Istoria
municipiului Piteşti (1988), alte atestări
documentare importante. Aprecieri publice
antume şi postume. (C.D.B.).

TURTUROIU,
Nicolae
N.
(n.
Leordeni, Muscel, 7 decembrie 1937). Inginer
mecanic, manager, inovator. Şcoala Medie
Nr. 1/Colegiul Ion C. Brătianu, Piteşti, Argeş
(1955), Institutul Politehnic, Bucureşti (1960).
Specializare: industria de automobile.
Documentări externe: state din Europa şi
Asia. Activitate permanentă, Uzina Vasile
Tudose/Întreprinderea
de
Autoturisme,
Colibaşi/Mioveni, Argeş. Succesiv: tehnolog,
şef birou proiectare, Secţia Agregate Auto
(1960-1969); şef adjunct, proiectant II,
Serviciul Tehnolog Şef (1969-1978); şef
atelier, proiectant I, Centrul de Cercetare
Ştiinţifică şi Inginerie Tehnologică pentru
Autoturisme/CCSITA (1978-1982); inginerşef, pregătirea fabricaţiei, Întreprinderea de
Piese Turnate şi Pistoane Auto, Slatina, Olt
(1982-1985); şef, Serviciul Investiţii, Centrala
de Autoturisme Piteşti (1985-1986); director
tehnic, director de fabrică, şef departament,
director
programe,
Întreprinderea
de
Autoturisme, Colibaşi/Mioveni (1986-1999).
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Nikolai Vasilievici Gogol); Tânărul (Nu ne
naştem toţi la aceeaşi vârstă, Tudor
Popescu). Colaboratori cu case de film din
Bucureşti. Preocupări regizorale. Consemnări
critice
favorabile.
Contribuţii
la
redimensionarea programelor din instituţiile
culturale argeşene după 1992. Membru:
Asociaţia
Oamenilor
de
Teatru
şi
Muzică/ATM;
Uniunea
Teatrală
din
România/UNITER. Aprecieri publice antume
şi postume. (P.A.D.).

Scrieri importante: Calculul capetelor de
găurit multiax; Norma cu defecte admise la
pistoanele auto. Colaborări didactice: Grupul
Şcolar Ştefăneşti, Argeş (1965-1975). Inovaţii
brevetate. Contribuţii directe la: asimilarea
agregatelor auto folosite de unităţile din
Argeş,
Braşov,
Dolj,
Olt,
Vâlcea;
diversificarea producţiei de supape, cutii de
viteze, pistoane; achiziţionarea unor utilaje
performante din import. Analize, rapoarte,
reuniuni tematice naţionale şi internaţionale.
Aprecieri publice. (M.T.D.).

TUŢĂ, Romeo Vasile Gh. (Piteşti,
Argeş, 30 ianuarie 1970 – Bucureşti, 22
decembrie 1989). Electronist. Liceul de
Matematică şi Fizică Nr. 1/Colegiul
Alexandru Odobescu, Piteşti (1988). Militar
în termen, Unitatea Militară 01026, Drumul
Taberei, Bucureşti. Misiune specială, zona
centrală urbană, căzut la datorie, împuşcat
mortal (22 decembrie 1989). Transportat la
Spitalul Vitan-Bârzeşti, identificat ulterior (27
decembrie 1989). Înmormântat cu onoruri
militare, Cimitirul Civil Sfântul Gheorghe,
Piteşti (30 decembrie 1989). Titlul de ErouMartir al Revoluţiei Române (17 mai 1991),
sublocotenent post-mortem. Eponimie: stradă
în municipiul Piteşti, Cartierul Războieni.
Diverse atestări documentare. Aprecieri
publice antume şi postume. (R.P.C.).

TUTZĂ, Nicolae Cristian N. (Făgăraş,
Braşov, 21 iulie 1952 - Piteşti, Argeş, 24
septembrie 1998). Actor de teatru şi film,
funcţionar de stat. Stabilit la Piteşti, din 1978.
Liceul Nicolae Bălcescu/Colegiul Ion C.
Brătianu, Piteşti (1970), Institutul de Artă
Teatrală şi Cinematografică Ion Luca
Caragiale, Bucureşti, Clasa Amza Pellea
(1978). Activitate în domeniu: Teatrul George
Bacovia, Bacău (1979-1980); Teatrul
Alexandru Davila, Piteşti (1980-1993; 19971998). Consilier, Inspectoratul pentru Cultură
al Judeţului Argeş (1993-1997). Roluri de
referinţă: Mişu Felecan (Nota zero la purtare,
Octavian Sava şi Virgil Stoenescu); Riselo
(Dragoste la Madrid, Lope de Vega); Chester
(Întâmplări din Capitală, Tudor Muşatescu):
Poprişcin (Jurnalul unui nebun,
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Corneliu Tamaş

Ioan Tâu

Aurelian Teodorescu

Ioan Teodorescu

Marin Teodorescu Gh.

Marin Teodorescu/Zavaidoc
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Nicolae Teodorescu

Alexandru Teodosiade

Mihai Tican/Rumano

Gheorghe Toma

Gheorghe Tomescu

Vasile Tonoiu
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Constantin Topliceanu

Eugen Trofin

Toma Trifonescu
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Ţ

ortografiere Ţeranul. Redactor-fondator,
Constantin Dobrescu-Argeş (v.). Devize:
Respect la proprietate; Pagube nimănui;
Respect la persoane; Foloase generale.
Articole, reportaje, analize, comentarii despre
situaţia lumii satelor, organizarea şi lupta
ţăranilor pentru drepturi, participarea la viaţa
publică; literatură, informaţii cu caracter
ştiinţific, răspunsuri pe diferite teme. Texte
din Ion Creangă. Imprimare: Noua Tipografie,
Niţă Rădulescu (v.), Piteşti. Considerată
prima foaie culturală şi politică de profil
rural din Argeş. Atestări de arhivă. Implicări
în realizarea anumitor proiecte comunitare.
(I.I.B.).

ŢARA
LOVIŞTEI.
Depresiune
intramontană, la interferenţa judeţelor Argeş
şi Vâlcea, între Masivul Făgăraş, Munţii
Lotrului şi Căpăţănei. Fragmentat de râul Olt,
două subunităţi: Titeşti (est). Areal forestier
zootehnic, pomicol, localităţi autohtone, căi
rutiere tradiţionale, turism de performanţă şi
de agrement. Formaţiune teritorială distinctă
(secolele X - XIII), integrate statului
românesc unit de Basarab I Întemeietorul (v.),
reşedinţă, Curtea de Argeş. După legendă, pe
Drumul Loviştei, desfăşurarea bătăliei de la
Posada (9-12 noiembrie 1330), victoria
voievodului muntean împotriva regelui
maghiar, Carol I Robert de Anjou (13081342), certificarea independenţei medievale.
Eponimie: Plaiul Loviştea/Plasa Loviştea,
sedii administrative alternative, în Argeş sau
Vâlcea. Importante consemnări geografice,
istorice, economice, turistice, spirituale.
(I.S.B.).

ŢĂRĂNISMUL (1930-1932). Publicaţie
periodică, apărută bilunar la Piteşti, Argeş.
Primul număr: 10 ianuarie 1930; subtitlul:
Organ oficial al Partidului NaţionalŢărănesc din judeţul Argeş. Texte cu tematică
adecvată. Colaboratori: Armand Călinescu
(v.), Dumitru Georgescu, Ioan Georgilă,
Florea Nicula, Gheorghe Pătroiu (învăţător).
În 1931, redacţia la Broşteni, Argeş.
Imprimare: Tipografia Progresul, Alexandru
Haralambie Rădulescu (v.). Atestări de arhivă.
Implicări în realizarea anumitor proiecte
comunitare. (I.I.B.).

ŢĂPOSU, Iosif I. (n. Dâmbovicioara,
Muscel, 1 septembrie 1946). Cercetător
ştiinţific principal I, matematică, publicist.
Liceul/Colegiul Dinicu Golescu, Câmpulung,
Argeş (1965), Universitatea din Bucureşti
(1969). Doctorat, matematică, Bucureşti
(1975). Documentări externe. Activitate
specializată, Institutul de Aviaţie, Bucureşti,
şef,
Secţia
Aerodinamică
Teoretică.
Preocupări didactice, Institutul Politehnic,
Bucureşti. Volume importante: Teorie şi
probleme de mecanică newtoniană (1996);
Mecanica analitică şi vibraţii (1998); Profile
delfine. Un nou concept în aerodinamică
(2002). Studii, articole, comunicări, analize,
reuniuni tematice naţionale şi internaţionale,
granturi/contracte de cercetare. Membru,
diverse foruri profesionale în domeniu, alte
aprecieri publice. (R.G.G.).

ŢĂRĂNISMUL ARGEŞULUI (1932;
1944-1945). Publicaţie temporară, destinată
locuitorilor satelor. Două serii: 1. Foaie
gratuită, primul număr, Bucureşti, iunie 1932,
subtitlul: Gazetă periodică. Editată sub egida
Partidului Naţional - Ţărănesc. Tipografiile
Române Unite din Capitală. 2. Ziar, primul
număr, Piteşti, 15 septembrie 1944; subtitlul:
Organ al Partidului Naţional - Ţărănesc din
Judeţul Argeş. Tematică adecvată. Critici la
adresa regimului politic şi a mareşalului
Ioan/Ion Antonescu (v.). Colaboratori:
Gheorghe
Bădescu
(Arefu),
Marin
Constantinescu (avocat), Marin Piţigoi (v.).
Imprimare: Tipografia Ştefan M. Chiţescu
(v.), Piteşti. Atestări de arhivă. Implicări în
realizarea anumitor proiecte comunitare.
(I.I.B.).

ŢĂRANUL (1881-1884). Publicaţie
periodică, apărută săptămânal la Muşăteşti,
Argeş. Primul număr: 14 octombrie 1881,
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ŢÂRLESCU, Gheorghe (n. Răteşti,
Argeş, 16 aprilie 1941). Profesor, limbi
clasice, diplomat de carieră. Şcoala Medie Nr.
1/Colegiul Ion C. Brătianu, Piteşti, Argeş
(1958), Universitatea Constantin I. Parhon,
Bucureşti (1963). Activitate specializată: şcoli
sau unităţi economice din Capitală (19631974; 1986-1990); Academia de Ştiinţe
Social-Politice,
Bucureşti
(1974-1978);
Facultatea de Filologie, Bucureşti (19781980). Distinct, Ministerul Afacerilor
Externe, Bucureşti: secretar I (1980-1986);
consilier (1993-1998). Temporar: expert,
Guvernul României (1990-1993). Misiuni
internaţionale în diferite state ale lumii. Note,
informaţii, rapoarte pe teme adecvate.
Importante responsabilităţi în centrala
Ministerului Afacerilor Externe, Bucureşti.
Aprecieri publice. (I.M.M.).

tradiţională, fondatoare (1881), Partidul
Naţional Român din Transilvania. Integrat
spiritualităţii
argeşene
prin
extensia
învăţământului superior, diversificarea presei
literare, promovarea culturii occidentale.
Liceul Emil Gojdu, Oradea (1934),
Universitatea Ferdinand I, Cluj (1937).
Specializare, Franţa (1938). Doctorat,
literatură universală, Bucureşti (1947).
Deţinut politic. Prestaţii didactice: şcoli din
Banat (1938-1944); universităţile din Cluj
(1947) şi Timişoara (1962-1964). Distinct, la
Piteşti: Institutul Pedagogic de 3 ani/Institutul
Superior/Universitatea de Stat (1964-2002).
Profesor, din 1971. Conducător de doctorat.
Volume importante: Instantanee (1937);
Plugari şi condeieri din Banat (1943);
Argeşul în lumina toponomiei (în colaborare,
1969); Corelaţia limbă - literatură (1971);
Pentru o nouă istorie a literaturii şi culturii
române vechi (1994). Memorialist, Călătorie
prin veac (2000). Numeroase studii, articole,
comunicări,
reuniuni
naţionale
şi
internaţionale pe diverse teme. Preşedinte:
Societatea de Ştiinţe Istorice şi Filologice,
Filiala Bucureşti (1965-1969); Asociaţia
Foştilor Deţinuţi Politici din România.
Membru marcant, Partidul Naţional Ţărănesc
Creştin Democrat, deputat de Bucureşti
(1990-2000), preşedinte, Comisia Permanentă
pentru Cultură (1992-1996). Iniţiative
legislative, interpelări, misiuni diplomatice
externe, negociator guvernamental. Doctor
Honoris Causa, universităţile din Oradea şi
Piteşti. Iniţiator: revista Argeş, Piteşti (1966);
Fundaţia Vasile Netea, Braşov (1996).
Contribuţii la: revalorificarea literaturii
române; promovarea colaborării europene;
stimularea evoluţiei învăţământului şi culturii
în Argeş – Muscel. Valoroase aprecieri
publice antume şi postume. (S.D.V.).

ŢEPELEA, Gabriel Fl. (Borod, Bihor,
6 februarie 1916 – Bucureşti, 12 aprilie
2012). Membru de onoare al Academiei
Române (12 noiembrie 1993). Profesor
universitar, literatură franceză, scriitor,
parlamentar,
militant
politic
(familie

ŢEPOSU, Ghenadie (Potoceni, Buzău,
13 aprilie 1813 – Cernica, Ilfov, 30 noiembrie
1877). Înalt ierarh al Bisericii Ortodoxe
Române, om de cultură, psalt. Integrat
realităţilor acestor locuri, ca episcop,
publicist, editor, cu numele Argeşiu.

ŢÂRLEA, Floarea (n. Sârbii Măgura,
Olt, 3 noiembrie 1940). Proprietar rural,
parlamentar. Domiciliu şi activitate în Argeş,
din 1965. Liceul Teoretic, Slatina, Olt (1971),
Academia
de
Ştiinţe
Social-Politice,
Bucureşti (1984). Secretar, Comitetul
Comunal Hârseşti al Partidului Comunist
Român, primar (1970-1980), funcţii unificate
în 1968. Preşedintă, consiliile unice
agroindustriale de stat şi cooperatiste: Bârla
(1980-1988); Stolnici (1988-1989). Deputat
de Argeş în Marea Adunare Naţională,
Circumscripţia Electorală Costeşti (19851989),
reprezentând
Frontul
Uniunii
Socialiste. Întâlniri cetăţeneşti, propuneri
legislative, dezbateri publice. Implicări în
realizarea programelor privind evoluţia
economică, socială, culturală a localităţilor
din zona de sud a judeţului Argeş. Diverse
aprecieri comunitare. (C.D.B.).
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profesionale în domeniu,
publice. (C.G.C.).

Succesiv: monah, Ghenadie, hirotonit diacon,
Focşani, Vrancea (1833). Remarcat pentru
activităţile specifice instituţiilor de cult:
cantor, Mănăstirea Mărgineni, Dâmboviţa
(1837); diacon, Biserica Ioan cel Mare,
Bucureşti (1840-1841); psalt, Biserica Sfântul
Ilie Gorgani, Bucureşti. Hirotonit preot
(1852). Paroh, limbile elenă şi română,
Capela
Lipsca
/Leipzig,
Germania;
predicator, Biserica Sfântul Gheorghe Nou,
Bucureşti (1862), locotenent, Episcopia
Buzăului, arhimandrit (1864);
temporar,
episcop de Roman. Distinct: episcop al
Argeşului (1865-1868), cu numele Argeşiu.
Preşedinte
fondator,
revista
Biserica
Ortodoxă
Română
(1874).
Delegat,
Congresul eclesiastic, Bonn, Germania
(1875). Vicar al Mitropoliei Ungrovlahiei
(1877). Scrieri importante: Explicaţiile
Evangheliei (1864); Evanghelia populară
sau Sacra Scriptură a Noului Testament
(1868); Liturghia sau explicaţia serviciului
divin (1877). Numeroase articole şi studii
despre muzica autohtonă de tradiţie bizantină.
Numeroase atestări documentare. Figură
reprezentativă pentru spiritualitatea timpului.
Valoroase recunoaşteri publice antume şi
postume. (S.P.P.).

alte

aprecieri

ŢIBRIAN, Constantin I. (n. Ioneşti,
Buzoeşti, Argeş, 27 martie 1950). Profesor
universitar, limba română, manager. Liceul
Teoretic, Costeşti, Argeş (1969), Institutul
Pedagogic de 3 ani, Piteşti, Argeş (1974),
Universitatea din Bucureşti (1977). Doctorat,
literatură populară, Craiova, Dolj (1999).
Activitate didactică: Şcoala Ioneşti (19741979; 1989-1990), Institutul de Învăţământ
Superior/Universitatea din Piteşti (1979-1984;
1990~), director, Departamentul Euxodiu
Hurmuzachi pentru studenţi români de
pretutindeni (1999-2000), şef, Catedra Ştiinţe
Umaniste (1999-2000), director adjunct,
secretar ştiinţific, Colegiul Universitar de
Institutori (2000-2004), decan, Facultatea de
Ştiinţe ale Educaţiei (2004 - 2012),
coordonator, filialele din Câmpulung,
Râmnicu Vâlcea, Alexandria. Redactor şef,
Editura Universităţii din Piteşti (1997~).
Profesor
universitar
(2004).
Volume
importante: Pronumele şi adjectivele
pronominale relative (1995); Structura
morfologică a verbului în graiurile
munteneşti şi olteneşti (1999); Hidronimia
bazinului
Argeş
(2000);
Structura
vocabularului limbii române în trecut şi în
prezent (2004); Rostiri neliterare în limba
română actuală (2005). Numeroase studii,
articole, referate, comunicări, reuniuni
tematice naţionale şi internaţionale. Membru,
diverse asociaţii specializate în domeniu.
Contribuţii
la
dezvoltarea
Centrului
Universitar Piteşti, realizarea Programului
European de pedagogie în educaţia şi
formarea adulţilor. Aprecieri publice.
(M.C.S.).

ŢEŢU, Ion Gh. (n. Săsciori, Recea,
Braşov, 23 iunie 1921). Medic primar,
interne, manager. Stabilit în Argeş, din 1949.
Liceul Radu Negru, Făgăraş, Braşov (1940),
Facultatea de Medicină, Bucureşti (1946).
Intern, laboratorul Institutului Cantacuzino,
Bucureşti (1946-1949). Activitate specializată
în Argeş: circumscripţiile sanitare Drăganu
(1949) şi Stolnici (1949-1960); spitalele
Piteşti şi Racoviţa/Mioveni (1960-1963);
Secţia Sanitară, Piteşti (1964-1968); Spitalul
Judeţean (1968-1981). Primariat, Bucureşti
(1973). Director, Policlinica cu Plată, Piteşti.
Complementar, Căminul Muncă şi Artă
(persoane cu handicap), Piteşti (1985-2005).
Studii, analize, rapoarte, reuniuni tematice
naţionale
şi
internaţionale.
Implicări
comunitare permanente. Membru, asociaţii

ŢICĂLOIU,
Gheorghe
D.
(Câmpulung, Muscel, 2 noiembrie 1902 - ?).
Profesor, economie, publicist. Frate cu Ion D.
Ţ. (v.). Liceul/Colegiul Dinicu Golescu,
Câmpulung (1920), Academia Comercială,
Bucureşti (1925). Activitate didactică la
Botoşani şi în alte centre urbane din România.
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didactică permanentă: Şcoala Schitu Goleşti,
Argeş
(1962-1967):
Liceul
Pedagogic/Colegiul Carol I, Câmpulung
(1967-1973);
Liceul
de
Mecanică
Fină/Colegiul Mihail Sadoveanu, Bucureşti
(1973-1979;
1983-1994);
lector,
Universitatea din Constantine, Algeria (19791983). Gradul I în 1979. Scrieri importante:
Probleme propuse şi rezolvate (1965);
Culegere de geometrie analitică şi
diferenţială
(1980,
limba
franceză).
Rezolvitor, Gazeta Matematica, Bucureşti.
Analize, comentarii, comunicări, reuniuni
tematice naţionale şi internaţionale. Membră,
Societatea de Ştiinţe Matematice din
România (1967), alte aprecieri publice
antume şi postume. (G.G.S.).

Preşedinte fondator, casele de citire,
Alexandru Vlahuţă şi Scheiul (Câmpulung).
Volum
important:
Dreptul
maritim
(Botoşani); Opinia (Bucureşti); Tribuna
(Bucureşti); Zorile (Botoşani). Numeroase
articole, studii, analize, reuniuni tematice
naţionale. Diverse implicări în viaţa Cetăţii.
Aprecieri publice antume şi postume. (I.I.B.).
ŢICĂLOIU, Ion D. (Câmpulung,
Muscel, 7 decembrie 1891 – Câmpulung,
Argeş, 11 ianuarie 1970). Profesor, litere şi
filosofie, manager. Liceul/Colegiul Ion C.
Brătianu, Piteşti, Argeş (1911), Universitatea
Friedrich Wilhelm, Berlin, Germania (1915),
licenţă, Universitatea din Bucureşti (1920).
Doctorat, filologie romanică, Hamburg,
Germania (1924). Combatant, Primul Război
Mondial (1916-1918). Activitate didactică
permanentă: Liceul Ion C. Brătianu, Piteşti
(1918-1920); Gimnaziul din Slatina, Olt
(1920-1922, director); Liceul/Colegiul Dinicu
Golescu, Câmpulung (1922-1948, director,
1938-1939). Administrator, cariera Albeştii
de Muscel, concesionar, Matei Drăghiceanu
(v.). Volume importante: Cuvânt către tineret
cu prilejul lui 1 Decembrie 1923 (1923);
Studii de fonetică (1927); Exerciţii de
gramatică (1927); Şi altceva în legătură cu 1
Decembrie 1918 (1937). Articole şi
comentarii, reviste de profil din Germania sau
România. Fondator, publicaţiile: Prietenul
şcoalei (1916); Răsad (1929). Adept al
învăţământului autohton formativ, preocupări
în domeniul istoriei naţionale. Integrat
spiritului Cetăţii prin diverse iniţiative
educative, redacţionale, obşteşti. Note
memoriale, apărute în 1992. Aprecieri publice
antume şi postume. (I.M.D.).

ŢIGĂU, Gheorghe V. (n. Rucăr,
Muscel, 18 octombrie 1944). Profesor gradul
I, limba şi literatura română, manager,
publicist. Şcoala Medie Dimitrie Cantemir,
Breaza, Prahova (1962), Universitatea din
Bucureşti (1967). Activitate didactică
permanentă, Piatra Neamţ: Liceul Mihail
Sadoveanu, Borca, director adjunct/director
(1967~1975); Inspectoratul Şcolar Judeţean
(1975-1988); Şcoala Elena Cuza (1988-2005).
Volume importante: Noţiuni fundamentale
de teorie literară (2000); Limba şi literatura
română. Manual auxiliar (2000); La pârâul
dorului. Literatură populară de pe Valea
Bistriţei şi din împrejurimi (2000); Liceul
Mihail Sadoveanu Borca-Neamţ. O şcoală
pentru toţi (2004); La fântână, la izvor.
Folclor
literar nemţean vechi (2008).
Numeroase
articole,
studii,
recenzii,
comentarii, reuniuni tematice autohtone.
Colaborări, revistele: Adevărul literar şi
artistic; Ateneu, Ceahlăul; Şcoala modernă;
Tribuna Învăţământului. Contribuţii directe
la: reorganizarea bibliotecilor şcolare din
judeţul Neamţ; pregătirea elevilor supradotaţi;
constituirea fondului de carte românească în
şcoli din Republica Moldova; valorificarea
folclorului local. Membru, diverse foruri şi
asociaţii specializate autohtone, alte aprecieri
publice. (V.N.P.).

ŢICLETE, Elena Lucia Gh. (Gropeni,
Mărăcineni, Muscel, 19 martie 1940 –
Bucureşti, 8 septembrie 1997). Profesoară
gradul I, matematică, publicistă. Şcoala
Medie Nr. 2 de Fete, Câmpulung, Argeş
(1957), Institutul Pedagogic de 3 ani,
Bucureşti (1962), Universitatea Constantin I.
Parhon,
Bucureşti
(1967).
Activitate
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ŢIŢEŞTI (Secolul XVI~). Comună din
judeţul Argeş, aparţinând, tradiţional,
Muscelului, sudul podişului Cândeşti, satele:
Ţiţeşti, Bucşeneşti-Lotaşi, Cişmea, Valea
Mănăstirii, Valea Stânii. Suprafaţă: 23, 5 km2.
Locuitori: 3 900 (1971); 4 973 (2008).
Atestare documentară medievală: Valea
Mănăstirii (1506). Biserici: BucşeneştiLotaşi/Hârteşti (XIV/1531-1532); Mănăstirea
Valea (XVI); Valea Stânii (1871); Ţiţeşti
(1894); cruci de piatră: Bucşeneşti-Lotaşi
(1721); Valea Mănăstirii (1850). Monumente
ale eroilor: Bucşeneşti (1877; 1916-1918;
1941-1945); Valea Mănăstirii (1916-1918);
Valea Stânii (1916-1919). Şcoală (1838);
cămin cultural (1915), bibliotecă publică
(1915). Bancă populară (1903). Cooperativa
de Aprovizionare şi Desfacere Cumpătarea
(1942). Cooperativă agricolă de producţie
(1962-1989). Areal cerealier, zootehnic,
pomicol, forestier. Arhitectură specifică
interferenţei zonelor colinară şi de câmpie,
textile de interior, folclor literar, muzical,
coregrafic. Turism rural. Trasee rutiere spre
Piteşti,
Câmpulung,
Mioveni.
Staţia
Bucşeneşti, calea ferată Goleşti-Câmpulung.
Scrieri monografice: Ion C. Lăzărescu
(manuscris), valorificat de Vicenţiu Daniel
Pascu, Gabriela Bianca Olteanu, Florina
Pascu (2007); Lucian Irinel Ilinca, Iulia Anca
Ilinca (2007). Diverse consemnări geografice,
istorice, economice, spirituale. (G.I.C.).

ŢILIVEA, Nicolae G. (n. Alba Iulia,
Alba, 19 decembrie 1923 - Piteşti, Argeş, 20
iunie 1993). Inginer, petrol şi gaze, manager.
Stabilit la Piteşti, din 1956. Liceul Teoretic,
Târgu Jiu, Gorj (1942), Facultatea de Mine şi
Metalurgie, Bucureşti (1947). Stagii în mai
multe ţări europene. Activitate productivă:
tehnolog, Schela Gura Ocniţei, Dâmboviţa
(1947-1950); şef, zonă de exploatare, Schela
Moineşti, Bacău (1950-1956); director tehnic,
Trustul Petrolului, Piteşti (1956-1960),
director general (1960-1968). Coordonator,
ample lucrări pentru prospecţiunea rezervelor
subterane, forajul şi extracţia de petrol din:
Argeş, Dâmboviţa, Muscel, Olt, Vâlcea.
Studii, articole, interviuri, comunicări,
reuniuni naţionale şi continentale. Implicare
permanentă în viaţa Cetăţii. Contribuţii
deosebite la: dezvoltarea intensivă a
domeniului economic enunţat; organizarea
unităţilor de profil în perimetrul geografic
amintit; introducerea (1952) şi extinderea
reţelei de gaze în Piteşti. Membru, diverse
foruri profesionale şi publice. Alte aprecieri
comunitare antume sau postume. (I.D.P.).
ŢINUTUL BUCEGI (14 august 1938 –
5 septembrie 1940). Unitate administrativteritorială din România, înfiinţată, conform
deciziilor adoptate de regele Carol II (v.),
reşedinţă, Bucureşti. Coordonarea unitară a
judeţelor: Argeş, Braşov, Buzău, Dâmboviţa,
Ilfov, Muscel, Prahova, Trei –Scaune, Vlaşca.
Suport legislativ: Constituţia din 20 februarie
1938, autor principal, Istrate N. Micescu (v.).
Conducere asigurată de: un rezident regal,
numit prin decret monarhic, superior
prefecţilor, asimilat subsecretarilor de stat; un
secretar general (adjunctul rezidentului regal);
consiliul, format din membri aleşi şi de drept,
având atribuţii deliberative, mai ales pentru
problemele financiare, ori consultative în alte
domenii. Desfiinţat la abdicarea regelui Carol
II de pe tronul României şi instaurarea
guvernului condus de Ion/Ioan Antonescu
(v.). Numeroase atestări documentare.
(I.S.B.).

ŢIULEANU, Adela (Sfârşitul secolului
XIX - Prima jumătate a secolului XX). Mare
proprietar funciar din Argeş. Întinse suprafeţe
de teren, localitatea Verneşti, plasa Argeş,
expropriate, parţial, prin Legea pentru
Reforma Agrară din 23 martie 1945,
adoptată de guvernul condus de Petru Groza.
Importante surse arhivistice. (I.I.Ş.).
ŢUCĂ, Cornel V. ( n. Bradu, Argeş, 26
octombrie
1950).
Profesor,
istorie,
muzeograf, arhivist, publicist. Liceul Nicolae
Bălcescu/Colegiul Ion C. Brătianu, Piteşti,
Argeş (1970), Universitatea Babeş-Bolyai,
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permanente în viaţa
publice. (C.G.C.).

Cluj-Napoca (1974). Doctorat, ştiinţe istorice,
Iaşi (2006). Activitate specializată: Şcoala
Cătina, Buzău (1974-1975); Muzeul Curtea
de Argeş (1975-1976), Muzeul Judeţean
Argeş, Oficiul Patrimoniului Naţional (19761979); Centrul de Studii şi Păstrare a
Arhivelor Militare Istorice, Piteşti (personal
civil, 1979~). Volume importante (în
colaborare): Istoria Statului Major General
Român. Documente 1859-1947 (1994);
Jurnal de operaţiuni al Comandamentului
trupelor din Transilvania (1918-1921), I, II
(1998); Ion Antonescu şi constituirea
României Mari (2001); România în toamna
anului 1940. Documente (2002); Istoricul
Regimentului 4 Dorobanţi Argeş. 1877-1946
(2008).
Numeroase
studii,
articole,
comunicări, reuniuni tematice naţionale şi
internaţionale. Preocupări redacţionale, ziare
şi reviste din Argeş şi Bucureşti.
Documentarist, Piteşti 620. Memento (2008).
Implicări constante în viaţa Cetăţii. Aprecieri
publice. (S.I.C.).

Cetăţii.

Aprecieri

ŢURLEA, Eugeniu (n. Piteşti, Argeş,
10 octombrie 1952). Profesor universitar,
contabilitate, cercetător, manager. Liceul
Economic/Colegiul Maria Teiuleanu, Piteşti
(1970), Academia de Studii Economice,
Bucureşti (1975). Doctorat, ştiinţe economice,
Bucureşti (1995). Stagiu extern, Franţa (19931994). Activitate în domeniu, Grupul de
Şantiere Construcţii Montaj şi Reparaţii
pentru
Industria
Chimică/GSCMRIC,
Bucureşti (1975-1979); Academia de Studii
Economice, Bucureşti (1979~), profesor
universitar (1998), şef, Catedra Contabilitate,
Audit şi Control de Gestiune (2008~).
Temporar: expert guvernamental (19901991); director general, Ministerul Finanţelor
(1991-1993); preşedinte, Casa Naţională de
Asigurări de Sănătate (2001-2004); consilier,
Ministerul Sănătăţii (2005-2008), Bucureşti.
Volume importante (în colaborare): Controlul
economic financiar şi expertiza contabilă
(1993); Perfecţionarea calculaţiei în
industria de prelucrare a lemnului (1994);
Controlul financiar (1998). Contabilitate de
gestiune (2002); Audit financiar (2012).
Numeroase articole, studii, analize, rapoarte,
reuniuni tematice naţionale şi internaţionale.
Preşedinte, Corpul Experţilor Contabili şi
Contabililor Autorizaţi din România, Filiala
Bucureşti (1995-1999). Membru, diverse
foruri specializate în domeniu, alte aprecieri
publice. (M.C.S.).

ŢULUCA, Nicolae N. (n. Galaţi, 31
august 1924). Medic primar obstetricăginecologie, manager. Stabilit la Câmpulung,
Muscel, din 1950. Liceul Mihai Viteazul,
Bucureşti (1943), Facultatea de Medicină,
Bucureşti (1949). Documentări externe.
Doctorat, ştiinţe medicale, Bucureşti (1976).
Activitate
specializată:
Circumscripţia
Ştefăneşti,
Muscel
(1949-1950);
Policlinica/Spitalul
Câmpulung,
Argeş
(1950~1988), şef, Secţia Maternitate (19641988). Primariat în 1960. Numeroase studii,
analize, rapoarte, reuniuni tematice naţionale.
Colaborări constante cu Institutul de
Endocrinologie şi Oncologie, Bucureşti.
Atestat special pentru domeniile: cultură
fizică,
sport,
turism,
alpinism.
Responsabilitate distinctă: efectuarea testelor
specifice participanţilor din Argeş la
olimpiade,
concursuri
şi
campionate
mondiale, europene universitare. Secretar,
Societatea de Ştiinţe Medicale, Filiala
Câmpulung, membru, Comisia Centrală de
Turism-Alpinism, Bucureşti, alte implicări

ŢUŢEA, Petre P. (Boteni, Muscel, 6
octombrie 1902 – Bucureşti, 3 decembrie
1991). Jurist, militant politic, liber cugetător,
funcţionar de stat. Liceul George Bariţiu, Cluj
(1919), Universitatea Ferdinand I, Cluj
(1925). Doctorat, drept civil (1929). Stagiu:
Germania. Activitate publică: referent,
Ministerul Comerţului, Bucureşti (1933);
ataşat, Legaţia Economică a României, Berlin,
Germania
(1933-1934);
sef
secţie,
ministerele: Economiei Naţionale (19361939; 1944-1948, director); Comerţului
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Exterior (1939-1941); Apărării Naţionale
(1941-1944), Bucureşti. Implicat în mişcarea
legionară. Preocupări existenţialiste, cultivate
alături de gânditorii: Emil Cioran, Mircea
Eliade, Nae Ionescu, Constantin Noica,
Mircea Vulcănescu. Fondator, revista Stânga
(1932); colaborator, cotidianul Cuvântul,
Bucureşti, autor, Manifestul Revoluţiei
Naţionale (1935). Volume importante
(postum): Reflecţii religioase asupra
cunoaşterii
(1992);
Omul
(1992);
Philosophia perennis (1992); Proiectul de
tratat – Eros (1992); Între Dumnezeu și
neamul meu (1992); 321 de vorbe
memorabile (1993). Numeroase articole,
studii, comunicări pe teme de filosofie şi
antropologie. Cercetat de Securitate, anchetat,
întemniţat, judecat, condamnat, 18 ani muncă
silnică, executaţi parţial (opt), penitenicarele
Jilava (Ilfov), Ocnele Mari (Vâlcea), Aiud
(Alba).
Tomuri
dedicate:
Convorbiri
euharistice (Dorin Popa, 1992); Jurnal cu
Petre Ţuţea (Radu Preda, 1992). Eponimie,
Şcoala din Boteni, Argeş. Membru, diverse
foruri ştiinţifice sau obşteşti, alte aprecieri
publice antume şi postume. (O.M.S.).

şi Conferinţa de Pace de la Paris din 1946
(1978, 1987); Anotimpurile bărbăţiei (1985).
Traduceri în limbile franceze, engleză,
italiană.
Numeroase
studii,
articole,
comunicări, reuniuni tematice, interne şi
internaţionale.
Preocupări
redacţionale,
reviste şi ziare din România. Premiul Ştefan
Gheorghiu al Academiei Române (1968,
1972). Implicări constante pentru finalizarea
unor proiecte iniţiate în Argeş – Muscel.
Aprecieri publice antume şi postume (S.I.C.).
ŢUŢUIANU, Alexandru (Câmpulung,
Muscel, 6 mai 1898 – Bucureşti, 1980).
Profesor, limba franceză, proprietar urban,
publicist. Studii liceale şi universitare în
Capitală. Activitate didactică permanentă,
şcoli din Piteşti (Argeş) şi Bucureşti.
Documentări externe, Franţa. Volume
importante
(în
colaborare):
Cheia
candidatului la bacalaureat pentru proba
scrisă la limba franceză (1927); Gramatica
franceză. Pentru folosinţa elevilor din liceele
de fete şi băieţi, şcolile normale, seminarii,
şcolile comerciale superioare şi profesionale
(1927); Livre du candidat au baccalauréat.
Réponses aux questions du programme
d’histoire de la littérature française/Cartea
candidatului la bacalaureat. Răspunsuri la
întrebările programei de istorie în literatura
franceză
(1927;
1928).
Colaborări,
periodicele: Kalende, Muguri, Neamul
românesc, Sburătorul. Studii, articole,
comentarii, reuniuni tematice naţionale,
traduceri. Recunoscut în domeniu. Implicări
comunitare permanente. Membru, diverse
asociaţii specializate din România, alte
aprecieri publice antume şi postume.
(C.M.V.).

ŢUŢUI, Gheorghe (Curtea de Argeş,
10 august 1921 - Bucureşti, 15 decembrie
1998).
Istoric,
cercetător
ştiinţific,
memorialist. Liceul Militar Industrial, Curtea
de Argeş (1941), Institutul de Relaţii
Internaţionale, Bucureşti (1950). Doctorat,
ştiinţe istorice, Bucureşti (1973). Activitate
specializată în Capitală: Institutul de Relaţii
Internaţionale (1950-1957), Şcoala Politică
Superioară de Partid (1957-1958); Institutul
de Studii Istorice şi Social - Politice de pe
lângă Comitetul Central al Partidului
Comunist Român (1958-1983). Combatant,
Al Doilea Război Mondial, Frontul de Vest
(1944-1945), lider, Organizaţia Judeţeană de
Tineret
Argeş
(1945-1948).
Volume
importante (în colaborare): Dezvoltarea
constituţională a statului român (1957);
România în anii revoluţiei democrat –
populare. 1944-1947 (1971); Frontul Unic
Muncitoresc din România (1974); România

ŢUŢUIANU, Rodica Sanda Gh. (n.
Câmpulung, Muscel, 11 mai 1935). Actriţă de
teatru, film, radio, televiziune. Familie şi
domiciliu tradiţional, Valea Mare-Pravăţ.
Liceul de Fete Nr. 6, Bucureşti (1953),
Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică
Ion Luca Caragiale, Bucureşti (1957), Clasa
Gheorghe Timică, Marţian Pop, Ion
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Beaumarchais). Colaborări temporare, Teatrul
Alexandru Davila, Piteşti. Filmografie:
Trenul vieţii (1997, turnat la Muzeul Goleşti).
Numeroase partituri media. Turnee externe:
Franţa, Germania, Portugalia. Prestaţii
didactice universitare, instituţii de profil din
Capitală. Consemnări critice favorabile,
premii, ordine, medalii. Membră: Asociaţia
Oamenilor de Teatru şi Muzică/ATM (19721990);
Uniunea
Teatrală
din
România/UNITER
(1990~).
Importante
aprecieri publice. (P.A.D.).

Finteşteanu. Activitate în domeniu: Teatrul
Dramatic Ovidius Constanţa (1957-1958);
Teatrul de Stat, Arad (1958-1959); Teatrul
Armatei, Bucureşti (1959-1960); Teatrul
Constantin Nottara, Bucureşti (1960-1998).
Roluri de referinţă: Iulia (Ovidius, Grigore
Sălceanu); Nora (Nora şi soacra, Carlo
Goldoni); Gerd (Brandt, Henrik Ibsen);
Nastasia (Domnişoara Nastasia, George
Mihail Zamfirescu); Rozina (Bărbierul din
Sevilla, Pierre Augustin Caron de
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Gabriel Ţepelea

Ion Ţicăloiu

Petre Ţuţea

Gheorghe Ţuţui
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U

(1987, în colaborare); Integrala Riemann
pentru funcţia de variabilă vectorială (2001,
în colaborare); Teoria operatorilor. Lecţii
introductive (2001); Funcţii convexe.
Elemente de teorie neliniară a potenţialului
(2002); Calculul integral şi elemente de
teoria măsurii (2003). Studii, articole,
referate, comunicări, reuniuni tematice.
Membru, diverse asociaţii specializate în
domeniu. Aprecieri publice. (M.C.S.).

UDA (Secolul XVI~). Comună din
judeţul Argeş, satele: Uda, Băduleşti,
Bărăneşti, Braniştea, Chiriţeşti, Cotu, Dealu
Bisericii, Dealu Tolcesii, Diconeşti, Gorani,
Greabăn, Lunguleşti, Miercani, RâjleţuGovora, Romana, Săliştea. Suprafaţă: 79, 4
km2. Locuitori: 4 600 (1971); 2 227 (2008).
Atestare documentară medievală: Râjleţi
(1563). Vestigii arheologice prefeudale. Schit
(secolul XVIII); biserici: Râjleţu-Vieroş
(1792); Şetrari (1808); Cotu (1820); RâjleţuGovora (1824); Ciorâca (1830); Braniştea
(1831); Dealu Bisericii (1836); Gorani
(1841); Miercani (1841). Monumente ale
eroilor: Săliştea (1877, 1916-1919); Uda de
Jos (1913, 1916-1919); Râjleţu-Govora
(1916-1918); Uda de Sus (1916-1919). Şcoală
(1838); cămin cultural (1948); bibliotecă
publică (1959). Reşedinţa plasei Uda (1925).
Cooperativă agricolă de producţie (19621989). Areal cerealier, zootehnic, pomicol,
forestier. Arhitectură specifică zonelor
colinare, prelucrarea lemnului, textile de
interior, folclor literar, muzical, coregrafic.
Târg tradiţional: Adormirea Maicii Domnului
(15 august). Turism rural. Trasee rutiere spre:
Piteşti (Argeş); Slatina (Olt); Drăgăşani
(Vâlcea). Scrieri monografice: Dumitru I.
Ionescu
(1998);
Viorel
Cărămizaru
(manuscris). Diverse consemnări geografice,
istorice, economice, spirituale. (G.I.C.).

UDRESCU (Secolul XIX~). Familie
tradiţională din Argeş. Proprietari urbani şi
rurali, funcţionari de stat, preoţi, cercetători
ştiinţifici, medici, cadre didactice, publicişti.
Suprafeţe de teren, case, alte bunuri cu
valoare deosebită, Piteşti şi localităţi
apropiate. Mai cunoscuţi: Ştefan M. U.
(Mozăceni, Argeş, 15 aprilie 1907 – Piteşti,
Argeş, 11 octombrie 1976), profesor, religie,
Liceul Ion C. Brătianu, Piteşti (1935-1937),
preot, importante parohii din Argeş, volume,
studii, articole pe teme eclesiastice şi civice,
căsătorit cu Aneta U. (n. 1918), profesoară;
Valeriu Şt. U. (Piteşti, Argeş, 25 august 1935
– Piteşti, Argeş, 1993), matematician;
Victoria U. (n. 1945), funcţionară; Emil Ioan
Şt. U. (n. Piteşti, Argeş, 13 octombrie 1938),
medic, activitate permanentă în Capitală;
Mircea Şt. U. (n. 1942), biolog, institute de
cercetare din Bucureşti. Conexiuni cu familii
din Argeş, Dâmboviţa, Olt, Vâlcea. Implicări
constante în viaţa Cetăţii. Consemnări
monografice, alte aprecieri comunitare.
(N.P.L.).

UDREA, Corneliu I. (n. Izvoru, Argeş,
30 mai 1951). Profesor universitar,
matematică. Liceul Nicolae Bălcescu/
Colegiul Ion C. Brătianu, Piteşti (1970),
Universitatea din Bucureşti (1974). Doctorat,
analiză matematică, Bucureşti (1994).
Activitate didactică: diverse instituţii de
învăţământ din România (1974-1980),
Academia Tehnică Militară, Bucureşti (19802000), Universitatea din Piteşti (2000~), şef,
Catedra de Matematică (2004-2011). Profesor
universitar (2003). Volume importante:
Integrarea funcţiilor de o variabilă reală

UDRESCU, Dumitru (Săpata, Argeş,
24 februarie 1892 – Piteşti, Argeş, 23
octombrie 1981). Învăţător, manager,
culegător de folclor, publicist. Şcoala
Normală, Bucureşti (1912). Activitate
didactică permanentă: Lăunele de Sus, Olt
(1912-1916; 1918-1922); Şcoala Normală,
Piteşti (1922-1923, pedagog); Cepari, Argeş
(1923-1928, director); Şcoala Nr. 3, Piteşti
(1928-1929); Şcoala de Băieţi, Curtea de
Argeş (1929-1943, director); alte instituţii de
învăţământ (1943-1952). Combatant, Primul
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Craiova, Dolj (1948), Facultatea de Drept,
Bucureşti (1958). Activitate specializată:
judecător ajutor, Tribunalul Argeş (19511952); judecător: Tribunalul Popular Raional,
Topoloveni, Argeş (1952); judecătoriile
Piteşti (1952-1960; 1968-1974) și Costeşti,
Argeş (1965-1968). Distinct: preşedintă,
Tribunalul Popular Raional Vedea, Argeş
(1960-1965); notar-şef, Notariatul de Stat
Judeţean, Argeş (1974-1980). Analize,
programe, rapoarte, reuniuni tematice zonale
şi naţionale. Membră, diverse foruri
profesionale în domeniu. Implicări constante
în viaţa Cetăţii. Aprecieri publice antume şi
postume. (A.A.D.).

Război Mondial, fronturile din Dobrogea
(1916) şi Moldova (1917-1918). Volume
importante: Contribuţiuni la istoricul
şcoalelor din Curtea de Argeş (1938); Balade
eroice (1965); Glosar regional. Argeş (1967);
De pe Argeş. Cântece şi strigături (1967); De
pe plaiuri argeşene (1974). Cărţi didactice
pentru clasele primare (în colaborare):
Abecedar,
Caligrafie,
Citire,
Desen,
Geografie (1934; 1938). Numeroase studii,
articole, cronici, revistele/ziarele: Glasul
Argeşului, Mioriţa, Prietenul nostru, Secera
şi ciocanul, Univers. Creaţii cu diverse
culegeri şi antologii din Argeş-Muscel.
Secretar, Asociaţia Învăţătorilor din Argeş
(1929-1943), Premiul Naţional (1938),
membru de onoare, Asociaţia Folcloriştilor
Argeşeni
Constantin
Rădulescu-Codin
(1973), alte aprecieri comunitare antume şi
postume. (I.M.D.).

UIVARY, Alexandru M. (Sfârşitul
secolului XIX - Prima jumătate a secolului
XX). Proprietar urban, mic industriaş,
donator comunitar. Grafiat, uneori, Ujvary.
Fiul lui Micloş U. (v.). Terenuri, imobile, alte
bunuri cu valoare deosebită, Piteşti, Argeş,
localităţi apropiate. Patron fondator (1924),
Fabrica de Tăbăcărie, Blancuri şi Toval,
Piteşti (strada Râurilor), capital investit,
60 000 lei aur, capacitate instalată, 46 HP.
Producţie anuală, 30 tone (1927); valoarea
mijloacelor fixe, 1 000 000 lei; 50 HP (1939).
Membru activ, Camera de Comerţ şi
Industrie, Piteşti: Comisia Interimară (1929);
Comisia pentru Cercetarea Aplicării Legii
Speculei (1929). Implicări în dezvoltarea
economică şi culturală a localităţii, special,
edificarea şi dotarea Teatrului Comunal,
Piteşti. Nominalizat în: Anuarul general al
oraşului Piteşti şi judeţului Argeş (1936);
Istoria municipiului Piteşti (1988); Camera
de Comerţ şi Industrie în istoria economiei
argeşene (2000). Alte aprecieri publice
antume şi postume. (T.C.A.).

UDRESCU, Nina Gr. (n. Teiu, Argeş,
27 martie 1955). Actriţă de teatru, radio,
televiziune. Liceul/Colegiul Zinca Golescu,
Piteşti, Argeş (1974), Institutul de Artă
Teatrală şi Cinematografică, Târgu Mureş
(1982),
Clasa
Constantin
Codrescu.
Activitate în domeniu: Teatrul de Nord, Baia
Mare (1982-1984); Teatrul Alexandru Davila,
Piteşti (1984-1985); Teatrul de Stat/Naţional,
Constanţa (1985~). Roluri de referinţă: Nina
Zarecinaia (Pescăruşul, Anton Pavlovici
Cehov); Anca (Năpasta, Ion Luca Caragiale);
Arcadina (Pescăruşul, Anton Pavlovici
Cehov); Lady Macbeth (Macbeth, William
Shakespeare); Liuba Andreevna (Livada cu
vişini, Anton Pavlovici Cehov). Diverse
partituri
media.
Colaborări
didactice,
Universitatea Ovidius, Constanţa (20032007). Consemnări critice favorabile, premii,
galele tineretului (1986, 1987). Membră,
Uniunea Teatrală din România/UNITER
(1990~), alte aprecieri publice. (P.A.D.).

UIVARY, Micloş (A doua jumătate a
secolului XIX – Începutul secolului XX).
Proprietar urban şi rural, mic întreprinzător,
caretaş. Origine maghiară. Suprafeţe de teren,
case, alte bunuri cu valoare deosebită, Piteşti,
Argeş şi localităţi apropiate. Patron fondator,
atelier specializat (strada Viilor), realizarea şi

UDRIŞTEANU, Laura I. (Iancu Jianu,
Olt, 15 aprilie 1925 – Piteşti, Argeş, 27 august
2001). Jurist, manager. Stabilită la Piteşti, din
1951. Liceul de Fete/Colegiul Elena Cuza,
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Temporar:
Dârmăneşti,
Ştefăneşti,
Câmpulung, Schitu Goleşti, Boteni (Muscel);
Beica, Zătreni (Vâlcea). Combatant, Primul
Război Mondial (1916-1918), coordonator,
spitalul militar de campanie, Frontul din
Moldova (1917). Volume importante: Lacul
Techirghiol
(1922;
1925);
Puterea
neruşinată (1924); Florile bune de leac
(1929); Mănăstirea Nămăeşti (1931); Din
carnetul unui medic de plasă/Însemnările
unui medic de plasă (postum, 1948; 1949;
1958); Scrieri (1967, ediţia Mihail Robea).
Numeroase studii, articole, comentarii,
revistele: Adevărul literar şi artistic; Analele
Dobrogei; Glasul Ţării; Junimea; Muscelul
nostru. Editor, periodicele: Rândunica
(Alexandria); Facla Muscelului (director);
Piatra Craiului (Dragoslavele). Tălmăciri din
operele scriitorilor clasici americani, germani,
indieni, ruşi. Preocupat de starea sănătăţii
precare a locuitorilor din mediul rural.
Eponimie: străzi în Piteşti şi Câmpulung. Alte
aprecieri publice antume şi postume.
(C.G.C.).

comercializarea de carete (trăsuri închise, cu
patru roţi), renumit în domeniu (Argeş,
Dâmboviţa,
Muscel,
Olt,
Vâlcea).
Corespondenţă externă. Activitate agreată de
Prefectura Argeş, Primăria locală, Camera de
Comerţ şi Industrie, Piteşti. Nominalizat în
Anuarul general al oraşului Piteşti şi
judeţului Argeş (1936). Alte atestări
documentare. Implicări constante în viaţa
Cetăţii. Aprecieri publice antume şi postume.
(T.C.A.).
UKLAR, Joseph/Iosif I. (A doua
jumătate a secolului XIX – Începutul
secolului XX). Proprietar urban, mic
întreprinzător, donator comunitar. Originar
din Transilvania. Imobile, terenuri, alte bunuri
cu valoare deosebită, Piteşti, Argeş. Membru
marcant, Camera de Comerţ şi Industrie,
Piteşti,
nominalizat
în
grupul
corespondenţilor
din
categoria
producătorilor de cojoace groase (12 ianuarie
1888) şi al marilor comercianţi de vinuri (4
ianuarie 1889). Sprijin pecuniar pentru
Societatea Corală Liedertafel, organizată de
grupul germanilor stabiliţi în reşedinţa
Argeşului (10 februarie 1866). Iniţiator şi
patron fondator, Sala de spectacole
Universala, Piteşti (1880), folosită de
companii teatrale, organizaţii cetăţeneşti,
foruri culturale, vândută (1890) lui Franz M.
Lehrer (v.). Contribuţii la evoluţia economiei
şi a spiritualităţii locale în etapa amintită.
Diverse atestări documentare. Aprecieri
publice antume şi postume. (G.A.H.).

ULMEANU, Traian Vasile V. (n.
Buzău, 3 ianuarie 1943). Profesor, limba şi
literatura română, ziarist, editor. Stabilit la
Piteşti, Argeş, din 1965. Şcoala Medie
Bogdan Petriceicu Hasdeu, Buzău (1960),
Universitatea Constantin I. Parhon, Bucureşti
(1965), Secţia, Jurnalism (prima promoţie).
Stagiu, Relaţii Internaţionale, Bucureşti
(1981). Documentări externe: Germania
(1971); Bulgaria (1972); Turcia (1973; 1998;
2006); Grecia (1985; 1987); Polonia (1986;
1989); Spania (1998); Azerbaidjan (1998);
Franţa (1999); Suedia (2000). International
Press Card/Carte internaţională de ziarist
(1990). Activitate permanentă la Piteşti:
redactor (1965-1984); redactor principal
(1984-1988); redactor de rubrică (1988-1989),
Secera şi ciocanul; cofondator (1989-1990),
redactor-şef adjunct (1990-1999), redactor-şef
(1999-2005),
cotidianul
Argeşul
liber/Argeşul. Volume importante: Fotbal
Club Argeş (1998); Introducere în
jurnalismul sportiv (2004); Povestea vorbei.

ULIERU, George Gh. (Câmpulung,
Muscel, 8 septembrie 1884 – Câmpulung,
Muscel, 28 august 1943). Medic, medicină
generală, publicist, traducător, memorialist.
Liceul/Colegiul Ion C. Brătianu, Piteşti,
Argeş (1903), Facultatea de Medicină,
Bucureşti (1909). Doctorat, ştiinţe medicale,
Bucureşti (1913). Activitate în domeniu:
Turtucaia,
Dobrogea
(1914-1916);
Atadalchioi,
Dobrogea
(1919-1922);
Alexandria,
Teleorman
(1923~1928);
Dragoslavele,
Muscel
(1928-1938).
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Luca Caragiale, Teatrul Naţional, Craiova
(1977-1984). Volume importante: Marin
Preda. Vocaţie şi aspiraţie (1973); Fiii
risipitori (1988); Răstălmăcirea lui Vlad
Ţepeş (1992); Adio, domnule Maiorescu!
(1995); Holocaustul culturii române. 19441989 (1999). Studii, eseuri, comunicări
tematice, reuniuni naţionale şi internaţionale.
Membru marcant, vicepreşedinte, Partidul
România Mare. Secretar de Stat, Ministerul
Culturii (1992-1996), Guvernul Nicolae
Văcăroiu. Senator de Argeş (2000-2004;
2004-2008), reprezentând Partidul România
Mare, secretar al Senatului. Iniţiative
legislative, declaraţii politice, rapoarte,
interviuri, emisiuni media. implicări în
realizarea unor proiecte lansate de
oficialităţile din Argeş – Muscel. Volum
dedicat: Recurs la memorie. Convorbiri cu
Mihai Ungheanu (Mihai Golescu, 2009).
Alte aprecieri publice antume şi postume.
(C.D.B.).

Mic îndreptar de scriere corectă (2006).
Numeroase
studii,
articole,
reportaje,
comentarii, cronici, apărute în publicaţii din
România. Realizator media, posturi de radio
şi televiziune, Bucureşti, Piteşti, Câmpulung.
Preocupări didactice, Universitatea din Piteşti
(2000-2007), formator de talente în domeniu.
Membru:
Colegiul
Director,
Argeşul
liber/Argeşul (acţionar); Uniunea Ziariştilor
din România (1969); Uniunea Ziariştilor
Profesionişti din România (1990). Contribuţii
la evoluţia presei, sportului, învăţământului de
profil din Argeş - Muscel. Aprecieri publice.
(C.I.S.).
UNGHEANU, Dumitru Gh. (Valea
Mare, Ştefăneşti, Muscel, 11 noiembrie 1905?). Ofiţer de carieră, intendenţă, general.
Şcoala Superioară de Război, Bucureşti.
Combatant, Al Doilea Război Mondial (19411945): Frontul de Est (1941; 1944); Marele
Stat Major (1942-1943); Frontul de Vest
(1944-1945), subşef, Serviciul Intendenţei,
Corpul 2 Armată, ofensiva din Cehoslovacia.
General maior. Ordine şi medalii române sau
străine, alte aprecieri publice antume și
postume. (G.I.N.).

UNGHENI (Secolul XVI~). Comună
din judeţul Argeş, pe râul Teleorman, satele:
Ungheni, Colţu, Găujani, Goia, Humele, Satu
Nou. Suprafaţă: 74, 8 km2. Locuitori: 6 500
(1971); 3 378 (2008). Atestare documentară
medievală: Colţu (1518); Ungheni (1538).
Biserici: Goia/schit (1770); Găujani (1792);
Ungheni (1816); Colţu (1900); Humele
(1902); Satu Nou (1941); cruci de piatră:
Humele (1814, 1848). Monumente ale eroilor:
Humele (1877-1878, 1913, 1916-1918);
Găujani (1877-1878, 1916-1919, 1941-1945);
Ungheni (1916-1919, 1941-1945). Şcoală
(1838); cămin cultural (1948); bibliotecă
publică (1954). Bancă populară (1904; 1919).
Cooperativa Agricolă Sfântul Gheorghe
(1924-1942) şi Cooperativa de Credit
Îndemnul (1945), Humele. Cooperative
agricole de producţie: Humele (1949-1989);
Ungheni (1959-1989). Areal cerealier,
zootehnic, legumicol. Arhitectură specifică
zonei de câmpie, textile de interior, folclor
literar, muzical, coregrafic. Turism rural.
Trasee rutiere spre: Costeşti şi Piteşti (Argeş);
Alexandria (Teleorman). Staţia Colţu, linia

UNGHEANU, Mihai I. (Slobozia,
Ialomiţa, 17 martie 1939 – Bucureşti, 12
martie 2009). Scriitor, ziarist, înalt funcţionar
de stat, parlamentar. Facultatea de Limbă şi
Literatură Română, Universitatea Constantin
I. Parhon, Bucureşti
(1963). Doctorat,
filologie, Bucureşti (1983). Documentări
continentale. Iniţial, redactor,
revista,
Ramuri,
Craiova,
Dolj
(1964-1966).
Activitate relevantă în Capitală, publicaţiile:
ziarul Scânteia tineretului, şef, Secţia
Cultură
(1965-1968;1972-1974);
Contemporanul (1970-1972); Luceafărul,
şef secţie, secretar general de redacţie (19681969), redactor-şef adjunct (1974-1990);
Editura Globus, redactor-şef (1990-1993).
Preocupări didactice (1993-2009), facultăţile
de Sociologie: Universitatea de Stat,
Bucureşti; Universitatea Spiru Haret,
Bucureşti. Preşedinte fondator, Festivalul Ion
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Numeroase studii, articole, comunicări,
reuniuni tematice în domeniu, consemnări
evocatoare. Aprecieri comunitare. (V.N.P.).

ferată Costeşti-Roşiori de Vede (Teleorman).
Scrieri monografice: Alexandru Petre
Constantinescu, Humele (1942, manuscris);
Gheorghe Roceanu. Manuscris (1942).
Diverse consemnări geografice, istorice,
economice, spirituale. (G.I.C.).

UNGUREANU, Emilia I. (n. Poienarii
de Muscel, Argeş, 1 decembrie 1956).
Profesor universitar, economie generală.
Liceul/Colegiul Dinicu Golescu, Câmpulung
Argeş (1975), Facultatea de Filosofie,
Bucureşti (1980), Facultatea de Ştiinţe
Economice,
Universitatea
Valahia,
Târgovişte, Dâmboviţa (2000). Stagiu: Franţa.
Doctorat, economie, Bucureşti (2001).
Activitate didactică: Liceul de Chimie
Industrială, Lupeni, Hunedoara (1980-1986),
Universitatea
Tehnică
din
Petroşani,
Hunedoara (1986-1998), Universitatea din
Piteşti, Argeş (1998~), Facultatea de Ştiinţe
Economice, secretar ştiinţific (2000-2004),
şef,
Catedra/
Departamentul
Teorie
Economică şi Finanţe (2004 - 2012).
Documentări externe. Profesor universitar
(2005). Volume importante: Microeconomie
(1999, 2000, 2001); Macroeconomie (2000,
2001,
2002);
Preţul
în
economia
contemporană (2004); Piaţa muncii în
context european (2001, 2005); Economie, I
(2007), II (2008, în colaborare). Numeroase
studii, articole, referate, comunicări, reuniuni
tematice naţionale şi internaţionale. Membră,
comisii doctorale, diverse asociaţii în
domeniu, fundaţii. Contribuţii la organizarea
activităţilor didactice şi ştiinţifice, facultăţile
cu profilul economic, juridic, administrativ,
Universitatea din Piteşti. Diverse aprecieri
publice. (M.C.S.).

UNGUREANU, Corneliu V. (n.
Câmpulung, Muscel, 14 ianuarie 1929).
Inginer, termotehnică, profesor universitar.
Liceul/Colegiul Dinicu Golescu, Câmpulung
(1947), Institutul Politehnic, Timişoara
(1963). Doctorat, ştiinţe tehnice, Timişoara
(1963). Documentări externe. Activitate
didactică şi de cercetare permanentă, Institutul
Politehnic, Timişoara (1953-1996). Volume
importante: Instalaţii de ardere (1968);
Generatoare de abur pentru instalaţii
energetice clasice şi nucleare (1977);
Calculul hidrodinamic şi de rezistenţă
(1985).
Numeroase
studii,
articole,
comunicări, reuniuni tematice naţionale şi
internaţionale. Membru, diverse foruri
ştiinţifice
autohtone
şi
continentale.
Contribuţii la evoluţia învăţământului
superior tehnic din România. Implicări
comunitare. Premiul Traian Vuia al
Academiei Române, Bucureşti (1972), alte
aprecieri publice. (I.I.M).
UNGUREANU, Elena (n. Albeştii de
Muscel, Argeş, 3 ianuarie 1950). Profesoară
limba şi literatura română, manager,
funcţionar de stat. Liceul/Colegiul Dinicu
Golescu,
Câmpulung,
Argeş
(1969),
Universitatea din Craiova, Dolj (1974).
Doctorat, ştiinţe umaniste, Bucureşti (2000).
Activitate specializată. Şcoala Nr. 5, Râmnicu
Vâlcea (1974-1998), directoare (1989-1991);
inspector, Inspectoratul Şcolar al judeţului
Vâlcea (1998-1999; 2000-2004); inspector
general, Ministerul Educaţiei Naţionale,
Bucureşti (1999-2000); Colegiul Alexandru
Lahovari, Râmnicu Vâlcea (2004-2012).
Volume importante (în colaborare): Limba
română în şcoala primară (1999); Antologie
de texte literare (2000); Construcţia
incidentă în limba română (2002).

UNGUREANU, Gheorghe S. (n.
Ţigăneşti, Topoloveni, Muscel, 14 septembrie
1946). Profesor, gradul I, filosofie, manager,
cadru didactic universitar. Şcoala Medie,
Topoloveni, Argeş (1964), Universitatea
Alexandru Ioan Cuza, Iaşi (1973). Doctorat,
filosofie, Bucureşti (2002). Documentări
externe. Activitate permanentă în Argeş,
liceele:
Corbeni
(1973-1974);
Colibaşi/Mioveni (1974-1975); Zinca Golescu
şi Real - Umanist Nr. 4, Piteşti (1975-1977);
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Topoloveni (1977-2001), director (19901997); Universitatea din Piteşti (2001~),
conferenţiar titular (2003). Distinct: inspector
şcolar general adjunct, Inspectoratul Şcolar
Judeţean Argeş (2001-2005). Volume
importante: Alexandru D. Xenopol – filosof
al istoriei (2002); Vasile Pârvan şi istoria ca
formă de viaţă (2003); Filosofia istoriei.
Culegere
(2004);
Limbaj,
modelare,
comunicare (2007, coordonator). Studii,
articole, analize, rapoarte, reuniuni tematice
naţionale şi internaţionale, emisiuni media.
Redactor-şef adjunct, revista Philosophia
militans, Piteşti (2010~). Contribuţii la
evoluţia învăţământului din Argeş-Muscel.
Implicări comunitare permanente. Membru,
diverse foruri ştiinţifice şi administrative în
domeniu, alte aprecieri publice. (G.G.S.).

UNGUREANU, Laurenţiu (Piteşti,
Argeş, 6 septembrie 1954). Ziarist, manager.
Studii liceale în Piteşti, superioare la
Bucureşti. Succesiv: corespondent pentru
Argeş, Scînteia tineretului (1985-1989);
redactor, cotidianul Argeşul liber (19901994); redactor-şef, Curierul zilei, Piteşti
(1995-1997); director general, Gazeta de
Argeş (1997-2001). După 2005, director
editorial, Roman in UK, publicaţie pentru
românii din Marea Britanie. Numeroase ştiri,
reportaje, comentarii, analize, interviuri,
reuniuni tematice naţionale şi internaţionale.
Implicări constante în viaţa Cetăţii. Membru,
Uniunea
Ziariştilor
Profesionişti
din
România, premiul special (1993), alte
aprecieri publice. (M.D.S.).
UNGUREANU, Marin P. (n. Topana,
Olt, 2 aprilie 1952). Inginer mecanic,
manager. Stabilit în Argeş, din 1979. Liceul
Nr. 38, Bucureşti (1971), Institutul Politehnic,
Bucureşti (1976). Specializare, industria de
automobile. Exprimări externe: China, Egipt,
Federaţia Rusă, Franţa, Germania, Iran,
Turcia. Activitate permanentă, Întreprinderea
de
Autoturisme/SC
Automobile
SA,
Colibaşi/Mioveni, Argeş: tehnolog (19791983); şef serviciu, sculer şef (1983-1986),
pregătirea fabricaţiei (1986-1989), control
producţie (1989-1991); director executiv, SC
Ecma SA (1991-1996); şef departament,
tehnologie (1996-1998; 2000-2006); director,
tehnologie (1998-2000; 2006~). Studii,
analize, rapoarte, reuniuni tematice naţionale
şi internaţionale. Contribuţii directe la:
realizarea cutiilor de viteze; omologarea şi
integrarea automobilelor Dacia 1300, Dacia
1304, Dacia Nova; adaptarea tehnologiilor
tradiţionale la cerinţele partenerilor externi;
diversificarea
producţiei
în
contextul
economiei de piaţă; pregătirea noilor generaţii
de specialişti în domeniu. Aprecieri publice.
(D.D.I.).

UNGUREANU, Ion V. (n. Călineşti,
Muscel, 14 octombrie 1942). Inginer, profesor
universitar, tehnologie industrială, manager.
Liceul Teoretic, Ştefăneşti, Argeş (1962),
Institutul Politehnic, Bucureşti (1967).
Doctorat, ştiinţe tehnice, Bucureşti (1996).
Stagiu: Belgia (1973). Activitate didactică şi
de cercetare permanentă:
Institutul
Politehnic, Bucureşti (1967-1978), Institutul
de Învăţământ Superior/ Universitatea din
Piteşti (1978~), decan, Facultatea de
Învăţământ Tehnic (1981-1989). Profesor
universitar (1992). Volume importante (în
colaborare): Bazele cercetării experimentale
în tehnologia construcţiilor de maşini (1979,
2001); Tehnologia construcţiilor de maşini
(1979);
Construcţia
şi
exploatarea
dispozitivelor (1982); Elemente de proiectare
a
dispozitivelor
(1985);
Proiectarea
dispozitivelor pentru maşini-unelte (1995).
Numeroase
studii,
articole,
referate,
comunicări, granturi /contracte de cercetare,
reuniuni tematice naţionale şi internaţionale.
Membru, diverse foruri specializate în
domeniu. Director executiv, Asociaţia
Constructorilor de Automobile din România
(Piteşti, 1996). Contribuţii deosebite la
evoluţia învăţământului superior tehnic din
Argeş. Aprecieri publice. (I.A.B.).

UNGUREANU,
Octavian
M.
(Corneşti, Băleşti, Gorj, 13 septembrie 1922 –
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Muscel. Proprietari funciari, cadre didactice,
ingineri, militari, economişti. Mai cunoscuţi:
Niţă, zis Ungurenuşu, patronimic, pârcălab;
Gheorghe N. d. U. cu copiii: Mihai Gh. U.,
erou în Al Doilea Război Mondial (22 august
1944); Mihai Gh. U., tehnician, primar Corbi,
Argeș (2004-2012), întemeietor, Muzeul
Etnografic, Corbi (2007, în colaborare cu
Muzeul Golești), cu fiii: Florentin M.U.
(preot, biserica Botușari, Curtea de Argeș) și
Mihail M.U. (economist, horticultor); Ion
Gh. U., inginer mecanic; Maria Gh. U.;
Gheorghe Gh. U., învăţător, Şcoala Stăneşti,
director; profesor, istorie-geografie, director
coordonator, Şcoala Corbeni, Argeş, ; Scrieri
importante (în colaborare cu Mihai Gh. U.):
Monografia satului Stăneşti; Familii de ieri
şi de azi din Stăneşti, comuna Corbi, judeţul
Argeş (2008); Toponimia pe Valea râului
Doamnei. Implicări permanente în activitatea
publică. Diverse atestări documentare.
(F.C.P.).

Ştefăneşti, Argeş, 8 decembrie 2011). Ziarist,
istoric, editorialist. Domiciliu şi activitate în
Piteşti,
Argeş
(1955-1970;
1983).
Liceul/Colegiul Dinicu Golescu, Câmpulung,
Muscel (1950), Universitatea Constantin I.
Parhon (1973). Stagiu: jurnalism, Bucureşti
(1957). Documentări externe: Bulgaria,
Polonia, Republica Moldova. Activitate
specializată: Liceul Agricol, Târgu Jiu, Gorj
(1950-1955); Cotidianul Secera şi ciocanul,
Piteşti, secretar de redacţie, comentator,
politică externă (1955-1970); Gazeta
Gorjului, Târgu-Jiu, redactor-şef adjunct
(1970-1982). Volume importante: Luminile
scenei… la Târgu Jiu (1980, în colaborare);
Liceul Tudor Vladimirescu din Târgu Jiu.
Schiţă monografică (1982); Pictorul Keber
(1996); Epopeea Jiului. 1916. Antologie
(1996); Dr. Grigore Lupescu. Recurs (1998).
Distinct: tehnoredactor, Argeş. Cartea
Eroilor (Piteşti, 1984). Numeroase studii,
articole, interviuri, comunicări, reuniuni
naţionale şi internaţionale pe diverse teme.
Acreditări speciale de presă, ediţii îngrijite,
cronici literare, plastice, teatrale. Membru,
Uniunea Ziariştilor din România (1955).
Implicări constate în viaţa Cetăţii. Aprecieri
publice antume şi postume. (C.I.S.).

UNITATEA
DE
PREPARARE
AURIFERĂ,
PITEŞTI
(1989-1995).
Structură
economică
specializată
în
recuperarea paietelor de aur, titanului şi
zirconiului, din
nisipurile aluvionare.
Cercetări iniţiate de inginerul Gheorghe
Ştefan (1980), fondator, Centrul Ştiinţific
Mâzgana, Vultureşti, Argeş, Experiment
aplicat în balastierele de pe râurile: Argeş,
Argeşelu, Doamnei, Vâlsan (1980-1989),
gestionar, Centrala Industriei Minere şi
Combinatul Minier Deva, Hunedoara.
Tehnologie simplă: spălarea agregatelor de
râu pe un jgheab din lemn, căptuşit cu stofă
variabilă, uscarea, scuturarea, selectarea
particulelor colectate. Rezultate optimiste:
100 grame aur la tona de concentrat,
autentificare, Combinatul Minier Baia Mare,
Maramureş. Implicări oficiale, Nicolae
Ceauşescu (v.), Ion Dincă (v.), Gheorghe
Catană (v.). Înfiinţarea Unităţii de Preparare
Auriferă, Piteşti (1989), subordonată,
succesiv, Centralei Sării, respectiv Centralei
de Metale Rare, Bucureşti. Extinderea
tehnologiei la toate balastierele organizate pe

UNGUREANU TIMOFTE, Mihaela
Diana (n. Câmpulung, Argeş, 20 octombrie
1982). Sportivă de performanţă, box,
antrenoare. Liceul cu Program Special,
Câmpulung (2001), Facultatea de Educaţie
Fizică şi Sport, Piteşti, Argeş (2007). Titluri
importante, seniori (categorii diferite):
Campionatul Naţional (2001~2011); Locul
III, Campionatul Mondial (2001); Locul III,
Campionatul European (2004; 2007); Locul
II, Campionatul Universitar European (2007).
Succese notabile în pregătirea fetelor pentru
practicarea disciplinei amintite, Clubul
Sportiv Muscel, Câmpulung. Reuniuni
tematice, interviuri, turnee externe. Aprecieri
comunitare. (N.M.I.)
UNGURENUŞ
(Secolul
XVIII~).
Familie tradiţională din Stăneşti, Corbi,
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Retragere, Argeş, alte aprecieri publice.
(I.T.B.).

apele curgătoare din judeţele Argeş, Braşov,
Dâmboviţa, Olt, Vâlcea. Adoptarea unui
Program naţional în domeniu. Reducerea
treptată a sprijinului guvernamental, după
1989, încetarea activităţii (1995). Diverse
atestări documentare. (M.M.B.).

UNIUNEA ARHITECŢILOR DIN
ROMÂNIA – FILIALA ARGEŞ (1952 ~).
Organizaţie
profesională
de
creaţie,
constituită la Bucureşti (1952), filiale cu
activitate permanentă în ţară. Sediul la Piteşti.
Reuniuni tematice anuale: prezentarea noilor
schiţe de sistematizare a localităţilor urbane şi
rurale; evidenţierea tendinţelor universale în
proiectarea edificiilor publice, zonelor
rezidenţiale, unităţilor economice; dezbateri
privind valorificarea specificului naţional şi
local în domeniu; întâlniri cu personalităţi din
Capitală; expoziţii colective de machete,
schiţe, planuri, alte elaborări specializate.
Preşedinţi cunoscuţi: Radu Răuţă (v.), Anton
Staicu (v.). Colaborări cu alte structuri
asemănătoare, instituţii culturale, foruri
publice din Piteşti, Câmpulung, Curtea de
Argeş, Topoloveni, Costeşti, Mioveni.
Implicări constante în viaţa Cetăţii. (A.N.M.).

UNITATEA
MILITARĂ
01493,
BASCOV (1991~). Instituţie specializată,
subordonată structurilor naţionale în domeniul
verificării mijloacelor tehnice şi depozitării
patrimoniului specific. Anterior: Unitatea
Militară 01580 (1938-1953), atribuţii privind
depozitarea,
transportul,
întreţinerea,
repararea, păstrarea, controlul, declasarea,
casarea şi distrugerea muniţiilor; punct
strategic al detaşamentelor sovietice de
ocupaţie (1953-1958); obiectiv de stat în
conservare (1958-1961); spaţii folosite de
Ministerul Economiei, Bucureşti (1961-1990).
Actuala denumire din 1991: Depozitul Central
165 Muniţii, Bascov, Argeş, sectoare
administrativ
şi
tehnic.
Comandanţi
cunoscuţi: Berlescu Gheorghe (maior);
Ionescu Ioan (colonel); Giurea Vasile
(colonel); Bunea Ioan (colonel). Activitate
îndelungată: Stoica I. Ilie (n. Hârseşti, Argeş,
2 mai 1949), ofiţer de carieră, artilerie,
colonel. Liceul Militar Dimitrie Cantemir,
Breaza, Prahova (1967), Şcoala de Ofiţeri
Activi Nicolae Bălcescu, Sibiu (1970),
Academia Militară, Bucureşti (1983),
Academia Informatizată, Bucureşti (2001).
Funcţii operative: Regimentul 1 Artilerie,
Slatina, Olt (1970-1981, comandant de
pluton, baterie, divizion); Regimentul 315
Artilerie (1983-1985, locţiitor comandant);
Regimentul 69 Artilerie, Şimleu Silvaniei,
Sălaj (1985-1988, şef stat major); Brigada 5
Vânători de Munte, Alba Iulia (1988-1993,
şef artilerie şi locţiitor comandant); Depozitul
Central 165 Muniţii, Bascov, Argeş (19932001, comandant). Colaborări, Revista
trupelor de uscat, Bucureşti. Implicări
comunitare permanente. Ordine şi medalii
militare române, vicepreşedinte, Asociaţia
Judeţeană a Cadrelor Militare în Rezervă şi în

UNIUNEA ARTIŞTILOR PLASTICI
DIN ROMÂNIA – FILIALA PITEŞTI
(1976~). Organizaţie obştească profesională
de creaţie a pictorilor, graficienilor,
sculptorilor, decoratorilor, scenografilor şi
criticilor din domeniu, for central constituit la
Bucureşti (1950). Filială în reşedinţa
Argeşului, 16 aprilie 1976, preşedinţi cu
activitate îndelungată, Sorin Ilfoveanu (v.),
Ion Pantilie (v.), Ion Vlad (v.), Ştefan
Popescu (v.), Gheorghe Dobrică (v.).
Conlucrări
interjudeţene,
expoziţii
în
Capitală, numeroase reuniuni tematice la
Piteşti, Câmpulung, Curtea de Argeş,
exprimări externe. Spaţii distincte: Metopa
(Piteşti); Arta (Câmpulung); Casa Norocea
(Curtea de Argeş). Tabere, simpozioane,
retrospective, saloane, întâlniri şi dezbateri
publice, ateliere, sediu, magazin proprii.
Pentru 2013, statistic, 32 de membri.
Implicări în proiectarea, finanţarea şi
edificarea Casei Artelor din Piteşti (19861990), astăzi, Centrul Cultural. Participări
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Asociaţie literară, iniţiată de pasionaţii în
domeniu, sediul central, Bucureşti, preşedinte,
Mircea Trifu. Membrii fondatori ai filialei:
Traian Gărduş (v.); Constantin Păun (v.);
Gheorghe Păun – Ulmu, jurist (23 aprilie
1915 – 2 ianuarie 2013), Nicolae Petrescu
(v.); Gheorghe/George Tătăruş (funcţionar).
Ulterior: Mariana Dobrin (v.); Constantin
Mândruţă
(ofiţer);
Ioan/Nelu
Vişan
(tehnician). Reuniuni periodice, colaborări la
reviste şi ziare din ţară, documentări externe,
concursuri, dezbateri tematice. Consemnări în
Anuarul epigramiştilor din România (2010).
Diverse implicări comunitare. (M.M.O.).

constante la viaţa Cetăţii. Importante atestări
documentare. (S.C.N.).
UNIUNEA
ASOCIAŢIILOR
STUDENŢEŞTI DIN ROMÂNIA –
ORGANIZAŢIA
PITEŞTI
(1962~).
Structură cu caracter adecvat preocupărilor
specifice tinerilor din învăţământul postliceal.
For central, existent la Bucureşti, din martie
1957. În Piteşti, consilii locale, pe facultăţi şi
Centru Universitar, aferente Institutului
Pedagogic (1962-1974), Institutului de
Subingineri (1969-1974), Institutului de
Învăţământ Superior (1974-1991). Preşedinţi
cu activitate mai îndelungată: Ion Roşu, Cezar
Eremia, Constantin Nicolescu (v.), Carmen
Oprea, Sergiu Marcu, Cristina Trantea.
Iniţiative cu caracter educativ, profesional,
ştiinţific, social, sportiv, cetăţenesc. Publicaţie
proprie: Juventus (serii succesive). Cluburi,
casă de cultură, colaborări cu alte organizaţii
de tineret din Argeş - Muscel. Redimensionări
adaptate Universităţii din Piteşti (1991~). În
2001: Asociaţia Studenţilor Carol I, lideri
cunoscuţi: Constantin Augustus Bărbulescu;
Bogdan Tălmaciu, Cristina Neacşu. Ulterior,
Liga Studenţilor din Argeş - Muscel. Diverse
atestări documentare. (I.A.B.).

UNIUNEA
GENERALĂ
A
SINDICATELOR DIN ROMÂNIA –
CONSILIUL
REGIONAL/JUDEŢEAN
ARGEŞ (1966-1989). Organizaţie constituită
prin afilierea uniunilor sindicatelor pe ramuri
de producţie. Anterior: Confederaţia Generală
a Muncii/CGM (1945-1953); Consiliul
Central al Sindicatelor/CCS (1953-1966). În
Argeş, structură subordonată forurilor din
Capitală, interferată, prioritar, realizării
programelor politice şi economice locale.
Consilii orăşeneşti sau municipale, comitete
pe întreprinderi, secţii, sectoare, comune,
grupe la nivelul formaţiilor de lucru.
Preocupări privind: realizarea planului de stat;
stimularea întrecerii socialiste; promovarea
invenţiilor şi inovaţiilor; îmbunătăţirea
condiţiilor de viaţă; diversificarea activităţilor
educative, culturale, sportive. Preşedinţi
cunoscuţi: Gheorghe Tuiu (v.), Ion Niţă,
Alexandru Popescu (v.), Gherghina Buzatu.
Reorganizări esenţiale după 1990. Numeroase
atestări documentare. (P.N.P.).

UNIUNEA COMPOZITORILOR ŞI
MUZICOLOGILOR DIN ROMÂNIA –
CENACLUL
PITEŞTI
(1980-1990).
Asociaţie obştească de profil, for central
constituit la Bucureşti (21 octombrie 1949).
Continuarea activităţii şi tradiţiilor Societăţii
Compozitorilor Români, existentă din 1920.
La Piteşti, Cenaclul muzicienilor, preşedinte
fondator, Ion Grecu (v.). Reuniuni periodice,
organizate în colaborare cu Teatrul Alexandru
Davila, Liceul Dinu Lipatti, Şcoala Populară
de Artă, Piteşti, casele de cultură din ArgeşMuscel. Stimularea creaţiei în domeniu,
audiţii, întâlniri cu personalităţi din Capitală,
spectacole. Diverse atestări documentare.
(L.I.P.).

UNIUNEA
JUDEŢEANĂ
A
COOPERATIVELOR AGRICOLE DE
PRODUCŢIE, ARGEŞ (1966-1991). Organ
deliberativ pentru coordonarea şi îndrumarea
activităţii în domeniu, constituit prin acordul
structurilor specifice din Argeş – Muscel, sub
autoritatea
Uniunii
Naţionale
a
Cooperativelor Agricole de Producţie,
Bucureşti. Statut cadru, adoptat la Congresul

UNIUNEA EPIGRAMIŞTILOR DIN
ROMÂNIA – FILIALA PITEŞTI (1991~).
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acordarea drepturilor salariale, iniţierea
acţiunilor revendicative locale şi centrale.
Numeroase atestări documentare interne şi
externe. (D.G.D.).

de la Bucureşti (7 – 9 martie 1966). Atribuţii
privind: aprobarea strategiei şi programelor
dezvoltării unităţilor teritoriale; utilizarea
raţională a resurselor naturale exploatate;
orientarea creşterii şi valorificării producţiei;
stabilirea corectă a principiilor repartizării
veniturilor
acordate
persoanelor
sau
comunităţii; facilitarea aprovizionării satelor
cu utilaje, seminţe, material săditor, animale
de rasă; controlul folosirii fondului de
investiţii şi a patrimoniului propriu. Distinct:
reprezentarea intereselor cooperatorilor în
relaţiile publice, asistenţă juridică de
specialitate, confirmarea bugetului Filialei
Argeş, Casa Naţională de Pensii. Titulaturi
tranzitorii:
Uniunea
Regională
a
Gospodăriilor
Agricole
Colective,
subordonând consilii raionale (1966-1968);
Uniunea Judeţeană a Ţăranilor Liberi (1990);
Uniunea Judeţeană a Cooperaţiei Agricole
(1991). Sediul la Piteşti. Încetarea activităţii
după lichidarea structurilor agricole de tip
comunitar.
Preşedinţi
cunoscuţi:
Ion
Vătăşescu, Alexandru Şerban, Maria Vintilă,
Constantin
Uţă.
Importante
atestări
documentare. (C.D.B).

UNIUNEA PATRIOŢILOR DIN
ROMÂNIA – ORGANIZAŢIA ARGEŞ
(1942-1946). Structură politică formată din
intelectuali, liber profesionişti, funcţionari,
mici negustori şi întreprinzători (19
noiembrie 1942). La Piteşti, sediul
Organizaţiei Argeş: preşedinte cunoscut, Ion
C. Petrescu (v.); secretar, Tudor I. Tudor (v.);
coordonator central, Gheorghe Vlădescu –
Răcoasa (sociolog); alţi lideri locali, Ion
Garofoiu (v.), Ion Betle (v.), Ion Rancea.
Preluarea patrimoniului Ligii Operelor
Sociale din Piteşti (noiembrie – decembrie
1944). Implicare în lupta contra fascismului şi
a războiului. Susţinerea constituirii alianţelor
locale: Blocul Naţional Democrat; Frontul
Naţional Democrat. Aprobarea Platformei
guvernului condus de Petru Groza (6 martie
1945), programelor Prefecturii Argeş şi
primăriilor urbane sau rurale (1945-1946).
Din 12 ianuarie 1946, structură a Partidului
Naţional Popular, delegaţi la Congresul de
constituire, Bucureşti (martie 1946), lider
local (1946-1949), Dumitru Nicoreşteanu
(v.). Activitate asemănătoare în Muscel.
Diverse atestări documentare. (P.N.P.).

UNIUNEA
JUDEŢEANĂ
A
SINDICATELOR
LIBERE,
ARGEŞ
(1990~). Organizaţie profesională de masă, cu
statut propriu, constituită ca urmare a încetării
activităţii Consiliului Judeţean al Sindicatelor
Argeş, prin redefinirea societăţii româneşti,
după evenimentele din decembrie 1989.
Succesiv: Comitetul Judeţean Provizoriu de
Organizare a Sindicatelor Libere (ianuarieiunie 1990); Alianţa Sindicală Argeş (iunie
1990~); Uniunea Teritorială/Judeţeană a
Consiliului Naţional al Sindicatelor Libere din
România/CNSLR (1991~). Diversificarea
opţiunii sindicatelor pe ramuri specifice din
Argeş-Muscel, pentru afilierea la structurile
naţionale: Confederaţia Frăţia; Confederaţia
Sindicatelor din România/CSDR; Cartel Alfa;
Blocul Naţional Sindical/BNS; Meridian.
Implicare în semnarea contractelor colective
de muncă, privatizarea unităţilor economice,
continuarea
programelor
productive,

UNIUNEA
REGIONALĂ/JUDEŢEANĂ
A
COOPERATIVELOR DE CONSUM,
ARGEŞ (1949~). Asociaţie cu profil distinct,
înfiinţată conform Decretului din 2 aprilie
1949, atribuţii privind coordonarea activităţii
noilor structuri specifice zonelor rurale Argeş
- Muscel, organizate în etapa imediat
postbelică. Redimensionarea principiilor
cooperatiste tradiţionale, exprimate, constant,
în perioadele anterioare. Sediul la Piteşti.
Iniţial (1950-1968), inclusiv uniuni raionale
teritoriale.
Priorităţi:
aprovizionarea
locuitorilor de la sate cu mărfuri industriale;
achiziţionarea unor produse agricole pentru
piaţa internă sau la export; construirea

249

ENCICLOPEDIA ARGEŞULUI ŞI MUSCELULUI
Ion
Marinescu,
Valentin
Prundeanu;
vicepreşedinţi, Nicolae Andreescu, Ion
Chiriţă (v.), Gheorghe Georgescu. Implicări
comunitare permanente. Diverse atestări
documentare. (I.T.B.).

magazinelor universale din centrele comunale
şi a secţiilor prelucrătoare de serie mică;
participarea la
realizarea
obiectivelor
strategice naţionale; gestionarea reţelei proprii
de creditare. Interferenţe teritoriale adiacente.
For coordonator: Centrocoop, Bucureşti.
Preşedinţi cu activitate îndelungată: Ion
Herişanu, Dumitru Foiniş, Ion Radu;
vicepreşedinţi; Ion Olteanu, Paul Nemţeanu,
Eugen Lazăr. Adaptare la cerinţele economiei
de piaţă după 1990. Numeroase consemnări
documentare. (M.M.B.).

UNIUNEA SCRIITORILOR DIN
ROMÂNIA – FILIALA PITEŞTI (2002~).
Asociaţie obştească de profil, for central
constituit pe baza Hotărârii Conferinţei
Naţionale a Scriitorilor, Bucureşti (25-27
martie 1949). Continuarea activităţii şi
tradiţiilor Societăţii Scriitorilor Români,
existentă din aprilie 1908. Filiale în ţară, la
Piteşti, oficial, 10 martie 2002. Membri
fondatori: Călin Vlasie (v.), Gheorghe
Crăciun, Petru Mihai Gorcea (v.), Liviu
Capşa, Mircea Bârsilă (v.), Nicolae Oprea
(2005~), Toma Biolan (v.), Gheorghe
Izbăşescu (v.), Marin Ioniţă (v.), Virgil
Diaconu (v.), Ion Lică-Vulpeşti (v.), Aurel
Sibiceanu (v.), Florian Stanciu (v.). Preşedinţi
succesivi: Călin Vlasie (2002-2005); Nicolae
Oprea (2005~). În Comitetul Director (2009):
Dumitru Augustin Doman (v.), Dumitru
Ungureanu, George Rizescu (v.), Jean
Dumitraşcu (v.); reprezentant în Consiliul
Uniunii (2009), Mircea Bârsilă. După
alegerile din 18 septembrie 2013, desfăşurate
în prezenţa preşedintelui pe ţară, Nicolae
Manolescu, conducere locală: Nicolae Oprea
(preşedinte); Mircea Bârsilă, Dumitru
Augustin Doman, Magdalena Grigore,
Dumitru Ungureanu (în comitetul de
conducere). Numeroase activităţi tematice,
premii anuale pentru creaţie literară,
publicarea revistei Argeş (parteneriat). În
2014, peste 70 de membri titulari şi stagiari.
Contribuţii
distincte
la
exprimarea
spiritualităţii din Argeş-Muscel, la nivel
naţional şi internaţional. (M.M.O.).

UNIUNEA
REGIONALĂ/JUDEŢEANĂ
A
COOPERATIVELOR
MEŞTEŞUGĂREŞTI, ARGEŞ (1951~).
Organizaţie specializată, constituită prin
aderarea unităţilor prestatoare de servicii,
activităţi economice, sociale, culturale, for
central, constituit la Bucureşti (2 aprilie
1949), denumit, ulterior, UCECOM (1951).
Structură proprie pentru Argeş – Muscel,
reşedinţa la Piteşti. Iniţial (1951-1968),
inclusiv
uniuni
raionale
teritoriale.
Reglementări
ulterioare.
Interferarea
atelierelor interbelice cu preocupări familiale
sau
comunitare
(confecţii,
reparaţii,
reabilitări); organizarea complexelor urbane
sau a secţiilor rurale; construirea unor spaţii
adecvate;
diversificarea
calificării
şi
preocupărilor profesionale; valorificarea
tradiţiilor populare; integrarea în programele
economiei locale ori naţionale. Unităţi
recunoscute: Întreţinerea (Piteşti); Arta
Meseriaşilor (Piteşti); Marama Musceleană
(Câmpulung); Ceramica Argeşeană (Curtea
de Argeş); Muncitoarea (Topoloveni).
Obiecte de serie mică sau unicat, prelucrate
manual, linii de fabricaţie, desfacere pe piaţa
internă şi la export (produse artizanale din
lemn, cusături, textile de interior, covoare,
modelaje). Reorganizare conform prevederilor
Legii Nr. 1, din 2005, societăţi cooperative şi
alte forme de asociere, coordonate de Atcom,
Argeş. Preşedinţi (succesiv): Emil Hector,
Gheorghe Ştefănescu, Filip Sanfir, Sabina
Barbu (v.), Maria Duţulescu, Ana Ungureanu,

UNIUNEA
TINERETULUI
PROGRESIST/MUNCITORESC/
COMUNIST
DIN
ROMÂNIA
–
COMITETUL REGIONAL/JUDEŢEAN
ARGEŞ (1944-1989). Organizaţie politică
existentă, la nivel naţional, din 1922. Pentru
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Exprimări naţionale şi internaţionale. Diverse
implicări comunitare. (M.D.S.).

Argeş - Muscel, structuri distincte după 1944,
subordonate conducerii centrale, interferate,
prioritar, cerinţelor realizării programelor
locale. Participare directă la constituirea şi
afirmarea consiliilor judeţene sau regionale
ale: Frontului Naţional Democrat (19441945); Blocului Partidelor Democrate (19451948); Frontului Democraţiei Populare (19481968); Frontului Unităţii Socialiste (19681989).
Implicări
nemijlocite
(Piteşti,
Câmpulung, Curtea de Argeş, ori aşezările
rurale importante) în: ocuparea prefecturilor
sau
primăriilor
(1945);
organizarea
demonstraţiilor
favorabile
instaurării
guvernului condus de Petru Groza şi
realizarea
reformei
agrare
(1945);
desfăşurarea primelor alegeri parlamentare
postbelice (1946); susţinerea instaurării
Republicii (1947); etatizarea principalelor
unităţi economice (1948); transformarea
socialistă
a
agriculturii
(1949-1962);
industrializarea
intensivă
(1961-1989).
Numeroase brigăzi de muncă patriotică pe
marile şantiere ale zonei Argeş - Muscel.
Preocupări constante privind: pregătirea
profesională a tinerilor; asigurarea condiţiilor
de viaţă; creşterea demografică; diversificarea
manifestărilor educative, culturale ştiinţifice,
sportive. Lideri locali cunoscuţi: Gheorghe
Ţuţui (v.), Mihai Istrate, Constantin Matei
(v.), Ilie Dima, Constantin Voineag,
Constantin Popescu, Marius Iliescu, Victor
Popescu, Nicolae Oprea, Dumitru Dorobanţu.
Diverse atestări documentare. (P.N.P.).

UNIVERSITATEA
CONSTANTIN
BRÂNCOVEANU,
PITEŞTI
(1991~).
Instituţie particulară de învăţământ superior,
agreată, ulterior, acreditată de Ministerul
Educaţiei, Bucureşti, rector fondator,
Alexandru Puiu (v.), prorector, Ovidiu Puiu
(v.). Profil preponderent economic şi
administrativ
(management,
marketing,
afaceri, finanţe, contabilitate, drept, ştiinţe ale
comunicării). Licenţă, masterate, doctorate,
module recunoscute extern, cursuri de zi,
frecvenţă redusă, învăţământ la distanţă.
Filiale la Brăila şi Râmnicu Vâlcea. Campus
propriu, Piteşti-Nord (1997; 2004). Implicări
constante în viaţa Cetăţii. Atestări
documentare. (I.I.M.).
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI
(1991~). Instituţie de învăţământ superior,
aparţinând structurilor statului, organizată
conform prevederilor Ordinului Nr. 4894 al
Ministerului Învăţământului, Bucureşti, 23
martie
1991.
Continuarea
activităţii
Institutului Pedagogic de 3 ani (1962-1974),
Institutului de Subingineri (1969-1974; 19841990), Institutului de Învăţământ Superior
(1974-1984; 1990-1991). Iniţial: Facultatea de
Ştiinţe (1991); Facultatea de Inginerie (1991);
Facultatea de Teologie Ortodoxă (1991/1994).
Diversificarea profilului şi specializărilor în
etapele următoare. Pentru 2013-2014,
facultăţile de: Ştiinţe; Litere; Mecanică şi
Tehnologie; Electronică, Comunicaţii şi
Calculatoare; Teologie Ortodoxă; Ştiinţe
Economice;
Ştiinţe
Juridice
şi
Administrative; Educaţie Fizică şi Sport;
Matematică-Informatică; Ştiinţe SocioUmane; Ştiinţe ale Educaţiei. Licenţă,
masterate, doctorate, module recunoscute
extern, cursuri de zi, frecvenţă redusă,
învăţământ la distanţă. Manageriat asigurat
prin rectorat, decanate, departamente, servicii
funcţionale. Bază materială adecvată:
amfiteatre, săli de seminar, cabinete,
laboratoare, ateliere, cămine studenţeşti,

UNIUNEA
ZIARIŞTILOR
DIN
ROMÂNIA – FILIALA ARGEŞ (1955~).
Asociaţie profesională a lucrătorilor din presa
scrisă şi audio-vizuală, sediul central,
Bucureşti. La Piteşti, activitate aferentă,
succesiv, publicaţiilor: Secera şi Ciocanul
(1955-1989); Argeşul liber (1989-1996);
Argeşul (1996~). Preşedinţi cunoscuţi:
Gheorghe Stănculescu (v.), Nicolae Oanţă
(v.), Marin Manolache (v.), Mihai Golescu
(v.). După 1991, Uniunea Ziariştilor
Profesionişti din România, Filiala Piteşti. În
2014, adaptări la cerinţele Uniunii Europene.
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Humanitas; Universitatea Ecologică. Diverse
implicări comunitare. (I.I.M.).

terenuri sportive. Bibliotecă, tipografie,
editură. Locaţii tradiţionale: Gheorghe Doja,
Doaga, Centrul de Calcul. Distinct:
Campusul Târgul din Vale (1996~),
proiectant, SC Proiect Argeş SA, Piteşti,
director, Eugeniu Dumitrache (v.), arhitect,
Pompiliu Soare (v.), executant, SC Argecom
SA, Piteşti, manageri, Ion Fîntîneru (v.),
Gheorghe Axinte (v.), şefi de şantier/lot,
Mircea Bârsan, Aurel Bârzotescu, Victor
Calangiu, Dan Ciucă, Teodor Niţă, Ştefan
Radu,
Dumitru
Tudor.
Finanţare
guvernamentală, inaugurări periodice (1998,
2000, 2002, 2004). Valoroase exprimări
naţionale şi continentale, colaborări cu
universităţi europene, pregătirea studenţilor
străini, burse speciale, acordare de titluri
academice. Filiale la: Câmpulung (Argeş);
Slatina (Olt); Turnu Măgurele (Teleorman);
Râmnicu Vâlcea. Rectori: Ioan Vucu (v.),
Gheorghe Barbu (v.), Gheorghe Secară (v.),
Ionel Claudiu Didea (v.). Sărbătorirea
Semicentenarului învăţământului superior la
Piteşti, 2 noiembrie 2012. Implicări constante
în viaţa Cetăţii. Lucrări de sinteză:
Medalioane universitare (2002); Monografia
Universităţii din Piteşti (2004). Alte
consemnări documentare. (I.A.B.).

UNIVERSITATEA POPULARĂ DIN
CÂMPULUNG
(1957-1990).
Formă
organizată pentru difuzarea cunoştinţelor în
mediile
cetăţeneşti,
caracter
deschis,
activitate integrată Comisiei Orăşeneşti
pentru Răspândirea Ştiinţei şi Culturii.
Sediul: Casa de Cultură Tudor Muşatescu,
Câmpulung. Cursuri tematice, conferinţe,
simpozioane,
dezbateri,
întâlniri
cu
personalităţi din diferite domenii ale
cunoaşterii (Bucureşti, Braşov, Sibiu, Piteşti,
Târgovişte). Filiale în principalele unităţi
economice, aşezăminte culturale, sate
apropiate. Continuarea şi diversificarea, pe
baza cerinţelor specifice etapei amintite, a
demersurilor Ateneului Popular, existent, la
Câmpulung, în perioada interbelică. Structuri
asemănătoare în toate centrele urbane şi
rurale din Argeş-Muscel. Numeroase atestări
documentare. (M.M.B.).
UNIVERSITATEA SPIRU HARET,
BUCUREŞTI - FILIALA CÂMPULUNG
(1991~). Instituţie particulară de învăţământ
superior, agreată, ulterior, acreditată de
Ministerul Educaţiei, Bucureşti, rector
fondator, Aurelian Bondrea (psiholog).
Distinct:
Filiala
Câmpulung,
profil
preponderent didactic şi economic, manageri:
Ştefan Trâmbaciu (v.), Constantin Ciotei (v.),
colegii şi facultăţi specializate. Patrimoniu
propriu, preluat de la SC Aro SA Câmpulung.
La Piteşti: Centrul pentru Învăţământ la
Distanţă, coordonatori, Ion Tudosescu (v.),
Stan Florea (v.), locaţie, Casa de Cultură a
Sindicatelor. Licenţă, masterate, module
recunoscute extern, cursuri de zi, frecvenţă
redusă, învăţământ la distanţă. Implicări
constante în viaţa Cetăţii. Atestări
documentare. (I.I.M.).

UNIVERSITATEA
HYPERION,
BUCUREŞTI – FILIALA PITEŞTI
(1991~). Instituţie particulară de învăţământ
superior, sediul central, Bucureşti, filiale în
mai multe oraşe din ţară. La Piteşti, locaţie
iniţială, Centrul Teritorial de Calcul.
Specialităţi: Ştiinţe hortiviticole (protecţia
plantelor, pomicultură, viticultură, vinificaţie,
legumicultură, industria produselor horticole);
Automobile; Colegiul tehnic (informatică,
management, ştiinţe ale viitorului). Activitate
adiacentă, Fundaţia Universitară Hyperion,
Bucureşti, Filiala Piteşti, domenii de referinţă:
Drept; Consultanţă juridico-administrativă.
Cadre didactice din Capitală şi din reşedinţa
Argeşului. Alte unităţi din acelaşi sistem:
Piteşti: Universitatea Spiru Haret, Bucureşti,
Filiala Câmpulung, Centrul pentru Învăţământ
Deschis la Distanţă, Piteşti; Universitatea

UNIVERSUL ARGEŞEAN (2011~).
Publicaţie editată la Piteşti, apariţie
săptămânală, subintitulată Primul ziar quality
din Argeş. Numărul 1 (pilot), 15 februarie
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naţionale
şi
internaţionale
(Sankt
Petersburg/Leningrad, Moscova, Federaţia
Rusă, 1963; Florenţa, Italia, 1966). Membră,
Uniunea Artiştilor Plastici din România,
Filiala Bucureşti (1958), alte aprecieri
publice. (S.C.N.).

2011 (24 de pagini), format 23x31,5 cm.
Redactor-şef fondator, Ionuţ Stanciu;
redactor-şef adjunct, Elena Marta (v.).
Analize, reportaje, interviuri, portrete, cronici,
anchete, dezbateri, informaţii pe teme de
actualitate. Rubrici permanente privind viaţa
politică, economică, socială, culturală a
localităţilor urbane şi rurale din ArgeşMuscel. Imprimare, Tipografia Ringier Print,
Bucureşti. Difuzare zonală. Implicări în
proiecte comunitare. (M.D.S.).

URDEA, Ion I. (Rucăr, Muscel, 2
august 1924 – Rucăr, Argeş, 16 august 2009).
Profesor gradul I, limba şi literatura română,
manager. Şcoala Normală Carol I/Colegiul
Pedagogic, Câmpulung, Muscel (1946),
Universitatea din Bucureşti (1968). Activitate
didactică permanentă: Şcoala Rucăr (19461961; 1965-1968), director (1949-1961; 19651968); temporar, Liceul Rucăr (1961-1965),
director. Colaborator, Inspectoratul Şcolar
Judeţean Argeş, metodist (1968~1980).
Contribuţii directe la: reparaţia capitală a
clădirilor Şcolii Rucăr; construirea sălii de
sport; identificarea şi edificarea spaţiilor
pentru înfiinţarea şi funcţionarea Liceului
Rucăr; dotarea laboratoarelor; amenajarea
atelierelor;
sporirea
randamentului
preocupărilor
instructive;
valorificarea
tradiţiilor spirituale. Implicări constante în
elaborarea şi realizarea deciziilor adoptate de
forurile administrative locale. Articole, studii,
analize, rapoarte, inspecţii speciale, reuniuni
pe diverse teme. Aprecieri comunitare antume
şi postume. (G.G.S.).

UNŢANU, Veronica (n. Mozăceni,
Argeş, 15 mai 1930). Inginer horticol. Studii
liceale în Argeş, Institutul Agronomic
Nicolae Bălcescu, Bucureşti (1955). Doctorat,
ştiinţe agricole, Cluj (1964). Specialistă în
cultura hameiului, experienţă prevalentă
pentru România. Activitate productivă şi de
cercetare: şef sector horticol (1955-1957),
inginer
fitoprotecţie
(19572002),
Întreprinderea Agricolă de Stat, Sighişoara,
Mureş. Studii, articole, analize de laborator,
comunicări, reuniuni tematice naţionale,
consacrate combaterii integrate a bolilor şi
dăunătorilor la plantele agricole, promovarea
tehnicilor novatoare în cutivarea hameiului
sau pomilor. Aprecieri publice. (C.D.B.).
URDĂREANU-HERŢA, Elena P. (n.
Piteşti, Argeş, 11 decembrie 1924). Artist
plastic, pictură, grafică, restaurator. Şcoala
Normală, Piatra Neamţ (1943), Institutul de
Arte Plastice Nicolae Grigorescu, Bucureşti
(1955), Clasa Jules Perahim, Corina Leca,
Adam Bălţatu. Documentare: Italia (1969),
Cehoslovacia (1970). Activitate specializată
în domeniu: Muzeul de Artă al României,
Bucureşti (1953-1973). Expoziţii personale
sau de grup: Bucureşti (1963~2000), Sibiu
(1963), Ploieşti, Prahova (1969), Piatra
Neamţ (2002). Ilustraţii: carte, film,
televiziune. Lucrări în colecţii muzeale sau
particulare din: Canada, Cipru, Danemarca,
Egipt, Franţa, Grecia, Irlanda, Italia, Israel,
Japonia, Liban, Republica Populară Chineză,
România, Statele Unite ale Americii. Studii,
articole, comunicări, reuniuni tematice

URDEA, Nicolae Gh. (Rucăr, Argeş,
10 decembrie 1967). Inginer, silvicultură,
cercetător, manager. Liceul Silvic, Brăneşti,
Ilfov (1986), Universitatea Transilvania,
Braşov (1992). Activitate specializată:
proiectant, Institutul de Cercetări şi
Amenajări
Silvice,
Bucureşti,
Filiala
Caransebeş, Caraş-Severin (1994-2002);
fondator, Ocolul Silvic, Obştea Moşnenilor
Dragosloveni, Argeş (2002~), coordonatorşef al activităţilor specifice. Iniţiative
distincte: realizarea proiectului pentru
organizare şi gospodărirea patrimoniului
obştei (7 500 ha fond forestier; 700 ha păşuni
alpine); aplicarea unor norme silvotehnice
privind regenerarea suprafeţelor defrişate;
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redacţionale, periodice apărute în judeţele
Argeş, Olt, Vâlcea şi în Capitală. Aprecieri
comunitare. (S.C.N.).

înfiinţarea pepinierei de răşinoase; stabilirea
perimetrelor
exploatabile;
reamenajarea
reţelei drumurilor forestiere (53 km).
Contribuţii directe la obţinerea rezultatelor
economice pozitive, pe baza bilanţului anual.
Studii, analize, rapoarte, reuniuni tematice
naţionale. Implicări permanente în viaţa
comunităţii. Aprecieri publice. (I.D.P.).

URIANU, Anastasie (Secolul XIX).
Proprietar urban şi rural, filantrop. Suprafeţe
de teren, imobile, alte bunuri cu valoare
deosebită, Câmpulung, Muscel. Donator
(1852), din patrimoniul propriu, ori prin
achiziţie personală, a 908 volume pentru
constituirea bibliotecii Şcolii Primare de
Băieţi Nr. 1, Câmpulung, astăzi, Şcoala
Oprea D. Iorgulescu (v.). Statistică oficială:
802 cărţi scrise în limba franceză; 25 în limba
germană, 81 în limba română. Reconfirmarea
colecţiei, Primăria urbană (1940), folosinţă
publică. Diverse atestări monografice.
(G.D.Ş.).

URECHE, Dumitru (n. Slătioara,
Vâlcea, 27 aprilie 1942). Profesor gradul I,
matematică, manager, publicist. Stabilit la
Piteşti, Argeş, din 1968. Liceul Mixt Horezu,
Vâlcea (1960), Universitatea Constantin I.
Parhon, Bucureşti (1965). Activitate didactică
permanentă: Liceul Militar Ştefan cel Mare,
Câmpulung Moldovenesc, Suceava (19651968); Liceul Industrial de Chimie, Piteşti
(1970-1980); Şcoala Nr. 10, Piteşti (19801990); Liceul/Colegiul Alexandru Odobescu,
Piteşti (1968-1970; 1990-2004), director
adjunct (1993-1997), director (1997-2000).
Colaborator, Gazeta Matematică, Bucureşti.
Analize, rapoarte, reuniuni tematice naţionale
şi
internaţionale,
preocupări
pentru
optimizarea studiului aprofundat în unităţile
şcolare enunţate, organizarea unor clase şi
cabinete specializate, rezultate importante cu
elevii la olimpiade sau concursuri locale.
Vicepreşedinte,
Societatea
de
Ştiinţe
Matematice, Filiala Piteşti, alte aprecieri
publice. (G.G.S.).

URIANU, Dumitrache (1773 - ?).
Proprietar urban şi rural, jurist, funcţionar al
statului. Suprafeţe de teren, case, alte bunuri
cu valoare deosebită, Câmpulung, Muscel
(Mahalaua Târgului) şi localităţi apropiate.
Nominalizat
în
Catagrafia
oraşului
Câmpulung din 1838, origine autohtonă, titlu
de boier stolnic, avere potrivită, slugi, robi
ţigani. Preşedinte, Tribunalul Muscel. Diverse
consemnări documentare. Aprecieri publice
antume sau postume. (A.A.D.).
URIANU, Toma (1788 - ?). Mare
proprietar urban şi rural, funcţionar al
statului. Suprafeţe de teren, case, alte bunuri
cu valoare deosebită, Câmpulung, Muscel
(Mahalaua Târgului) şi localităţi apropiate.
Nominalizat
în
Catagrafia
oraşului
Câmpulung din 1838, origine autohtonă,
slugi, robi ţigani. Fiu de boier, slujitor al
Curţii
Domneşti
de
la
Bucureşti.
Subcârmuitor/subprefect de Muscel. Diverse
atestări documentare. Aprecieri publice
antume sau postume. (S.I.C.).

URECHE, Nicolae (n. Cicăneşti,
Argeş, 16 aprilie 1949). Artist plastic,
ceramică, mic întreprinzător. Pregătire liceală
şi superioară în România. Activitate didactică,
Şcoala de Arte, Râmnicu Vâlcea; şef
compartiment, design, SCM Argcoms, Curtea
de Argeş; manager, firmă proprie, grafică,
ilustraţie de carte.
Expoziţii şi târguri
specialzate: Braşov, Bucureşti, Cluj-Napoca,
Horezu (Vâlcea), Iaşi, Piteşti (Argeş), Oradea
(Bihor). Exprimări externe: Belgia, Franţa,
Germania, Italia, Statele Unite ale Americii,
Suedia. Oferte acceptate de autori cunoscuţi,
edituri reprezentative, ziare, reviste, alte
publicaţii din ţară sau străinătate. Colaborări

URIŢESCU, Grigorie (Vinerea, Alba,
1 decembrie 1888 - Piteşti, Argeş, 10 mai
1978). Înalt ierarh al Bisericii Ortodoxe
Române, episcop, profesor, dogmatică,
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(28 mai 1915), împreună cu: Constantin I.
U., Grigore Z. U, Ştefan I. U., Dumitru,
Eliza, Margareta şi Nicolae Voinescu, a
2500 m2, teren intravilan (şoseaua
Topoloveni-Dobreşti),
pentru
edificarea
Bisericii parohiale cu hramul Sfinţii
Voievozi/Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril.
Autentificare, Tribunalul Judeţului Muscel
(1915). Diverse consemnări monografice.
Aprecieri comunitare antume şi postume.
(G.D.Ş.).

publicist. Activitate eclesiastică în Argeş
(1932-1978). Seminarul Nifon, Bucureşti
(1924), Facultatea de Teologie, Bucureşti
(1929). Succesiv: preot, Biserica Antim,
Bucureşti; spiritual, Internatul Teologic,
Bucureşti (1930-1932); activitate didactică,
Seminarul Neagoe Vodă, Curtea de Argeş
(1932-1936); director, Şcoala de Cântăreţi,
Curtea de Argeş (1936-1944). Distinct:
episcop-vicar, Episcopia Argeşului (19371949); egumen, Schitul Trivalea, Piteşti
(1945-1978). Volum important: Mănăstirea
Stânişoara (1943). Studii editate privind:
Schitul Trivalea din Piteşti (1965);
Mănăstirea Turnu (1967); Mănăstirea
Văleni–Argeş (1969); Schitul Robaia-Argeş
(1974). Contribuţii la organizarea vieţii
monahale din România. Aprecieri publice
antume şi postume. (S.P.P.).

URMUZ/DEMETRESCU IONESCU,
Demetru D. (Curtea de Argeş, 17 martie
1883 - Bucureşti, 23 noiembrie 1923). Jurist,
scriitor. Liceul Gheorghe Lazăr, Bucureşti
(1902), Facultatea de Drept, Bucureşti (1907).
Activitate specializată: judecător de ocol în
Argeş (Richiţele), Tulcea (Casimcea),
Dâmboviţa (Ghergani), Teleorman (19071913); grefier, Înalta Curte de Casaţie,
Bucureşti
(1913-1917;
1918-1923).
Combatant: Campania Balcanică (1913);
Primul Război Mondial, Frontul din Moldova
(1917). Redactor, Săptămâna juridică (1916),
membru, Societatea Corală Cântarea
României (1920), Bucureşti. Creaţii literare,
proză suprarealistă. Volume importante:
Pâlnia şi Stamate (roman); Scrieri (1930,
postum, ediţia Saşa Pană); Pagini bizare
(1970,
postum,
reeditare,
Gheorghe
Glodeanu). Schiţe, fabule, alte exerciţii
integrate literaturii absurdului, revista
Cugetul românesc, Bucureşti (1922),
pseudonim Urmuz, acordat de Tudor Arghezi.
Fondator, Societatea Literară Capul de răţoi,
Bucureşti (în colaborare cu Vasile
Voiculescu,
George
Ciprian,
Nicu
Constantinescu). Considerat precursor al
dadaismului continental. Diverse aprecieri
critice antume şi postume. (M.M.O.).

URLĂŢEANU
(Secolul
XIX~).
Familie tradiţională din Muscel. Mari
proprietari urbani şi rurali, militanţi politici,
ofiţeri de carieră, cadre didactice, înalţi
funcţionari de stat, medici, filantropi. Întinse
suprafeţe de teren, imobile, alte bunuri cu
valoare deosebită, Bucureşti, Câmpulung,
Topoloveni (Muscel). Mai cunoscuţi: Scarlat
U., patronimic, fondator, Moşia Urlăţeanca,
Topoloveni, cumpărată (17 septembrie 1847)
de la Catinca, soţia lui Toma Leurdeanu
(v.); Constantin I. U.; Dimitrie U.;
Ecaterina D. U.; Grigore Z. U.; Ioan I. U.
(v.); Ştefan I. U. Implicări permanente în
realizarea
unor
proiecte
comunitare
importante. Diverse atestări documentare.
Aprecieri publice. (F.C.P.).
URLĂŢEANU, Ioan I. (Sfârşitul
secolului XIX – Prima jumătate a secolului
XX). Medic primar, interne, mare proprietar
urban şi rural, filantrop. Originar din Muscel.
Studii liceale şi superioare la Bucureşti.
Documentări externe, state din Europa
Occidentală. Activitate permanentă în
Capitală. Întinse suprafeţe agrare, imobile,
alte bunuri cu valoare deosebită, Bucureşti,
Câmpulung, Topoloveni (Muscel). Donator

URSEA, Nicolae N. (n. Lereşti, Muscel,
13 mai 1931). Medic primar, urologie,
nefrologie, manager, profesor universitar,
publicist. Liceul/Colegiul Dinicu Golescu,
Câmpulung, Muscel (1950), facultăţile de
Medicină (1956) şi Filosofie (1963),
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(1992-1998). Consultant pentru pornirea şi
exploatarea instalaţiilor din Rafinăria de
Petrol, Piteşti. Studii, analize, rapoarte,
reuniuni tematice naţionale. Contribuţii
directe la definirea Platformei Industriale
Piteşti-Sud. Implicări constante în realizarea
unor proiecte comunitare din Argeş-Muscel.
Aprecieri publice. (I.I.C.).

Bucureşti. Doctorat, nefrologie, Bucureşti
(1965). Stagii: Franţa (1970-1971); Germania
(1977). Docenţă, Bucureşti (1975). Activitate
specializată: Spitalul Militar, Sibiu (19561957); Spitalul Unificat, Piteşti, Argeş (19571959); Institutul de Medicină Internă al
Academiei Române, Bucureşti (1959-1967);
Spitalul Doctor Ion Cantacuzino, Bucureşti
(1967-1978), şef, Clinica de Nefrologie
(1972-1978); director general, Spitalul Clinic
de Nefrologie Doctor Carol Davila, Bucureşti
(1978-2002). Primariat (1967). Preocupări
didactice, Institutul de Medicină şi Farmacie,
Bucureşti (1961), profesor universitar (1972),
şef catedră (1976-2001), prorector (19791989), conducător de doctorat (1976-2008).
Concomitent: consilier (1969-1970; 20012003),
secretar
general
(1972-1974),
Ministerul Sănătăţii, Bucureşti. Volume
importante (în colaborare): Hipertensiunea
de origine renală (1971); Terapeutica
medicală, I, II (1980); Tratat de nefrologie
(1994);
Rinichiul
artificial
(1997);
Enciclopedia medicală românească. Secolul
XX (2001). Numeroase articole, studii,
comunicări, reuniuni tematice naţionale şi
internaţionale. Membru, renumite asociaţii
ştiinţifice autohtone şi continentale în
domeniu, preşedinte fondator, Societatea
Română de Nefrologie (1990-1997), redactorşef, revista Nefrologia, Bucureşti (19942001), iniţiator, Centrul de Hemodializă,
Bucureşti (1994). Premiul Academiei Române
(1995), titular, Academia de Ştiinţe Medicale
din România (1994), alte valoroase aprecieri
publice. (C.G.C.).

URSU, Doru Viorel (n. Drobeta-Turnu
Severin, Mehedinţi, 1 martie 1953). Jurist,
publicist, demnitar, parlamentar. Integrat
realităţilor argeşene, prin demersuri politice,
legislative, obşteşti. Studii liceale, Turnu
Severin (1971), Universitatea din Bucureşti
(1976). Doctorat, drept penal (1997).
Documentări şi misiuni continentale.
Participant la evenimentele revoluţionare din
decembrie 1989, membru marcant, Frontul
Salvării Naţionale. Activitate relevantă în
Capitală: magistrat/procuror, Sectorul 2
(1976-1980); Tribunalul Militar (1980-1990),
preşedinte (1989-1990). Ministru, Ministerul
de Interne (14 iunie 1990 - 16 septembrie
1991), secretar de stat (16 octombrie 1991 –
19 noiembrie 1992), cabinetele Petre Roman,
Teodor Stolojan. Deputat de Argeş (19921996), membru, Comisia de Control asupra
Serviciului
Român
de
Informaţii,
reprezentând: Frontul Democrat al Salvării
Naţionale; Grupul Independenţilor. Avocat,
Cabinet Doru Viorel Ursu, Bucureşti
(1996~). Colaborări didactice, Facultatea de
Drept, Bucureşti. Volume importante: Sânge
şi carne de om – 1989 - I, II, III ( (2008;
2011; 2012; 2013); Şah la România (2009).
Analize, rapoarte, eseuri, scenarii de film,
interviuri, reuniuni tematice naţionale şi
internaţionale.
Iniţiative
legislative,
interpelări,
declaraţii oficiale, emisiuni
media. Contribuţii la reorganizarea societăţii
româneşti după 1989. Diverse aprecieri
publice. (C.D.B.).

URSU, Cătălin (n. Piteşti, Argeş, 16
mai 1943). Inginer, tehnologie chimică,
manager.
Şcoala
Medie
Nicolae
Bălcescu/Colegiul Ion C. Brătianu, Piteşti
(1961), Institutul de Petrol şi Gaze, Bucureşti
(1966). Activitate productivă: Schela de
Exploatare Petrol, Moşoaia, Argeş, şef secţie
(1967-1970); Combinatul Petrochimic/SC
Arpechim SA, Piteşti, şef secţie: Amestec,
Finisare, Expediţie (1970-1973; 1978-1992);
Cracare catalitică (1973-1978); Marketing

URZESCU, Vasile A. (Bucureşti, 2
ianuarie 1817 – Piteşti, Argeş, 20 ianuarie
1879). Institutor, mare proprietar funciar,
inginer hotarnic, publicist. Stabilit la Piteşti,
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Gospodăria/Întreprinderea Agricolă de Stat,
Leordeni, Argeş; inginer principal, şef
serviciu, Direcţia de Cooperare Economică şi
Promovare a Exporturilor, Departamentul
Agriculturii de Stat, Ministerul Agriculturii,
Bucureşti (1966-1981); reprezentant al
României pentru horticultură şi silvicultură,
Consiliul
de
Ajutor
Economic
Reciproc/CAER, Moscova (1966-1989);
consilier, Departamentul Regiilor Agricole şi
Societăţilor Comerciale Agricole, Ministerul
Agriculturii, Bucureşti (1989-1994). Studii,
analize, rapoarte, sinteze, reuniuni naţionale
şi internaţionale pe teme adecvate. Membru,
diverse foruri profesionale în domeniu, alte
aprecieri publice. (C.D.B.).

din 1856. Colegiul Sfântul Sava, Bucureşti
(1835), ulterior, cursuri tehnice, atestate
ministerial. Activitate didactică permanentă
(succesiv), şcoli din: Teleorman, Olt,
Bucureşti, Prahova, Argeş. La Piteşti: Şcoala
Naţională, director (1856-1864); Şcoala de
Băieţi Nr. 1, revizor şcolar (1864~1879).
Întinse suprafeţe de teren, clădiri, alte bunuri
cu valoare deosebită, localităţile Vulpeşti şi
Piteşti. Nominalizat în Lista pentru
participarea
la
alegerea
deputaţilor
Divanului ad-hoc al Ţării Româneşti (iulie
1857): boier-pitar, 40 de ani, opt locuitori pe
moşie, peste 100 de fălci lucrătoare, venit
liber de ipotecă. Volume importante:
Epistolar sau modele de scrisori I, II (1840);
Vocabular
româno-francez
(1846);
Gramatica română (1879). Inventarierea
cadastrală a bunurilor aparţinând mănăstirilor
din Muntenia. Membru fondator, Partidul
Liberalilor Moderaţi (1878). Diverse atestări
documentare. Aprecieri publice antume şi
postume. (I.M.D.).

UZINA CHIMICĂ NEGRU DE FUM,
PITEŞTI (1964-1998). Structură productivă,
prima instalaţie de pe Platforma Industrială
Piteşti-Sud, integrată (1969) Combinatului
Petrochimic/SC Arpechim SA, Piteşti, Argeş.
Investiţie guvernamentală (1964-1966), şef de
proiect, Cornel Alstanei, Institutul de
Inginerie şi Tehnologie Petrochimie şi
Industrie Chimică, Bucureşti, executant,
Întreprinderea de Construcţii Montaj, Brazi
(Prahova), şef de şantier Zoltan Catona.
Extinderi ulterioare, Întreprinderea/Trustul de
Construcţii Industriale, Piteşti, şef de şantier
Dan Cristoloveanu, Stelian Bălescu. Licenţă
franceză, reutilare prin eforturi proprii.
Capacitate maximă: 60 000 tone/an (1975),
negru de fum, materie primă pentru:
prelucrarea cauciucului; obţinerea coloranţilor
tipografici; diversificarea maselor plastice.
Export, relaţia Est (1970-1990). Experimente
indigene. Diminuarea treptată a indicatorilor
economici, reducere masivă de personal,
încetarea activităţii (1998), dezafectarea
instalaţiilor. Influenţe comunitare permanente.
Directori/şefi de secţie cunoscuţi: Gheorghe
Viorel, Badea Geantă, Constantin Bănuţă.
Consemnări documentare. (I.I.C.).

UŢĂ, CONSTANTIN (n. Câmpulung,
Argeş, 1962). Sportiv de performanţă, lupte,
antrenor.
Studii
liceale,
Câmpulung,
universitare, Piteşti, Argeş. Titluri importante,
juniori şi seniori (categorii diferite):
Campionatul
Naţional
(1974~1985);
Campionatul European, Locul II (1983);
Locul III (1984). Reprezentant al Clubului
Sportiv Muscel, Câmpulung: concursuri
zonale, competiţii demonstrative, reuniuni în
domeniu,
turnee
externe.
Aprecieri
comunitare. (N.M.I.).
UŢĂ, Petre P. (n. Domneşti, Muscel,
19 ianuarie 1933). Inginer horticol, funcţionar
de stat, manager, expert guvernamental.
Şcoala Medie Tehnică Horticolă/Grupul
Şcolar Agricol Constantin Dobrescu - Argeş,
Curtea de Argeş (1952), Academia de Studii
Agricole Kliment Arkadevici Timiriazev,
Moscova, Federaţia Rusă (1956), Facultatea
de Horticultură, Bucureşti (1958). Activitate
specializată: şef fermă viticolă (1958-1961),
director
(1961-1966),

UZINA CIAN, PITEŞTI (1966~).
Structură productivă integrată Combinatului
Petrochimic/SC Arpechim SA, Piteşti, Argeş,
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Platforma Industrială Piteşti-Sud. Investiţie
guvernamentală (1966-1969), coordonatori de
proiect, Ariton Constantinescu, Cornel
Alstanei, Institutul de Inginerie şi Tehnologie
Petrochimie şi Industrie Chimică, Bucureşti.
Executanţi: Întreprinderea de Construcţii
Montaj,
Craiova,
Dolj
(1966-1967);
Întreprinderea/Trustul
de
Construcţii
Industriale, Piteşti, antreprenor general (19671969), şefi de şantier Zoltan Catona, Dan
Cristoloveanu, Stelian Bălescu; unităţi
specializate din Capitală/subantreprize locale.
Dezvoltări ulterioare. Licenţe americană,
germană, română asimilate. Secţii principale:
acrilonitril (60 000 tone/an), cianură de sodiu,
metionină, acid acrilic. Materii prime pentru
fire tip melană, antidăunători, biostimulatori
de creştere, plexiglas. Diminuarea treptată a
indicatorilor economici după 2004, reducere
de personal, abandonarea contractelor interne
şi externe. Influenţe comunitare permanente.
Directori
cunoscuţi:
Badea
Geantă,
Constantin
Fantu,
Florea
Rădulescu,
Gheorghe Dumitru. Numeroase consemnări
documentare. (I.I.C.).

1957, 1960, 1965. Conexiuni cu Platforma
Industrială Piteşti–Nord. Surse suplimentare:
Mărăcineni I (1967), II (1968), III (1969),
utilaje străine şi autohtone. Prima sursă
continuă pentru aprovizionarea reşedinţei
Argeşului. Scrieri monografice: Dumitru
Toma (v.); Daniela Ileana Stancu, Dragoş
Măndescu, Valentin Motreanu, Remus Petre
Cîrstea, Simona Moaghen (2013). Alte
consemnări documentare. (G.N.P.).
UZINA
DE
AUTOTURISME,
COLIBAŞI (1969-1973). Unitate industrială,
reprezentativă pentru economia naţională,
profil
unic
în
România.
Investiţie
guvernamentală (1966-1969), Hotărârea
Consiliului de Miniştri, Nr. 2004, Bucureşti
(16 septembrie 1966), şef al Executivului, Ion
Gheorghe Maurer, ministru de resort, Mihai
Marinescu.
Licenţă
Renault,
Franţa,
capacitate iniţială, 44 000 autoturisme/an. Şef
de proiect, Alexandru C. Şerbănescu,
Institutul de Proiectare Construcţii de Maşini,
Bucureşti. Executanţi: Întreprinderea de
Construcţii Industriale şi Montaj, Braşov
(1966-1967), director, Emil Moldovan;
Întreprinderea de Construcţii Montaj, Piteşti,
(1967-1973), director general, Traian Bigan.
Secţii principale: caroserie, vopsitorie, montaj
general.
Primul
autoturism,
Dacia
1100/Renault 8 (3 august 1968). Inaugurare
oficială, 20 august 1968, Nicolae Ceauşescu
(v.). Dezvoltări ulterioare, extinderi, Trustul
de Construcţii Industriale, Piteşti, Argeş,
reutilări
performante,
diversificarea
producţiei, export, relaţiile Est şi Vest.
Fabricaţie şi livrări: Dacia 1100 (1968-1972);
Dacia 1300 (1969-1973); Dacia Break
(1973).
Directori
cunoscuţi,
Nicolae
Munteanu (v.), Dumitru Mihai (v.). Peste
3000
de
salariaţi
(1968).
Fuziune
administrativă cu Uzina de Piese Auto,
Colibaşi/Mioveni, Hotărârea Consiliului de
Miniştri, Nr. 1395, Bucureşti, 26 iunie 1969,
şef al Guvernului, Ion Gheorghe Maurer,
ministru de resort, Ioan Avram. Decizie
aplicată de la 1 iulie 1969. Numeroase

UZINA DE APĂ DIN GROPENI
(1910~). Unitate de interes local, edificată în
comuna Mărăcineni, zona suburbană Piteşti,
Argeş. Lucrări realizate după proiectul (1905)
elaborat de William H.W. Lindley (v.),
executant, Dimitrie Dima (v). şi colaboratorii,
beneficiar, Primăria Oraşului Piteşti. Forarea
mai multor puţuri de mică adâncime (zona
malului drept al Râului Doamnei, respectiv
malului stâng al râului Argeş). Captarea,
tratarea, pomparea apei prin două conducte de
refulare, subtraversarea râului Argeş, trasee
urbane, rezervor principal, terasa Smeurei (3
600 m3), reţele de distribuţie. La inaugurare
(1910): prim - ministru, Ion I. C. Brătianu
(v.), primar, Nicolae Dumitrescu (v.), şeful
Serviciului Tehnic, Heinrich W. Schmidt (v.).
De la 25 de puţuri şi 40 de litri/secundă, în
1913 (recepţie definitivă), la 92 de puţuri, trei
conducte de refulare, extinderea reţelei
stradale şi 360 de litri/secundă, în 1964.
Redimensionări succesive: 1916, 1934, 1950,
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industriale, publice sau gospodăreşti. Iniţial,
la Câmpulung (1908), realizarea şi folosirea
curentului electric în activitatea Fabricii de
Hârtie: sursă hidraulică, turbină, generator,
capacităţi adecvate solicitărilor cotidiene.
Etapă distinctă: extinderea reţelelor urbane
prin mărirea capacităţii Centralei Electrice
Schitu Goleşti (1947), investitor, Societatea
Generală de Gaz şi Electricitate, Bucureşti.
Noutate a timpului: linia electrică de 15 KV,
Schitu Goleşti - Muşăteşti – Merişani – Piteşti
(69 km), integrată, ulterior, Sistemului
Energetic
Naţional.
Diverse
atestări
documentare. (M.M.B.).

implicaţii sociale, urbane şi rurale. Valoroase
atestări documentare. (D.D.I.)
UZINA DE PIESE AUTO VASILE
TUDOSE, COLIBAŞI (1952-1969). Unitate
industrială, reprezentativă pentru economia
zonei
Argeş-Muscel.
Iniţial:
Uzina
Metalurgică, din Colibaşi/Mioveni, preluarea
spaţiilor destinate, anterior, Fabricii de
Avioane (1943-1944) şi depozitelor militare
strategice (1944-1952). Proiect existent din
1937-1938, arhitect, Octav Doicescu, inginer
tehnolog, Nicolae Caranfil. Şapte hale
transferate, prin hotărâre guvernamentală,
din patrimoniul Armatei Române, către
Ministerul Metalurgiei (8 octombrie 1952),
prim-ministru, Gheorghe Gheorghiu-Dej,
miniştri, Emil Bodnăraş, respectiv Carol
Loncear. Reabilitarea vechilor construcţii,
extinderi, utilări adecvate, reţele de
alimentare, automatizări. Cartier muncitoresc,
spital, bază sportivă, club, Ştefăneşti, Argeş;
cale ferată uzinală, dotări etapizate, investiţii
departamentale; cursuri de calificare, şcoală
profesională, liceu, module pentru maiştri.
Secţii principale: turnătorie, prelucrări
mecanice, tratament. Realizarea unor repere
importante
pentru
întreprinderile
constructoare de maşini, ateliere specializate,
unităţi militare. Export, relaţia Est. Activitate
profitabilă. Directori cunoscuţi: Zamfir
Popescu (fondator), Saviton Mara, Friederic
Maiorovici, Ştefan Ghiţă (v.), Adalbert
Bularca, Dumitru Mihai (v.). Peste 8 000 de
salariaţi în 1968. Fuziune administrativă cu
Uzina de Autoturisme Colibaşi/Mioveni,
Hotărârea Consiliului de Miniştri, Nr. 1395,
Bucureşti, 26 iunie 1969, şef al Guvernului,
Ion Gheorghe Maurer, ministru de resort, Ioan
Avram. Decizie aplicată de la 1 iulie 1969.
Numeroase implicaţii sociale, urbane şi
rurale. Valoroase atestări documentare.
(D.D.I.)

UZINA ELECTRICĂ DIN PITEŞTI
(1913-1957). Unitate productivă specializată,
construită prin Societatea Anonimă de
Electricitate Piteşti/SAEP, capital subscris,
600 000 lei (25 mai 1912). Demersuri oficiale
iniţiate de Consiliul Comunal (10 septembrie
1912), primar, Gheorghe M. Stănescu (v.).
Locaţie: Bulevardul Elisabeta, astăzi,
Republicii, teren cumpărat, 2 582, 26 m2, preţ,
22 000 lei. Aprobarea Ministerului de Interne,
Bucureşti (17 septembrie 1912), titularul
portofoliului, Constantin C. Arion. Proiectant:
Constantin D. Buşilă, profesor, Şcoala
Politehnică, Bucureşti, preşedinte, Uniunea
Generală a Inginerilor Români/UGIR;
constructor, Dimitrie Gh. Dima (v.); montarea
instalaţiilor, Nicolae Vasilescu – Karpen,
membru al Academiei Române (2 iulie 1955).
Primele dotări: două motoare Diesel,
însumând 400 CP; reţele şi instalaţii adecvate;
laborator. Furnizarea curentului electric: 15
decembrie
1913,
primar,
Alexandru
Dumitrescu (v.); recepţie definitivă, 29
septembrie
1914,
primar,
Alexandru
Fostiropol
(v.).
Scrieri
monografice:
Constantin Florea (v.); Sandu D. Barbu (v.).
Clădire transformată, astăzi, în ateliere de
întreţinere. Edificii asemănătoare, Câmpulung
(Muscel) şi Curtea de Argeş. Diverse atestări
documentare. (G.N.P.).

UZINA
ELECTRICĂ
DIN
CÂMPULUNG (1911~). Unitate economică,
specializată în producerea, stocarea şi
furnizarea energiei electrice pentru utilităţi

UZINA
MECANICĂ,
PETROCHIMIE ŞI RAFINĂRII, PITEŞTI
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Petrobrazi SA, Prahova; instalaţii ale
Întreprinderii Tulburea, Gorj şi Trustului de
Petrol/SC Petrom SA, Piteşti. Diminuarea
treptată a indicatorilor economici după 2004,
reducere de personal, încetarea activităţii
(2012). Influenţe comunitare permanente.
Directori cunoscuţi: Mihail Petre Georgescu
(v.), Petru Pop (v.), Nicolae Stoicescu (v.).
Diverse consemnări documentare. (I.I.C.).

(1967-?). Structură specializată, integrată
Combinatului Petrochimic/SC Arpechim SA,
Piteşti, Platforma Industrială Piteşti-Sud.
Investiţie
guvernamentală
(1966-1967),
coordonator
de
proiect,
Napoleon
Comănescu, Institutul de Inginerie şi
Tehnologie Petrochimie şi Industrie Chimică,
Bucureşti, executant, Întreprinderea de
Construcţii Montaj, Craiova, Dolj (19661967).
Dezvoltări
ulterioare.
Licenţă
autohtonă. Secţii principale: construcţii de
maşini (piese de schimb, autoutilări); mecanic
reparaţii petrochimice (recondiţionări utilaje,
revizii); mecanic reparaţii rafinărie (reutilări,
revizii); construcţii industriale (izolaţii,
zidărie
refractară,
utilităţi);
ateliere
(cazangerie,
maşini
unelte,
sculărie).
Cooperare cu serviciile: proiectare, control,
autorizare sub presiune. Diminuarea activităţii
după 2004, reducere de personal, raportare la
nivelul indicatorilor economici din celelalte
compartimente
productive.
Influenţe
comunitare permanente. Directori cunoscuţi:
Ilie Chiliment, Dumitru Pârvu. Diverse
consemnări documentare. (I.I.C.).

UZINA POLIMERI, PITEŞTI (19662007). Structură productivă, integrată
Combinatului Petrochimic/SC Arpechim SA,
Piteşti, Argeş, Platforma Industrială PiteştiSud. Investiţie guvernamentală (1966-1969),
coordonatori de proiect: George Proca, Ştefan
Izbăşoiu, Dan Bărbulescu, Institutul de
Inginerie şi Tehnologie Petrochimie şi
Industrie Chimică, Bucureşti. Executanţi:
Întreprinderea de Construcţii Montaj,
Craiova,
Dolj
(1966-1967);
Întreprinderea/Trustul
de
Construcţii
Industriale, Piteşti, antreprenor general (19671969), şefi de şantier, Stelian Bălescu, Mihai
Eremia; unităţi specializate din Capitală,
subantreprize locale. Dezvoltări ulterioare.
Licenţe engleză, japoneză, americană, română
asimilate, reutilări proprii. Secţii principale:
polietilenă de înaltă presiune (80 000
tone/an); polietilenă de joasă presiune 30 000
tone/an); polistiren copolistireni stirenici (25
000 tone/an); dimetiltereftalat (40 000
tone/an). Materii prime pentru fabricarea
maselor
plastice,
firelor
poliesterice,
articolelor tehnice din cauciuc, foliei de
diferite dimensiuni. Scăderea treptată a
indicatorilor economici după 2004, reducere
de personal, încetarea activităţii (2007),
intercondiţionare cu Combinatul de Fire şi
Fibre Sintetice, Câmpulung, Argeş şi oprirea
Secţiei Piroliză 2, Uzina Olefine. Influenţe
comunitare permanente. Directori cunoscuţi:
Pavel Obloja (v.), Andrei Grigorescu (v.),
Liviu Crişan, Dorel Jinga. Numeroase
consemnări documentare. (I.I.C.).

UZINA OLEFINE, PITEŞTI (19672012). Structură productivă, integrată
Combinatului Petrochimic/SC Arpechim SA,
Piteşti, Argeş, Platforma Industrială PiteştiSud. Investiţie guvernamentală (1967-1969),
coordonatori de proiect, Valeriu Măcriş,
Remus Panaitescu, Institutul de Inginerie şi
Tehnologie Petrochimie şi Industrie Chimică,
Bucureşti. Executanţi: Întreprinderea de
Construcţii Montaj, Craiova, Dolj (19661967); Întreprinderea/Trustul de Construcţii
Industriale, Piteşti, antreprenor general (19671980), şefi de şantier, Armand Danieluc, Dan
Cristoloveanu, Stelian Bălescu; unităţi
specializate din Capitală, subantreprize locale.
Dezvoltări ulterioare. Licenţe americană şi
germană asimilate, reutilări proprii. Secţii
principale: piroliză 1-2; derivaţi etilici.
Capacitate maximă: 300 000 tone/an etilenă.
Materii prime pentru: Uzina Polimeri, Piteşti;
Combinatul Chimic/SC Oltchim SA, Râmnicu
Vâlcea; Combinatul Petrochimic Brazi/SC

UZINA UTILITĂŢI PETROCHIMIE
ŞI RAFINĂRII, PITEŞTI (1967-2007).
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Licenţă autohtonă. Sectoare de referinţă:
alimentare cu apă, abur tehnologic, energie
electrică; tratare apă; întreţinere staţii de
distribuţie, turnuri de răcire, estacade; alte
reţele specifice. Cooperare intrauzinală,
interferenţe urbane şi rurale. Diminuarea
activităţii după 2004, reducere de personal,
raportare la nivelul indicatorilor economici
din celelalte sectoare productive şi servicii
pavilionare. Influenţe comunitare permanente.
Director cunoscut: Constantin Miu (v.).
Diverse consemnări documentare. (I.I.C.).

Structură specializată, integrată Combinatului
Petrochimic/SC Arpechim SA, Piteşti,
Platforma Industrială Piteşti-Sud. Investiţie
guvernamentală (1966-1967), coordonator de
proiect, Silviu Vasile Ţuţuianu, Institutul de
Inginerie şi Tehnologie Petrochimie şi
Industrie Chimică, Bucureşti, executant,
Întreprinderea de Construcţii Montaj,
Craiova, Dolj (1966-1967). Dezvoltări
ulterioare,
antreprenor
general,
Întreprinderea/Trustul
de
Construcţii
Industriale, Piteşti, Argeş, şefi de şantier:
Armand Danieluc, Zoltan Catona, Dan
Cristoloveanu, Stelian Bălescu, Mihai Eremia.
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Dumitru Udrescu

George Ulieru

Mihai Ungheanu

Ion Urdea I.

Vasile Urzescu
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V

montane, colinare, de podiş şi câmpie, proprii
aşezărilor argeşene (nord-sud): Arefu,
Corbeni, Albeştii de Argeş, Valea Danului,
Valea Iaşului, Curtea de Argeş, Băiculeşti,
Merişani, Bascov, Budeasa, Mărăcineni,
Piteşti, Ştefăneşti, Călineşti, Căteasca,
Răteşti,
Leordeni.
Habitat
favorabil
comunităţilor umane, animalelor domestice şi
sălbatice, peştilor, păsărilor, activităţilor
productive rurale sau urbane, conservării
tradiţiilor. Suprafeţe forestiere, păşuni, livezi,
terenuri arabile. Valorificare hidroenergetică
excepţională, Sistemul Argeşul Mare: baraje,
lacuri de acumulare, galerii, tunele, instalaţii
tehnologice adecvate, uzine pentru tratarea
apei potabile sau epurare biologică, irigaţii.
Căi rutiere, feroviare, turistice, având
importanţă locală, naţională, internaţională.
Decizie privind delimitarea sitului Natura
2000. Lacurile de acumulare de pe Argeş,
protejarea speciilor avicole, piscicole,
botanice. Numeroase monografii, alte
consemnări cartografice, istorice, literare,
economice, spirituale, turistice. (V.F.A.).

VAIDESCU, Nicolae Gr. (n. Valea
Mare, Dâmboviţa, 15 decembrie 1936).
Inginer, electronică, manager, demnitar.
Activitate şi domiciliu în Argeş (1966-1982).
Şcoala Medie Tehnică Mecanică/Liceul
Tehnologic Armand Călinescu, Piteşti, Argeş
(1954), Institutul Politehnic, Bucureşti
(1966). Succesiv: şef serviciu, Uniunea
Regională/Judeţeană Argeş a Cooperativelor
Meşteşugăreşti (1966-1972); inginer-şef
fondator (1972-1973), director (1973-1982),
Întreprinderea de Componente Electronice
Pasive, Curtea de Argeş, unificată,
administrativ (1 ianuarie 1977), cu
Întreprinderea Electro Argeş, Curtea de
Argeş, astăzi, SC Electroargeş SA.
Gestionarea vizitelor preşedintelui României,
Nicolae Ceauşescu (v.), din: 17 septembrie
1976; 11 august 1982. Distinct: ministru
adjunct (1982-1987), Ministerul Industriei
Maşini Unelte, Electrotehnicii şi Electronicii,
Bucureşti; ministru (5 octombrie 1987 – 22
decembrie 1989), Ministerul Industriei
Electrotehnice, Bucureşti. Patron fondator,
SC Internaţional ESI SRL, Crânguri,
Dâmboviţa (1991~). Studii, analize, rapoarte,
reuniuni tematice naţionale şi internaţionale
în domeniu. Contribuţii directe la sporirea
potenţialului economic al zonei ArgeşMuscel, diversificarea producţiei de repere
speciale pentru România, adaptarea noutăţilor
continentale la sistemul fabricaţiei autohtone.
Implicări constante în realizarea anumitor
proiecte comunitare specializate. Volum
dedicat: Confesiunile unui ministru (2012),
de Marin Manolache, alte aprecieri publice.
(I.D.P.).

VALEA BRATIEI. Zonă geografică
musceleană, adiacentă râului eponim,
aproximativ 60 km lungime, de la versantul
sudic al muntelui Iezerul Mare, vârful
Obârşia, până spre vărsarea în Râul Târgului
(Ţiţeşti). Coordonate montane (Iezer-Păpuşa)
şi colinare (Subcarpaţii Getici), integrând
aşezările Berevoeşti, Aninoasa, Vlădeşti,
Bălileşti. Habitat favorabil comunităţilor
umane, animalelor domestice şi sălbatice,
activităţilor productive rurale, păstrării
tradiţiilor. Suprafeţe forestiere, pășuni, livezi,
terenuri arabile. Parţial, bogăţii subterane
(cărbune). Distinct: situl Natura 2000. Văile
Bratiei şi Brătioarei, importanţă locală,
conservarea arboretelor de arin alb şi negru,
fag, frasin, paltin, cu posibilităţi regenerative
periodice, amfibienilor (buhai de baltă şi
triton), peştelui chişcar, carnivorelor mari.
Diverse consemnări geografice, istorice,
literare, turistice. (V.F.A.).

VALEA
ARGEŞULUI.
Zonă
geografică de referinţă a României, adiacentă
râului eponim, cuprinsă între Masivul Făgăraş
şi Olteniţa (cursul inferior al Dunării). Areal
cu importanţă majoră pentru definirea
specificului judeţelor Argeş, Dâmboviţa,
Ilfov. Succesiv, interferarea unor reliefuri
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VALEA DANULUI (Secolul XVI~).
Comună din judeţul Argeş, pe râul Argeş,
satele: Valea Danului, Băniceşti, Bolculeşti,
Borobăneşti, Verneşti. Suprafaţă: 31, 4 km2.
Locuitori: 3 100 (1971); 3 000 (2008). Sit
arheologic (vestigii neolitice). Atestare
documentară medievală, Prăvăleani/Valea
Danului (1523). Biserici: Valea Danului
(1811); Verneşti (1880). Şcoală (1838/1843);
Căminul Cultural Basarab Voievod (1938),
bibliotecă publică (1954). Banca Populară
Meşterul Dan (1905). Cooperativa de
Aprovizionare şi Desfacere Dănenii Uniţi
(1947). Percepţiile circumscripţiilor financiare
Valea Danului (1922-1930) şi Verneşti (19231941). Areal cerealier, zootehnic, pomicol,
forestier tradiţional. Arhitectură specifică
zonei colinare, textile de interior, crestături în
lemn, folclor literar, muzical, coregrafic.
Turism rural. Trasee rutiere spre Curtea de
Argeş şi Hidrocentrala Vidraru, Arefu. Scrieri
monografice: Dan Gherasimescu (manuscris);
Mihai Golescu, Mariana Golescu (2007).
Consemnări geografice, istorice, economice,
spirituale. (G.I.C.).

Arefu. Înfrăţire cu localitatea San Fili (Italia).
Diverse consemnări geografice, istorice,
economice, spirituale. (G.I.C.).
VALEA LUI STAN. Canion integrat
Munţilor Frunţii, din Masivul Făgăraş, zonă
de referinţă pentru nordul judeţului Argeş.
Determinare geografică: de la confluenţa
dintre Valea lui Stan şi Valea Călugăriţa
(1 150 m altitudine), până la joncţiunea cu
Drumul Naţional Transfăgărăşan, înainte de
vărsarea cursului de apă în râul Argeş
(aproximativ, 800 m altitudine). Mici cascade,
praguri, chei înguste, lacuri, amenajări
hidrotehnice. Turism de performanţă şi de
agrement, amenajări specifice (scări metalice,
cabluri pentru susţinere, balustrade). Diverse
consemnări cartografice. (V.F.A.).
VALEA MARE - PRAVĂŢ (Secolul
XVI~). Comună din judeţul Argeş, pe râul
Argeşel, aparţinând, tradiţional, Muscelului,
satele: Valea Mare-Pravăţ, Bilceşti, Colnic,
Fântânea, Gura Pravăţ, Nămăeşti, Pietroasa,
Şelari. Suprafaţă: 60, 4 km2. Locuitori: 3 800
(1971); 4 346 (2008). Integrată oraşului
Câmpulung, Argeş (1968-1990). Atestare
documentară medievală: Nămăeşti (1506);
Fântânea/Bogăţeşti
(1568).
Biserici:
Mănăstirea Nămăeşti (XIV); Nămăeşti
(1789); Valea Mare-Pravăţ (1833); Bilceşti
(1944);
cruci
de
piatră:
Nămăeşti
(1659~1816); Valea Mare-Pravăţ (1663,
1740, 1756, 1835). Monument al eroilor,
Valea Mare-Pravăţ (1916-1919). Mausoleul/
Memorialul de Război Mateiaş (1928-1935),
reabilitare (1978-1984), Complex muzeal;
Casa memorială George Topîrceanu (1958).
Şcoală (XVIII; 1838); cămin cultural (1948),
bibliotecă publică (1954). Băncile populare:
Şelari, Bilceşti (1927); Sfânta Treime (1928).
Resurse naturale: carieră pentru piatră de
calcar, prelucrare rudimentară; Combinatul de
Lianţi (1972). Cooperativă agricolă de
producţie (1959-1989). Areal forestier,
zootehnic, pomicol. Staţiunea de Cercetări
Bilceşti. Arhitectură specifică zonei colinare
şi montane, textile de interior, folclor literar,

VALEA IAŞULUI (Secolul XV~).
Comună din judeţul Argeş, pe râul Argeş,
satele: Valea Iaşului, Bădila, Bărbălăteşti,
Borovineşti,
Cerbureni,
Mustăţeşti,
Ruginoasa, Ungureni, Valea Uleiului.
Suprafaţă: 20, 3 km2. Locuitori: 3 300 (1971);
2 759 (2008). Atestare documentară
medievală,
Cerbăreni/Cerbureni
(1475).
Biserici: Bărbălăteşti (1801); Valea Iaşului
(1855); Cerbureni (1863); Borovineşti (1964);
cruce de piatră, Cerbureni (1729/1730).
Şcoală (1838); cămin cultural (1948),
bibliotecă
publică
(1960).
Percepţia
circumscripţiei financiare Valea Iaşului
(1926-1929). Baraje, lacuri de acumulare,
hidrocentralele Cerbureni (15 KW), Valea
Iaşului (15 KW), integrate sistemului Argeşul
Mare. Sanatoriu. Areal pomicol, zootehnic,
forestier. Arhitectură specifică zonei colinare,
textile de interior, folclor literar, muzical,
coregrafic. Turism rural. Trasee rutiere spre
Curtea de Argeş şi Hidrocentrala Vidraru,
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Goleşti, Mihăeşti, Stâlpeni, Ţiţeşti, Mioveni.
Habitat favorabil comunităţilor umane,
animalelor domestice şi sălbatice, activităţilor
productive rurale sau urbane, conservării
tradiţiilor. Suprafeţe forestiere, păşuni, livezi,
alte
zone
cultivabile.
Valorificarea
potenţialului hidroenergetic: baraje, poldere,
instalaţii tehnologice adecvate, amenajări
pentru folosirea debitelor potabile. Trasee
rutiere naţionale spre Braşov, Târgovişte
(Dâmboviţa), Curtea de Argeş şi Piteşti
Argeş), cale ferată adiacentă magistralei
Goleşti (Muscel) - Bucureşti, facilităţi
turistice. Integrare teritorială în situl
comunitar Natura 2000: protejarea speciilor
amfibiene, nevertebratelor şi a carnivorelor
mari, prezente în culoarul ecologic alpin al
munţilor Făgăraş, Piatra Craiului, Bucegi.
Diverse consemnări cartografice, istorice,
literare, economice, spirituale. (V.F.A.).

muzical, coregrafic. Turism de agrement şi de
performanţă. Trasee rutiere spre Braşov,
Târgovişte (Dâmboviţa), Câmpulung (Argeş).
Rezonanţe militare din timpul Primului
Război Mondial (1916-1918), operaţiuni de
amploare, Frontul Carpatic (1916). Înfrăţire
cu Terranova da Sibari (Italia). Scriere
monografică: Ion Sevastian Cornăţeanu.
Numeroase consemnări geografice, istorice,
economice, spirituale. (G.I.C.).
VALEA RÂULUI DOAMNEI. Spaţiu
natural argeşean, aflat în interdependenţă cu
traseul cursului de apă eponim, definit, iniţial,
pe versantul sudic al Masivului Făgăraş, până
la unirea cu Argeşul, din imediata apropiere a
municipiului Piteşti. Condiţii de habitat
favorabile comunităţilor umane, animalelor
domestice şi sălbatice, activităţilor productive
rurale,
păstrării
tradiţiilor.
Suprafeţe
forestiere, păşuni, livezi, terenuri arabile.
Traversarea celor trei unităţi de relief
adiacente: zone montane carpatine; muscele
şi dealuri piemontane; Câmpia Înaltă a
Piteştiului. Amenajări hidroelectrice, special,
barajul Baciu/Văsălat, captare de mare
capacitate,
galerie
subterană
pentru
alimentarea lacului Vidraru. Situl Natura
2000 Lunca Râului Doamnei (traseul
mijlociu), inclusiv gura de vărsare a pârâului
Păcuraru, protejarea vegetaţiei de zăvoi şi a
unor specii piscicole. Distinct: rezervaţia
naturală de interes naţional Golul alpin Valea
Rea-Zârna, din bazinul superior, delimitată
prin Hotărârea de Guvern Nr. 2151,
Bucureşti, 2004, pentru conservarea formelor
de relief glaciar şi preglaciar, lacurilor,
speciilor floristice şi faunei. Consemnări
geografice, istorice, literare, turistice.
(V.F.A.).

VALEA TOPOLOGULUI. Areal
geografic reprezentativ pentru nord-vestul
judeţului Argeş, constituit între masivul
Negoiu şi râul Olt, traseu măsurând,
aproximativ, 95 km, tangent inclusiv
judeţului Vâlcea. Configuraţie succesivă: roci
cristaline; bazin depresionar forestier (Ţara
Loviştei); cheile Vadul Frumos, între munţii
Poiana Spinului şi Frunţii; panoramare
adecvată păşunatului, livezilor cu pomi
fructiferi, altor preocupări asemănătoare.
Coordonate specifice localităţilor: Sălătrucu,
Şuici, Cepari, Tigveni, Ciofrângeni, Poienarii
de Argeş, Morăreşti. Habitat favorabil
comunităţilor umane, animalelor domestice şi
sălbatice, activităţilor productive rurale,
conservării
tradiţiilor.
Valorificare
hidroenergetică în partea superioară: captarea
Topolog, galerie de aducţiune (7, 6 km)
pentru Centrala Cumpăna şi echilibrarea
debitului din Lacul Vidraru. Cale rutieră
tradiţională spre Transilvania, trasee locale
sau naţionale modernizate, distanţe variabile
până la Curtea de Argeş şi Piteşti (Argeş),
Drăgăşani (Vâlcea), Râmnicu Vâlcea.
Integrare teritorială în situl comunitar Natura
2000 Munţii Făgăraş şi Piemontul Făgăraş:

VALEA RÂULUI TÂRGULUI. Areal
geografic reprezentativ, integrat spaţiului
muscelean tradiţional, conturat natural între
Masivul Iezer - Păpuşa şi vărsarea cursului de
apă eponim, în Râul Doamnei. Intersectarea
unor reliefuri montane şi colinare, specifice
aşezărilor: Lereşti, Câmpulung, Schitu
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Activitate
redacţională
în
Capitală,
publicaţiile: Timpul, Secolul, Naţionalul,
Românul, Concordia. Distinct: fondator,
Reforma, Bucureşti (1859~1888). Volume
importante: Biografia oamenilor mari scrisă
de un omu micu (Paris, 1859); Documente
relative
la
administraţia
guvernului
interimariu din anii 1856, 1857 şi 1858
(Bucureşti, 1859); Despre administratzia
guvernului de la Balta Liman (1859); Din
memoriile mele, I (1896), II (1898);
Alegerea, detronarea şi înmormântarea lui
Cuza – Vodă (1898). Numeroase articole de
presă,
analize,
comentarii,
interviuri,
răspunsuri la întrebările cititorilor. Apropiat
proiectelor culturale şi eclesiastice din ArgeşMuscel. Atestări documentare. Consemnat în
Istoria
municipiului
Piteşti
(1988).
Eponimie: stradă în municipiul Piteşti. Alte
aprecieri publice antume şi postume. (S.I.C.).

protejare botanică, avicolă, piscicolă,
zoologică. Diverse consemnări cartografice,
istorice, literare, turistice, spirituale. (V.F.A.).
VALECA, Şerban Constantin (n.
Bucureşti, 23 iunie 1956). Inginer mecanic,
cercetător ştiinţific gradul I, profesor
universitar, demnitar, parlamentar. Domiciliat
în Piteşti, Argeş, din 1975. Liceul Nicolae
Bălcescu/Colegiul Ion C. Brătianu, Piteşti
(1975), Institutul Politehnic, Bucureşti
(1981). Doctorat, ştiinţe tehnice, Braşov
(1992). Stagii: Austria (1993); Japonia
(1996). Activitate specializată: şef secţie
(1981-1992), director general (1992-2000),
Institutul de Cercetări Nucleare, Colibaşi/
Mioveni, Argeş; ministru delegat pentru
cercetare, Ministerul Educaţiei şi Cercetării,
Bucureşti (2000-2003); preşedinte, Agenţia
Nucleară, Guvernul României (2003-2005).
Negocieri continentale în domeniul energiei
nucleare. Preocupări didactice, Universitatea
din Piteşti (2005~). Deputat (1996-2000) şi
senator de Argeş, Colegiul Uninominal 2
(2008-2012;
2012-2016),
reprezentând
Partidul
Democraţiei
Sociale
din
România/Partidul Social Democrat. Sportiv
de performanţă, antrenor, preşedinte de
onoare, Federaţia Română de Karate
Tradiţionale. Volume, studii, articole,
referate, comunicări, reuniuni naţionale şi
internaţionale pe diverse teme. Inovaţii
brevetate, coordonator, numeroase programe
şi granturi/contracte de cercetare, premii
speciale. Iniţiative legislative, declaraţii
politice, interpelări, interviuri, emisiuni
media. Participare constantă la viaţa Cetăţii,
implicare în realizarea anumitor proiecte
lansate de oficialităţile din Argeş – Muscel.
Aprecieri publice. (C.D.B.).

VALESCU,
Alexandru
Gh.
(Vâlsăneşti, Muşăteşti, Argeş, 24 aprilie 1861
- Muşăteşti, Argeş, 21 noiembrie 1944).
Proprietar rural, institutor, tipograf, editor,
parlamentar, militant pentru emanciparea
sătenilor. Notificat, prin naştere, pentru etapa
1861-1874, Moisescu Alexandru. Seminarul
Teologic, Curtea de Argeş (1878), atestat
eliberat la 23 ianuarie 1880; Şcoala Normală
Carol I, Bucureşti (1884), Şcoala Superioară
de Ştiinţe de Stat, Bucureşti (1897).
Activitate didactică, şcoli din Argeş: Albeşti
(1884-1885); Mălureni (1887); Muşăteşti
(1888-1895); temporar, Sâmbureşti, Olt
(1887-1888). Colaborator apropiat al lui
Constantin Dobrescu-Argeş (v.). Iniţiative
sociale, editoriale, tipografie proprie,
imprimarea de cărţi, ziare, reviste, foi
volante.
Membru
fondator:
Partida
Ţărănească; Partidul Ţărănesc; Banca
Muşăteşti (1902); Cooperativa Masa de
Piatră (1908), Muşăteşti. Deputat de Argeş,
Colegiul III, ales la scrutinul din 1895;
senator de Argeş (1919-1922), reprezentând
Partidul Ţărănesc. Iniţiative legislative,
dezbateri, interpelări. Volume importante:
Privilegiile în dreptul român (1900); Schiţă

VALENTINEANU, Ioan G. (Piteşti,
Argeş, 5 iulie 1834 – Bucureşti, 23 noiembrie
1898). Ziarist, istoric, memorialist. Colegiul
Sfântul Sava, Bucureşti, cursuri libere, Paris,
Franţa.
Implicări
în
evenimentele
revoluţionare de la 1848, Bucureşti, expulzat
la Kiev, Imperiul Ţarist (1848-1856).
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Proiect Argeş SA, Piteşti, executant, SC
Argecom SA, Piteşti (Victor Calangiu, Ştefan
Radu, Marian Iordache, Mircea Bârsan).
Beneficiar, Direcţia Generală a Vămilor din
România.
Consemnări
documentare.
(G.N.P.).

asupra luptei dusă pentru înfiinţarea
Partidului Ţărănesc şi o dare de seamă
asupra activităţii mele parlamentare în
prima şi a doua legislatură a României Mari
(1921);
Autobiografia
mea
(1942,
manuscris). Importante atestări documentare.
Stradă în municipiul Piteşti, alte aprecieri
publice antume şi postume. (I.M.D.).

VARGA, Johann (Secolul XIX).
Arhitect, proprietar urban, funcţionar
administrativ. Originar din Transilvania,
pregătire în Imperiul Habsburgic. Activitate
specializată, terenuri, case, alte bunuri cu
valoare deosebită, Piteşti şi localităţi
apropiate. Demersuri mai importante,
finalizate
prin
deciziile
Maghistratului/Primăriei Piteşti: expertizarea
clădirilor Hanului Episcopiei, distruse de
incendiul din 1848, raport datat, 18 mai 1857,
hotărâre privind demolarea construcţiilor
invocate şi extinderea pieţei comerciale
centrale a reşedinţei Argeşului; stabilirea
limitelor moşiei oraşului, spre Geamăna şi
Prundu; trasarea unor noi artere de circulaţie
vehiculară şi pietonală; introducerea primelor
proiecte străine pentru edificiile particulare
din Piteşti. Colaborări directe cu oficialităţile
timpului. Diverse atestări documentare.
Aprecieri publice antume şi postume.
(A.N.M.).

VALESCU HURMUZ, Constanţa
(Muşăteşti, Argeş, 1890 – Bucureşti, 1946).
Profesoară, limba şi literatura română,
publicistă. Liceul de Fete, Craiova, Dolj
(1908), Facultatea de Litere şi Filosofie,
Bucureşti (1913). Fiica lui Alexandru V. (v.).
Activitate didactică: şcoli din mai multe
judeţe ale ţării (1913-1927); Universitatea din
Bucureşti (1927-1946). Volum important:
Comentarii critice (1928). Studii, articole,
cronici, comunicări, reuniuni tematice
naţionale. Contribuţii la stimularea creaţiei
literare autohtone în perioada interbelică.
Diverse atestări documentare. Aprecieri
publice antume şi postume. (M.M.O.).
VAMA PITEŞTI (Secolul XV~).
Entitate economică tradiţională pentru
reşedinţa Argeşului, evoluţie raportată la
dimensiunea schimburilor comerciale şi
dezvoltarea structurilor urbane din perioadele
medievală, modernă, contemporană. Iniţial,
puncte fixe sau mobile, interferate celor şapte
drumuri de acces dinspre: Bucureşti/Brăila;
Roşiori de Vede/Alexandria; Slatina/Craiova;
Drăgăşani/Târgu Jiu; Râmnicu Vâlcea/Sibiu;
Curtea
de
Argeş/Ţara
Loviştei,
Câmpulung/Braşov. Reorganizare periodică,
reglementări prin hotărârile Curţii Domneşti
şi Guvernului din Capitală. Atribuţii
sistematice, aferente zonei teritoriale de
responsabilitate, agreate prin serviciile vamale
naţionale şi ministerele specializate. Sediul în
diverse
locaţii
comunitare.
Edificiu
reprezentativ
(inaugurare
oficială,
5
octombrie 1999): intersecţia Autostrada A1
(Piteşti/Bucureşti) – Drumul Naţional 65 B,
Varianta
Slatina
(Olt),
investiţie
departamentală. Concept arhitectonic, SC

VARIU, Cornelia T. (n. Piteşti, Argeş,
5 septembrie 1943). Inginer, chimie
industrială, cercetător ştiinţific gradul I.
Studii liceale, Piteşti (1961), Institutul
Politehnic, Timişoara (1966). Doctorat, ştiinţe
tehnice, Bucureşti. Documentări externe.
Activitate
permanentă,
Combinatul
Petrochimic/SC Arpechim SA, Piteşti. Studii,
articole, comunicări, reuniuni tematice
naţionale şi internaţionale, granturi/contracte
de cercetare, integrate proiectelor Institutului
de Cercetări Chimice/ICECHIM, Bucureşti.
Membră, diverse foruri specializate în
domeniu. Aprecieri publice. (R.G.G.).
VARLAAM (1630 - Cozia, Vâlcea, 18
noiembrie 1702). Înalt ierarh al Bisericii
Ortodoxe Române, mitropolit. Prezumtiv,
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originar din Moşoaia, Argeş. În succesiune:
monah, ieromonah, egumen, mănăstirile
Cozia (1663-1665) şi Glavacioc, Ştefan cel
Mare, Argeş (1668-1670). Distinct: episcop,
Râmnicu Vâlcea (1670-1672); mitropolit al
Ungrovlahiei, reşedinţă, Bucureşti (16721679). Călătorii prelungite: Rusia (16651668); Transilvania; Moldova; Locurile Sfinte
(Ierusalim, Muntele Sinai). Ctitor, schiturile:
Trivalea, Piteşti, Argeş (1677~1688); Turnu
şi Fedeleşu, Vâlcea. Înfiinţarea, pe lângă
Mitropolie, a tiparniţei eclesiastice, editarea
mai multor cărţi de cult, traduceri din
literatura
ucraineană.
Înzestrarea
aşezămintelor păstorite. Consemnat în Istoria
municipiului Piteşti (1988). Casă în reşedinţa
Argeşului, vie la Izvorani, Muscel, oferite (30
iunie 1696), de voievodul Constantin
Brâncoveanu (v.). Contribuţii la sporirea
importanţei aşezărilor amintite în viaţa
spirituală premodernă. Numeroase atestări
documentare. Aprecieri publice antume şi
postume. (S.P.P.)

VARTOLAŞ, Marcel N. (n. Mărgineni,
Neamţ, 26 septembrie 1938). Cercetător
ştiinţific, autovehicule rutiere, manager.
Stabilit în Argeş din 1969. Şcoala Medie
Unirea, Focşani, Vrancea (1956), Academia
Militară Tehnică, Bucureşti (1959), Institutul
Politehnic, Bucureşti (1962). Doctorat, ştiinţe
tehnice, Bucureşti, (1970). Documentări
externe: Anglia (1975); Franţa (1976, 1980);
Statele Unite ale Americii (1981, 1985).
Activitate în domeniu: unităţi de transport
public, Focşani (1962-1963), Galaţi (19631967); proiectant principal (1970-1979), şef
atelier (1979-1989), director tehnic (19901994), Institutul de Cercetare şi Proiectare
Autoturisme/Institutul de Cercetare Ştiinţifică
şi Inginerie Tehnologică pentru Autoturisme,
Colibaşi/Mioveni, Argeş; director de program
(1994-1996), şef colectiv (1996-1997), expert
(1997-2001),
Întreprinderea
de
Autoturisme/Compania Dacia – Renault,
Mioveni, colaborări cu firme din Franţa.
Contribuţii la: reorganizarea instituţiei
amintite; proiectarea autocamionetei Dacia
1304, autoturismelor Dacia 1320, Dacia
1325, Dacia Nova; proiectarea, pe calculator,
a
caroseriilor;
lansarea
propunerilor
(nefinalizate) privind fabricaţia de serie a
autoturismelor de mic sau foarte mic litraj.
Studii, analize, rapoarte, reuniuni tematice
naţionale şi internaţionale. Membru, diverse
foruri specializate autohtone. Implicări în
viaţa comunităţii. Aprecieri comunitare.
(E.F.H.).

VARODI, Matei Mihail I. (n.
Bucureşti, 18 august 1953). Regizor de teatru.
Stabilit la Piteşti, Argeş, din 1992. Liceul
George
Călinescu,
Bucureşti
(1972),
Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică
Ion Luca Caragiale, Bucureşti (1976), Clasa
Radu Penciulescu, Valeriu Moisescu.
Activitate în domeniu, teatrele din: Turda,
Cluj (1976-1980); Bârlad, Vaslui (19801983); Sibiu (1983-1990); Sfântul Gheorghe,
Covasna (1990-1992); Piteşti (1992~).
Spectacole de referinţă: Moscheta (Angelo
Beolco/Ruzzante); Europa aport, viu sau
mort
(Paul
Cornel
Chitic);
D’ale
carnavalului (Ion Luca Caragiale); Tache,
Ianke şi Cadâr (Victor Ion Popa); Pescăruşul
(Anton Pavlovici Cehov). Turnee externe.
Premii naţionale şi internaţionale pentru regie
(1982).
Comentarii,
emisiuni
media,
interviuri, consemnări critice favorabile.
Membru: Asociaţia Oamenilor de Teatru şi
Muzică/ATM (1976-1990); Uniunea Teatrală
din România/UNITER (1990~), alte aprecieri
publice. (P.A.D.).

VASILE, Anghel M. (Miroşi, Argeş,
15 decembrie 1895 - Miroşi, Argeş, 28 martie
1947). Artist plastic, pictură, grafică.
Notificat, uneori, Anghel Vasilescu, frate cu
Constandin Vasile/Vasilescu (v.). Şcoala de
Bele Arte, Bucureşti, mentor, Costin Petrescu
(v.). Gimnaziul şi Şcoala de Arte Frumoase,
Bucureşti, Clasa Fritz Storck, Gheorghe
Mirea (1909). Specializare, Roma, Italia
(1922, 1923, 1928), director, Vitraliul de Artă
(1924-1927). Stabilit, temporar, la Paris,
Franţa (1929-1938), şcoală proprie, La Petite
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ziarist,
editor.
Liceul
Nicolae
Bălcescu/Colegiul Ion C. Brătianu, Piteşti,
Argeş (1972), Institutul de Marină Mircea cel
Bătrân, Constanţa (1982). Documentări
externe.
Succesiv:
operator
chimist,
Combinatul Petrochimic/SC Arpechim SA,
Piteşti (1974-1978); ofiţer mecanic I,
Întreprinderea/Compania de Pescuit Oceanic,
Tulcea (1982-1994), deplasări navale,
continentale, ţări şi porturi din Africa, Asia,
Europa; fondator SC Jurnal C et G SRL,
Piteşti (1994~). Distinct: manager, acţionar
majoritar, partener Gabriel Grigore (v.),
publicaţia săptămânală Jurnal de Argeş,
Piteşti (1994~). Promovarea imaginii
judeţului Argeş în Italia, Irlanda (de Sud),
Irlanda de Nord, Letonia. Numeroase articole,
comentarii, analize, interviuri, emisiuni
media, reuniuni naţionale şi internaţionale pe
diverse teme. Implicări constante în realizarea
proiectelor specifice zonei Argeş - Muscel.
Membru: Clubul Român de Presă (2000);
Federaţia Română a Jurnaliştilor (2006); Club
Rotary Internaţional, Bucureşti. Alte aprecieri
publice. (M.D.S.).

Académie Anghel (desen, pictură, sculptură,
arta medaliei). Atribuţii oficiale pentru statul
român: Paris; Stockholm (Suedia). Pictor de
război (1916-1918), numeroase schiţe
tematice pentru Mausoleul de la Mărăşeşti
(Vrancea), Casa Oştirii, Muzeul Militar,
Cimitirul Eroilor Neamului (Bucureşti).
Tematică diversificată. Sculptură (busturile):
Sergentul invalid Muşat; Alexandru
Lahovary; Vlad Ţepeş; Ion Corvin/
Gladiatorul; pictură: Studiu de nud; Scara
sfântă; Răsărit de soare; Autoportret;
vitraliu: Pietà; Sogno di primavera. Medalii,
Colecţia numismatică, Academia Română.
Expoziţii reprezentative: Bucureşti, Roma,
Paris. Recunoaşteri internaţionale. Premiile
speciale: André Lecomte du Noüy, Academia
Română, Bucureşti (1912); Crucea Roşie
Franceză, Paris (1925). Diverse consemnări
documentare. Aprecieri publice antume şi
postume. (S.C.N.).
VASILE, Constandin M. (Miroşi,
Argeş, 30 noiembrie 1889 - Miroşi, Argeş, 13
octombrie 1983). Proprietar funciar, artist
plastic naiv, autodidact, sculptură mică
(lemn), pictură. Consemnat, frecvent, Din
Vasilescu. Numeroase expoziţii personale sau
de grup: Bucureşti (1937), Costeşti (1956),
Hunedoara (1954), Iaşi (1953), Roşiori de
Vede (1953), Turnu Măgurele (1944).
Frecvent, Miroşi, respectiv Piteşti (Argeş).
Exprimări externe: Polonia (1970). Participant
la inaugurarea Galeriei de Artă Naivă, Piteşti
(1971),
colaborări
ulterioare.
Lucrări
importante: Chipul mamei, Cobzarul,
Botezul unui copil (sculptură); La strânsul
fânului, Casă de ţăran (pictură pe pânză).
Premii naţionale. Piese de valoare în
patrimoniul Muzeului Judeţean Argeş,
colecţionarilor particulari, instituţiilor publice.
Expoziţie personalizată permanentă la Miroşi.
Eponimie, Căminul Cultural Miroşi, alte
aprecieri comunitare antume şi postume.
(S.C.N.).

VASILE, Gheorghe I. (n. Domneşti,
Muscel, 11 noiembrie 1937). Jurist,
funcţionar public, manager. Liceul/Colegiul
Vlaicu Vodă, Curtea de Argeş (1969),
Academia de Ştiinţe Social-Politice, Bucureşti
(1977), Facultatea de Drept, Bucureşti (1982).
Activitate profesională: Autobaza Transport
Forestier, Domneşti, Argeş (1956-1972);
primar, Domneşti (1972-1982; 2004-2008).
Avocat, Baroul Piteşti, Argeş (1982-1986;
1989~), procuror, Tribunalul Câmpulung,
Argeş (1986-1989). Iniţiative private,
exploatarea lemnului, Domneşti. Contribuţii
directe la: redimensionarea sediului autobazei;
construirea Casei de Cultură din Domneşti;
introducerea reţelelor pentru utilităţi publice
(apă, gaze, canalizare); dotarea unităţilor
şcolare; apărarea intereselor unor cetăţeni de
pe valea Râului Doamnei în ipostaze
procedurale. Documentări externe: Cehia,
Federaţia Rusă, Polonia, Serbia, Slovacia.

VASILE, Cristian I. (n. Rucăr, Argeş,
1 iunie 1953). Inginer, electromecanică,
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şi Bucureşti (1996-2000), reprezentând
Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat;
Argeş (2000-2004), reprezentând Partidul
Democrat,
colaborări
ulterioare.
Responsabilităţi publice: vicepreşedintele
Senatului (1993-1998); prim-ministru al
României (17 aprilie 1998-22 decembrie
1999), susţinut de Convenţia Democrată.
Gestionează: începutul crizei economice
interne; mineriada din ianuarie-februarie
1999; deschiderea negocierilor pentru
aderarea României la Uniunea Europeană;
privatizarea SC Automobile SA Colibaşi/
Mioveni, Argeş; vizita Papei Ioan Paul II în
Bucureşti (7-9 mai 1999). Volume
importante: Economia mondială. Căile şi
fazele modernizării (1987); Valuta şi
economia (1994); Între echilibru şi
recesiune.
Teorie
şi
practici
de
macrostabilizare (1999); Pacientul Român.
Pamflete politice (2000); Cursă pe
contrasens. Amintirile unui prim-ministru
(2002). Versuri, pseudonimul Radu Mischiu.
Numeroase studii, articole, reuniuni naţionale
şi internaţionale. Aprecieri publice antume şi
postume. (C.D.B.).

Premii pentru gospodărirea localităţii
Domneşti, alte aprecieri publice. (M.M.B.).
VASILE, Gheorghe Ioan (Boţeşti,
Muscel, 22 iulie 1914 – Bucureşti, 1984).
Economist, finanţe-contabilitate, profesor
universitar. Şcoala Superioară de Război,
Bucureşti (1938), Academia de Înalte Studii
Comerciale, Bucureşti (1942). Doctorat,
ştiinţe economice, Bucureşti. Documentări
externe. Activitate didactică, Academia
Militară, Bucureşti (1948-1984). Temporar,
preşedinte, Societatea de Cruce Roşie din
România. Volume importante: Evidenţa
contabilă în partidă dublă la unităţile
militare; Organizarea şi funcţionarea
evidenţei contabile la popotele unităţilor
militare; Finanţarea armatei în timp de
campanie; Organizarea şi funcţionarea
controlului financiar în timp de război.
Studii, articole, comunicări, reuniuni tematice
interne şi internaţionale. Membru, diverse
foruri specializate în domeniu. Implicări
comunitare permanente. Contribuţii la
dezvoltarea învăţământului superior din
România. Aprecieri publice antume şi
postume. (I.I.M).

VASILE, Ştefan (n. Piteşti, Argeş,
1952). Sportiv de performanţă, automobilism,
inginer mecanic. Studii liceale în Piteşti
(1968), Institutul Politehnic, Bucureşti (1973).
Activitate productivă, Întreprinderea de
Autoturisme,
Colibaşi/Mioveni,
Argeş
(1973~).
Campion
naţional
absolut,
automobilism, echipă (1984, 1988, 1990);
locul I la clasă, Raliul Portugaliei (1985);
locul III, Raliul Acropole, Grecia (1985).
Maestru al sportului. Implicări constante în
viaţa Cetăţii. Diverse aprecieri publice.
(L.V.M.).

VASILE, Radu (Sibiu, 10 octombrie
1942 – Bucureşti, 3 iulie 2013). Profesor
universitar, istoria economiei, militant şi lider
politic, înalt demnitar, parlamentar, literat.
Integrat zonei Argeş-Muscel prin demersuri
economice, administrative, spirituale. Şcoala
Medie,
Drăgăşani,
Vâlcea
(1962),
Universitatea din Bucureşti (1967). Doctorat,
ştiinţe economice, Bucureşti (1977). Stagii:
Germania şi Grecia. Activitate permanentă în
Capitală: muzeograf, Muzeul Satului (19671969); cercetător, Institutul de Istorie Nicolae
Iorga al Academiei Române (1969-1970);
prestaţii didactice, Academia de Ştiinţe
Economice (1970~2012). Membru marcant,
Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat:
purtător de cuvânt, vicepreşedinte/preşedinte
(1990-1999); director, cotidianul Dreptatea
(1992-1994). Preşedinte, Partidul Popular din
România (2000). Senator: Bacău (1992-1996)

VASILESCU (Secolul XIX~). Familie
tradiţională din Oeşti, Corbeni, Argeş.
Suprafeţe de teren, case, alte bunuri cu
valoare deosebită, Oeşti, Corbeni sau
localităţi apropiate. Mai cunoscuţi: Tudor V.,
lucrător forestier; Gheorghe T. V., mic
întreprinzător rural, activităţi zootehnice,
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căsătorit cu Maria, cinci copii; Vasile Gh. V.
(v.); Gheorghe Gh. V. (v.); Constantin Gh.
V. (v.); Elena Gh. V., medic primar,
stomatologie; Ion Gh. V., asistent sanitar;
Mihai V. V., medic, Spitalul Floreasca,
Bucureşti. Conexiuni cu mai multe familii din
zona
Argeş-Muscel,
Bucureşti,
Alba,
Dâmboviţa, Mureş. Genealogie, documente
oficiale, volume, obiecte personale, Şcoala
Oeşti. Diverse implicări şi aprecieri
comunitare. (N.P.L.).

Roma (Italia), atribuţii oficiale pentru statul
român; Paris (Franţa), Stockholm (Suedia).
Fondator, Mica Academie, Paris. Expoziţii
reprezentative: Bucureşti, Roma, Paris.
Recunoaşteri
internaţionale,
premiile:
Lecomte de Noüy; Crucea Roşie Franceză
(1825). Diverse consemnări documentare.
Aprecieri publice antume şi postume.
(S.C.N.).
VASILESCU, Constantin/Din (Miroşi,
Argeş, 30 noiembrie 1889 - Miroşi, Argeş, 13
octombrie 1983). Proprietar funciar, artist
plastic naiv, sculptură mică (lemn), pictură.
Numeroase expoziţii personale sau de grup:
Bucureşti, Miroşi, Piteşti (Argeş). Participant
la inaugurarea Galeriei de Artă Naivă din
Piteşti (1971), colaborări ulterioare. Lucrări
importante: Chipul mamei; Cobzarul;
Botezul unui copil (sculptură); La strânsul
fânului; Casă de ţăran (pictură pe pânză).
Premii naţionale. Piese de valoare în
patrimoniul Muzeului Judeţean Argeş,
colecţionarilor particulari, instituţiilor publice.
Expoziţie personalizată permanentă la Miroşi,
alte aprecieri comunitare antume şi postume.
(S.C.N.).

VASILESCU, Alexandru A. (Podu
Broşteni, Costeşti, Argeş, 10 martie 1926 –
Galaţi,
17
august
2013).
Inginer,
hidromecanică, profesor universitar, inovator.
Liceul/Colegiul Ion C. Brătianu, Piteşti,
Argeş (1945), Institutul Politehnic, Timişoara
(1950). Doctorat, ştiinţe tehnice, Iaşi (1973).
Documentări
externe:
Cehia
(1972);
Germania (1974); Italia (1991). Activitate
specializată: Institutul Agronomic, Craiova,
Dolj (1950-1953); Universitatea Dunărea de
Jos, Galaţi (1953-1998), colaborări ulterioare.
Profesor (1975), conducător de doctorat
(1975), Catedra Construcţii Navale. Volume
importante
(în
colaborare):
Analiza
dimensională şi teoria similitudinii (1969);
Similitudinea sistemelor elastice (1974);
Mecanica fluidelor şi maşini hidraulice
(1984); Bazele teoretice ale acţionărilor
hidropneumatice (1989); Hidromecanica.
Teste şi probleme (1998). Numeroase studii,
articole, referate, comunicări, reuniuni
tematice naţionale şi internaţionale. Invenţii
brevetate. Membru, diverse asociaţii obşteşti
în domeniu. Implicări în realizarea mai multor
proiecte lansate de forurile administrative din
Costeşti, Argeş. Aprecieri publice antume şi
postume. (N.I.N.).

VASILESCU, Constantin Gh. (n.
Oeşti, Corbeni, Argeş, 15 martie 1937).
Medic primar, neurologie, cercetător ştiinţific,
publicist. Frate cu Vasile Gh. V. (v.) şi
Gheorghe
Gh.
V.
(v.).
Şcoala
Medie/Colegiul Vlaicu Vodă, Curtea de Argeş
(1954), Institutul de Medicină şi Farmacie,
Cluj (1960). Doctorat, ştiinţe medicale,
Bucureşti. Temporar, Circumscripţia Sanitară
Ludeşti, Dâmboviţa (1961-1963). Activitate
specializată, Institutul de Neurologie al
Academiei Române, Bucureşti: cercetător
(1963); medic primar (1974); cercetător
ştiinţific principal, gradul III (1974); gradul II
(1983). Distinct: şef departament, Institutul
Naţional
de
Neurologie
şi
Boli
Neurovasculare,
Ministerul
Sănătăţii,
Bucureşti (1995-2007). Exprimări externe
(conferenţiar,
universităţi,
societăţi,
academii): Austria, Croaţia, Franţa, Germania,

VASILE(ESCU), Anghel (Miroşi,
Argeş, 15 decembrie 1893 - Miroşi, Argeş, 28
martie 1947). Artist plastic, pictură; grafică.
Frate cu Constantin/Din V. (v.). Şcoala de
Bele Arte, Bucureşti, mentor, Costin Petrescu
(v.). Combatant, Primul Război Mondial,
numeroase schiţe. Specializare (1924-1927),
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extinderea Memorialului de Război Mateiaş,
Valea Mare-Pravăţ (1984, în colaborare);
elemente esenţiale pentru Planul Urbanistic
General, localităţi din Argeş-Muscel.
Membru, Uniunea Arhitecţilor din România
(1971), Ordinul Arhitecţilor din România
(2001), Registrul Urbaniştilor din România
(2006). Contribuţii la: evoluţia arhitecturii
argeşene contemporane; restaurarea unor
monumente istorice; promovarea stilului
funcţionalist în acest areal. Implicări
constante în viaţa Cetăţii. Aprecieri publice.
(A.H.M.).

Italia, Marea Britanie, Olanda, Statele Unite
ale Americii. Numeroase volume, studii,
articole, comunicări, reuniuni tematice
naţionale şi internaţionale. Cercetări privind:
bolile neuromusculare, neurotoxicologia,
neurofarmacologia,
electrodiagnosticul,
concluzii publicate în reviste de prestigiu din
America de Nord, Asia, Australia, Europa.
Membru, importante foruri autohtone şi
continentale în domeniu, alte aprecieri
publice. (C.G.C.).
VASILESCU, Corneliu (n. Domneşti,
Argeş, 9 iunie 1952). Inginer agronom,
funcţionar de stat, om de afaceri. Liceul
Teoretic, Domneşti, Argeş (1971), Institutul
Agronomic Doctor Petru Groza, Cluj-Napoca
(1978). Documentări externe. Activitate
permanentă în Argeş: inginer, întreprinderile
agricole de stat, Izvoru (1978-1979) şi
Ştefăneşti (1979-1981); inginer-şef, Asociaţia
Economică de Stat şi Cooperaistă,
Mărăcineni (1981-1995). Ulterior, iniţiative
private. Distinct: director executiv (20052009; 2012~), şef serviciu (2009-2010),
consilier superior (2010-2012), Direcţia de
Agricultură şi Dezvoltare Rurală Argeş.
Studii, rapoarte, reuniuni tematice în
domeniu, emisiuni media. Contribuţii directe
la evoluţia agriculturii din Argeş – Muscel, în
etapele anunţate Membru, diverse asociaţii
profesionale autohtone, alte recunoaşteri
publice. (C.D.B.).

VASILESCU, Gheorghe Gh. (Oeşti,
Corbeni, Argeş, 21 ianuarie 1933 – Târgu
Mureş, decembrie 1999). Medic primar,
profesor
universitar,
endocrinologie,
manager. Frate cu Vasile Gh. V. (v.). Şcoala
Medie, Cluj (1955), Facultatea de Medicină,
Cluj (1961). Stagii externe. Doctorat, ştiinţe
medicale, Bucureşti (1972). Activitate
specializată: Circumscripţia Sanitară Sohodol,
Alba (1961-1964); Institutul de Medicină şi
Farmacie, Târgu Mureş (1964-1999). Profesor
universitar
(1990),
şef,
Clinica
de
Endocrinologie, Târgu Mureş (1981-1999).
Volume importante: Endocrinologie; Lucrări
practice de endocrinologie. Numeroase
studii, articole, comunicări, reuniuni tematice
naţionale şi internaţionale. Cercetări privind:
distrofia endemică tireopată; obezitatea;
diabetul zaharat; folosirea substanţelor betablocante andrenergice în hipertiroidism;
implicarea mecanismelor endocrine în
sterilitate. Membru, academii, societăţi
ştiinţifice, colegii redacţionale autohtone sau
europene, alte aprecieri publice antume şi
postume. (C.G.C.).

VASILESCU, Gabriela Zoe N. (n.
Vădăstriţa, Olt, 8 noiembrie 1945). Arhitectă.
Stabilită la Piteşti, Argeş, din 1979. Liceul
Vasile Roaită, Râmnicu Vâlcea (1963),
Institutul de Arhitectură Ion Mincu, Bucureşti
(1970). Documentări externe. Activitate
specializată, Institutul de Proiectare, Slatina,
Olt (1970-1979); Institutul de Proiectare,
Argeş/SC Proiect Argeş SA, Piteşti (19792003); Birou Individual de Arhitectură,
Piteşti (2003 ~). Proiecte reprezentative
finalizate prin construcţii: zone rezidenţiale în
Piteşti, Câmpulung, Mioveni/Colibaşi; sedii
de firme private. Distinct: contribuţii la

VASILESCU, Gheorghe N. (Piteşti,
Argeş, 28 aprilie 1930 – Piteşti, Argeş, 20
martie 1989). Inginer constructor, manager.
Şcoala Medie, Găeşti, Dâmboviţa (1950),
Institutul de Construcţii, Bucureşti (1961).
Activitate specializată, Trustul de Construcţii
Argeş: Grupul de Şantiere Nr. 2, Piteşti
(1961-1964); şef, Şantierul Curtea de Argeş
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Liceul Traian, Turnu Severin, Mehedinţi
(1899), Facultatea de Drept, Iaşi (1905),
Conservatorul de Artă Dramatică, Bucureşti.
Doctorat, ştiinţe juridice, Paris, Franţa.
Suprafeţe de teren, case, alte bunuri cu
valoare deosebită, Piteşti şi localităţi
apropiate. Preşedinte, Tribunalul Argeş.
Avocat, Baroul Bucureşti, recunoscut în
domeniu. Deputat de Teleorman în
Parlamentul României, reprezentând Partidul
Naţional Liberal (1921-1928). Director
general, Direcţia Teatrelor, Bucureşti (19231924). Arestat, 13 aprilie 1950, anchetat,
torturat, judecat, condamnat, 15 ani temniţă
grea (crimă de înaltă trădare), în procesul
intentat pentru colaborare cu Legaţia
Britanică,
din
Bucureşti.
Deţinut,
penitenciarele, Piteşti şi Văcăreşti. Decedat,
prezumtiv,
Penitenciarul
din
Piteşti/Penitenciarul Văcăreşti, Bucureşti.
Creaţii pe diverse teme. Piese în repertoriul
teatrelor (Iaşi şi Bucureşti): Un manifest
studenţesc (1900); Nodul gordian (1920);
Vedenia (1932); Norocul (1945); O inspecţie
(1946), semnate V. Al. Jean (explicaţii,
George Călinescu). Volume importante
(reeditări postume): Generaţia de sacrificiu
(1985, teatru); Cu glasul timpului (1987,
memorii). Membru diverse foruri profesionale
în domeniile amintite, alte aprecieri publice
antume şi postume. (I.I.P.).

(1964-1989). Contribuţii directe la executarea
principalelor edificii urbane de investiţii:
Hotelul Posada; Restaurantul Capra Neagră;
Spitalul Orăşenesc; zona rezidenţială Centru;
extinderea Fabricii de Confecţii, Curtea de
Argeş. Preocupări privind: introducerea
tehnologiilor
productive
în
domeniu;
calificarea şi recalificarea resurselor umane;
îndeplinirea
parametrilor
de
calitate;
reducerea costurilor. Studii, analize, rapoarte,
reuniuni tematice naţionale. Implicări
constante în viaţa Cetăţii. Aprecieri
comunitare antume şi postume. (D.I.G.).
VASILESCU, Gheorghe Sergiu N. (n.
Piteşti, Argeş, 7 martie 1945). Inginer
mecanic, manager. Şcoala Medie Nr.
2/Colegiul Zinca Golescu, Piteşti (1963),
Institutul Politehnic, Bucureşti (1968).
Specializare, industria de automobile.
Exprimări
externe, Franţa. Activitate
preponderentă,
Întreprinderea
de
Autoturisme,
Colibaşi/Mioveni,
Argeş:
tehnolog/şef atelier/şef secţie, Cutii Viteză
Estafette (1968-1971; 1973-1997). Temporar:
Întreprinderea de Materiale Textile/IMATEX,
Târgu Mureş (1971-1973); SC Asigurarea
Românească SA, Sucursala Asirom Argeş
(1997-2005). Contribuţii directe la: fabricarea
autoturismelor din gama Dacia, Aro, Oltcit,
Lăstun, platformele industriale Piteşti-Est,
Câmpulung
(Argeş),
Craiova
(Dolj),
Timişoara (Banat); omologarea şi asimilarea
cutiilor de viteză după licenţa Renault,
Franţa; proiectarea mai multor agregate
specifice, executate prin autodotare. Analize,
rapoarte, reuniuni tematice naţionale şi
europene.
Membru,
diverse
asociaţii
profesionale în domeniu, alte aprecieri
publice. (M.T.D.).

VASILESCU,
Iulian
(Pietroşani,
Muscel, 21 aprilie 1895 - Câmpulung, Argeş,
19 mai 1985). Proprietar rural şi urban,
lucrător industrial, înalt funcţionar public şi
de stat, militant politic. Atelier de tăbăcărie,
Câmpulung, Muscel. Combatant, Primul
Război Mondial (1916-1918). Membru
marcant,
Partidul
Comunist
Român.
Preşedinte, Federaţia Cooperatistă Muscel
(1945-1946), subprefect de Muscel (19461947), primar al oraşului Câmpulung,
Muscel/Argeş
(1947-1949;
1951-1958),
preşedinte, Sfatul Popular Regional Telorman
(1950-1951). Contribuţii la: evoluţia edilitară
şi economică a localităţii Câmpulung în
perioada imediat postbelică; înfiinţarea

VASILESCU, Ioan Al. (Turnu
Măgurele, Teleorman, 16 decembrie 1881 –
Văcăreşti, Bucureşti, 29 aprilie 1960). Mare
proprietar urban şi rural, jurist, parlamentar,
literat. Integrat realităţilor argeşene, prin
preocupări economice, juridice, obşteşti.
Consemnat, frecvent, Ion Vasilescu-Valjan.
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creditului funciar (6 aprilie 1873). Iniţiativă
testamentară Mihail şi Sevastiţa Vasilescu (31
mai 1921): acordarea moşiei Vlăşcuţa
Burdea, Hârseşti, a caselor mobilate de la
Piteşti (Strada Egalităţii, Nr. 88) şi a unor
importante sume de bani, donaţie aprobată
prin Ordinul Nr. 58371, din 6 iulie 1921,
Ministerul Instrucţiunii Publice, Direcţia III,
pentru edificarea clădirii Şcolii Secundare de
Fete Gradul II, din reşedinţa Argeşului, astăzi,
Colegiul Zinca Golescu. Importante atestări
documentare. Aprecieri comunitare antume şi
postume. (G.D.Ş.).

Întreprinderii Metalurgice de Stat/IMS (1948);
construirea primelor locuinţe sociale;
reabilitări de străzi; dotarea Casei Orăşeneşti
de Cultură; amenajarea Muzeului Raional de
Artă; acceptarea donaţiei Mihai TicanRumano (v.). Diverse aprecieri publice
antume şi postume. (M.M.B.).
VASILESCU, Leonid I. (Câmpulung,
Muscel, 14 iulie 1931 – Bucureşti, 31
decembrie 2002). Economist, diplomat de
carieră, funcţionar de stat. Fiul lui Iulian V.
(v.). Liceul/Colegiul Dinicu Golescu,
Câmpulung, Muscel (1949), Universitatea din
Pekin/Beijing, Republica Populară Chineză,
facultăţile: Limbă şi Literatură Chineză
(1952); Comerţ Exterior (1958). Activitate
specializată:
economist
(1958-1960),
Ministerul Comerţului, Bucureşti. Misiuni
externe: consilier economic (1960-1964, şef
(1964-1982). Agenţia Economică, Ambasada
României la Pekin/Beijing. Consilier pentru
Asia de Sud-Est, Ministerul Comerţului
Exterior, Bucureşti (1982-1988). Studii,
analize, rapoarte, reuniuni tematice naţionale
şi internaţionale, emisiuni media. Contribuţii
la evoluţia relaţiilor externe ale României în
perioada amintită. Aprecieri publice antume şi
postume. (C.D.B.).

VASILESCU, Nicolae Ovidiu T.
(Câmpulung, Muscel, 27 februarie 1910 –
Constanţa, Dobrogea, 14 octombrie 1952).
Inginer, construcţii hidrotehnice, militant
politic, martir. Studii liceale şi universitare în
Capitală. Stagiu: Statele Unite ale Americii.
Activitate specializată în domeniu, Canalul
Dunăre - Marea Neagră (1951-1952).
Suspectat de Securitate pentru: sabotaj
economic;
soluţii
tehnice
incorecte;
diminuarea ritmului de execuţie. Notificat,
uneori, Colorado. Reţinut, cercetat, judecat,
proces public, Şantierul Poarta Albă,
Constanţa, condamnat la moarte, Tribunalul
Militar, Bucureşti (1 septembrie 1952),
împreună cu Aurel Rozin (inginer) şi Nichita
Dumitru (mecanic de locomotivă). Executaţi,
Penitenciarul Constanţa (14 octombrie 1952).
Ecouri
internaţionale.
Redeschiderea
dosarului, Tribunalul Suprem, Bucureşti (25
decembrie 1968), reabilitare post-mortem,
Curtea Supremă de Justiţie, Bucureşti (20
august 1998). Diverse atestări documentare.
Aprecieri publice antume şi postume. (I.I.P.).

VASILESCU, Mihail (A doua jumătate
a secolului XIX – Începutul secolului XX).
Mare proprietar urban şi rural, înalt funcţionar
de stat, filantrop. Studii liceale şi superioare la
Bucureşti. Suprafeţe de teren, imobile, alte
bunuri cu valoare deosebită, Piteşti sau
localităţi apropiate. Prefect de Argeş (24
martie 1871-22 iunie 1874), reprezentând
guvernul condus de Lascăr Catargiu.
Gestionarea pregătirii
şi
desfăşurarea
alegerilor, în Argeş, pentru Adunarea
Deputaţilor (2-8 mai 1871) şi Senatul
României (23-27 iunie 1871). Contribuţii
directe la aplicarea, în profil teritorial, a
legislaţiei privind: administrarea domeniilor
statului (28 martie 1872); modalitatea
intronizării
episcopului
eparhiot
(19
decembrie
1872); condiţiile
acordării

VASILESCU, Petre (Muşăteşti, Argeş,
1867 – Bucureşti, 1948). Ofiţer de carieră,
artilerie, general. Studii liceale şi superioare,
instituţii militare din Capitală. Documentări
externe. Combatant: Al Doilea Război
Balcanic (1913); Primul Război Mondial
(1916-1918), funcţii de comadă, Statul Major
al Armatei Române, ulterior, operative,
fronturile dunărene, carpatice, moldovene.
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Psihologie (1951), Medicină (1951), Fizică
(1962). Doctorat, ştiinţe medicale, Bucureşti
(1959), docent (1968). Stagii: ţări din
America de Nord, Asia, Europa. Activitate
didactică permanentă, Institutul de Medicină
şi Farmacie, Bucureşti (1951-1994): prorector
(1961-1964); medic primar gradul I (1969);
profesor universitar (1969); şef, Catedra de
Biofizică şi Biochimie (1976-1994); fondator,
Laboratorul de Biofizică. Temporar: director
adjunct, Institutul de Fiziologie Normală şi
Patologică al Academiei Române, Bucureşti
(1958-1962),
iniţiator,
Simpozionul
Internaţional Apa şi ionii în sistemul biologic,
Bucureşti şi Piteşti (1985). Volume
importante: Biofizica medicală (1977);
Introducere în neurocibernetică (1979, 1980,
în colaborare); Water and Ions in
Biomolecular Systems/Apa şi ionii în
sistemul biomolecular (1984, în colaborare).
Ultrasunetele în medicină şi biologie (1985,
1988, 1989, în colaborare); Water and Ions in
Biological Systems/Apa şi ionii în sistemul
biologic (1985). Numeroase studii, articole,
comunicări, reuniuni tematice naţionale şi
internaţionale. Membru, academii, societăţi,
publicaţii în domeniu, preşedinte, Comisia de
Biofizică a Academiei Române, Bucureşti,
expert UNESCO. Eponimii: şcoală (1999),
bust (1999), Oeşti. Membru post-mortem al
Academiei de Ştiinţe Medicale, Bucureşti,
alte aprecieri publice antume şi postume.
(C.G.C.).

Planuri tactice, analize, rapoarte, reuniuni
naţionale.
Contribuţii
la
organizarea
sistemului strategic în domeniul enunţat.
Ordine şi medalii autohtone sau străine, alte
aprecieri publice antume şi postume. (G.I.N.).
VASILESCU, Petre N. (Stoeneşti,
Muscel, 14 ianuarie 1876-?). Ofiţer de
carieră, artilerie, general. Studii specializate
în
România.
Combatant:
Campania
Balcanică (1913), maior; Primul Război
Mondial (1916-1918), locotenent colonel;
Campania de pe Tisa (1919), colonel.
Comandant: regimentele 1 şi 2 Artilerie
Grea; Brigada de Artilerie, Divizia 2
Vânători (1925); Brigada XIV Artilerie
(1926). General de brigadă (1923). Ordine şi
medalii române şi străine, alte aprecieri
publice antume sau postume. (G.I.N.).
VASILESCU, Sevastiţa M. (Sfârşitul
secolului XIX - Prima jumătate a secolului
secolului XX). Mare proprietar rural şi urban
din Argeş, donator comunitar, filantrop.
Imobile în Piteşti. Căsătorită cu Mihail V.
(v.), succesor judiciar. Întinse suprafeţe de
teren, clădiri, alte bunuri cu valoare deosebită,
localitatea Hârseşti, plasa Teleorman,
expropriate, parţial, prin Legea pentru
definitivarea Reformei Agrare din 17 iulie
1921, aplicată de guvernul condus de
Alexandru Averescu. Iniţiativă testamentară
(1921): acordarea moşiei Vlăşcuţa Burdea
(Hârseşti), împreună cu casele mobilate din
reşedinţa Argeşului, precum şi importante
sume de bani pentru edificarea clădirii Şcolii
Secundare de Fete Gradul II, astăzi, Colegiul
Zinca Golescu, Piteşti. Importante atestări
documentare. Aprecieri publice antume şi
postume. Importante surse arhivistice. (I.I.Ş.).

VASILESCU, Vasile Aristide V.
(Piteşti, Argeş, 17 iunie 1936 – Bucureşti, 21
aprilie 2009). Fizician, cercetător ştiinţific,
publicist. Şcoala Medie Nr. 1/Colegiul Ion C.
Brătianu, Piteşti (1953), Universitatea
Constantin I. Parhon, Bucureşti (1958).
Doctorat, fizică, Bucureşti (1972). Stagiu:
Statele Unite ale Americii (1971-1972).
Activitate
specializată
permanentă
în
Capitală: Spitalul Vasile Roaită/Griviţa
Roşie/Sfânta Maria, Bucureşti (1959-1962);
Institutul de Cercetări Chimice/ICECHIM
(1962-1964); Institutul de Chimie Fizică Ilie
C. Murgulescu (1964-1999). Domenii

VASILESCU, Vasile Gh. (Oeşti,
Corbeni, Argeş, 1 ianuarie 1925 – Bucureşti,
2 februarie 1994). Medic primar, profesor
universitar, biofizică, manager, cercetător
ştiinţific. Liceul de Băieţi Nr. 1/Colegiul Ion
C. Brătianu, Piteşti, Argeş (1946),
Universitatea din Cluj, facultăţile Pedagogie-
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Argeş. Căsătorită cu Ioan Al. V. (v.),
notificată, suplimentar, Valjan. Întinse
suprafeţe de teren, localitatea Găvana, plasa
Piteşti, expropriate, parţial, prin Legea pentru
Reforma Agrară din 23 martie 1945,
adoptată de guvernul condus de Petru Groza,
ori deciziile ulterioare. Retrocedări selective,
către urmaşi, după 1990. Surse arhivistice şi
alte atestări documentare. (I.I.Ş.).

prioritare: ultrasunetele sărurilor topite
(noutate mondială); termodinamica şi
elecrochimia sărurilor topite. Numeroase
studii,
articole,
granturi/contracte
de
cercetare, reuniuni tematice naţionale şi
internaţionale. Invenţii brevetate (1980).
Membru,
diverse
foruri
profesionale
europene. Premiul Gheorghe Spacu al
Academiei Române, alte importante aprecieri
publice antume şi postume. (E.F.H.).

VASILICĂ, Radu Costin C. (n.
Bucureşti, 2 iunie 1976). Economist,
profesor, economie generală, parlamentar.
Domiciliul stabil şi demersuri specifice în
Argeş. Liceul/Colegiul Ion C. Brătianu,
Piteşti (1995), Academia de Studii
Economice, Bucureşti (2000). Activitate
didactică: Colegiul Zinca Golescu, Piteşti
(2000-2005); colaborări, Universitatea din
Piteşti (2002~). Membru marcant, Partidul
Social Democrat: vicepreşedinte, Organizaţia
Argeş (2005~); vicepreşedinte, Tineretul
Social Democrat din România, lider,
Organizaţia de Tineret Argeş (2004-2008).
Deputat de Argeş (2008-2012; 2012-2016),
Circumscripţia Electorală 3, Colegiul
Uninominal Nr. 6, reprezentând Partidul
Social Democrat, membru, Comisia pentru
Învăţământ, Ştiinţă, Tineret, Sport. Propuneri
legislative, interpelări, analize, rapoarte,
interviuri, reuniuni tematice, emisiuni media.
Preocupat de evoluţia industriei din Argeş –
Muscel. Aprecieri publice. (C.D.B.).

VASILESCU, Victor N. (Pietroşani,
Muscel, 27 ianuarie 1934 – Piteşti, Argeş, 29
iulie 2002). Inginer horticol, cercetător
ştiinţific gradul I, funcţionar de stat, manager.
Şcoala Medie Tehnică de Mecanizare
Agricolă,
Câmpulung,
Argeş
(1952),
Facultatea de Horticultură, Odessa, Ucraina
(1957). Doctorat, ştiinţe agricole, Bucureşti
(1977). Activitate specializată, întreprinderi
agricole de stat din Argeş: Clucereasa,
Căteasca,
Câmpulung
(1957-1964).
Preşedinte, Consiliul Agricol Raional,
vicepreşedinte, Sfatul Popular Raional
Muscel, Regiunea Argeş (1964-1969).
Cercetător, Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură, Piteşti Mărăcineni, Argeş (1969-2000). Contribuţii
la: extinderea patrimoniului pomicol din
nordul judeţului (8 000 ha în 1964-1968);
zonarea
economică,
organizarea,
concentrarea,
diversificarea
producţiei
pomicole în România; extinderea plantaţiilor
de nuc (1 000 ha), creator principal, soiurile
denumite,
convenţional,
Argeşean
şi
Muşcelean;
sistematizarea
perimetrelor
cultivate cu alun. Volume, studii, articole,
referate, comunicări, reuniuni tematice
naţionale şi internaţionale. Preocupări
editoriale (Piteşti, 1997-2002). Implicări în
realizarea anumitor proiecte comunitare.
Membru, diverse organizaţii profesionale în
domeniu, alte aprecieri publice antume şi
postume. (C.D.B.).

VASILIU, Adrian Nicolae C. (n.
Tecuci, Galaţi, 28 februarie 1974). Jurnalist,
editor. Stabilit la Pitesti, Argeş, din 1980.
Liceul Nicolae Balcescu/Colegiul Ion C.
Brătianu, Piteşti (1992), Universitatea din
Pitesti, specializările litere (1998), jurnalism
(2007). Activitate permanentă la Pitesti:
redactor, Metronom 40 (1994); redactor, TV
NetWire/RCS (1996-1998); redactor/redactor –
şef, Antena 1 TV Pitești (1998-2002; 20062008); redactor, Terra Sat TV (2002-2003);
editor, Argeş Online (2010-2012); agent de
producție publicații, Oficiul pentru Publicaţii
al Uniunii Europene. Colaborări: Curierul

VASILESCU VALJEAN, Victoria
(Sfârşitul secolului XIX - Prima jumătate a
secolului XX). Mare proprietar funciar din
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centrelor pentru vinificaţie, Costeşti şi
Topoloveni; amenjarea distilăriilor din
Sămara, Poiana Lacului, Săpata; edificarea
Complexului de Condiţionare, Industrializare,
Îmbuteliere a Vinului şi Băuturilor Alcoolice
din reşedinţa Argeşului (5 200 hl capacitate
anuală). Norme tehnice, studii, analize,
rapoarte, reuniuni tematice naţionale şi
internaţionale în domeniu. Preocupări
culturale: teatru, muzică, arte plastice.
Implicări constante în realizarea unor proiecte
comunitare. Aprecieri publice antume şi
postume. (C.D.B.).

Zilei; Jurnal de Argeş; Vertical; Atac de
Argeş; Societatea Argeşeană (Piteşti); Antena
1 TV, Radio Contact, Radio Romantic, TVR,
Antena 3 (Bucureşti); B1 TV. Membru,
Uniunea Ziaristilor Profesionişti din România,
Filiala Argeş (2012). Nmeroase articole,
reportaje, interviuri, comentarii. Implicări în
viaţa Cetăţii. Stabilit în Luxemburg din 2012.
Aprecieri publice. (M.D.S.).
VASILIU, Agate (A doua jumătate a
secolului XIX – Începutul secolului XX).
Proprietar imobiliar, înalt funcţionar public,
donator comunitar. Suprafeţe de teren, case,
alte bunuri cu valoare deosebită, Piteşti şi
Costeşti (Argeş). Primar al oraşului Piteşti,
preşedinte, Consiliul Comunal Urban (18911892). Succese importante ale etapei:
acceptarea proiectului construirii căii ferate
Piteşti-Curtea de Argeş, varianta optimă, pe
malul râului Argeş, în defavoarea traversării
localităţii (26 iulie 1891); facilitarea
organizării, la Piteşti, a Filialei Ligii pentru
Unitatea Culturală a Tuturor Românilor/Liga
Culturală (1891); înfiinţarea Şcolii Primare
de Fete Nr. 3 (1891) şi a Şcolii de Cântăreţi
Bisericeşti (1892). Iniţiativă filantropică
(1914), oferirea suprafeţei de 1 050 mp pentru
edificarea şcolii şi primăriei comunei Stârcii
de Sus (Costeşti). Nominalizat în: Istoria
municipiului Piteşti (1988); Istoria Primăriei
Piteşti (1996). Diverse atestări documentare.
Aprecieri publice antume şi postume.
(T.N.M.).

VASILIU, Chiriach (A doua jumătate a
secolului XIX – Începutul secolului XX).
Mare proprietar urban şi rural, filantrop.
Suprafeţe de teren, clădiri, alte bunuri cu
valoare deosebită, Piteşti (Argeş) şi Conţeşti
(Dâmboviţa). Originar din Ianina (Grecia).
Donator, pentru Primăria Piteşti (1906):
bunurile imobile aflate pe strada Ion C.
Brătianu, Nr. 86, în vederea edificării azilului
de bătrâni sau unei instituţii sociale cu acelaşi
scop. Autentificare, Tribunalul Judeţului
Argeş (1906), primar, Alexandru M.
Vestinian
(v.).
Diverse
consemnări
monografice. Aprecieri comunitare antume şi
postume. (G.D.Ş.).
VASILIU, Eugen (n. Bucureşti, 1
noiembrie 1946). Jurist, manager, demnitar,
parlamentar. Integrat realităţilor din Argeş –
Muscel, prin activităţi politice, economice,
electorale. Studii liceale (1965) şi
universitare (1973), în Bucureşti. Stagiu:
Belgia (1986). Succesiv: expert (1973-1990),
director general (1990-1991), Direcţia
Generală a Vămilor, Bucureşti; secretar de
stat, Ministerul Culturii (1991-1992);
consilier, Comisia Europeană (1992); director
general, Oficiul Român pentru Drepturile de
Autor (1992-1996); colaborator, Curtea de
Conturi a României (1993-1996). Membru
marcant, Partidul Naţional Liberal, fondator,
Partidul Alianţei Civice (26 noiembrie 1991).
Senator de Argeş (1996-2000), reprezentând
Convenţia Democratică din România/CDR,

VASILIU, Boris V. (Chişinău,
Basarabia, 6 august 1931 – Piteşti, Argeş, 9
februarie 2014). Inginer horticol, manager.
Stabilit în Argeş, din 1962. Şcoala Medie Nr.
1/Colegiul Ienăchiţă Văcărescu, Târgovişte,
Dâmboviţa (1949), Institutul Nicolae
Bălcescu, Bucureşti (1954). Stagii în ţări
europene. Activitate specializată permanentă:
tehnolog, şef-serviciu (1954-1958), inginerşef (1958-1962), Întreprinderea Vinalcool,
Drăgăşani,
Vâlcea;
director
adjunct,
Întreprinderea Viei şi Vinului, Piteşti, Argeş
(1962-1994). Contribuţii directe la: înfiinţarea
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Pedagogic, Piteşti (1970). Numeroase
articole, studii, referate, comunicări, reuniuni
tematice
continentale.
Recunoscut
internaţional. Colecţii personalizate, muzeele
din Bacău şi Piteşti. Implicări constante în
viaţa Cetăţii. Aprecieri publice antume şi
postume. (R.G.G.).

preşedinte, Comisia pentru Cultură, Artă şi
Mijloace de Informare în Masă. Iniţiative
legislative, analize, rapoarte, comunicări,
reuniuni tematice naţionale şi internaţionale,
interviuri, emisiuni media. Preocupări
literare: versuri, eseuri, cronici, preluate de
publicaţii din Piteşti sau Bucureşti. Implicări
în realizarea unor proiecte specifice zonei
Argeş – Muscel. Diverse aprecieri publice.
(C.D.B.).

VASILIU, Ion C. (Piteşti, Argeş, 23
iunie 1936 – Târgu Mureş, 8 septembrie
2000). Inginer, construcţii civile, manager,
funcţionar public, antreprenor. Şcoala Medie
Nr. 1/Colegiul Ion C. Brătianu, Piteşti (1954),
Institutul de Construcţii, Bucureşti (1960).
Documentări externe: state din Europa
Occidentală.
Activitate
specializată:
Regionala Căilor Ferate Române, Craiova,
Dolj, Lotul Drăganu, Argeş (1960-1965);
Trustul de Construcţii Argeş (1965-1991):
director, Grupul de Şantiere Nr. 2, Piteşti
(1966-1970); şef, Şantierul Nr. 3, Piteşti
(1970-1978);
director,
Antrepriza
de
Construcţii Nr. 3, Piteşti (1982-1991);
director fondator, acţionar, SC Apartamentul
SA,
Piteşti
(1991-1997).
Temporar:
viceprimar, Municipiul Piteşti (1978-1982).
Conducerea executării unor obiective
importante de investiţii în Piteşti (cartierele
Găvana şi Nord; Administraţia Financiară;
Hotelul Muntenia II; Casa Cărţii şi Artelor;
Universitatea
Constantin
Brâncoveanu;
Spitalul de Pediatrie); Mărăcineni (Institutul
de
Cercetare
–
Dezvoltare
pentru
Pomicultură). Studii, analize, rapoarte,
interviuri, reuniuni tematice naţionale şi
internaţionale. Implicări permanente în viaţa
Cetăţii. Sportiv de performanţă, baschet.
Membru, diverse asociaţii profesionale în
domeniu, alte aprecieri publice antume şi
postume. (D.I.G.).

VASILIU, George D. (Dobrogostea,
Argeş, 5 mai 1908 – Piteşti, Argeş, 7 iulie
1989). Cercetăror ştiinţific, biologie, cadru
didactic universitar, editor, manager. Liceul
Alexandru Papiu-Ilarian, Târgu Mureş
(1926), Universitatea din Iena, Germania
(1929). Doctorat, zoologie, Iena (1931).
Specializare, biologie marină: Austria, Franţa,
Germania, Italia, Olanda. Activitate în
domeniu: director, Laboratorul Hidrobiologie,
Constanţa (1932-1933); asistent, Facultatea de
Medicină Veterinară, Bucureşti (1933-1934);
şef laborator, Institutul Naţional de Zoologie,
Bucureşti
(1934-1936);
biolog/director
adjunct,
Administraţia
de
Vânătoare,
Bucureşti (1936-1941); director ştiinţific/şef
secţie, Institutul Piscicol Român (1941-1949);
şef serviciu, Ministerul Agriculturii (1949);
şef rubrică/biolog, Agenţia de Vânătoare şi
Pescuit Sportiv, Bucureşti (1953-1960; 19631965); şef secţie, Staţiunea Maliuc, Tulcea
(1960-1963); şef laborator, Institutul de
Cercetări Forestiere, Bucureşti (1965-1968).
Titular, Institutul Pedagogic, Piteşti (19691975). Volume importante (în colaborare):
Vertebrata Romaniae (1939); Păsările din
România (1940); Din viaţa Deltei Dunării
(1957); Animalele de apă dulce (1960).
Distinct: Peştii apelor noastre (1959); Biologi
din România. Dicţionar (2001). Editor,
revista Notationes Biologicae (1933~1947),
organizator de expoziţii (1935, 1938).
Cofondator: Institutul de Cercetări Piscicole,
Bucureşti (1941), Staţiunea de Cercetări
Piscicole, Nucet, Dâmboviţa (1944); Muzeul
Cercetării şi Exploatării Stufului, Maliuc
(1962); Muzeul de Vertebrate, Institutul

VASILIU, Pascal A. (Piteşti, Argeş, 1
martie 1879 - ?). Ziarist, editor, memorialist.
Studii liceale şi universitare (drept, filosofie,
litere), Bucureşti. Activitate permanentă în
Capitală. Director fondator, publicaţiile:
Gazeta
automobilistului;
Actualitatea
economică; Buletinul Ateneului Popular Dr.
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strategice promovate de forurile locale.
Nominalizat, frecvent, în importante scrieri
monografice urbane sau rurale, din Argeş –
Muscel. Aprecieri publice. (C.D.B.).

Lupu. Volume importante: Regimul nostru
industrial (1911); Odihnă duminicală
(1913); Contribuţiuni la rezolvarea câtorva
probleme de politică socială (1915).
Consemnat în documentele timpului.
Aprecieri publice antume şi postume. (I.I.B.).

VĂDUVA, Dumitru I. (n. Recea,
Argeş, 28 octombrie 1961). Jurist, funcţionar
de stat, cadru didactic universitar, publicist.
Liceul Industrial Nr. 1 Henri Coandă, Piteşti,
Argeş (1979), Universitatea Lucian Blaga,
Sibiu (1986), Facultatea de Drept, Bucureşti
(1994). Documentări externe, Anglia (2000).
Doctorat, ştiinţe juridice, Bucureşti (2002).
Activitate în domeniul administrativ: secretar,
Primăria Hârseşti, Argeş (1986-1988);
inspector, Consiliul Judeţean Argeş (19881991). Judecător: Judecătoria Piteşti (19911999),
vicepreşedinte
(1996-1999);
Tribunalul Argeş (1999-2002); Curtea de
Apel, Piteşti (2002-2011); Curtea de Apel,
Bucureşti (2011~). Titular, Universitatea din
Piteşti (1996~). Volume importante (în
colaborare): Drept civil. Teoria generală a
obligaţiilor (2000, 2002); Drept civil.
Contracte speciale (2001). Studii, articole,
comunicări, reuniuni tematice naţionale şi
internaţionale. Membru, diverse foruri
profesionale
specializate.
Preşedinte,
Asociaţia Magistraţilor din Judeţul Argeş
(2001), alte aprecieri publice. (I.F.B.).

VĂCĂROIU, Nicolae Gh. (n. Cetatea
Albă, Basarabia, astăzi, în Ucraina, 5
decembrie 1943). Economist, înalt demnitar,
parlamentar. Integrat realităţilor din Argeş –
Muscel, prin demersuri administrative,
politice, familiale. Liceul Constantin
Brâncoveanu, Bucureşti (1965), Academia
de Studii Economice, Bucureşti (1969).
Activitate specializată: iniţial, unităţi
subordonate Consiliului Judeţean Ilfov (19691972). Ulterior, instituţii centrale din
Capitală: expert (1972-1982), director general
(1982-1990), Comitetul de Stat al Planificării;
secretar de stat/şef departament Impozite şi
Taxe, Ministerul Economiei şi Finanţelor
(1990-1991);
preşedinte,
Comitetul
Interministerial de Garanţii şi Credite pentru
Comerţul Exterior (1992); vicepreşedinte,
Banca Comercială Română (1996-1997);
preşedinte, Comisia de Privatizare (19971999); preşedinte, Curtea de Conturi a
României (2008~). Membru marcant, lider,
Partidul Democraţiei Sociale/Partidul Social
Democrat din România: prim-ministru al
Guvernului (1992-1996); vicepreşedinte
(1999-2000) şi preşedinte (2004-2007),
Senatul României; preşedinte interimar al
ţării (20 aprilie 2007 – 10 mai 2007).
Distinct: senator de Argeş (1996-2000; 20002004; 2004-2008), prima poziţie pe listele
alianţelor electorale. Volum important:
România. Jocuri de interese (1998).
Numeroase articole, studii, analize, interviuri,
iniţiative legislative, medieri interne şi
externe,
emisiuni
media.
Contribuţii
importante privind: adaptarea societăţii
autohtone la cerinţele Uniunii Europene;
edificarea Campusului Universitar Târgul din
Vale, Piteşti, construirea Bibliotecii Judeţene
Dinicu Golescu Argeş, extinderea Muzeului
Judeţean Argeş; finanţarea proiectelor

VĂDUVA, Ion (n. Poienarii de Muscel,
15 septembrie 1934). Ziarist, editor, literat.
Liceul/Colegiul Dinicu Golescu, Câmpulung,
Argeş (1952), Universitatea Constantin I.
Parhon,
Bucureşti
(1959).
Activitate
permanentă în Capitală, redacţiile: Scînteia
tineretului; Viaţa studenţească; Ştiinţă şi
tehnică; Munca. Numeroase articole,
reportaje, interviuri, cronici, eseuri. Volume
importante (Ion Văduva – Poenaru, versuri):
Steaua lui Horia (1966); Eroi de epopee
(1977); Cântece pentru tata (1980); Elegii
pentru mama (1992); Elegiile morţii (1997).
Colaborări tematice: Enciclopedia marilor
personalităţi, I-V (1999-2003); Enciclopedia
marilor descoperiri (2000). Consemnări
critice favorabile. Implicări constante în
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realizarea unor proiecte comunitare. Membru,
diverse foruri culturale din România, alte
aprecieri publice. (M.M.O.).

definitivarea Reformei Agrare din 17 iulie
1921, aplicată de guvernul condus de
Alexandru Averescu. Importante surse
arhivistice. (I.I.Ş.).

VĂITIŞ, Dumitru Gh. (Secolul XX).
Proprietar funciar, parlamentar. Deputat de
Argeş în Marea Adunare Naţională,
Circumscripţia electorală Căldăraru (19571961), reprezentând Frontul Democraţiei
Populare. Dezbateri cetăţeneşti, propuneri
legislative, întruniri periodice pe teme de
interes general. Contribuţii la evoluţia
agriculturii cooperatiste din sudul judeţului
Argeş. Aprecieri publice. (C.D.B.).

VĂLESCU, Maria (Sfârşitul secolului
XIX - Prima jumătate a secolului XX). Mare
proprietar funciar din Argeş. Întinse suprafeţe
de teren, localitatea Leşile, plasa Dâmbovnic,
expropriate, parţial, prin Legea pentru
Reforma Agrară din 23 martie 1945,
adoptată de guvernul condus de Petru Groza,
ori deciziile ulterioare. Retrocedări selective,
către urmaşi, după 1990. Importante surse
arhivistice, alte atestări documentare. (I.I.Ş.).

VĂLEANU, Aurel M. (n. Olteneşti,
Vaslui, 29 septembrie 1941). Inginer mecanic,
manager, inovator. Stabilit în Argeş din 1967.
Şcoala Medie, Bârlad, Vaslui (1961),
Institutul Politehnic, Bucureşti (1967).
Specializare, industria de automobile.
Exprimări externe: Franţa, Germania de Est,
Japonia. Activitate permanentă, Întreprinderea
de
Autoturisme/SC
Automobile
SA,
Colibaşi/Mioveni, Argeş: tehnolog/şef secţie
schimb/şef secţie coordonator, presaj (19671983); proiectant principal, ambutisare (19831991); şef birou/şef serviciu, proiectare
tehnologii
ambutisare
(1991-2004).
Contribuţii
directe
la:
fabricarea
autoturismelor din gama Dacia pe Platforma
Industrială Piteşti-Est;
omologarea şi
asimilarea componentelor de caroserie după
licenţa Renault, Franţa; aplicarea mai multor
procedee proprii în realizarea programelor
specifice secţiilor amintite. Colaborări
didactice,
Institutul
de
Învăţământ
Superior/Universitatea din Piteşti
(19851992). Studii, analize, rapoarte, reuniuni
tematice naţionale. Membru, diverse foruri
profesionale în domeniu, alte aprecieri
publice. (M.T.D.).

VĂLIMĂREANU, Lazăr (Sfârşitul
secolului XIX – Prima jumătate a secolului
XX). Proprietar urban şi rural, mic
întreprinzător, parlamentar. Suprafeţe de
teren, clădiri, alte bunuri cu valoare
deosebită, Valea Mare-Pravăţ, Câmpulung
(Muscel) şi localităţi apropiate. Senator de
Muscel în perioada interbelică. Membru de
drept, Consiliul de Administraţie, Camera de
Comerţ şi Industrie Argeş, Piteşti (19251940), mandatar, Comitetul de Direcţie,
Societatea Anonimă Fabricile Vălimăreanu,
Câmpulung, etatizate în 1948. Contribuţii la
evoluţia economică a zonei invocate.
Consemnări arhivistice. Aprecieri publice
antume şi postume. (C.D.B.).
VĂRĂŞCANU, Constantin M. (n.
Piteşti, Argeş, 11 octombrie 1951). Profesor,
gradul I, istorie, literat, publicist. Liceul
Nicolae Bălcescu/Colegiul Ion C. Brătianu,
Piteşti (1971). Facultatea de Filologie -Istorie,
Târgu Mureş (1974), Universitatea din
Bucureşti (1978). Doctorat, ştiinţe istorice,
Târgovişte, Dâmboviţa (2014). Documentări
externe: China. Iniţial: Şcoala Satul Nou,
Coloneşti,
Bacău
(1974-1975);
Casa
Pionierilor/Clubul Elevilor, Vedea, Argeş
(1975-1978). Activitate permanentă la Piteşti:
Liceul/Colegiul Zinca Golescu (1979-1983;
1984-1986); Liceul de Matematică - Fizică
Nr. 1/Colegiul Alexandru Odobescu (1983-

VĂLEANU, Virgil (A doua jumătate a
secolului XIX - Începutul secolului XX).
Mare proprietar funciar din Argeş. Întinse
suprafeţe de teren, localitatea Şuici, plasa
Argeş, expropriate prin Legea pentru

280

ENCICLOPEDIA ARGEŞULUI ŞI MUSCELULUI
(2 aprilie 1864), reprezentând, succesiv,
guvernele conduse de Mihail Kogălniceanu,
Constantin Bosianu, Nicolae Kretzulescu (v.).
Deputat de Argeş (1869), din partea grupării
conservatorilor. Primar al oraşului Piteşti
(1875-1876),
preşedintele
Consiliului
Comunal Urban. Contribuţii la evoluţia
economiei şi administraţiei locale în etapele
amintite. Grafiat Constantin Vărzariu, în
Istoria municipiului Piteşti (1988). Atestări
documentare. Diverse aprecieri antume şi
postume. (I.T.B.).

1984); Liceul Industrial Nr. 5/Liceul Ion
Barbu (1986-1989); Unitatea Militară
02405/Arhivele Militare (1989-1990); Şcoala
Nr. 9 (1990-1993); Liceul Nicolae
Bălcescu/Colegiul Ion C. Brătianu (1993~).
Succese naţionale cu elevii la olimpiadele şi
concursurile şcolare. Volume importante
(versuri): Ordessos (1997); Lecţia de istorie
(2014); în colaborare, Monografia comunei
Moşoaia (2009). Eseuri apărute în
periodicele: Argeş. Cultul eroilor; Carpatica;
Junimea;
Restituiri.
Studii,
articole,
comunicări, reuniuni tematice naţionale şi
internaţionale în domeniu. Membru fondator,
Liga Scriitorilor din România, Filiala Argeş
(2007), vicepreşedinte, Asociaţia Naţională
Cultul Eroilor, Filiala Argeş (2005-2012) şi
Societatea de Ştiinţe Istorice, Filiala Piteşti
(2009~). Aprecieri publice. (G.G.S.).

VĂRZARU, Costache (Secolul XIX).
Mare proprietar funciar din Argeş, militant
politic. Întinse suprafeţe de teren, clădiri, alte
bunuri cu valoare deosebită, Vărzari
(Merişani) şi Piteşti. Nominalizat în Lista
pentru participarea la alegerea deputaţilor
Divanului ad-hoc al Ţării Româneşti (iulie
1857): boier serdar, 45 de ani, 18 locuitori pe
moşie, peste 100 de fălci lucrătoare, venit
liber de ipotecă. Adept al unirii Munteniei cu
Moldova,
acceptarea
Programului
modernizării statului, elaborat de Alexandru
Ioan Cuza şi Mihail Kogălniceanu.
Contribuţii la susţinerea Războiului de
Independenţă
(1877-1878),
împotriva
Imperiului
Otoman.
Diverse
atestări
documentare. Aprecieri publice antume şi
postume. Importante surse arhivistice. (I.I.Ş.).

VĂRZARU (Secolul XIX~). Familie
tradiţională din Argeş. Mari proprietari rurali
şi urbani. Înalţi funcţionari publici şi de stat,
parlamentari, donatori comunitari, filantropi.
Imobile, terenuri, alte bunuri cu valoare
deosebită, diverse localităţi din Argeş –
Muscel, Bucureşti, Râmnicu Vâlcea. Ctitori
de aşezăminte religioase, şcoli, aşezăminte
sociale. Mai importanţi: Constantin V. (v.);
Costache V. (v.); Ioan V. (v.). Consemnări în
documente istorice, pagini monografice,
antologii, culegeri tematice. Implicări
constante în viaţa comunitară. Diverse
aprecieri publice antume şi postume.
(N.P.L.).

VĂRZARU, Ioan (Secolul XIX). Mare
proprietar funciar din Argeş, militant politic.
Întinse suprafeţe de teren, clădiri, alte bunuri
cu
valoare
deosebită,
localităţile:
Căzăneşti/Vărzari
(Merişani);
Măncioiu
(Morăreşti); Piteşti (Argeş). Ctitor, Biserica
din Vărzaru (1861). Nominalizat în Lista
candidaţilor pentru alegerea deputaţilor
Divanului ad-hoc al Ţării Româneşti (iulie
1857): boier pitar, 50 de ani, peste 300 de
fălci lucrătoare, venit liber de ipotecă. Adept
al unirii Munteniei cu Moldova (1859),
acceptarea
Programului
modernizării
statului, elaborat de Alexandru Ioan Cuza şi
Mihail Kogălniceanu. Contribuţii la susţinerea
Războiului de Independenţă (1877-1878),

VĂRZARU, Constantin (1812 - ?).
Proprietar urban şi rural, înalt funcţionar
public şi de stat, parlamentar. Imobile,
terenuri, alte bunuri cu valoare deosebită,
Piteşti, Argeş (Vopseaua Galbenă) şi
localităţi
apropiate.
Nominalizat
în
Catagrafia oraşului Piteşti din 1838, origine
autohtonă, titlu de boier fără caftan, avere
puţină, slugi cu chirie. Primul prefect de
Argeş (18 iulie 1864 – 3 septembrie 1865),
numit după aplicarea prevederilor Legii
referitoare la înfiinţarea consiliilor judeţene
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municipalitatea
Piteşti
în
perioadele
organizării Simfoniei Lalelelor. Volume
importante: Cultura legumelor mai puţin
răspândite (1981); Condamnat la directorat
(2004). Articole, interviuri, granturi/contracte
de cercetare, lucrări ştiinţifice, analize,
rapoarte, comunicări, reuniuni tematice
naţionale şi internaţionale. Membru, diverse
foruri profesionale în domeniu. Alte aprecieri
publice. (C.D.B.).

împotriva Imperiului Otoman. Diverse atestări
documentare. Aprecieri publice antume şi
postume. Importante surse arhivistice. (I.I.Ş.).
VÂLCAN,
Vasile
Gv.
(Bilbor,
Harghita, 7 decembrie 1932 – Piteşti, Argeş, 9
aprilie 2004). Inginer mecanic, manager,
inovator. Stabilit în Argeş, din 1958. Liceul
Industrial de Produse Finite Lemn, Târgu
Mureş (1952), Academia Tehnică Silvică
Leningrad/Sankt Petersburg, Federaţia Rusă
(1957). Activitate productivă: Institutul de
Cercetări Forestiere, Bucureşti (1957);
Fabrica de Cherestea, Reghin, Mureş (19571958). Întreprinderea Forestieră, Stâlpeni,
Argeş (1958-1965). Director: Întreprinderea
Mecanică de Transport Forestier, Piteşti
(1965-1974); Staţiunea de Utilaj Transport,
Trustul de Construcţii Argeş (1974-1997).
Inovaţii brevetate în domeniu. Studii, analize,
rapoarte, reuniuni pe teme convergente.
Contribuţii la asigurarea suportului tehnic
pentru
edificarea
principalelor
zone
rezidenţiale urbane din Argeş-Muscel,
reabilitarea periodică a reţelelor gospodăreşti,
executarea
lucrărilor
specializate
la
numeroase instituţii publice. Implicări
constante în realizarea unor proiecte obşteşti.
Aprecieri comunitare antume şi postume.
(D.I.G.).

VÂLCEANU, Maria M. (n. Piteşti,
Argeş, 29 august 1951). Profesor gradul I,
limba română, limba franceză, publicist,
editor. Liceul/Colegiul Zinca Golescu, Piteşti
(1970), Universitatea din Bucureşti, (1974).
Activitate în domeniu: şcoli din Argeş.
Distinct, Colegiul Ion C. Brătianu, Piteşti
(1974~). Preocupări literare (versuri). Volume
importante (semnate, Mona Vâlceanu):
Singurătatea şi Dragostea (1994); Italia,
Dragostea mea (1996), Poemele verii (2004);
Studii de literatură română, I (1994), II
(2005); Antologie de literatură pentru copii
(2006). Director fondator, Editura Zodia
Fecioarei, Piteşti. Exprimări externe,
simpozionul Dante Alighieri, Roma, Italia
(1994). Consemnări critice favorabile.
Implicări în viaţa Cetăţii. Membră, importante
foruri culturale, locale şi naţionale, alte
aprecieri publice. (M.M.S.).

VÂLCEANU, Gheorghe (n. Priboieni,
Muscel, 23 octombrie 1930). Inginer
agronom, manager, cercetător ştiinţific gradul
I, publicist. Studii liceale în Argeş. Institutul
Agronomic Nicolae Bălcescu, Bucureşti
(1954). Doctorat, ştiinţe agricole, Bucureşti
(1965). Activitate specializată (1954-1979):
şef fermă, Gospodăria Agricolă de Stat,
Dragalina, Călăraşi; director, Întreprinderea
Agricolă de Stat, Urziceni, Ialomiţa; alte
unităţi asemănătoare.
Distinct: director,
Institutul de Cercetare şi Producţie pentru
Legumicultură şi Floricultură, Vidra, Ilfov
(1979-1982); director tehnic, Trustul de
Conserve Legume şi Fructe, Ministerul
Agriculturii, Bucureşti (1982-1992); iniţiative
private
(1992~).
Colaborări
cu

VÂLCU, Gheorghe D. (Vaţa, Vedea,
Argeş, 20 iunie 1935). Economist, manager,
acţionar. Şcoala Tehnică de Cooperaţie,
Curtea de Argeş (1958), Institutul de Studii
Economice Vladimir Ilici Lenin, Bucureşti
(1964). Documentări externe. Activitate
permanentă, Întreprinderea Comerţului cu
Ridicata
pentru
Mărfuri
Metalo
–
Chimice/ICRM, Piteşti, Argeş. Succesiv:
merceolog (1964-1965); şef, Serviciul
Comercial (1965-1966); director comercial
(1966-1967); director coordonator (19671994). Distinct, reprezentant al Fondului
Proprietăţii de Stat/FPS: manager (19941998); director general şi administrativ (19982000). Contribuţii directe la: contractarea şi
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paharnic, ctitor, Schitul Brătăşeşti, Albeştii
de Argeş (1735); Nicolae V. (v.); Vasile I. V.
(v.). Numeroase atestări documentare.
Aprecieri publice antume şi postume.
(N.P.L.).

repartizarea spre desfacere a sortimentelor
specifice domeniului (1964-2000); edificarea
sediului şi antrepozitelor din Piteşti – Nord
(1970-1972); transformarea întreprinderii de
stat în SC Grosmetchim SA (1990); aderarea
la Camera de Comerţ şi Industrie, Argeş
(1990); privatizarea treptată a unităţii (19932000); afilierea firmei la structuri naţionale
ori locale specializate. Acţionar minoritar
(1997~). Studii, articole, interviuri, reuniuni
departamentale pe teme adecvate. Implicări
constante în proiecte comunitare. Aprecieri
publice. (I.G.B.).

VÂLSĂNESCU, Nicolae (Sfârşitul
secolului XIX – Prima jumătate a secolului
XX). Mare proprietar rural şi urban,
parlamentar. Suprafeţe de teren, imobile, alte
bunuri cu valoare deosebită, Piteşti (Argeş),
şi localităţi apropiate. Membru marcant,
Partidul Naţional Liberal, deputat de Argeş
(1922-1926). Iniţiative legislative, dezbateri
electorale, reuniuni cetăţeneşti pe teme de
interes general. Contribuţii la aplicarea
doctrinei Prin noi înşine, promovată, în
spaţiul istoric autohton. Aprecieri publice
antume şi postume. (C.D.B.).

VÂLSAN. Râu important pentru nordul
României, izvor montan, de sub vârful
Moldoveanu, Masivul Făgăraş, integrat
judeţului Argeş. Regim hidrologic permanent,
mici debite adiacente, diverse amenajări
locale, condiţii naturale favorabile aşezărilor
tradiţonale.
Drenarea
dealurilor
şi
platformelor subcarpatice. Statistic, 85 km
lungime totală. Afluent stânga al râului Argeş,
amonte de Piteşti. Captare subterană, zona
Brădet, pentru lacul de acumulare Vidraru
(Arefu). Sistemul Hidroenergetic Argeşul
Mare. Pe cursul superior, în amonte de
Brădetu, a fost descoperit, în august 1956, de
Nicolae Stoica, student anul II, Facultatea de
Biologie, București, aspretele (Romanichthys
valsanicola - pește dulcicol, de 10–12 cm, din
familia percidelor, specie endemică apelor din
România, fosilă vie cu o vechime de peste 65
de milioane de ani, contemporan cu ultimii
dinozauri. Cel mai rar pește din Europa și,
după unele estimări, chiar din lume. A fost
descris de Margareta Dumitrescu, Petre
Bănărescu și Nicolae Stoica). Atestări
documentare geografice, istorice, economice,
turistice, spirituale. (I.S.B.).

VÂLSĂNESCU, Vasile I. (Curtea de
Argeş, 26 septembrie 1880 - ?). Jurist,
militant politic, înalt funcţionar de stat. Studii
liceale în Capitală (1898), Facultatea de
Drept, Bucureşti (1902), fondator, Societatea
Uniunea Studenţilor din România. Suprafeţe
de teren, case, alte bunuri cu valoare
deosebită, Piteşti şi localităţi apropiate.
Avocat, Baroul Argeş. Apărarea intereselor
unor familii importante din Muntenia,
recunoscut în domeniu. Membru marcant,
Partidul Naţional Liberal, deputat de Argeş
(1922-1925;
1927-1928;
1934-1937),
susţinător al doctrinei Prin noi înşine,
favorabilă spaţiului autohton. Distinct:
consilier judeţean, component al Delegaţiei
Permanente, ad-interim, Prefectura de Argeş
(1907), demersuri pentru diminuarea efectelor
răscoalei ţăranilor din această parte a ţării.
Preşedinte, Organizaţia Argeş a Partidului
Naţional Liberal Dinu Brătianu (1944-1946),
adept al constituirii şi susţinerii Platformei
Frontului Naţional Democrat (Bucureşti, 26
septembrie 1944). Implicări în realizarea
anumitor proiecte comunitare. Nominalizat în:
Albumul Corpului Avocaţilor (1911);
Anuarul oraşului Piteşti (1936); Istoria

VÂLSĂNESCU (Secolul XVIII~).
Familie tradiţională din Argeş. Proprietari
rurali şi urbani, demnitari medievali,
funcţionari publici sau de stat, cadre didactice,
jurişti, medici, ofiţeri de carieră, publicişti,
redactori, editori, literaţi. Mai cunoscuţi: Ioan
V., slujitor al Curţii Domneşti de la Bucureşti,
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municipiului Piteşti (1988); Aprecieri publice
antume şi postume. (I.F.B.).

regiunea Piteşti (1950-1964). Atestare
documentară medievală: Vaţa (1571).
Biserici: Vaţa (1833); Fata (1841); Izvoru
(1848, 1878); Şoldeni (1881); Prodani (1885);
Gura Boului (1891); Bondoci (1892);
Veţişoara (1908); Frătici (1934); Vedea
(1998). Monument al eroilor: Vaţa (19161918). Şcoală (1838); cămin cultural (1948),
bibliotecă publică (1955), liceu, spital.
Resurse naturale: petrol. Fabrici de cărămidă
şi prelucrarea fructelor; cooperativă agricolă
de producţie (1961-1989); complex avicol
(Vaţa); staţiune de maşini şi tractoare (19481990); fermă agricolă de stat (1949-1992);
sediul Consiliului Unic Agroindustrial de Stat
şi Cooperatist (1980-1990); asociaţii familiale
(1991~). Areal pomicol, zootehnic, forestier.
Arhitectură specifică zonei colinare, textile de
interior, împletituri de răchită, pictură pe
sticlă şi lemn, folclor literar, muzical,
coregrafic. Târguri tradiţionale: săptămânal
(duminica) şi anual, Sfântul Pantelimon (27
iulie). Turism rural. Trasee rutiere spre Piteşti
(Argeş), Drăgăşani (Vâlcea), Slatina (Olt).
Diverse consemnări geografice, istorice,
economice, spirituale. (G.I.C.).

VÂNĂTOAREA LUI BUTEANU. Vârf
dominant din Munţii Făgăraş, aferentă
judeţului Argeş, numită, frecvent, Vânătarea
lui Buteanu. Altitudine: 2 507 m, locul nouă
în ierarhia reperelor din România, integrat,
distinct, celor mai spectaculoase puncte de
atracţie ale zonei adiacente. Poziţionare în
afara liniei de creastă est-vest a masivului
amintit,
privelişte
generoasă
asupra
ansamblului
înconjurător.
Interpretare
lingvistică,
vânătare:
stâncă
vineţie
îndepărtată, suprafaţa cu terenuri improprii
pentru oierit. Descrieri comparatiste cu
vârfurile Moldoveanu, Negoiu, Viştea Mare,
Lespezi, integrate sistemului spectacular
montan. Alpinism de performanţă, marcaje,
refugii, salvamontişti. Numeroase consemnări
geografice, istorice, turistice. (V.F.A.).
VÂRFUL ROŞU. Înălţime dominantă
(2 469 m) a munţilor Iezer – Păpuşa, adiacent
vârfului Iezerul Mare (2 462), unite printr-o
custură bine definită. Obârşie pentru: lacul
glaciar Boarcăş (2 150 m altitudine),
versantul nordic; traseul Iezer – Păpuşa şi
Masivul Făgăraş (culmea naturală Mezea –
Otic – Călţun – Brătila); drumul pastoral de
transhumanţă al zonei amintite; cumpăna
apelor între izvoarele râului Dâmboviţa (est)
şi râului Văsălat (vest). Eponimie, pârâul
Roşu, aferent, împreună cu pârâul Cremenea,
bazinului Văsălat. Alpinism de performanţă,
marcaje, refugii, alte amenajări specifice.
Consemnări geografice, istorice, cartografice,
turistice. (V.F.A.).

VEDEA. Râu important pentru sudul
României, izvor, Platforma Cotmeana, în
apropierea municipiului Piteşti (Argeş).
Regim hidrologic variabil, debite adiacente,
mai cunoscut, Teleormanul (dreapta).
Drenarea zonei amintite (de la nord la sud), a
câmpiilor Găvanu – Burdea şi Burnazului.
Diverse amenajări locale, condiţii naturale
favorabile aşezărilor tradiţionale. Statistic:
215 km lungime totală. Afluent stânga al
Dunării, aval de Zimnicea (Teleorman).
Eponimii: comuna Vedea/Gura Boului
(Secolul XVI~); Raionul Vedea, 26 de
comune (1950-1964). Atestări documentare
geografice, istorice, economice, turistice,
spirituale. (I.S.B.).

VEDEA (Secolul XVI~). Comună din
judeţul Argeş, pe râul Vediţa, satele: Vedea,
Bădicea, Blejani, Bureţeşti, Chiriţeşti,
Chiţani, Ciureşti, Dincani, Fata, Frătici,
Izvoru de Jos, Izvoru de Sus, Lungani,
Mogoşeşti, Prodani, Răţoi, Vaţa, Veţişoara,
Vârseşti. Suprafaţă: 68, 4 km2. Locuitori:
6 200 (1971); 3 987 (2008). Sediul
administrativ al raionului Gura Boului/Vedea,

VELCESCU,
Cornelia
C.
(n.
Bucureşti, 14 aprilie 1934). Artist plastic,
sculptură, pictură, etnolog, publicistă.
Familie tradiţională din Piteşti, Argeş. Liceul
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publicist. Fiul Corneliei V. (v.). Liceul de
Muzică şi Artă Plastică/Liceul de Arte Dinu
Lipatti, Piteşti (1980), Facultatea de Istoria
Artei şi Arheologie, Universitatea Sorbona,
Paris IV, Franţa (1993). École Pratique des
Hautes Études, Sorbona (1994). Doctorat,
istoria artei şi arheologiei, Paris (2000).
Domiciliat în Franţa (1984~). Cercetător,
Centre de Recherches Historiques sur les
Sociétés
Méditerranéennes/Centrul
de
Cercetări
Istorice
privind
Societăţile
Mediteraneene, Universitatea Via Domitia,
Perpignan (Franţa). Expoziţii în România
(pictură): Piteşti (1981); Bucureşti (1982).
Volum important: Dacii în sculptura
romană. Studiu de iconografie antică, ediţie
bilingvă, română (2008), franceză (2010).
Articole, comunicări, referate, reuniuni
tematice
naţionale
şi
internaţionale.
Colaborări media, emisiuni culturale.
Membru, diverse foruri profesionale în
domeniu. Preocupat de realizarea unui muzeu
virtual cu statuile geto-dacilor aflate pe
Mapamond. Aprecieri publice. (S.C.N.).

de Fete/Colegiul Zinca Golescu, Piteşti
(1952), Facultatea de Filologie şi Pedagogie,
Bucureşti (1959), Institutul de Arte Plastice
Nicolae Grigorescu, Bucureşti (1968).
Domiciliu temporar în Franţa (1982-1999).
Activitate preponderentă în Capitală. Distinct:
mozaicuri de interior (instituţii publice);
ansambluri sculpturale de for comunitar
(parcuri din Bucureşti); numeroase expoziţii
personale sau de grup, centre urbane naţionale
(1969~). Exprimări externe: Bulgaria, Cehia,
Franţa, Germania, Italia, Polonia, Slovacia.
Consemnări critice favorabile. Lucrări în
muzee şi colecţii particulare din: Belgia,
Costa Rica, Franţa, Germania, Italia, Israel,
Japonia, Luxemburg, Portugalia, Regatul Unit
al Marii Britanii şi Irlandei de Nord,
România, Serbia, Statele Unite ale Americii.
Volume importante: Comoara timpului. Zeul
Kozon (2001); Inscripţii rupestre din Munţii
Carpaţi (2002); Zeii geţi. Datări galactice
(2003); Zeii geţi. Planisfere şi hărţi (2005).
Studii, articole, referate, reuniuni naţionale şi
internaţionale pe teme adecvate. Colaborări
media. Membră, Uniunea Artiştilor Plastici
din România, Filiala Bucureşti (1970-1982;
1999~), alte foruri profesionale în domeniu.
Aprecieri publice în domeniu. (S.C.N.).

VELCULESCU, Ilarian (Crevenicu,
Teleorman, 22 august 1857 – Câmpulung,
Muscel, 16 ianuarie 1936). Profesor, filosofiepedagogie, revizor şcolar, publicist. Stabilit
definitiv la Câmpulung, Muscel (1898).
Şcoala
Normală,
Bucureşti
(1881),
Universitatea din Leipzig, Germania (1886).
Doctorat,
filosofie,
Germania
(1891).
Activitate didactică permanentă: Şcoala de
Aplicaţie a Şcolii Normale, Societatea pentru
Învăţătura Poporului Român, Bucureşti
(1881-1885; 1887-1892); Şcoala Primară Nr.
1, Turnu Măgurele, Teleorman (1885-1887);
inspector metodist pentru judeţele Dolj, Ilfov,
Ialomiţa, Vlaşca (1892-1898); Şcoala
Normală Carol I, Câmpulung, Muscel (18981926), director (1898-1911; 1914-1921).
Volume importante (în colaborare): Locke`s
Unterrichtschere (1892); Prima broşură
populară pentru români. Povestiri istorice
(1899);
L`enseignement
public
en
Roumanie, I/Învăţământul public în
România, I (1900). Colaborări, periodicele:

VELCESCU, Dinu
C. (Gruiu,
Căteasca, Argeş, 7 septembrie 1941 - Piteşti,
Argeş, 2 mai 1986). Profesor, desen, artist
plastic, sculptură. Frate cu Cornelia V. (v.).
Şcoala Medie Nicolae Bălcescu/Colegiul Ion
C. Brătianu, Piteşti (1959), Institutul de Arte
Plastice Nicolae Grigorescu, Bucureşti
(1965). Activitate didactică permanentă la
Piteşti: Liceul de Muzică şi Artă
Plastică/Liceul de Arte Dinu Lipatti; Şcoala
Nr. 1/Nicolae Simonide. Expoziţii personale
sau de grup: Piteşti (1974, 1978, 1979);
Bucureşti (1981, 1986). Exprimări externe,
Polonia (1986). Colaborări media. Implicări
în viaţa Cetăţii. Aprecieri comunitare antume
şi postume. (S.C.N.).
VELCESCU, Leonard L. (n. Piteşti,
Argeş, 9 aprilie 1961). Istoric de artă, pictor,
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1966). Volume importante (proză): Poarta
(1960); Paznic la armonii (1965); Cutia cu
greieri (1970); Întâlnire târzie (1981); Glina
(1992). Numeroase schiţe, nuvele, povestiri,
cronici. Consemnări critice favorabile,
dicţionare şi antologii autohtone sau
continentale. Premiul Academiei Române
(1960), membru al Uniunii Scriitorilor din
România, Asociaţia Bucureşti (1960), alte
aprecieri publice antume şi postume.
(M.M.S.).

Convorbiri
didactice;
Noua
revistă
pedagogică; Revista Învăţătoarelor şi
Învăţătorilor din România. Studii, articole,
reuniuni
ştiinţifice
naţionale
sau
internaţionale. Implicări constante în viaţa
Cetăţii. Aprecieri comunitare antume şi
postume. (M.M.B.).
VELEA, Marin (Radovanu, Dolj, 17
august 1937). Teolog, profesor universitar,
muzică, dirijor. Activitate în Argeş din 1997.
Liceul Mihai Eminescu, Bucureşti (1953),
Seminarul Teologic, Craiova, Dolj (1959),
Institutul Teologic Universitar, Bucureşti
(1963), Conservatorul de Muzică Ciprian
Porumbescu, Bucureşti (1974). Stagiu: Anglia
(1968).
Doctorat,
folclor,
Bucureşti.
Activitate didactică: şcoli din Ilfov (19661968) şi Ialomiţa (1974-1975); Seminarul
Teologic, Bucureşti (1968-1971; 1975-1999);
Universitatea din Bucureşti (1994-1997);
Universitatea din Piteşti (1997~). Temporar:
cantor, Capela Română din Londra, Marea
Britanie
(1968).
Volume
importante:
Compoziţii şi prelucrări corale pentru voci
egale, mixte şi bărbăteşti, I (1958); II (1989);
Colinde religioase (1993); Solfegii pentru
seminariile teologice, liceale şi şcolile de
cântăreţi bisericeşti (1997); Preoţi şi
învăţători folclorişti. Contribuţia lor la
dezvoltarea folcloristicii româneşti (2000);
Compoziţii şi prelucrări corale psaltice
pentru voci egale, mixte şi bărbăteşti (2000).
Numeroase
studii,
articole,
referate,
comunicări pe teme adecvate. Dirijor, Corul
Facultăţii de Teologie Ortodoxă, Piteşti,
emisiuni media. Aprecieri comunitare.
(M.C.S.).

VELICA (A doua jumătate a secolului
XVI – Începutul secolului XVII). Originară
din Piteşti, Argeş, fiica lui Ioan/Ivan
Norocea (v.). Proprietăţi funciare şi
imobiliare în mai multe localităţi din
apropiere, acordate de voievodul Mihai
Viteazul (v.). Căsătorită, succesiv, cu Vlad,
domn efemer al Munteniei (20 iulie – 6
august 1589) şi Fabio Genga, sfetnic al
principelui Transilvaniei, Sigismund Bathory.
Demersuri favorabile realizării unirii Ţărilor
Române (1599-1601). Personalitate evocată
de Nicolae Iorga în: Documente privitoare la
Ivan Norocea şi la Velica Norocea, prietena
lui Mihai Viteazul (1931); Istoria lui Mihai
Viteazul (1968). Alte detalii oferite prin
Istoria municipiului Piteşti (1988) şi
fondurile arhivistice medievale. (S.I.C.).
VELICU, Mariana Sorina D. (n.
Ploieşti, Prahova, 16 decembrie 1953).
Profesoară gradul I, muzică, interpretă, vioară,
formatoare de talente. Stabilită la Piteşti,
Argeş, din 1976. Liceul de Muzică şi Arte
Plastice, Piteşti (1972), Clasa Marius Giura
(v.), Conservatorul Ciprian Porumbescu,
Bucureşti (1976). Activitate didactică
permanentă: Liceul de Artă Dinu Lipatti,
Piteşti (1976~); alte instituţii de învăţământ
din Argeş-Muscel. Colaborări constante:
Corul Ars Nova; Orchestra Cadrelor
Didactice; Filarmonica din Piteşti. Numeroase
concerte,
recitaluri,
spectacole,
lecţii
demonstrative. Turnee externe, state din
Europa. Premii naţionale şi internaţionale în
domeniu. Succese importante cu elevii:

VELEA, Nicolae Gh. (Cepari, Argeş,
13 aprilie 1936 - Bucureşti, 31 ianuarie 1987).
Scriitor,
redactor,
editor.
Şcoala
Medie/Colegiul Vlaicu Vodă, Curtea de Argeş
(1953), Universitatea Constantin I. Parhon,
Bucureşti (1958). Activitate permanentă în
Capitală, publicaţiile: Gazeta literară (19581964); Luceafărul (1966-1987). Temporar,
scenarist, Studioul Cinematografic (1964-
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- noiembrie 1891). Activitate didactică,
Facultatea de Drept. Membru fondator,
Ateneul Român, Bucureşti. Deputat de Argeş,
vicepreşedinte al Adunării (1891); senator de
Argeş, Colegiul I (1891-1901), reprezentând
Partidul Naţional Liberal. Volume, studii,
reuniuni tematice naţionale şi internaţionale.
Donator, biblioteca Italin Vericeanu, pentru
Colegiul Ion C. Brătianu, Piteşti. Eponimie:
stradă în reşedinţa Argeşului. Nominalizat în
Istoria municipiului Piteşti (1988), alte
aprecieri publice antume şi postume.
(C.D.B.).

olimpiade şcolare, festivaluri, reuniuni
tematice.
Studii,
referate,
comentarii
specializate, aranjamente şi adaptări solistice.
Aprecieri comunitare. (L.I.P.).
VERA, Dumitru (A doua jumătate a
secolului XIX – Începutul secolului XX).
Mare proprietar urban şi rural, militant politic,
înalt funcţionar al statului, donator comunitar.
Terenuri, clădiri, alte bunuri cu valoare
deosebită, Bucureşti, Piteşti (Argeş) şi
localităţi apropiate. Membru marcant, Partidul
Conservator. Prefectul judeţului Argeş (10
august 1889 – 9 octombrie 1890),
reprezentând guvernele conduse de Lascăr
Catargiu şi George Manu. Implicări oficiale
(selectiv): aprobarea regulamentului taxării
mărfurilor la accesul în oraşe prin folosirea
barierelor (ianuarie 1890), pentru Piteşti,
punctele fixe: Poştii; Argeşului; Trivalea;
Smeurei; Sfântul Ilie; Gara Căii Ferate;
Niculceşti; Calea Brătianu; realizarea
evidenţei persoanelor angajate în instituţiile
din Argeş (1890), la Piteşti, statistic, 10 949
de persoane. Activităţi caritabile în folosul
familiilor cu situaţie materială precară.
Diverse consemnări documentare. Aprecieri
publice antume şi postume. (I.T.B.).

VERTICAL
(1990-1991;
2003~).
Publicaţie periodică, apărută la Piteşti, Argeş.
1. Vertical, primul număr, martie 1990.
Director fondator şi editor, Vasile Călinescu,
secretar de redacţie, Cristian Nicolae Tutză
(v.). Colaboratori, persoane importante ale
timpului. Informaţii cotidiene, analize pe teme
politice, morale, comunitare, reportaje,
interviuri, creaţii literare, cronici, note, de
interes general. Diverse implicări în viaţa
Cetăţii. Imprimare, Tipografia Argeş, Piteşti.
2. Vertical (2003~). Primul număr, 9-15 mai
2003, subintitulat Săptămânal al judeţului
Argeş. Editor: SC Clever’s Group SRL,
Piteşti, director general, Sorin Curchi. Echipă
redacţională: Laurenţiu Ungureanu (director);
Adrian Vasiliu (redactor-şef); Ion Valentin
Roşu (secretar general de redacţie). Pagini
tematice: Arena politică; Se întâmplă în
Argeş; Viaţa ca o pradă; Să fim sănătoşi;
Piaţa muncii; Banii sau viaţa; Sport; Timp
liber; Exclusivitate. Ştiri, analize, reportaje,
interviuri,
cronici,
portrete,
anunţuri
publicitare, răspunsuri la întrebări. Diverse
implicări comunitare. (M.D.S.).

VERICEANU, Alexandru (Ploieşti,
Prahova, 20 februarie 1839 – Bucureşti, 1
iunie 1912). Mare proprietar urban şi rural,
jurist,
profesor
universitar,
demnitar,
parlamentar. Integrat spaţialităţii argeşene,
prin preocupări
economice, iniţiative
comunitare, filantropie. Întinse suprafeţe de
teren, Gliganu, Argeş, plasa Dâmbovnic,
diminuate prin aplicarea Reformei agrare din
1921. Studii liceale, Ploieşti, Facultatea de
Drept şi Economie, Italia. Doctorat, ştiinţe
juridice,
Geneva,
Elveţia
(1863).
Responsabilităţi oficiale în Capitală: secretar
general, Consiliul de Stat (1864-1865);
procuror, Curtea de Casaţie (1872); cenzor,
Banca Naţională (1889~1912); ministru,
Agricultură, Industrie, Comerţ, Domenii (326 noiembrie 1891), guvern condus de liderul
conservator, Ioan Emanoil Florescu (februarie

VERZEA, Victor (A doua jumătate a
secolului XIX – Începutul secolului XX).
Născut în Transilvania (5 decembrie 1865).
Ofiţer de carieră, demnitar, militant politic.
Integrat arealului muscelean prin acţiuni
politice, economice, spirituale, gospodăreşti.
Suprafeţe de teren, case, alte bunuri cu
valoare deosebită, Topoloveni, Muscel.
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instrumentist, pian. Liceul/Colegiul Ion C.
Brătianu, Piteşti (1943), bacalaureatul în
Bucureşti, Facultatea de Fizică-Chimie,
Universitatea
din
Bucureşti
(1947),
Conservatorul din Bucureşti (1952), Clasa
Victor Iuşceanu, George Breazul, Zeno
Vancea. Activitate în Capitală: Ministerul
Culturii (1952-1956); Teatrul Constantin
Tănase (1956; 1963); Comitetul Orăşenesc de
Artă şi Cultură (1957-1963); liber profesionist
(1963-1997). Partituri pentru spectacole de
revistă, festivaluri, concursuri, concerte,
recitaluri, oferite sau create pentru solişti
renumiţi de muzică uşoară, dirijori, regizori,
instituţii specializate. Formator de talente.
Discografie, înregistrări radio şi televiziune,
selecţii integrate patrimoniului media.
Numeroase piese de referinţă. Membru
marcant,
Uniunea
Compozitorilor
şi
Muzicologilor din România. Implicări în
realizarea unor proiecte comunitare specifice
zonei Argeş-Muscel. Consemnări critice
favorabile, note memoriale, eponimii. Stradă
în municipiul Piteşti, alte aprecieri publice
antume şi postume. (L.I.P.).

Membru fondator, Federala Podgoria,
Topoloveni (16 martie 1908), susţinător al
Programului cooperatist, promovat de liderul
Partidului Ţărănesc/Naţional Ţărănesc, Ion
Mihalache (v.). Contribuţii directe la
transformarea localităţii amintite în comună
model pentru România Mare. Colonel (1914),
director general, Departamentul Poştei şi
Telegrafului,
Bucureşti
(1914-1916),
combatant, Primul Război Mondial (19161918), primar general al Capitalei pe timpul
ocupaţiei Puterilor Centrale, ulterior, judecat
şi condamnat. Aprecieri antume şi postume
controversate.
Nominalizări:
dicţionare
naţionale; scrieri referitoare la oraşul
Topoloveni
(Argeş).
Diverse
surse
documentare. (G.I.N.).
VESCU, Teodor E. (n. Curtea de
Argeş, 5 iulie 1958). Artist plastic, pictură,
grafică, artă monumentală, restaurator. Liceul
de Artă Nicolae Tonitza, Bucureşti (1977),
Institutul
de
Arte
Plastice
Nicolae
Grigorescu, Bucureşti (1982), Clasa Rodica
Lazăr. Călătorii documentare, ţări din Europa.
Activitate în Capitală: Întreprinderea de
Construcţii şi Reparaţii Administraţia Locală
Vitan (1982-1984); unităţi gospodăreşti
specializate (1984-1989). Liber profesionist
(1989~), diverse iniţiative proprii, colaborări
în domeniu. Distinct: opere personalizate de
artă monumentală, Bucureşti (1984, 1985,
1986). Expoziţii personale sau de grup:
Suceava (1982; 1986); Bucureşti (1984~);
Curtea de Argeş (2003). Exprimări externe:
Statele Unite ale Americii (1990); Franţa
(1991~2005); Cehia (1994); Elveţia (1997);
Italia (1997); Serbia (1998). Lucrări în mai
multe muzee şi colecţii particulare din Africa,
Asia, America de Nord, Australia, Europa.
Studii, articole, reuniuni tematice, emisiuni
media. Membru, Uniunea Artiştilor Plastici
din România, Filiala Bucureşti (1990), alte
aprecieri publice. (S.C.N.).

VESPESCU, Ştefan E. (Piteşti, Argeş,
10 ianuarie 1930 – Piteşti, Argeş, 20 iunie
2007). Jurist. Liceul de Băieţi Nr. 1/Colegiul
Ion C. Brătianu, Piteşti (1948), Universitatea
din Bucureşti (1952). Avocat, Baroul Argeş
(1952-2007). Renumit în domeniu. Apărarea
intereselor unor persoane, familii, unităţi
economice şi instituţii importante din ArgeşMuscel în cauze civile sau penale. Articole,
studii, analize, rapoarte, reuniuni tematice
naţionale sau internaţionale. Implicări
constante în viaţa Cetăţii. Membru, diverse
foruri profesionale în domeniu, alte aprecieri
publice antume şi postume. (I.F.B.).
VESTEA (1928~1932). Publicaţie
periodică, apărută la Câmpulung, Muscel.
Primul număr, 28 iunie 1928; subtitlul: Organ
al Cercului Ziariştilor Musceleni; din august
1928, Organ democrat independent. Director
– proprietar, Dumitru I. Ghiţescu; redactori:
Nicolae Patraulea (director politic, 1930),

VESELOVSKI, Vasile (Piteşti, Argeş,
18 decembrie 1925 – Bucureşti, 4 ianuarie
1997).
Compozitor,
muzică
uşoară,
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(90 m); lungime, 112 m; lăţime, 4,5 m;
înălţime, 52 m. Unul dintre cele 12 poduri
reprezentative din lume (evaluare germană,
1970). Schiţe elaborate prin Institutul de
Cercetare şi Proiectare pentru Industria
Lemnului/ICPIL (din 1991, Institutul Naţional
al Lemnului, Bucureşti, subfilială la Piteşti),
şef proiect, Mihai Ionescu. Executant
(februarie - decembrie 1969), Trustul de
Construcţii Hidroenergetice, Grupul de
Şantiere Argeş, director, Nicolae Păunescu
(v.), şefi lot, Constantin Prioteasa (v.),
Constantin Mengher. Recepţie finală: 25
decembrie 1969, probe de rezistenţă şi
siguranţă maxime, avize favorabile. Perimetru
strategic. Descriere tehnică: Mihai Cojocaru,
Hidroconstrucţia, III. Făuritori de baraje
(2008). Beneficiar (2014): SC Hidroelectrica
SA,
Sucursala
Curtea
de
Argeş.
Complementar: drumul Contur – Lac, zona
Barajului Vidraru, proiectant, Institutul de
Proiectări pentru Transporturi Auto, Navale
și Aeriene/IPTANA, Bucureşti. Diverse
imagini, texte, comentarii cu caracter didactic,
geografic, turistic. (I.M.F.).

Simion Chiriţescu, Constantin Codescu, Ion
Hodoş.
Articole,
reportaje,
analize,
comentarii pe teme politice, economice,
sociale; creaţii literare, documente istorice,
cronici sportive. Texte din Cincinat
Pavelescu, Teodor D. Speranţia. Colaboratori:
Alexandru Baltag, Constantin N. Cotolan,
Dinu Mirişte, Ion Nicolaescu-Bugheanu,
Lorin Popescu, Constantin Râureanu,
Gheorghe N. Vlădescu (v.). Imprimare,
tipografiile: Muscelul, Vasile S. Marinescu;
Gheorghe N. Vlădescu şi Fiul (v.),
Câmpulung. Diverse conlucrări comunitare.
Atestări de arhivă. (I.I.B.).
VESTINIAN, Alexandru M. (A doua
jumătate a secolului XIX – Începutul
secolului XX). Proprietar urban şi rural, jurist,
înalt funcţionar public. Suprafeţe de teren,
imobile, alte bunuri cu valoare deosebită,
aşezări din Argeş. Consilier local (1891),
primar al oraşului Piteşti, Argeş (1899, 1906),
preşedintele Consiliului Comunal. Realizări
ale timpului: aprobarea traseului căii ferate
Piteşti - Curtea de Argeş (26 iulie 1891);
acceptarea donaţiilor filantropice oferite de
Maria Dimitriu/Teiuleanu (v.) şi Chiriach
Vasiliu (v.); aşezarea pietrei fundamentale, în
Piteşti, a Monumentului Independenţei
(duminică, 1 octombrie 1906); obţinerea
suprafeţei de 12 hectare forestiere, în vederea
extinderii şi amenajării pădurii-parc Trivale
(1906), obţinute prin aprobarea Ministerului
Agriculturii şi Domeniilor, Bucureşti.
Nominalizat în: Istoria municipiului Piteşti
(1988); Istoria Primăriei Piteşti (1996);
fonduri
arhivistice.
Grafiat,
uneori,
Vestenian/Vestinianu.
Contribuţii
la
consolidarea administraţiei locale în perioada
enunţată. Diverse aprecieri antume şi
postume. (T.N.M.).

VIADUCTUL TOPOLOG DE LA
CIOFRÂNGENI
(1977~).
Construcţie
feroviară de mari dimensiuni, 1 320 m
lungime,
50
m
înălţime,
40
de
tronsoane/deschideri, Magistrala de cale
ferată Vâlcelele, Merişani (Argeş) – Râmnicu
Vâlcea (38,9 km). Traversarea comunei
Ciofrângeni (Argeş) şi a râului Topolog,
proiectare
autohtonă,
investiţie
guvernamentală, execuţie, Şantierul 83
Tunele, Bucureşti. Coordonatorul lucrării,
Nicolae Procop. Finalizare parţială (1986).
Posibilitatea diminuării distanţei feroviare
Bucureşti - Sibiu cu aproximativ 125 km.
Expertize tehnice succesive, mişcări telurice
accidentale,
probe
de
rezistenţă
neconcludente. Diverse atestări documentare.
Şantier în conservare. (G.N.P.).

VIADUCTUL PESTE VALEA LUI
STAN (1969~). Lucrare inginerească de artă,
integrată Sistemului hidroenergetic Argeşul
Mare, zona adiacentă căilor de acces spre
baza aval a barajului Vidraru (casa vanelor).
Unicat în România pentru: deschidere boltă

VIDONI, Felicia M. (Piteşti, Argeş, 4
aprilie 1937 – Piteşti, Argeş, 18 martie 1990).
Actriţă. Şcoala Medie Tehnică de Comerţ,
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Piteşti (1956). Specializări, instituţii în
domeniu, Bucureşti. Activitate permanentă,
Teatrul Alexandru Davila, Piteşti: Secţia
Proză,
corp
ansamblu
(1958-1959);
Secţia/Teatrul de Păpuşi Aşchiuţă (19591990). Partituri specifice reprezentaţiilor de
marionete în spectacolele: Voinicelul şi
crăiasa, de Maria Kovnacka; Micii
muşchetari, de Lizica Muşetescu; Copiii de
pe strada noastră, de Toma Biolan; Albă ca
Zăpada, de Fraţii Grimm; Boroboaţă, de
Ştefan Lenchiş, Costel Popovici. Colaborări
cu unităţi culturale, şcoli, grădiniţe, studiouri
de amatori din Argeş-Muscel. Implicări
comunitare permanente. Consemnări critice
favorabile. Membră, Asociaţia Oamenilor de
Teatru şi Muzică/ATM (1972-1990), alte
aprecieri publice antume şi postume.
(P.A.D.).

VIIŞOREANU, Acsente G. (Turnu
Măgurele, Teleorman, 26 iunie 1926 – Piteşti,
Argeş, 24 iulie 2006). Medic militar,
radiologie, general, manager, publicist.
Stabilit la Piteşti, din 1952. Liceul Teoretic,
Turnu Măgurele (1945), Facultatea de
Medicină, Bucureşti (1952). Doctorat, ştiinţe
medicale, Bucureşti (1967). Activitate
specializată: instituţii de profil din Capitală
(1954-1957); Spitalul Militar, Piteşti (19571985), şef secţie (1966-1985), comandant
(1981-1985); Spitalul Militar Central,
Bucureşti (1985-1992), comandant adjunct
(1985-1990),
comandant
(1990-1992);
Policlinica cu Plată Nr. 2, Bucureşti (19922004). Primariat în 1966. General-medic
(1990). Volume importante (în colaborare):
Gastroenterologie
clinică;
Radiologia
tubului digestiv; Limfografia abdominală şi
pelviană. Numeroase studii, articole, rapoarte,
reuniuni tematice naţionale, interviuri.
Contribuţii la redimensionarea spitalelor
militare amintite. Implicări constante în viaţa
Cetăţii. Aprecieri publice antume şi postume.
(C.G.C.).

VIDU, Dionisie I. (Lăpuşnicul Mare,
Bozovici, Caraş Severin, 24 aprilie 1933 –
Piteşti, Argeş, 13 februarie 1992). Inginer
chimist, manager, inventator. Stabilit la
Piteşti, din 1963. Liceul de Chimie, Reşiţa,
Caraş-Severin (1955), Institutul Politehnic,
Timişoara (1960). Documentări externe,
Federaţia Rusă. Iniţial, tehnolog, Distileria
Chimică de Lemn Nr. 1, Reşiţa (1960-1963).
Activitate productivă permanentă la Piteşti:
inginer şef (1963-1969), director (19691973), Fabrica de Tananţi Argeşul; şef secţie,
Combinatul de Prelucrarea Lemnului (19731991); inginer principal, SC Alprom SA,
(1991-1992). Cercetări proprii în domeniul
extragerii şi folosirii substanţelor chimice din
lemnul
de
stejar
pentru
industriile
farmaceutică, chimică, alimentară, petrolieră,
energetică. Invenţii brevetate. Studii, analize,
rapoarte, comunicări, reuniuni ştiinţifice
zonale
şi
naţionale.
Contribuţii
la:
diversificarea tehnologiilor specifice obţinerii
taninului superior, oxigenului medicinal şi
metanolului;
pregătirea
specialiştilor
vietnamezi în domeniul chimizării lemnului;
dezvoltarea Platformei industriale PiteştiNord. Aprecieri publice antume şi postume.
(I.D.P.).

VIIŞOREANU, Nicolae (A doua
jumătate a secolului XIX – Începutul
secolului XX). Proprietar imobiliar, înalt
funcţionar public. Suprafeţe de teren, case,
alte bunuri cu valoare deosebită, Piteşti,
Argeş şi localităţi apropiate. Membru
marcant, Partidul Naţional Liberal, deputat
(1876), apoi, senator de Argeş, Colegiul I
(1887). Primar al oraşului Piteşti (1881-1884),
preşedintele Consiliului Comunal Urban.
Succese importante ale etapei: organizarea
unor expoziţii – concurs de produse agricole
(1881-1882);
gestionarea,
la
nivelul
localităţii, a proclamării Regatului României
(14 martie 1881), ulterior, încoronarea (10
mai 1881) regelui Carol I (v.) şi a reginei
Elisabeta (v.); deschiderea Şcolii de Meserii/
Liceul Industrial (1882); elaborarea studiului
privind geografia, istoria, monumentele şi
industria oraşului (1883). Nominalizat în
Istoria Primăriei Piteşti (1996), alte atestări
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Constantin
Alimănişteanu
(v.),
Iosif
Catrinescu, Artur Stavri; 2. Organ al
Partidului Naţional – Liberal din Muscel,
reapărut, 1 octombrie 1921. Girant responsabil, Bucur Chiculescu (avocat).
Articole, analize, comentarii politice, apeluri
electorale,
critici
virulente
împotriva
opoziţiei. Texte din Constantin I. Brătianu
(v.), Alexandru Cazaban. Colaboratori: Ioan
Giurculescu, Nicu Nicolau, Ion D. Ţicăloiu
(v.). Imprimări, Tipografia Gheorghe N.
Vlădescu/Gheorghe N. Vlădescu şi Fiul.
Implicări comunitare permanente. Diverse
atestări documentare. (I.I.B.).

documentare. Aprecieri publice antume şi
postume. (T.N.M.).
VIITORUL ARGEŞULUI (1921~1937;
2006-2008).
Publicaţie
apărută,
cu
intermitenţe,
la
Piteşti,
Argeş.
1.
(1921~1937), primul număr, 7 februarie 1921,
subintitulat, Organ al Partidului Naţional Liberal din Judeţul Argeş. Colaboratori:
Honoriu Bănescu (v.), Ion D. Ghinescu (v.),
Dumitru I. Grigorescu (avocat), Mihai Nanu
(profesor). Articole, reportaje, interviuri,
analize, comentarii pe teme politice,
economice, sociale, culturale. Susţinerea
Programului Prin noi înşine, pentru
consolidarea României Mari, aplicat de
guvernarea lui Ion I.C. Brătianu (v.). Critici
virulente la adresa opoziţiei. Încetarea
apariţiei: 15 octombrie 1937. Implicări
comunitare permanente. Diverse atestări
documentare. 2. (2006-2008). Cotidian,
primul număr, 19 aprilie 2006. Director
fondator, Gheorghe Smeoreanu (v.), director
adjunct, Mihai Constantin, director literarartistic, Mircea Bârsilă (v.), redactor-şef,
Aurel Sibiceanu (v.). Editor: SC Smeoreanu
Press SRL, Piteşti, imprimare, SC Tiparg SA,
Piteşti, distribuţie naţională gratuită. Variantă
digitală: wwwviitorulargesului.ro. Analize,
comentarii, sondaje de opinie, reportaje, ştiri,
note, informaţii, interviuri, cronici, programe
media, reclamă. Diverse implicări şi aprecieri
comunitare. (M.D.S.).

VILA FLORICA DIN ŞTEFĂNEŞTI
(1858~). Reşedinţă tradiţională a familiei
Brătianu, aflată pe domeniul de la Ştefăneşti,
Muscel, notificată, frecvent, Conacul
Brătienilor. Locul naşterii, ori decesului, unor
componenţi ai cunoscutei genealogii.
Eponimie evocând memoria primei fiice a lui
Ion C. Brătianu (v.) şi a soţiei sale,
Caterina/Caliopia/Pia Pleşoianu (1841-1920),
Florica (1862-1865). Anterior, casă specifică
zonei etnografice rurale colinare, cumpărată
de Constantin/Dincă E. Brătianu (v.), lăsată
moştenire fiilor săi, partajare oficială şi
reconstrucţie, Ion C. Brătianu (1858).
Reabilitări sau extinderi succesive: 1890;
1898, detalii, Emile André Lecomte du Noüy
(v.); 1912-1915, arhitect, Petre Antonescu
(1873-1965), executant, Nicolae Iliescu
(inginer); 1925-1927, planuri, Ion I. C.
Brătianu (v.); 1956; 1963-1964. Spaţii
cotidiene, bibliotecă, atenanţe, parc, lucrări
sculpturale, capelă de familie, suprafeţe
arabile (peste 200 ha), fermă viticolă, cramă,
grajduri, staţie feroviară în apropiere.
Numeroase întâlniri şi vizite: liderii Partidului
Naţional Liberal; membrii Guvernului din
perioada interbelică; delegaţii străine,
personalităţi ale perioadelor invocate. Clădiri
folosite, temporar, de trupele austro-germane
(1916-1917) şi sovietice (1944-1945), oferite
refugiaţilor greci (1945-1949), preluate, apoi,
ca bunuri ale statului (1949). Sediul unor
unităţi agricole regionale (1949-1964), spaţii

VIITORUL MUSCELULUI (19051908; 1921~1930). Publicaţie săptămânală,
apărută, cu intermitenţe, la Câmpulung,
Muscel. Două serii: 1. Organ naţional –
liberal (1905-1908), primul număr, 27
noiembrie 1905. Girant - responsabil,
Constantin Rădulescu; prim – redactor
(1908), Ioan Giurculescu (v.). Tematică
politică, economică, socială, culturală.
Distinct: referiri la situaţia ţărănimii şi
răscoala din 1907; creaţii literare, informaţii
ştiinţifice, istorie. Texte din Mihai Eminescu,
Octavian Goga, Spiru Haret, Barbu
Ştefănescu - Delavrancea. Colaboratori:
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(1928-1950). Temporar, superior, Capela
Ortodoxă Română, Paris, Franţa (1932-1933).
Preocupări
didactice
la
Piteşti:
Liceul/Colegiul Ion C. Brătianu (1917-1918);
Liceul de Fete/Colegiul Zinca Golescu (19211924); Şcoala Normală de Băieţi (1919-1928,
director, 1921-1922); Internatul Societăţii
Preoţeşti Fraţia (1919-1921), respectiv
Institutul Teologic, Bucureşti (1931-1950),
decan (1938-1940; 1946-1948), rector (19481949).
Membru,
Consistoriul Central
Bisericesc, Bucureşti (1954-1962), preşedinte
(1962-1966). Diverse misiuni externe.
Volume importante: Cultul şi ereziile (1926);
Despre poezia imnografică din cărţile de
ritual şi cântare bisericească (1937);
Spovedania şi duhovnicia (1939; 1995);
Liturghiile bizantine privite istoric în
structura şi rânduiala lor (1943);
Liturghierul explicat (1972). Numeroase
studii, articole, predici, interviuri, colaborări,
reviste cu tematică adecvată. Numeroase
consemnări documentare, implicări constante
în viaţa comunităţii, aprecieri publice antume
şi postume. (S.P.P.).

pentru protocol, Gospodăria Partidului
Comunist Român, Bucureşti (1965-1989).
Pentru etapa 1990-1993, Complexul de
Creaţie Ştefăneşti, Argeş, subordonat
Trustului Domus, Ministerul Culturii,
Bucureşti. Din 1993, Centrul de Cultură
Brătianu, aparţinând Consiliului Judeţean
Argeş.
Scrieri
monografice:
Sabina
Cantacuzino (v.), Elena Dumitriu, Mircea
Dumitriu, Aurică Smaranda (2013). Alte
atestări şi consemnări documentare. (S.M.T.).
VINTILESCU (Secolul XIX~). Familie
tradiţională din Căteasca, Argeş. Proprietari
rurali şi urbani, preoţi, cadre didactice,
oameni de cultură. Suprafeţe de teren,
imobile, alte bunuri cu valoare deosebită,
Căteasca, Vrăneşti, Piteşti, Bucureşti. Mai
cunoscuţi: Marin V., preot paroh, Căteasca
(1850-1900); Maria M. V.; Petre M. V. (v);
Nicolae M. V., Facultatea de Teologie,
Bucureşti, preot, parohii din Capitală,
profesor, Colegiul Sfântul Sava, Bucureşti;
Elena. M. V.; Gheorghe M. V., Facultatea de
Teologie, Bucureşti, preot, parohii din
Capitală, membru, Sfântul Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române; activitate pastorală în
Germania; Joiţa M. V. Conexiuni cu
familiile: Bărcan şi Ţenţea (Muscel);
Stoenescu (Dâmboviţa); Zamfirescu şi
Drăghici (Argeş). Implicări constante în
activitatea
comunitară.
Contribuţii
la
edificarea unor biserici, şcoli, cămine
culturale. Numeroase atestări documentare.
Diverse aprecieri publice. (F.C.P.).

VISPESCU, Vasile
V. (Sfârşitul
secolului XIX – Prima jumătate a secolului
XX). Mare proprietar rural şi urban,
parlamentar. Apropiat zonei Argeş – Muscel,
prin domiciliu temporar, activităţi electorale,
demersuri economice. Membru marcant,
Partidul Naţional Ţărănesc, deputat de Argeş
(1937-1938), susţinător al ideilor lui Ion
Mihalache (v.). Propuneri legislative, adunări
publice, iniţiative cetăţeneşti. Contribuţii la
evoluţia sistemului social - politic din
perioada interbelică. Aprecieri comunitare
antume şi postume. (C.D.B.).

VINTILESCU, Petre M. (Popeşti,
Căteasca, Argeş, 25 septembrie 1887 –
Bucureşti, 12 iunie 1974). Preot, teolog,
profesor universitar, dogmatică,
înalt
funcţionar eclesiastic. Seminarul Central,
Bucureşti (1907), Facultatea de Teologie,
Bucureşti (1911). Doctorat, istoria religiilor,
Bucureşti (1926). Activitate parohială în
Argeş: Furdueşti, Răteşti (1911-1914); Piteşti,
Maica Precista din Coastă (1914-1917);
Sfântul Ioan Botezătorul (1917-1928).
Distinct: Biserica Sfinţii Voievozi, Bucureşti

VIŞA (Secolul XVII). Proprietar funciar
tradiţional la Goleşti, Muscel, fiica marelui
postelnic Fota şi a Stanei, sora lui Preda
Brâncoveanu, bunicul domnului Constantin
Brâncoveanu (v.). Recăsătorită cu Stroe
Leurdeanu (v.), ctitori pentru Conacul (16391640) şi Biserica (1646) din Goleşti, astăzi,
Ştefăneşti, Argeş. Distinct: refacerea parţială
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a Mănăstirii Vieroş (1645), acum, Mioveni,
Argeş. Contribuţii directe la: întemeierea
familiei
boierilor
Golescu;
edificarea
aşezămintelor din localitatea eponimă;
exprimarea feudalităţii clasice autohtone.
Importante
consemnări
documentare.
(F.C.P.).

VIŞINESCU ARDEI, Vasile Sorin C.
(n. Dârmăneşti, Argeş, 30 aprilie 1962).
Jurist,
manager,
publicist.
Liceul
Pedagogic/Colegiul Carol I, Câmpulung
(1980), Facultatea de Drept, Bucureşti (1988).
Preocupări didactice, învăţător, şcolile: Pârvu
Roşu, Costeşti, Argeş (1980-1982); Piscani,
Dârmăneşti
(1982-1988).
Activitate
specializată: jurisconsult, Uniunea Judeţeană
a Cooperativelor Agricole de Producţie Argeş
(1988-1990); referent, Consiliul Provizoriu de
Uniune Naţională Argeş (1990); consilier,
secretar
general,
şef
de
comisii
departamentale, Camera de Comerţ şi
Industrie, Argeş (1990-2004); arbitru, Curtea
de Arbitraj Comercial (1994~), preşedinte
(1994-1995).
Contribuţii
directe
la:
reorganizarea Camerei (1990); înfiinţarea
Şcolii de Afaceri (1993); legalizarea Fundaţiei
Centrul de Dezvoltare al Întreprinderilor
Mici şi Mijlocii (1993); iniţierea Comitetului
Judeţean
Argeş
de
Coordonare a Măsurilor Active pentru
Combaterea Şomajului (1997). Avocat,
Baroul Argeş (2004~). Volum important (în
colaborare): Camera de Comerţ şi Industrie
în istoria economiei argeşene (2000).
Numeroase studii, articole, referate, reuniuni
tematice interne şi internaţionale. Membru,
diverse foruri profesionale în domeniu, alte
aprecieri publice. (A.A.D.).

VIŞINESCU,
Stancu
(Sfârşitul
secolului XIX - Prima jumătate a secolului
XX). Mare proprietar funciar din Argeş.
Întinse suprafeţe de teren, clădiri, alte bunuri
cu valoare deosebită, localitatea Ioneşti, plasa
Teleorman, expropriate, parţial, prin Legea
pentru definitivarea Reformei Agrare din 17
iulie 1921, aplicată de guvernul condus de
Alexandru Averescu. Importante surse
arhivistice. (I.I.Ş.).
VIŞINESCU, Victor Gh. (n. Buzoieşti,
Argeş, 4 martie 1933). Profesor universitar,
filosofie-litere, ziarist, manager, traducător.
Liceul de Băieţi, Alexandria, Teleorman
(1951, Universitatea din Bucureşti (1955).
Doctorate: filologie, Dijon, Franţa (1967);
filosofie, Bucureşti (1974). Stagii: Franţa
(1974), Federaţia Rusă (1987). Activitate în
Capitală: cotidianul Scînteia (1955-1961;
1970-1972): Universitatea din Bucureşti
(1961-1970); Academia de Ştiinţe Social –
Politice (1972-1981); Biblioteca Academiei
Române (1981-1991); Universitatea Hyperion
(1992-2004); decan, Facultatea de Jurnalism
(1995-2004). Lectorate, universităţi din
Beijing (China) şi Dijon (Franţa). Volume
importante (proză): Sofia Nădejde. Antologie
(1972); Aici e Pământul. Jurnal de călătorie
(1984); In Alma Mater şi în viaţă (1990); O
istorie a presei româneşti (2000); Stilistica
presei (2003). Distinct: Mihai Eminescu.
Opere XVII. Bibliografie. Colaborator,
periodicele: Gazeta literară, România
literară, Convorbiri literare, Cronica, Revue
Roumaine, Tălmăciri din limbile franceză şi
chineză. Membru: Uniunea Ziariştilor din
România (1977); Uniunea Scriitorilor din
România
(2006).
Consemnări
critice
favorabile, alte aprecieri publice. (I.I.M.).

VIŞOIANU, Ion If. (Măţău, Mioarele,
Muscel, 1876 - ?). Proprietar urban şi rural,
ofiţer de carieră, erou militar. Studii liceale şi
superioare
în
Capitală.
Combatant,
participarea României la Primul Război
Mondial
(1916-1918),
Frontul
din
Transilvania (1916), colonel, căzut pe câmpul
de luptă. Aureolat prin Argeş. Cartea eroilor
(1984), înscris pe monumentul din localitatea
natală, alte aprecieri publice antume şi
postume. (G.I.N.).
VIŞOIANU, Iosif I. (Văleni, Călineşti,
Muscel, 1922 - ?). Proprietar rural, funcţionar
public, militant politic. Participant activ la

293

ENCICLOPEDIA ARGEŞULUI ŞI MUSCELULUI
Stagiu: Paris, Franţa (1925-1927). Membru
marcant,
Partidul
Naţional
Ţărănesc,
susţinător al programului elaborat. Activitate
specializată: judecător, Tribunalul Ilfov
(1927-1930); avocat, Baroul Capitalei (19301947). Convertire profesională, cercetător
ştiinţific, chimie: laboratooare din Bucureşti
şi Piteşti (1947-1983). Invenţii brevetate.
Volum important (în colaborare): 75 de ani
de la introducerea primului timbru poştal
românesc. 1858-1933. Studii, analize,
rapoarte, reuniuni naţionale pe diverse teme.
Donator, cărţi valoroase şi piese de mobilier,
Biblioteca Judeţeană Dinicu Golescu Argeş.
Consemnări
memoriale:
Argeşeni
în
spiritualitatea românească, II (1988) şi O
viaţă printre cărţi, I (1997), de Silvestru D.
Voinescu (v.). Aprecieri publice antume şi
postume. (I.F.B.).

manifestările legionare din ianuarie 1941
(Bucureşti). Expatriat în Germania (19411945), lagărele Rostock, Buchenwald, Viena.
Paraşutat pe teritoriul României (1945),
integrat Grupului de rezistenţă armată
anticomunistă Ovidiu Găină, din Bucovina.
Interferenţe cu iniţiativele Grupului Haiducii
Muscelului (Argeş). Urmărit de Securitate,
arestat, cercetat, torturat, judecat, condamnat,
25 de ani muncă silnică şi zece ani degradare
civică, executaţi, parţial, în mai multe
penitenciare din ţară. Importante conexiuni
documentare cu dosarul Toma Arnăuţoiu (v.).
Diverse aprecieri publice antume şi postume.
(I.I.P.).
VIŞOIANU, Petre (Sfârşitul secolului
XIX – Prima jumătate a secolului XX).
Medic, balneologie, manager, proprietar
urban şi rural. Originar din Măţău, Mioarele,
Muscel. Suprafeţe de teren, clădiri, alte
bunuri cu valoare deosebită: Câmpulung
(Muscel); Vrăneşti (Călineşti); Piteşti
(Argeş). Liceul Teoretic, Ploieşti, Prahova
(1892), Facultatea de Medicină, Bucureşti
(1898). Stagii: Viena (Imperiul Habsburgic);
Paris (Franţa). Primul medic român
specializat în hidroterapie şi electroterapie.
Combatant, Primul Război Mondial: ofensiva
din Transilvania (1916); Frontul din Moldova
(1917). Diriginte fondator, Societatea
Balneară, Câmpulung. Activitate permanentă
(1898-1933), instituţii de profil: Piteşti
(director regional); Câmpulung; Bucureşti,
înalt funcţionar ministerial (secretar general,
consilier). Volum important: Valoarea
serului artificial (soluţii saline) în infecţiuni
şi toxemii (lavagiul sângelui). Studii, analize,
rapoarte, comunicări, reuniuni tematice.
Aprecieri comunitare antume şi postume.
(C.G.C.).

VIŞOIU, Emilia (n. Tarcău, Neamţ,
23 octombrie 1954). Inginer horticol,
cercetător ştiinţific principal I, publicistă.
Stabilită în Argeş, din 1978. Liceul Teoretic,
Bicaz, Neamţ (1973), Institutul Agronomic
Ion Ionescu de la Brad, Iaşi (1978). Doctorat,
ştiinţe agricole, Bucureşti (2001). Activitate
permanentă în Argeş: Cooperativa Agricolă
de Producţie, Câmpulung (1978-1983);
Muzeul Viticulturii şi Pomiculturii, Goleşti
(1983-1985); Staţiunea Agricolă, Albota
(1985-1988); Staţiunea de Cercetare şi
Producţie Viti-Vinicolă, Ştefăneşti (19882005); Institutul Naţional de Cercetare pentru
Biotehnologii în Horticultură,
Ştefăneşti
(2005~).
Volume
importante
(autor,
colaborare): Perfecţionarea biotehnologiei
de înmulţire in vitro a viţei de vie (2000);
Viticultura. Bazele producerii materialului
săditor cu valoare biologică ridicată (2002);
Biotehnologii ecologice cu aplicaţii în
horticultură şi viticultură (2006). Studii,
articole, reuniuni tematice naţionale şi
internaţionale, proiecte, granturi/contracte de
cercetare în domeniu. Aprecieri publice.
(C.D.B.).

VIŞOIANU, Petre P. (Câmpulung,
Muscel, 19 noiembrie 1902 – Piteşti, Argeş,
31 decembrie 1987). Jurist, proprietar rural şi
urban, publicist. Fiul lui Petre V. (v.).
Liceul/Colegiul Ion C. Brătianu, Piteşti
(1920), Universitatea din Bucureşti (1925).
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VIŞOIU, Ion D. (Sfârşitul secolului
XIX - Prima jumătate a secolului XX). Mare
proprietar funciar în Argeş. Întinse suprafeţe
de teren în localitatea Berislăveşti, plasa
Oltul, expropriate prin Legea pentru Reforma
Agrară din 23 martie 1945, adoptată de
guvernul condus de Petru Groza, ori deciziile
ulterioare. Retrocedări selective, către urmaşi,
după 1990. Surse arhivistice şi alte atestări
documentare. (I.I.Ş.).

Câmpulung.
Autentificare,
Tribunalul
Judeţului Muscel (1939), preşedintele
asociaţiei, Nicolae V. Constantinescu
(avocat). Diverse consemnări monografice.
Aprecieri comunitare antume şi postume.
(G.D.Ş.).
VIŞTEA MARE. Vârf dominant din
Masivul Făgăraş, aferent inclusiv judeţului
Argeş (2 527 m altitudine), integrat celor şase
înălţimi renumite ale zonei: Moldoveanu (2
543 m); Negoiu (2 535 m); Călţun-Lespezi (2
522 m), Vânătoarea lui Buteanu (2 507 m);
Dara (2 501 m). Catalogat al treilea loc de
referinţă în domeniu pentru Carpaţii
României, formând, împreună cu Vârful
Moldoveanu, simbolic, Trapezul/Marele
Trapez, asemănător unui acoperiş de casă,
aflat la interferenţa cu judeţul Braşov. Trasee
alpine pentru cercetare ştiinţifică, sport de
performanţă sau agrement, marcaje, refugii,
salvamontişti. Delimitare teritorială în situl
comunitar Natura 2000. Munţii Făgăraş şi
Piemontul Făgăraş. Numeroase consemnări
geografice, literare, turistice. (V.F.A.).

VIŞOIU, Ion Gh. (Măgureni, Prahova,
14 iulie 1923 – Piteşti, Argeş, 30 aprilie
2014). Inginer horticol, funcţionar de stat,
profesor, manager. Stabilit în Argeş, din 1952.
Şcoala de Horticultură Gradul II, Băneasa,
Ilfov (1944). Institutul Agronomic Nicolae
Bălcescu, Bucureşti (1950). Combatant, Al
Doilea Război Mondial, Frontul de Vest
(1944-1946). Activitate didactică: Şcoala
Profesională, Târgşor, Ploieşti, Prahova
(1950-1952); Şcoala Medie Tehnică de
Horticultură, Curtea de Argeş (1952-1954);
inspector şcolar, Regiunea Argeş (19541962). Distinct: vicepreşedinte, Consiliul
Agricol Regional, Argeş (1962-1968);
director tehnic, Direcţia Generală pentru
Agricultură şi Industrie Alimentară, Argeş
(1969-1971); şef serviciu/director tehnic,
Întreprinderea Viei şi Vinului/Vinalcool,
Argeş (1971-1984). Studii, articole, norme
tehnice, reuniuni tematice naţionale în
domeniu. Contribuţii directe la funcţionarea
unităţilor agricole din Argeş – Muscel, în
perioadele amintite. Implicări comunitare
permanente. Aprecieri publice antume şi
postume. (C.D.B.).

VITAN, Ion Gh. (n. Stăneşti, Corbi,
Muscel, 12 august 1935). Arhivist, manager,
publicist. Şcoala Medie Tehnică de Comerţ,
Râmnicu Vâlcea (1954), complementar,
Şcoala Medie Nicolae Bălcescu, Râmnicu
Vâlcea (1955), Facultatea de Istorie,
Bucureşti (1965). Activitate specializată în
Capitală: Arhivele Naţionale (1965-1988):
Şcoala Naţională de Perfecţionare Arhivistică
(1988-1996); director, Direcţia Bucureşti,
Arhivele Naţionale (1993-1997). Colaborări
didactice
universitare,
Facultatea
de
Arhivistică, Bucureşti (1994-1996). Volume
importante: Catalogul documentelor Ţării
Româneşti, IV (1981, în colaborare);
Documente privind Revoluţia de la 1848 în
Ţările Române, B, Ţara Românească (1982,
în colaborare); Anuar al Arhivelor
Municipiului Bucureşti, I-II (1997-1998,
coordonator); Stăneşti din judeţul istoric
Muscel. Documente. 1502-1967 (2002);
Primarii Bucureştilor. 1864-1949 (2009).

VIŞOIU CORNĂŢEANU, Gheorghe
(Sfârşitul secolului XIX – Prima jumătate a
secolului XX). Proprietar imobiliar, Bucureşti
şi Lereşti (Muscel), filantrop. Suprafeţe
montane, aparţinând Masivului Iezer-Păpuşa.
Donator: 500 m2 în golul alpin Iezerul Mare,
din apropierea lacului eponim (1939), pentru
construirea adăpostului Petre Catzian.
Beneficiar, Asociaţiei Drumeţilor din Munţii
Înalţi
ai
României/ADMIR,
Secţia
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constante în realizarea unor proiecte
comunitare din localitatea natală. Aprecieri
publice. (C.G.C.).

Studii, articole, comunicări, reuniuni tematice
naţionale şi internaţionale. Membru, diverse
foruri ştiinţifice în domeniu. Apropiat
proiectelor specifice zonei Argeş-Muscel.
Implicări comunitare permanente. Premiul
Eudoxiu Hurmuzaki al Academiei Române
(2011), Bucureşti, alte aprecieri publice.
(S.I.C.).

VLAD CĂLUGĂRUL (Secolul XV).
Fiul lui Vlad Dracul (v.), frate cu Vlad
Ţepeş (v.). Domn al Ţării Româneşti
(septembrie
1481~septembrie
1495),
stabilirea reşedinţei temporare la Glavacioc,
Argeş, unde a fost şi înhumat (astăzi,
aşezământ monahal, comuna Ştefan cel
Mare). Refacerea lăcaşului (o nouă ctitorie),
existent pe vremea lui Mircea cel Bătrân (v.),
relansat în istoria medievală de Radu cel
Mare (v.), Neagoe Basarab (v.), Petru Cercel
(1583–1585).
Contribuţii
la
evoluţia
ortodoxismului de factură autohtonă.
Nominalizat în Istoria municipiului Piteşti
(1988), alte atestări documentare. (C.I.N.).

VITAN, Radu N. (n. Stăneşti, Corbi,
Muscel, 2 septembrie 1934). Inginer
agronom, manager. Liceul Radu Greceanu,
Slatina, Olt (1953), Institutul Agronomic
Nicolae Bălcescu, Bucureşti (1959). Doctorat,
ştiinţe agricole, Bucureşti (1980). Activitate
specializată: şef fermă, Gospodăria Agricolă
de Stat, Vulpeşti, Buzoeşti, Argeş (19591961); inginer şef, Cooperativa Agricolă de
Producţie, Scorniceşti, Olt (1961-1973).
Distinct: director fondator, Întreprinderea de
Sere, Bascov, Argeş (1973-1993); director
general, Direcţia Generală pentru Agricultură
şi Industrie Alimentară, Argeş (1993-1996).
Studii, norme tehnice, analize, rapoarte,
reuniuni tematice naţionale şi internaţionale
în domeniu. Implicări în multe proiecte
lansate de oficialităţile din Argeş - Muscel.
Aprecieri publice. (C.D.B.).

VLAD CEL TÂNĂR/VLĂDUŢ (A
doua jumătate a secolului XV – Începutul
secolului XVI). Domn al Ţării Româneşti
(februarie 1510 – 23 ianuarie 1512),
consemnarea documentară, în premieră, sub
această titulatură, a oraşului Piteşti. Act
oficial voievodal (1 aprilie 1510). Contribuţii
la sporirea rolului acestuia
în istoria
tradiţională a Munteniei. Nominalizat în
Istoria municipiului Piteşti (1988), alte
atestări documentare. (C.I.N.).

VLAD, Aurelian (n. Leordeni, Muscel,
14 decembrie 1942). Medic primar,
endocrinologie, cercetător, cadru didactic
universitar,
Şcoala
Medie
Nicolae
Bălcescu/Colegiul Ion C. Brătianu, Piteşti,
Argeş (1961), Institutul de Medicină şi
Farmacie, Bucureşti (1967). Doctorat,
endocrinologie, Bucureşti (1971). Activitate
specializată: Facultatea de Medicină, Craiova,
Dolj (1971-1973); şef laborator, Institutul
pentru Controlul de Stat al Medicamentelor,
Bucureşti
(1973-1974);
Clinica
de
Endocrinologie, Timişoara (1974~). Profesor
asociat, Universitatea de Vest, Timişoara.
Volume (în colaborare), studii, comunicări,
reuniuni tematice naţionale şi internaţionale.
Membru, societăţi ştiinţifice de profil din
România şi Grecia (fondator), Statele Unite
ale Americii, Marea Britanie. Implicări

VLAD DRACUL (Sfârşitul secolului
XIV – Prima jumătate a secolului XV).
Prezumtiv: 1390-1447. Descendent al
Dinastiei Basarabilor. Fiul lui Mircea cel
Bătrân (v.), frate cu Mihail I (v.), Radu II
Prasnaglava (v.), Alexandru I Aldea (v.).
Domn al Ţării Româneşti (1436~1447).
Consemnarea documentară, în premieră a
judeţului Argeş (13 august 1437), legături
militare, urbanistice şi religioase cu acest
areal istoric. Implicare în politica europeană
a timpului, participarea la Cruciada de la
Varna (1444). Ctitorie, Palatul Domnesc al
Mitropoliei Curtea de Argeş, distrus, ulterior,
de cutremurul din 29 august 1471. I se
atribuie, legendar, Cetatea Poienari, Argeş.
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didactică permanentă în Piteşti (1970-2000):
Casa Pionierilor/Clubul Copiilor; Liceul de
Arte Dinu Lipatti. Numeroase expoziţii
personale
sau
de
grup:
Bucureşti
(1964~2006); Piatra Neamţ (1967); Galaţi
(1973); Piteşti (1974~); Sighetu Marmaţiei,
Maramureş (1975); Târgu Jiu, Gorj (1977),
Cluj Napoca (1978). Exprimări externe:
Ungaria (1979); Polonia (1987); Belgia
(1990); Franţa (1990); Olanda (1990). Lucrări
în mai multe colecţii publice şi particulare din
Belgia, Canada, Elveţia, Franţa, Grecia,
România. Distinct: mozaicul Imagini
argeşene, Silozul Fabricii de Pâine, PiteştiNord (1978, în colaborare); portretul Neagoe
Basarab, Galeria Domnitorilor, Muzeul
Judeţean Argeş (1988). Studii, articole,
referate, comunicări, reuniuni tematice
naţionale şi internaţionale. Emisiuni media.
Implicări constante în viaţa Cetăţii. Membru,
Uniunea Artiştilor Plastici din România,
fondator, Filiala Piteşti (1976), preşedinte
(1978-1980), alte aprecieri publice. (S.C.N.).

Contribuţii la evoluţia medievală a spaţiului
geografic amintit. Nominalizat în Istoria
municipiului Piteşti (1988), alte atestări de
arhivă. (C.I.N.).
VLAD, Gheorghe I. (Bezdead,
Dâmboviţa, 6 februarie 1927 – Bucureşti, 9
septembrie 1990). Inginer petrolist, manager,
demnitar, parlamentar. Activitate şi domiciliu
în Argeş (1955-1981). Liceul Industrial
Regele Mihai, Braşov (1947), Institutul de
Petrol
şi
Gaze,
Bucureşti
(1951).
Documentări externe. Activitate specializată:
tehnolog foraj, Schela de Petrol, Târgovişte,
Dâmboviţa (1951-1955); director, Schela de
Foraj, Valea Caselor, Dâmboviţa (19551958); director tehnic, Trustul de Petrol,
Piteşti, Argeş (1958-1981). Distinct: ministru,
Ministerul Petrolului, Bucureşti (7 septembrie
1981 – 26 octombrie 1984), guvernele Ilie
Verdeţ, respectiv Constantin Dăscălescu;
director, Trustul de Petrol, Bolintinu, Giurgiu
(1984-1990); deputat de Argeş în Marea
Adunare
Naţională,
circumscripţiile
electorale Găeşti (1965-1969) şi Poiana
Lacului (1969-1975), reprezentând Frontul
Democraţiei Populare.
Contribuţii la:
intensificarea ritmului extracţiei petrolului în
România; aplicarea unor tehnologii originale
pentru gestionarea erupţiei sondelor de mare
capacitate; extinderea reţelelor comunitare de
apă, gaze, drumuri, poduri, regularizări
hidrotehnice;
diversificarea
colaborării
internaţionale
în
domeniu.
Dezbateri
cetăţeneşti, iniţiative legislative, studii,
rapoarte, interviuri, reuniuni pe diverse teme.
Implicare în realizarea anumitor proiecte
lansate de oficialităţile din Argeş – Muscel.
Aprecieri publice antume şi postume.
(C.D.B.)

VLAD, Iulian (n. 23 februarie 1931).
Ofiţer de carieră, servicii speciale, general,
demnitar, parlamentar. Apropriat zonei Argeş
- Muscel prin demersuri sociale şi
administrative. Şcoala Medie Tehnică de
Comerţ/Colegiul Gheorghe Chiţu, Craiova,
Dolj (1951), Şcoala Militară de Ofiţeri,
Botoşani (1952), Facultatea de Drept,
Bucureşti. Stagii continentale. Membru
marcant,
Partidul
Comunist
Român.
Activitate permanentă, Ministerul de Interne,
Bucureşti: sef birou, şef serviciu, adjunct
direcţie, şef, Direcţia Învăţământ (19521974); comandant, Şcoala Militară de Ofiţeri,
Bucureşti (1974-1977); secretar de Stat
(1977-1984); ministru adjunct (1984-1987);
ministru
secretar
de
Stat,
şeful
Departamentului Securităţii Statului (19871989). Distinct: deputat de Argeş în Marea
Adunare Naţională, Circumscripţia Electorală
Domneşti (1985-1989), reprezentând Frontul
Unităţii Socialiste. Dezbateri comunitare,
propuneri legislative, reuniuni tematice de
interes major. Implicat în contracararea

VLAD, Ion N. (n. Galicea, Vâlcea, 1
ianuarie 1941). Artist plastic, pictură, artă
monumentală, profesor, desen. Stabilit la
Piteşti, Argeş, din 1970. Liceul/Colegiul
Dinicu Golescu, Câmpulung, Argeş (1963),
Institutul Pedagogic, Bucureşti, (1967), Clasa
Marin Gherasim, Răzvan Stoica. Activitate
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Europene şi Relaţii Internaţionale. Volume
reprezentative: Imagini ale identităţii
naţionale.
România
şi
expoziţiile
internaţionale de la Paris (2001),
Propagandă şi identitate. România la
expoziţiile universale belgiene (2001),
Ecouri româneşti în presa franceză (2004).
Numeroase articole, studii şi comunicări în
ţară şi străinătate. Membru în colegiile
editoriale şi redacţionale ale mai multor
publicaţii. (A.T.C.).

evenimentelor revoluţionare din decembrie
1989. Arestat (31 decembrie 1989), anchetat,
judecat, condamnat,
24 de ani, pentru
represiunile de la Timişoara şi Bucureşti,
executaţi parţial. Eliberat în 1993. Aprecieri
publice controversate. (C.D.B.).
VLAD, Iulian A. (n. Călineşti, Argeş,
17 august 1961). Inginer zootehnist,
manager,
publicist.
Liceul
Industrial
Construcţii Maşini, Topoloveni, Argeş
(1980), Facultatea de Zootehnie, Bucureşti
(1986). Doctorat, ştiinţe agricole, Bucureşti
(1998). Stagii: Anglia, Elveţia, Franţa, Italia.
Şef fermă, Întreprinderea Agricolă de Stat,
Piteşti, Argeş (1986-1988). Activitate
didactică, Facultatea de Zootehnie, Institutul
Nicolae Bălcescu, Bucureşti (1988~). Volume
importante (autor, coordonator, colaborare):
Comportamentul şi confortul la animale
(2000); Bazele tehnologice de etiologiefiziologie (2004); Dicţionar poliglot de
etiologie-fiziologie (2004); Tratat de caprine
(2003); Noţiuni teoretice de agrotehnică,
mecanizare şi zootehnie (2004). Studii,
referate, comunicări, reuniuni tematice
naţionale şi internaţionale. Membru, diverse
foruri profesionale în domeniu, alte aprecieri
publice. (C.D.B.).

VLAD, Laurenţiu (n. Piteşti, Argeş, 19
iunie 1967). Cercetător ştiinţific, istorie,
profesor
universitar.
Liceul
Nicolae
Bălcescu/Colegiul Ion C. Brătianu, Piteşti
(1986), Universitatea Bucureşti (1991).
Doctorat, istoria mentalităţilor, Bucureşti
(1999). Stagii în Belgia, Franţa, Grecia (19921993). Activitate de cercetare, Institutul de
Studii Sud-Est Europene, Bucureşti (1991~).
Preocupări didactice, Facultatea de Ştiinţe
Politice, Universitatea Bucureşti (1991~).
Volume importante: Timpul istoriei (1998, în
colaborare);
România
şi
expoziţiile
universale de la Paris. 1867-1937 (2001);
România la expoziţiile universale belgiene.
1897-1935 (2001); De la pravilă la
constituţie. O istorie a începuturilor
constituţionale
româneşti
(2002,
în
colaborare); Ecouri româneşti în presa
franceză (2004). Numeroase studii, articole,
comunicări, reuniuni tematice naţionale şi
internaţionale. Membru, diverse foruri
specializate ori colegii redacţionale autohtone
sau continentale. Implicări comunitare
permanente. Aprecieri publice. (I.I.M.).

VLAD ÎNECATUL (Sfârşitul secolului
XV - Prima jumătate a secolului XVI). Domn
al Ţării Româneşti (iunie 1530 – septembrie
1532), consemnarea documentară a Cetăţii
Piteşti (2 mai 1532) şi a Scaunului Piteşti (28
mai 1532). Integrarea toponimiei şi a culturii
urbane argeşene în construcţia feudalităţii
clasice. Nominalizat în Istoria municipiului
Piteşti (1988), alte atestări de arhivă.
(C.I.N.).

VLAD,
Nicolae
N.
(Pucheni,
Dâmboviţa, 30 ianuarie 1920 – Piteşti, Argeş,
4 februarie 1977). Profesor, gradul I, istorie,
manager, om de cultură, publicist. Stabilit la
Piteşti, din 1952. Şcoala Normală/Colegiul
Pedagogic Carol I, Câmpulung, Muscel
(1940), Universitatea Constantin I. Parhon,
Bucureşti (1955). Combatant, Al Doilea
Război Mondial, Frontul de Vest (1945).
Învăţător: Şcoala Butculeşti, Teleorman

VLAD, Laurenţiu (n. Piteşti, Argeş, 19
iunie 1967). Profesor universitar. Absolvent
al Liceului Nicolae Bălcescu, Piteşti,
Facultate de Istorie, Universitatea Bucureşti.
Doctor în istorie. Activitate didactică şi de
cercetare, Universitatea Bucureşti, Facultatea
de Ştiinţe Politice, şeful catedrei de Studii
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Cancelariei medievale de la Piteşti (28 august
1533). Implicare în lupta antiotomană,
declanşată de habsburgi, finalizată, tragic, la
Piteşti (29 iulie 1534). Contribuţii privind
relansarea reşedinţelor oficiale, Câmpulung şi
Curtea de Argeş, în perimetrul preocupărilor
medievale clasice autohtone. Nominalizat în
Istoria municipiului Piteşti (1988), alte
atestări de arhivă. (C.I.N.).

(1942-1945); Şcoala de Aplicaţie, Câmpulung
(1946-1948). Distinct: inspector şcolar,
Câmpulung
(1948-1950);
Ministerul
Învăţământului,
Bucureşti
(1950-1951);
Secţia Regională de Învăţământ şi Cultură
Argeş (1951-1958), şef secţie (1952-1958).
Profesor titular (1958-1977) şi director (19581964),
Şcoala
Medie/Liceul
Nicolae
Bălcescu/Colegiul Ion C. Brătianu, Piteşti.
Temporar, preşedinte: Comisia Regională
pentru Ştiinţă şi Cercetare Argeş; Comitetul
Regional pentru Cultură şi Artă, Argeş.
Volum important (în colaborare): Monografia
Liceului Nicolae Bălcescu din Piteşti. 18661966 (1966), reeditare postumă (1991), ediţie
revizuită, Tudor Popescu, Constantin
Fulgeanu (v.). Numeroase studii, articole,
comunicări, reuniuni tematice
naţionale.
Fondator, Cabinetul de Istorie al liceului
(1972). Implicări constante în viaţa Cetăţii.
Profesor emerit, alte aprecieri publice antume
şi postume. (C.M.V.).

VLAICU/VLADISLAV I (Secolul
XIV). Domn al Ţării Româneşti (16
noiembrie 1364 – prezumtiv, 1377), reşedinţă
la Câmpulung (1364-1369) şi Curtea de
Argeş (1369-1377), al doilea descendent
direct al dinastiei autohtone tradiţionale, fiul
lui Nicolae Alexandru (v.), nepotul lui
Basarab I Întemeietorul (v.). Consemnat,
frecvent,
Vlaicu-Vodă.
Consolidarea
statalităţii, acţiuni diplomatice, parţial eşuate,
propuse Ungariei, victorii în confruntări cu
armata regală maghiară (1368) şi oastea
otomană (1369), stăpâniri vremelnice în
Transilvania, domeniile Severin, Amlaş,
Făgăraş, ori la sudul Dunării. Colaborări sau
înrudiri cu suverani bulgari, sârbi, moldoveni.
Primul
Privilegiu comercial, acordat
negustorilor braşoveni (20 iunie 1368, scris în
latină). Stimularea activităţilor economice şi
administrative interne, emiterea primelor
monede ale Munteniei (aproximativ, 1365),
ducaţi, dinari, bani. Apărarea ortodoxiei:
întemeierea
Mănăstirii
Vodiţa,
din
Vârciorova, Mehedinţi, construită (13701375) cu ajutorul călugărului Nicodim;
înfiinţarea Mitropoliei Severinului (1370);
finalizarea lucrărilor la Biserica
Sfântul
Nicolae Domnesc, Curtea de Argeş, unde este
înhumat;
ctitor
fondator,
Mănăstirea
Cotmeana (1377); opoziţie faţă de
expansiunea catolicismului în spaţiile
autohtone. Contribuţie hotărâtoare la definirea
rolului istoric medieval al zonei ArgeşMuscel. Nominalizat în Istoria municipiului
Piteşti (1988), alte atestări de arhivă.
(V.G.N.).

VLAD ŢEPEŞ (Secolul XV). Domn al
Ţării Româneşti (1448; 1456-1462; 1476).
Fiul lui Vlad Dracul (v.), frate cu Vlad
Călugărul (v.). Implicări constante în politica
europeană
a
timpului.
Personalitate
controversată a istoriei universale, suprapus,
uneori, eroului zugrăvit în Mitul Dracula (v.).
Legături statornice cu vechile reşedinţe
medievale, Curtea de Argeş, Câmpulung,
Piteşti, refacerea şi extinderea Cetăţii
Poienari. Colaborări cu căpitani şi alţi
demnitari originari din acest spaţiu tradiţional.
Contribuţii la redimensionarea potenţialului
de apărare al arealului amintit, după stabilirea
reşedinţei voievodale la Bucureşti. Stimularea
relaţiilor comerciale cu Transilvania şi
Ungaria. Nominalizat în Istoria municipiului
Piteşti (1988), alte atestări de arhivă. (C.I.N.).
VLAD VINTILĂ DE LA SLATINA
(A doua jumătate a secolului XV – Prima
jumătate a secolului XVI). Domn al Ţării
Româneşti (18 septembrie 1532 – 10 iunie
1535), fiu nelegitim al lui Radu cel Mare
(v.) Hrisov voievodal, purtând pecetea
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VLAICU, Marin Gh. (Recea, Argeş, 4
septembrie 1940 – Bucureşti, 1 ianuarie
2006). Profesor gradul I, limba şi literatura
română, inspector şcolar, publicist. Şcoala
Medie Nr. 1/Colegiul Ion C. Brătianu, Piteşti
(1957), Institutul Pedagogic de Învăţători,
Bucureşti (1960), Institutul Pedagogic (de trei
ani),
Bucureşti
(1967),
Universitatea
Bucureşti (1976). Activitate didactică
permanentă în Argeş: şcolile Deagurile (19601964) şi Recea (1964-1990); Inspectoratul
Şcolar Judeţean (1990~2003). Temporar,
Şcoala Nr. 4 Traian, Piteşti. Gradul I din
1983. Animator cultural, formaţii artistice de
amatori (cor, dansuri populare, teatru).
Volume importante (în colaborare): Dicţionar
de termeni literari (2003); Îndrumător
ortografic, ortoepic şi morfologic (2005);
ABC matematic (2005). Articole, studii,
referate, comunicări, reuniuni tematice în
domeniu. Iniţiativă distinctă: înfrăţirea
şcolilor din Recea şi Cornăţel (Buzoeşti) cu
instituţii similare franceze. Membru: Comisia
Naţională a Olimpiadei de Limba şi Literatura
Română; Comisia Naţională pentru Programe
şcolare, alte aprecieri publice antume şi
postume. (M.G.R.).

Vlasie (1993); Paralela 45 (1994); proprietar,
Tipografia Graficprint, Piteşti. Membru,
Uniunea Scriitorilor din România, filialele:
Piteşti (2002-2010, preşedinte fondator, 10
martie 2002); Bucureşti (2010~). Consemnări
critice favorabile, premii naţionale şi
internaţionale în domeniu. Implicări constante
în viaţa Cetăţii. Aprecieri publice. (M.M.O.).
VLĂDĂIANU, Ilie (1773 - ?). Mare
proprietar urban şi rural, slujitor al Curţii
Domneşti de la Bucureşti, funcţionar de stat.
Suprafeţe de teren, case, alte bunuri cu
valoare deosebită, Câmpulung, Muscel
(Mahalaua Popa Ene) şi localităţi apropiate.
Nominalizat
în
Catagrafia
oraşului
Câmpulung din 1838, origine autohtonă, titlu
de boier treti logofăt, slugi, robi ţigani.
Judecător, Tribunalul Muscel. Diverse
consemnări documentare antume sau
postume. (S.I.C.).
VLĂDESCU (Secolul XVII~). Familie
tradiţională din Muscel. Mari proprietari
funciari, demnitari medievali, importanţi
dregători în Divanul Domnesc, oameni
politici ai modernităţii. Întinse suprafaţe de
pământ, valoroase bunuri, ctitorii, iniţiative
civile şi eclesiastice la Vlădeşti, Aninoasa,
alte localităţi din judeţele Munteniei. Mai
cunoscuţi, antecesorii: Bodin (v.), Tudoran I
(v.) şi urmaşii Pârvu (v.), Badea (v.),
Tudoran II (v.), Şerban (v). Contribuţii
deosebite la evoluţia societăţii româneşti în
perioadele invocate. Familii eponime, pentru
judeţul Muscel, în etapele următoare.
Numeroase atestări documentare. (F.C.P.).

VLASIE, Călin H. (n. Buzău, 21 mai
1953). Scriitor, psiholog, editor, manager.
Stabilit în Argeş, din 1968. Licel Nicolae
Bălcescu/Colegiul Ion C. Brătianu, Piteşti
(1972), Universitatea Bucureşti (1978).
Activitate didactică, defectologie: Şcoala
Ajutătoare, Tâncăbeşti, Snagov, Ilfov (19781980); Centrul Logopedic, Piteşti (19801982), psiholog - logoped, Laboratorul de
Sănătate Mintală, Piteşti (1982-1990).
Volume importante (versuri): Neuronia
(1981; 2003, ediţie bilingvă, românofranceză);
Laborator
spaţial
(1984);
Întoarcerea în viitor (1990); Un timp de vis
(1993); Poezie şi psihic (2003, eseuri).
Colaborări, revistele: Amfiteatru; Ateneu;
Luceafărul, România literară; Vatra. Editor
temporar la Piteşti, publicaţiile: Calende.
Serie nouă; Argeş. Patron fondator, editurile:
Calende (1991); Didactica nova (1993);

VLĂDESCU, Badea T. (Secolul
XVII). Mare proprietar funciar al Ţării
Româneşti, demnitar medieval. Originar, ca
familie tradiţională, din Vlădeşti, Muscel.
Fiul lui Tudoran I V. (v.), frate cu Pârvu V.
(v.). Slujbaş domnesc: logofăt, paharnic,
pârcălab, clucer, mare postelnic, mare clucer,
mare paharnic, capuchehaie. Întinse suprafeţe
de teren, case, alte bunuri cu valoare
deosebită, ctitorii în localităţi din Argeş şi
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expert, Comisia Economică a Regiunii Argeş
(1967-1968);
inginer-şef,
Întreprinderea
Centrale Electrice, Brazi, Prahova (19681972); director, Centrala Electrică de
Termoficare,
Piteşti-Nord
(1972-1986);
director general, Întreprinderea de Centrale
Electrice, Piteşti-Sud (1986-1995). Inovaţii
brevetate. Gestionarea unui important
program de investiţii sectoriale: coordonarea
redimensionării
sistemului
amintit
în
condiţiile industrializării intensive şi creşterii
demografiei urbane din Argeş-Muscel;
adaptarea instalaţiilor pentru folosirea
energiei electrice, prin renunţarea la cărbune,
în furnizarea energiei termice; valorificarea
unor surse alternative (abur tehnologic de la
Rafinăria Piteşti) pentru noile cartiere din
Piteşti. Numeroase analize, rapoarte, reuniuni
tematice naţionale. Implicări constante în
realizarea anumitor proiecte comunitare.
Aprecieri publice. (M.M.B.).

Muscel, fondator, satul Vlădeşti (Tigveni).
Contribuţii la evoluţia economiei agrare şi a
instituţiilor statului din perioada amintită.
(S.I.C.).
VLĂDESCU, Constantin (1782 - ?).
Proprietar urban şi rural, slujitor al Curţii
Domneşti de la Bucureşti. Suprafeţe de teren,
case, alte bunuri cu valoare deosebită,
Câmpulung, Muscel (Mahalaua Târgului) şi
localităţi
apropiate.
Nominalizat
în
Catagrafia oraşului Câmpulung din 1838,
origine autohtonă, titlu de boier şătrar, avere
potrivită, slugi, robi ţigani. Diverse
consemnări documentare antume sau
postume. (S.I.C.).
VLĂDESCU, Gheorghe N. (Sfârşitul
secolului XIX – Prima jumătate a secolului
XX. Originar din Bughea, Muscel. Editor,
publicist, proprietarul tipografiei, legătoriei şi
librăriei din Câmpulung, Muscel (1898),
aparţinând, anterior, lui Gheorghe Th. Sârbu,
decedat. Bunuri preluate prin căsătorie cu
Maria Sârbu (moştenitoare). Iniţiative
distincte: administrator, revista Prietenul
nostru (1923); proprietar, ziarul Curierul
(1932–1933), apărute la Câmpulung, difuzare,
judeţele Argeş, Braşov, Dâmboviţa, Olt,
Muscel, Vâlcea. Investiţii speciale pentru
dotarea tipografiei şi a secţiilor adiacente cu
utilaje aduse din Transilvania sau Bucureşti,
transformarea unităţii amintite în reper al
timpului. Producţie diversificată (cărţi,
periodice, ilustrate, imprimate, papetărie),
colaborări cu importanţi autori ai timpului,
succese prevalente comparativ cu alte
preocupări urbane asemănătoare. Implicări
constante în viaţa Cetăţii. Aprecieri publice
antume şi postume. (G.F.C.).

VLĂDESCU, Luca M. (Piteşti, Argeş,
31 august 1868 - ?). Ofiţer de carieră,
artilerie,
infanterie,
general.
Studii
specializate în România. Activităţi adecvate:
regimentele de artilerie 5, 9, 2, 10, 3, 8, 12
(1889-1903), sublocotenent~căpitan; unităţi
de infanterie, Constanţa, Focşani (Vrancea),
Târgovişte
(Dâmboviţa).
Comandant:
cercurile de Recrutare Dâmboviţa şi Ilfov
(locotenent
colonel);
Regimentul
80
Infanterie; Brigada IV Infanterie (colonel).
Misiuni operative, Primul Război Mondial
(1916-1918). General de brigadă în rezervă
(1918). Importante decoraţii române sau
străine, alte aprecieri publice antume şi
postume. (G.I.N.).
VLĂDESCU, Mihail C. (Câmpulung,
Muscel, 21 aprilie 1865 – Bucureşti, 2 martie
1944). Mare proprietar urban şi rural,
profesor
universitar,
ştiinţe
naturale,
demnitar, parlamentar. Studii liceale şi
superioare: Bucureşti (1879-1884); Germania
(1884); Franţa (1885-1888). Doctorat,
botanică, Sorbona, Paris (1889). Activitate
didactică permanentă, universităţile din Iaşi

VLĂDESCU, Ion B. (n. Bălileşti,
Muscel, 18 octombrie 1932). Inginer,
energetică,
manager.
Studii
liceale,
Câmpulung (1950), Institutul Politehnic,
Bucureşti (1959). Activitate permanentă în
domeniul termoficării: Schitu Goleşti, Argeş
(1959-1966), şef termocentrală (1962-1966);
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VLĂDESCU, Pompiliu (Hârtieşti,
Muscel, 1872 - ?). Mare proprietar urban şi
rural, jurist, parlamentar. Liceul Matei
Basarab, Bucureşti (1891), Facultatea de
Drept, Bucureşti (1896). Întinse suprafeţe de
teren, case, alte bunuri cu valoare deosebită,
Hârtieşti, Davideşti (Muscel), Piteşti (Argeş).
Magistrat, Tribunalul Argeş (1898-1904).
Avocat, Baroul Argeş (1904-?), apărarea
intereselor unor familii cunoscute din zona
invocată. Renumit în domeniu. Membru
marcant, Partidul Conservator, deputat în
Parlamentul României, Colegiul II Argeş
(1911-1912),
propuneri
legislative,
interpelări. Volum important: Capacitatea
juridică a femeii măritate. Studii, articole,
comentarii, interpelări pe diverse teme.
Consemnat în Albumul Corpului Avocaţilor
din România (1911). Aprecieri publice
antume şi postume. (A.A.D.).

(1888-1895) şi Bucureşti (1895-1936), decan,
Facultatea de Ştiinţe (1915-1919), rector
(1920-1923), director, Institutul Botanic
(1895-1936). Numeroase scrieri în domeniul
enunţat.
Membru
marcant:
Gruparea
Liberalilor Radicali Gheorghe Panu (Iaşi);
Partidul Conservator; Partidul ConservatorDemocrat. Distinct, ministru: Culte şi
Instrucţiune (22 decembrie 1904 – 24
octombrie 1906), guvernul Gheorghe Grigore
Cantacuzino; Domenii (17 decembrie 1921 –
17 ianuarie 1922), guvernul Dumitru/Take
Ionescu; Partidul Poporului (Alexandru
Averescu). Deputat de Muscel (1901-1909),
reprezentând Partidul Conservator, iniţiator,
Casele Rurale. Senator în mai multe
legislaturi. Dezbateri, interpelări, adunări
electorale, reuniuni pe diverse teme.
Contribuţii
directe
la:
înfiinţarea
Gimnaziului/Liceul
Dinicu
Golescu,
Câmpulung (1894); finalizarea sediului
Primăriei Orăşeneşti (1907); deschiderea
Şcolii Primare din Bughea de Sus (Muscel).
Vicepreşedinte, Societatea de Ştiinţe din
România (1901-1936), preşedinte, Liga
Culturală, Bucureşti (1897-1903), alte
importante responsabilităţi obşteşti. Diverse
atestări documentare. Aprecieri publice
antume şi postume. (M.M.B.).

VLĂDESCU, Şerban P. (A doua
jumătate a secolului XVII – Începutul
secolului XVIII). Mare proprietar funciar,
demnitar medieval. Originar, ca familie
tradiţională, din Vlădeşti, Muscel, fiul lui
Pârvu V. (v.). Slujitor al Curţii Domneşti de
la Bucureşti. Înalte titluri, acordate de
voievozii Şerban Cantacuzino (1678-1688)
şi Constantin Brâncoveanu (v.): mare armaş;
mare comis; ispravnic de Câmpulung (13
septembrie 1697 – 10 august 1700);
ispravnic de Craiova, Dolj (1706-1711);
mare clucer (1714-1715). Solie, nefinalizată,
la Viena, Imperiul Habsburgic (1688).
Preocupări pentru menţinerea Cancelariei
Ţării Româneşti în etapa premergătoare
instaurării regimului fanariot din Muntenia.
Importante atestări documentare. (S.I.C.).

VLĂDESCU, Pârvu T. (Secolul
XVII). Mare proprietar funciar al Ţării
Româneşti, demnitar medieval. Originar din
Vlădeşti, Muscel, fiul lui Tudoran I. V.(v.).
Slujbaş al Curţii Domneşti de la Bucureşti:
logofăt, spătar, vornic, pitar, vistier II, mare
vistier (1655-1658). Opozant ferm al politicii
promovate de voievodul muntean, Mihnea III
Radu (1658-1659), privind relaţiile cu
Imperiul Otoman. Considerat trădător, ucis
în tabăra militară de la Gura Teleajenului
(august 1658). Ctitor, Biserica din Vlădeştii
de Sus (1656), piatră tombală în incinta
aşezământului eclesiastic. Contribuţii la
consolidarea structurilor feudale clasice în
societatea autohtonă a timpului. (S.I.C.).

VLĂDESCU,
Tudoran
(I)
B.
(Sfârşitul secolului XVI – Prima jumătate a
secolului XVII). Originar, ca familie
tradiţională,
din
Vlădeşti,
Muscel.
Descendent al familiei jupanului Bodin (v.).
Mare proprietar funciar, demnitar medieval.
Întinse suprafeţe de teren, case, alte bunuri
cu valoare deosebită, localităţile Vlădeşti şi
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Aninoasa (Muscel). Contemporanul lui
Mihai Viteazul (v.) şi urmaşilor acestuia.
Slujitor al Curţii Domneşti de la Bucureşti
(20 mai 1598 – 15 iulie 1635): pitar, sluger,
mare pitar, mare sluger. Numeroase atestări
documentare. (S.I.C.).

Constantin şi Elena (21 mai); Sfântul Dimitrie
(26 octombrie). Turism rural. Trasee rutiere
spre Piteşti, Câmpulung, Curtea de Argeş.
Înfrăţire cu Cerenzia (Italia). Scrieri
monografice: Ion Stroe, Steluţa Stroe (2006,
2007,
2010).
Importante
consemnări
geografice, istorice, economice, spirituale.
(G.I.C.).

VLĂDESCU, Tudoran (II) I. (16201690). Mare proprietar funciar, demnitar
medieval. Originar, ca familie tradiţională,
din Vlădeşti, Muscel. Slujitor al Curţii
Domneşti de la Bucureşti: paharnic (1
martie 1653 – august 1664), clucer, mare
pitar, agă, mare stolnic, mare clucer. Întinse
suprafeţe de teren, case, alte bunuri cu
valoare deosebită, Aninoasa, Muscel. Acuzat
de infidelitate faţă de poruncile domneşti pe
timpul unei campanii otomane în Polonia.
Călugărit,
monahul
Teodosie,
ctitor
Mănăstirea Aninoasa (1677), înzestrată cu
numeroase moşii. Alte iniţiative eclesiastice.
Importante contribuţii la: definirea ierarhiei
medievale
autohtone;
consolidarea
ortodoxismului românesc; sporirea rolului
puterii voievodale în etapele amintite.
(S.I.C.).

VLĂDOIANU, Luca Ş. (Piteşti, Argeş,
22 august 1858 - ?). Ofiţer de carieră,
infanterie, geniu, general. Pregătire adecvată
în România. Activitate de comandă:
Batalionul 1 Vânători; batalioanele I şi II
Geniu; Regimentul I Geniu; Regimentul
Vâlcea Nr. 2; Regimentul Gorj Nr. 18;
Regimentul Argeş Nr. 4. Responsabilităţi
distincte: Serviciul Comandamentelor (1891),
maior; Corpul 4 Armată (1903), colonel.
General de brigadă în rezervă (1910). Ordine
şi medalii române, alte aprecieri publice
antume sau postume. (G.I.N.).
VLĂDOIU, Nasty Marian Em. (n.
Piteşti, Argeş, 11 august 1972). Jurist, cadru
didactic
universitar,
analist
militar.
Liceul/Colegiul Zinca Golescu, Piteşti (1991),
Universitatea Nicolae Titulescu, Bucureşti
(1996). Stagii în domeniul apărării naţionale
(2002; 2003; 2004). Doctorate: ştiinţe militare
(2005); drept (2006), Bucureşti. Avocat,
Baroul Bucureşti (1997~). Preocupări
didactice în Capitală: Şcoala Superioară de
Jurnalistică (2002-2003); Colegiul Naţional
de
Apărare
(2004~).
Activitate
complementară: camerele de Comerţ România
- Marea Britanie (2006-2008) şi România Israel (2008~); Curtea Internaţională de
Arbitraj Comercial (2009~). Fondator,
Asociaţia de Luptă Antifraudă din România.
Scrieri importante: Legislaţia internaţională
referitoare la prevenirea şi combaterea
terorismului mondial (2002); Protecţia
informaţiilor (2005); Mijloace jurisdicţionale
de rezolvare a diferendelor internaţionale
(2006); Implicarea NATO în mediul de
securitate
din
Afganistan
(2007);
Contenciosul
constituţional
(2009).

VLĂDEŞTI (Secolul XV~). Comună
din judeţul Argeş, pe râul Bratia, aparţinând,
tradiţional, Muscelului, satele: Vlădeşti,
Coteasca, Drăghescu, Putina. Suprafaţă: 38, 9
km2. Locuitori: 3 100 (1971); 3 186 (2008).
Atestare documentară medievală: Vlădeşti
(1437). Biserici: Vlădeştii de Sus (1656);
Prislop (1882); Vlădeştii de Jos (1896); cruci
de piatră, Vlădeşti (1600, 1844). Monument al
eroilor: Vlădeşti (1916-1918; 1941-1945).
Şcoală (1838); cămin cultural (1948);
bibliotecă publică (1949). Banca Populară
Bratia. Cooperativă agricolă de producţie
(1960-1989). Areal pomicol, zootehnic,
forestier. Arhitectură specifică zonei colinare,
textile de interior, obiecte de îmbrăcăminte,
olărit, folclor literar, muzical, coregrafic.
Ansamblurile de cântece şi dansuri populare:
Bratia; Brătioara. Secţie externă, Şcoala de
Arte şi Meserii, Piteşti. Târguri periodice:
Sfântul Gheorghe (23 aprilie); Sfinţii Împăraţi
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Stagii externe: Statele Unite ale Americii
(1989; 1990). Doctorat, literatură (2001).
Activitate în domeniu, unităţi economice sau
de învăţământ general, liceal ori superior, din
Mureş şi Argeş (1965-1987). Distinct,
preocupări sistematizate: Institutul Pedagogic,
Piteşti, Secţia Studenţi Străini (1976-1985);
universităţile Seattle şi Potland, Statele Unite
ale Americii (1987-2005). Volume importante
(autor, coautor): Ghid de conversaţie românarab (1975); Limba română pentru studenţi
străini. Profil tehnic (1980; 1983);
Gramatica limbii române. Sinopsis (1987);
Limba română în exil, I, II (2014). Studii,
articole, comentarii, referate, reuniuni
tematice
naţionale
şi
internaţionale.
Demersuri permanente pentru difuzarea
spiritualităţii autohtone în spaţii transatlantice.
Preocupări
literare
(versuri,
proză).
Colaborări, publicaţii din: Las Vegas, Seattle,
Maryland, Portland, Tampa. Legături
statornice cu instituţii de cultură din Argeş şi
Vâlcea. Aprecieri comunitare. (C.M.V.).

Colaborator, publicaţiile Gardianul şi
Cronica Română, Bucureşti. Numeroase
studii, articole, referate, comunicări, reuniuni
tematice interne şi internaţionale. Membru,
diverse foruri profesionale în domeniu, alte
aprecieri publice. (A.A.D).
VLĂDUCĂ, Gheorghiţă (Cetăţeni,
Muscel, 23 iunie 1941 - Bucureşti, 12
noiembrie 2006). Cercetător ştiinţific, fizică,
profesor universitar. Şcoala Medie Nicolae
Bălcescu/Colegiul Ion C. Brătianu, Piteşti,
Argeş
(1959),
Universitatea
din
Leningrad/Sankt Petersburg, Federaţia Rusă
(1965). Doctorat, fizică nucleară, Bucureşti
(1973). Documentări externe. Activitate
permanentă,
Facultatea
de
Fizică,
Universitatea Bucureşti (1966-2006). Profesor
(1991), conducător de doctorat. Colaborări
constante, Institutul de Fizică Atomică,
Bucureşti (1970-2006), preocupări privind
reacţiile nucleare de fisiune, fondator, şcoală
naţională în domeniu. Volume importante:
Reacţii nucleare şi fisiunea nucleară (1981);
Fizica nucleară (1987; 1990); Reacţii
nucleare neutronice (1995); Probleme de
fizică nucleară (1997). Numeroase studii,
articole, comunicări, reuniuni tematice
naţionale şi internaţionale. Editor iniţiator,
revista Supliment de Fizică (numere
bilingve). Contribuţii esenţiale la pregătirea
lotului
României
pentru
olimpiadele
internaţionale din China, Cuba, Finlanda,
Statele Unite ale Americii. Membru, diverse
foruri ştiinţifice autohtone sau continentale.
Premiul Dragomir Hurmuzescu al Academiei
Române, Bucureşti (1971), alte aprecieri
publice antume şi postume. (E.F.H.).

VLĂSCEANU, Mircea V. (Călineşti,
Muscel, 11 iunie 1946 – Piteşti, Argeş, 24
decembrie 1989). Lucrător industrial. Studii
liceale în Piteşti (1964). Activitate productivă,
Întreprinderea de Piese Auto/Întreprinderea de
Autoturisme, Colibaşi/Mioveni, Argeş (19641989). Implicat în evenimentele revoluţionare
din decembrie 1989, la Piteşti. Împuşcat
mortal, zona Spitalul Judeţean de Adulţi
Argeş (24 decembrie 1989). Titlul de ErouMartir al Revoluţiei Române (28 octombrie
1991), alte aprecieri publice antume şi
postume. (R.P.C.).
VOCEA ARGEŞULUI (1881-1882;
1912-1913; 1918~1931). Publicaţie periodică,
apărută, cu intermitenţe, la Piteşti şi Curtea de
Argeş. Trei serii: 1. Săptămânal de opoziţie
antiliberal, primul număr, Piteşti, Argeş,
decembrie 1881; deviză, Fapte, nu vorbe!
Texte de Alexandru Lahovari. Imprimare,
Tipografia Gheorghe Popescu, Piteşti. 2. Ziar
independent, primul număr, Curtea de Argeş,
24 mai 1912; girant-responsabil, Alexandru

VLĂDUŢU, Ion (n. Sineşti, Vâlcea, 4
iulie 1940). Profesor, limba română, limba
engleză, cadru didactic universitar, translator.
Domiciliat la Piteşti, Argeş (1969-1987).
Stabilit în Statele Unite ale Americii. Şcoala
Medie
Zlatna,
Alba
(1956-1960),
Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj Napoca,
specializările: limba şi literatura română
(1965); limba şi literatura engleză (1976).
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Partidului
Comunist
Român,
afiliat
Internaţionalei a III-a, aprobarea noului Statut
(21 de capitole). Arestat, cercetat, implicat în
Procesul din Dealul Spirii, protest adresat
Adunării Deputaţilor, eliberat (septembrie
1922). Susţinerea doctrinei amintite în
perioada
ilegalităţii
(1924-1944).
Responsabilităţi oficiale ulterioare: primar,
Rădeşti, Muscel (1945-1947), preşedinte,
Comitetul local pentru Reforma agrară, alte
funcţii publice (1948-1955). Nominalizat în
documentele timpului, articole de presă,
amintiri,
interviuri.
Diverse
aprecieri
comunitare antume şi postume. (I.I.Ş.).

N. Enescu (căpitan). Imprimare, Tipografia
Alexandru Valescu. 3. Săptămânal, primul
număr, Piteşti, 16 noiembrie 1918,
subintitulat Organ al Partidului Naţional –
Liberal din Judeţul Argeş. Girant-responsabil,
Constantin Zamfirescu (v.). Colaboratori:
Honoriu Bănescu (v.), Nicolae Brânzeu (v.),
Ion D. Ghinescu (v.), Constantin Mocanu (v.),
Chiriţă
Prichindel,
Petre
Ştefănescu.
Imprimare, tipografiile Română Ştefan
Voiculescu; Progresul Alexandru Haralambie
Rădulescu, Piteşti. Tematică politică,
economică, socială, culturală. Distinct:
semnificaţia Unirii, versuri, medalioane,
cronici, corespondenţă. Implicări comunitare
permanente. Diverse atestări documentare.
(I.I.B.).

VODĂIAN, Ilie/DĂNĂLACHE, Ilie
(n. Ţuţuleşti, Suseni, Argeş, 8 mai 1948).
Inginer, tehnologie industrială, manager,
literat. Studii liceale în Piteşti, Argeş (1966),
Institutul Politehnic, Bucureşti (1971).
Activitate productivă, unităţi industriale şi de
cercetare din Argeş – Muscel. Distinct:
Institutul de Reactori Nucleari Energetici,
Mioveni (1971~). Volume importante,
semnate Ilie Vodăian (versuri): Schimbul de
noapte (2002); Triunghi de vară (2003);
Frontiera de inox (2006). Colaborări,
publicaţiile: Argeş; Cafeneaua literară;
Convorbiri literare; Criterii literare; Respiro.
Consemnări critice favorabile. Membru,
Uniunea Scriitorilor din România, Filiala
Piteşti (2007), premiul pentru poezie, alte
aprecieri comunitare. (M.M.O.).

VOCEA MUSCELULUI (1888;1890).
Publicaţie apărută, sporadic, la Câmpulung,
Muscel. Primul număr, 22 aprilie 1888,
subtitlul: Gazetă săptămânală. Director, Emil
Procopie Constantinescu. Reeditare, ianuarie,
1890. Articole, reportaje, analize pe teme
agrare, comentarii antiliberale, literatură,
bibliografie. Colaboratori: Ion AnastasescuGhica (v.), Grigore Andreescu, Nicolae
Creţulescu/Kretzulescu
(v.),
Constantin
Negulici (v.), Nicolae Rucăreanu (v.).
Imprimare: Tipografia Gheorghe Tr. Sârbu,
Câmpulung. Diverse conlucrări comunitare.
Atestări de arhivă. (I.I.B.).
VOCHIN, Radu D. Şt. (Livezeni,
Stâlpeni, Muscel, 1 mai 1893 – Livezeni,
Stâlpeni, Argeş, 1981). Proprietar rural,
militant politic, memorialist. Activitate
productivă, ateliere patronale, croitorie.
Secretar, Sindicatul Mixt, Piteşti, Argeş
(1912-1914), combatant, Primul Război
Mondial, Frontul din Moldova (1917).
Membru marcant, Partidul Socialist din
România, fruntaş, Secţiunea Piteşti. Difuzarea
revedicărilor tipografilor Capitalei (13
decembrie 1918), participant la greva generală
(20 octombrie 1920), delegat, cu drept de vot
imperativ, la Congresul Partidului Socialist,
Bucureşti, 8 mai 1921. Adept al constituirii

VOICA, Cornelia I. (n. Timişoara,
Banat, 13 octombrie 1942). Profesor, gradul I,
muzică, solist, canto clasic, manager,
formator de talente. Stabilită la Piteşti, Argeş,
din 1949. Şcoala Medie Nr. 2/Colegiul Zinca
Golescu, Piteşti (1960), Facultatea de Muzică,
Timişoara (1968). Activitate permanentă la
Piteşti (1968-1999): Liceul de Muzică şi Arte
Plastice/Dinu Lipatti; Şcoala Populară de
Artă. Prestaţii didactice ulterioare. Distinct:
director adjunct, Şcoala Populară de Artă,
Piteşti (1980-1990). Partituri individuale în:
operete, concerte, recitaluri, spectacole
evocatoare. Premii de interpretare, jurizări,
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pentru mai mulţi membri apropiaţi ai familiei.
Recunoaşteri publice postume. (I.I.P.).

înfiinţarea
cvartetului
vocal
Mioriţa,
colaborări constante cu scenografi, regizori,
compozitori. Mentor pentru absolvenţii
valoroşi ai instituţiilor de artă din ArgeşMuscel, recunoscuţi naţional şi internaţional.
Studii, articole, referate, reuniuni tematice,
interviuri.
Contribuţii
la
dezvoltarea
învăţământului vocaţional şi a spiritualităţii
urbane. Aprecieri comunitare. (L.I.P.).

VOICILĂ, Ioana N. (Secolul XX).
Lucrător industrial, parlamentar. Activitate
specializată, Fabrica de Confecţii, Curtea de
Argeş. Deputat de Argeş în Marea Adunare
Naţională, Circumscripţia Electorală Curtea
de Argeş (1961-1965), reprezentând Frontul
Democraţiei Populare. Întâlniri cu alegătorii
pe teme economice, sociale, administrative.
Dezbateri, propuneri legislative, iniţiative
cetăţeneşti.
Contribuţii
la
realizarea
programului de producţie în unitatea amintită.
Diverse aprecieri publice. (C.D.B.).

VOICAN, Gheorghe N. (n. Băjeşti,
Bălileşti, Argeş, 15 martie 1952). Funcţionar
de
stat,
manager.
Liceul
Nicolae
Bălcescu/Colegiul Ion C. Brătianu, Piteşti,
Argeş (1971), Universitatea din Bucureşti
(1983). Activitate în Capitală. Selectiv:
director, Combinatul Fondului Plastic (19901991); director, Fondul Plastic (1991-1993);
director general, Uniunea Artiştilor Plastici
din România (1996-2000). Iniţiativă distinctă:
organizarea Societăţii pentru Gestionarea
Dreptului de Autor în Artele Vizuale/Visarta,
Bucureşti (1999). Numeroase reuniuni
naţionale şi internaţionale în domeniu.
Colaborări media. Apropiat proiectelor
culturale din Argeş-Muscel. Membru,
Uniunea Artiştilor Plastici din România,
Filiala Bucureşti (1996), alte aprecieri
publice. (S.C.N.).

VOICU (Secolul XIX). Zugrav, artă
sacră, formator de talente. Notificat,
documentar, Voicu ot Piteşti. Reabilitări
murale: lucrări de ansamblu, icoane, biserici,
aşezăminte monahale ortodoxe din Muntenia
sau Oltenia. Consemnat pictural (1833-1835):
Mănăstirea Cozia, Vâlcea, paraclisul de SudEst, portretele mitropolitului Ignatie şi
ieromonahului
Amfilohie;
bisericile
Vieroş/Făgetu, Muscel (1834), Buda, Vâlcea
(1838) şi Caracal, Olt (1839); Mănăstirea
Dintr-un Lemn, Vâlcea (1841); Mănăstirea
Bucovăţu, Dolj (1841); biserica de lemn,
Drăganu-Olteni, Argeş (1845-1848), icoane
împărăteşti, decoruri florale şi geometrice
(aflată, din 1988, în rezervaţia de arhitectură a
Mănăstirii Curtea de Argeş); biserica
Vultureştii de Sus, Muscel (1870, în
colaborare). Contribuţii la perfecţionarea
picturii eclesiastice ortodoxe de factură
bizantină. Aprecieri comunitare antume şi
postume. (S.C.N.).

VOICAN, Ion Iancu (Godeni, Muscel,
23 martie 1912 – Godeni, Argeş, 11
noiembrie 1985). Proprietar rural, funcţionar
public şi de stat, militant politic. Membru
marcant, Partidul Naţional Ţărănesc, ales în
Consiliul Judeţean Muscel, primar, Godeni
(1946). Fondator, Grupul de rezistenţă armată
anticomunistă Şerban-Voican/Capul Piscului
(1952).
Capturat,
anchetat,
torturat,
Securitatea din Piteşti, Argeş, judecat,
Tribunalul Militar, Regiunea a II-a, Bucureşti.
Condamnat, închisoare pe viaţă (5 iunie
1958), pedeapsă comutată, 25 ani muncă
silnică, executaţi parţial, penitenciarele Galaţi
şi Botoşani. Eliberat, conform Decretului Nr.
411, din 27 iulie 1964, privind graţierea
generală a deţinuţilor politici. Persecuţii

VOICU, Ana I. (n. Beijing, Republica
Populară Chineză, 20 decembrie 1967).
Economistă, diplomat de carieră. Familie
tradiţională din Galeş, Brăduleţ, Argeş. Fiica
lui Ion C. Pătraşcu (v.). Studii liceale în
Capitală (1986), Academia de Studii
Economice,
Bucureşti
(1993).
Stagii
continentale (1996-1999): Grecia, Marea
Britanie,
Ungaria.
Doctorat,
ştiinţe
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Contribuţii la: dezvoltarea învăţământului
superior tehnic din România; stimularea
performanţei
în
domeniu;
adaptarea
sistemului propriu la cerinţele Uniunii
Europene. Diverse implicări comunitare.
Aprecieri publice. (I.D.P.).

economice, Bucureşti (1999). Cercetătoare,
Institutul de Economie Mondială, Bucureşti
(1993~2000); funcţionar superior, Ministerul
Afacerilor Externe, Bucureşti (2000~2008);
secretar I/consilier, Ambasada României la
Madrid, Spania (2001-2005); ministru
consilier: Direcţia Statele Unite ale Americii
şi Canada (2008-2009); Direcţia Orientul
Mijlociu, Africa, America Latină (20092011). Distinct, ambasador al României în
Mexic, Costa Rica, Guatemala, Honduras,
Nicaragua,
Salvador
(2011~).
Scrieri
importante: Analiza de competitivitate a
economiei româneşti (1998, în colaborare);
Previzionarea comerţului exterior. Scenarii
privind integrarea României în Uniunea
Europeană (2001); Evoluţia şi perspectivele
economiei Spaniei (2004); Evaluări şi
perspective la zece ani de la crearea
Parteneriatului Euromediteranean (2005);
Preşedinţia spaniolă a Consiliului Uniunii
Europene (2009). Numeroase misiuni
internaţionale, analize, rapoarte, comentarii.
Premiul Virgil Madgearu al Academiei
Române (2000), alte aprecieri publice.
(I.M.M.).

VOICU, Ioan A. (n. Vâlcele,
Băiculeşti, Argeş, 18 decembrie 1943).
Inginer, tehnologie chimică, profesor
universitar. Şcoala Medie/Colegiul Vlaicu
Vodă, Curtea de Argeş (1961), Institutul
Politehnic, Bucureşti (1966). Doctorat, mase
plastice,
Bucureşti
(1979).
Activitate
didactică
permanentă,
Institutul
Politehnic/Universitatea
Politehnică,
Bucureşti (1968~). Volume (autor, coautor),
studii, articole, comunicări, reuniuni tematice
naţionale şi internaţionale, granturi/contracte
de cercetare (chimie, organe de maşini,
tribologie).
Membru,
diverse
foruri
specializate indigene sau continentale.
Contribuţii la: dezvoltarea învăţământului
superior tehnic din România; stimularea
performanţei
în
domeniu;
adaptarea
sistemului autohton la cerinţele Uniunii
Europene. Diverse implicări comunitare.
Aprecieri publice. (I.I.M.).

VOICU, Gheorghe S. (n. Rociu, Argeş,
14 octombrie 1957). Inginer, tehnologie
generală, profesor universitar. Liceul
Industrial de Construcţii Civile, Piteşti, Argeş
(1977), Institutul Politehnic, Bucureşti
(1983). Doctorat, ştiinţe tehnice, Bucureşti
(1996). Documentări externe. Activitate
didactică
permanentă,
Institutul
Politehnic/Universitatea
Politehnică,
Bucureşti (1985~). Profesor (2003). Volume
importante: Procese şi utilaje pentru
panificaţie (1999); Sisteme de dozare şi
ambalare (2001; 2003); Instalaţii şi
tehnologii în industria de prelucrare a
laptelui (2008, în colaborare); Utilaje pentru
gospodărie comunală şi ecologizarea
localităţilor (2007). Numeroase studii,
articole, comunicări, reuniuni tematice
naţionale şi internaţionale, granturi/contracte
de cercetare. Membru, diverse foruri
specializate autohtone sau continentale.

VOICU, Ioan D. (Secolul XX).
Proprietar rural, cooperator, parlamentar.
Deputat de Argeş în Marea Adunare
Naţională, Circumscripţia Electorală Costeşti
(1961-1965),
reprezentând
Frontul
Democraţiei Populare. Întâlniri cu alegătorii
pe teme economice, sociale, administrative.
Dezbateri, propuneri legislative, iniţiative
cetăţeneşti. Contribuţii la evoluţia zonei de
sud a judeţului Argeş, în perioada amintită.
Diverse aprecieri publice. (C.D.B.).
VOICU, Maria Gh. (n. Deduleşti,
Morăreşti, Argeş, 13 februarie 1957). Inginer
agronom, cercetător ştiinţific principal. Liceul
Agroindustrial/Grupul
Şcolar
Agricol
Constantin Dobrescu-Argeş, Curtea de Argeş
(1978), Facultatea de Agricultură, Craiova,
Dolj (1982). Doctorat, ştiinţe agricole,
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Pregătire în domeniu: Tipografia Gheorghe
Popescu, Piteşti; ateliere specializate din
Viena (Imperiul Habsburgic) şi Bucureşti.
Patron fondator, Tipografia Română, Piteşti
(1910). Editor, colaborări cu autori din Argeş,
Dâmboviţa, Muscel, Olt: demnitari, militanţi
politici, jurişti, ingineri, preoţi, cadre
didactice, scriitori, oameni de cultură şi artă.
Declaraţie individuală, 14 ianuarie 1944,
evidenţiată, documentar, prin Direcţia
Judeţeană Argeş, Arhivele Naţionale,
autentificare, Piteşti, 24 noiembrie 2003.
Nominalizat în: Anuarul oraşului Piteşti
(1925, 1936); Istoria municipiului Piteşti
(1988); Piteşti 620. Memento (2008).
Implicări comunitare permanente. Aprecieri
publice antume şi postume. (C.I.S.).

Bucureşti (2001). Activitate specializată: şef
fermă, Cooperativa Agricolă de Producţie,
Ioneşti, Vâlcea (1982-1984); cercetător
(1984-2004), secretar ştiinţific (2004~),
Staţiunea de Cercetare Agricolă, Albota,
Argeş. Volume importante (în colaborare):
Cultura grâului de toamnă pe solurile
podzolice şi podzolite (1990); Arpechim
Piteşti şi mediul înconjurător (2002);
Genotipuri de grâu tolerante la toxicitatea
ionilor de aluminiu cultivate pe solurile
acide grele (2004). Numeroase studii,
referate, articole, proiecte, granturi/contracte
de cercetare, reuniuni tematice naţionale şi
internaţionale. Membră, asociaţii profesionale
în domeniu, alte aprecieri publice. (C.D.B.).
VOICU, Oana Luminiţa D. (n.
Ploieşti,
Prahova,
30
iunie
1968).
Economistă, managementul calităţii, cadru
didactic universitar. Stabilită la Piteşti,
Argeş, din 1997. Liceul Mihai Viteazul,
Ploieşti (1987), Academia de Studii
Economice, Bucureşti (1995). Doctorat,
merceologie, Bucureşti (2003). Activitate
specializată,
Universitatea
Constantin
Brâncoveanu, Piteşti (1995~). Volume
importante:
Particularităţile
ambalării
moderne a mărfurilor alimentare (2002);
Bazele merceologiei (2003, coordonator);
Etichetarea alimentelor în spaţiul european
(2003); Expertiză merceologică (2004);
Valorificarea resurselor naturale, III (2005,
în colaborare). Studii, articole, comunicări,
reuniuni tematice naţionale şi internaţionale.
Membră, diverse foruri ştiinţifice sau obşteşti
autohtone.
Contribuţii
la
evoluţia
învăţământului superior privat din România,
adaptarea domeniului la cerinţele Uniunii
Europene. Diverse implicări comunitare.
Aprecieri publice. (I.I.M.).

VOICULESCU, Anghel M. (Mârghia,
Lunca Corbului, Argeş, 1915 – Bucureşti,
1993). Medic primar, fiziologie, cercetător
ştiinţific, publicist. Liceul/Colegiul Ion C.
Brătianu, Piteşti, Argeş (1933), Facultatea de
Medicină, Bucureşti (1939). Doctorat, ştiinţe
medicale, Bucureşti. Activitate permanentă în
Capitală, spitalele: Colţea, Brâncovenesc,
Colentina; institutele de cercetări: Dumitru
Danielopol, Expertizarea şi Recuperarea
Capacităţii de Muncă. Primariat, Spitalul
Colentina, Bucureşti. Preocupări didactice
universitare, cursuri şi expertiză, clinici de
profil. Volume tematice (în colaborare).
Numeroase studii, articole, comunicări,
reuniuni
naţionale
şi
internaţionale
specializate. Implicări în realizarea unor
proiecte comunitare locale. Membru, diverse
foruri profesionale în domeniu, alte aprecieri
publice antume şi postume. (C.G.C.).
VOICULESCU,
Constantin
(n.
Poienarii de Argeş, 25 februarie 1935).
Profesor gradul I, limba română, manager,
publicist. Şcoala Pedagică, Sibiu (1953),
Universitatea Constantin I. Parhon, Bucureşti
(1959). Activitate didactică permanentă în
Argeş: şcolile Tigveni (1959-1960) şi Valea
Iaşului (1960-1963, director); Secţia Raională
de Învăţământ, Curtea de Argeş (1963-1965,

VOICU, Ştefan Gh. (Piteşti, Argeş, 19
iulie 1883 – Piteşti, Argeş, 13 martie 1955).
Proprietar urban şi rural, tipograf, editor.
Suprafeţe de teren, imobile, alte bunuri cu
valoare deosebită, Piteşti şi Hârseşti, Argeş.
Notificat, profesional, Ştefan Voiculescu.
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Studii, analize, rapoarte, reuniuni tematice
interne şi internaţionale (Bucureşti, Paris,
Praga,
Varşovia).
Inovaţii
brevetate.
Contribuţii directe la: utilarea principalelor
sectoare productive de pe Platforma Dacia;
asimilarea şi integrarea autoturismelor
româneşti după licenţa Renault, Franţa;
stabilirea standardelor superioare de calitate
pentru etapele intermediare în fabricaţia de
automobile.
Membru,
diverse
foruri
profesionale autohtone. Implicări constante în
viaţa Cetăţii. Aprecieri publice. (M.M.B.).

inspector, inspector-şef); Sfatul Popular
Raional Curtea de Argeş (1965-1968,
vicepreşedinte); Liceul/Colegiul Vlaicu-Vodă
(1968-1974, director adjunct; 1979-1999).
Distinct:
inspector
general
adjunct,
Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş (19741979). Volume importante: Cum vorbim,
cum scriem (2004); Articole, eseuri, recenzii
(2010). Numeroase studii, comentarii,
reuniuni tematice naţionale. Colaborator,
reviste şi ziare din Piteşti, Curtea de Argeş,
Bucureşti. Implicări constante în viaţa Cetăţii.
Membru, diverse foruri ştiinţifice în domeniu,
alte aprecieri comunitare. (M.G.R.).

VOICULESCU, Valeriu D. (n.
Colicăuţi, Basarabia, 1 iulie 1943). Cadru
didactic universitar, chimie, cercetător.
Domiciliu tradiţional la Costeşti, Argeş, din
1944. Şcoala Medie/Colegiul Zinca Golescu,
Piteşti (1961), Facultatea de Chimie,
Bucureşti (1967). Doctorat, chimie fizică,
Bucureşti (1975). Activitate permanentă,
Universitatea din Craiova, Dolj (1968~).
Volume importante: Formule, tabele şi
probleme de chimie fizică (1984, în
colaborare); Probleme interdisciplinare de
chimie şi electrochimie (1996); Teorema
variaţiei energiei cinetice aplicată în
rezolvarea unor probleme de fizică (2000, în
colaborare); Termodinamică chimică (2006);
Echilibre interfazice (2006). Numeroase
articole, studii, referate, comunicări, reuniuni
tematice naţionale. Membru, diverse foruri
ştiinţifice în domeniu, alte aprecieri publice.
(N.I.N.).

VOICULESCU, Ion N. (Broşteni,
Costeşti, Argeş, 24 decembrie 1919 - Piteşti,
Argeş, 16 martie 1983). Profesor, gradul I,
limba şi literatura română, publicist, literat.
Liceul/Colegiul Ion C. Brătianu, Piteşti
(1938), Universitatea din Bucureşti (1943).
Activitate didactică permanentă, şcoli din
Argeş-Muscel. Volum important: Copilăria
evocată de poeţi (1975). Colaborări
constante, periodice din Piteşti şi Bucureşti:
versuri, recenzii, comentarii, analize, studii,
articole. Participări la reuniuni tematice
naţionale. Membru, diverse foruri ştiinţifice
în domeniu, alte aprecieri comunitare antume
şi postume. (M.M.S.).
VOICULESCU, Lucian I. (n. Clejani,
Giurgiu, 17 iunie 1937). Inginer, construcţii
de maşini, economist, manager. Stabilit la
Piteşti,
Argeş,
din
1968.
Şcoala
Medie/Colegiul Nicolae Bălcescu, Bucureşti
(1954), Institutul Politehnic, facultăţile
Mecanică (1961) şi Inginerie Economică
(1974). Stagiu în Franţa. Specializare în
domeniul fabricaţiei de automobile. Activitate
tehnologică: Uzina Metalurgică, Reşiţa,
Caraş-Severin
(1961-1968);
Uzina/Întreprinderea
de
Autoturisme,
Colibaşi/Mioveni, Argeş (1968-1999), adjunct
şef secţie, şef secţie coordonator, director,
Fabrica
Montaj-Autoturism
(presaj,
caroserie, vopsitorie, montaj general, finisaj).

VOINEA, Marin Radu (Hârseşti,
Argeş, 1 august 1911 - ?). Jurist, proprietar
urban şi rural, publicist. Studii liceale (1930)
şi universitare (1936), Bucureşti. Activitate în
domeniu: avocat, Baroul Ilfov; comisar-şef,
Comisariatul de Poliţie al Capitalei.
Preocupări literare. Volume importante (în
colaborare): O poveste c’un pitic; Cântece
pentru grădiniţă (1936). Redactor, ziarele
Universul şi Viitorul, Bucureşti. Articole,
comentarii, informaţii în: Albina, Căminul
cultural, Poşta ţăranului, Românizarea,
Veghea. Implicări în realizarea unor proiecte
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(în colaborare): Index şi colecţie legislativă
pentru uzul comitetelor executive ale
consiliilor populare, I, II (1971); Index
legislativ şi alte acte normative de bază în
activitatea consiliilor populare (1980);
Dreptul administrativ. Partea generală
(1992).
Numeroase
studii,
articole,
comunicări, rapoarte, reuniuni tematice
naţionale şi internaţionale. Preocupări
didactice, universităţi particulare din Capitală.
Implicări directe în realizarea unor programe
privind dezvoltarea zonei Argeş-Muscel.
Membru, diverse asociaţii profesionale în
domeniu, alte aprecieri publice antume şi
postume. (A.A.D.).

comunitare. Aprecieri publice antume şi
postume. (I.F.B.).
VOINESCU (Secolul XIX~). Familie
tradiţională din Călineşti, Muscel. Proprietari
rurali şi urbani, funcţionari, jurişti, cadre
didactice, manageri, publicişti, donatori
comunitari. Mai cunoscuţi: Petre V.,
proprietar rural, podgorean, Călineşti,
Muscel; Ion P. V., preot, publicist; paroh,
biserici din Călineşti şi Bucureşti,
colaborator,
revista
Prietenul
nostru
(Câmpulung, Muscel); Maria V., învăţătoare,
activitate didactică permanentă, Călineşti,
respectiv, Bucureşti. Dumitru V., notar cu
activitate îndelungată, Călineşti, Muscel;
Emanoil I. V. (v.); Constantin D. V. (v.);
Silvestru D. V. (v.), căsătorit cu Elena V. (n.
Ion, Gruiu Răcari, Ilfov, 5 decembrie 1936,
farmacistă); Gheorghe S. V. (n. Călineşti,
Argeş, 16 august 1971); jurist ministerial,
Bucureşti; Spiridon Constantin S. V. (n.
Călineşti, Argeş, 27 aprilie 1973), economist,
editor, publicist. Implicări constante în
realizarea proiectelor lansate de forurile
administrative din Argeş-Muscel, acte
caritabile pentru persoane aflate în dificultate,
alte iniţiative filantropice. Conexiuni cu
familii cunoscute autohtone din: Argeş,
Dâmboviţa, Ilfov, Muscel, Olt, Vâlcea.
Importante atestări documentare, alte
aprecieri publice. (F.C.P.).

VOINESCU, Emanuel I. (Călineşti,
Muscel, 7 februarie 1913 – Odessa, Uniunea
Sovietică, 21 august 1941). Ofiţer de carieră,
infanterie, publicist, traducător. Militar
Mănăstirea Dealu, Târgovişte, Dâmboviţa
(1929), Universitatea din Bucureşti (1933),
Şcoala Militară pentru Infanterie, București
(1933). Funcţii de comandă, subunităţi din
Bucureşti şi Cernăuţi (Bucovina). Combatant,
Al Doilea Război Mondial, Frontul de Est,
erou, căzut la datorie (locotenent), repatriat,
cimitirul Sfânta Vineri, Bucureşti (căpitan
post mortem). Volume importante: Războiul
care vine (1938); Mareşalul Lyoutey
(manuscris).
Colaborări,
revistele:
Calendarul; Ideea liberă; România militară;
Universul literar; Vremea (pseudonim,
Vornicul Boldur). Călătorii: Franţa, Grecia,
Italia. Tălmăciri din limbile franceză şi
italiană (cronici, recenzii, note de drum).
Membru: Asociaţia Scriitorilor Militari din
România (1932); Societatea Scriitorilor
Bucovineni (1938). Nominalizat în Argeş.
Cartea Eroilor (1984), alte aprecieri
comunitare antume şi postume. (M.M.S.).

VOINESCU, Constantin D. (Călineşti,
Muscel, 21 iulie 1926 – Călineşti, Argeş, 24
octombrie 2003). Jurist, funcţionar de stat,
publicist. Liceul Matei Basarab, Bucureşti
(1945), Universitatea Bucureşti (1949).
Documentări şi misiuni oficiale externe:
Franţa, Germania, Irak, Marea Britanie,
Portugalia,
Siria,
Uniunea
Sovietică.
Activitate specializată: consilier juridic, Sfatul
Popular al raioanelor Topoloveni (1951-1960)
şi Găeşti, Dâmboviţa (1960-1961); expert,
Secretariatul General, Consiliul de Miniştri,
Bucureşti (1961-1962); director, Comitetul
pentru Problemele Consiliilor Populare,
Bucureşti (1962-1987). Volume importante

VOINESCU, Silvestru, D. (Călineşti,
Muscel, 2 ianuarie 1935 – Călineşti, Argeş,
13 septembrie 2005). Jurist, om de cultură,
manager, memorialist. Frate cu Constantin
D. V. (v.). Şcoala Medie Nr. 1/Colegiul Ion
C. Brătianu, Piteşti, Argeş (1955),
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referinţă: Hora gruienilor; Ca la Breaza;
Brâul pe şase. Colaborări cu Marin T.
Teodorescu/Zavaidoc (v.), alţi valoroşi
dirijori, solişti vocali, realizatori media.
Contribuţii la cunoaşterea folclorului autentic
tradiţional. Aprecieri comunitare antume şi
postume. (L.I.P.).

Universitatea Constantin I. Parhon, Bucureşti
(1964). Stagiu: Germania de Est (1971,
1980).
Specializare,
biblioteconomie,
recunoscut în domeniu. Succesiv: şef,
Biblioteca Raională/Comunală, Topoloveni,
Argeş (1955-1963); bibliograf (1963-1964),
director
(1964-2004),
Biblioteca
Regională/Judeţeană Argeş. Ctitor, actualul
sediu al instituţiei, edificat în perioada 19962003, denumirea personalizată Dinicu
Golescu şi inaugurare, 8 martie 2003.
Volume importante: Un secol de activitate
corală în Piteşti (1971); Istoria municipiului
Piteşti (1988, în colaborare); Argeşeni şi
musceleni în Academia Română (1995); O
viaţă printre cărţi, I-III (1997-2004); Argeş.
Mică enciclopedie (2001, în colaborare).
Distinct: Colegiul redacţional, Argeş. Cartea
Eroilor (1984). Numeroase studii, revistele:
Argeş; Biblioteca Bucureştilor; Buletin
cultural; Calende; Contemporanul. Articole,
interviuri, emisiuni media, reuniuni tematice
naţionale sau internaţionale. Creaţii literare
(versuri,
proză),
membru,
Uniunea
Scriitorilor din România, Filiala Piteşti
(2003). Turnee artistice externe (cor): Franţa,
Letonia, Slovacia, Ungaria. Tom dedicat:
Silvestru Voinescu – un destin asumat,
editor, Biblioteca Judeţeană Dinicu Golescu,
Argeş (2006). Eponimie, Biblioteca Locală
Călineşti, alte recunoaşteri comunitare
antume şi postume. (C.C.C.).

VOINICU, Mihaela I. (n. Carei, Satu
Mare, 14 septembrie 1968). Inginer,
electronică şi telecomunicaţii, manager,
publicistă. Stabilită la Piteşti, Argeş, din
1991. Liceul Nr. 1, Carei (1986),
Universitatea Tehnică din Cluj Napoca
(1991). Stagiu, Statele Unite ale Americii
(2011). Documentări externe: Finlanda
(2002), Belgia (2011; 2013), Olanda (2011).
Doctorat, ştiinţe tehnice, Piteşti (2012).
Activitate specializată: programator, SC
Automobile SA, Colibaşi/Mioveni, Argeş
(1991-1994); analist, Direcţia de Sănătate
Publică, Argeş (1994-2001); informatician,
Biblioteca Judeţeană Dinicu Golescu, Argeş
(2001-2004), şef serviciu (2004-2005),
director adjunct (2005~). Volume importante
(în colaborare): Ghidul bibliotecilor publice
argeşene (2005); Biblioteca. Informaţie,
comunicare, cunoaştere (2008). Articole,
studii, analize, rapoarte, interviuri, reuniuni
tematice
naţionale
şi
internaţionale.
Contribuţii distincte la implementarea, în
Argeş, a sistemului informatic pentru:
prelucrarea indicatorilor specifici instituţiilor
medicale; evidenţa fondului de carte,
documentelor, relaţiilor cu utilizatorii,
instituţia amintită; implementarea proiectului
Biblionet în localităţile rurale. Coordonator,
Centrul de informare Europe Direct Argeş
(2009~), integrat reţelei continentale de profil.
Implicări comunitare permanente. Membră,
diverse foruri profesionale în domeniu, alte
aprecieri publice. (I.D.P.).

VOINICILĂ, Florea (Gruiu, Căteasca,
Argeş, 27 martie 1928 – Piteşti, Argeş, 2012).
Instrumentist, vioară, muzică populară
românească.
Autodidact,
continuarea
preocupărilor lăutăreşti, familiale, renumite în
Argeş-Muscel, mentor, Ion Matache (v.).
Activitate specifică, orchestrele: Radio,
Bucureşti; Doina Argeşului, Piteşti; Chindia,
Piteşti. Fondator, grupuri vocale şi
instrumentale, ansambluri coregrafice, echipe
artistice rurale. Discografie, înregistrări radio
(1940) şi televiziune, selecţii pentru Fonoteca
de Aur, Bucureşti. Numeroase spectacole,
partituri proprii, reuniuni publice sau
particulare, turnee interne şi externe. Piese de

VOINŢA ARGEŞULUI (1895; 1902;
1904; 1914). Publicaţie apărută, cu
intermitenţe, la Piteşti, Argeş. Patru serii: 1.
Ziar naţional liberal, editat săptămânal,
primul număr, 1 februarie 1895. Texte din:
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didactică permanentă: unităţi şcolare din
Giurgiu (1973-1980) şi Piteşti (1985-1990);
Institutul
de
Învăţământ
Superior/Universitatea din Piteşti (1980-1985;
1990~). Şefă, Catedra Filologie (2000-2004),
secretar
ştiinţific,
Colegiul
Universitar/Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei
(2000-2008).
Responsabilităţi
în
compartimentul Învăţământ Dechis la
Distanţă (2000-2001). Profesor din 2008.
Volume importante: Morfologia graiurilor
olteneşti actuale (2003); Sintaxa frazei.
Subordonatele necircumstanţiale (2004;
2011); Părţi de vorbire neflexibile (2007);
Sintaxa
frazei.
Subordonatele
circumstanţiale (2007); Sintaxa propoziţiei.
Părţi principale (2007). Numeroase articole,
studii, referate, comunicări, reuniuni tematice
naţionale şi internaţionale. Contribuţii la
dezvoltarea învăţământului superior din
Piteşti. Diverse implicări în viaţa Cetăţii.
Aprecieri publice. (M.C.S.).

Mihai Eminescu, Ion Heliade Rădulescu,
Duiliu Zamfirescu. Colaboratori: Constantin
Dobrescu – Argeş (v.), Vioara Magdu,
George Russe, Alexandru Valescu (v.).
Imprimare, tipografiile din Piteşti: Gheorghe
Popescu, Alexandru Haralambie Rădulescu;
respectiv Craiova (Dolj) şi Bucureşti. 2.
Organ naţional – liberal, editat, săptămânal,
noul număr, 2 mai 1902. Imprimare:
Tipografia Transilvania Iosif Schreier, Piteşti.
3. Organul Partidului Naţional - Liberal,
editat, săptămânal, noul număr, 1 ianuarie
1904. Imprimare: Tipografia Transilvania
Iosif Schreier, Piteşti. 4. Organul Partidului
Conservator, editat, bilunar, noul număr, 3
aprilie 1914. Devize: Luminează-te şi vei fi!;
Cinste, muncă şi economie! Colaboratori:
Nicolae Budişteanu, Mihail Mihăileanu (v.).
Imprimare: Tipografia Mihail Lazăr Fiu,
Piteşti. Tematică adecvată: articole politice,
controverse, propagandă electorală, critică
virulentă la adresa opoziţiei; literatură,
bibliografie.
Implicări
comunitare
permanente. Diverse atestări de arhivă.
(I.I.B.).

VOROVENCI, Ion I. (Schitu Goleşti,
Muscel, 19 martie 1935 - Ştefăneşti, Argeş,
12 februarie 2012). Profesor gradul I,
educaţie fizică, manager, antrenor, atletism.
Şcoala Normală/Colegiul Pedagogic Carol I,
Câmpulung (1953). Institutul de Cultură
Fizică, Bucureşti (1957). Activitate didactică
permanentă: Şcoala Medie/Liceul Nicolae
Bălcescu/Colegiul Ion C. Brătianu, Piteşti
(1957-1991), director fondator, Şcoala
Sportivă de Elevi (1957). Inspector şcolar
(1991-1997).
Elaborarea
unor
ample
programe judeţene în domeniu. Formator de
talente, recorduri zonale şi naţionale pentru
juniori sau seniori, colaborări cu numeroase
asociaţii, secţii, cluburi din România.
Coordonator, ansambluri sportive, spectacole
de anvergură, realizate pe stadioane sau în alte
locuri publice. Implicări constante în viaţa
Cetăţii. Aprecieri comunitare antume şi
postume. (N.M.I.).

VOINŢA MUSCELULUI (1901-1903).
Publicaţie periodică, apărută, săptămânal, la
Câmpulung, Muscel. Primul număr, 16
septembrie 1901; subtitlul, Ziar naţional liberal. Articole politice, dezbateri electorale,
comentarii pe teme economice, sociale,
pedagogice; literatură, istorie, informaţii.
Critici virulente la adresa opoziţiei
conservatoare. Colaboratori: Ioan Giurculescu
(v.), Candid Ionescu, Ion N. Ionescu, Nicolae
Jugureanu (v.), Luca Paul (v.). Imprimare:
Tipografia
Gheorghe
N.
Vlădescu,
Câmpulung.
Implicări
comunitare
permanente. Diverse atestări de arhivă.
(I.I.B.).
VONICA, Florenţa Eugenia I. (n.
Giurgiu, 22 iulie 1950). Profesor universitar,
filologie, manager. Stabilită la Piteşti, Argeş,
din 1980. Liceul Nr. 2, Giurgiu (1969),
Universitatea din Bucureşti (1973). Doctorat,
morfologie, Bucureşti (2003). Activitate

VRABIE, Gheorghe (Voineşti, Vaslui,
8 aprilie 1908 – Bucureşti, 17 iulie 1991).
Profesor universitar, filologie, cercetător
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flaut, manager. Stabilit la Piteşti, din 1922.
Şcoala de Muzică, Iaşi (1913), Academia de
Înalte Studii Comerciale şi Industriale,
Bucureşti (1916). Activitate didactică,
instituţii din: Iaşi, Bucureşti, Lugoj (Timiş),
Piteşti, colaborator, formaţii simfonice,
partida de suflători. Director, Liceul
Economic/Colegiul Maria Teiuleanu, Piteşti
(1934; 1935-1938; 1950-1955). Insistenţe
pentru reînfiinţarea Şcolii Profesionale
Comerciale (1970). Concomitent, specialist,
Banca Agricolă, Sucursala Argeş, temporar,
director. Implicări constante în viaţa muzicală
din Piteşti: spectacolele Orchestrei de Cameră
a Cadrelor Didactice; operetele Palatului
Culturii; reprezentaţiile Teatrului Alexandru
Davila. Studii, articole, analize, rapoarte,
interviuri, reuniuni tematice. Diverse atestări
documentare. Aprecieri comunitare antume şi
postume. (L.I.P.).

ştiinţific, folclor, memorialist. Stabilit,
temporar, la Piteşti, Argeş (1962-1973).
Liceul/Colegiul Gheorghe Roşca Codreanu,
Bârlad, Vaslui (1929), Universitatea din
Bucureşti (1933). Doctorat, lirica populară la
români, Berlin, Germania (1944). Activitate
didactică permanentă: şcoli din: Olteniţa
(Ilfov),
Dorohoi
(Botoşani),
Buzău
(1938~1940); Universitatea Bucureşti (19441957); Institutul de Istorie şi Teorie Literară,
Bucureşti (1957-1962); Institutul Pedagogic
de 3 ani, Piteşti (1962-1973). Volume
importante: Gândirismul (1940); Balada
populară română (1966); Poveşti, snoave şi
legende argeşene (1974); Poetica Mioriţei
(1984); De civitate rustica (1999, postum).
Colaborator constant, publicaţii din Capitală.
Distinct: membru, Colegiul de redacţie,
revista Argeş (1966-1973); preşedinte
fondator, Asociaţia folcloriştilor argeşeni
Constantin
Rădulescu-Codin
(1973).
Numeroase studii, cronici, comentarii,
interviuri, reuniuni tematice. Premiul Herder,
Germania (1986). Interferat unor foruri
specializate europene (Franţa, Germania,
Italia, Marea Britanie), nominalizat în Istoria
municipiului Piteşti (1988) şi Monografia
Universităţii din Piteşti (2004), alte aprecieri
publice antume sau postume. (M.C.S.).

VRĂNEANŢU, Gheorghe Ioan Gh.
(Timişoara, 28 februarie 1939 - Piteşti, Argeş,
19 noiembrie 2006). Artist plastic, pictură,
profesor, publicist. Stabilit, definitiv, la
Piteşti, din 1966. Liceul Gheorghe Lazăr,
Sibiu (1957), Institutul de Arte Plastice
Nicolae Grigorescu, Bucureşti (1965).
Activitate
în
domeniu:
Studioul
cinematografic, Buftea, Ilfov (1965-1966);
Şcoala Populară de Artă, Piteşti (1966-1999).
Formator de talente. Operă vastă, cicluri
tematice, stil spiritualizat. Distinct, tablourile:
Chinurile lui Nicolae Iorga; Logodna;
Sărbătoarea recoltei; Călugăreni; Mircea cel
Bătrân. Numeroase expoziţii personale sau de
grup: Bucureşti (1967); Piteşti (1968~2004);
Râmnicu Vâlcea (1975). Exprimări externe:
Polonia (1967); Austria (1969; 1974);
Germania (1969; 1974; 1982; 1983); Belgia
(1971); Federaţia Rusă (1972); Japonia
(1973); Statele Unite ale Americii (1973);
Bulgaria (1974); Italia (1975; 1982); Spania
(1975). Lucrări în muzee şi colecţii
particulare din mai multe ţări ale lumii.
Consemnări critice favorabile. Volum
important: Anotimpuri româneşti (1981).
Colaborări media: studii, articole, comentarii,

VRĂBIESCU, Gheorghe C. (1810 ?). Proprietar urban şi rural, funcţionar al
statului. Suprafeţe de teren, case, alte bunuri
cu valoare deosebită, Câmpulung, Muscel
(Mahalaua Târgului) şi localităţi apropiate.
Slujitor al Curţii Domneşti de la Bucureşti.
Nominalizat
în
Catagrafia
oraşului
Câmpulung din 1838, origine autohtonă,
avere potrivită, slugi. Fiu de boier
(postelnicel). Implicat în conducerea judeţului
istoric
Muscel
(ajutor
al
subcârmuitorului/subprefectului).
Diverse
atestări documentare antume sau postume.
(S.I.C.).
VRĂBIESCU, Gheorghe N. (Botoşani,
25 martie 1895 – Piteşti, Argeş, 1985).
Profesor gradul I, contabilitate, instrumentist,
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tematice naţionale şi internaţionale. Membru,
diverse asociaţii specializate în domeniu.
Contribuţii substanţiale la: dezvoltarea
învăţământului superior tehnic din Argeş;
înfiinţarea Universităţii din Piteşti (1991,
fondator);
obţinerea,
prin
transfer
guvernamental, a viitorului Campus Târgu
din Vale (1995); alte locaţii pentru servicii
studenţeşti. Recunoaşteri publice. (M.C.S.).

opinii, interviuri. Participări la diverse
reuniuni tematice naţionale şi internaţionale.
Implicări constante în viaţa Cetăţii. Membru,
Uniunea Artiştilor Plastici din România,
Filiala Bucureşti (1970), alte aprecieri publice
antume şi postume. (S.C.N.).
VREMEA NOUĂ (1910-1916; 1921;
1926). Publicaţie apărută, cu intermitenţe, în
judeţul Muscel. Două serii: 1. Revistă pentru
învăţători, editată, lunar, la Topoloveni.
Număr distinct, octombrie-noiembrie 1912,
continuarea celor redactate, succesiv, în
judeţele Vâlcea, Tulcea, Galaţi, ulterior,
Bucureşti. În Comitetul de direcţie: Ion
Mihalache (v.), Constantin Rădulescu-Codin
(v.). Reeditare, ianuarie 1921. Alte generice:
Revistă didactică; Revistă pedagogică. Teme
cu conţinut enciclopedic. 2. Ziar politic
independent, editat, bilunar, Câmpulung,
Muscel. Primul număr, 1 aprilie 1926,
director - proprietar, Ion Ştefănescu-Gruiu.
Conţinut adecvat. Imprimare: Tipografia
Gheorghe N. Vlădescu şi Fiul. Diverse
conlucrări comunitare. Atestări de arhivă.
(I.I.B.).

VULTUREŞTI
(Secolul
XVI~).
Comună din judeţul Argeş, pe râul Argeşel,
aparţinând, tradiţional, Muscelului, satele:
Vultureşti, Bârzeşti, Huluba. Suprafaţă: 48, 1
km2. Locuitori: 2 053 (2002); 2 885 (2008).
Integrată, temporar, comunei Hârtieşti, Argeş
(1950-2003).
Atestare
documentară
medievală: Vultureşti (1512/1513). Biserici:
Vultureştii de Jos (1865); Vultureştii de Sus
(1870); Bârzeşti (1878); Bătieşti (1881).
Monumente al eroilor: Vultureşti (1877;
1916-1918; 1941-1945); Bârzeşti (19161918); placă memorială, Vultureşti. Şcoală
(1838); cămin cultural (1948), bibliotecă
publică (1955). Băncile populare: Vulturul
Argeşului (1904); Cuza Vodă (1924).
Cooperativa pentru cumpărarea pământului
Plugarul, Bârzeşti (1925-1930); Cooperativa
forestieră Stejarul, Vultureşti (1920-1930).
Centrul de cercetare Mâzgana, pentru
depistarea paietelor de aur pe apele
curgătoare din Argeş (1980-1989), cenaclul
de artă plastică pentru copii, centru medical
pentru îngrijirea persoanelor vârstnice. Areal
pomicol, zootehnic, forestier. Arhitectură
specifică zonei colinare, textile de interior,
obiecte de îmbrăcăminte, folclor literar,
muzical, coregrafic. Ansamblul de cântece şi
dansuri populare Tinere talente. Turism rural.
Trasee rutiere spre Piteşti, Câmpulung, Valea
Mare-Pravăţ. Scrieri monografice: Vasile
Mihai (1982); Ion Popescu-Argeşel şi
colaboratorii (2006). Importante consemnări
geografice, istorice, economice, spirituale.
(G.I.C.).

VUCU, Ioan I. (n. Socolari, CaraşSeverin, 6 septembrie 1937). Inginer mecanic,
profesor universitar, manager. Stabilit la
Piteşti, Argeş, din 1971. Şcoala Medie Mixtă,
Reşiţa, Caraş-Severin (1958), Institutul
Politehnic, Timişoara (1963). Doctorat, ştiinţe
tehnice, Timişoara (1978), Stagiu: Franţa
(1995). Activitate didactică permanentă:
Institutul Politehnic, Timişoara (1963-1971);
Institutul
de
Subingineri/Institutul
de
Învăţământ Superior/Universitatea din Piteşti
(1971-2007), şef, Catedra Tehnologia
Construcţiilor de Maşini (1976-1984), decan,
Facultatea de Inginerie (1989-1990), rector
(1991-1992; 1992-1996). Profesor universitar
(1991). Volume importante: Tehnologia
fabricării maşinilor (1974); Tehnologia
construcţiei de maşini (1998); Tehnologia
fabricării produselor (2002). Numeroase
studii,
articole,
referate,
comunicări,
granturi/contracte de cercetare, reuniuni
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Ioan Valentineanu

Iulian Vasilescu

Vasile Vasilescu

Vasile Aristide/Vasilescu V.

George Vasiliu

Ion Vasiliu
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Gheorghe Velicescu

Vasile Veselovski

Vasile Vîlcan

Petre Vintilescu

Ion Vitan

Vlad Călugărul
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Vlad Dracul

Nicolae Vlad

Vlad Ţepeş

Mihail Vlădescu C.

Vlaicu Vodă

Radu Vochin
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Ştefan Voicu Voiculescu

Nicolae Voinea

Silvestru Voinescu

Gheorghe Vrabie

Gheorghe Vrăbiescu
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W

WEBER, Adolf (A doua jumătate a
secolului XIX – Începutul secolului XX).
Proprietar urban, din Piteşti, Argeş, mic
întreprinzător, donator comunitar. Origine
transilvăneană. Patron fondator, Casa de
Comerţ Weber şi Fiul (1881), Piaţa
Episcopiei, astăzi, zona centrală municipală
(sticlărie, porţelan, geamuri, mobilă), articole
de îmbrăcăminte. Membru activ, Camera de
Comerţ şi Industrie Argeş, Consiliul de
Administraţie (1925), categoria afacerilor
generale. Mărfuri din import, relaţii cu firme
din Europa Occidentală, corespondenţă
comercială. Nominalizat în: Anuarul
oraşului Piteşti, Curtea de Argeş şi al
judeţului Argeş (1925); Anuarul general al
oraşului Piteşti şi judeţului Argeş (1936);
Istoria Camerei de Comerţ şi Industrie
Argeş (2000). Diverse acte caritabile pentru
şcoli, biserici, asociaţii culturale, cetăţeni
aflaţi în dificultate, alte iniţiative comunitare.
Aprecieri publice antume şi postume.
(T.C.A.).

WASTANOVICZ, Sache (A doua
jumătate a secolului XIX – Începutul
secolului XX). Proprietar urban, mic
întreprinzător, donator comunitar. Domiciliat
la Piteşti, Argeş. Membru activ, Camera de
Comerţ şi Industrie Argeş, nominalizat,
documentar,
manufacturier
şi
cavaf.
Preocupări pentru adoptarea unor decizii
favorabile privind: prestaţiile vamale;
înfiinţarea Agenţiei Piteşti a Băncii Naţionale
(1894); organizarea şcolilor comerciale;
aplicarea corectă a Legii Pensiilor.
Contribuţii financiare la realizarea unor
proiecte caritabile, lansate de Prefectura
Argeş sau Primăria Piteşti. Aprecieri publice
antume şi postume. (T.C.A.).
WASZKIEWICZ,
Octavian
(n.
Cernăuţi, Bucovina, 23 octombrie 1922).
Desenator tehnic, manager, memorialist.
Stabilit la Câmpulung, Muscel, din 1944.
Şcoala de Conductori Arhitecţi, Cernăuţi
(1940), specializare, unităţi industriale din
Craiova (Dolj), Braşov, Câmpulung (Muscel).
Iniţial, tehnolog, Fabrica de Avioane, Braşov
(1940-1944);
Activitate
productivă
permanentă, Câmpulung: Fabrica de Elice
pentru Avioane (1944-1945); Unitatea pentru
Producerea
Lacătelor
şi
Bunurilor
Gospodăreşti (1945-1948); Întreprinderea
Metalurgică
de
Stat
(1948-1960);
Întreprinderea Mecanică Muscel (1960-1972);
Întreprinderea Aro (1972-1982). Contribuţii
directe la: proiectarea şi realizarea
principalelor repere pentru avioane de luptă,
lansatoare de bombe, pompe de stropit,
maşini de filat, automobile de teren IMS 57,
M 59, M 461, Aro 24 şi derivate, Aro 10 (şef
birou, şef serviciu tehnic, proiectant şef).
Notificat, frecvent, Octavian Vaschievici.
Studii,
analize,
rapoarte,
reuniuni
profesionale, comentarii de presă, evocări,
interviuri. Implicări constante în viaţa Cetăţii.
Laureat al Premiului de Stat (1951), alte
aprecieri publice. (I.D.P.).

WEINHOLD (Secolul XIX~). Familie
tradiţională din Piteşti, Argeş, origine
transilvăneană. Stabilită la sud de Carpaţi,
după 1822. Proprietari imobiliari, farmacişti,
medici, avocaţi, donatori comunitari. Nume
cunoscut (1853): Weinhold, patronul
Farmaciei La Salvator, zona centrală urbană
Piteşti, asociat, Sahirkanzer, preluată de la
spiţerul Eduard Jekel. Obiecte specifice:
expoziţia tematică permanentă din localitate.
Contribuţii la înzestrarea bisericii etnice,
şcolii confesionale, azilului de bătrâni din
localitate.
Diverse
implicări
publice
comunitare,
Nominalizare
în
Istoria
municipiului Piteşti (1988), alte atestări
documentare. (N.P.L.).
WEISS, Hami (A doua jumătate a
secolului XIX – Începutul secolului XX).
Proprietar urban, mic întreprinzător, donator
comunitar. Domiciliat în Piteşti, Argeş.
Imobile evaluate, oficial, 70 000 lei (1894),
alte bunuri cu valoare deosebită, notificare
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de cherestea, atelier, sculptură marmură.
Nominalizat în: Anuarul oraşului Piteşti,
Curtea de Argeş şi al judeţului Argeş (1925);
Istoria municipiului Piteşti (1988); alte
atestări documentare. (N.P.L.).

garantată. Membru activ, Camera de Comerţ
şi Industrie, Argeş, corespondenţă externă.
Preocupări privind: obţinerea unor credite
accesibile; înfiinţarea Agenţiei Piteşti a Băncii
Naţionale
(1894);
diversificarea
învăţământului
profesional
comercial.
Contribuţii financiare la realizarea unor
proiecte caritabile, lansate de Prefectura
Argeş sau Primăria Piteşti. Diverse atestări
documentare. Aprecieri publice antume şi
postume. (T.C.A.).

WOLF, Wilhelm L. (A doua jumătate a
secolului XIX – Începutul secolului XX).
Proprietar urban, mic întreprinzător, donator
comunitar. Domiciliat în Piteşti, Argeş.
Identificat pe lista viitorilor creditaţi ai
timpului, comerciant începător (21 februarie
1894), membru activ, Camera de Comerţ şi
Industrie, Argeş. Firmă specializată în afaceri
cu porţelan, corespondenţă externă. Iniţiative
favorabile deschiderii Agenţiei Piteşti a
Băncii Naţionale (ianuarie 1894) şi
organizării Şcolii Inferioare de Comerţ, din
localitate. Contribuţii financiare la realizarea
unor proiecte caritabile, lansate de Prefectura
Argeş sau Primăria Piteşti. Diverse atestări
documentare. Aprecieri publice antume şi
postume. (T.C.A.).

WIERMESCU (Secolul XX~). Familie
tradiţională din Piteşti, Argeş. Proprietari
rurali şi urbani, mici întreprinzători,
negustori, funcţionari publici şi de stat, cadre
didactice, ofiţeri, preoţi, jurişti, donatori
comunitari. Notificaţi, uneori, Vermescu.
Suprafeţe de teren, case, alte bunuri cu
valoare deosebită, Bucureşti, Piteşti, Râmnicu
Vâlcea şi localităţi apropiate. Contributori,
amenajarea Cimitirului Sfântul Gheorghe,
Piteşti, cavou reprezentativ (soclu, cornişă,
turle, ferestre, tâmplărie metalică), hipogeu şi
capelă, asemănător aşezămintelor eclesiastice
medievale. Mai cunoscut: Francis W.,

patron fondator, fabrică de tuburi din ciment,
Piteşti, asociat, Ştefan Arganini (v.), depozit
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Publice, Bucureşti. Statut de aşezare rurală
model: primărie (1931); monument al eroilor
(1933-1935); baie; trotuare; canalizare;
asfaltare (un kilometru); ameliorarea cursului
Dâmboviţei; sursă de iluminat artificial (100
de familii). Ulterior, edificii de utilitate
publică (tabără şcolară), retrocedate urmaşilor
după 1990. Deputat de Muscel (1928-1931),
reprezentând Partidul Naţional Ţărănesc,
colaborări cu Ion Mihalache (v.), participant
la inaugurarea lucrărilor de la Topoloveni (1819 septembrie 1938). Referiri monografice:
Viorel Petre Ghinete (2006); Radu Petrescu
(2013). Importante atestări documentare.
Diverse aprecieri antume şi postume.
(G.I.N.).

ZAFIESCU, Ioan Gh. (Costeşti Vâlsan, Muşăteşti, Argeş, 1890-1928). Artist
plastic, artă sacră, formator de talente.
Reabilitări murale, lucrări de ansamblu,
icoane. Consemnat pictural, bisericile din
localităţile: Galeş (Brăduleţ), Lăunele de Sus
şi Măcăi (Cuca), Valea Danului (Argeş);
Dealul Bălceştilor (Vâlcea). Recunoscut în
domeniu. Contribuţii la diversificarea
modalităţilor de exprimare a conceptelor
creştine ortodoxe în spaţiul autohton.
Aprecieri publice antume şi postume.
(S.C.N.).

ZAHARIA, Dan Z. (Turnu Severin,
Mehedinţi, 1878 – Boteni, Muscel, 1943).
Ofiţer de carieră, marină, amiral, mare
proprietar urban şi rural, inventator,
parlamentar. Notificat, la naştere, DAN Z.
Zaharia.
Stabilit, prin
căsătorie, la
Câmpulung, Muscel (1920). Studii militare în
România (1906) şi inginereşti, la Paris,
Franţa (1910). Combatant, Primul Război
Mondial (1916-1918), comandor (1919),
trecut în rezervă (1920). Suprafeţe de teren,
imobile, alte bunuri familiale cu valoare
deosebită, Stoeneşti, reşedinţă de vară (vila
mare, vila mică), parc, piscină (1920),
preluate de stat (1950), ulterior, tabără
şcolară, bunuri retrocedate urmaşilor, după
1990. Acţionar, calea ferată îngustă StâlpeniBratia (Muscel), exploatări forestiere.
Distinct: iniţiativa redimensionării zonei
centrale a localităţii Stoeneşti (1926-1940),
suport financiar, Ministerul Lucrărilor
Publice, Bucureşti. Statut de aşezare rurală
model: primărie şi cămin cultural (1931);
monument al eroilor (1933-1935), cruce din
piatră (1935), evocând tabăra voievodului
Mihai Viteazul (v.); cruce de stejar,
electrificată
(Colţul
Albinei);
dispensar, stadion, baie comunală; trotuare,
canalizare,
asfaltare
(un
kilometru);
ameliorarea cursului Dâmboviţei, sursă de
iluminat artificial (100 de familii).

ZAHARESCU CARAMAN, Maria
(Sfârşitul secolului XIX – Prima jumătate a
secolului XX). Mare proprietar funciar din
Argeş. Întinse suprafeţe de teren, alte bunuri
cu valoare deosebită, localitatea Ciupa, plasa
Dâmbovnic, expropriate, parţial, prin Legea
pentru Reforma Agrară din 23 martie 1945,
sau deciziile ulterioare, adoptate de guvernul
condus de Petru Groza, ori deciziile
ulterioare. Retrocedări selective, către urmaşi,
după 1990. Surse arhivistice şi alte atestări
documentare. (I.I.Ş.).
ZAHARIA, Dan (Turnu Severin,
Mehedinţi, 1889 – Stoeneşti, Muscel, 1943).
Ofiţer de carieră, marină, amiral, mare
proprietar urban şi rural, parlamentar. Stabilit
la Câmpulung, Muscel, din 1920. Studii
militare în România (1906) şi Franţa (1910).
Combatant, Primul Război Mondial (19161918), comandor (1919), trecut în rezervă
(1920). Suprafeţe de teren, imobile, alte
bunuri familiale cu valoare deosebită,
Stoeneşti, reşedinţă de vară (vila mare, vila
mică), parc, piscină, lucrări sculpturale,
hidroelectricitate (1920), preluate de stat
(1950). Acţionar, calea ferată îngustă
Stâlpeni-Bratia
(Muscel),
exploatări
forestiere. Distinct: iniţiativa redimensionării
zonei centrale a localităţii Stoeneşti (19261940), suport financiar, Ministerul Lucrărilor
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militar ruso-turc (1828-1829), instituirii
dominaţiei ţariste. Demersuri insistente
(ianuarie 1834) privind recuperarea sumelor
cheltuite de cetăţenii oraşului pentru
întreţinerea
pandurilor
lui
Tudor
Vladimirescu, dislocaţi în Piteşti (martie - mai
1821),
sub
conducerea
lui
Simion
Mehedinţeanu.
Acţiune
nefinalizată.
Contribuţii la evoluţia reşedinţei Argeşului în
etapele
amintite.
Diverse
atestări
documentare. (T.N.M.).

Cofondator, Liga Navală Română. Deputat
de Mehedinţi (1928-1931;
1932-1933),
reprezentând Partidul Naţional Ţărănesc,
colaborări cu Ion Mihalache (v.), participant
la inaugurarea lucrărilor de la Topoloveni,
Muscel (18-19 septembrie 1938). Preocupări
didactice şi literare, editor, discursurile lui
Ioan/Ion
Antonescu
(v.),
colaborări,
pblicaţiile, Adevărul, Curentul, Dreptatea
(Bucureşti). Referiri monografice: Viorel
Petre Ghinete (2006); Ion Gheorghe Petrescu
(v.). Importante atestări documentare. Ordine
şi medalii militare sau civile, alte aprecieri
publice antume şi postume. (G.I.N.).

ZAMFIR, Nicolae (n. Picior de Munte,
Dragodana, Dâmboviţa, 1958). Sportiv de
performanţă, lupte, antrenor. Stabilit în Argeş,
din 1971. Studii liceale şi superioare, Piteşti,
Argeş. Titluri importante, juniori şi seniori
(categorii diferite): Campionatul Naţional
(1971~1984); Locul II, Campionatul Mondial
(1982); Locul II, Campionatul European
(1985). Participant la Jocurile Olimpice din
1984. Antrenor, loturile României pentru
competiţii externe în domeniu. Colaborări
privind realizarea anumitor proiecte urbane şi
rurale în Argeş - Muscel. Maestru emerit al
sportului, alte aprecieri publice. (N.M.I.).

ZAHARIA, Ioana (n. Mozăceni,
Argeş, 27 septembrie 1954). Inginer horticol,
cercetător ştiinţific, cadru didactic universitar.
Studii liceale în Argeş, Institutul Agronomic
Nicolae
Bălcescu,
Bucureşti
(1987),
Facultatea de Management, Braşov (2007).
Doctorat, ştiinţe agricole, Bucureşti (2002).
Activitate specializată: Staţiunea de Cercetare
pentru Pomicultură, Mehedinţi, secretar
ştiinţific
(1987-2002);
Universitatea
Gheorghe Anghel, Drobeta Turnu Severin, şef
catedră, Facultatea de Comerţ şi Turism
(2002-2003), secretar ştiinţific (2003-2004);
Centrul Universitar Drobeta Turnu Severin,
Filiala Universităţii din Craiova, Dolj
(2004~). Volume, studii, lucrări de laborator,
proiecte, granturi/contracte de cercetare,
reuniuni tematice naţionale şi internaţionale
în domeniul ameliorării genetice a plantelor.
Apartanenţă la mai multe societăţi
profesionale autohtone şi străine, alte
aprecieri publice. (C.D.B.).

ZAMFIR, Valeriu Gh. (n. Rociu,
Argeş, 4 aprilie 1957). Sportiv de
performanţă, aviaţie, ofiţer de carieră, pilot,
manager. Liceul Industrial Construcţii de
Maşini, Piteşti, Argeş (1977), Şcoala Militară
pentru
Ofiţeri
de
Aviaţie
(1980).
Antrenamente, concursuri, succese, competiţii
locale, Piteşti şi Bucureşti (1973-1977).
Instructor de zbor: Aeroclubul Henri Coandă,
Piteşti (1982-1985), selectat în Lotul Naţional
pentru
acrobaţie
aeriană,
numeroase
demonstraţii de virtuozitate, titluri de laureat.
Copilot, comandant, instructor de zbor şi
simulator: Compania Tarom, Bucureşti (19852008); Compania Air, Bahrain (2008~).
Trasee şi misiuni de mare dificultate cu
avioane: Boeing 707; Boeing 737; Airbus
310;
Airbus
320.
Diverse
funcţii
administrative departamentale, competenţe
externe, recunoscut în domeniu, alte aprecieri
publice. (L.V.M.).

ZAMFIR (Sfârşitul secolului XVIIIPrima jumătate a secolului XIX). Proprietar
urban şi rural, înalt funcţionar public.
Suprafeţe de teren, case, alte bunuri cu
valoare deosebită, Piteşti, Argeş şi localităţi
apropiate. Judeţ/primar al oraşului Piteşti
(1821; 1822~1830). Gestionarea administrării
aşezării
pe
timpul:
evenimentelor
revoluţionare
din
1821,
reinstaurării
domniilor pământene (1822), conflictului
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Sănătescu; Nicolae Rădescu. Nominalizat,
deseori, Constantin Zamfirescu-Căteasca.
Opozant faţă de regimul comunist din
România. Urmărit de Securitate, arestat
(1946; 1950; 1959), cercetat, întemniţat,
penitenciarele: Bucureşti (1946); Sighetu
Marmaţiei,
Maramureş
(1950-1955);
Botoşani (1959-1963). Ultima condamnare
(1959), Tribunalul Militar, Braşov, 20 de ani,
executaţi, parţial. Deces premeditat (12
decembrie 1963). Anterior, domiciliu
obligatoriu, Măzăreni, Brăila (1955-1959).
Supus rigorilor reformelor din perioada 19451962, proprietăţi recuperate, selectiv, de
urmaşi, după 1990. Diverse atestări
documentare. Aprecieri publice antume şi
postume. (I.I.P.).

ZAMFIRESCU
(Secolul
XIX~).
Familie tradiţională din Argeş. Mari
proprietari rurali şi urbani, militanţi şi lideri
politici, demnitari, medici, ingineri, jurişti,
scriitori. Întinse suprafeţe agricole, Căteasca
şi Cireşu, plasa Dâmbovnic, aparţinând,
anterior, familiilor Ghica, respectiv Golescu.
Imobile, terenuri, alte bunuri cu valoare
deosebită: Piteşti (Argeş); Bucureşti. Ctitori:
biserică ortodoxă, şcoală, primărie, în
localitatea Căteasca. Mai cunoscuţi: Ioan Z.,
implicat în partajarea moşiei oraşului Piteşti
(1843; 1847; 1848); Mihail Z. (1856-1933);
Maria Z. (1873-1954); Constantin Z.,
administrator funciar, moşia Elena Golescu
(satul Cireşu, integrat, temporar, comunei
Siliştea), căsătorit cu Dumitra Ioana Z., şase
copii; Constantin C. Z. (v.); Maria C.
Z./Angelescu; Marin C. Z. (medic, ofiţer de
carieră, colonel); Gheorghe C. Z. (jurist,
activitate în Capitală, avocat, Baroul Ilfov);
Ion C. Z. (11 februarie 1905 - 6 august 1978),
inginer agronom, studii în Germania; Elena
C. Z./Dragomir; Dan Mircea I. C. Z. (v.).
Conexiuni cu familiile Adamescu, Angelescu,
Dragomir. Implicări constante în realizarea
proiectelor comunitare, numeroase atestări
documentare.
Proprietăţi
retrocedate
urmaşilor, parţial, după 1990. Diverse
aprecieri publice. (F.C.P.).

ZAMFIRESCU,
Cornel (Secolul
XIX). Jurist, proprietar urban şi rural, înalt
funcţionar public, filantrop. Studii liceale,
Piteşti (Argeş), universitare, Bucureşti.
Activitate în domeniu, avocat, Baroul Argeş.
Distinct: preşedinte, Comisia Interimară,
Piteşti (1934); primar al oraşului Piteşti
(1934-1936). Importantă iniţiativă urbană (15
mai 1935): adoptarea Hotărârii Consiliului
Comunal, privind înfiinţarea pepinierei (1,5
ha) şi amenajarea bazelor sportive (5,5 ha),
aflate între calea ferată spre Curtea de Argeş –
strada Sfânta Vineri – strada Râurilor – malul
Argeşului (stadion, poligon, ştrand, plajă,
patinoar). Membru activ, Camera de Comerţ
şi Industrie Argeş, recomandat pentru
Comitetul de Scont al Băncii Naţionale
Române, Sucursala Piteşti (1944). Iniţiative
favorabile: redimensionării tramei stradale,
clarificării statutului proprietăţilor orăşeneşti,
pregătirii opiniei publice pentru gestionarea
dificultăţilor din timpul participării României
la cel de Al Doilea Război Mondial (19411945). Nominalizat în: Anuarul general al
oraşului Piteşti şi judeţului Argeş (1936);
Istoria Primăriei Piteşti (1997); Istoria
Camerei de Comerţ şi Industrie Argeş
(2001). Alte atestări documentare antume şi
postume. Aprecieri comunitare. (T.N.M.).

ZAMFIRESCU,
Constantin
C.
(Căteasca, Argeş, 1895 – Botoşani, 12
decembrie 1963). Mare proprietar urban şi
rural, jurist, militant politic, demnitar. Fiul lui
Constantin Z. Liceul/Colegiul Ion C.
Brătianu, Piteşti, Argeş (1913), Facultatea de
Drept, Bucureşti (1917). Doctorat, ştiinţe
juridice, Paris, Franţa. Întinse suprafeţe de
teren, imobile, alte bunuri cu valoare
deosebită: Căteasca şi Piteşti (Argeş);
Bucureşti. Membru marcant, Partidul
Naţional Liberal, lider, Organizaţia Argeş
(1946-1947). Girant-responsabil, Vocea
Argeşului (1918-1931). Subsecretar de Stat,
Ministerul Producţiei de Război (4 noiembrie
1944 – 6 martie 1945), guvernele: Constantin
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ZAMFIRESCU, Cristache I. (Piteşti,
Argeş, 18 martie 1899 - ?). Ofiţer de carieră,
vânători de munte, artilerie, general.
Liceul/Colegiul Ion C. Brătianu, Piteşti,
Şcoala Superioară de Război, Bucureşti.
Combatant: Primul Război Mondial (19161918), Frontul din Moldova (1917),
evidenţiat în luptele de la Mărăşeşti
(Vrancea), sublocotenent; Al Doilea Război
Mondial (1941-1945): Frontul de Est (19411944), remarcat în confruntările de la Odessa
(Ucraina) şi din Crimeea (Federaţia Rusă),
maior; Frontul de Vest (1944-1945), colonel.
Distinct: şef Stat Major, Corpul Vânătorilor
de Munte; comandant, Regimentul 9
Artilerie, Regimentul 16 Artilerie. General de
brigadă (1947). Ordine şi medalii române sau
străine, alte aprecieri publice antume și
postume. (G.I.N.).

proiectelor culturale din Argeş-Muscel.
Membru, Uniunea Scriitorilor din România,
Asociaţia Bucureşti (1968), alte aprecieri
publice. (M.M.S.).
ZAMFIRESCU, Gheorghe D. (n.
Budeasa, Argeş, 7 februarie 1935). Inginer
chimist, manager, funcţionar de stat. Liceul de
Băieţi Nr. 1/Colegiul Ion C. Brătianu, Piteşti
(1953), Institutul Politehnic, Bucureşti (1958).
Activitate specializată în domeniu: tehnolog,
şef secţie, Uzina de Sodă, Govora, Vâlcea
(1958-1966); Comisia Economică Argeş
(1966-1973); director general adjunct (19731975),
director
general
(1976-1986),
Combinatul de Articole Tehnice din Cauciuc,
Piteşti; vicepreşedinte, Comitetul Executiv,
Consiliul Popular al Judeţului Argeş (19861990); inginer principal, SC Rolast SA, Piteşti
(1990-1995). Importante programe privind:
perspectivele industriei chimice din ArgeşMuscel; promovarea exportului în state
asiatice şi africane; dezvoltarea colaborării cu
firme din Piaţa Comună Europeană;
stimularea reducerii costurilor productive;
privatizarea în domeniu. Studii, analize,
rapoarte, interviuri, reuniuni tematice
naţionale şi internaţionale, implicări constante
în viaţa Cetăţii. Aprecieri publice. (I.D.P.).

ZAMFIRESCU, Dan Mircea I. (n.
Bucureşti, 21 decembrie 1933). Istoric literar,
scriitor, editor. Familie tradiţională din
Căteasca, Argeş. Liceul Ion Luca Caragiale,
Bucureşti (1952), Institutul Teologic,
Bucureşti (1956), Facultatea de Limbi Străine,
Universitatea din Bucureşti (1966). Doctorate:
teologie (1959); filologie (1971), Bucureşti.
Activitate specializată în Capitală, redactor,
publicaţiile:
Romanoslavica,
Revista
Patriarhiei Române; Contemporanul (19611973). Director fondator, Editura Roza
Vânturilor, Bucureşti (1990). Preocupări
didactice universitare, Facultatea de Teologie,
Târgovişte, Dâmboviţa (1994~). Volume
importante: România – pământ de civilizaţie
şi sinteză (1969); Neagoe Basarab şi
învăţăturile sale către fiul său Theodosie
(1973); Permanenţa patriei (1976); Cultura
română. Sinteză europeană (2002); Istorie şi
cultură, I, II (2003). Distinct: Antologie de
literatură română veche. 1402-1647 (1969,
în colaborare). Valoroase studii, articole,
comentarii, recenzii, interviuri, facsimile, în
periodice din România, Bulgaria, Republica
Moldova. Consemnări critice favorabile.
Participări la numeroase reuniuni tematice
naţionale
şi
internaţionale.
Apropiat

ZAMFIRESCU,
Laura (Sfârşitul
secolului XIX – Prima jumătate a secolului
XX). Mare proprietar funciar din Argeş.
Întinse suprafeţe de teren, clădiri, alte bunuri
cu valoare deosebită, localitatea Ioneşti, plasa
Teleorman, expropriate, parţial, prin Legea
pentru definitivarea Reformei Agrare din 17
iulie 1921, aplicată de guvernul condus de
Alexandru Averescu. Importante surse
arhivistice. (I.I.Ş.).
ZAMFIROPOL, Alexandru (Sfârşitul
secolului XIX – Prima jumătate a secolului
XX). Proprietar imobiliar, arhitect. Originar
din Piteşti, Argeş. Studii liceale şi superioare
în Capitală. Documentări externe. Proiecte
importante: Planul de sistematizare a
oraşului Piteşti (1933); Sistematizarea
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redimensionarea sectorului zootehnic al
unităţilor agricole cooperatiste; coordonarea
executării instalaţiilor pentru recuperarea
agentului termic din Combinatul Petrochimic
şi introducerea în sistemul de încălzire a
municipiului Piteşti; finalizarea lucrărilor pe
traseul rutier Câmpulung-Curtea de Argeş;
inaugurarea Memorialului de Război Mateiaş,
Valea Mare-Pravăţ (24 octombrie 1984).
Analize, rapoarte, interviuri, reuniuni
naţionale sau internaţionale pe teme adecvate,
component al unor foruri centrale. Diverse
aprecieri publice. (C.D.B.).

reşedinţei Argeşului (1949), colaboratori,
Kikero Constantinescu, Heinrich W. Schmidt
(v.). Contribuţii la realizarea unor programe
urbanistice în etapele invocate. Studii,
articole, interviuri publicate în presa vremii.
Nominalizat în Istoria municipiului Piteşti
(1988), alte aprecieri publice antume şi
postume. (A.I.M.).
ZAMORA, Stelian (Şuici, Argeş, 12
februarie 1947 – Şuici, Argeş, 25 ianuarie
1998). Profesor, gradul I, geografie, literat.
Liceul/Colegiul Vlaicu Vodă, Curtea de Argeş
(1966), Universitatea din Bucureşti (1970).
Activitate didactică permanentă, şcoli din
Argeş. Volume importante (proză): Visul
călătorului (1973); Marele învins (1983);
Lângă foşnetul mării (1989). Colaborări,
revista Argeş, alte periodice din România.
Consemnări critice favorabile. Membru,
diverse foruri cultural-ştiinţifice locale.
Aprecieri publice antume şi postume.
(M.M.O.).

ZARAFU, Gheorghe I. (Oarja, Argeş,
5 mai 1933 - ?). Scriitor, editor, memorialist.
Şcoala Medie Nr. 1/Colegiul Ion C. Brătianu,
Piteşti,
Argeş
(1953),
Universitatea
Constantin I. Parhon, Bucureşti, facultăţile:
Filologie (1958); Filosofie (1961). Activitate
redacţională permanentă în Capitală: Editura
de Stat pentru Literatură şi Artă (1958-1969);
Editura
Ion
Creangă
(1969-1993).
Documentări externe. Pregătirea pentru tipar a
numeroase scrieri, realizate de personalităţi
ale culturii naţionale şi universale (proză,
poezie, amintiri, corespondenţă, culegeri,
opere complete). Monografii semnate ca
autor: Cincinat Pavelescu (1972; 2007);
Miron Radu Paraschivescu (1975; 1976);
Benjamin Fundoianu (1978; 2011); Păstorel
Teodoreanu (1996). Numeroase antologii de
epigrame (1973~2007). Distinct, volume
importante de autor (literatură pentru copii):
Trenul alfabetului (1979); Căluţul de
ciocolată (1989); Moş Bărbuţă (1983~2006,
serial); Ghiozdanul cu pioneze (2008).
Culegere antumă (epigrame): Zarafisme
(2008). Consemnări critice favorabile.
Membru, Uniunea Scriitorilor din România
(1991), alte aprecieri publice antume şi
postume. (M.M.S.).

ZANFIR, Constantin (n. Bâldana,
Dâmboviţa ?). Lucrător industrial, militant
politic, demnitar, parlamentar. Domiciliu,
funcţii elegibile, responsabilităţi publice în
Argeş (1978-1988), colaborări ulterioare.
Studii liceale şi superioare în Bucureşti.
Membru marcant, Partidul Comunist Român.
Succesiv: activitate productivă şi obştească,
Întreprinderea Griviţa Roşie, Bucureşti;
secretar,
Organizaţia
sectorului
VIII,
Bucureşti; prim-secretar, Sectorul VII,
Bucureşti (1976-1978); secretar (1978-1984),
prim-secretar
(1984-1988),
Comitetul
Judeţean Argeş, preşedintele Consiliului
Popular Judeţean; ministru, Ministerul
Contractării şi Achiziţiei Produselor Agricole,
Bucureşti (20 ianuarie 1988 - 22 decembrie
1989), guvernul Constantin Dăscălescu.
Deputat de Argeş în Marea Adunare
Naţională
(1985-1989),
Circumscripţia
Electorală Izvoru, reprezentând Frontul
Unităţii Socialiste. Preocupări privind
evoluţia economică şi edilitară a localităţilor
din Argeş-Muscel în etapa amintită. Distinct:

ZARIOIU, Gheorghe F. (n. Albeştii de
Argeş, 7 aprilie 1930). Inginer militar
aeronave, ofiţer de carieră, manager,
publicist. Şcoala Medie Tehnică Metalurgică,
Braşov (1950), Academia Tehnică Militară,
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Naţională/Banca Agricolă, Sucursala Argeş
(1965-1970); inginer principal, Direcţia
Generală pentru Agricultură şi Industrie
Alimentară Argeş (1970-1980); director,
Oficiul pentru Studii Pedologice şi
Agrochimice, Piteşti (1980-1986); inginer
şef, Consiliul Unic Agroindustrial de Stat şi
Cooperatist, Teiu, Argeş (1986-1988); inginer
coordonator, Trustul Horticulturii Argeş
(1988-1990).
Volume
importante
(în
colaborare): Soluri din judeţul Argeş (1981);
Cercetări preliminare privind tehnologia de
redare în circuitul agricol a unor soluri
poluate cu petrol şi săruri (1986). Studii,
articole, analize, rapoarte, reuniuni tematice
naţionale în domeniu. Contribuţii la evoluţia
agriculturii din Argeş – Muscel, în etapele
amintite. Diverse implicări comunitare.
Aprecieri publice. (C.D.B.).

Bucureşti (1957). Activitate specializată,
aviaţie militară de vânătoare: inginer
escadrilă, Regimentul 226, Caracal, Olt
(1957-1960); şef serviciu/prim locţiitor
inginer-şef (1960-1962), inginer-şef (19621964), Regimentul 91, Caracal, Olt; locţiitor
comandant/inginer-şef,
Regimentul
93,
Gearmata, Timiş (1964-1968); comandant/şef
garnizoană (1968-1970), şef Catedra Tehnică
(1970-1972), Şcoala de Maiştri Traian Vuia,
Mediaş, Sibiu. Distinct, locotenent colonel
inginer, Întreprinderea de Avioane, Craiova,
Dolj: director producţie şi al Centrului de
Încercări în Zbor pentru Industrie Aeronautică
Română (1972-1989); şef atelier, reparaţii
radio şi radiolocaţie (1989-1990). Prestaţii
didactice, Universitatea din Craiova (19912002). Volume importante:
Realizări şi
perspective în aviaţie (1970); Aviaţia
modernă (1977; 1980; 1982); Motoare de
aviaţie; Avioane şi elicoptere (1989); Omul
din nou pe Lună (1993); Henri Coandă
(1995). Numeroase studii, articole, referate,
comunicări, reuniuni tematice naţionale şi
internaţionale. Membru, diverse foruri
profesionale în domeniu. Comandor (1974),
ordine şi medalii, alte aprecieri publice.
(G.I.N.).

ZAVRAGIU, Neculae Gh. (Secolul
XIX). Rapsod popular. Originar din Muscel.
Versuri, balade, cântece (vioară şi voce), port
popular,
zona
tradiţională
Vultureşti.
Reproduceri în culegerile folcloriştilor
Dumitru/Dem Teodorescu şi Gheorghe Şt.
Amzulescu, consemnat, uneori, Neculae Gh.
Şchiopu Z. Portofoliu original, peste 11 000
de notificări, preluări selective, Constantin
Rădulescu-Codin (v.): Feciorii lui Constantin
Împărat; Voinea Arambaşa; Fulga; Plevina;
Motoiaş, domn din Făgăraş. Diverse
consemnări documentare antume şi postume.
(L.I.P.).

ZARIOIU, Vasile F. (n. Albeştii de
Argeş, 4 aprilie 1933). Inginer agronom,
manager. Şcoala Medie Tehnică Horticolă/
Grupul Şcolar Constantin Dobrescu-Argeş,
Curtea de Argeş (1953), Facultatea de
Agronomie, Timişoara (1958). Frate cu
Gheorghe F. Z. (v.). Activitate specializată:
Gospodăria Agricolă Colectivă, Vlădeşti,
Galaţi (1958); inginer şef, Staţiunea de
Maşini şi Tractoare, Vlaici, Coloneşti, Olt
(1958-1960).
Director:
Întreprinderea
Regională de Producere şi Valorificare a
Seminţelor
şi
Materialului
Săditor
Horticol/Agrosem,
Piteşti
(1960-1964);
Şcoala de Contabilitate Agricolă, Geamăna,
Bradu; Şcoala de Pregătire a Cadrelor din
Cooperativele Agricole de Producţie,
Dobrogostea, Merişani, Argeş (1964-1965).
Ulterior: inspector tehnic principal, Banca

ZAVULOVICI, Elena C. (n. Hârtieşti,
Muscel, 29 aprilie 1940). Profesoară, gradul I,
desen, artist plastic, grafică, pictură.
Căsătorită cu Sorin Zavulovici (v.). Şcoala
Medie Nr. 2/Colegiul Zinca Golescu, Piteşti,
Argeş (1956), Facultatea de Arte Plastice,
Bucureşti (1963), Clasa Aurel Haiduc.
Activitate didactică permanentă, şcoli din:
Botoşani, Câmpulung (Argeş), Piteşti (19631997). Colaborări ulterioare. Expoziţii
personale sau de grup: Botoşani (1970; 1971);
Piteşti (1971~2012). Lucrări în colecţii
particulare, din: Canada, Franţa, Israel, Italia,
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Alexandru Averescu.
arhivistice. (I.I.Ş.).

România, Statele Unite ale Americii. Ilustraţie
de carte. Fresce tematice în Piteşti: Grădiniţa
Nr. 4; şcolile Nr. 1, 11, 15; Colegiul Tehnic
Armand Călinescu. Implicări constante în
viaţa culturală şi obştească a Cetăţii.
Consemnări critice favorabile, alte aprecieri
comunitare. (S.C.N.).

Importante

surse

ZĂRNESCU (Secolul XIX~). Familie
tradiţională din Ciumeşti/Argeşelu, Muscel.
Proprietari rurali şi urbani, funcţionari publici
sau de stat, ingineri, cadre didactice,
economişti, ofiţeri superiori, sportivi de
performanţă, publicişti, donatori comunitari.
Mai cunoscuţi: Niţă Z., primar, Ciumeşti
(1864-1867); Toma N. Z. (1863-1925),
primar (1889-1891; 1895-1899; 1901);
Manole N. Z., primar (1903-1905); Ion N. Z.
(1878-1946), primar (1920-1921); Gheorghe
T. Z., primar (1931); Constantin T. Z.
(1905-1990), funcţionar public (1942-1970);
Gheorghe Gh. Z. (v.); Horaţiu Victor I. Z.
(v.); Constantin Gh. Z. (v.); Constantin C.
Z. (v.); Mariana C. Z./Sârbu (n. Mărăcineni,
Muscel, 14 februarie 1942), bibliotecar,
manager:
Şcoala
Medie
Nicolae
Bălcescu/Colegiul Ion C. Brătianu, Piteşti
(1960), Şcoala Postliceală de Bibliotecari,
Bucureşti (1962); activitate permanentă în
domeniu, Institutul Pedagogic/Institutul de
Învăţământ Superior/Universitatea din Piteşti
(1966-2009), şef birou (1987-1999), consilier
(2001-2009); documentări externe, Israel şi
Ungaria; preşedinte fondator, Filiala Argeş,
Asociaţia Bibliotecarilor din Învăţământ
România (1990-1999); studii, articole,
comunicări, reuniuni tematice naţionale şi
internaţionale; Mihaela T. Z. (n. 1972),
ingineră; Gabriela T. Z. (n. 1974),
profesoară, laborantă; Roxana Laura C. Z.
(n. 1974), economistă; Narcis Octavian C. Z.
(n. 1975), medic, chirurgie; Andreea Elena
C. Z. (n. 1979), om de afaceri. Numeroase
atestări documentare. Implicări constante în
viaţa comunitară. (F.C.P.).

ZAVULOVICI, Sorin George S.
(Focşani, Vrancea, 15 august 1946 – Piteşti,
Argeş, 24 ianuarie 1997). Actor de teatru,
film, televiziune, manager. Stabilit, definitiv,
la Piteşti, în 1971. Şcoala Medie/Liceul
Vasile Alecsandri, Galaţi (1964), Institutul de
Artă Teatrală şi Cinematografică Ion Luca
Caragiale,
Bucureşti,
Clasa
Eugenia
Popovici (1970). Activitate în domeniu:
Teatrul Mihai Eminescu, Botoşani (19701971); Teatrul Alexandru Davila, Piteşti
(1971-1997), director (1988-1997). Roluri de
referinţă: Poetul (Ţara fericirii, Tudor
Muşatescu); Alioşa (Azilul de noapte, Maxim
Gorki); Nick (Cui i-e frică de Virginia
Woolf?, Edward Albee); Mircea Basarab
(Vlaicu-Vodă, Alexandru Davila); Profesorul
Miroiu (Steaua fără nume, Mihail Sebastian).
Turnee externe. Colaborări cu case de film şi
studiouri de televiziune din Capitală.
Consemnări critice favorabile. Preocupări
regizorale. Distinct: conducerea instituţiei în
etapa evenimentelor revoluţionare din
decembrie 1989; adaptarea repertoriului la
noile cerinţe tematice; amplificarea relaţiilor
cu unităţi similare din Europa. Emisiuni
media, interviuri. Membru: Asociaţia
Oamenilor de Teatru şi Muzică/ATM;
Uniunea Teatrală din România/UNITER.
Implicări constante în viaţa Cetăţii. Aprecieri
publice antume şi postume. (P.A.D.).
ZĂNESCU, Eliza (Sfârşitul secolului
XIX – Prima jumătate a secolului XX). Mare
proprietar funciar din Argeş. Întinse suprafeţe
de teren, clădiri, alte bunuri cu valoare
deosebită,
localitatea
Buzoeşti,
plasa
Teleorman, expropriate, parţial, prin Legea
pentru definitivarea Reformei Agrare din 17
iulie 1921, aplicată de guvernul condus de

ZĂRNESCU (Secolul XIX~). Familie
tradiţională
din
Câmpulung,
Muscel.
Proprietari
urbani
şi
rurali,
mici
întreprinzători, funcţionari, jurişti, cadre
didactice, publicişti, traducători, editori. Mai
cunoscuţi: Ioan/Ion Z., comerciant, afaceri
generale (1913), agenţie teatrală (1929),
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superioare la Bucureşti; responsabilităţi
publice în Capitală, distinct, director general,
Întreprinderea de Canalizare şi Apă/ICAB,
Bucureşti; Ecaterina Z. (n. Piteşti, 21 mai
1936), soţia lui Virgil N. Z., economistă,
funcţii adecvate în Capitală; Maria Cristina
V. Z. (n. Bucureşti, 15 iulie 1969), teatrolog;
studii liceale în Capitală, Institutul de Artă
Teatrală şi Cinematografică Ion Luca
Caragiale, Bucureşti; prestaţii didactice,
Universitatea Naţională de profil, Bucureşti;
Constantin N. Z. (v.), căsătorit cu Ileana Z.
(v.); Nicolae C. N. Z. (n. Piteşti, 21 ianuarie
1969), jurist, manager, publicist; Liceul
Nicolae Bălcescu/Colegiul Ion C. Brătianu,
Piteşti (1987), Universitatea din Bucureşti
(1992); asistent, Facultatea de Drept,
Bucureşti (1992-1995); avocat, Baroul Argeş,
preşedinte (2003-2011), recunoscut în
domeniu; Anca Z. (n. Piteşti, 11 martie
1969), economistă, Liceul/Colegiul Zinca
Golescu, Piteşti (1987), Academia de Ştiinţe
Economice, Bucureşti (1992), activitate
specializată, societăţi comerciale din Piteşti.
Implicări constante în viaţa Cetăţii. Diverse
atestări documentare. (P.A.D.).

membru activ, Comisia Interimară, Camera de
Comerţ şi Industrie, Piteşti, Argeş (14 mai
1934); Stelian Z., profesor, unităţi şcolare din
Câmpulung;
Elena
Z.
(1919-1999),
profesoară gradul I, limba franceză,
absolventă, Universitatea Ferdinand I, Cluj
(1941), stagiu în Franţa; activitate specializată
(selectiv): Şcoala Medie/Colegiul Dinicu
Golescu, Câmpulung (1961-1967); Institutul
Pedagogic de 3 ani/Institutul de Învăţământ
Superior, Piteşti (1967-1976); volume
importante: Littérature du Moyen Âge
français (1967); Littérature française du
XVII-e siècle (1969); Littérature française
du XVIII-e siècle (1971); Metodica limbii
franceze (1971); Crina Magdalena St. Z. (n.
12 iulie 1952), cadru didactic universitar,
limba franceză; absolventă, Liceul/Colegiul
Dinicu
Golescu,
Câmpulung
(1972),
Facultatea de Filologie-Istorie, Craiova, Dolj
(1976), doctorat, limba franceză, Craiova;
prestaţii didactice la Piteşti: Grupul Şcolar
Industrie Uşoară/Armand Călinescu (19761987);
Liceul
Sanitar
(1976-1993);
Universitatea din Piteşti (1993~); volum
reprezentativ: Istoria civilizaţiei şi culturii
franceze (1994); colaborări permanente,
Departamentul de Relaţii Internaţionale,
Universitatea din Piteşti; Alianţa Franceză,
Filiala Argeş; Narcis Stelian St. Z. (v.).
Conexiuni cu familii cunoscute autohtone.
Implicări constante în viaţa Cetăţii. Aprecieri
publice. (F.C.P.).

ZĂRNESCU, Constantin C. (n.
Ciumeşti/Argeşelu, Muscel, 14 ianuarie
1950). Sportiv de performanţă, automobilism,
subinginer,
manager.
Liceul
Nicolae
Bălcescu/Colegiul Ion C. Brătianu, Piteşti,
Argeş (1967), Institutul de Învăţământ
Superior/Universitatea din Piteşti (1979).
Notificat, deseori, Dan Zărnescu. Activitate
permanentă: Întreprinderea de Autoturisme,
Colibaşi/Mioveni,
Argeş/Institutul
de
Cercetare – Proiectare, departamentele
Încercări Automobile (1972-1978), Competiţii
(1978-1991). Iniţiativă particulară, acţionar
majoritar, SC Auto-Expres SRL, Piteşti
(1991~). Distinct: component, echipele de
competiţii Autoturisme Dacia, Piteşti, Argeş,
fondator
(1976-1991),
Rival
Racing,
Bucureşti (1997-1998), navigator,
pilot
viteză. Numeroase titluri de campion naţional:
raliuri, la grupă (1978~1991); echipa de
raliuri (1978~1986); echipa de viteză în

ZĂRNESCU (Secolul XX~). Familie
tradiţională din Piteşti, Argeş. Proprietari
urbani, ingineri, actori, jurişti, cadre didactice,
funcţionari de stat. Mai cunoscuţi: Nicolae Z.
(1905-1961), origine transilvăneană, Zărneşti,
Braşov, stabilit la Piteşti (1927); inginer,
silvicultură, activitate specializată, unităţi de
profil din Argeş, Covasna, Braşov; Constanţa
T. Z. (Piteşti, 1908 – Piteşti, 1982), născută
Grigorescu, profesoară, menaj şi lucru
manual, căsătorită cu Nicolae Z., doi copii;
Virgil N. Z. (Piteşti, 27 martie 1930 –
Bucureşti, 25 noiembrie 2012), inginer,
hidrotehnică; studii liceale în Piteşti,
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Liceul de Băieţi Nr. 1/Colegiul Ion C.
Brătianu, Piteşti (1949), Institutul de Teatru
Ion Luca Caragiale, Bucureşti (1954).
Activitate permanentă: Teatrul Alexandru
Davila, Piteşti (1954-1997), director (19761988), conlucrări ulterioare. Roluri de
referinţă: Făt-Frumos (Harap Alb, George
Vasilescu, după Ion Creangă); Ferdinand
(Intrigă şi iubire, Friedrich Schiller);
Cristofor Bellea (Fii cuminte Cristofor,
Aurel Baranga); Mircea Basarab (Vlaicu
Vodă,
Alexandru
Davila);
Cavalerul
(Hangiţa,
Carlo
Goldoni).
Regizor:
spectacole de proză, estradă, folclor;
manifestări cultural-sportive; gale oficiale.
Colaborări cu case de film şi studiouri de
televiziune din Capitală. Turnee externe.
Volume importante: Râdem, dar… să fim
serioşi (2000); Misterele din grota râsului
(2000). Schiţe umoristice, texte radiofonice,
scenarii. Consemnări critice favorabile.
Distinct: ridicarea standardelor de calitate în
instituţie; diversificarea repertoriului; iniţierea
Reuniunii Teatrelor de Studio (1980);
facilitarea înfiinţării Muzeului din FrescaNord (1981), iniţiator, Ion Focşa (v.).
Membru: Asociaţia Oamenilor de Teatru şi
Muzică/ATM;
Uniunea
Teatrală
din
România/UNITER. Implicări în viaţa Cetăţii.
Eponimii: Secţia de Revistă, Teatrul
Alexandru Davila, Piteşti (2004); stradă în
municipiul Piteşti (2005). Alte aprecieri
publice antume sau postume. (P.A.D.).

coastă (1980~1985); absolut la raliuri
(1981~1991). Succese internaţionale, locul I:
echipă,
Turul
Europei
(1978~1986);
Nisipurile de Aur, etapă, Campionat European
(1984); Raliul Dunării – Dacia, etapă,
Campionat European la grupă şi clasă (1985);
clasament general, Raliul Dunării–Dacia
(1987).
Contribuţii
la
promovarea
autoturismului românesc în lume. Membru,
diverse foruri profesionale în domeniu.
Colaborări media. Exponate în Muzeul
Judeţean Argeş. Maestru al Sportului (1983),
alte importante aprecieri publice. (L.V.M.).
ZĂRNESCU, Constantin Gh. (n.
Curtea de Argeş, 25 ianuarie 1939). Profesor
gradul I, limbi slave, limba şi literatura
română, cadru didactic universitar, sportiv de
performanţă, şah, antrenor, publicist. Frate cu
Gheorghe Gh. Z. (v.). Şcoala Medie/Colegiul
Vlaicu Vodă, Curtea de Argeş (1956),
Universitatea din Bucureşti (1965). Doctorat,
filologie comparată, Bucureşti (2001).
Activitate permanentă în domeniu: Liceul
Urziceni, Ialomiţa (1965-1984); Academia de
Înalte Studii Militare, Bucureşti, Lectoratul
pentru Străini (1984-2001). Competitor,
numeroase turnee interne şi externe de şah
(1973-1990), formator de talente, Palatul
Naţional al Copiilor, Bucureşti (2002~).
Volume importante: Dicţionar explicativ al
jocului de şah (1995); Mic îndreptar de
recţiune
verbală
(1997);
Evoluţia
terminologiei şahiste în limba rusă şi în
limba română (2001); Apărarea indiană
veche la şah (2007); Strategia jocului de
mijloc cu perechea de pioni izolaţi (2013).
Studii, referate, comunicări, reuniuni tematice
naţionale. Contribuţii la educarea umanistă a
tineretului. Maestru al Sportului (1979),
Maestru al Federaţiei Internaţionale de Şah
(1986), Maestru Internaţional al Sportului
(1988), alte aprecieri publice. (I.A.B.).

ZĂRNESCU,
Gheorghe
Gh.
(Ciumeşti/Argeşelu, Muscel, 4 decembrie
1926 – Bucureşti, 17 ianuarie 2009). Ofiţer de
carieră, aviaţie, general, demnitar. Şcoala
Tehnică Aeronautică, Bucureşti (1947),
Şcoala de Ofiţeri de Aviaţie, Bucureşti
(1950),
Academia
Militară
Generală,
Bucureşti (1958). Stagii externe, navigaţie,
state europene. Combatant, Al Doilea Război
Mondial, Frontul de Est (iulie - august 1944),
elev practicant. Succesiv: pilot; comandant de
patrulă şi de escadrilă; şef, Statul Major,
Divizia 15 Aviaţie Vânătoare. Comandant,
Aviaţia Militară Română (1977-1986). Şef,

ZĂRNESCU, Constantin N. (Piteşti,
Argeş, 14 iulie 1931 - Piteşti, Argeş, 16
decembrie 2003). Actor de teatru, film, radio,
televiziune, regizor, manager, publicist.
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superior tehnic din Târgu Mureş. Aprecieri
publice antume şi postume. (I.A.B.).

Departamentul Aviaţiei Civile, ministru
adjunct, Ministerul Apărării Naţionale (19861990). Contribuţii directe la gestionarea unor
programe speciale privind: amenajarea
aeroporturilor militare şi civile; dotarea cu
aparatură performantă de zbor; înfiinţarea
noilor fabrici de avioane autohtone.
Comandor aviator (1962); general de flotilă
aeriană (1972); general maior (1980); general
locotenent (1984). Volum important (în
colaborare): Istoria aviaţiei române (1984).
Studii, analize, rapoarte, interviuri. Implicări
constante în realizarea anumitor proiecte
lansate de oficialităţile din Argeş – Muscel.
Ordine şi medalii autohtone ori străine.
Membru, importante foruri naţionale sau
continentale în domeniu, alte aprecieri publice
antume şi postume. (G.I.N.).

ZĂRNESCU, Ileana M. (n. Craiova,
Dolj, 16 noiembrie 1937). Actriţă de teatru,
radio, televiziune. Stabilită la Piteşti, Argeş
din 1961. Şcoala Medie Nr. 1 de Fete,
Craiova (1954), Institutul de Artă Teatrală şi
Cinematografică Ion Luca Caragiale,
Bucureşti, Clasa Moni Ghelerter (1961).
Căsătorită cu Constantin Z. (v.). Activitate
permanentă, Teatrul Alexandru Davila, Piteşti
(1961-1997). Colaborări ulterioare. Roluri de
referinţă: Ecaterina (Ecaterina Teodoroiu,
Nicolae Tăutu); Martha (Cui i-e frică de
Virginia
Woolf?,
Edward
Albee);
Mirandolina (Hangiţa, Carlo Goldoni); Aneta
Duduleanu (Gaiţele, Alexandru Kiriţescu);
Mama (Ioana pe rug, Dina Cocea).
Consemnări critice favorabile. Colaborări cu
case de film şi studiouri de televiziune din
Capitală. Laureată, Gala recitalurilor, Bacău,
poemul dramatic 1907 (Dominic Stanca),
regie, Ion Focşa (v.). Emisiuni media,
interviuri, reuniuni pe diverse teme, implicări
în viaţa Cetăţii. Membră: Asociaţia
Oamenilor de Teatru şi Muzică/ATM;
Uniunea Teatrală din România/UNITER.
Importante aprecieri publice. (I.G.F.).

ZĂRNESCU, Horaţiu Victor I.
(Zagra, Bistriţa Năsăud, 7 februarie 1937 –
Târgu Mureş, 9 septembrie 2010). Inginer,
electrotehnică, profesor universitar, manager.
Familie tradiţională din Ciumeşti/Argeşelu,
Mărăcineni, Muscel. Şcoala Medie Năsăud
(1954), Institutul Politehnic, Timişoara
(1959). Doctorat, ştiinţe tehnice, Iaşi (1974).
Activitate specializată: tehnolog/şef secţie,
Combinatul Chimic Victoria, Braşov (19591962); director energetic, Combinatul Chimic
Azomureş, Târgu Mureş (1962-1970); director
tehnic, Întreprinderea Electrocentrale, Cluj
Napoca (1970-1978); cercetător, Institutul
pentru Echipamente Termoenergetice, Cluj
Napoca (1978-1979). Preocupări didactice,
Institutul Petru Maior, Târgu Mureş (19792007), profesor universitar (1983), decan
(1984-1989), fondator, Secţia Automatizări şi
Calculatoare (ingineri). Volume importante:
Utilizarea motorului sincron (1967; 1984);
Ingineria reglării automate (1998); Sisteme
de control automat a proceselor energetice
(2003).
Numeroase
studii,
articole,
comunicări, reuniuni tematice naţionale.
Invenţii brevetate (1985; 1993; 2004).
Membru, Academia Tehnică Română,
Bucureşti, alte foruri ştiinţifice în domeniu.
Contribuţii la diversificarea învăţământului

ZĂRNESCU, Ioan (Sfârşitul secolului
XIX – Prima jumătate a secolului XX).
Proprietar urban, editor, donator comunitar.
Suprafeţe de teren, imobile, alte bunuri cu
valoare deosebită, reşedinţa judeţului Muscel.
Distinct: patron fondator, Librăria Universală,
Câmpulung, atestată documentar în deceniile
1911-1935. Complementar, preocupări pentru
realizarea de tipărituri: cărţi, ziare, reviste,
ilustrate, articole birotice. Membru marcant,
Camera de Comerţ şi Industrie Piteşti,
Comisia de pe lângă Administraţia
Financiară, Muscel (28 ianuarie 1935).
Activitate agreată de Primăria şi Prefectura
Câmpulung. Iniţiative filantropice, acte de
caritate, agenţie teatrală (1 februarie 1929).
Diverse atestări documentare. Aprecieri
publice antume şi postume. (G.F.C.).
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la
evoluţia
arhitecturii
contemporane. (A.I.M.).

ZĂRNESCU,
Narcis
St.
(n.
Câmpulung, Muscel, 11 noiembrie 1948).
Profesor
universitar,
limba
franceză,
traducător,
funcţionar,
parlamentar.
Liceul/Colegiul Dinicu Golescu, Câmpulung,
Argeş (1966), Universitatea din Bucureşti
(1971). Documentări externe continentale.
Doctorate (Bucureşti): literatură (1984);
doctrine economice (2001). Activitate
didactică: Liceul Câmpina, Prahova (19711979); Institutul de Învăţământ Superior,
Piteşti, Argeş (1979-1984); Universitatea
Spiru Haret, Bucureşti (1997~). Redactor,
revista Săptămâna, Bucureşti (1984-1989);
editor, publicaţiile Oblio, Revanşa, Liv,
Bucureşti (1989-1995); consilier, Camera
Deputaţilor, Bucureşti (1995-1997). Volume
importante: Stendhal (1980); La poésis
française au XVI-e siècle (1998); La
francophonie ou la globalisation par
ancienne Europe (2003). Tălmăciri din mai
multe limbi străine. Numeroase articole,
studii, recenzii, comunicări, reuniuni tematice
interne şi internaţionale. Colaborator,
periodicele:
Argeş;
Cahiers
d’études
roumaines; România literară; Steaua; Viaţa
românească.
Membru,
diverse
foruri
specializate în domeniu, alte aprecieri publice.
(I.A.B.).

argeşene

ZENOVIE, Ion (Sfârşitul secolului
XIX – Prima jumătate a secolului XX). Jurist.
Studii liceale, Piteşti, Argeş, superioare,
Bucureşti.
Activitate: specialistă în
magistratură.
Distinct:
prim-preşedinte
(1921), preşedinte (1925), Tribunalul Argeş.
Împuternicit al statului privind aplicarea Legii
pentru definitivarea reformei agrare din 17
iulie 1921, specifice judeţului Argeş.
Ulterior, garantul exprimării corecte a votului
la alegerea Consiliului de Administraţie,
Camera de Comerţ şi Industrie Argeş, decizie
judecătorească favorabilă, instalare oficială
(21 octombrie 1925). Implicări constante în
realizarea proiectelor lansate de Guvern,
Prefectură, Primării, în profil teritorial.
Dezbateri comunitare, analize, rapoarte,
reuniuni pe teme adecvate. Diverse atestări
documentare. Nominalizări monografice, alte
aprecieri publice antume şi postume. (I.F.B.).
ZEVEDEI, Nicolae N. (Vâlsăneşti,
Muşăteşti, Argeş, 26 mai 1940 – Curtea de
Argeş, 28 februarie 2011). Economist,
militant politic, înalt funcţionar public. Liceul
Nicolae Bălcescu/Colegiul Ion C. Brătianu,
Piteşti, Argeş (1967), Academia de Studii
Social-Politice,
Bucureşti
(1979).
Documentări externe continentale. Activitate
productivă: Întreprinderea Forestieră, Baia de
Aramă, Gorj (1957-1958); Trustul de
Construcţii Argeş (1958-1963); Antrepriza de
Construcţii Hidroenergetice, Piteşti (19661973). Membru marcant, Partidul Comunist
Român: lider, Organizaţia Antreprizei de
Construcţii Hidroenergetice, Piteşti (19731977); secretar, Organizaţia Orăşenească din
Curtea de Argeş (1977-1983). Distinct, primsecretar şi primar: Curtea de Argeş (19831986); Piteşti (1986-1989). Manager, SC
Daco-Sport SRL, Curtea de Argeş (19952000). Iniţiative urbanistice: sistematizarea
perimetrului
Curtea
Domnească
Monumentul Sân Nicoară (1983-1986);
inaugurarea Spitalului şi Policlinicii (1984);

ZDRAFCU, Ştefan Mihăiţă I. (n.
Piteşti, Argeş, 20 noiembrie 1952). Arhitect,
funcţionar
de
stat.
Liceul
Nicolae
Bălcescu/Colegiul Ion C. Brătianu, Piteşti
(1970), Institutul de Arhitectură Ion Mincu,
Bucureşti (1976). Activitate specializată în
domeniu: Institutul de Proiectare/SC Proiect
Argeş SA, Piteşti (1976-2002). Birou
Individual de Arhitectură (2002~). Temporar,
inspector, Inspecţia de Stat în Construcţii
Argeş. Adept al stilului funcţionalist. Edificii
reprezentative, publice şi private. Membru:
Uniunea Arhitecţilor din România (1976);
Ordinul Arhitecţilor din România (Comisia
Naţională de Disciplină, 2001); Registrul
Urbaniştilor din România (2005). Contribuţii
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ZIARUL DE MUSCEL (2008~).
Publicaţie periodică, apărută la Câmpulung,
Argeş, subintitulată Săptămânal de opinie,
informaţie şi divertisment. Director fondator,
Manuel Zenovie; redactor-şef, Narcis Manole.
Analize,
comentarii,
reportaje,
note,
interviuri, cronici, ştiri, creaţii literare, de artă
plastică şi fotografică, portrete, programe
media, decizii administrative. Imprimare, SC
Graficprint Industries SRL Piteşti, Argeş.
Distribuţie
zonală.
Diverse
implicări
comunitare. (G.F.C.).

acordarea spaţiului pentru Muzeul Orăşenesc
(1984); stabilirea locului amplasării statuii
Basarab I Întemeietorul (Curtea de Argeş);
amfitrion, aniversare Piteşti 600. Elogiu
Cetăţii (1388-1988); finalizarea edificiului
Casa Cărţii (1989); continuarea Simfoniei
Lalelelor, ediţiile X-XII (1987-1989);
reabilitatea sistemului urban de aprovizionare
cu apă (1988-1989); modernizarea Staţiei de
Epurare, Budeasa (Piteşti). Studii, analize,
rapoarte, reuniuni tematice naţionale sau
internaţionale. Aprecieri comunitare antume
şi postume. (M.M.B.).

ZIGULI, Georgel Gh. (Piteşti, Argeş,
5 februarie 1954 - 2014). Profesor, educaţie
fizică, antrenor, baschet, manager. Studii
liceale, Piteşti, universitare, Bucureşti.
Activitate didactică, instituţii de învăţământ
din Argeş-Muscel. Succese importante în
pregătirea echipelor de copii, juniori şi
seniori, din municipiul Piteşti, participante la
numeroase competiţii interne sau externe.
Distinct: cucerirea, ca antrenor principal,
Clubul de Baschet, Piteşti (2000), al Locului
I şi Titlului de Campion Naţional, Divizia A,
alte rezultate valoroase obţinute în anii
următori.
Director,
Clubul
Sportiv
Municipal, Piteşti (2012~). Analize, rapoarte,
interviuri. Implicări constante în viaţa
Cetăţii. Aprecieri publice. (N.M.I.).

ZGONDEA, Gheorghe (n. Uşurei,
Şuşani, Vâlcea, 2 iunie 1948). Funcţionar de
stat, manager, parlamentar. Stabilit la
Costeşti, Argeş, din 1970. Liceul/Colegiul
Zinca Golescu, Piteşti (1966), Universitatea
Hyperion, Bucureşti. Administrator, Liceul
Agricol, Costeşti (1970-1990). Participant la
evenimentele revoluţionare din decembrie
1989, în Costeşti, viceprimar (1990), adept al
Programului Frontului Salvării Naţionale.
Consilier
local
(1991-1992),
lider,
Organizaţia Costeşti (1992-1996), Partidul
Democraţiei Sociale din România. Deputat de
Argeş (1992-1996), reprezentând Partidul
Democraţiei Sociale din România. Propuneri
legislative, interpelări, interviuri, emisiuni
media. Director, SC Cara SA Piteşti (1997~).
Interesat de promovarea economiei de piaţă
în Argeş. Diverse aprecieri publice. (C.D.B.).

ZILELE MUNICIPIULUI PITEŞTI
(1998~). Ciclu de manifestări complexe,
organizate anual, consacrate atestării
documentare
medievale
a
reşedinţei
Argeşului (20 mai 1388), ilustrării succeselor
urbane în domenii prevalente, configurării
proiectelor pentru etapele ulterioare. Prima
ediţie: 15-20 mai 1998, iniţiator, Tudor
Pendiuc (v.). În program (selectiv):
reuniunea festivă Piteşti 610; dezvelirea
statuii Mircea cel Bătrân; inaugurarea
clădirii rectoratului Universităţii din Piteşti
(campusul Târgul din Vale). Invitat special,
preşedintele României, Emil Constantinescu
(v.). Complementar: Toamna piteşteană
(2007~), târg de produse agricole, întreceri
sportive, expoziţii tematice. Parteneri:

ZIARUL DE AZI (2002-?). Publicaţie
apărută la Piteşti, subintitulată Cotidian
argeşean dependent de opinia cititorilor.
Numărul 1, luni, 4 martie 2002. Director
fondator, Mircea Mărgărit (v.); redactor-şef,
Narcis Spătaru. Lansare publică, vineri, 1
martie 2002 (varianta pilot), Piaţa Civică,
Piteşti). Analize, comentarii, reportaje, note,
informaţii, ştiri, interviuri, cronici (literare,
plastice, teatrale, sportive), medalioane,
programe media, reclamă. Imprimare,
Difuzare naţională. Implicări comunitare
permanente. (M.D.S.).
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(Piteşti, 1936). Secretar, Consiliul Popular
Orăşenesc, Piteşti (1950). Arbitru-şef, Secţia
Regională Muntenia, Arbitrajul de Stat, sediul
la Piteşti. Studii, analize, rapoarte, reuniuni
tematice în domeniu. Contribuţii la aplicarea
legislaţiei specifice etapei postbelice, în
Argeş-Muscel. Aprecieri publice antume şi
postume. (A.A.D.).

Consiliul
Judeţean
Argeş,
Direcţia
Tineretului şi Sporturilor Argeş; instituţiile
publice municipale. Demersuri preluate în
toate localităţile urbane şi majoritatea
aşezărilor
rurale
din
Argeş-Muscel.
Consemnări monografice, alte atestări
documentare. (C.C.C.).
ZILIERU, Horia/IANCU, Gheorghe
M. (n. Racoviţa, Mioveni, Muscel, 21 mai
1933). Scriitor, editor, traducător. Liceul
Pedagogic/Colegiul Carol I, Câmpulung,
Argeş (1951), Facultatea de Filologie,
Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi
(1955). Domiciliu permanent şi activitate
relevantă în Iaşi. Succesiv: redactor, ziarul
Lupta Moldovei (1955-1958); documentarist,
Biblioteca Centrală Universitară Mihai
Eminescu, Iași (1958-1959); responsabil de
rubrică/şef secţie, revistele Iaşul literar
(1959-1970) şi Convorbiri literare (19701990); secretar executiv, Asociaţia Scriitorilor
(1990~); prim-redactor, revista Neamul
Românesc, Serie nouă (1993-1996); redactor,
Editura Junimea (2001-2004). Volume
importante (versuri): Florile cornului tânăr
(1961); Nunţile efemere (1972); Orfeon
(1980); Doamna cu sonetul (1993); Exodul
cuielor însângerate (2006); Astralia. Opera
poetică. Ediţie critică. (2008). Colaborări
frecvente, publicaţiile: Argeş; Luceafărul;
Scrisul
bănăţean;
Steaua;
Tribuna.
Tălmăciri
din
literatura
universală.
Consemnări critice favorabile, recenzări
laudative. Membru fondator, Uniunea
Scriitorilor, Filiala Iaşi (1965), distincţiile
Asociaţiei (1967; 1974; 1979). Implicări
constante în viaţa Cetăţii. Premiul Mihai
Eminescu al Academiei Române (1980),
Bucureşti, alte aprecieri publice. (M.M.S.).

ZINCA, Nicolae G. (n. Valea Iaşului,
Argeş, 20 ianuarie 1932). Inginer horticol,
cercetător ştiinţific gradul I, manager. Şcoala
Medie Tehnică Horticolă/Grupul Şcolar
Agricol Constantin Dobrescu-Argeş, Curtea
de Argeş (1952), Institutul Agronomic,
Bucureşti (1957). Doctorat, ştiinţe agricole,
Bucureşti (1971). Activitate specializată:
Staţiunea Experimentală Viticolă, Murfatlar,
Constanţa (1957); Staţiunea Experimentală
Viticolă, Iaşi (1958); Staţiunea de Cercetare
Viti-Vinicolă, Drăgăşani, Vâlcea (1959-1981,
director, 1981-1990). Volume (în colaborare),
studii, lucrări ştiinţifice, reuniuni tematice
naţionale şi internaţionale. Invenţii brevetate.
Contribuţii directe la: combaterea cancerului
viţei de vie; elaborarea tehnologiilor de
protecţie fitosanitară integrată a plantaţiilor
viticole; producerea materialului săditor
eliberat de viruşi. Membru, diverse foruri şi
organizaţii profesionale în domeniu, alte
aprecieri publice. (C.D.B.).
ZIPIŞ, Ion Gh. (n. Măţău, Mioarele,
Muscel, 28 aprilie 1934). Economist,
manager, demnitar. Şcoala Medie Tehnică de
Comerţ/Colegiul Maria Teiuleanu, Piteşti,
Argeş (1952), Academia de Studii
Economice, Bucureşti (1956). Activitate
specializată, Ministerul Finanţelor: controlorrevizor, Serviciul Regional de Control şi
Revizie, Argeş (1956-1962); director, Direcţia
de Control şi Revizie, Ploieşti, Prahova
(1962-1983); adjunct al ministrului, Bucureşti
(1987-1990); director general adjunct,
Centrala
ministerului
(1990-1995).
Temporar: ministru adjunct, Ministerul
Agriculturii
şi
Industriei
Alimentare,
Bucureşti (1983-1987); şef, Departamentul

ZIMNICARU, Traian (Secolul XX).
Proprietar urban, jurist, funcţionar de stat.
Originar din Piteşti, Argeş. Facultatea de
Drept, Bucureşti. Avocat, Baroul Argeş,
apărarea intereselor unor familii renumite din
Argeş-Muscel,
cunoscut
în
domeniu.
Fondator, Grupul Avocaţilor Democraţi
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emisiuni media. Interesat de evoluţia
economică şi socială a judeţului Argeş.
Diverse aprecieri publice. (C.D.B.).

General, Consiliul Central al Corpului
Experţilor
şi
Contabililor
Autorizaţi,
Bucureşti (1995-1998); director, SC Fincont
Expert
SRL,
Bucureşti
(1998-1999).
Numeroase articole, studii, analize, rapoarte,
reuniuni tematice naţionale şi internaţionale.
Implicări în realizarea unor proiecte locale.
Contribuţii
directe
la:
implementarea
sistemului pentru evidenţa contribuabililor la
bugetul statului; combaterea evazionismului;
finanţarea amenajării marilor sisteme de
irigaţii din România (peste trei milioane de
hectare în 1988); extinderea colaborării cu
unităţi agricole din Irak şi Mozambic.
Membru, diverse foruri profesionale în
domeniu, alte aprecieri publice. (T.C.A.).
ZISU, ANGELA D. (A doua jumătate a
secolului XIX - Începutul secolului XX).
Mare proprietar funciar din Argeş. Întinse
suprafeţe de teren, localitatea Mălureni, plasa
Argeş,
expropriate prin Legea pentru
definitivarea Reformei Agrare din 17 iulie
1921, aplicată de guvernul condus de
Alexandru Averescu. Importante surse
arhivistice. (I.I.Ş.).

ZISSU, Mihai (Bârlad, 26 iulie 1937 –
Piteşti, Argeş, decembrie 1998). Inginer,
electrotehnică, manager. Stabilit în Argeş, din
1967. Studii liceale, Bârlad (1954), Institutul
Politehnic, Bucureşti (1959). Activitate
specializată în domeniu: şef secţie, inginerşef, director, Întreprinderea de Motoare
Electrice, Piteşti (1967-1990). Distinct:
ministru, Ministerul Resurselor şi Industriilor,
Bucureşti (1990-1991); ambasador al
României pe lângă Uniunea Europeană,
Bruxelles, Belgia (1991-1993). Studii,
analize, rapoarte, comentarii, reuniuni
tematice
naţionale
şi
internaţionale.
Contribuţii directe la: dezvoltarea şi
modernizarea unităţii economice amintite
(Piteşti);
diversificarea
exportului
departamental; adaptarea structurilor de stat la
principiile concurenţei de piaţă; promovarea
imaginii României în structurile continentale.
Implicări constante în viaţa Cetăţii. Aprecieri
publice antume şi postume. (I.D.P.).

ZISU, Ionuţ Elie (n. Constanţa, 20 iulie
1964). Inginer chimist, manager, parlamentar.
Integrat realităţilor argeşene prin colaborări
productive, demersuri politice, iniţiative
comunitare. Studii liceale, Constanţa,
superioare,
în
Capitală.
Activitate
specializată, Bucureşti: director, Fabrica de
Diamante
Sintetice
(1982-1990);
administrator,
SC
Romanian
Paper
Distribution SRL (1990-1996); director, SC
Grup Feroviar Român SA (1996-2006);
acţionar majoritar, SC Ramidacia SRL (20062012); preşedinte, Agenţia Naţională pentru
Protecţia Consumatorului (2012). Senator de
Argeş,
Colegiul
Uninominal
4,
Circumscripţia Electorală Nr. 3 Argeş,
reprezentând, iniţial, Uniunea Social Liberală
(2012-2014), ulterior, Partidul Naţional
Liberal (2014-2016), Comisia pentru
Privatizarea şi Administrarea Activelor
Statului. Propuneri legislative, interpelări,

ZÎMBROIANU, Nicolae Gh. (n.
Bogaţi, Argeş, 18 februarie 1947). Artist
plastic,
pictură,
vitraliu,
grafică,
vestimentaţie. Liceul de Artă Plastică Nicolae
Tonitza, Bucureşti (1967), Institutul de Arte
Plastice Nicolae Grigorescu, Bucureşti
(1973), Clasa Silvia Ghenea. Activitate
specializată în Capitală: unităţi productive şi
de cercetare, Ministerul Industriei Uşoare
(1974-1990); Regia Autonomă de Transport
(1993-2012); liber profesionist, iniţiative
particulare (1990-1993; 2012~). Numeroase
expoziţii personale sau de grup: principalele
centre urbane din România (1974~).
Exprimări externe: Republica Moldova
(1994~2005); Serbia (1996); Italia (1999;
2001); Federaţia Rusă (2006; 2008), Franţa
(2009); Belgia (2010). Lucrări în colecţii
muzeale şi particulare din: Africa de Sud,
Franţa, Germania, Grecia, Japonia, Regatul
Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord,
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Complementar: Cântece vechi şi noi.
Adunate, puse pe note şi manuscrise de
subsemnatul… (1888, culegere folclorică);
Extract din teoria muzicii eclesiastice pentru
usul şcoalelor de cântăreţi din ţară (1903,
manual). Diverse atestări documentare.
Contribuţii în domeniile amintite. Aprecieri
comunitare antume şi postume. (L.I.P.).

România, Statele Unite ale Americii.
Colaborări media: studii, articole, comentarii,
interviuri. Reuniuni naţionale şi internaţionale
pe diverse teme. Apropiat proiectelor
economice şi culturale din Argeş-Muscel.
Membru, Uniunea Artiştilor Plastici din
România, Filiala Bucureşti (1990), premii în
domeniu (2002; 2004; 2006), alte aprecieri
publice. (S.C.N.).

ZOHRAB, Leon K. (Sfârşitul secolului
XIX – Prima jumătate a secolului XX).
Inginer, mare proprietar funciar din Argeş,
succesoare, Eufrosina Z. Întinse suprafeţe de
teren, localitatea Stolnici, plasa Teleorman,
expropriate, parţial, prin Legea pentru
Reforma Agrară din 23 martie 1945, sau
deciziile ulterioare, adoptate de guvernul
condus de Petru Groza. Retrocedări selective,
către urmaşi, după 1990. Importante surse
arhivistice. (I.I.Ş.).

ZLĂTEANU, Petre C. (Câmpulung,
Muscel, 16 iulie 1846 - ?). Ofiţer de carieră,
cavalerie, general. Studii în România.
Activitate
specifică,
unităţi
militare
specializate în domeniu. Succesiv: locotenent
(1880); căpitan (1885); maior (1891);
locotenent-colonel
(1895).
Comandant,
Războiul de Independenţă (1877-1878),
remarcat în operaţiunile de la sudul Dunării,
împotriva trupelor otomane. Comandant,
Regimentul 7 Călăraşi (1903), colonel.
General de brigadă în rezervă (1904). Ordine
şi medalii române, alte aprecieri publice
antume sau postume. (G.I.N.).

ZORI
DE
ZIUĂ
(1921-1922).
Publicaţie periodică, apărută, bilunar, la
Câmpulung, Muscel. Primul număr, 1
octombrie 1921, subtintitulat: Revistă
culturală. Organ al Societăţii Cercetăşeşti
Culturale Delavrancea din Câmpulung.
Directori: Ştefan C. Aldin, Costin Şt.
Codescu. Prim-redactori: Pătru Eftimie,
Constantin Popescu. Texte din Cezar Bolliac,
George Coşbuc, Ion Ghica, Johann Wolfgang
Goethe. Articole, comentarii, informaţii pe
teme cu conţinut adecvat. Diverse atestări
documentare. (I.I.B.).

ZMEU, Ioan E. (Botoşani, 30 ianuarie
1860 – Curtea de Argeş, 28 aprilie 1922).
Psalt, compozitor, profesor, muzică sacră,
folclorist. Activitate în Argeş (1886~1922).
Studii muzicale în familie, dascăli ortodocşi
de la Constantinopol/Istanbul, Atena,
Ierusalim (atunci, în Imperiul Otoman).
Activitate didactică (psaltichie) şi eclesiastică
(succesiv): Botoşani, Râmnicu Vâlcea,
Bucureşti. Distinct: protopsalt, Catedrala
Episcopală, Curtea de Argeş, director, Şcoala
de Cântăreţi Bisericeşti, Curtea de Argeş
(1886-1894), colaborări ulterioare. Volume
importante: Cele unsprezece slave ale
evangheliilor duminicale, prelucrate în mod
practic (1886); Anastasimatar practic, rarograbnic, prelucrat după Macarie, Anton
Pann şi Dimitrie Suceveanu (1903); Slujba
Sfintei Biserici (1908).
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Sorin George Zavulovici

Constantin Zărnescu

Nicolae Zevedei

Gheorghe Zărnescu
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GLOSAR ARGEŞEAN
(selectiv)
Grigore I. CONSTANTINESCU (G.I.C.)
Eugenia V. CONSTANTINESCU (E.V.C.)
ABREVIERI:
● adj. = adjectiv ● adj. subst. = adjectiv substantivizat ● adv. = adverb ● alb. =
albaneză ● arg.= argou ● bg. = bulgară ● cf. = confer ● depr. = depreciativ ● et.
nec. = etimologie necunoscută ● expr. = expresia ● fam. = familiar ● fig. = figurat ●
fr. = franceză ● germ. = germană ● gr.= greacă ● interj. = interjecţie ● it. = italiană
● lat. = latină ● lat.* = latină literară ● lat. pop. = latina populară ● loc. adj. =
locuţiune adjectivală ● loc. adv. = locuţiune adverbială ● magh. = maghiară ● ngr. =
neogreacă ● p. ext. = prin extensiune ● p. gen. = prin generalizare ● peior. =
peiorativ ● pl. = plural ● pol.= poloneză ● pop. = popular ● prep. = prepoziţie ●
pron. pers.= pronume personal ● rus. = rusă ● s.f. = substantiv feminin ● s.m. =
substantiv masculin ● s.n. = substantiv neutru ● sas. = săsească ● sb. = sârbă ● scr. =
sârbă, croată ● sg. = singular ● sl. = slavă ● suf. = sufix ● tăt. = tătară ● tc. = turcă ●
ţig. = ţigănească ● ucr. = ucraineană ● var. = variantă ● v.sl. = vechea slavă ● vb. =
verb.
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A

Afion, s.n. ≈ Suc cu proprietăţi
narcotice, extras din macul de grădină. (fig.)
Amorţeală, toropeală. – ngr. afioni < tc.
afyon.
Afiona, vb. ≈ a (se) îmbăta.
Afirotiseală, s.f. ≈ Toast linguşitor.
Afurima, vb. ≈ A blestema.
Afurisi, vb. ≈ a arunca anatema asupra
cuiva; a anatemiza.
Agă, s.m. ≈ Comandant din armata
otomană; titlu dat comandantului pedeştrilor
însărcinaţi cu paza oraşului de reşedinţă, iar,
ulterior, şefului agiei. – tc. ağa.
Agâmboi, vb. ≈ A se strâmba, a privi
insistent.
Aghecrisi, vb. ≈ A înţelege.
Agie, s.f. ≈ Organ administrativ din sec.
XVIII – XIX în Ţara Românească şi în
Moldova, însărcinat cu menţinerea ordinii
publice în capitală; totalitatea funcţionarilor
din această instituţie. – agă + suf. -ie.
Agina, vb. ≈ a aştepta o pomană.
Aiepta, vb. ≈ a se aranja. – lat.
adjectare.
Albie, s.f. ≈ vas lunguieţ, făcut din
scândură sau dintr-un trunchi despicat în două
şi scobit.
Albina, vb. ≈ a se face bine după o boală
grea.
Aldămaş, s.n. ≈ băutură şi gustare
oferită de cineva cu prilejul încheierii unei
tranzacţii. [var. adălmaş] – magh. àldomàs.
Alean, s.n. ≈ suferinţă, durere, amar (din
cauza unei dorinţe neîmplinite); sentiment de
duioşie; melancolie, dor; (rar) duşmănie. –
magh. ellen = contra.
Alibzi, vb. ≈ a se lipi două piese dintr-o
lucrare.
Alior, s.m. ≈ Laptele cucului
(Euphorbia) – lat. aureolus = aur.
Alişveriş, s.n. ≈ Vânzare, negoţ, afaceri
(reuşite). – tc. alişveriş.
Alivantă, loc.adv. ≈ De-a rostogolul.
Alivăni, vb. ≈ a se oploşi pe lângă
cineva.
Altar, s.n. ≈ Parte a bisericii, despărţită
de naos prin catapeteasmă, în care se oficiază
liturghia; (fig.) religia creştină. – lat. altarium.

Aba, s.f. ≈ Ţesătură groasă din lână, de
obicei albă, din care se confecionează haine
ţărăneşti; dimie, pănură. – tc. aba.
Absidă, s.f. ≈ Nişă semicirculară sau
poligonală care prelungeşte nava centrală a
unei biserici, unde se săvârşeşte cultul. – lat.
lit. absida.
Abţigui, vb. ≈ a se îmbăta.
Abureală, s.f. ≈ Căldură puţină.
Aburi, vb. ≈ a încălzi puţin.
Abuzna, adv. ≈ Pe neaşteptate, buzna.
Acaret, s.n. ≈ Construcie auxiliară care
ţine de o gospodărie. – tc. akaret.
Acătării, adj. inv. ≈ bun, frumos,
cumsecade.
Achita, vb. ≈ a isprăvi o lucrare.
Acilea, adv. ≈ aci.
Acioaie, s.f. ≈ nume dat unui obiect din
metal; clopot la oi. [etim. pop.]: „Aci e oaia”.
(Cicăneşti).
Acioală, s.f. ≈ adăpost improvizat,
locuinţă, casă.
Aciola, vb. ≈ a se oploşi, a se stabili.
Acira, vb. ≈ a avea nădejde la..., a
aştepta să...
Aciua, vb. ≈ a-şi găsi refugiu, a se stabili
(vremelnic), a se pune la adăpost undeva sau
pe lângă cineva; a se pripăşi.
Aciupi, vb. ≈ a apuca, a obţine.
Acre, s.f. ≈ Haine orăşeneşti.
Acritură, s.f. ≈ Persoană distantă, cu
aere de orăşean.
Acsuri, s.n. ≈ acte vechi.
Adalii, s.m. ≈ Otomani din insulă.
Adăpa, vb. ≈ a da apă vitelor.
Adăsta, vb. ≈ a aştepta.
Adet, s.n. ≈ Dare, impozit. – tc. âdet =
obicei, datină.
Adiată, s.f. ≈ Testament; prevedere
testamentară. [var. diátă] – ngr. dieta.
Adib, adv. ≈ Încet, pe furiş.
Adibui, vb. ≈ a căuta, a cerceta, a
prinde.
Admigrant, s.m. ≈ Persoană venită în
localitate din alte părţi; venetic.
Aferim, interj. ≈ Foarte bine, bravo! –
tc. aferim.
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Anghină, s.f. ≈ Pânză groasă de cânepă.
Anina, vb. ≈ A agăţa.
Aniodes,s.m.≈Rudă din generaţii anterio
are; ascendent. – lat. ascendens.
Antimis, s.n. ≈ Pânză pusă în altar
pentru a aşeza pe ea pâinea sfinţită şi potirul.
– sl. antimisŭ, din ngr. áντιμίνσιον (lat.
antimensium).
Antiriu, s.n. ≈ Haină lungă şi subţire purtată
de către boieri pe sub giubea sau de către
preoţi. tc. anteri (după numele poetului arab
Antar [sec. 6], care purta o asemenea haină).
Antologhion, s.n. ≈ Extras din Mineiul
celor 12 luni, cuprinzând slujbele sărbătorilor
şi sfinţilor mai însemnaţi. – gr. anthos =
floare şi legein = a culege.
Aoli, vb. ≈ a se văicări, a se văita.
Apostol, s.m. ≈ Nume dat fiecăruia
dintre cei doisprezece discipoli ai lui Hristos;
adept şi propagator înflăcărat al unei idei, al
unei doctrine etc. (sg.) Carte de ritual creştin,
cuprinzând fapte atribuite Apostolilor şi
scrisorile lor adresate diferitelor persoane şi
comunităţi. – sl. apostolŭ.
Aprod, s.m. ≈ Dregător al curţii
domneşti în Ţara Românească şi Moldova, cu
atribuţii administrative, fiscale, juridice
diverse; fecior de boier care slujea la curtea
domnească; slujbaş care păzea sălile şi
introducea publicul în unele instituţii. – magh.
apród = paj, ucenic.
Apucat, adj. ≈ (Om) chinuit de diavol.
Arăni, vb. ≈ A câştiga cele necesare
hranei.
Arbagic, s.n. ≈ Un fel de ceapă mică
sălbatică şi cultivată (allium schoenoprasum).
– tc. arpağyk.
Ardica, vb. ≈ a ridica.
Arendaş, s.m. ≈ Persoană care ia în
arendă un bun (mai ales, o proprietate agricolă
întinsă). – arendă + suf. -aş.
Argea, s.f. ≈ război de ţesut; construcţie
rudimentară de scânduri în care se aşază, vara,
războiul de ţesut.
Arhiereu, s.m. ≈ Cleric având un grad
superior (mai sus de arhimandrit şi până la
patriarh); episcop fără eparhie. – sl. arhierei.

Altiţă, s.f. ≈ Porţiune ornamentală prin
alesătură sau prin cusătură în partea de sus a
mânecilor iilor. – scr. latica.
Altoaie, s.n. ≈ Ramură mică detaşată
dintr-o plantă-mamă, folosind la altoire;
cicatrice, vaccin. – magh. oltvány.
Ambaca, vb. ≈ A se încăpăţâna.
Amelie, s.f. ≈ Neglijenţă, nepăsare.
Amin, interj., s.n. ≈ Adevărat ! a;a să
fie! – sl. aminŭ.
Amnar, s.n. ≈ Bucată de oţel cu care se
loveşte cremenea spre a scoate scântei în
vederea aprinderii fitilului sau iascăi.
Amploiat, s.m. ≈ Funcţionar, impiegat. –
fr. employė.
Amvon, s.n. ≈ Construcţie (ca un
balcon) într-o biserică, de unde se predică sau
se citeşte evanghelia. – sl. amŭvonŭ.
Anafora, s.f. ≈ (În Moldova şi ţara
Românească, sec. XVIII – XIX) Raport scris
adresat domnitorului (de către un mare
dregător); proclamaţie a domnitorului. – ngr.
anafora.
Analoghie, s.f. ≈ Impozit, bir, ruşfet,
analog, învoială agricolă între moşier şi
ţăran. – ngr. analogía.
Anasâna, s.f. ≈ A lua (sau a duce, a
aduce etc.) cu anasâna = cu forţa. – tc.
anasını.
Anastasimatar, s.n. ≈ Carte care
cuprinde cântări bisericeşti duminicale despre
Învierea lui Hristos. – ngr. anastasimon <
anastasis = înviere.
Anatema, s.f. ≈ Osândire, ostracizare a
cuiva de către biserică, excludere din rândul
bisericii; afurisenie. – ngr. anáthema.
Andolie, s.n. ≈ Adăpost temporar.
Andrea, s.f. ≈ fiecare din acele (lungi şi
groase) cu care se împletesc obiecte de lână,
de bumbac etc.; ac mare pentru cusut saci,
saltele etc. [var. undrea].
Anerisi,vb.≈A anula, a revoca, a contra
manda.ngr. áναιρῶ = a anula, a distruge.
Angarale, s.f. ≈ (În Evul Mediu, în Ţara
Românească şi Moldova) Nume generic dat
obligaţiilor în muncă impuse ţărănimii;
sarcină, greutate materială, necaz, belea. –
ngr. angaria.
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Ăluia, s.m. (în imprecaţii) ≈ drac,
diavol.

Arhimandrit, s.m. ≈ Titlu dat stareţului
unei mănăstiri sau unor călugări. – sl.
arhimandritŭ.
Armaş, s.m. ≈ (În Evul Mediu, în Ţara
Românească şi Moldova) Dregător domnesc,
însărcinat cu paza temniţelor, cu aplicarea
pedepselor corporale şi cu aducerea la
îndeplinire a pedepselor capitale.
Arnăut, s.m. ≈ Soldat mercenar (de
origine albaneză) angajat în garda domnească
din Ţările Române; (p. ext.) servitor înarmat,
angajat de boieri mai ales pentru paza
personală. – tc. arnavud.
Arnici, s.n. ≈ Bumbac răsucit într-un
singur fir şi vopsit în diferite culori,
întrebuinţat la cusutul înfloriturilor pe cămăşi,
pe ştergare etc. –scr. jarenica.
Artic, s.n. ≈ Plângere, reclamaţie.
Arţag, s.n. ≈ Pornire spre ceartă, chef de
ceartă. [var. harţag] –magh. harcag.
Arvună, s.f. ≈ Acont. – ngr. arravónas.
Arzânte, adj. ≈ Fierbinte.
Arzoaie, adj. ≈ Iubăreaţă.
Asidos, s.m. ≈ Arendaş.
Asmuţi, vb. ≈ A întărâta un câine. (fig.)
A stârni, a instiga, a îndemna pe cineva la
acţiuni violente, duşmănoase. – lat.
*assubmotiare.
Aspru, s.m. ≈ Monedă turcească de
argint, cu circulaţie în Ţările Române
începând din sec. XV. – ngr. áspron.
Astruca, vb. ≈ A (se) acoperi, a (se)
înveli. – lat. *astruicare.
Aşezământ, s.n. ≈ Instituţie creată
pentru o activitate de folos obştesc; inventar.
– aşeza + suf. -(ă)mânt.
Atlaz, s.n. ≈ Ţesătură pentru căptuşeli şi
feţe de plapumă, mai groasă decât satinul,
lucioasă pe o singură faţă. – tc. atlas.
Aţinat, adj. ≈ Lucru nefixat bine,
înclinat, aplecat. – lat. attĕnuātus.
Avaet, s.n. ≈ Impozit încasat în Ţara
Românească (în sec. XVIII-XIX) de la cei
care erau numiţi în slujbe. – tc. havaet =
venituri.
Avat, s.m. ≈ Vâlsan, peşte-ţigănesc;
peşte răpitor de apă dulce, asemănător cu
crapul, şi cu spinarea verzuie (Aspius aspius).

B

Baban, adj. ≈ Mare, de dimensiuni
apreciabile, dolofan. – et. nec.
Babă, s.f. ≈ femeie bătrână; bârnă de
sprijin; ştiulete de porumb. – v.sl. baba.
Babiţă, s.f. ≈ ciupercă în forma unei
copite de cal, care creşte pe copaci şi din care
se prepară iasca (Polyporus ignarius).
Baborniţă, s.f. ≈ babă urâtă şi rea;
cotoroanţă.
Baieră, s.f. ≈ Curea, sfoară, aţă etc.
cusută sau legată de un obiect (traistă, ploscă
etc.), cu ajutorul căreia obiectul poate fi
transportat sau atârnat. – lat. bajulus, bajula.
Balaban, s. m. ≈ Specie de şoim mic. –
tc. balaban.
Balaoacheş, adj./s.m. ≈ (Om) negricios,
oacheş. (depr.) Epitet dat unui ţigan. – bălai +
oacheş.
Bală, s.f. ≈ Animal sălbatic, lighioană;
om rău; salivă la vite.
Balmoş, s.n. ≈ Amestec de jintiţă, caş,
mălai şi unt prăjit în tigaie.
Bambaculeşti, s.m. ≈ Negustori de
bumbac.
Ban, s.m. ≈ Guvernator al unei regiuni
de graniţă în Ungaria feudală; mare dregător
în Ţara Românească după sec. XV. – magh.
ban.
Banchet, s.n. ≈ Masă festivă, la care se
sărbătoreşte o persoană sau un eveniment;
festin. – fr. banquet.
Baniţă, s.f. ≈ dublu-decalitru; vas
special (făcut din doage) care are această
capacitate. – bg. banica.
Bardacă, s.f. ≈ cană mică de pământ cu
toartă. – tc. bardak.
Barem, adv. ≈ măcar, cel puţin. [var.
barim]. – sb. barem.
Bariş, s.f. ≈ Ţesătură fină de lână;
broboadă de lână subţire. – tc. bariş.
Bascea, s.f. ≈ Ogradă, grădină.
Basnă, s.f. ≈ Povestire, relatare
mincinoasă, falsă; băsnire. –scr. basna.
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Băşcălui, vb. ≈ A alege, a despărţi; a
separa.
Băşcui, vb. ≈ a se despărţi.
Bătală, s.f. ≈ dispozitiv de la războiul de
ţesut care susţine şi poartă spata. [var.
vătală].
Bătătarnic, adj. ≈ Care se zbate pentru
obţinerea unui lucru.
Bătătură, s.f. ≈ Curte, ogradă. – lat.
battitura.
Bătic, s.n. ≈ Ţesătură subţire imprimată
în culori; basma subţire şi colorată. – fr. batik.
Bătogeală, s.f. ≈ Bătătorire a pământului
în ţarcuri şi curţi, unde sunt închise vitele.
Bâcâi, vb. ≈ a-i bate inima, a ticăi.
Bâcniţă, s.f. ≈ Băltoacă, nămol adânc.
Bâhă, s.f. ≈ Ranchiună; nărav. – bg. bŭh.
Bâlcă, s.f. ≈ Urcior.
Bândie, s.f. ≈ Loc adânc în albia râului.
Bântuială, s.f. ≈ Supărare, necaz. –
bântui + suf. -eală.
Bârcă, s.f. ≈ Oaie cu lâna creaţă şi
măruntă. – sb. birka.
Bârlog, s. n. ≈ Vizuină de urs; (p. gen.)
vizuină a oricăror animale sălbatice.
(fig.) Culcuş; locuinţă. – sl. brŭlogŭ.
Bârnă, s.f. ≈ Trunchi de copac cojit şi
făţuit cu barda folosit în construcţii. – sl.
brŭvino.
Bârnui, vb. ≈ a construi pereţii din bârne
de lemn.
Bârsă, s.f. ≈ Bucată de fier sau de lemn
care leagă între ele brăzdarul, cormana şi
plazul plugului. – alb. vërz.
Bârtă s.f. ≈ Fiertură de apă cu sămânţă
de dovleac, mâncată cu turtă.
Bâzdâc, s.n. ≈ toană, capriciu, moft.
Băzdâcâi, vb. ≈ A mişca un copil în
burta mamei; a face mişcări zadarnice.
Bâzdâganie, s.f. ≈ Namilă, dihanie,
monstru; arătare, ciudăţenie, drăcie. – sl.
bezdyhanĩnŭ.
Beată, s.f. ≈ gulerul iei.
Bedreag, s.n. ≈ butuc pe care lemnarul
ciopleşte
lemnele,
cizmarul
croieşte
încălţămintea etc., servind şi ca scaun.
Beizadea, s.f. ≈ Fiu de domn; principe. –
tc. beyzade.

Baş, adv. ≈ Chiar, tocmai. – scr. baš.
Başca, adv., prep. (pop. şi fam.) ≈
despărţit, deosebit, separat; în chip deosebit,
în alt mod.
Başoldină, s.f. ≈ femeie grasă.
Baştină, s.f. ≈ (în loc. adj. şi adv.) De
baştină = originar, autohton; din moşistrămoşi. – bg. baştina.
Batal, s.m. ≈ berbec castrat. – tc. battal.
Batalisit, adj. ≈ Sărăcit, lipsit.
Bau, interj. ≈ Cuvânt cu care se sperie,
de obicei în glumă, copiii.
Băcie, s.f. ≈ Calitatea de baci; coliba
ciobanilor în timpul verii.
Băcini, vb. ≈ A întârzia mult într-un loc.
Băciuială, s.f. ≈ Cota-parte de brânză
cuvenită baciului din cantitatea produsă.
Bădău, s.m. ≈ Vas cilindric de lemn
folosit la stână pentru a scoate untul de oaie.
Băhanie, s.f. ≈ Bahniţă, femeie urâtă.
Băjenar, s.m. ≈ Persoană care îşi părăsea
vremelnic casa, provincia sau patria din
pricina invaziilor duşmane, a persecuţiilor
politice sau a asupririi. – băjeni + suf. -ar.
Bălăbăni, vb. ≈ a se clătina; a umbla
fără rost.
Bălăcări, vb. ≈ a se certa, a se batjocori.
– sb. balakati.
Bălăncăni, vb. ≈ a se legăna.
Bălăngăni, vb. ≈ a suna (tare) un clopot.
Bălmăji, vb. ≈ A amesteca, a încurca
mai multe lucruri; a zăpăci, a ameţi pe cineva
cu vorba; a vorbi încurcat, îngăimat sau fără
rost.
Bălţat, adj. ≈ Care are părul sau penele
de culori diferite; cu dungi sau cu pete de altă
culoare. – lat. balteatus.
Bălură, s.f. ≈ Strat subţire de noroi după
ploaie.
Bănar, s.n. ≈ Slujbaş sau lucrător la
monetăria statului.
Bănănăi, vb. ≈ A se mişca într-o parte şi
într-alta; a se clătina.
Bănicior, s.n. ≈ Vas de lemn folosit ca
măsură de capacitate pentru cereale.
Bărăni, vb. ≈ A stărui, a insista. – et.
nec.
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Bir, s.n. ≈ Impozitul principal perceput
în statele feudale româneşti de la ţărani şi
meşteşugari. – magh. bér.
Birnic, s.m. ≈ Persoană care era supusă
la bir; (p. gen.) contribuabil. – bir + suf. -nic.
Bituşcă, s.f. ≈ cojoc scurt (cu mâneci).
Bivat, s.n. ≈ Melodie veselă.
Blagocestiv, adj. ≈ Credincios, smerit,
cuvios. – v.sl. blago-ćĭstivŭ.
Blană, s.f. ≈ Părul sau lâna care acoperă
pielea unor animale; scândură groasă. – bg.
blana.
Blănăţuie, s.f. ≈ Scândură mică.
Bleambă, adj. ≈ Prost, simplu.
Bleau, s.n. ≈ Tablă de fier care îmbracă
osia carului. – ucr. bljacha, germ. Blech.
Blendărău, s.m. ≈ Om voinic şi leneş.
Bleojdi, vb. ≈ a se ramoli; a se moleşi.
Blid, s.n. ≈ Vas de lut, de lemn sau de
tinichea în care se pun bucatele; strachină. –
sl. bliudu.
Boaghe, s.f. ≈ Ceaţă lăptoasă. –
magh. boglya.
Boaglă, s.f. ≈ Căpiţă mică de fân.
Boaită, s.f. ≈ vită slăbănoagă; (depr.)
om negricios la faţă.
Boalcă, s.f. ≈ Ulcea, ulcică.
Boană, s.f. ≈ Grăunte, boabă, bacă. –
germ. Bohne.
Boască, s.f. ≈ Boştină, tescovină. – sl.
vosku.
Bocântă, s.f. ≈ Sanie mare cu care se
cară lemnele din pădure.
Boccealâc, s.n. ≈ Boccea; pachet cu
haine şi rufe pe care mireasa le dăruia mirelui.
– tc. bohçalık.
Bodicăi, vb. ≈ a dibui, a scormoni, a
scotoci.
Bogasier, s.f. ≈ Negustor de articole
de manufactură, în special,
de pânzeturi fine pentru căptuşeli de haine.
Bogasiu, s.n. ≈ Stofă sau pânză fină
importată din Orient şi întrebuinţată mai ales
pentru căptuşeli. – tc. bogası.
Bogdaproste, interj. ≈ mulţumesc – bg.
Bog da prosti.
Boiandrug, s.m. ≈ grindă de susţinere a
zidului.

Bejenie, s.f. ≈ Fugă (vremelnică) a
populaţiei din cauza invaziilor duşmane, a
persecuţiilor politice sau a asupririi; timpul
petrecut în această situaţie. [var. băjanie]. – sl.
bĕžanije.
Belciug, s.n. ≈ inel, verigă metalică pusă
în râtul porcilor – sl.
bĕličugŭ.
Beldie, s.f. ≈ prăjină lungă şi subţire.
Belea, s.f. ≈ Întâmplare neprevăzută
care aduce necaz; pacoste, bucluc. – tc. belâ.
Beli, vb. ≈ A jupui, a juli; a privi cu
mirare, prosteşte. – sl. bĕliti.
Bent, s.n. ≈ Scobitură de ape; groapă
adâncă săpată pentru păstrarea apei, de obicei
în apropierea unui lac sau a unui izvor.
Berc, s.n. ≈ Loc mlăştinos.
Beregată, s.f. ≈ Laringe; (p. ext.) gâtlej.
– scr. berikat.
Berivoj, s.m. ≈ Persoană distinsă în
luptă.
Besedie, s.f. ≈ Năzbâtie, poznă,
ştrengărie.
Beşleagă, s.m. ≈ Căpitan de beşlii
(soldaţi turci de cavalerie), care făcea
serviciul de curier domnesc sau de jandarm.
(fig.) Om bătrân, ramolit, prost. – tc. beşli.
Bete, s.f. ≈ Cingătoare îngustă şi lungă,
ţesută din lână de diferite culori. – lat. *bitta
(vitta = legătură).
Betegi, vb. ≈ a se îmbolnăvi, a se beteji.
Beucă, s.f. ≈ Văgăună, scobitură
neregulată săpată de ape.
Bezmetic, adj. ≈ Zăpăcit, năuc. – ucr.
bezmatok = [stup] fără matcă.
Bibă, s.f. ≈ Gropiţă la jocul „purceaua”.
Biblie, s.f. ≈ Carte care conţine mituri şi
dogme ale religiei mozaice şi creştine; se
compune din două părţi: «Vechiul Testament»
elaborat în sec. XIII-II a. H. şi «Noul
Testament».– gr. biblion = carte.
Bilă, s.f. ≈ trunchi de arbore, mai ales de
brad, întrebuinţat în construcţii. – bg. bilo.
Bimbirel, s.m. ≈ Căţelul pământului.
Bina, s.f. ≈ Clădire, construcţie (de
dimensiuni mari). – tc. bina.
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Boştină, s.f. ≈ Ceea ce rămâne din
fagure după ce s-au scos mierea şi ceara;
tescovină. – sl. voština.
Botă, s.f. ≈ vas din lemn, acoperit, în
care curge, printr-o vrană triunghiulară, ţuica
fabricată la povarnă.
Botâlcă, s.f. ≈ vas mare cilindric ori uşor
conic, din lemn, în care se depozitează prune
sau alte fructe, pentru fermentarea lor şi
fabricarea ţuicii.
Bozorină, s.f. ≈ Rest de zeamă şi
sâmburi după fierberea ţuicii, folosit ca hrană
pentru animale; zăborină.
Brabete, s.m. ≈ Vrăbioi (Passer
domesticus).
Branişte, s.f. ≈ Pădure rară cu arbori
bătrâni în care este interzisă tăierea lemnelor;
moşie domnească. – bg. branište.
Brăcinar, s.n. ≈ Sfoară din cânepă cu
care se leagă iţarii în jurul mijlocului.
Brâncă, s.f. ≈ Boală contagioasă,
specifică porcilor, caracterizată prin lipsa
poftei de mâncare şi apariţia unor pete
violacee.– et. nec.
Brânzar, s.m. ≈ Persoană care prepară
sau vinde brânză. –brânză + suf. -ar.
Brebeniţă, s.f. ≈ vas de lemn în care se
păstrează varza.
Bredoaie, s.f. ≈ putinică de brânză.
Breslaş, s.m. ≈ Membru al unei bresle;
meseriaş. – breaslă + suf. -aş.
Brichisi, vb. ≈ A lucra în jurul casei.
Brighinea, s.f. ≈ Bidinea.
Brişcă, s.f. ≈ Trăsurică uşoară, cu două
roţi, trasă de obicei de un singur cal;
cabrioletă, şaretă. – rus. bricika.
Broboadă, s.f. ≈ Basma mare şi groasă
(de lână) cu care se leagă femeile la cap sau
pe care o poartă pe spate. – bg. podbradka.
Brodi, vb. ≈ a o scoate bine la capăt, a
nimeri. – v.sl. brodoti.
Broştei, s.m. ≈ purcel mai mărişor.
Brotac, s.n. ≈ piesă componentă a unei
mori.
Brumar, s.m. ≈ Numele popular al lunii
noiembrie. – brumă + suf. -ar.
Brumărel, s.m. ≈ Numele popular al
lunii octombrie. – brumar + suf. -er.

Boiarin, s.m. ≈ Mare stăpân de pământ
(care deţinea, uneori, şi o funcţie înaltă în
stat); persoană din aristocraţia feudală; nobil;
(p. ext.) stăpân. – sl. boljarinŭ.
Boieresc, adj./ s.n. ≈ Care aparţine
boierilor, privitor la boieri; Obligaţie a
ţăranilor dependenţi de a executa munci
agricole în folosul stăpânului de pământ. –
boier + suf. -esc.
Boiernaş, s.m. ≈ Mic proprietar de
pământ, fără dregătorie. – boier + suf. -aş.
Bojbăcăi, vb. ≈ a căuta, prin întuneric,
după ceva.
Bolbotine, s.f. ≈ Poame crude de vară. –
bg. bălvotina.
Bolcăită, adj. ≈ (Apă) stătută.
Boldan, s.n. ≈ Dâmb.
Boldoaşe, s.f. ≈ Cocoloaşe din cârpe;
pungă plină cu bani.
Boltă, s.f. ≈ Element de construcţie cu
suprafeţe curbe şi cu suprafaţa interioară
bombată în sus, care acoperă în întregime un
spaţiu, o încăpere, o clădire etc. sau constituie
elementul principal de rezistenţă al unei
construcţii. – sb. bolta.
Bolun, adj. ≈ Posomorât.
Bomborat, adj. ≈ (Om) supărat.
Borăngăi, vb. ≈ A zbiera înfundat; a
cânta fără rost.
Bordei, s.n. ≈ Încăpere săpată (pe
jumătate) în pământ şi acoperită cu pământ,
paie sau stuf; locuinţă mică, rudimentară,
sărăcăcioasă. – et. nec.
Borhan, s.n. ≈ Burtă de animal.
Borhot, s.n. ≈ rest provenit din
distilarea terciului fermentat de fructe sau
cereale.
Boroghină, s.f. ≈ Borhot; restul din
prunele fierte la cazanul de ţuică.
Boroi, s.m. ≈ Oacheş; ţigan, garoi.
Borovină, s.f. ≈ Borhot de prune.
(deprec.) Gloată, lume multă.
Borţea, s.m. ≈ (depr.) Bărbat cu burtă
mare.
Boscorodi, vb. ≈ A vorbi (singur)
spunând vorbe neînţelese; a mustra mereu pe
cineva. – ucr. božkorodity.
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Bundră, s.f. ≈ Cojoc.
Bunget, s.n. ≈ Pădure sau porţiune de
pădure deasă şi întunecoasă; desiş. – alb.
bunk.
Bură, s.f. ≈ Ploaie măruntă şi deasă
(însoţită de ceaţă); burniţă. – scr. bura.
Burcan, s.n. ≈ Oală de pământ, borcan.
Burcoci, s.n. ≈ Vas mic prevăzut cu o
ţâţă utilizat pentru încălzirea rachiului în
timpul iernii.
Burduş, s.n. ≈ Burduf de brânză.
Burduşi, vb. ≈ A înghesui lucrurile în
ceva, a îndesa, a ticsi.
Bureţi, s.m. ≈ Ciuperci; mâncare
pregătită din maţe. – lat. *boletis < lat.
boletus.
Buriu, s.n. ≈ Butoiaş cu capacitatea de
peste 100 l, în care se păstrează de obicei
ţuica sau oţetul. – bg. burija.
Burliţă, s.f. ≈ Burniţă.
Bursuca, vb. ≈ a se burzului.
Buşi, s.m. ≈ Ciorapi croşetaţi din lână.
Buşi, vb. ≈ A împinge pe cineva cu
putere; a îmbrânci, a trânti. – bg. buşa, scr.
bušiti.
Buşnigai, s.n. ≈ Fum înăbuşitor, negură.
Butie, s.f. ≈ butoi înalt cu un singur
fund.
Butoiac, s.n. ≈ butoi mai mic; butoiaş.
Butură, s.f. ≈ Buturugă; trunchi noduros
de copac.
Buzdrună, s.f. ≈ Femeie mică şi grasă.

Bubenit, adj. ≈ Bătut zdravăn.
Bucea, s.f. ≈ Teavă la osia căruţei;
scobitură într-o piesă de lemn în care se
îmbucă proeminenţa altei piese. – lat. buccela
= guriţă.
Bucşă, s. f. ≈ Bucea. – ucr. bukşa.
Budană, s.f. ≈ butie de mare capacitate,
în care se strâng prunele.
Budă, s. f. ≈ Construcţie de lemn, în
pădure, în care locuiesc tăietorii de arbori. –
rus. buda.
Budău, s.n. ≈ putinei [var. bădău]. –
magh. bodony.
Buduroi, s.n. ≈ Vas de lemn în care se
păstrează diferite produse; stup de albine făcut
dintr-un butuc scobit sau dintr-o scorbură;
ştiubei.
Buflea, s.m. ≈ Copil cu obrajii plini;
gras.
Buhaz, s.n. ≈ Iarbă la gură de râu.
Buhăi, vb. ≈ a se umfla la faţă.
Bui, vb. ≈ a da năvală. – sb. bujati.
Buiurdisi, vb. ≈ A porunci, a transmite
un ordin.
Buiurdiu, s.n. ≈ Ordin, poruncă. – tc.
buiurdi.
Bujni, vb. ≈ A ţâşni.
Bujnigai, s.n. ≈ Fum înăbuşitor.
Bulera, vb. ≈ a umbla mult şi fără rost.
Bulf, s.f. ≈ Insectă parazitară mare care
trăieşte pe pielea oilor, sub lână.
Bulfeu, s.n. ≈ Fiecare dintre cele două
speteze care leagă partea de sus a jugului de
policioară. – magh. bélfa.
Buli, vb. ≈ A strica, a deteriora.
Bulibăşeală, s.f. ≈ Îngrămădeală,
dezordine, harababură.
Buligai, s.m. ≈ Persoană grasă şi
proastă.
Buluc, s.n. ≈ Număr mare de oameni
strânşi la un loc; droaie, gloată. – tc. bölük.
Bulumac, s.m. ≈ Stâlp de susţinere sau
grindă de lemn care se întrebuinţează la case,
la porţi, la spaliere de vii etc.
Bumb, s.m. ≈ Nasture. – magh. gomb.
Bumbăci, vb. ≈ (fig., fam.) a bate
zdravăn pe cineva.
Bumben, adv. ≈ nemişcat.

C

Cacior, adj. ≈ (despre oi, cai şi porci)
Alb-negru, cu pete, pestriţ.
Cacom, s.n. ≈ Blană de hermină. – tc.
kakim.
Caftan, s.n. ≈ Manta albă, lungă şi
largă, împodobită cu fire de aur sau de
mătase, pe care o purtau domnitorii şi
demnitarii. – tc. kaftan.
Caier, s.n. ≈ Mănunchi de lână, de in, de
cânepă sau de borangic, care se pune în furcă
pentru a fi tors manual. – lat. *caiulus.
Caimacam, s.m. ≈ Locţiitor al unor
demnitari (turci); locţiitor al domnului,
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Capitaţie, s.f. ≈ Impozit, sub formă de
cote fixe, perceput, în Evul Mediu, pe fiecare
cap de locuitor. – fr. capitation, lat. capitatio.
Capsoman,
s.m.
≈
Persoană
încăpăţânată; om prost. – alb. kaps.
Carabă, s.f. ≈ fluier primitiv pe care şi-l
fac copiii din ţeavă de soc. – sb. karabe.
Carabete, s.m. ≈ Vierme mare.
Carantină, s.f. ≈ Punct sanitar pentru
cercetarea şi izolarea persoanelor, vaselor sau
mărfurilor venite dintr-o regiune bântuită de o
epidemie; (fig.) izolare. – rus. karantin.
Caraulă, s.f. ≈ Pază, gardă, strajă; om
care face de pază; santinelă. – bg. karaul, ngr.
karaúli.
Carcaleală, s.f. ≈ Treabă de mântuială.
Carte, s.f. ≈ Act scris, document;
dovadă; scrisoare. – lat. charta.
Cartiruire, s.f. ≈ Încartiruire.
Castravan, s.m. ≈ Legumă de fiert,
plantă erbacee cu frunză mare.
Caşcove, s.f. ≈ bunătăţi dorite.
Cat, s.n. ≈ Etaj, nivel. – tc. kat.
Catagrafie, s.f. ≈ Inventar; recensământ.
– ngr. kataghrafí.
Catahrisis, s.n. ≈ Abuz, nelegiuire. –
ngr. kατάχρησις.
Catapeteasmă, s.f. ≈ (În bisericile
ortodoxe) Perete despărţitor (împodobit cu
icoane) între altar şi restul bisericii; iconostas,
tâmplă. – ngr. katapétasma.
Catastih, s.n. ≈ Registru, condică. – ngr.
katástihon.
Catavasier, s.n. ≈ Carte de ritual
bisericesc care cuprinde catavasii –
rugăciunile şi cântările vecerniei, utreniei,
liturghiei. – ngr. katavasis.
Catihisis, s.n. ≈ Carte care conţine o
expunere succintă, prin întrebări şi răspunsuri,
a dogmelor şi preceptelor morale ale bisericii
creştine. – gr. katechismos = carte de
învăţătură < katechizein = a învăţa.
Caţaon, s.m. ≈ Grecotei (arendaş);
canalie, om rău de gură.
Caţaveică, s.f. ≈ haină ţărănească cu
mâneci largi, lungă până sub talie, purtată de
femei; oală mare de lut cu două cozi folosită

însărcinat cu administrarea Ţării Româneşti şi
Moldovei până la instalarea pe tron a noului
domn; locţiitor al banului Craiovei, începând
din 1761. – tc. kaymakam.
Calabalâc, s.n. ≈ Obiecte felurite (în
dezordine); (p. ext.) bagaje cu care călătoreşte
sau se mută cineva. – tc. kalabalik.
Calaican, s.n. ≈ Sulfat de fier, de culoare
verde,
solubil în apă, întrebuinţat ca
dezinfectant, colorant, în tăbăcărie. – ngr.
kalakánthi.
Caldarâm, s.n. ≈ Pavaj executat cu
bolovani, cuburi etc. de piatră sau (în trecut)
cu bucăţi de lemn aşezate pe un pat de nisip. –
tc. kaldırım.
Calic, adj. ≈ foarte sărac, cerşetor; hain,
zgârcit. – ucr. kalika.
Calpuzanlâc, s.n. ≈ Falsificare de bani,
înşelătorie, şarlatanie.
Calupuri, s.n. ≈ Bucată (de săpun, de
brânză etc.) de forma tiparului în care a fost
turnată. – tc. kalıp.
Camătă, s. f. ≈ Dobândă (excesivă) pe
care o ia un cămătar. – sl. kamata.
Camizol, s.n. ≈ Haină de casă scurtă, cu
mâneci, pe care o purtau femeile. – fr.
camisole.
Canavaţă s.f. ≈ Pânză groasă (de
cânepă). [var. cănăvăţ] – ngr. kannavátso, bg.
kanavaţa.
Canceu, s.n. ≈ Cană de mărime medie.
Canci, adv. ≈ (arg.) Deloc, nimic. – ţig.
kanč.
Cantor, s.m. ≈ Cântăreţ de biserică;
psalt, dascăl. – lat. cantor, germ. Kantor.
Canuni, vb. ≈ a se chinui.
Canură, s.f. ≈ Nume dat firelor scurte de
lână rămase în dinţii pieptenului după dărăcit,
folosite (ca bătătură) pentru ţesături mai
groase. – lat. cannula.
Capan, s.f. ≈ Magazie care servea ca
depozit (de alimente) pentru trupele turceşti. –
tc. kapan.
Capanlâu, s.m. ≈ Negustor turc care
achiziţiona alimente pentru armata turcească
sau pentru Constantinopol. – tc. kapan.
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Căminăriţă, s.f. ≈ Listă cu căminele de
casă într-o localitate.
Căminist,
s.m.
≈
Fost
clăcaş
împroprietărit în 1864 cu loc de casă şi
grădină. – cămin + suf. -ist.
Cănceu, s.n. ≈ Cană de lut smălţuită şi
decorată, înaltă, cu gâtul strâmt, cu buza largă
şi cu mâner. – magh. kancsó.
Căpălui, vb. ≈ A se gospodări cu
greutate şi chibzuinţă; a săpa.
Căpăstru,
s.n.
≈
Porţiune
de
harnaşament, confecţionată din frânghie sau
din curea, care se pune pe capul calului, al
măgarului etc. pentru a lega animalul
respectiv la iesle sau pentru a-l duce undeva.
– lat. capistrum.
Căpăta, vb. ≈ A cerşi; a câştiga; a
agonisi. – lat. capitale.
Căpătător, s.m. ≈ Cerşetor.
Căpătui, vb. ≈ a se căsători.
Căpăţânos,
adj. ≈
Cu
capul
mare. (fig.) Încăpăţânat; greu de cap. –
căpăţână + suf. -os.
Căpeţel, s.n. ≈ colac rotund care se duce
la biserică la slujbele pentru pomenirea
morţilor. – lat. capittelum.
Căpister, s.f. ≈ vas din lemn în care se
depozitează mălaiul. – lat. capisterium.
Căpiţă, s.f. ≈ grămadă conică de fân. –
bg. kopica.
Căprior, s.m. ≈ Fiecare dintre lemnele
care formează şarpanta acoperişului. – lat.
capriolus.
Cărăbăni, vb. ≈ a pleca repede, pe furiş.
Cărător, s.n. ≈ vas cilindric pus
orizontal, în care se transportă prunele
fermentate pentru fabricarea ţuicii.
Cărâie, s.f. ≈ Mizerie; jeg.
Cărcăli, vb. ≈ a lucra superficial; a
cârcăli.
Cărpător, s.n. ≈ placă din lemn de formă
rotundă sau dreptunghiulară prevăzută, de
obicei, cu mâner, pe care se taie alimentele.
[var. crăpător].
Cărpeniş, s.n. ≈ Pădure; loc acoperit de
carpeni.
Căsoaie, s.f. ≈ Casă mare; cuib de
viespi.

pentru păstrarea unturii sau a seminţelor. –
ucr. kacavejka.
Caţă, s.f. ≈ Băţ lung cu cârlig la vârf, cu
care ciobanii prind oile; persoană rea şi
cicălitoare.
Cazanie, s. f. ≈ Predică prin care se
explică un pasaj oarecare din evanghelie;
carte religioasă care cuprinde predici sau
povestiri în care se comentează texte
evanghelice. – sl. kazanije.
Căcănie, adj. ≈ (Culoare) galbenă.
Căcărează, s.f. ≈ excrement defecat de
capre, oi şi iepuri; (fig.) om mic de statură.
Căina, vb. ≈ A se văita, a se tângui, a se
plânge. – sl. kajanŭ.
Călăraş, s.m. ≈ (La pl., în Evul Mediu,
în Ţara Românească şi Moldova) Corp militar
de slujitori auxiliari ai domniei; (şi la sg.)
membru al acestui corp militar; ostaş de
cavalerie.
Călâie, adj. ≈ nici prea caldă, nici prea
rece, încropită (despre apă).
Călca, vb. ≈ a se împerechea (la păsări)
– lat. calcare.
Călcătoare, s.f. ≈ Pârleaz; lin.
Căldărar, s.m. ≈ Meşteşugar care face
sau repară căldări şi alte vase (de aramă). –
căldare + suf. -ar.
Călin, s.m. ≈ Arbust sălbatic cu frunze
lobate, opuse, cu flori albe şi cu fructe roşii,
zemoase, necomestibile, în formă de ciorchini
(Viburnum opulus).
Călit, adj. ≈ Rezistent; prăjit.
Călţun, s.m. ≈ Încălţăminte de
sărbătoare (asemănătoare cu cizmele); ciorap
de lână. – ngr. kalstóni (= a încălţa).
Cămăraş, s.m. ≈ (În Evul Mediu, în Ţara
Românească şi Moldova) Slujbaş care avea în
grijă odăile domnului, în special cămara
domnească. – cămară + suf. -aş.
Cămăşuială, s.f. ≈ Înveliş subţire al
unor obiecte, materii.
Căminar, s.m. ≈ Slujitor însărcinat, în
Evul Mediu, în Ţara Românească şi în
Moldova, cu perceperea unor dări (la început,
numai pe vânzarea cerii). – camănă (dare
anuală asupra băuturilor alcoolice) + suf. -ar.
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Românească şi Moldova) Grup de organizare
specială, militară şi fiscală, alcătuit din
subalternii de la sate ai dregătorilor domneşti;
pâlc. – sl. četa.
Ceaun, s.n. ≈ Vas de tuci, de formă
emisferică, cu două toarte unite printr-un
mâner, folosit pentru fierberea mămăligii sau
a altor mâncăruri. – tăt. ca(h)un, ucr. ca(v)un.
Ceauş, s.m. ≈ Funcţionar inferior, care
îndeplinea funcţia de uşier, de curier sau de
aprod al curţii; căpetenie de surugii.– tc.
çavuş.
Ceche, s.f. ≈ Unealtă de lemn pentru
curăţirea de cenuşă a vetrei.
Celar, s.n. ≈ Mică încăpere în locuinţele
ţărăneşti, pentru păstrarea alimentelor şi a
obiectelor casnice; cămară. – lat. cellarium.
Celfăi, vb. ≈ a mânca cu zgomot; a
ceflăi.
Celit, adj. ≈ Refăcut fizic, îngrăşat.
Cemetie, s.f. ≈ Rudă, neam. – ung.
csimota, csemete.
Cenac, s.n. ≈ strachină mare gen castron
pentru adus ciorba la masă. – tc. čanak.
Ceosvârtă, s.f. ≈ o bucată de carne.
Cep, s.n. ≈ dop de butoi. – lat. cipus.
Cepar, s.n. ≈ Sfredel foarte mic.
Cepui, vb. ≈ a sfredeli o gaură în butoi
pentru cep.
Cercui, vb. ≈ a lega, a strânge cu cercuri
un vas cu doage, o roată de car etc.
Cercuială, s.f. ≈ cercuire.
Cerdac, s.n. ≈ Mic pridvor, uneori închis
cu geamlâc, situat pe una sau pe mai multe
laturi ale unei clădiri; galerie deschisă,
mărginită de stâlpi (la vechile case boiereşti
sau la mănăstiri); verandă, pridvor. – tc.
çardak.
Ceteră, s.f. ≈ Vioară. – lat. cithera.
Cetină, s.f. ≈ Ramură, creangă de brad.
– bg., scr. četina.
Cevaşi, pron. neh. ≈ Ceva.
Cheaun, adj. ≈ Ameţit de băutură,
chercelit. – gr. karón = ameţit.
Chebă, s.f. ≈ Manta ţărănească lungă,
împodobită cu găitane. [var. ghebă] – tc.
kebe.

Căşărie, s.f. ≈ Clădire sau o parte a
stânei unde se prepară caşul, brânza sau
caşcavalul; (p. ext.) stână.
Căşbaş, s.n. ≈ caşcaval neterminat.
Căşcăli, vb. ≈ a face un lucru de
mântuială.
Cătană, s.f. ≈ Soldat, ostaş în armata
Austro-Ungariei; (p. gen.) Soldat, ostaş. –
magh. katona.
Cătun, s.n. ≈ Grup de aşezări ţărăneşti
care nu constituie o unitate administrativă, cu
un număr de locuitori mai mic decât al unui
sat. – alb., sb. katun.
Căţuie, s.f. ≈ Vas de metal sau de
pământ în care se ard mirodenii. – ngr. katdzí
= lopăţică pentru jeratic.
Căuş, s.n. ≈ Vas de lemn în formă de
cupă sau de lingură mare, folosit pentru a lua
apă, făină, grăunţe etc. – lat. *cau (< cavus) +
suf. -uş.
Câble, s.f. ≈ Vadră, măsură de
capacitate pentru grâne. – sl. kŭbilŭ.
Câlnic, adj. ≈ Singuratic.
Cânepişte, s.f. ≈ Teren cultivat cu
cânepă. – cânepă + suf. -işte.
Cârcâi, vb. ≈
a scoate sunete
caracteristice păsărilor.
Cârci, s.m. ≈ Vârf de lăstar de vie;
strugure mic.
Cârciumă, s.f. ≈ Local unde se consumă
băuturi alcoolice (şi mâncăruri); birt. [var.
crâşmă.] – sl. krucima.
Cârlan, s.m. ≈ miel înţărcat; cal sub trei
ani.
Cârlănior, s.m. ≈ Cal mic de statură.
Câşti, s.n. ≈ Sumă de bani plătită cuiva
la date fixe şi care reprezintă de obicei o rată
din arenda unei moşii. – tc. kışt.
Ceacâr, adj. ≈ saşiu. – tc. çakir.
Ceair, s.n. ≈ loc de păşunat; loc unde se
adăpostesc vitele. – tc. çayir = câmpie.
Ceaslov, s.n. ≈ Carte bisericească
cuprinzând anumite rugăciuni şi cântări
pentru diferite ceasuri (4) ale zilei şi care
servea cândva şi ca abecedar. – sl. časoslovŭ.
Ceată, s.f. ≈ Grup (neorganizat) de
oameni, adunaţi de obicei în vederea unui
scop comun; (În Evul Mediu, în Ţara
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Chindisi, vb. ≈ A broda, a coase la
gherghef; a garnisi, a împodobi ceva; a
sculpta. – ngr. kento.
Chingă, s.f. ≈ Fâşie de piele sau de
ţesătură de cânepă, cu care se fixează şaua pe
cal. – lat. *clinga (= cingula).
Chinovar, s.n. ≈ Sulfură roşie de mercur,
folosită ca medicament şi colorant. – bg.
kinovar.
Chioambă, adj. ≈ proastă, nesocotită;
care nu vede bine.
Chiondorî, vb. ≈ A se încrunta.
Chir, s.m. (grecism) ≈ Domn, jupân. –
ngr. kyr[ios].
Chirăi, vb. ≈ a se hârjoni.
Chiriacodromion, s.n. ≈ Colecţie de
cuvântări bisericeşti. – gr. chyriacodromion =
căile Domnului.
Chiriarh, s.m. ≈ Arhiereu conducător al
unei eparhii, mitropolii, patriarhii. – ngr.
kiríarhos.
Chirnav, adj. ≈ bolnăvicios.
Chisăliţă, s.f. ≈ fiertură de prune,
zarzăre. – sb. kiselica.
Chistosi, vb. ≈ a tescui.
Chişiţă, s.f. ≈ Încheietură a piciorului,
deasupra copitei, la animale. – bg. kitčice, scr.
kičica.
Chită, s.f. ≈ jurubiţă din fuioare de in
sau de cânepă. [var. chitaş].
Chituceală, s.f. ≈ aşezarea unor scânduri
scurte între grinzi, la tavane.
Chiţimie, s.f. ≈ construcţie de
dimensiuni extrem de reduse.
Ciarba, s.f. ≈ Ornament şerpuit.
Cilibiu, adj. ≈ fin, graţios, frumos. – tc.
celebi.
Cin, s.n. ≈ (În societatea medievală)
Poziţie socială înaltă; ordin preoţesc sau
călugăresc; tagmă. – sl. cinŭ.
Cingătoare, s.f. ≈ Fâşie de pânză, de
mătase, de piele etc. care serveşte la încins;
brâu.
Cinovnic, s.m. ≈ Funcţionar de stat (de
rang inferior). – rus. činovnik.
Cioacă, s.f. ≈ Vită bătrână şi mică;
unealtă veche şi stricată; balivernă.

Chelfăneală, s.f. ≈ Bătaie zdravănă dată
cuiva sau primită de cineva. – chelfăni + suf. eală.
Chelteu, s.n. ≈ Coş rotund cu două
toarte împletit din nuiele de alun sau de
răchită.
Chendelă, adj. ≈ Lăuză. – probabil săs.
înrudit cu Kind = copil.
Cheotoare, s.f. ≈ butonieră. – lat.
*clautoria.
Chercheli, vb. ≈ a se ameţi uşor de
băutură. – magh. kerkedni.
Cherlăi, vb. ≈ a scânci.
Chesea, s.f. ≈ Vas de cristal cu capac de
ţinut şi de oferit dulceaţă musafirilor. – tc.
kiase = ceaşcă mare, cupă.
Chezaş, s.m. ≈ Persoană care garantează
cu averea sa pentru o datorie făcută de altul;
garant; (p. ext.) persoană care îşi ia
răspunderea morală pentru cineva sau ceva. –
magh. kezes.
Chiag, s.n. ≈ Ferment extras din sucul
gastric al rumegătoarelor, care încheagă
cazeina din lapte. – lat.vulg. clagum.
Chianţuri, s.n. ≈ Stânci.
Chichiţă, s.f. ≈ Şiretlic, vicleşug (prin
care cineva încearcă să scape dintr-o
încurcătură); subterfugiu. – ngr. kikie.
Chihaia, s.m. ≈ Şeful pădurarilor; ostaş.
– tc. kehaya.
Chilă, s.f. ≈ Veche măsură de capacitate
pentru cereale, egală cu circa 680 de litri în
Ţara Românească. – tc. kile.
Chilie, s.f. ≈ Odăiţă în interiorul unei
mănăstiri, în care locuieşte un călugăr sau o
călugăriţă; cămăruţă. – sl. kelija.
Chilopastie,
s.f.
≈
Nenorocire
neaşteptată.
Chimir, s.n. ≈ Brâu lat de piele, adesea
ornamentat şi prevăzut cu buzunare, pe care îl
poartă ţăranii; şerpar. – tc. kemer.
Chindie, s.f. ≈ Timp al zilei către apusul
soarelui; loc de pe bolta cerească unde se află
soarele pe înserat; numele unui dans popular
asemănător cu sârba; melodie după care se
execută acest dans. – tc. ikindi.
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Ciric, s.n. ≈ Sfert, parte, bucată. – tc.
çerek , bg. çirek, sb. çerek.
Ciricăi, vb. ≈ A ciripi în aşteptarea
hranei. – v.sl. čirikati.
Cislă, s.f. ≈ (În orânduirea feudală)
Cotă-parte de bir care revenea unei persoane
sau unei comunităţi dintr-o sumă plătită în
comun; repartizare a dărilor fixată de obştea
satului, proporţional cu averea fiecăruia. – sl.
čislo = număr.
Cislaş, s.m. ≈ Contribuabil, birnic.
Cit, s.n. ≈ Material textil de calitate
inferioară, înflorat şi apretat, fabricat din
bumbac. – tc. čit.
Citoră, s.f. ≈ Ciutură.
Citov, adj. ≈ Întreg, sănătos (la minte),
nevătămat, zdravăn, teafăr. – sb., bg. čitav.
Ciubăr, s.n. ≈ vas tronconic făcut din
doage de lemn, deschis în partea de sus, dar
cu toarte, în care se mulg vacile, oile şi
caprele. – bg. cebăr.
Ciucălău, s.m. ≈ Cocean de porumb,
ştiulete [!] fără grăunţe. – ung. csukló.
Ciuciulete, adj. ≈ Udat de ploaie până la
piele.
Ciudi, vb. ≈ a fi cuprins de ciudă; a se
necăji. – sl. čiuditi sen = a se mira.
Ciuf, s.n. ≈ Smoc de păr zbârlit (căzut
pe frunte); ciuhurez.
Ciufă, s.f. ≈ Momâie, sperietoare.
Ciufniţă, s.f. ≈ Femeie urâtă.
Ciufulit, adj. ≈ Care este în dezordine,
zbârlit.
Ciuhă, s.f. ≈ pasăre răpitoare de noapte
din familia bufniţelor.
Ciuhurez, s.m. ≈ Păsăre răpitoare de
noapte, asemănătoare cu bufniţa.
Ciujdit, adj. ≈ Supărat, retras.
Ciulniţă, s.f. ≈ Adâncitură într-un râu,
unde apa formează un vârtej.
Ciumpăvi, vb. ≈ A amputa, a ciunti; a
rupe, a frânge o plantă, o creangă. – ciumpav.
Ciungări, vb. ≈ A face lucrul de
mântuială.
Ciupag, s.n. ≈ pieptul iei cusut cu flori.
– v.sl. cipagu.

Cioaclă, s.f. ≈ sanie mică pentru cărat
lemne în pădure. – magh. csàklya.
Cioareci, s.m. ≈ pantaloni ţărăneşti
strânşi pe picior din pănură sau din dimie.
Ciocan, s.n. ≈ Ştiulete de porumb curăţat
de boabe; cocean; sticluţă – sb. ĉokan.
Ciocărău, adj. ≈ prostănac.
Ciocârti, vb. ≈ a ciopârţi; a paşte puţină
iarbă.
Cioflingar, s.m. ≈ om de nimic, secătură.
– germ. Schuhflicker.
Ciohâlă, s.f. ≈ carne bătrână.
Ciohodar, s.m. ≈ Slujbaş la curtea
domnească din Ţara Românească şi Moldova
având
obligaţia
să
îngrijească
de
încălţămintea domnului sau îndeplinind
funcţia de lacheu al acestuia. – tc. çuhadar.
Ciolpan, s.m. ≈ Copac bătrân rămas cu
puţine ramuri.
Ciomag, s.n. ≈ Băţ mare şi gros, adesea
cu măciulie sau întărit cu fier la unul din
capete; bâtă. – tc. çomak.
Ciomp, adj. ≈ Scurtat, ciumpăvit.
Ciopârtac, adj. ≈ (Om) mic cu părul
scurt.
Ciopârţi, vb. ≈ A tăia în bucăţi mărunte,
a ciocârti.
Ciopor, s.n. ≈ Grup de animale de
acelaşi fel, cârd, cireadă, turmă. – magh.
csoport.
Ciorăşti, adj. subst. ≈ soi de pere sau de
mere indigene.
Ciormoliţă, s.f. ≈ Strat subţire de noroi.
Ciorofleacă, s.m. ≈ poreclă dată unui
om moale, domol.
Cioropină, s.f. ≈ (peior.) Ţigan.
Ciorovăi, vb. ≈ a se certa cu cineva.
Ciortan, s.n. ≈ Picior de pasăre în
mâncarea gătită. – tc. çortan.
Ciotoi, s.n. ≈ Ciortan.
Ciozvârtă, s.f. ≈ Bucată mare de carne
tăiată din trupul unui animal; halcă. – bg.
četvărt.
Cir, s.n. ≈ Zeamă (îngroşată) scoasă din
mămăliga care fierbe, înainte de a fi
mestecată; terci. – ucr. čyr.
Cireşar, s.m. ≈ Numele popular al lunii
iunie. – cireaşă + suf. -ar.
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Clefăi, vb. ≈ A mânca cu zgomot, a
plescăi.
Clefeti, vb. ≈ a bârfi, a cleveti.
Clin, s.n. ≈ petic de pământ sau de
pădure în formă de triunghi. – v.sl. klinŭ.
Clironom, s.m. ≈ Moştenitor (al unui
bun, al unui drept). – ngr. klironómos.
Clironomie, s.f. ≈ (Drept de) moştenire
(a unui bun). – ngr. klironomía.
Cloambă, s.f. ≈ Creangă, ramură.
Cloanţă, s.f. ≈ Babă urâtă, fără dinţi, rea.
Cloci, vb. ≈ A şedea pe ouă pentru a
scoate din ele pui; a lenevi, a trândăvi. – bg.
kloči.
Cloncan, s.m. ≈ Nume dat mai multor
păsări (corbi, ulii, vulturi) care scot strigăte
specifice asemănătoare.
Clondir, s.n. ≈ Vas de sticlă cu gâtul
scurt şi strâmt, în care se păstrează băuturi. –
bg. krondir.
Clotăni, vb. ≈ A sparge lemn pentru
facerea şiţei.
Clotuşe, s.f. ≈ Soi de prune mici.
Clucă, s.f. ≈ Legătură de fire textile (mai
ales colorate) pentru diferite ţesături; scul.
Clucer, s.m. ≈ (În Evul Mediu, în Ţara
Românească şi Moldova) Dregător care se
ocupa cu aprovizionarea curţii domneşti. – sl.
kliučiari.
Cneaz, s.m. ≈ Conducător al unui
cnezat. – rus. kneaz, ucr. knjaz.
Coabe, s.f. ≈ Prevestitoare de rău.
Coajnică, s.f. ≈ Hrisovul domnesc scris
pe pergament şi întărit în timp precum o
coajă.
Coc, s. m. ≈ Pasărea Corb-de-noapte
(Ardea nycticorax).
Cocărău, s.m. ≈ Floare de pădure,
ghiocel.
Cocârlă, s.f. ≈ Mică ciupercă
comestibilă, cu pălăria galbenă-roşcată, cu
gust şi cu miros de usturoi (Marasmius
scorodonius).
Cocean, s.m. ≈ Tulpina unor plante
cultivate, mai ales a porumbului, folosită ca
nutreţ. Ştiulete de porumb desfăcut de boabe,
folosit adesea drept combustibil. – bg. kočan.

Ciupă, s.f. ≈ Albie în care se scaldă
copiii mici; apa în care li se face baie. –
bg. čipa.
Ciupeleagă, s.f. ≈ Pălărie veche.
Ciur, s.n. ≈ unealtă de cernut pleava,
gunoiul sau neghina din cereale, făcută dintr-o
reţea deasă de sârmă sau dintr-o bucată de
piele perforată, fixată pe o ramă circulară de
lemn; sită. – lat. cibrum.
Ciurciumel, adv. ≈ grămadă la un loc.
Ciurdă, s.f. ≈ Turmă de animale
necornute; (fam.) Mulţime de oameni, de
copii etc.; ceată, cârd. – magh. csorda.
Ciurleza, vb. ≈ A se moţa.
Ciuruc, s.n. ≈ Lucru fără valoare, rest
care nu mai e bun de nimic. (depr.) Om care
nu e bun de nimic, vrednic de dispreţ. – tc.
čürük.
Ciuşdi, vb. ≈ a pleca pe furiş.
Ciutură, s.f. ≈ Găleată sau vas făcut din
doage sau dintr-un trunchi scobit, care
serveşte la scos apa din fântână. – lat. *cytola.
Clacă, s.f. ≈ Formă caracteristică a
rentei feudale, constând din munca gratuită pe
care ţăranul fără pământ era obligat să o
presteze în folosul stăpânului de moşie;
muncă benevolă colectivă prestată de ţărani
pentru a se ajuta unii pe alţii şi care adesea
este însoţită ori urmată de o mică petrecere,
de glume, povestiri etc. – bg. tlaka.
Claie, s.f. ≈ grămadă mare de fân, de
coceni, în formă conică. – sb. kladnja.
Clanţă, s.f. ≈ (fig.) Gură.
Clăcaş, s.m. ≈ Ţăran obligat să facă
muncă de clacă pe pământul stăpânului
moşiei. – clacă + suf. -aş.
Clădărie, s.f. ≈ Loc în care cresc
ciuperci.
Clădi, vb. ≈ A face o claie de fân; a
construi o casă. – sl. klasti.
Clănţăni, vb. ≈ a vorbi mereu; a flecări.
Clănţău, adj. ≈ Rău de gură; (peiorativ)
Avocat.
Clătă, s.f. ≈ Grup mic de oi desprins din
turmă.
Cleanc, s.n. ≈ Cârlig de lemn făcut
dintr-o creangă.
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Colcăi, vb. ≈ A fierbe, a bolborosi; a
mişuna.
Colcovan, s.n. ≈ Bucată mare de
mămăligă, brânză.
Coldar, s.n. ≈ Scândurică lungă de lemn
cu care sala casei este fixată pe stâlpi mici de
lemn.
Colibă, s.f. ≈ Casă mică şi sărăcăcioasă.
Adăpost provizoriu pentru oameni şi, uneori,
pentru animale, făcut din bârne, din crengi
etc. şi acoperit cu paie, ramuri etc. –
sl. koliba.
Colindeţe, s.n. ≈ Colăcei care se dau în
dar colindătorilor în seara de Crăciun. („Un
fel de cerşit colectiv, organizat de biserică la
care
participă
copiii
oamenilor
«credincioşi»”<sic !>- Cicăneşti).
Colnic, s.n. ≈ Drum îngust care trece
peste un deal sau prin pădure; loc mic, în
pădure, lipsit de arbori; luminiş. – bg. kolnik.
Colţan, s.n. ≈ colţ mare de stâncă; cerc
metalic prevăzut cu cuie ascuţite prins în jurul
gâtului la câinii ciobăneşti spre a-i apăra de
lupi.
Comarnic, s.n. ≈ Colibă mică în care
locuiesc ciobanii la stână; umbrar pentru
ciobani; poliţă, scândură sau leasă de nuiele
pe care se pune caşul la uscat. – bg. komarnik.
Comis, s.m. ≈ Mare dregător în
Moldova şi în Ţara Românească, în Evul
Mediu, care avea în sarcina sa caii şi
grajdurile curţii domneşti, precum şi
aprovizionarea cu furaje. – ngr. kómis.
Conac, s.n. ≈ casă boierească de la ţară,
pe o moşie; interval de timp egal cu o
jumătate de zi. – tc. konak.
Condicar, s.m. ≈ Persoană care scria sau
avea în păstrare condicile; arhivar. – condică
+ suf. -ar.
Contăş, s.n. ≈ Haină luxoasă, lungă,
purtată în trecut de boieri. –pol. kontusz, bg.
kontoş.
Conţ, s.n. ≈ Bucată, crâmpei, fragment.
– magh. konc.
Copci, vb. ≈ a săpa în jurul pomilor.
Copil de casă, s.m. ≈ Slujbaş mărunt,
recrutat dintre fiii de boieri sau de negustori,
care îndeplinea misiuni diverse: trimiterea

Cochineaţă, s.f. ≈ Construcţie mică,
neîncăpătoare.
Cocioarbă, s.f. ≈ Vătrar mare de
brutărie. – rut. kocérga.
Coclete, s.m. ≈ Prune îngemănate.
Cocleţ, s.n. ≈ parte componentă a
războiului de ţesut, făcută din lemn, os sau
sfoară cu un ochi la mijloc.
Cocolăşit, adj. ≈ Şifonat.
Cocoloşit, adj. ≈ Răsfăţat.
Cocon, s.m. ≈ Termen de politeţe care
denumeşte un bărbat; domn; fiu, fecior
(aparţinând unor părinţi din clasele sociale
înalte); copil mic, abia născut, prunc. – et.
nec.
Cocoţa, vb. ≈ A (se) urca pe ceva, a (se)
aşeza pe un loc mai ridicat.
Codârlă,
s.f. ≈ partea de dinapoi,
mobilă, a unei căruţe; câine mare.
Codină, s.f. ≈ Lână de calitate
inferioară, tunsă de pe capul, picioarele şi
coada oilor.
Codini, vb. ≈ a tunde oile lângă coadă.
Codru, s.m. ≈ Pădure (mare, deasă,
bătrână); bucată mare de pâine, de mămăligă
etc. – lat. *quodrum (= quadrum).
Cofă, s.f. ≈ Vas de formă (relativ)
cilindrică, făcut din doage de brad, cu o
toartă, în care se ţine apa de băut; doniţă. –
bg., scr. kofa.
Cofer, s.n. ≈ vas din lemn (ca un ciubăr
cu diametrul mai mic), folosit la încărcarea cu
prune fermentate, „fierte”, a cazanului pentru
fabricarea ţuicii; cofă, donicioară a cărei
coadă (lemn drept) o străbate oblic. – sb. kofa.
Cofleaşă, s.f. ≈ Fructe putrezite.
Cofrânge, vb. ≈ A sparge, a face bucăţi.
– lat. *confrango.
Col, s.n. ≈ Aripă (de moară de vânt);
rând.
Colac, s.m. ≈ Un fel de pâine, de obicei
în formă de inel, împletită din mai multe
suluri de cocă. – sl. kolačĩ.
Colariz, s.n. ≈ tăieţei fierţi în lapte. – gr.
kollyris.
Colastră, s.f. ≈ laptele unei vite în
primele zile după fătare. – lat. colastra.
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Cosoroabă, s.f. ≈ Fiecare dintre bârnele
aşezate orizontal deasupra pereţilor casei în
lungul acoperişului, pentru a susţine căpriorii.
[var. costoroábă] – magh. koszorú, koszorúfa.
Costandă, s.f. ≈ Monedă veche de
argint, care valora în prima jumătate a sec.
XVII a cincea parte dintr-un ducat. – ngr.
kostandináto.
Costeliv, adj. ≈ Slab, uscăţiv. – bg.
kosteliv.
Costorit, adj. ≈ Acoperit cu un strat
subţire de cositor; spoit.
Costrei, s.f. ≈ Mohor; buruiană crescută
în arătură.
Coşar, s.n. ≈ Îngrăditură de nuiele
pentru adăpostirea vacilor, a oilor etc.;
construcţie cu pereţi din împletitură de nuiele
pentru păstrarea porumbului şi a altor produse
agricole; pătul. – bg. košara.
Coşcovi, vb. ≈ (despre tencuiala sau
varul de pe pereţi, despre furnirul de pe
mobilă etc.) A se ridica, a se dezlipi şi a se
plesni din cauza căldurii, a umezelii etc., a se
coji, a se scoroji.
Coşmelie, s.f. ≈ casă veche, mică şi
dărăpănată.
Coştobar, s.n. ≈ cutie din scândură, de
formă trapezoidală, cu baza mere sus,
deschisă, aşezată pe căruţ, lungă şi lată cât el,
pentru căratul (transportul) fructelor, al
varului etc.
Cot, s.m. ≈ Veche unitate de măsură
pentru lungimi, egală cu 0,664 metri în
Muntenia, care reprezenta distanţa de la cot
până la încheietura palmei; cârpă de pus pe
cap.
Cotar, s.m. ≈ persoana care măsoară cu
cotul capacitatea butoaielor; un fel de omidă
(chematobia brumata) care atacă mai ales
prunii şi care se numeşte şi măsurător din
cauza mersului ei: se strânge şi se întinde ca şi
cum ar măsura cu cotul.
Cotar, s.n. ≈ Tinda unei stâne de oi,
unde stau scaunele pentru mulsul oilor;
comarnic.
Cotârci, vb. ≈ A se împerechea (la
pisici).
Cotârlă, s.n. ≈ Câine slab, javră.

ordinelor, aducerea unor persoane, asistenţa la
hotărnicirea moşiilor.
Copită, s.f. ≈ Claie mai mică de fân,
căpiţă.
Coporâie, s.f. ≈ Coada coasei. – magh.
kaparó.
Coptură, s.f. ≈ Bubă coaptă; abces.
Corcăi, vb. ≈ A mişuna.
Corcoji, vb. ≈ a face un lucru de
mântuială.
Corcoli, vb. ≈ a alinta, a răsfăţa.
Corcomeni, vb. ≈ A se răsfăţa, a se
pieptăna cu corcomen (în formă de două
corniţe, de o parte şi de alta a creştetului) tipic
ţărăncilor măritate.
Corconi, vb. ≈ A îngriji pe cineva în
mod exagerat; a cocoloşi.
Cordar, s.n. ≈ pană de lemn cu care se
răsuceşte coarda ferăstrăului pentru a se
întinde pânza; sucitor.
Cordea, s.f. ≈ Panglică îngustă care
serveşte ca ornament (legată în păr, la gât, la
pălărie etc.). – ngr. kordélla.
Cordovan, s.n. ≈ Piele fină de capră sau
de oaie, folosită pentru încălţăminte de lux şi
marochinărie. – it. cordovano.
Corfă, s.f. ≈ coş mare pentru transportul
fructelor. – germ. Korf.
Corhănit, s.n. ≈ Transport al buştenilor
de la locul unde au fost fasonaţi până la o cale
de comunicaţie, prin târâre şi rostogolire, cu
ajutorul ţapinei sau cu alte mijloace.
Corlată, s.f. ≈ Poliţă în jurul cuptorului
pe care se ţin vase de bucătărie şi alte lucruri
mărunte; prichici. – magh. korlát.
Corlon, s.n. ≈ coş din cărămidă, la casă,
ori la povarnă prin care se evacuează fumul.
Cornăţel, s.f. ≈ Plantă erbacee cu
tulpina în patru muchii, cu flori albe sau verzi
şi cu fructe acoperite cu peri curbaţi la vârf,
care se agaţă de hainele oamenilor, de lâna
oilor etc. (Galium aparine).
Cosac, s.m. ≈ Peşte de apă dulce din
familia crapului, cu corpul turtit lateral, cu
solzi mici, negri-albăstrui pe spinare şi
argintii pe laturi (Abramis ballerus). –
bg. kosak.
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Cresta, vb. ≈ A inciza; a se răni uşor.
Cretinţă, s.f. ≈ obiect de îmbrăcăminte
din portul naţional al femeilor românce,
ţinând locul fustei şi constând dintr-o bucată
dreptunghiulară de stofă împodobită cu flori,
cu fluturi sau cu motive naţionale.
Crihoi, s.m. ≈ Tânăr voinic, slab de
minte.
Crilă, s.f. ≈ Cârd, droaie de copii sau de
oameni. – sl. krilo.
Crintă, s.f. ≈ Vas de lemn (în formă de
albie) de care se servesc ciobanii când storc
zerul din caş. – bg. krinica.
Criţă, adv. ≈ foarte, extrem. – ucr. kryća.
Crosnie, s.f. ≈ Legătură de lemne purtată
în spinare. – rus. króšnĕa.
Cruce, s.f. ≈ Unitate fiscală formată din
doi până la patru birnici
care plăteau
împreună dările. – lat. crux, -cis.
Crucer, s.m. ≈ Meşter specializat în
construirea bisericilor şi a crucilor. – lat. crux,
-cis = cruce + suf. –er.
Crumpănă, s. f. ≈ Cartof.
Crunta, vb. ≈ a se încrunta. – lat.
cruentare.
Cucă, s. f. ≈ Coş zidit ridicat deasupra
podelei podului, astupat în partea de sus şi cu
orificii laterale, prin care iese fumul în pod.
Căciulă înaltă, uneori împodobită cu pene (de
struţ), pe care o purtau căpeteniile turceşti şi
domnii români în timpul ceremoniilor. –
tc. kuka.
Cuclă, s.f. ≈ Legătură de fire; jerebie;
(cinci cucle o păpuşă).
Cufăr, s.n. ≈ Ladă cu capac (şi cu
încuietoare) care se foloseşte la păstrarea şi la
transportarea diverselor obiecte; (pop.)
Geamantan (de lemn). – pol., ucr. kufer.
Cufrânge, vb. ≈ A sparge în bucăţi. – lat.
*confrango.
Cufureală, s.f. ≈ Diaree.
Cuhnie, s.f. ≈ Bucătărie; cunie;
bucătăria principală a mănăstirilor şi cea de
vară a gospodăriilor ţărăneşti. – ucr. kuhnja.
Cuibări, vb. ≈ A se adăposti; a se aciui,
a se pripăşi.
Cujbă, s.f. ≈ Bucată de lemn sau de fier
bifurcată la capăt care se fixează în pământ

Cotei, s.m. ≈ Motănel.
Coteleală, s.f. ≈ Cotrobăială.
Coteli, vb. ≈ a cotrobăi, a scotoci, a
căuta amănunţit.
Coti, vb. ≈ A măsura capacitatea unui
vas de lemn; a cârmi.
Cotie, s.f. ≈ Cutie de lemn fixată în
căruţă între loitre.
Cotină, s.f. ≈ Cotitură, cot.
Cotoc, s.m. ≈ Motan.
Cotoi, s.m. ≈ Motan. <*cot < sl. kotŭ =
pisică.
Cotoioasă, adj. ≈ (Treabă) dificilă.
Cotoloi, s.n. ≈ Ştiulete de porumb,
cotolan, cocean.
Cotroană, s.f. ≈ bucătărie de vară făcută
din scânduri.
Cotrobăi, vb. ≈ A căuta răvăşind
lucrurile, a cerceta prin tot locul; a scotoci.
Cotumpleţ, s.n. ≈ Lemn tăiat foarte
scurt, retezătură.
Coţopeni, vb. ≈ a se forţa.
Covată, s.f. ≈ albie. – tc. kovata.
Covălie, s.f. ≈ Fierărie.
Covergă, s.f. ≈ Coviltir; acoperământ de
frunze, de crengi, de rogojini etc. care
serveşte ca adăpost împotriva soarelui, a ploii
etc. – bg. kuverki.
Cracă, s.f. ≈ Ramură (mai groasă) a unui
copac; creangă.
Crăcană, s.f. ≈ Cracă ramificată în formă
de V; prăjină de această formă.
Crăoni, vb. ≈ A ţipa.
Crăui, vb. ≈ A ţipa.
Crâmpoţi, vb. ≈ a tăia în părţi inegale.
Crâng, s.n. ≈ Pădurice de arbori tineri şi
de lăstari; loc cu arbuşti sau cu tufe; tufăriş,
desiş. – sl. krongu.
Crânjeu, s.m. ≈ Copil mic; un lucru mic.
Crepa, s.f. ≈ stâncă.
Credinţă, s.f. ≈ Întărirea unui act prin
punerea peceţilor şi a semnăturilor. – lat.
*credentia.
Creiţar, s.m. ≈ Monedă mică de argint,
mai târziu de aramă, care a circulat şi în
Transilvania şi Bucovina până la sfârşitul sec.
XIX, valorând a suta parte dintr-un fiorin; (p.
gen.) ban, gologan. – magh. krajczár.
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sau într-un zid şi de care leagă sau se atârnă,
cu un lanţ, ceaunul de deasupra focului. – scr.
gužba.
Culcuş, s.n. ≈ Loc de dormit.
Culme, s.f. ≈ Prăjină lungă în casele
ţărăneşti, fixată orizontal de grinzi, de care se
atârnă haine, obiecte casnice etc. – lat.
culmen.
Cumineca, vb. ≈ A se împărtăşi, a se
griji. – lat. *comminicare = comunicare.
Cumpeni, vb. ≈ A pune în echilibru.
Cupar, s.m. ≈ Dregător domnesc, în
Evul Mediu, în Moldova, care avea funcţia de
ajutor al paharnicului; titlu purtat de acest
dregător. – cupă + suf. -ar.
Cupă, s.f. ≈ vas din lemn, de forma unei
linguri mai adânci, mai mari, având coadă
scurtă. – lat. cuppa.
Cupi, vb. ≈ A coase strâns, cu
împunsături rare.
Cupit, adj. ≈ zgârcit. – sb. kupiti.
Cuptor, s.m. ≈ Numele popular al lunii
iulie. – lat. coctorium.
Curătură, s.f. ≈ Loc într-o pădure curăţat
de arbori, de mărăcini etc. pentru a putea fi
cultivat; runc; deal sau povârniş acoperit cu
vii. [var. curăţătură] cura + suf. -ătură.
Curea, s.f. ≈ Fâşie lungă şi îngustă de
pământ. – lat. corrigia.
Custură, s.f. ≈ Cuţit.
Cusur, s.n. ≈ Imperfecţiune, defect,
meteahnă, hibă; (p. ext.) viciu – tc. kusur.
Cuti, interj. ≈ Pleacă ! (pentru alungarea
viţeilor).
Cutia de obşte ≈ Cutia milei, a satului
sau a breslei.
Cutier, s.m. ≈ Persoană care are grijă de
cutia de obşte.
Cutră, s.f. ≈ Persoană prefăcută,
făţarnică, intrigantă; lichea, secătură. – bg.
kutra.

Dalb, adj. ≈ Alb, curat, imaculat;
neprihănit; gingaş, graţios; luminos, limpede;
strălucitor.
Dambla, s.f. ≈ acces de furie; (fig.) chef;
pasiune pentru ceva. – tc. tamla.
Damf, s.n. ≈ miros caracteristic de
alcool pe care îl exaltă cineva sau ceva. –
germ. Dampf.
Dandana, s.f. ≈ Întâmplare neplăcută;
belea, bucluc, încurcătură; zgomot mare,
tărăboi; petrecere gălăgioasă. – tc. tantana.
Dara, s.f. ≈ Greutatea ambalajului, a
recipientului, a vehiculului etc. în care se
păstrează, se transportă sau se cântăreşte o
marfă. Expresiile: Mai mare daraua decât
ocaua sau nu face daraua cât ocaua = prea
multă osteneală pentru obţinerea unui lucru
neînsemnat. – tc. dara.
Darac, s.n. ≈ unealtă simplă pentru
pieptănat lâna, cânepa sau inul, formată dintrun fel de perie cu dinţi mari de oţel, montată
pe un suport. – tc. darak.
Darap, s.n. ≈ O bucată măricică.
Daravelă, s.f. ≈ Afacere cu probleme.
Darva, s.f. ≈ Muncă grea şi istovitoare;
corvoadă. – et. nec.
Dascăl, s.m. ≈ Învăţător (la ţară); (p.
ext.) profesor; om de ştiinţă; învăţat, savant;
cântăreţ de biserică, diac, psalt, cantor. – bg.
daskal.
Dava,
s.f.
≈
Reclamaţie,
plângere; femeie rea, cârcotaşă. –sb. dava.
Davagiu, s.m. ≈
Reclamant. –
tc. davaci.
Dăhula, vb. ≈ A se slei de puteri.
Dăjbrăni, vb. ≈ A (se) împăca.
Dăngi, s.f. ≈ Semne făcute la vite cu
fierul roşu.
Dăocheat, adj. ≈ Fermecat; necuviincios.
Dăpărcior, adv. ≈ depărtişor.
Dăpune, vb. ≈ A se împlini sorocul de
fătare. – lat. deponere.
Dărăpănare, s.f. ≈ Ruinare, năruire,
surpare.
Dăşchiolat, adj. ≈ desfăcut.
Dăşela, vb. ≈ A te „rupe de mijloc”.
Dăula, vb. ≈ A (se) slei de puteri; a (se)
istovi, a (se) speti, a (se) prăpădi.

D

Daibojeală, s.f. ≈ Lucrare făcută de
mântuială. – sl. Dai Boj = Dă Doamne !.
Dajdie, s.f. ≈ Impozit, dare, bir. – sl.
dažda.
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Deschiola, vb. ≈ a desface un întreg în
bucăţele.
Desfofoli, vb. ≈ A desfăşa, a dezbrăca.
Deşt, s.n. ≈ deget.
Deşugubină, s.f. ≈ Măcel, crimă; sumă
plătită ca amendă pentru a evita acuzaţia de
crimă; încurcătură, bucluc; şugubină. –
sl. Dusĕgubinŭ = pierzându-şi sufletul.

Dâladeal, adv. ≈ Mai sus de…
Dâlavale, adv. ≈ Mai jos de…
Dâldora, s.f. ≈ Toi (în desfăşurarea unei
acţiuni, a unei proces); zor, belea, bucluc,
necaz. – bg. dărdoja.
Dâlma, s.f. ≈ Formă de relief cu aspect
de deal scund, izolat şi cu vârful rotunjit.
Dâlvăreală, s.f. ≈ Muncă grea.
Dâră, s.f. ≈ Urmă lăsată de roata căruţei.
– sl. dira.
Dârlăi, vb. ≈ (depr.) a cânta; a lălăi.
Dârlău, s.m. ≈ flăcău muieratic (depr.).
Dârmon, s.n. ≈ ciur cu găuri mari pentru
cernut cereale, seminţe etc. – ngr. dromoni.
Dârstă, s.f. ≈ Piuă primitivă cu ciocane
de lemn, acţionată de curentul unei ape
curgătoare, în care se băteau dimia şi alte
ţesături de casă. – bulg. drăstja.
Dârvală, s.f. ≈ Muncă grea, corvoadă.
Dârvar, s.m. ≈ Tăietor de copaci în
pădure (de obicei, ţigan). – bg. dŭrvar.
Deavolna, adv. ≈ De ajuns, din belşug,
destul. – rus. davol'no.
Dedină, s.f. ≈ Uzanţă, obicei. – sl.
dĕdina.
Deget, s.n. ≈ Amprenta pentru
analfabeţi.
Dejurstva, s.f. ≈ Corp de gardă;
comandament militar. – rus. dĕzurstvo.
Delă, s.f. ≈ Acţiune judiciară, proces,
cauză; dosar. – rus. delo.
Delniţă, s.f. ≈ (În Evul Mediu, în Ţara
Românească) Parte din hotarul moşiei satului
care se afla în stăpânirea ereditară a unei
familii de ţărani ce locuiau în satul respectiv;
fâşie îngustă şi lungă de teren situată într-o
luncă sau pe un deluşor; (p. ext.) moşie,
proprietate. – ucr. dil'nyc'a.
Desagă, s.f. ≈ un fel de sac format din
două părţi (semănând fiecare dintre ele cu o
traistă), care se poartă atârnat pe umăr sau pe
şa. [var. dăsag]. – ngr. dissaki(on).
Descâlci, vb. ≈ A desface fire de aţă, de
păr; a lămuri, a limpezi.
Deschebăla, vb. ≈ a-şi da seama; a se
lămuri.
Descherbăla, vb. ≈ A descurca.

Devălmăşie, s.f. ≈ (În obştea sătească)
Formă de stăpânire în comun a unei părţi din
hotarul satului.
Dever, s.n. ≈ Volumul vânzărilor de
mărfuri pe o perioadă dată (exprimat în bani).
– tc. devir.
Dezbăra, vb. ≈ A se dezvăţa de o
deprindere rea.
Dezghina, vb. ≈ A dezbina, a face să nu
se mai înţeleagă, să se duşmănească; a (se)
învrăjbi. – lat. disglut[i]nare.
Diac, s.n. ≈ Scriitor de cancelarie şi
slujbaş al vistieriei din Ţările Române;
grămătic; (p. ext.) copist; cântăreţ bisericesc.
– sl. dijakŭ.
Diacon, s.m. ≈ Membru al clerului aflat
pe prima treaptă a ierarhiei preoţeşti. – sl.
dijakonŭ.
Diafendesi, vb. ≈ A apăra, a susţine. –
ngr. diafendévo.
Diată, s.n. ≈ Testament; prevedere
testamentară. – ngr. díeta.
Dibaci, adj. ≈ Îndemânatic, abil,
priceput. – scr. gibak.
Diblă, s.f. ≈ vioară.
Dichis, s.n. ≈ podoabă, găteală,
ornament.
Dichisi, vb. ≈ A lucra cu grijă; a potrivi
ceva cu migală. – ngr. diíkisa.
Dichiu, s.m. ≈ Administrator al
bunurilor unei mănăstiri; econom. –ngr. díkios
(lit. díkeos = drept legitim).
Dihanie, s.f. ≈ Animal sălbatic; fiară,
jivină; fiinţă ciudată, monstruoasă; namilă,
monstru. – sl. dyhanije = răsuflare.
Dihonie, s.f. ≈ ceartă, zâzanie. – ngr.
dichonia.
Dijmă, s.f. ≈ Dare care reprezenta a
zecea parte din produsele principale,
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Dondăni, vb. ≈ A bombăni, a spune
vorbe fără legătură.
Doniţă, s.f. ≈ Vas făcut din doage de
lemn, cu toartă (şi capac), cu care se cară şi în
care se ţine apa; cofă. – scr. dojnica.
Dorobanţ, s.m. ≈ Soldat din infanterie
(cu plată).– magh. drabant.
Dotă, s.f. ≈ Bun material dat (cu forme
legale) unei fete când se mărită; zestre. – fr.
dot, lat. dos -dotis.
Draghină, s.f. ≈ Loitră (la căruţă);
fiecare dintre lemnele lungi (de sus şi de jos)
ale loitrei, în care sunt fixate spetezele. – ucr.
drabyna.
Dram, s.n. ≈ Veche unitate de măsură
pentru greutate (egală cu 3,18-3,23 grame) şi
pentru capacitate (egală cu 3,23-3,80
centimetri cubi). (fig.) Bucăţică, fărâmă,
crâmpei, strop, pic. – ngr. drámi.
Drăngălău, s.m. ≈ Tânăr afemeiat; om
care îşi pierde vremea degeaba; pierde-vară.
Dregător, s.m. ≈ (În Ţara Românească şi
Moldova) Demnitar la curtea domnească
având atribuţii în sfatul domnesc, în
administraţie, justiţie, armată; (p. gen.)
conducător; înalt funcţionar.
Dresuri, s.n. ≈ Fard, suliman; mirodenii.
Drişcă, s.f. ≈ Unealtă a zidarului cu care
se netezeşte tencuiala, mortarul. – bg. drăžka.
Droagă, s.f. ≈ Căruţă mare, greoaie şi
hodorogită. – rus. droga.
Droaşcă, s.f. ≈ Căruţă stricată.
Drog, s.n. ≈ Plantă târâtoare din familia
leguminoaselor, care creşte prin păşuni
montane (Genista oligosperma).
Dropică, s.f. ≈ Stare patologică constând
în acumularea de lichid seros în ţesuturi;
hidropizie.– ngr. drópikas.
Drug, s.m. ≈ Bară de fier sau de lemn
având diverse întrebuinţări (în lucrări de
construcţii); fiecare dintre cele două lemne
groase, sprijinite pe câte două picioare, care
alcătuiesc patul sau corpul războiului de ţesut
manual; ştiulete de porumb. – scr. drug.
Drugă, s.f. ≈ Fus (mare şi gros) pe care
se pune fuiorul de tors urzeală pentru lăicere,
saci; ştiulete de porumb. – scr. druga.

percepută de stăpânii feudali de la
producătorii direcţi; (mai târziu) formă de
rentă funciară feudală, care consta în cedarea
de către ţăran proprietarului funciar a unei
părţi din producţia obţinută de pe bucata de
pământ primită de la acesta spre a fi lucrată. –
sl. dižma.
Diligenţă, s.f. ≈ Trăsură mare, acoperită,
cu care se făcea în trecut transportul regulat
de poştă şi de călători pe distanţe mai lungi;
poştalion. – fr. diligence.
Dimie, s.f. ≈ Ţesătură ţărănească de
lână. – tc. dimi.
Diminie, s.f. ≈ Durată de timp egală cu
două luni. – ngr. δίμηνος.
Dinar, s.m. ≈ Monedă de aur sau de
argint de origine arabă, care a circulat în
trecut şi în Europa. – ngr. dinárion, fr. dinar.
Diresuri, s.n. ≈ Denumire dată actelor de
cancelarie domnească emise în Ţările
Române.
Divan, s.n. ≈ (În Imperiul Otoman)
Consiliu cu atribuţii politice, administrative şi
juridice, alcătuit din cei mai înalţi demnitari;
(în Ţările Române) sfat domnesc.– tc. divan.
Divlă, s.f. ≈ căpăţână de porc.
Dodii, s.f. ≈ Aiureli. (expr.: A vorbi sau
a grăi în dodii = a vorbi fără şir; a aiura).
Doftor, s.m. ≈ Doctor.
Dog, s.n. ≈ Fund de deal.
Dohot, s.n. ≈ Lichid uleios obţinut prin
distilarea unor materiale vegetale şi folosit la
ungerea osiilor carului şi căruţei; păcură
pentru uns osiile. – ucr. dehotĩ.
Doică, s.f. ≈ Femeie care alăptează (şi
îngrijeşte) copilul altei femei; dădacă. – bg.
dojka.
Dojalnic, adv. ≈ mustrător.
Dol, s.n. ≈ Acţiune făcută cu reacredinţă, cu viclenie, pentru a determina pe
cineva să încheie un contract nefavorabil sau
să admită o clauză defavorabilă într-un
contract. – lat. dolus.
Dolman, s.n. ≈ Haină bărbătească
groasă, căptuşită cu blană. – fr. dolman, germ.
Dolman.
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Dublu, s.m. ≈ vas de lemn sau de metal
cu capacitatea de 15/20 kg pentru măsurarea
cerealelor.
Ducat, s.m. ≈ Monedă de aur sau de
argint (la origine italiană) care a circulat şi în
Ţările Române. – it. ducato.
Dudău, s.n. ≈ Cucută; (p. ext.) (cu sens
colectiv) buruieni, bălării. – magh. dudva.
Dudui, vb. ≈ A se zgudui, a se
cutremura, a bubui a alunga, a goni.
Dugheană, s.f. ≈ Prăvălie mică,
sărăcăcioasă. – tc. dükkân.
Dugos, adj. ≈ Încăpăţânat, îndărătnic,
morocănos.
Duhni, vb. ≈ A mirosi urât. – sl.
duhnonti.
Duholniţă, s.f. ≈ vas în care se păstrează
păcura pentru căruţă.
Duhovnic, s.m. ≈ Preot care spovedeşte
pe credincioşi; (fig.) persoană căreia cineva îi
încredinţează gândurile, intenţiile sale intime.
– sl. duhovĩnikŭ.
Dul, s.n. ≈ Muşcătură otrăvită a unor
insecte; carne întărită de lovituri.
Dulamă, s.f. ≈ Haină ţărănească lungă
(şi îmblănită), făcută din postav gros. – tc.
dolama.
Dulap, s.n./m. ≈ mobilă de lemn în care
se păstrează diverse obiecte; scrânciob. – tc.
dolap.
Dulie, s.f. ≈ Dungă vânătă pe piele
lăsată de o lovitură.
Dulige, s.m. ≈ Picioare.
Dulman, s.n. ≈ haină ofiţerească scurtă,
îmblănită şi împodobită cu brandenburguri,
purtată de ofiţeri. – germ. Dolman.
Dulugeac, adv. ≈ Domol, încet, lent.
Dumiri, vb. ≈
A se lămuri. –
sl. *domĕriti.
Dură, s.f. ≈ roată de caşcaval; rotiţa
scripetelui de la războiul de ţesut; cerc metalic
la plita sobei.
Dvostevnic, s.m. ≈
Conducător;
persoană cu rol decizional.

Edecliu, s.m. ≈
Slujitor (cu rang
inferior) la curtea domnească. – tc. yedecli.
Efendi, s.m. ≈ Titlu de politeţe pus în
Turcia, după un nume propriu, învăţaţilor,
funcţionarilor; persoană care avea acest titlu.
– tc. efendi.
Eforie, s.f. ≈ Nume dat unor instituţii
administrative de utilitate publică sau
culturală din trecut; consiliul de conducere al
acestor instituţii; sediul acestor consilii;
epitropie. – ngr. eforía.
Egumen, s.m./f. ≈ Stareţ(ă). – ngr.
igúmenos.
Emancipat, adj. ≈ Care nu mai depinde
de cineva sau de ceva; care a devenit liber,
independent. – fr. émanciper, lat. emancipare.
Embatic, s.n. ≈ Formă de arendare a
unei proprietăţi pe termen foarte lung, în
intervalul căruia arendaşul beneficia de toate
drepturile de proprietate. – ngr. embatíkion.
Emperaclisi, vb. ≈ A alătura.
Enoriaş, s.m. ≈ Persoană care,
practicând un cult, ţine de o anumită parohie.
– enorie + suf. -aş.
Eparhie, s.f. ≈ Diviziune administrativă
bisericească, condusă de un episcop;
episcopie, dieceză. – ngr. eparhía.
Epistat, s.m. ≈ Cel mai mic grad de
ofiţer de poliţie; persoană care avea acest
grad; administrator, logofăt, vechil. – ngr.
epistátis.
Epitrahil, s.n. ≈ Patrafir; obiect din
odăjdiile bisericeşti, în formă de fâşie lungă
de stofă, de mătase etc., pe care sunt brodate
motive religioase, purtat de preoţi peste stihar,
când oficiază. – sl. petrahilŭ, ngr.
epitrahílion.
Epitrop, s.m. ≈ Tutore; administrator al
unui bun, în special al averii unei biserici;
efor. – ngr. epítropos.
Ereu, s.m. = Sacerdot; preot [var. erei].
– sl. (bg.) jerei.
Eriţa, s.f. = Preoteasă.
Estim(p), adv. ≈ În acest an. – lat. istum
tempus.
Evanghelie, s.f. =
Parte a Bibliei,
recunoscută numai de creştini, care cuprinde
viaţa şi învăţătura lui Hristos; evangheliar. –

E

Ecsofili, vb. ≈ A achita.
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sau lăsată de roţile unui vehicul; direcţie,
drum. – magh. vágás.
Făgădău, s.n. ≈ Han; ospătărie,
cârciumă. – magh. fogadó.
Fălmătuc, s.n. ≈ Mototol de cârpe,
frunze, paie.
Făţărie, s.f. ≈ Făţărnicie.
Făurar, s.m. ≈ Numele popular al lunii
februarie. – lat. febr(u)arius.
Fâlfan, s.n. ≈ Varză necrescută, cu
frunzele nelegate.
Fânar, s.n. ≈ Construcţie în care se
păstrează fânul.
Fârţâit, adj. ≈ Plimbăreţ, care umblă
fără rost.
Fâşie, s.f. ≈ Bucată lungă şi îngustă (de
material textil, de piele etc.), tăiată sau ruptă
dintr-o bucată mai mare; suprafaţă lungă şi
îngustă de teren.
Fâşneaţă, s.f. ≈ (fam.) (Fată, femeie)
iute, sprintenă, vioaie.
Fâţă, s.f. ≈ peşte mic; (fig.) fetiţă vioaie.
Fedeleş, s.n. ≈ butoiaş de forme diferite
în care se ţin sau se transportă apa ori vinul;
petrecere nocturnă precedând căsătoria unui
cuplu, desfăşurată, de obicei, în noaptea de
sâmbătă spre duminică. – magh. fedeles.
Fele, s.f. ≈ măsură de capacitate pentru
lichide, egală cu circa trei sferturi de litru. –
magh. fele.
Felinar, s.n. ≈ Dispozitiv pentru luminat,
portativ sau fix, alimentat cu petrol şi
prevăzut cu un glob de sticlă ce adăposteşte
flacăra produsă de un fitil aprins. – tc. fener.
Ferecat, adj. ≈ Legat cu fiare, cu lanţuri,
în obezi (după ce a fost arestat sau
condamnat). (despre uşi, încăperi) Încuiat,
zăvorât.
Ferfeniţă, s.f. ≈
Zdreanţă. – ucr.
ferfélića.
Fermenea, s.f. ≈ Haină scurtă făcută din
stofă brodată cu fir sau cu mătase, uneori
căptuşită cu blană, pe care o purtau odinioară
boierii peste anteriu; scurteică îmblănită cu
blană de oaie, purtată de ţărani. – tc. fermene.
Fertun, s.m. ≈ Monedă cu valoarea unui
sfert de marcă sau grivnă.

sl. evangelije < gr. evanghelion = buna vestire
< eu = bine şi anghello = vestesc.
Evhologhion, s.n. = Carte de rugăciuni.
– ngr. εὐχολογιον.
Evtaxia, s.f. ≈ Persoană însărcinată cu
ordinea în timpul serviciului religios.
Exarh, s.m. ≈ (În biserica ortodoxă)
Demnitate bisericească, superioară aceleia de
mitropolit şi inferioară aceleia de patriarh,
care se conferea, prin delegaţie, de către
patriarhia din Constantinopol; persoană care
deţinea această demnitate. – ngr. íxarhos.

F

Fachiu, s.n. ≈ Ştergar, cârpă purtată de
bătrâne.
Falangă, s.f. ≈ Butuc de lemn de care se
legau, în regimul feudal, picioarele celor
condamnaţi să fie bătuţi la tălpi; (p.
ext.) bătaie la tălpi aplicată în acest mod. –
ngr. fálangas.
Falcă, s.f. ≈ Întindere de pământ. – lat.
falcem.
Farafastâc, s.n. ≈ moft, naz. – ngr.
farafas.
Farbă, s.f. ≈ vopsea; culoare. – germ.
Farbe.
Farfara, s.f. ≈ Flecar, palavragiu;
persoană care duce vorba de colo-colo. – tc.
farfara.
Fasule, s.f. ≈ plantă erbacee din familia
leguminoaselor, cultivată pentru păstăile şi
seminţele sale folosite în alimentaţie; fasole. –
ngr. fasoli.
Fă, interj. ≈ Termen cu care cineva se
adresează, la ţară, unei persoane de sex
feminin. [var. fa] – Scurtat din fa[tă] şi
influenţat de mă.
Făcăleţ, s.n. ≈ băţ gros de lemn pentru
mestecat mămăliga; meleşteu. – magh.
fakalán.
Făcău, s.n. ≈ roată de moară cu fus
vertical; (p. ext.) moară mică având o astfel de
roată.
Făgaş, s.n. ≈ Urmă adâncă (şi îngustă)
săpată în pământ de şuvoaiele apelor de ploaie
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Române până în sec. XIX. – germ. Florin, fr.
florin.
Fluştura, vb. ≈ A flutura.
Fluture, s.m. ≈ Disc de metal mic şi
sclipitor, care se coase ca ornament pe unele
obiecte de îmbrăcăminte (femeieşti); fluturaş,
paietă – lat. *flutulus, cf. alb. fluturë.
Foale, s.f. ≈ stomac, burtă. ≈ lat. follis.
Focată, adj. ≈ Amărâtă.
Fodor, s.m. ≈ Mânecă largă (la pl.)
încreţituri (de pânză, de dantelă).
Folmotoc, s.n. ≈ Obiect mototolit.
Fonciere, s.f. ≈ Impozit care se plătea
pentru proprietăţile agricole. – fr. foncière.
Fonf, adj. ≈ (despre oameni) Care
vorbeşte pe nas, care pronunţă nazal; fonfăit.
Fotă, s.f. ≈ Parte componentă a
costumului
popular
românesc
(bogat
ornamentată) purtată de femei, formată dintr-o
ţesătură dreptunghiulară de lână care se
petrece în jurul corpului, ţinând locul fustei. –
tc. fota. Fotă cu zăbrea = fotă cu câmpul
umplut cu flori; fotă cu spetează = fota cu
alesătura făcută în război.
Fraieri, vb. ≈ A păcăli, a trişa.
Frecuş, s.n. ≈ Lemn crestat pentru frecat
brânza la stână. (fig.) Divergenţe.
Frichini, vb. ≈ a se fâţâi.
Frunzar, s.n. ≈ Frunze uscate, servind ca
aşternut sau nutreţ pentru vite.
Fuior, s.n. ≈ Mănunchi de cânepă sau
de in meliţat, pieptănat, periat, de pus în
furcă.
Fulfucat, adj. ≈ (Persoană) gătită
pretenţios.
Fultucă, s.f. ≈ pernă mică, umplută cu
fulgi.
Fund, s.n. ≈ partea de jos a unui vas,
formând baza lui; cărpător – lat. fundus.
Funie, s.n. ≈ Funie de moşie (de
pământ) = suprafaţă de teren de dimensiuni
reduse, având de obicei forma unei fâşii
înguste; frânghie. – lat. funis.
Fur, s.m. ≈ Hoţ, tâlhar. – lat. fur, furis.
Furcă, s.f. ≈ vergea de lemn la capătul
căreia se leagă caierul pentru a fi tors; unealtă
de lemn pentru strângerea fânului; stâlp gros

Feştanie, s.f. ≈ sfeştanie; slujbă
religioasă facută la începerea unei activităţi, la
darea în folosinţă a unei construcţii. – v.sl.
(o)svenštenije.
Feşteli, vb. ≈ A (se) murdări, a (se)
mânji; a o păţi, a intra într-o încurcătură; a se
face de râs. – magh. festeni = a vopsi, a
zugrăvi.
Fier, s.n. ≈ Fierăstrău. – lat. ferrum.
Fiertură, s.f. ≈ Zeamă caldă; ciorbă de
pasăre.
Filotim, adj. ≈ darnic, generos. – ngr.
filotimos.
Finică, s.f. ≈ Fină (diminutivat).
Firfiric, s.m. ≈ Monedă mică de argint, a
cărei valoare a variat în timp şi în spaţiu;
băncuţă.
Fişcă, s.f. ≈ biciuşcă.
Fişiu, s.n. ≈ Batic subţire de mătase. –
fr. fichu.
Fişteică, s.f. ≈ Bucată de pământ lungă
şi îngustă; fâşie de pământ (arabil).
Fitui, vb. ≈ A (se) consuma, a (se)
termina.
Flaimuc, s.m. ≈ prostănac, nătărău.
Flanel, s.n. ≈ Pulover de lână cu nasturi.
Flămânzare, s.f. ≈ Spaţiul gol în
abdomenul animalelor.
Fleandură, s.f. ≈ zdreanţă, buleandră. –
sas Flander.
Fleanţă, s.f. ≈ Haină prăpădită.
Fleară, s.f. ≈ Gură spartă.
Fleaşcă, s.f. ≈ Fleşcăială; (fig.) om
moale, lipsit de energie, molâu.
Flencăni, vb. ≈ A se bălăbăni; a vorbi
multe şi fără rost.
Flentic, s.n. ≈ Hăinuţă prăpădită.
Fleoancă, s.f. (fam., depr.) ≈ Gură.
Fleoarţă, s.f. ≈ femeie în care nu ai
încredere; guralivă.
Fleoşcăit, adj. ≈ Moale, fără consistenţă;
(fig.) (despre oameni) moleşit.
Fleţ, s.m. ≈ (Om) naiv, bleg,
nedescurcăreţ.
Florar, s.m. ≈ Numele popular al lunii
mai. – floare + suf. -ar.
Florin, s.m. ≈ Denumire a unor monede
de aur şi de argint care au circulat şi în Ţările
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valoare a variat în timp, pe regiuni şi pe
substanţe; conţinutul acestei măsuri; dijmă în
grâne care se percepea în Evul Mediu, în
Ţările Române. – lat. galleta.
Găligan, s.m. ≈ Om sau băiat foarte
înalt; gligan, lungan.
Găoci, vb. ≈ a găuri, a scobi.
Gătej, s.n. ≈ Creangă subţire şi uscată
care serveşte la aprinderea focului; vreasc. –
sl. gatĩ.
Găvan, s.n. ≈ Scobitură, adâncitură pe
care o prezintă un obiect; obiect sau parte a
unui obiect care prezintă o scobitură. – bg.,
scr. vagan.
Gâfâi, vb. ≈ A respira des şi greu.
Gâgă, s.m. ≈ Ştiulete nedezvoltat; (fig.)
Om slab la minte.
Gâgâlice, adj. ≈ mic.
Gâjâi, vb. ≈ A răsufla greu, cu zgomot.
Gâjganie, s.f. ≈ Nume generic dat
insectelor (sau, p. gen., animalelor mici.) – sl.
gongnanije.
Gâlcă, s.f. ≈ inflamare a ganglionilor.
(fig.) Nod sau porţiune mai îngroşată care
apare la firele textile (toarse). – bg. glăki.
Gâldău, s.n. ≈ loc adânc într-o apă
curgătoare.
Gâlgâi, vb. ≈ A sorbi o băutură cu
înghiţituri mari (şi cu zgomot).
Gâlmă, s.f. ≈ Dâmb, movilă; umflătură,
gâlcă. – sl. chl'ŭmŭ.
Gâneaţ, s.n. ≈ Excrement de pasăre. –
lat. gallinaceum
Gângăni, vb. ≈ a vorbi nedesluşit.
Gânj, s.n. ≈ Cerc împletit din curpen;
(fig.) tăcut.
Gârbiţă, s.f. ≈ Piele care atârnă sub gâtul
animalelor.
Gârlici, s.n. ≈ Intrare (strâmtă) într-un
beci, într-o pivniţă. – sb. grlič = gât de sticlă.
Gârniţă, s.f. ≈ Arbore înrudit cu stejarul,
cu tulpina dreaptă, a cărei scoarţă are la
exterior un strat solzos, cu frunze mari, lungi,
fără peţiol (Quercus frainetto).– bg. granica.
Gâţă, s.f. ≈ Cosiţă; panglică sau şiret
care se împleteşte la capătul cosiţelor.
Gealău, s.n. ≈ Rindea (mare). –
magh. gyaló.

de stejar de care se prind cosoroabele şi care
susţin acoperişul. – lat. furca.
Furcoi, s.n. ≈ furcă mare cu doi dinţi,
întrebuinţată la încărcatul fânului.
Fus, s.n. ≈ unealtă pe care se înfăşoară
firul pe măsură ce este tors; nume dat unor
părţi ale maşinilor de ţesut, de depănat, de
măcinat cerealele. – lat. fuscus.
Fuscel, s.m. ≈ fiecare dintre vergelele
trecute printre firele de urzeală la războiul de
ţesut; vergea. – lat. * fusticellus.
Fustaş, s.m. ≈ Lăncier din garda
domnească înarmat cu suliţi. [vechiul rom.
fuşte = suliţă – lat. fustis].
Fuştei, s.m. ≈ Fiecare dintre vergelele
verticale ale loitrei carului; cotor de ceapă. –
lat. *fusticellus < fustis = băţ, ţăruş.

G

Gadină, s.f. ≈ Animal sălbatic; jivină,
dihanie. – bg. gadină.
Gagic, s.m. ≈ amant, iubit.
Galben, s.m. ≈ Nume dat mai multor
monede străine de aur, de valori variabile,
care au circulat şi în Ţările Române. – lat.
galbinus.
Galeş, adj. ≈ Drăgăstos, duios. –
bg. kaleš.
Gardină, s.f. ≈ Şănţuleţ făcut la capetele
din interior ale doagelor unui butoi, în care se
fixează fundul sau capacul. – germ. Gargel.
Garniţă, s.f. ≈ Vas de metal în care se
păstrează carnea de porc în untură. – scr.
grnac, pol. garniec, rus. garnec.
Gaşpar, s.m. ≈ (Om) negru la faţă.
Găgăuţă, s.m. ≈ (Om) prostănac, redus,
tont, nerod, neghiob. Găina, vb. ≈ (despre
oameni) A lâncezi; a boli; a moţăi.
Găină, s.f. ≈ Oală mică de pământ. – lat.
gallina.
Găinărie, s.f. ≈ potlogărie.
Găitan, s.n. ≈ Fir de metal sau şiret
(împletit ori răsucit) de lână, mătase etc.,
cusut ca ornament la unele obiecte de
îmbrăcăminte. – tc. gaytan.
Găleată, s.f. ≈ Veche măsură de
capacitate pentru lapte, cereale etc., a cărei
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Glamnică, s.f. ≈ Şervet răsucit în formă
de colac, pe care îl pun femeile pe creştet
când duc greutăţi pe cap. – bg. glavnik.
Glămătie, s.f. ≈ Gâlcă, chist, dulie.
Gloabă, s.f. ≈ Cal slab, prăpădit (şi
bătrân); mârţoagă; amendă care se aplica
cuiva ca urmare a săvârşirii unor delicte sau
crime. – sl. globa.
Globi, vb. ≈ A amenda, a aplica cuiva o
gloabă; a prăda, a jefui.
Glod, s.n. ≈ Noroi; loc, teren, drum
noroios. – rus. gluda.
Glodar, s.n. ≈ Măr mic.
Glodi, vb. ≈ A freca, a roade, a apăsa (o
parte a corpului), producând o senzaţie
neplăcută, durere etc. – scr., rus. glodati.
Glojdi, vb. ≈ A mânca.
Goangă, s.f. ≈ insectă, gânganie; (fig.)
minciună.
Goga, s.f. ≈ femeie prostănacă;
sperietoare pentru copii.
Gogi, vb. ≈ A fi suferind, bolnav (o
perioadă mai lungă), fără a prezenta simptome
clare şi de obicei fără a cădea la pat; a purta o
boală pe picioare timp mai îndelungat.
Gogoloi, s.n. ≈ Mic obiect (maleabil) de
formă sferică.
Golgoază, s.f. ≈ Fruct, poamă necoaptă.
Gologan, s.m. ≈ Monedă de aramă (în
valoare de 10 bani); (p. gen.) monedă de
mică valoare; ban.
Gongăni, vb. ≈ a gânguri, a scoate
sunete abia articulate.
Goni, vb. ≈ a fugări pe cineva; a se
împreuna vitele. – v.sl. goniti.
Gorgan, s.n. ≈ Movilă înălţată deasupra
unui mormânt străvechi. – rus. kurgan.
Gospodar, s.m. ≈ Domnitor. – bg., scr.
gospodar.
Goştină, s.f. ≈ (În Evul Mediu, în Ţara
Românească şi Moldova) Dare care se
percepea în oi, porci sau vaci. – et. nec.
Grămătic, s.m. ≈ Secretar sau scriitor
într-o cancelarie (domnească sau boierească).
– ngr. ghrammatikós.
Grebăn, s.n. ≈ Regiune a corpului unor
animale (mari) situată între gât şi spinare;
coamă a unui munte. – sl. grebeni = pieptene.

Geambaş, s.m. ≈ Persoană care vinde cai
sau mijloceşte vânzarea cailor. – tc. cambaz.
Gelep, s.m. ≈ Negustor oriental din Evul
Mediu care cumpăra vite din Ţările Române
spre a le vinde la Constantinopol. – tc. celep. .
Gerar, s.m. ≈ Numele popular al lunii
ianuarie. – ger.
Ghebă, s.f. ≈ Manta ţărănească lungă,
împodobită cu găitane. – tc. kebe.
Ghelbeţ, adj. ≈ Sălbatic.
Ghelmesit, s.n. ≈ Stofă de mătase sau
de atlaz cu ape din Alep. – tc. germsud.
Ghemotoc, s.n. ≈ Obiect strâns în formă
de ghem.
Ghenar, s.m. ≈ Ianuarie.
Gherăni, vb. ≈ A zgâria.
Ghermălău, s.n. ≈ Deal rotund.
Gherme, s.m. ≈ Vierme.
Ghespe, s.f. ≈ Viespe.
Ghidănac, s.n. ≈ Ciocan, toporaş cu
coadă de lemn.
Ghindoc, adj. ≈ Pipernicit, mic.
Ghiorţăi, vb. ≈ A chiorăi maţele.
Ghiotură, s.f. ≈ Mulţime, cantitate mare;
grămadă. – tc. götürü = în bloc.
Ghişer, s.n. ≈ Cerc de metal sau de
nuiele pus la capătul a doi stâlpi la poartă
pentru ca animalele să nu poată deschide.
Ghivezie, adj. ≈ Roşu aprins.
Ghizd, s.n. ≈ Împrejmuire care formează
îngrăditura unei fântâni de la pământ în sus. –
v.sl. gyzda = podoabă.
Ghizdav, adj. ≈ vioi, zburdalnic; frumos.
– v.sl. gyzdavŭ.
Ghizdei, s.m. ≈ Plantă perenă de nutreţ,
cu frunze trifoliate, cu flori galbene (Lotus
corniculatus).
Gioarsă, s.f. ≈ lucru uzat. – ucr. cereslo.
Giricăi, vb. ≈ a imita strigătul
păsărelelor. – v.sl. čirikati.
Giubea, s.f. ≈ Haină lungă şi largă din
postav fin, adesea căptuşită cu blană, purtată,
în trecut, de boieri. – tc. cüppe.
Giuroi, s.n. ≈ Lichid în curgere
continuă.
Glagore, s.f. ≈ minte, pricepere. – v.sl.
glagolŭ.
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Greblă, s.f. ≈ Unealtă cu ajutorul căreia
se strâng paiele, fânul etc. sau cu care se
mărunţesc bulgării de pământ, se nivelează
solul etc. – bg. greblo.
Grijanie, s.f. ≈ Împărtăşanie.
Grindă, s.f. ≈ Element de construcţie
din lemn, cu lungimea mare în raport cu
celelalte dimensiuni, folosit de obicei la
asigurarea rezistenţei unei construcţii; (fig.)
frunte – sl. grenda. („Fată, frământă aluatul
până când o curge sudoare din grindă.”Poenărei).
Grindei, s.n. ≈ Una dintre părţile
componente ale plugului cu tracţiune animală,
care leagă între ele toate celelalte elemente;
grindă mică (fixată la o construcţie de-a
curmezişul şi orizontal). – bg. gredel, scr.
gredelj.
Gripcă, s.f. ≈ Unealtă care serveşte la
curăţarea doagelor (vechi), a grinzilor etc. –
bg. ogribka.
Grivă, adj. ≈ Pătat cu alb şi negru. – bg.
griv.
Grof, s.m. ≈ Mare latifundiar maghiar
(având titlul de conte). – magh. grof.
Grohăi, vb. ≈ (despre porci) a scoate
sunete specifice acestora.
Grop, s.n. ≈ Săculeţ cu bani pecetluit,
care se expediază prin poştă. – it. groppo.
Grui, s.n. ≈ Pisc sau coastă de deal. – et.
nec.
Grumpene, s.f. ≈ cartofi. [var.
crumpene] – sb. krumpir.
Guard, s.m. ≈ Soldat sau (p. ext.) ofiţer,
agent însărcinat cu paza. – it. guardia.
Gubăvie, s.f. ≈ Slăbiciune; sifilis.
Guguli, vb. ≈ A se răsfăţa, a alinta, a
dezmierda, a mângâia.
Guici, vb. ≈ A guiţa, a gurliţa.
Gurare, s.m. ≈ Porc slab, mâncăcios, dar
greu de săturat.
Gurlup, s.f. ≈ Prună verde stricată.
Gustar, s.m. ≈ Numele popular al lunii
august. – lat. gustus.
Guşter, s.m. ≈ Specie de şopârlă de
culoare verde, cu coada lungă, care se
hrăneşte cu insecte (Lacerta viridis). – bg.,
scr. gušter.

Haidamac, s.m. ≈ Derbedeu, bătăuş,
tâlhar; om zdravăn, vlăjgan, lungan. – tc.
haydamak.
Haidoş, adj. ≈ Zdravăn, voinic, chipeş. –
et. nec.
Haitic, s.n. ≈ haită de lupi. – magh.
hajtek.
Halcă, s.f. ≈ Bucată mare de carne sau
din alt aliment; hartan. – magh. halk.
Halea, adj. ≈ În serviciu, în funcţie, în
activitate. – tc. hâljâ.
Hali, vb. ≈ A mânca (repede şi cu
lăcomie). – ţig. halo.
Hambaca,
s.f.
≈
Încăpăţânare,
ambiţionare.
Hambar, s.n. ≈ ladă mare de lemn, în
care se păstrează făina, mălaiul sau cerealele.
– tc. ambar = magazin, depozit.
Han, s.n. ≈ local cu ospătărie unde se
pot adăposti peste noapte drumeţii. – tc. han.
Hantilă, s.f. ≈ Casă foarte mare cu
acareturi diverse.
Hanţă, s.f. ≈ gură; gură care vorbeşte
mult şi fără rost. – ucr. hanca = mârţoagă.
Harac, s.m. ≈ Par lung care serveşte la
susţinerea viţei de vie şi a altor plante
agăţătoare. – ngr. haráki.
Haraci, s.n. ≈ Tribut anual pe care ţările
vasale îl plăteau Imperiului Otoman. – tc.
haraç.
Haraiman, s.n. ≈ gălăgie, tărăboi.
Harbat, adj. ≈ (om) bătătarnic, de
iniţiativă.
Harhalie, s.f. ≈ Toană, nebunie.
Hartalâc, s.n. ≈ scandal, ceartă.
Hartapali, vb. ≈ A (se) face bucăţi; a (se)
ferfeniţi, a (se) sfâşia, a (se) zdrenţui.
Hartofilax, s.m.≈ Bibliotecar, arhivar,
hârţogar. – ngr. hartofílax.
Harţaba, s.f. ≈ Epitet dat unei femei de
moravuri uşoare; prostituată.
Harţag, s.n. ≈ Poftă de ceartă (mai
adesea însoţită de bătaie). – ung. harcag.
Hatâr, s.n. ≈ Plăcere, poftă, plac. – tc.
hatir.
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găurite, servind ca toarte, întrebuinţat la
păstrarea sau la transportarea lichidelor. –
magh. hordó.
Hârlav, adj. ≈ Ticălos, stricat; murdar.
Hârlă, s.f. ≈ Scroafă rău hrănită.
Hârşău, s.n. ≈ Hârleţ.
Hârşie, s.f. ≈ blană de miel cu lâna
creaţă şi măruntă, din care se fac căciuli,
gulere etc. – magh. hasker.
Hârţoagă, s.f. ≈ Hârtie scrisă, document,
act (vechi sau fără valoare).– hârtie.
Hâţă, s.f. (depr.) ≈ gloabă, mârţoagă.
Hâţâna, vb. ≈ A scutura puternic; a
zgâlţâi; a hâţâi; a (se) legăna, a (se) balansa.
Helgheşă, s.f. (peiorativ) ≈ doamnă.
Helişveriş, s.n. ≈ vânzare, negoţ, afaceri
(reuşite). – tc. alişveriş.
Herghelegiu,
s.m. ≈ păzitorul şi
îngrijitorul unei herghelii de cai.
Herţeg, s.m. ≈ Duce, voievod. – germ.
Herţog.
Hiară, s.f. ≈ Animal sălbatic mare;
bestie. (fig.) Om extrem de rău, de crud, de
violent. – lat. fera.
Hihoneală, s.f. ≈ Râs; chicoteală.
Hircov, s.n. ≈ firul apei, partea de
mijloc a râului.
Hire, s.f. ≈ Fire; natură, caracter, fel.
Hirotonisi, vb. ≈ A ridica un diacon la
rangul de preot; a hirotoni.– sl. herotonisati.
Hlizi, vb. ≈ a se uita ca prostul. – bg.
hlezja se.
Hoagă, s.f. ≈ Râpă, văgăună.
Hoagănă, s.f. ≈ Murdărie, noroi.
Hoagăr, s.m. ≈ Neam străin.
Hoanţă, s.f. ≈ Femeie fără ruşine, care
strică liniştea.
Hoaşcă, s.f. ≈ femeie bătrână şi rea. –
ucr. hašca = viperă.
Hobaie, s.f. ≈ Râpă.
Hobană, s.f. ≈ Loc adăpostit între două
coaste de deal.
Hodaie, s.f. ≈ cameră; locuinţă izolată
de sat. – tc. oda, bg. odaia.
Hodâcăi, vb. ≈ a hâltâcâi, a mişca un
lichid într-un recipient.
Hodârnă, s.f. ≈ animal neîngrijit.
Hodini, vb. ≈ A se odihni.

Havaet, s.n. ≈ Contribuţie pe leafă, venit
plătit de cei cu funcţii publice. – tc. avaid =
venit.
Hădărău, s.n. ≈ Lemnul gros şi mobil al
îmblăciului cu care se bat cerealele. – magh.
hadaró.
Hăla, pron. ≈ Acela. – lat. illum, illa.
Hălăciucă, s.f. ≈ Pom stufos, cu ramuri
mari; (fig.) nepieptănat.
Hălăduitor, s.m. ≈ Locuitor.
Hălpăni, vb. ≈ a mânca repede, cu
zgomot, a hălpăi. – bg. hlapam.
Hămuşi, vb. ≈ A tunde oilor lâna dintre
picioare, pentru a le putea mulge mai uşor.
Hăndrăni, vb. ≈ a bolborosi.
Hăplan, s.m. ≈ Om mare şi lacom.
Hărăbaie, s.f. ≈ Casă mare. – tc. harabe.
Hărăni, vb. ≈ a se hrăni; a-şi câştiga
existenţa.
Hărtăni, vb. ≈ A (se) face bucăţi; a (se)
ferfeniţi, a (se) sfâşia, a (se) zdrenţui.
Hăşmandău, s.m. ≈ Om voinic,
periculos.
Hăţaş, s.n. ≈ cărare făcută de fiarele
sălbatice în pădure.
Hăuli, vb. ≈ A chiui; a răsuna prelung; a
hăui, a hui.
Hâldan, s.m. ≈ Cânepă de toamnă, care
produce sămânţă.
Hâltâcăi, vb. ≈ A se clătina lichidul în
vas.
Hâlţâi, vb. ≈ a scutura.
Hâmb, s.n. ≈ Lucru povârnit, strâmb.
Hâmboacă, s.f. ≈ Femeie urâtă şi
lacomă.
Hâră, s.f. ≈ ceartă, gâlceavă.
Hârb, s.n. ≈ Ciob, spărtură; vas (de
bucătărie) vechi, uzat, spart sau de proastă
calitate; (p. gen.) orice lucru lipsit de valoare,
vechi, stricat; (fig.) Om bătrân, bolnav,
neputincios. – bg. hărbel.
Hârbar, s.m. ≈ Fără căpătâi, hoinar,
vagabond.
Hârcă, s.f. ≈ Craniu (de mort); ţeastă;
epitet depreciativ dat unei femei bătrâne, urâte
şi rele. – ucr. hyrka.
Hârdău, s.n. ≈ Vas făcut din doage de
lemn, dintre care două pot fi mai lungi şi
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Hurui, vb. ≈ a face zgomot ca acela care
se aude când umblă o căruţă.
Huruială, s.f. ≈ porumb, grâu măcinat
mare, întrebuinţat ca hrană pentru animale.
Hutupi, vb. ≈ A se opinti; a înfuleca.
Huzmet, s.n. ≈ (În Evul Mediu, în Ţara
Românească şi Moldova)
Dar omagial,
plocon; (p. ext.) rang; venitul unor dări, ca
vinăriciul, oieritul etc., sau venitul ocnelor şi
al vămilor. – tc. hizmet.

Hodorog, s.m. ≈ bătrân ramolit.
Hogeac, s.n. ≈ coş, horn. – tc. ocak.
Hojmalău, s.m. ≈ om voinic şi înalt.
Holercă, s.f. ≈ rachiu de proastă calitate.
– ucr. horilca.
Holie, s.f. ≈ Copil mic; parazit.
Holtei, s.m. ≈ Bărbat necăsătorit; burlac,
becher, celibatar; flăcău. – ucr. holtjaj.
Honcăni, vb. ≈ a schiopăta.
Hondroni, vb. ≈ a trăncăni cu voce tare.
Horbotă, s.f. ≈ dantelă. – pol. forbot.
Horhol, s.n. ≈ Teren cu vârtoape.
Horholi, vb. ≈ a se surpa (un teren).
Horholină, s.f. (peior.) ≈ hoinară.
Horhom, s.f. ≈ Bogăţie; îndestulare.
Horhoni, vb. ≈ a râde prosteşte.
Horj, s.n. ≈ amestec din pământ şi
nisip, horjai.
Hornăi, vb. ≈ A sforăi.
Hoştorog, adj. ≈ bătrân ramolit.
Hotac, s.n. ≈ cuib, sălaş.
Hotarnic, adj. ≈ Care se referă la
hotarele unei moşii. – hotar + suf. -nic.
Hram, s.n. ≈ Patronul unei biserici
creştine; (p. ext.) serbarea patronului unei
biserici. – sl. hramŭ.
Hrisov, s.n. ≈ (În Evul Mediu, în Ţara
Românească şi Moldova) Act domnesc care
servea ca titlu de proprietate, de privilegiu etc.
– ngr. hrisóvuilon = bulă de aur.
Hudubleajă, s.f. ≈ Pasăre mare,
răpitoare.
Hududoi, s.n. ≈ Vale strâmtă şi adâncă.
– scr. hudoudolje.
Hui, vb. ≈ A răsuna prelung; a vui.
Huidumă, s.f. ≈ Persoană mare şi grasă;
matahală.
Huiet, s.n. ≈ Vuiet.
Hulă, s.f. ≈ Ocară, injurie; ponegrire,
calomnie; blasfemie. – sl. hula.
Hulubă, s.f. ≈ fiecare dintre cele două
prăjini prinse de crucea căruţei, a trăsurii,
între care se înhamă calul. – ucr. holobija.
Humă, s.f. ≈ Numele popular al argilei
întrebuinţate la spoitul caselor. – bg. huma.
Hupi, vb. ≈ A flămânzi; a munci pe
rupte.
Hurloi, s.n. ≈ coş primitiv la sobă.

I

Iacacine, pron. ≈ Dracul.
Iască, s.f. ≈ Nume dat mai multor
ciuperci parazite în formă de copită de cal,
uscate şi tari, care cresc pe trunchiul arborilor
şi care, tratate special, erau folosite, în trecut,
la aprins focul sau, în medicina populară, ca
hemostatic (Fomes şi Phellinus). – lat. esca =
hrană, medicament.
Iazmă, s.f. ≈ Arătare urâtă şi rea, nălucă,
vedenie. (fig.) Persoană slabă, cu înfăţişare
respingătoare.
Ibâncă, s.f. ≈ Pătură (care se aşterne pe
spinarea cailor).
Iconom, s.m. ≈ Persoană însărcinată cu
administrarea unei instituţii.
– ngr.
οἰϰόνομος.
Iconostas, s.n. ≈ Catapeteasmă; pupitru
pentru icoană. – sl. ikonostasŭ.
Icu, s.n. ≈ Joc de copii cu cinci
pietricele, cea mai mare fiind icu.
Icuşar, s.m. ≈ Cercei sau salbă
confecţionată din icosari. – ngr. ikosári.
Ie, s.f. ≈ Bluză femeiască caracteristică
portului naţional românesc, confecţionată din
pânză albă de bumbac, de in sau de borangic
şi împodobită la gât, la piept şi la mâneci cu
cusături alese, de obicei în motive geometrice,
cu fluturi, cu mărgele etc – lat. linea.
Iepe, s.f. ≈ fiecare dintre cele două
scândurele aşezate sub războiul de ţesut, pe
care ţesătoarea pune picioarele pentru a
schimba iţele. – lat. equa.
Ierarh, s.m. = Arhiereu [var. erarh]. –
bg. ierarh.
Iereu, s.m. ≈ Preot.
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Ispaşă, s.f. ≈ Despăgubire, amendă
plătită pentru stricăciunile făcute de vitele
intrate pe un teren (cultivat) străin; (p. ext.)
constatarea la faţa locului a acestor
stricăciuni.
Ispravnic, s.m. ≈ Dregător care aducea
la îndeplinire o poruncă domnească sau (mai
târziu) care conducea, ca reprezentant al
domnului, un judeţ sau un ţinut. – bg.
izpravnik, rus. ispravnik.
Isprăvnicat, s.n. ≈ Cârmuire, prefectură.
Isterisi,
vb.
≈
A deposeda, a prăda, a jumuli. – ngr. ὐστερῶ.
Iţari, s.m. ≈ Pantaloni ţărăneşti lungi,
strâmţi şi încreţiţi pe picior, confecţionaţi
dintr-o ţesătură de bumbac sau de lână,
specifici portului popular românesc. – iţă +
suf. -ar.
Iţe, s.f. ≈ dispozitiv format din rame
care susţin o serie de fire aşezate vertical,
unele lângă altele, prin ochiurile cărora trec
firele de urzeală în războiul de ţesut, pentru
formarea rostului. – lat. licium.
Iufă, s.f. ≈ Iuţeală, repeziciune; afacere,
vânzare.
Iuzbaşă, s.m. ≈ Căpitan al unei companii
de o sută de infanterişti. – tc. yüzbaşi.
Ivăr, s.n. ≈ clanţă la uşă, zăvor. – germ.
Wirbel.
Iz, s.n. ≈ Miros deosebit, specific, aromă
particulară. – magh. iz.
Izână, s.f. ≈ Lipsă de îngrijire,
dezinteres.
Izânit, adj. ≈ Neîngrijit, rămas mic.
Izbelişte, s.f. ≈ La voia întâmplării, fără
supraveghere. – izbi + suf. -elişte.
Izbrăni, vb. ≈ A împăca, a solda, a
lichida, a satisface. – sl. izbrati.
Izbrănire, s.f. ≈ Achitare, clarificare,
lămurire, lichidare, limpezire, răfuire.
Izmeni, vb. ≈ a se purta nenatural; a se
fandosi. – v.sl. izmeniti.
Iznitură, s.f. ≈ Pui de animal slab.
Iznoavă, s.f. ≈ Lucru nou, noutate;
născocire; poznă, glumă, ghiduşie; minciună,
scornitură. – sl. izŭ nova = din nou.

Ierodiacon, s.m. = Călugăr cu funcţie de
diacon. – sl. ijerodijakonŭ.
Ieromonah, s.m. = Călugăr cu funcţie de
preot [var. ermonah]. – sl. ijeromonahŭ.
Iezer, s.n. ≈ Lac adânc (de munte). – sl.
jezerŭ.
Ifos, s.n. ≈ Mândrie neîntemeiată;
orgoliu, înfumurare. – ngr. ífos.
Igliţă, s.f. ≈ Croşetă; unealtă de metal
sau de lemn, de formă alungită şi plată, cu
vârful ascuţit şi scobită la ambele capete, pe
care se deapănă aţa şi care serveşte la
împletirea plaselor, la înnodarea ochiurilor
etc. – bg. iglica.
Ilic, s.n. ≈ Pieptar (ţărănesc) fără
mâneci, cu revere, încheiat în faţă,
confecţionat de obicei din postav roşu sau
negru ori din dimie albă (şi împodobită cu
găitane). – tc. yelek.
Im, s.n. ≈ Noroi, murdărie. – lat. limus.
Iminei, s.m. ≈ Pantofi cu vârful ascuţit,
purtaţi în trecut de ţărani; pantofi de modă
turcească, cu căputa înconjurând călcâiul,
făcuţi din marochin şi purtaţi odinioară de
boieri. – tc. yemeni.
Ingliţă, s.f. ≈ ac cu vârf în formă de
cârlig, pentru croşetat.
Inima, vb. ≈ a se întări, a îmbărbăta, a
anima, a însufleţi.
Ipac, adv. ≈ De asemenea, aşijderea, tot
aşa. – sl. ipakŭ.
Ipingea, s.f. ≈ Manta bărbătească făcută
din dimie sau din postav (cu glugă şi
împodobită cu găitane), care se purta în trecut.
– tc. yapincak.
Iritic, s.m. ≈ Adept, propovăduitor al
unei erezii; eretic. – sl. eretikŭ.
Irmologhion sau Catavasier musicesc ≈
carte de ritual bisericesc care cuprinde
rugăciunile şi cântările după utrenie şi înainte
de liturghie despre coborârea lui Iisus la iad. –
gr. catavassis = coborâre.
Ischiuzarlâc, s.n. ≈ Viclenie, şiretenie. –
tc. išgüzarlyk.
Iscodi, vb. ≈ A cerceta ceva sau pe
cineva cu de-amănuntul (şi în ascuns) pentru a
afla un secret.; a spiona; a scorni, a plăsmui. –
sl. ischoditi.
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Închistra, vb. ≈ A încondeia ouă.
Înclinat, adj. ≈ Alăturat, împreunat,
însoţit.
Încocleţa, vb. ≈ a se încleşta; a potrivi
bine lucrurile.
Înconghila, vb. ≈ a ridica o construcţie.
Încontra, vb. ≈ A se împotrivi, a se
opune; (p. ext.) a se lua la harţă, a se ciocni în
păreri (cu cineva).
Încotoşmăna, vb. ≈ a se înfofoli.
Încoţopeni, vb. ≈ a fi prins între…
Încropi, vb. ≈ A amesteca apa rece cu
caldă; a înjgheba.
Încura, vb. ≈ a zburda (despre cai); a
pune să alerge.
Îndogăţi, vb. ≈ a se înţelege, a duce un
trai familial normal.
Îndreptător, adj. ≈
Călăuzitor,
îndrumător, povăţuitor, sfătuitor.
Înfofoli, vb. ≈ a se îmbrăca sau a se
acoperi cu multe haine groase şi călduroase
pentru a se feri de frig.
Îngălat, adj. ≈ Murdar, neîngrijit.
Îngâlvi, vb. ≈ A se sătura.
Îngâtui, vb. ≈ a vorbi încurcat şi repede.
Înghioldi, vb. ≈ a se înghionti.
Înglotat, adj. ≈ Copleşit de…
Înhăimura, vb. ≈ a se încotoşmăna,
înfofoli.
Înmurgi, vb. ≈ A se însera.
Întărâta, vb. ≈ a agita, a instiga un grup
de oameni, a aţâţa un animal. – lat.
interritare.
Întări, vb. ≈ a legaliza o acţiune, un act.
Întoarce, vb. ≈ A castra.
Înţărcat, adj. ≈ Oprit de la supt laptele.
Înţărcătoare, s.f. ≈ loc de păşune
depărtat de stână, unde se ţin izolaţi mieii
după ce au fost înţărcaţi.
Înţâvnat, adj. ≈ Supărat.
Înţelenit, adj. ≈ (despre pământ) Întărit,
uscat din cauza secetei sau a necultivării.
Învasge, vb. ≈ a înveli, a acoperi.
Înviestra, vb. ≈ a înzestra.

Izvod, s.n. ≈ Însemnare; registru (de
cheltuieli), foaie (de zestre); catalog;
document; arhetip. – sl. izvodŭ.

Î

Îmbăla, vb. ≈ a folosi cuvinte triviale.
Îmbolmoji, vb. ≈ a înfăşura.
Îmbucătură, s.f. ≈ Înghiţitură.
Îmbuna, vb. ≈ A se îmblânzi, a se
linişti.
Împăna, vb. ≈ A umple, a înţesa. – lat.
*impinnare.
Împături, vb. ≈ A strânge o pătură, o
haină, o pânză, o hârtie etc. prin îndoirea de
mai multe ori.
Împăvăina, vb. ≈ a împiedica picioarele
(la cai).
Împila, vb. ≈ A asupri, a oprima.
Împlimbat, adj. ≈ Umblat prin lume.
Împlinire,
s.f. ≈ Completare prin
adăugire; sporirea moşiilor pe diverse căi:
cumpărare, danie, moştenire.
Împofila, vb. ≈ a împila cu funia.
Împogodi, vb. ≈ a se înţelege cu
cineva.
Împopoţona, vb. ≈ a se găti fără măsură
şi fără gust.
Împrânda, vb. ≈ (referitor la gânduri) A
tulbura, a amesteca.
Împrejura, vb. ≈ A ocoli de jur împrejur,
a cuprinde din toate părţile; a înconjura. – lat.
pop. inpergyrare.
Împresura, vb. ≈ a deposeda pe cineva
în mod abuziv. – lat. *impressoriare (<
pressorium).
Încailea, adv. ≈ cel puţin.
Încăibăra, vb. ≈ A se încăiera.
Încăţălat, adj. ≈ Pom cu lăstari la
rădăcină.
Încârdui, vb. ≈ a se înhăita.
Închegătoare, s.f. ≈ Vas de lemn în care
se pune laptele la închegat; budacă.
Închelba, vb. ≈ a înjgheba.
Închinat, adj. ≈ Aparte, isteţ. – lat.
inclinare.
Închiondura, vb. ≈ a se uita la cineva
încruntat.

J

Jabiu, s.m. ≈ Muşchi de pădure.
Jagardea, s.f. ≈ (arg.) Om zăpăcit, aiurit.
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rău.

Jitar, s.m. ≈ Persoană angajată să
păzească semănăturile. – bg., scr. žitar.
Jitniţă, s.f. ≈ magazie de grâne;
hambar. – v.sl. zitinica.
Jivină, s.f. ≈ Animal sălbatic; fiară,
dihanie, lighioană, jiganie; (p. gen.) vietate,
fiinţă. – bg. živina.
Joimar, s.m. ≈ flăcău neînsurat, leneş.
Joimăriţă, s.f. ≈ Fiinţă imaginară cu
înfăţişare de femeie respingătoare, despre care
se credea în popor că pedepseşte, în noaptea
care precedă Joia Mare, pe fetele şi femeile
tinere leneşe la tors sau la dărăcit. (fig.)
Femeie foarte urâtă, care umblă aiurea. – Joi
+ mare + suf. -iţă.
Jude, s.m. ≈ Demnitar cu atribuţii
judecătoreşti şi administrative; stăpân de
rumâni; principe, cneaz; ţăran devenit liber
după răscumpărarea din rumânie; judecător. –
lat. judex, -icis.
Judeci, vb. ≈ (În Evul Mediu, în Ţara
Românească şi Moldova) A (se) elibera din
rumânie, a (se) transforma în ţăran liber. –
judec.
Judeţ, s.m/n. ≈ (În vechea organizare a
Ţării
Româneşti)
Denumire
dată
cârmuitorului unui oraş; primar; unitate
administrativ-teritorială, în România, în
componenţa căreia intră mai multe oraşe şi
comune. – lat. judicium.
Jug, s.n. ≈ Dispozitiv de lemn care se
pune pe grumazul animalelor cornute care
trag la car, la plug etc. sau, în unele ţări, se
fixează de coarnele lor. – lat. jugum.
Jugan, s.m. ≈ Armăsar sau taur castrat,
folosit la muncă. – et. nec.
Jugăni, vb. ≈ a castra.
Jugănit, adj. ≈ Muncit din greu.
Jughini, vb. ≈ a
se scărpina de
murdărie, a se freca de jeg.
Jugui, vb. ≈ A lucra cu vitele înjugate
mult timp.
Jujeu, s.n. ≈ jug mic triunghiular de
lemn care se pune la gâtul porcilor sau
câinilor ciobăneşti. – sb. žežej.
Julearcă, s.f. ≈ haină veche, ponosită.
Juli, vb. ≈ a se zdreli.

Jaină, s.f. ≈ Rană vindecată, cicatrice.
Jalap, s.m. ≈ câine foarte puternic şi

Jalbă, s.f. ≈ Plângere, reclamaţie, făcută
în scris. – sl. žalĩba.
Jant, s.n. ≈ Zer untos care se scurge la
fabricarea caşcavalului, în urma opăririi
caşului cu apă clocotită, constituind materia
primă pentru obţinerea untului de caşcaval. –
et. nec.
Japca, s.f. ≈ (a lua) cu forţa şi pe
nedrept. – bg. žabka = laţ, cursă.
Japie, s.f. ≈ Nuia, joardă.
Japiţă, s.f. ≈ Partea din faţă a unui
proţap; femeie de moravuri uşoare. – bg.
žapica = broscuţă.
Jartea, s.f. ≈ Jartieră, bantă elastică.
Jărăgai, s.n. ≈ Febră; jigăraie.
Jdreli, vb. ≈ A se jupui pielea.
Jep, s.n. ≈ Murdărie pe pielea omului;
jeg, slin.
Jepi, vb. ≈ a lovi pe cineva.
Jertfelnic, s.n. ≈ Masa din altar. – sl.
žrŭtvinikŭ.
Jgheab, s.n. ≈ Canal de scurgere pentru
apă sau adăpătoare pentru vite. Streaşină. –
sl. žlebŭ.
Jidov, s.m. ≈ Evreu. – sl. židovinŭ.
Jiganie, s.f. ≈ animal sălbatic; jivină.
Jigară, s.f. ≈ animal slab, nehrănit.
Jigodie, s.f. ≈ Animal, lighioană, jiganie.
– magh. zsigora.
Jilăveaţă, s.f. ≈ Nuia mare, lungă.
Jilip, s.n. ≈ Construcţie în formă de
jgheab, făcută din pământ, din bârne, pe
versanţii cu pante ale munţilor şi dealurilor,
folosită pentru scoaterea, prin alunecare, a
buştenilor tăiaţi din pădure. – magh. zsilip.
Jimniţă, s.f. ≈ Magazie pentru păstrarea
cerealelor; grânar; hambar. – sl. žitinica.
Jintiţă, s.f. ≈ amestec de urdă şi zer fiert,
care se depune la fundul vasului când se
prepară urda.
Jioardă, s.f. ≈ nuia lungă, subţire şi
flexibilă. – sl. žrŭdi.
Jioarsă, s.f. ≈ Haină uzată; (p. gen.)
obiect uzat.
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Landră, s.n. ≈ Ceată gălăgioasă;
grămadă.
Lanteţ, s.m. ≈ Şipcă groasă de tâmplărie;
laţ.
Lapţi, s.m. ≈ Mulsori.
Larmă, s.f. ≈ Zgomot mare; gălăgie.
(fig.) Frământare, zbucium. – magh. lárma.
Laviţă, s.f. ≈ Scândură lată fixată pe
ţăruşi de-a lungul unui perete în casele
ţărăneşti, pe care se stă; bancă fixată afară (la
poarta caselor ţărăneşti); scândură pe care se
şade în căruţă, în sanie. – bg. lavica.
Lavră, s.f. ≈ Bogăţie, belşug, abundenţă;
mănăstire. – sl. lavra.
Laz, s.n. ≈ Teren de curând despădurit,
transformat în loc arabil sau în păşune. – ucr.
laz.
Lăbărţat, adj. ≈ (despre haină) Care şi-a
stricat forma, lărgindu-se prea mult; deformat.
Lăcaş, s.n. ≈ Încăpere, casă; locuinţă.
[var. locáş] – magh. lakás.
Lăia, vb. ≈ A se spăla. – lat. lávere.
Lăicer, s.n. ≈ covor ţărănesc de lână care
se aşterne pe laviţă sau pe pereţi.
Lălăi, vb. ≈ A cânta.
Lălâie, adj. ≈ bleagă, prostănacă.
Lăptucă, s.f. ≈ Plantă erbacee
legumicolă ale cărei frunze (dispuse în formă
de rozetă, alcătuind la unele varietăţi o
căpăţână) sunt comestibile; salată, marulă
(Lactuca sativa). – lat. lactuca.
Lăptuceală, s.f. ≈ Bătaie.
Lăpuş s.m. ≈ Specie de salvie - lăpuşul
caprei (Salvia glutinosa). – bg. lopuš.
Lăsa, vb. ≈ A se despărţi.
Lăscaie, s.f. ≈ Monedă de aramă
valorând o jumătate de para, care a circulat în
Ţările Române în a doua jumătate a sec.
XVIII; (p. gen.) monedă de valoare foarte
mică. – ucr. ljackyj.
Lăturaş, s.m. ≈ Cal înhămat în afara
hulubelor, la dreapta sau la stânga cailor
dintre hulube; lăturalnic.
Lăturoi, s.n. ≈ scândură plană pe o parte
şi convexă pe cealaltă, tăiată de la marginea
unui buştean. (var.) lătunoi.
Lăzui, vb. ≈ A face laz; a despăduri, a
defrişa. – laz.

Juma(tate), s.f. ≈ fiecare dintre cele
două părţi egale în care se poate împărţi un
întreg. – lat. medietas + alb. gjymës.
Jumănărat, adj. ≈ Crescut din aceeaşi
tulpină, în formă de gemănare; îngemănat;
îndoit.
Junghia, vb. ≈ a înjunghia; a tăia; a simţi
dureri în corp.
Junice, s.f. ≈ Viţea, vacă tânără. –
lat. iunĭx.
Jupan, s.m. ≈ Titlu dat celor mai de
seamă boieri şi dregători; persoană care avea
acest titlu. – sl. županŭ.
Jupaniţa, s.f. = Titlu dat, în trecut, soţiei
jupanului.
Jupân, s.m. = Titlu de politeţe dat
persoanelor care ocupau o anumită demnitate
sau funcţie înaltă.
Jupâneasă, s.f. = Soţia unui boier.
Jurat, adj. ≈ Blestemat, afurisit; rău,
hain.
Jurător, s.m. ≈ Persoană care jură în
calitate de martor în faţa unei instanţe
judiciare. – jura + suf. -ător.
Jurebie, s.f. ≈ jurubiţă; legătură făcută
din fire textile, reprezentând a şaptea parte
dintr-un scul.
Juvini, vb. ≈ a se lovi şi a rămâne cu
zgârieturi.

K

Kir, s.m. ≈ Domn, jupân. [var. chir] –
ngr. kír[ios].

L

Lacom, s.m. ≈ Lăstar de pom care nu
face roade.
Lacră, s.f. ≈ sicriu, coşciug; ladă de
lemn de dimensiuni mari, ornamentată; polată
de gard – bg. rakla.
Laibăr, s.n. ≈ haină ţărănească (de
postav) scurtă până în talie, strânsă pe corp şi
de obicei fără mâneci. – germ. Leibel.
Laie, s.f. ≈ ceată de ţigani (nomazi). –
ucr. laja = haită de câini.
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Lin (cărător), s.n. ≈ cilindru cu doage
(vas-jgheab), aşezat orizontal pe căruţă în care
se transportă borhotul pentru fabricarea ţuicii.
– ngr. linos.
Linciuri, vb. ≈ a se bălăci; a gusta puţin
din orice fel de mâncare.
Lingoare, s.f. ≈ Febră tifoidă. – lat.
languor, -oris.
Lipcan, s.m. ≈ Curier oficial (turc sau
tătar) care făcea legătura între Ţările Române
şi Constantinopol sau în interiorul ţării; curier,
ştafetă (călare) în timp de război. – tc. lipkan.
Lipie, s.f. ≈ Pâine rotundă şi plată, puţin
crescută, cu coajă multă şi miez puţin. – scr.
lepinja.
Lipitură, s.f. ≈ Pământ, lut frământat cu
apă care serveşte la lipitul podelei, pereţilor
caselor.
Lipscan, s.m. ≈ Negustor care vindea pe
pieţele româneşti mărfuri aduse de la Lipsca.
– Lipsca (n. pr. = Leipzig) + suf. -an.
Lişteav, adj. ≈ murdar, mocirlos.
Lişteavă, s.f. ≈ Apă murdară, tulbure.
Litră, s.f. ≈ măsură de capacitate sau de
greutate egală cu un sfert de litru sau de
kilogram; vas care are această capacitate. –
ngr. litra.
Litrosi, vb. ≈ a distruge, nimici, potopi,
prăpădi, salva, scăpa, sfărâma, zdrobi, zvânta.
Liturghier, s.n. ≈ Carte cuprinzând
rânduiala slujbei liturghiei.– gr. leitos =
publică şi ergon = sarcină, prestaţie.
Livadie, s.f. ≈ Suprafaţa de teren
plantată cu pomi fructiferi. – bg. livada, ucr.
levada.
Livej, s.n. ≈ Must de mere sau de pere;
zeamă de prune după obţinerea ţuicii, care
devine oţet.
Loază, s.f. ≈ om de nimic, secătură.
Logofăt, s.m. ≈ (În Evul Mediu, în Ţara
Românească şi Moldova) Titlu de mare
dregător în ierarhia boierilor români, membru
al sfatului domnesc; persoană care deţinea
acest titlu; şeful cancelariei domneşti;
secretar, scriitor într-o cancelarie; grămătic,
diac, pisar, copist; vătaf (la o moşie
boierească). – ngr. logothétis.

Lea, s.f. ≈ Lelea.
Leafă, s.f. ≈ Partea scobită a unei
linguri; găvan; tăişul, lama sapei, a bărzii, a
toporului. – săs. le(i)fel < germ. Löffel =
lingură. Solda mercenarilor. – tc. ulûfe.
Leasă, s.f. ≈ Împletitură de nuiele în
formă de grătar, de gard, de coş etc., folosită
(singură sau ca element component) în
numeroase scopuri practice. – bg. lesa, scr.
ljesa.
Leat, s.n/m. ≈ An; contingent; denumire
familiară (de adresare) dată unui soldat. – sl.
lĕto.
Leci, s.n. ≈ Frecuş; un băţ de lemn cu
crăcane, pentru bătut plantele fierte.
Leciui, vb. ≈ a se bălăci.
Lefetenie, s.f. ≈ animal sălbatic.
Legat, adj. ≈ Solid, puternic.
Legumi, vb. ≈ a mânca cumpătat; a
ciuguli.
Lemnar, s.m. ≈ dulgher; tâmplar;
păduche de lemn.
Leoarcă, adv. ≈ Foarte ud, plin de apă;
bleaşcă.
Leordă, s.f. ≈ Scai sălbatic. – „cuvânt de
origine dacică”.
Lesne, adv. ≈ uşor, cu uşurinţă; comod.
– bg. lesno.
Leşi, s.m. ≈ Vechiul nume al
polonezilor.
Leşie, s.f. ≈ Apă fiartă cu cenuşe.
Levent, s.m. ≈ Marinar turc din marina
de război, originar din Levant; (adj.) darnic,
generos; voinic, viteaz. – tc. levent.
Liftă, s.f. ≈ păgân.
Lifuroi, s.m. ≈ Copil mic, vioi, iute.
Ligav, adj. ≈ Mofturos la mâncare;
plăpând, bolnăvicios. [var. língav] – bg.
ligav, scr. ljigav.
Lihoti, vb. ≈ a se sfârşi (de oboseală
sau de foame).
Limbariţă, s.f. ≈ Poftă de vorbă.
Limbut, adj. ≈ (Om) care vorbeşte mult
(şi fără rost); vorbăreţ, guraliv, flecar,
locvace. – lat. linguutus.
Limpăi, vb. ≈ A sorbi, a sorbăcăi.
Limpit, s.n. ≈ Linciurit.
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blană, uneori cu guler şi manşete de blană,
purtată, în trecut, de femei; un fel de scurteică
purtată de ţărani în zilele de sărbătoare. – tc.
mallota.
Mameluc, s.m. ≈ Soldat de cavalerie din
garda personală a sultanilor din Egipt. (fig.)
Om lipsit de personalitate, de păreri proprii. –
fr. mamelouk.
Mamudea, s.f. ≈ monedă turcească.
Marafet, s.n. ≈ Moft; naz; lucru mărunt,
fleac; meşteşug, dibăcie; iscusinţă, pricepere,
măiestrie. – ngr. maraféti.
Maramă, s.f. ≈ Fâşie lungă de voal fin,
cu care îşi acoperă capul femeile de la ţară
când se îmbracă în costum naţional (lăsând
capetele să atârne până aproape de pământ). –
tc. mahrama.
Marchidan, s.m. ≈ Negustor (ambulant)
de mărunţişuri din trecut. – pol. markietan <
rus. markitant.
Marchizet, s.n. ≈ Ţesătură de bumbac,
subţire şi transparentă, din care se fac rochii,
perdele etc. – germ. Markisette.
Marda, s.f. ≈ Rămăşiţă dintr-o marfă
învechită sau degradată, care se vinde sub
preţ; vechitură, lucru lipsit de valoare, bun de
aruncat. – tc. marda.
Marghiol, adj. ≈ Deştept, isteţ; (p. ext.)
şmecher, şiret, ştrengar; uşuratic. – ngr.
marghiólos.
Margine, s.f. ≈ Loc unde se termină o
suprafaţă; extremitate, capăt al unei suprafeţe.
– lat. margo, -inis.
Martalog, s.m. ≈ Slujitor domnesc
însărcinat cu paza graniţelor şi cu
supravegherea punctelor vamale. – tc.
martoloz = marinar creştin de pe Dunăre.
Masă, s.f. ≈ Faţa de masă.
Maslu, s.n. ≈ Slujbă religioasă creştină
care se oficiază pentru un om grav bolnav sau
la anumite sărbători bisericeşti şi la care se
face ungerea cu mir; slujbă bisericească de
sfinţire a untdelemnului pentru mir, oficiată în
miercurea dinaintea Paştilor. – sl. maslo =
ulei.
Mat, s.n. ≈ Crâşmă.
Matale, pron. pers. ≈ dumneata.

Logofeţel, s.m. ≈ Diminutiv al lui
logofăt; grămătic, copist. – logofăt + suf. -el.
Logondă, s.f. ≈ Logodnă. Ceremonie
prin care un bărbat şi o femeie se angajează să
se căsătorească; legământ solemn, promisiune
de căsătorie între logodnici; petrecere
organizată cu prilejul acestei ceremonii. – sl.
lagodĩnŭ.
Lospă, s.f. ≈ Spărtură făcută într-un
buştean, lozbă.
Lozi, vb. ≈ a aiura, a delira.
Lozneşte, adv. ≈ Câineşte.
Lude, s.f. ≈ Denumire a unităţii de
contribuabili în Ţara Românească, alcătuită
dintr-un număr variabil de birnici; liude. – bg.
lĭude, rus. lĭúdi = oameni, lume.

M

Macat, s.n. ≈ cuvertură din lână, de
bumbac. – tc. makat.
Madea, s.f. ≈ Problemă, chestiune,
afacere; fel, sort, categorie; om neserios. – tc.
madde.
Madipolon, s.n. ≈ Pânză albă, deasă şi
fină
de
bumbac,
întrebuinţată
la
confecţionarea rufăriei de pat şi de corp. – fr.
madapolam; cf. rus. madepolan.
Mahăr, s.m. ≈ Personaj important,
puternic, influent (în domeniul afacerilor,
speculaţiilor, relaţiilor). (arg.) Mai-mare, şef.
– germ. Macher.
Mahmudea, s.f. ≈ Monedă turcească de
aur, care a circulat în trecut şi în Ţările
Române şi a cărei valoare a variat după epoci.
– tc. mahmudiye.
Mai, s.n. ≈ unealtă în formă de ciocan
(de lemn), folosită în dulgherie şi rotărie. –
lat. malleus.
Mai va, loc.adv. ≈ La sfântu’ aşteaptă.
Maia, s.n. ≈ Ferment; drojdie; (p. ext.)
plămădeală. – tc. maya.
Maje, s.f. ≈ Chintal. – magh. mázsa.
Malac, s. m. ≈ Pui al bivoliţei; epitet
depreciativ pentru un om gras, greoi şi leneş.
– bg. malak.
Malotea, s.f. ≈ Haină (lungă până la
pământ), de obicei căptuşită cu blană
(scumpă), având marginile din faţă tivite cu
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pămătuf; beţigaş la capătul căruia se află un
ghemotoc de cârpe sau de câlţi şi care are
diverse întrebuinţări.
Mătrăşi, vb. ≈ a se termina, a nu mai
rămâne nimic.
Măţăgaie, s.f. ≈ Maţe.
Mâitoare, s.f. ≈ mâncare făcută din
smântână cu mălai fiartă până scade.
Mâlci, vb. ≈ A tăcea, a amuţi. – sl.
mlŭčati.
Mâna, vb. ≈ A îndemna la mers. – lat.
minari = a ameninţa.
Mâncătură, s.f. ≈ Sifilis.
Mândălac, s.n. ≈ Nod în papură.
Mânecar, s.n. ≈ haină ţărănească scurtă,
de stofă, de blană sau de pânză, cu sau fără
mâneci.
Mânjală, s.f. ≈ amestec de lut şi de
baligă, cu care se ung casele ţărăneşti de lemn
înainte de a se tencui şi vărui; (fig.) delăsare.
Mântuire, s.f. ≈ Acţiunea de a (se)
mântui şi rezultatul ei; mântuinţă, salvare.
Mânz, s.m. ≈ Puiul (de sex masculin al)
iepei. (fam.) Epitet dat unui copil sau unui
tânăr (zburdalnic, plin de vioiciune). –
alb. mës.
Mânzare, s.f. ≈ Oaie cu lapte.
Mânzăli, vb. ≈ A murdări.
Mânzărar, s.m. ≈ cioban care păzeşte
mânzările; loc sau despărţitură din strungă
unde stau mânzările.
Mânzi, vb. ≈ A monta (la cabaline).
Mârlănie, s.f. ≈ Grosolănie.
Mârli, vb. ≈ a se împreuna, a se
împerechea (numai despre oi şi capre).
Mârtan, s.m. ≈ Motan, cotoi.
Mecet, s.n. ≈ Casă de cult pentru religia
musulmană; moschee mică; cimitir turcesc. –
bg., rus. mecet, tc. mesçit.
Medelnicer, s.m. ≈ Titlu dat în Evul
Mediu, în Ţara Românească şi Moldova,
boierului care turna domnului apă ca să se
spele pe mâini, punea sarea şi servea bucatele;
boier care avea acest titlu. – medelniţă + suf. er.
Medregăleală, s.f. ≈ Lucrare făcută cu
migală.

Matostat, s.n. ≈ Piatră semipreţioasă de
culoare verde. – ngr. matostátis.
Matracucă, s.f. ≈ Femeie urâtă şi prost
îmbrăcată; femeie proastă, bleagă; femeie rea
şi vulgară; femeie stricată. – ngr. matrakúka =
mandragoră.
Mau ≈ Viaţa, răsuflarea. („I-a luat
maul”).
Mazil, s.m. ≈ Domn sau înalt demnitar
scos din funcţie; persoană însărcinată cu
strângerea birurilor; vătăşel în slujba
boierilor, plătit din banii birului. – tc. mazul.
Măcăi, vb. ≈ A scoate strigătul
caracteristic speciei; a face mac-mac, a
măcăni. – mac + suf. -ăi.
Mădrăgăli, vb. ≈ a coase fără pricepere.
Mădular, s.n. ≈ Fiecare dintre membrele
unei fiinţe; membru al unei societăţi, al unei
asociaţii etc.; element al unui grup. – lat.
medullaris.
Măgar, s.m. ≈ Grindă la acoperiş.
Măgădan, s.m. ≈ vlăjgan.
Măgură, s.f. ≈ Deal mare izolat (tăiat de
ape); movilă; pădure (situată pe un loc înalt).
– alb. magulë.
Mălaiu, s n. ≈ turtă (aliment preparat
din făină de porumb, dospit şi copt în cuptor).
Mălăi, vb. ≈ a trăncăni vrute şi nevrute.
Măligă, s.f. ≈ formă derivată din
cuvântul mămăligă.
Mămular, s.m. ≈ Negustor (ambulant)
de mărunţişuri. – tc. mamul.
Mărghilă, s.f. ≈ Loc mlăştinos; mocirlă,
baltă. – et. nec.
Măritat, adj. ≈ Bărbat se stabileşte prin
căsătorie în casa soţiei.
Măros, adj. ≈ plin de el, mândru.
Mărţişor, s.m. ≈ Numele popular al lunii
martie. – marţ + suf. -işor.
Mătanie, s.f. ≈ Plecăciune adâncă în
semn de respect; temenea, ploconeală – sl.
metanija.
Mătăhar, s.m. ≈ Negustor.
Mătăhălos, adj. ≈ Mare şi greoi (ca o
matahală); diform.
Mătărângă, s.f. ≈ Jurubiţă, pârghie, scul.
Mătăuz, s.n. ≈ Mănunchi de busuioc, cu
care preotul stropeşte cu agheasmă; sfeştoc,
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nenorocirea cuiva; compătimire; îndurare, dar.
– sl. milŭ.
Milcoşiţă, adj. ≈ Linguşitoare.
Minajală, s.f. ≈ căutare, cercetare.
Mindir, s.n. ≈ Saltea umplută cu paie;
plapumă; cuvertură; haină scurtă de iarnă, în
portul popular, cu mâneci, vătuită şi trasă la
maşină. – tc. minder.
Minei, s.n. ≈ Carte bisericească
ortodoxă în care sunt indicate, pe luni şi pe
zile, slujbele religioase. – sl. mineĩ.
Mintean, s.n. ≈ haină ţărănească de
dimie (împodobită cu găitane), purtată de
bărbaţi. – tc. mintan.
Mioncăni, vb. ≈ A vorbi cu glas stins.
Miorar, s.m. ≈ Cioban care îngrijeşte
mioarele şi miorii.
Mirean, s.m. ≈ (Persoană) care nu
aparţine clerului; laic. – sl. mirjaninŭ.
Mireaz, s.n. ≈ Moştenire.
Miţe, s.f. ≈ fire din blana unor animale,
care au crescut mai lungi, formând un
cârlionţ; smoc de păr sau de lână.
Miţui, vb. ≈ a tunde un miel, o oaie etc.
de miţe.
Mizdrea, s.f. ≈ Cuţitoaie.
Mizdreală, s.f. ≈ locul descojit de pe un
pom.
Mizdri, vb. ≈ a roade coaja de pe pomi.
Mizdrigăli, vb. ≈ A râcâi.
Mlacă, s.f. ≈ Mlaştină, smârc. –
bg., scr. mlaka.
Moacă,
s.f. ≈
bâtă ciobănească,
ciomag; (fig.) om prost.
Moalfă, adj. ≈ Îngălată, leneşă.
Moare, s.f. ≈ Apă cu sare sau cu oţet
(folosită la conservarea legumelor); lichid
acru în care se ţin ori s-au ţinut murături;
zeamă de varză – lat. moria.
Mocan, s.m. ≈ Locuitor (român) din
regiunile
muntoase
(în
special
ale
Transilvaniei); cioban din regiunile muntoase.
Mocirlit, adj. ≈ Murdărit de pământ;
amestecat cu apă şi bălegar.
Mocofan, s.m. ≈ Om prost, bleg;
bădăran, mojic.

Megieş, s.m. ≈ (În Evul Mediu, în Ţara
Românească şi Moldova) Ţăran liber, stăpân
de pământ. – magh. megyés.
Mejdină, s.f. ≈ Hotar.
Meleştergură, s.f. ≈ Cârpă de vase,
otreapă.
Melic, s.n. ≈ nărav, obicei rău.
Meliţă, s.f. ≈ unealtă de lemn cu ajutorul
căreia se zdrobesc tulpinile de cânepă şi de in
pentru a se alege fuiorul. – bg. melica.
Menzilhanea, s.f. ≈ Casa poştii. –
tc. menzilhane.
Mercat, s.n. ≈ Bâlci.
Merchez, s.n. ≈ Tâlc (ascuns) al unui
lucru; taină, rost, semnificaţie. (fam.)
Şmecherie, şiretlic, truc. – tc. merkez.
Mereduci, vb. ≈ A lega strâns.
Meredui, vb. ≈ A amorţi, a înţepeni. –
magh. meredni = a amorţi.
Meremetisi, vb. ≈ A repara; a reface; a
restaura; (fam.) A pune în ordine; a aranja, a
dichisi. – ngr. emeremétisa.
Meriu,
adj.
≈
Nepriceput,
neîndemănatic.
Mertic, s.n. ≈
tain, măsură pentru
cereale, egală cu aproximativ una-două ocale.
– magh. mérték.
Meş, s.n. ≈ Spărtură în băţul de alun
folosit la ştergerea coşurilor.
Metahirisi, vb. ≈ A folosi, a utiliza; a
obişnui, a practica (un obicei); a dori, a
pofti; a exercita, a practica (o meserie, un
negoţ etc.). – ngr. métahirísomai.
Metoh, s.n. ≈ Mănăstire mică
dependentă de alta mai mare; metoc. – v.sl.
metohŭ, ngr. metóhi.
Mezat, s.n. ≈ Vânzare publică (a
bunurilor unui datornic); licitaţie. – tc. mezat.
Mia, mială, s.f. ≈ Noaten care suge la
oaie; arşic de miel.
Mied, s.n. ≈ Hidromel. – sl. medŭ.
Miercan, s.m. ≈ Nume de bou născut
miercurea.
Mierli, vb. ≈ A muri. – ţig. merau.
Migonoşi, vb. ≈ a migăli.
Milă, s.f. ≈ Sentiment de înţelegere şi de
compasiune faţă de suferinţa sau de
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Moticuţă, s.f. ≈ legăturică cu diverse
obiecte mici.
Motoflete, s.m. ≈ Om neîndemânatic,
moale, prost, nătâng.
Motolog, adj. ≈ Om greoi la minte; tont,
prost.
Motroşi, vb. ≈ A migăli.
Moţ, s.n. ≈ Părul copilului pe care îl taie
naşul.
Moţăi, vb. ≈ A picoti de somn, a
dormita.
Mozac, adj ≈ Tăcut, ascuns, mocnit,
misterios.
Mozoli, vb. ≈ a spăla de mântuială
rufele. – ucr. mozoljuvaty.
Mrejui, vb. ≈ a împrejmui; a urzi un
plan necurat.
Mucenici, s.m. ≈ Colăcei (împletiţi în
formă de 8) preparaţi din aluat copt sau fiert,
cu nuci şi cu zahăr sau cu miere, care se
mănâncă în ziua de 9 martie. – rus. mučnik =
plăcintă de secară.
Muchia, vb. ≈ a tivi.
Muiercea, s.m. ≈
Bărbat care se
amestecă în treburile femeieşti.
Muietoare, s.f. ≈ baltă în care se moaie
cânepa; topilă.
Muligai, s.m. ≈ Om moale, lipsit de
ambiţie.
Mumbaşir, s.m. ≈ (În Evul Mediu, în
Ţara Românească şi Moldova) Slujbaş
însărcinat cu încasări şi cu execuţii fiscale.
[var. bumbaşír]. – tc. mübaşir.
Murătură, s.f. ≈ Legumă sau fruct
fermentat, conservate în saramură sau în oţet.
– mura + suf. -ătură.
Murea, s.f. ≈ Vestă din postav de
culoare închisă purtată de oamenii în vârstă.
Murg, s.m. ≈ cal cu părul negru-roşcat,
castaniu închis.
Muruială, s.f. ≈ Lut sau alt material cu
care se muruieşte un perete, pardoseala etc.
Muscal, s.m. ≈ Birjar (de origine rusă).
– rus., ucr., pol. moskal.
Musculeţ, s.m. ≈ Păr cu pere mici,
negre.
Muscură, s.f. ≈ Oaie cu pete negre pe
bot.

Mofluz, adj. ≈ (Om) înşelat, păgubit; (p.
ext.) (om) nemulţumit, dezamăgit, blazat. –
tc. müflüz.
Mogâldeaţă, s.f. ≈ Fiinţă sau lucru care
apare neconturat, neclar din cauza ceţii, a
întunericului sau a depărtării; om mic de
statură.
Mohoreală, s.f. ≈ Starea omului
mohorât; posomoreală, tristeţe. – mohorî +
suf. -eală.
Molfăi, vb. ≈ A mesteca un aliment cu
greutate, a morfoli.
Molfoteală,
s.f.
≈
Molfoleală,
deprinderea de a mânca lent.
Molitvă, s.f. ≈ (În ritualul bisericii
ortodoxe) Rugăciune (citită de preot pentru
iertarea păcatelor, în împrejurări speciale). –
sl. molitva.
Molitvelnic, s.n. ≈ Carte de ritual în
biserica ortodoxă cuprinzând rânduiala aşanumitelor 7 taine. – sl. molitvinikŭ.
Momâie, s.f. ≈ fiinţă urâtă; sperietoare
pentru păsări şi animale sălbatice.
Momârlan, adj. ≈ nesimţit, nătărău,
momilan.
Momoroadă, s.f. ≈ căpiţă de fân udă.
Monah, s.m. = Călugăr. – sl. monahŭ,
ngr. monahós.
Monahie, s.f. = Călugăriţă. – sl.
monahija, ngr. monahi.
Morânci, vb. ≈ a lucra din greu, a
frământa, a pisa.
Mormoni, vb. ≈ A bombăni.
Mostofâlcă, s.f. ≈ Gâlcă, umflătură;
ghemotoc (de cârpe).
Moş, s.m. ≈ Ascendent (mai îndepărtat),
înaintaş, strămoş. – moaşă (derivat regresiv).
Moşi, vb. ≈ a da ajutorul necesar unei
femei la naştere; a se mocăi.
Moşmoande, s.f. ≈ Farmece.
Moşmondi, vb. ≈ A lucra încet.
Moşnean, s.m. ≈ Ţăran liber, posesor al
unei proprietăţi de pământ. – moşan + suf. –
ean.
Moştean, s.m. ≈ moşnean; ţăran liber,
posesor în devălmăşie al unei proprietăţi de
pământ moştenite de la un străbun comun.
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Musteală, s.f. ≈ Puroi.
Muşiţă, s.f. ≈ Nume dat îngrămădirii de
insecte care se formează în jurul butoaielor cu
vin, al vaselor de oţet sau al fructelor în
fermentaţie; mucegai; umezeală. – bg. mušica.
Muşteriu, s.m. ≈ Cumpărător, client. –
tc. müşteri.
Muştiuc, s.n. ≈ Piesă de metal sau de
lemn căptuşită cu tablă şi montată la capătul
de presare al preselor folosite la fasonarea
cărămizilor, a ţiglelor etc. – germ. Mundstück.
Muştrului, vb. ≈ A certa.
Mutulică, s.m. ≈ Mutălău, om tăcut,
prostuţ, bleg.
Muzgoare, s.f. (depr.) ≈ copil mic,
murdar.

râu.

Nazuri, s.n. ≈ Mofturi.
Năbădăios, adj. ≈ Neastâmpărat.
Năboi, vb. ≈ A se revărsa apele unui

Năcăfală,
s.f.
≈
Necaz, neajuns; belea, pacoste. – tc. nafaka.
Năcrit, adj. ≈ Amărât.
Nădragi, s.m ≈ pantaloni. – sl. nadragy.
Năgăbui, adj. ≈ Care încurcă lucrurile;
prost, nătâng.
Nămaie, s.f. ≈ Vită cornută.
Năndraş, s.m. ≈ Băiat ştrengar, flăcău.
Năpăstuire, s.f. ≈ Asuprire, împilare;
calomnie, defăimare, ponegrire.
Năpârstoc, s.m. ≈ Copil mic; om
neputincios. – bg. naprăstok.
Năplăială, s.f. ≈ arşiţă, caniculă,
dogoreală, fierbinţeală, friguri, năbuşeală,
năduf, năduşeală, pârjol, pojar, temperatură,
toropeală, zăduf, zăpuşeală.
Năpristan, adv. ≈ Îndată, numaidecât;
fără întârziere.– sl. neprĕstanĩno.
Năprui, adj. ≈ (Om) prost, idiot.
Nărod, s.m. ≈ tont, prost.
Năsadă, s.f. ≈ snopi de cereale desfăcuţi
şi împrăştiaţi pe arie pentru a fi treieraţi (cu
vitele); opritoare de lemn în calea apei
curgătoare.
Năsărâmbă, s.f. ≈ greşeală făcută fără
intenţie.
Năsotea, s.m. ≈ Persoană cu nas foarte
mare.
Năstav, s.n. ≈ Îndemn, imbold;
aptitudine, talent. – v.sl. nastavŭ = îndrumare.
Năstavnic,
s.m.
≈
Conducător,
administrator (al unei biserici sau al unei
mănăstiri). – v.sl. nastavĩnikŭ.
Năstrapă, s.f. ≈ Vas (de băut); cană;
potir, cupă. – bg. năstrap, scr. nastrap.
Nătântol, adj. ≈ nătâng.
Năuc, adj. (adesea substantivat) ≈
Ameţit, buimăcit (din cauza unei emoţii
puternice, a unei dureri, a unui zgomot etc.);
dezorientat, zăpăcit, buimac, uluit, năucit;
prost, nepriceput. – sl. neukŭ.
Năvădi, vb. ≈ (la războiul de ţesut) A
trece firele urzelii prin iţe şi spată, în ordinea
cerută de modelul ţesăturii. – sl. navoditi.

N

Nacealnic, s.m. ≈ Şef al unui serviciu
sau al unei instituţii (civile, militare sau
religioase); conducător; (p. ext.) comandant. –
rus. nacealnik.
Nagodă, s.f. ≈ fiinţă sau lucru ciudat;
copil neascultător.
Naht, s.n. ≈ În numerar, peşin. – ngr.
náhti.
Naiba, s.f. ≈ dracul, diavolul.
Namestie, s.f. ≈ Clădire cu toate
dependinţele ei; dependinţă, acaret. –
sl. namĕstije.
Namilă, s.f. ≈ Fiinţă mare, matahală.
Nanie, s.f. ≈ Belea.
Nansuc, s.n. ≈ Ţesătură foarte subţire de
bumbac sau de mătase. – fr. nansouk.
Naos, s.n. ≈ Partea bisericii cuprinsă
între altar şi pronaos; încăperea centrală a
unui templu. – ngr. naos.
Nart, s.n. ≈ Sumă de bani fixată în trecut
de autorităţi ca limită maximă a impozitului
pe produse, pe vite etc.; normă de muncă pe
care ţăranii clăcăşi erau obligaţi să o realizeze
într-o zi pe moşia boierului. – tc. nark.
Nasol adj. ≈ (arg.) (Om) urât sau ridicol,
urât, uzat; caraghios. – ţig. nasvalo = bolnav.
Natra, s.f. ≈ partea urzelii dintre iţe şi
sulul dinapoi.
Naţii, s.f. ≈ Animale, păsări greu de
controlat. (la Cicăneşti).
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Năvârcă, s.m. ≈ termen depreciativ dat
unui om iute, repezit.
Năvleg, adj. ≈ (om) prost, bleg; idiot,
nevleg.
Nea, s.m. abr. ≈ Nenea.
Neam, s.n. ≈ Rând de oameni din
aceeaşi generaţie; generaţie.
Neam, adv. ≈ deloc. – magh. nem.
Neberez, s.m. ≈ Om prost.
Nedajnic, s.m. ≈ Om scutit de impozit.
Neder, s.m. ≈ Om nătâng; om zăpăcit,
nebun.
Nefer, s.m. ≈ Soldat din vechea armată
turcă; soldat pământean din corpul arnăuţilor;
soldat care făcea parte dintr-o poteră, poteraş.
– tc. nefer.
Neghiob, adj. ≈ nătărău, nerod.
Neleapcă, s.f. ≈ Vacă tânără, viţică; fată
măritată prea tânără.
Nembea, s.m. ≈ Dracul, necuratul.
Nepipăit, adj. ≈ Nou.
Nepravilnic, adj. ≈ Care nu se află în
conformitate cu pravila; nelegal. –
sl. pravilĩnik.
Neprea, s.m. ≈ Piază-rea; necuratul,
diavolul.
Neprestan, adv. ≈ Curând, devreme,
grabnic, imediat, iute.
Nevolnic, s.m. ≈ (Om) care este lipsit
de putere fizică, de forţă; (om) slab,
neputincios; (p. ext.) (om) incapabil,
neajutorat; supus; iobag, şerb. – sl. nevolĩnŭ.
Nisiparniţă, s.f. ≈ Peşte mic, lunguieţ.
Nisipit, adj. ≈ Ramolit, împrăştiat.
Niţel, adv. ≈ Puţin.
Nizam, s.m. ≈ Soldat turc în termen. –
tc. nizam.
Noatin(ă), s.m./f. ≈ Miel/mioară de la
înţărcat până la doi ani.
Nojiţă, s.f. ≈ Cureluşă sau şiret cu care
se leagă opincile de picior. – bg. nojiţă.
Nun, s.m. ≈ Naş.
Nuşcui, s.m. ≈ Dracul.

partea circulară a unei roţi de lemn (peste care
se montează şina). – v.sl. obedŭ.
Obajdie, s.f. ≈ Loc mare, teren întins.
Obârşie, s.f. ≈ Punct de plecare, început,
origine; locul unde s-a născut cineva; familia,
neamul din care se trage cineva; origine
(socială); locul de unde începe să se formeze
albia unui râu; izvor; culme, muchie, vârf. –
sl. obrŭšije.
Obiele, s.f. ≈ bucăţi de pânză sau de
postav, cu care ţăranii îşi înfăşoară laba
piciorului, în loc de ciorap. – bg. obijalo.
Obinzea, s.f. ≈ Motiv floral la cămaşa
cu şabac; obezincă.
Oblastie,
s.f. ≈
Guvernare,
administraţie; regiune stăpânită.
Oblăduire, s.f. ≈ Organ de conducere,
autoritate (de stat), stăpânire. – vb. oblădui.
Oblicări, vb. ≈ a deretica, a gospodări.
Oblici, vb. ≈ a descoperi, a prinde de
veste.
Obloji, vb. ≈ A pansa rana.
Oblu, adj., adv. ≈ care se prezintă ca o
linie dreaptă; fără cotituri, drept.
Obor, s.n. ≈ Loc (împrejmuit) unde se
ţine un târg de vite, de fân, de lemne;
împrejmuire pentru vite; ţarc, ocol, staul. –
bg., scr. obor.
Obraz, s.n. ≈ Rang, condiţie, stare
socială. – sl. obrazŭ.
Obrinti, vb. ≈ A se inflama, a se umfla
(din cauza unei infecţii, a frigului etc.). –
sl. obŭjentriti.
Obroci, vb. ≈ A ului, a ameţi, a zăpăci, a
fermeca; a opri de la carne, vin, tutun pe
cineva; a prezice.
Obşte, s.f. ≈ Colectivitate, comunitate,
populaţie, popor; comunitate a călugărilor de
la o mănăstire; formă de organizare socială
specifică orânduirii feudale, care face legătura
între aceasta şi orânduirile anterioare şi care
se caracterizează prin munca în comun şi prin
îmbinarea proprietăţii private cu cea colectivă.
– sl. obĩštije.
Oca, s.f. ≈ Veche unitate de măsură
pentru capacităţi şi greutăţi, egală cu circa un
litru (sau un kilogram) şi un sfert; vasul cu
care se măsoară. – tc. okka.

O

Obadă, s.f. ≈ fiecare dintre bucăţile de
lemn încovoiat care, împreunate, alcătuiesc
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Ogoi, vb. ≈ A (se) linişti, a (se) potoli, a
(se) domoli, a (se) calma. – scr. ugojiti.
Ogradă, s.f. ≈ Curte, bătătură; grădină
cu pomi fructiferi; livadă. – sl. ograda.
Ogrinji, s.m. ≈ Resturi de paie, de fân
etc. nemâncate de vite; cotoare, tulpini ale
plantelor de nutreţ. – scr. ogrizine.
Ohabă, s.f. ≈ Moşie (ereditară)
inalienabilă, scutită de impozite şi de prestaţii;
denumire a imunităţii boiereşti şi mănăstireşti
în Evul Mediu, în Ţara Românească. – sl.
ohaba.
Ohabnic, adj. ≈ Care nu poate fi
înstrăinat; inalienabil, de veci; scutit de
impozite şi de prestaţii. – sl. ohabĩnŭ.
Ojiji, vb. ≈ A începe să se usuce.
Ojoc, s.n. ≈ Băţ (cu o cârpă udă la un
capăt) folosit pentru a curăţa cuptorul de
spuză, pentru a mişca jarul etc. – magh.
azsag.
Olac, s.m./n. ≈ Curier special (călare)
care ducea veşti sau corespondenţă în ţară şi
peste hotare; sol, ştafetă, mesager; serviciu de
transport
pentru
călători
şi
pentru
corespondenţă, folosit înainte de introducerea
căilor ferate; poştă. – tc. ulak.
Olat, s.n. ≈ Provincie, regiune, ţinut,
teritoriu; (p. ext.) împrejurime, parte (a
locului); moşie.
Olăcărie, s.f. ≈ Oraţie de nuntă; ducerea
cu caii a ordinelor domneşti.
Oleacă, adv. ≈ Puţin, niţel. – ngr.
oligháki.
Olicăi, vb. ≈ a se văita.
Olog, s.m. ≈ Şchiop. – alb. ulok.
Omeag,
s.m. ≈ plantă (Aconiturn
napellus); cucută.
Opaiţ, s.n. ≈ Lampă mică, primitivă,
care luminează cu ajutorul unui fitil introdus
într-un recipient umplut cu seu, ulei sau
untură.
Opăci, vb. ≈ a se prosti, a se zăpăci. –
sb. opačiti.
Opăcinaş, s.m. ≈ Vâslaş. – opacină +
suf. -aş.
Oplean, s.n. ≈ Fiecare dintre cele două
lemne transversale care leagă şi fixează tălpile
saniei; slai. – bg. opljan.

Ocărî, vb. ≈ A certa.
Ocârmuire, s.f. ≈ Cârmuire, conducere,
guvernare; administrare.
Ocheţ, s.m. ≈ Bulboană; vârtej de apă
[var. ochieţ].
Ochioreală, s.f. ≈ Loc adânc într-o apă
curgătoare; vârtej.
Ochios, adj. ≈ Cu ochi mari, frumoşi.
Ocină, s.f. ≈ bucată de pământ
moştenită; moştenire, proprietate. – v.sl.
otičina.
Ocol, s.n. ≈ Curte, ogradă. – rus. okol.
Ocolniţă, s.f. ≈ Hartă topografică având
indicate hotarele şi cuprinsul unei moşii;
cadastru.
Octoih, s.n. ≈ Carte bisericească
destinată cultului ortodox în care sunt
cuprinse cântările din fiecare zi a săptămânii
(cântate succesiv pe opt glasuri). – sl. octoihŭ
< gr. oktoihos = opt tonuri.
Odagiu, s.m. ≈ Servitor, odăiaş; slugă la
cioban.
Odaie, s.f. ≈ Colibă servind de adăpost
provizoriu
pescarilor,
ciobanilor
sau
muncitorilor agricoli în timpul lucrului; otac.
– tc. oda, bg. odaia.
Odalâc, s.n. ≈ Târlă de vite. – tc. oda.
Odihnit, adj. ≈ Liniştit, calm; mulţumit,
satisfăcut. [var. hodinít, odinit] – vb. odihni.
Odos, s.m. ≈ Numele a două specii de
plante erbacee din familia gramineelor,
asemănătoare cu ovăzul, răspândite în culturi
ca buruiană (Avena factua şi stigosa). –
magh. vadósz.
Oem, s.n. ≈ Cantitate procentuală de
făină sau de grăunţe reţinute ca plată la
moară, la treierat etc. [var. oiem, oim, uium.]
– megl. uiem, sl. uimati = a reţine.
Ofis, s.n. ≈ Decret domnesc. – rus. ofisŭ
< fr. office.
Ofrandă, s.f. ≈ Jertfă adusă unei
divinităţi; prinos; dar făcut bisericii; dar oferit
unei persoane în semn de devotament, de
respect, de recunoştinţă; omagiu. – fr.
offrande.
Oftică, s.f. ≈ Tuberculoză pulmonară;
ftizie. – ngr. óhtikas.
Ogârjit, adj. ≈ pipernicit, sfrijit.
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Otcă, s.f. ≈ Ţuică slabă, care curge la
sfârşit din cazan.
Otic, s.n. ≈ Lopăţică cu care se curăţă de
pământ brăzdarul şi cormana plugului. – scr.
otik.
Oticni, vb. ≈ A voma.
Otnoşenie, s.f. ≈ Raport, comunicat,
adresă oficială. – rus. otnoşenie.
Otova, adv. ≈ La fel, rotund.
Otreapă, s.f. ≈ (fig.) om de nimic, fără
caracter.
Oţâră, adv. ≈ puţin.
Ozâcă ≈ (propoziţie contrasă): „O zis
că”… (la Piatra !).

Oploşi, vb. ≈ a se pripăşi.
Opreală, s.f. ≈ Arest, închisoare.
Orar, s.n. ≈ Veşmânt bisericesc în formă
de fâşie lungă şi îngustă de lână, de mătase
sau de bumbac, purtat pe umăr de diacon în
timpul slujbei religioase. – sl. orarĩ < lat.
orarium.
Oraţie, s.f. ≈ urare în versuri pe care
colăcerii o adresează mirilor la nuntă.
Orătanie, s.f. ≈ Pasăre de curte.
Orânduială, s.f. ≈ Hotărâre, dispoziţie,
ordin; (concret) act care conţine o hotărâre. –
orândui + suf. -eală.
Orbăcăi, vb. ≈ A umbla pipăind, a
bâjbăi. – v.sl. *o-brŭkati.
Orgeac, s.n. ≈ arbagic.
Ormotit, adj. ≈ Somnoros, netrezit bine
din somn.
Osie, s.f. ≈ ax terminat la cele două
capete cu fusuri, pe care sunt montate roţile
unui vehicul. – v.sl. osi.
Osistie, s.f. ≈ Cârd de copii.
Oslonog, s.m. ≈ Om bătrân şi fără
putere.
Ostoi, vb. ≈ a se domoli, a se potoli, a
se linişti.
Ostreţ, s.n. ≈ Fiecare dintre şipcile din
care se fac garduri sau diferite îngrădituri; (p.
ext.) îngrăditură, gard. – bg. ostreţ.
Oşiştie, s.f. ≈ Om de nimic, secătură;
lacom; (la pl.) copii mulţi şi gălăgioşi.
Ot, prep. ≈ (Înv., sec. XVI–XIX; termen
de cancelarie, fără circulaţie reală). – sl. otŭ.
Otaştină, s.f. ≈ Dijmă pe vii; reprezintă
1/5 din recoltă şi se plătea în general în
natură; taxă plătită proprietarului unei vii
luate în arendă. – sb. otiština = must (Tiktin).
Otavă, s.f. ≈ Iarbă care creşte în acelaşi
an, după ce câmpul a fost cosit sau păşunat;
(p. ext.) loc unde creşte această iarbă. – bg.,
scr. otava.
Otâncea, s.f. ≈ Legătură între jug şi
proţap pentru a face ca boul mai puternic să
tragă o greutate mai mare.
Otânci, vb. ≈ A uşura, a da la o parte; a
voma.
Otânji, vb. ≈ A lovi tare pe cineva; a
bate.

P

Paceaură, s.f. ≈ Cârpă (de şters praful,
de spălat vasele, podelele etc.). (fam.) Epitet
depreciativ dat unei femei uşuratice, proaste,
urâte, murdare, rele etc. – tc. paçavra.
Pachea, vb. ≈ a lovi.
Pachionc, adj. ≈ Saşiu.
Padină, s.f. ≈ Loc aproape plan sau uşor
scobit, de obicei în vârful unui deal sau al
unui munte. – bg. padina.
Pafniţă, s.f. ≈ Femeie care fumează,
leneşă şi bârfitoare.
Paharnic, s.m. ≈ (În Evul Mediu, în Ţara
Românească şi Moldova) Titlu dat boierului
de la curtea domnilor români care avea grijă
de băutura domnului, iar, în împrejurări
deosebite sau la sărbători, îl servea personal
pe domn, gustând băutura înaintea acestuia
pentru a se convinge că nu este otrăvită; boier
care avea acest titlu; cel care toarnă băutura în
pahare la diferite ocazii. – pahar + suf. -nic.
Pahonţ, s.n. ≈ Soldat cărăuş din armata
rusă; epitet depreciativ pentru o persoană
grosolană, necioplită sau murdară. – rus.
pehotineţ = infanterist.
Paică, adv. ≈ Parcă.
Palancă, s.f. ≈ Palisadă; nume dat unor
construcţii rudimentare, folosite ca gard, ca
adăpost pentru animale etc. – tc., pol.
palanka, magh. palánk.
Palangă, adv. ≈ Culcat de vânt; trântit la
pământ, întins.
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Para, s.f. ≈ Monedă divizionară egală cu
a suta parte dintr-un leu vechi; mică monedă
turcească de argint care a circulat şi în Ţările
Române; (astăzi) ban de valoare mică. – tc.
para.
Paraclis, s.n. ≈ Carte bisericească ce
cuprinde slujba religioasă de laudă şi de
invocare a Fecioarei Maria sau a unui sfânt. –
sl. paraklisŭ.
Paracliser, s.m. ≈ Persoană însărcinată
cu paza unei biserici, îndeplinind şi unele
servicii la oficierea cultului; ţârcovnic. –
paraclis + suf. -er.
Paradi, vb. ≈ A distruge.
Parapon, s.n. ≈ Supărare; tristeţe; necaz,
ciudă. – ngr. paráponon.
Paraschivenie, s.f. ≈ Năzbâtie, drăcie.
Parda, interj. ≈ Fereşte ! (la corhănitori).
Pardaf, s.n. ≈ Ceartă, scandal.
Parlagea, s.f. ≈ Roşie mică; pătlăgea.
Parlagiu, s.m. ≈ Măcelar care taie vitele
de consum la abator. – tc. parlaci.
Parpăr ≈ Dare pe buţile de vin.
Parşiv, adj. ≈ Ticălos, mârşav.
Parucic, s.m. ≈ Ofiţer rus; locotenent.
Patalama, s.f. ≈ Certificat de studii;
diplomă. – tc. batalama.
Patarama, s.f. ≈ păţanie; întâmplare
neplăcută.
Patentar, s.m. ≈ Meseriaş obligat să
plătească la stat o anumită dare (patentă).
Pateric, s.n. ≈ Colecţie de povestiri din
viaţa vechilor călugări socotiţi de biserică în
rândul sfinţilor. – sl. paterikŭ.
Patrafir, s.n. ≈ Epitrafil.
Patrumistru, s.n. ≈ Durata de timp egală
cu patru luni.
Paţachină, s.f. ≈ femeie vulgară.
Păcăni, vb. ≈ A produce un zgomot
scurt, repetat şi sacadat; a ţăcăni, a pocni.
Păfăni, vb. ≈ A fuma.
Păhui, adj. ≈ Năuc, aiurit, zăpăcit;
prost.
Păiugi, vb. ≈ A proteja un copil.
Pălan, s.n. ≈ gard de scânduri groase ori
de pari groşi; acoperiş improvizat lângă târla
oilor unde dorm ciobanii.
Pălădui, vb. ≈ A locui sau a trăi undeva.

Palavatic, adj. ≈ Persoană care vorbeşte
anapoda, fără rost;
palavragiu. – bg. palav = neastâmpărat.
Pală, s.f. ≈ Adunătură de fân pentru luat
cu furca; manifestare de nebunie.
Paliu, adj. ≈ Rătăcit la minte.
Palmă, s.f. ≈ O suprafaţă (mică) de
pământ cultivabil.– lat. palma.
Paluga,
interj.
≈
Înainte !
(la
corhănitori).
Pan, s.m. ≈ Denumire dată (în Evul
Mediu) nobililor polonezi sau marilor boieri
români; persoană care purta acest titlu. – pol.
pan.
Panachidă, s.f. ≈ Tăbliţă sau placă de
metal, de piatră sau de lemn, folosită în trecut
de şcolari pentru a învăţa să scrie. – bg.
panakída.
Panacoadă, s.f. ≈ Unealtă cu ajutorul
căreia se pune pâinea în cuptor.
Panacodar, s.m. ≈ Muncitorul care
mânuieşte panacoada.
Panc, adj. ≈ aiurit, zăpăcit.
Pandalii, s.f. pl. ≈ toane; crize de nervi.
– ngr. pantolmia.
Pangar, s.n. ≈ Masă pe care se vând
lumânările în biserică. – ngr. pangári.
Panihidă, s.f. ≈ Parastas făcut după 40
de zile de la moartea cuiva; parte a prohodului
care se cântă la scoaterea mortului din casă. –
sl. panahida < gr. panyhides = priveghiu.
Pantahuză, s.f. ≈ listă de subscripţie
pentru strângerea banilor destinaţi construirii
sau reparării unor biserici. – ngr. pantahusa.
Papainoage, s.n. ≈
Picioroange,
catalige. – scr. panoga.
Paparudă, s.f. ≈ Fată sau femeie care, în
vreme de secetă, îşi înfăşoară corpul (gol) în
verdeaţă, cântă şi dansează pe uliţe şi invocă
ploaia. Jocul şi ritualul paparudelor. (În
superstiţii) Personaj mitologic, închipuit ca o
femeie îmbrăcată în zdrenţe, care aduce
ploaia. (fig.) Femeie îmbrăcată ridicol sau
fardată excesiv; (p. gen.)
persoană
caraghioasă. – bg. peperuda.
Paporniţă, s.f. ≈ Coş împletit din
papură.
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Pâci, s.m. ≈ Ţap (de prăsilă); (fig.) tânăr
uşuratic.
Pâhar, adj. ≈ Leneş.
Pâhav, adj. ≈ ofilit, pălit, moale.
Pâlit, adj. ≈ (Fruct) copt înainte de
vreme.
Pângări, vb. ≈ a necinsti, a spurca.
Pâră, s.f. ≈ Plângere făcută împotriva
cuiva; reclamaţie; acuzaţie, învinuire; denunţ;
calomnie, defăimare; bârfeală.
Pârcălab, s.m. ≈ Titlu dat în Evul Mediu,
în Ţările Române, persoanelor însărcinate cu
conducerea unui judeţ, a unui ţinut, a unei
cetăţi, având atribuţii militare, administrative
şi judecătoreşti; persoană care purta acest
titlu; administrator al satelor boiereşti şi
mănăstireşti; primar; strângător de biruri,
perceptor rural. – magh. porkoláb.
Pârci, s.n. ≈ Limbă îngustă de pământ
care a rămas nearată între brazde; clin; boală
de piele la animale.
Pârgar, s.m. = (În Evul Mediu, în
organizarea administrativă a Ţărilor Române)
Membru în sfatul administrativ al unui oraş
sau al unui târg (compus din şase până la 12
persoane); vătăşel la primărie. – magh.
polgár.
Pârleaz, s.n. ≈ Trecătoare îngustă peste
un gard făcută din una sau mai multe scânduri
(ca nişte trepte) care se sprijină, la extremităţi,
pe câte un ţăruş bătut în pământ. – bg., scr.
prelaz.
Pârléj, s.n. ≈ Iuţeală (reg.; în loc. adv.)
cu pârlej = foarte repede.
Pârnaie, s.f. ≈ oală mare de pământ
pentru gătit; închisoare.
Pârţotină, s.f. ≈ Cocotă, curvă,
prostituată, târfă.
Pâşpâi, vb. ≈ A culege ceva pe sărite.
Pearcă, s.f. ≈ Pălărie deformată,
pleoştită.
Pecete, s.f. ≈ Sigiliu; (p. ext.) ştampilă. –
sl. pečatĩ.
Pecetlui, vb. ≈ A pune, a aplica o pecete;
a sigila; a autentifica, a confirma documente,
scrisori etc. prin aplicarea unei peceţi. – sl.
pečatĩlĕti, magh. pecsételni.

Pălăvrăgi, vb. ≈ A flecări, a vorbi vrute
şi nevrute.
Pălimar, s.n. ≈ Stâlp de pridvor sau de
prispă,
care
susţine
streaşina
acoperişului; împrejmuire de scânduri la
prispa unei case ţărăneşti, la un balcon, la un
pod etc.; parmaclâc, balustradă (la un balcon).
Pălmaş, s.m. ≈ Ţăran sărac, fără vite de
muncă şi fără inventar agricol, care îşi câştiga
existenţa muncind cu braţele la alţii.– palmă +
suf. -aş.
Pălugă, s.f. (depr.) ≈ om înalt, deşirat.
Păncănit, adj. ≈ Zăpăcit.
Pănură, s.f. ≈ aba; dimie.
Păpăradă, s.f. ≈ mâncare din mălai,
lapte, ou şi grăsime.
Păpuşare, s.n. ≈ Tipare pentru brânză.
Păpuşă, s.f. ≈ Grupare de zece vierbe
(30 de fire).
Părlej, s.n. ≈ Venit, avere, prilej.
Părpăr, s.n. = Dare pe buţile de vin şi
putinile cu struguri. – gr. bizantin hypérpyron
= monedă bizantină de aur.
Părugean, s.m. ≈ Par mare şi gros.
Păruşcă, s.f. ≈ iarbă de munte, mică şi
aspră.
Păsat,
s.n.
≈
Boabe de porumb sau de alte cereale, pisate sa
u
măcinate mare,
fierte, care se mănâncă cu lapte, cu unt şi brân
ză. – lat. pinsatum.
Păstorire, s.f. ≈ (fig.) Conducere,
ocârmuire (religioasă). – vb. păstori.
Păştoi, s.n. ≈ Încartiruire, găzduire.
Pătlăgea, s.f. ≈ Roşie, tomată
(Lycopersicum esculentum) – tc. patlıcan.
Pătul, s.n. ≈ hambar pentru cereale; claie
din coceni de porumb.
Pătul, s.m. ≈ Specie de măr cu fructele
galbene-verzui (cu pete roşii). – germ.
Batullen[apfel], Batullen[baum].
Păuji, vb. ≈ A purta de grijă; a îngriji
bine; a-şi asigura, a-ţi agonisi cele necesare; a
se chivernisi.
Păuşi, s.m. ≈ Două sau mai multe beţe
articulate şi puse pe vârful căpiţelor, pentru ca
vântul să nu ducă fânul.
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timpului şi care a circulat şi în Ţările Române.
– germ. Piaster, fr. piastre.
Picătură, s.f. ≈ Părticică sferică
desprinsă dintr-o masă de lichid, formată prin
condensarea unui gaz etc.; pic, strop; (p. ext.)
cantitate mică dintr-un lichid; streaşină.
Pichet, s.n. ≈ Subunitate însărcinată cu
asigurarea securităţii trupelor aflate în marş;
subunitate însărcinată în trecut cu paza unui
sector al frontierei. – fr. piquet, germ. Pikett,
rus. piket.
Picioici, s.f. ≈ cartofi. – magh. pytyoka.
Picni, vb. ≈ a înţepa cu vorba pe cineva;
a începe o boală. – sb. piknuti.
Pielm, s.n. ≈ Făină de grâu, de porumb
etc. (de cea mai bună calitate).
Pielos, adj. ≈ (Om) care rabdă mult;
răbdător.
Piert, adj. ≈ Pierdut.
Pieziş, s.n. ≈ Curmeziş.
Pigăli, vb. ≈ A lucra cu minuţiozitate.
Piguli, vb. ≈ A ciuguli; a lua câte puţin
(dintr-un aliment); a lucra cu migală la ceva; a
migăli.
Pil, s.n. ≈ Bici cu coada scurtă făcută din
cureluşe împletite.
Pilug, s.n. ≈ pisălog.
Pingi, vb. ≈ a pingeli; a pune sau a face
să pună pingele la o încălţăminte.
Pintenog, adj. ≈ (despre animale) Cu
pete de altă culoare (de obicei albe) în partea
inferioară a picioarelor; (despre păsări)
pintenat. – sl. pontonogŭ.
Pionc, s.m. ≈ Om care nu aude bine.
Pipotos, adj. (despre oameni) ≈ care se
înfurie repede, nervos; care este duşmănos,
răzbunător, ranchiunos; care este arţăgos,
ţâfnos;
care
este
înfumurat,
fudul;
întreprinzător, iute, inimos.
Pircoteală, s.f. ≈ moţăială.
Pirostrie, s.f. ≈ Ustensilă de gospodărie
făcută dintr-un cerc sau dintr-un triunghi de
fier, sprijinit pe trei picioare, pe care se pun
căldarea, ceaunul sau oala la foc; cunună care
se pune pe capetele mirilor în timpul oficierii
căsătoriei religioase; cununie. – ngr. pirostiá,
bg. pirostija.

Pecia, vb. ≈ A tranşa carnea animalelor
tăiate.
Pecie, s.f. ≈ carne macră, secţionată pe
lungime. – magh. pecsenye.
Pecingine, s.f. ≈ Nume popular dat mai
multor boli de piele contagioase, caracterizate
prin erupţii cu băşicuţe, care, uscându-se, lasă
nişte pete scorţoase ce produc mâncărimi; (p.
gen.) eczemă. – lat. petigo, -ginis.
Pelagră, s.f. ≈ Boală provocată de lipsa
din alimentaţie a unor vitamine şi proteine,
care se manifestă prin inflamaţia pielii, plăgi
pe corp, tulburări gastrice şi nervoase etc. – fr.
pellagre.
Peleacă, s.f. ≈ Prăjină lungă şi subţire;
vleştie.
Peleş, s.n. ≈ Ciucure, canaf; îndoitura de
sus a pantalonilor ţărăneşti, prin care se
introduce brăcinarul. – sb. peleš = moţ.
Penticostar, s.n. ≈ Carte bisericească
cuprinzând ritualul slujbelor dintre Paşti şi
prima duminică după Rusalii. – ngr.
pentikostárion.
Perilipsis, s.m. ≈ Pricepere, iscusinţă;
rezumat, prescurtare. – ngr. περίληψις.
Perpeleală, s.f. ≈ Acţiunea de a
frige/pârli.
Perper, s.m. ≈ Monedă bizantină de aur,
care a circulat (bătută cu stemă proprie) şi în
Ţările Române, în sec. XIV-XV. – ngr.
ipérpiron.
Peritare, s.n. ≈
covoare ţărăneşti
aşezate pe pereţi; perietare.
Periusie, s.f. ≈ Avere, avut, avuţie,
bogăţie, bun, mijloace, moştenire, situaţie,
stare.
Perpelit, adj. ≈ Fript parţial.
Peşchir, s.n. ≈ Prosop, ştergar; şervet. –
tc. peşkir.
Peşin, adv. ≈ În numerar, cu plata pe
loc; îndată, imediat, numaidecât. – tc. peşin =
cu banii daţi pe loc.
Peteucă, s.f. ≈ Bâtă mare; gânj.
Petrecanie, s.f. ≈ Moarte; petrecere,
chef.
Piastru, s.m. ≈ Monedă (turcească) de
argint, a cărei valoare a variat în decursul
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Plasă, s.f. ≈ Parte dintr-o moşie în Evul
Mediu, în Ţara Românească, cuvenită unui
proprietar; subdiviziune a unui judeţ, în
vechea împărţire administrativă a ţării; ocol.–
sl. plasa.
Plavie, s.f. ≈ Insuliţă plutitoare (sau
fixată la malul apei) formată din stuf, ierburi,
rizomi, rădăcini de arbori etc. intrate în
putrefacţie şi amestecate cu nămol. – sl. plavĩ.
Plăieş, s.m. ≈ (În Evul Mediu) Locuitor
de la graniţă însărcinat cu paza frontierei ţării
în părţile de munte; grănicer, străjer; locuitor
de la munte; muntean. – plai + suf. -aş.
Plăstinos, adj. ≈ Neted, întins.
Pleaftură, s.f. ≈ Unealtă cu care fierarul
stropeşte cu apă cărbunii, ca să domolească
focul.
Pleasnă, s.f. ≈ Zgomot produs de
plesnirea biciului; lovitură, plesnitură de bici.
Pleaşcă, s.f. ≈ Pălărie veche, uzată;
baftă, noroc.
Pleată, s.f. ≈ Împletitură groasă de lână
pe care o pun femeile sub cartonul văliturii ca
să-l ţină vertical; mănunchi de fuior.
Plecătoare, s.f. ≈ oaie de lapte; oaie care
a fătat şi are lapte.
Plesneală, s.f. ≈ Întâmplare. („Din
plesneală”).
Pleteră, s.f. ≈ Împletitură de nuiele;
numărul de nuiele cu care se lucrează atunci
când se execută împletitura de nuiele.
Pletură, s.f. ≈ Funie rezultată din
împletirea în trei a cozilor de ceapă sau de
usturoi. – gr. plethore < plethein = a fi plin.
Plimbă, s.f. ≈ Poliţa de sub streaşină, la
sală.
Pliroforie, s.f. ≈ Informaţie, lămurire,
desluşire. – ngr. pliroforía.
Plocad, s.n. ≈ Ţesătură de casă, miţoasă,
făcută din lână în război şi dată în vâltoare.
Plocon, s.n. ≈ Dar omagial intrând în
obligaţiile vasalilor către Poartă sau ale
supuşilor către curtea domnească sau către
stăpânul moşiei; dar, cadou. – sl. poklonŭ.
Ploscar, s.m. ≈ Persoană care lucrează
sau vinde ploşti; (în orânduirea feudală a
Ţărilor Române) ajutor de paharnic; cupar;

Pisanie, s.f. ≈ Inscripţie sculptată în
piatră, în metal, pictată etc. pe morminte, la
intrarea într-o biserică, într-o clădire etc.,
cuprinzând o invocaţie religioasă, numele
ctitorului, motivarea zidirii sau date asupra
monumentului respectiv. – sl. pisanije.
Pisălogi, vb. ≈ A bate la cap.
Pisc, s.n. ≈ Defecţiune la pânză.
Piscoaie, s.f. ≈ fluier de soc sau de
salcie; deschizătură prin care curge făina la
moară.
Pisoc, s.m. ≈ Motan; prund.
Pistoseală, s.f. ≈ Terciuială.
Pitac, s.m. ≈ Monedă austriacă de argint
sau de aramă, care a circulat în sec. XVIII şi
în Ţările Române; ban de valoare mică;
poruncă scrisă, ordonanţă. – rus. piatak.
Pitar, s.m. ≈ (În Evul Mediu, în Ţările
Române) Titlu dat boierului care se ocupa cu
aprovizionarea cu pâine a curţii domneşti (şi a
oştirii) şi cu supravegherea brutarilor
domneşti; boier care avea acest titlu. – pită +
suf. -ar.
Pitoi, s.n. ≈ Augmentativ al lui pită =
pâine. – pită + suf. -oi.
Pitula, vb. ≈ A (se) piti, a se ascunde.
Piţigăia, vb. ≈ A-şi subţia, a-şi ascuţi
vocea.
Piuă, s.f. ≈ Instalaţie sau maşină folosită
pentru împâslirea ţesăturilor de lână prin
frecarea şi presarea lor între doi cilindri
rotitori şi prin lovirea lor cu ciocane de lemn
într-un mediu cald şi umed; vas de lemn, de
metal sau de piatră de diverse forme şi
mărimi, cu pereţii şi cu fundul gros, în care se
pisează diverse substanţe sau corpuri solide. –
lat. *pilla.
Plai, s.n. ≈ Versant al unui munte sau al
unui deal; creastă, culme, vârf al unui munte
sau al unui deal; regiune de munte sau de deal
aproape plană, acoperită în general cu păşuni;
drum (sau cărare) care face legătura între
poala şi creasta unui munte; potecă;
subîmpărţire administrativă a judeţelor şi a
ţinuturilor (mai ales a celor de munte) în Evul
Mediu, în Ţara Românească; plasă. – et. nec.
Plaivas, s.n. ≈ Creion.
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Podvoadă, s.f. ≈ Serviciu feudal,
obligaţie de a transporta gratuit bunurile
domneşti; transport. – sl. podŭvoda.
Poftori, vb. ≈ A pofti, a dori ceva
(cuiva); a ruga pe cineva (ceva). – sl.
povŭtoriti.
Pogodi, vb. ≈ a se gândi, a chibzui. – sb.
pogoditi.
Pogrebanie, s.f. ≈ Înmormântare; slujba
şi ceremonia religioasă a înmormântării. [var.
pogribánie] – sl. pogrebanije.
Pohtă, s.f. ≈ Poftă.
Poiată, s.f. ≈ odaie la câmp, făcută din
nuiele şi acoperită cu ogrinji; şopron.
Pojarnic, s.m. ≈ Pompier. – rus.
pojarnik.
Pol, s.m. ≈ Monedă de metal sau de
hârtie valorând 20 de lei. – rus. polu.
Polată, s.f. ≈ Încăpere mică pe lângă o
casă ţărănească, servind ca magazie pentru
unelte şi obiecte de gospodărie; streaşină.–
bg. polata.
Polc, s.n. ≈ Unitate militară în Ţările
Române, la sfârşitul Evului Mediu,
corespunzătoare regimentului. – ucr., rus.
polk.
Polcovnic, s.m. ≈ Comandant al unui
polc; grad militar corespunzător colonelului;
comandant al unei formaţii militare de pază a
ordinii publice. – ucr., rus. polkovnic.
Poleajen, s.n. ≈ Loc şes la marginea unei
păduri sau a unui deal; pantă lungă a unui
drum.
Polejnic, adj. ≈ (despre terenuri) Întins,
plan, neted, şes. – sb. poležati = a sta culcat
câtva timp.
Polfăi, vb. ≈ A mânca cu gingiile.
Politie, s.f. ≈ Activitate, practică
politică, afaceri politice; oraş. – ngr. politía.
Politefsit, adj. ≈ Politicos, cuviincios. –
ngr. politefome.
Polmon, s.n. ≈ săliţă lipită cu pământ
dispusă în faţa casei.
Polog, s.n. ≈ o brazdă de fân cosit. – bg.
polog.
Poluvină, s.f. ≈ Măsură de capacitate
egală cu o jumătate de vadră.
Pomenit, adj. ≈ Moştenit.

par cu care se cară grămezi de fân pentru a se
face o căpiţă.
Ploscă, s.f. ≈ Vas de lemn, de lut ars, de
metal sau de piele, cu capacitate mică, rotund
şi turtit, cu gâtul scurt şi strâmt, în care se ţine
băutură şi care se poartă atârnat de o curea, la
nunţi. – bg. ploska.
Ploşpană, s.f. ≈ Poală de haină.
Plotog, s.n. ≈ Bucată de piele cu care se
cârpeşte încălţămintea; petic. – bg., scr.
podlog.
Plotogar, s.m. ≈ Om de nimic.
Plotojit, adj. ≈ cârpit.
Plută, s.f. ≈ Specie de plop ale cărui
ramuri cresc aproape de la baza trunchiului,
dând coroanei o formă de piramidă lungă şi
îngustă; plutaş (Populus pyramidalis). – scr.
plut.
Poală, s.f. ≈ Partea de jos a fotei sau a
iei.
Poară, s.f. ≈ Ceartă, vrajbă, gâlceavă. –
sl. pora.
Pobrejenie, s.f. ≈ Sărbătoarea numită şi
Schimbarea la faţă (6 august). – sl.
Prĭeobrajeniĭe.
Pocă, s.f. ≈ arac (pentru fasole); pocie.
Pocâlti, vb. ≈ a slăbi foarte mult. – v.sl.
poklati = a ucide.
Pocânzei, s.m. ≈ tineri din alaiul miresei
la o nuntă ţărănească.
Poci, vb. ≈ A sluţi.
Pocinog, s.n. ≈ Întâmplare neplăcută;
bucluc, belea; boroboaţă. – sl. počinŭkŭ.
Pocitanie, s.f. ≈ Fiinţă diformă, slută,
hidoasă, desfigurată; pocitură, sluţenie,
monstru; bazaconie, ciudăţenie.
Pocrov, s.n. ≈ Pătură utilizată ca aşternut
în trăsură.
Podidi, vb. ≈ (despre râs şi, mai ales,
despre plâns) A cuprinde (pe cineva) cu
putere, năvalnic; a năpădi.
Podină, s.f. ≈ Pardoseală din scânduri
într-o casă, la pod.
Podişcă, s.f. ≈ Podeţ, punte peste ape.
Podul oraşului, s.n. ≈ Pavaj.
Podval, s.n. ≈ postament din lemn
pentru aşezatul butiei sub acoperişul
şopronului. – sb. podval.
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Pospai, s.n. ≈ lucru făcut de mântuială.
Postavă,
s.f. ≈ albie servind la
frământatul aluatului, la spălatul rufelor etc.;
lada în care curge făina la moară. – sb.
postava.
Postelnic, s.m. ≈ (În Evul Mediu, în
Ţara Românească şi Moldova) Titlu dat unui
mare boier, membru al sfatului domnesc, care
avea în grijă camera de dormit a domnului şi
organiza audienţele la domn; boier care avea
acest titlu. – sl. posteĩlnikŭ.
Postomol, adv. ≈ grămadă.
Poşidic, s.n. ≈ (Colectiv) Mulţime,
droaie, gloată de copii; (p. ext.) mulţime de
animale mici. (fam.) s.m. Epitet dat tinerilor,
copiilor sau oamenilor mici de statură. –
magh. posadék.
Poşircă, s.f. ≈ băutură alcoolică slabă, de
proastă calitate.
Potâng, s.n. ≈ Lanţ, curea etc. care leagă
plugul de grindei. – scr. poteg, magh. pating.
Potcă, s.f. ≈ Încurcătură, necaz, belea;
vrajbă, ceartă. – sl. potŭka. Potecaş, s.m. ≈
Ostaş din armata neregulată a Ţării
Româneşti, însărcinat cu paza drumurilor de
munte şi a graniţelor dinspre Ardeal şi
Moldova; grănicer, plăieş, pichetaş. – potecă
+ suf. -aş.
Poteră, s.f. ≈ Ceată, grup de oameni (în
special arnăuţi) înarmaţi, care aveau misiunea
de a urmări şi de a prinde pe răufăcători şi pe
haiduci. – bg. potera.
Potinteu, s.n. ≈ Lemn scurt, fix, care
depărtează cormana de coarnele plugului;
lemn care sprijină alt lemn; proptea; (adv.)
drept, nemişcat, neclintit; dârz.
Potir, s.n. ≈ Pahar de aur sau de argint,
cu picior, în care se păstrează cuminecătura la
biserică. – sl. potirĩ.
Potmol, s.n. ≈ Nămol.
Potroacă, s.f. ≈ mâncare foarte sărată. –
rus. potroh.
Povară, s.f. ≈ Greutate (mare) pe care
cineva o are de cărat; sarcină, încărcătură.
(fig.) Suferinţă fizică sau morală; chin,
apăsare, trudă, zbucium. Veche unitate de
măsură pentru greutăţi, egală cu 100-125 de

Pomneaţă, s.f. ≈ fâşie de pânză albă, cu
un ban legat la un capăt şi cu o lumânare la
celălalt, care se pune în mâna mortului sau se
dă de pomană după înmormântare.
Pomni, vb. ≈ a pocni, a plesni.
Pomojnic,
s.m.
≈
Funcţionar
administrativ din trecut care conducea o
plasă.– rus. pomoştnik.
Pomost, s.n. ≈ Strat de pământ, pentru
pardoseala caselor ţărăneşti; pământ frământat
pentru lipit pereţii caselor ţărăneşti;
pomosteală. Loc pe care se construieşte o
casă, vatra casei (cu ieşire la drum). Avere
formată din pământurile arabile cultivate;
suprafaţă întinsă de pământ cu pomet.
Pomosteală, s.f. ≈ pardoseala de lut a
unei odăi.
Ponciş, adv. ≈ chiorâş, cruciş.
Ponov, s.n. ≈ Porumbişte, bucate
recoltate de pe câmp.
Pont, s.n. ≈ Aluzie răutăcioasă, ironie,
împunsătură. – magh. pont.
Pontaş, s.m. ≈ Ţăran sărac care presta un
anumit număr de zile de muncă pentru un
moşier în schimbul folosirii unei parcele de
pământ; clăcaş.
Ponturi, vb. ≈ A glumi.
Pop, s.m. ≈ Stâlp, bârnă, par, prăjină etc.
având diverse întrebuinţări, mai ales ca
element de susţinere sau de sprijin.
Poponete, s.n. ≈ Feştilă sau fitil de opaiţ;
poponeţ; colăcel din aluat dospit de pâine,
care se împarte copiilor de pomană. – sb.
poponac, ucr. oponeţ.
Popri, vb. ≈ A confisca, a împiedica, a
interzice, a opri; a aresta. – sl. poprĕti.
Portar, s.m. ≈ Boier însărcinat cu paza
curţii domneşti (şi cu alte treburi de protocol,
administrative etc.).
Portărel, s.m. ≈ Funcţionar însărcinat cu
executarea unei sentinţe judecătoreşti. – portar
+ suf. -el.
Posădar, s.m. ≈ Primar.
Poslujnic, s.m. ≈ Posluşnic; servitor
mănăstiresc ori boieresc scutit de bir. – v.sl.
po-slušĭnikŭ = ascultător.
Posluşanie, s.f. ≈ Ascultare, învoială,
slujbă.
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acoperă mânerul unui cuţit, al unui briceag, al
unui pumnal etc.; (p. ext.) mâner.
Prăşcău, s.n. ≈ Strat subţire de zăpadă.
Prândză, s.f. ≈ pomană pentru mort.
Prâsnel, s.n. ≈ vârf conic de lemn fixat
la capătul de jos al fusului de tors, care face
ca acesta să se învârtească mai uşor; partea
inferioară a fusului morii; jucărie pentru copii.
– bg. prasten.
Preapodobna, adj. ≈ Calificativ dat
sfintei Paraschiva – preacuvioasa.
Predică, s.f. ≈ Cuvântare rostită de un
cleric în biserică, în care se explică şi se
comentează un text biblic şi se dau
credincioşilor îndrumări morale; omilie; (p.
gen.) expunere cu conţinut moralizator.
Preducea, s.f. ≈ Unealtă de făcut găuri în
pielea tăbăcită; gaură făcută cu această
unealtă. – bg. prĕdupčja = a perfora.
Preduf, s.n. ≈
gaură mică pentru
aerisirea butoiului. – sl. produfŭ.
Pregeta, vb. ≈ A sta pe gânduri înainte
de a face ceva; a şovăi, a ezita, a se codi; (p.
ext.) a întârzia, a zăbovi, a se lenevi, a sta
inactiv. – lat. *prigitare.
Prepeleac, s.m. ≈ Par cu crăcane scurte,
înfipt în pământ, în care se pun, la ţară, oalele
spălate ca să se scurgă sau de care se atârnă
diferite obiecte.
Prepeliţă, s.f. ≈ piesă din angrenajul
morii.
Prepestenie, s.f. ≈ Prăpastie.
Prepune, vb. ≈ A bănui pe cineva, a
suspecta; a presupune ceva; a propune într-o
funcţie. – lat. praeponere.
Prestegală, adv. ≈ Grămadă, rostogol.
Presucea, s.f. ≈ Bucată de lemn
prevăzută cu un cârlig metalic, care ajută la
împletirea nojiţelor pentru opinci.
Presusvia, s.f. = Cancelarie, cameră de
primit.
Pretenderisi, vb. ≈ A pretinde, a afirma.
Prezbiter, s.m. ≈ Preot. – lat. lit.
prezbyter.
Prezbiteră, s.f. = Preoteasă; soţie de
preot. – gr. presvitera.
Priboi, s.n. ≈ Unealtă de oţel în formă de
bară, cu un capăt conic, care serveşte, de

ocale, folosită la evaluarea cantităţii
mărfurilor. – sl. podŭvora = targă.
Povară de cal ≈ Încărcătură egală cu 125
kg, atât cât poate duce un cal.
Povarnă, s.f. ≈ instalaţie pentru fabricat
ţuica. – v.sl. povarinja.
Povăli, vb. ≈ A preface, a transforma.
Povârnit, adj. ≈ Care este aplecat,
înclinat; care este situat în pantă sau formează
o pantă.
Pozânar, s.n. ≈ Un fel de pungă
interioară cusută la haine, în care se ţin lucruri
mărunte; buzunar.
Praftură, s.f. ≈ Praftoriţă; unealtă cu
ajutorul căreia se stropeşte apă pe focul
fierarului.
Prajilă, s.f. ≈ Mâncare cu lapte acru şi
mălai.
Praporgic, s.m. ≈ Sublocotenent în
vechea armată rusă. – rus. praporşcik.
Pravăţ, s.n. ≈ Ţel, ţintă, scop; călăuză,
ghid. – bg. pravec, sb. pravac.
Pravilă, s.f. ≈ Lege (sau corp de legi),
dispoziţie, regulament, hotărâre (cu caracter
civil sau bisericesc); obicei, tradiţie, datină. –
sl. pravilo.
Pravoslavnic, adj./s.m. ≈ Care aparţine
religiei ortodoxe, ortodox; (persoană) care
aderă la credinţa ortodoxă; om credincios,
smerit. – sl. pravoslavĩnŭ.
Praznic, s.n. ≈ Sărbătoare bisericească. –
sl. prazdinikŭ.
Prădalică, s.f. ≈ Bun funciar trecut în
stăpânirea domniei în momentul stingerii
descendenţei masculine a proprietarului;
dreptul domniei de a lua pe seama sa averea
celor morţi fără urmaşi de sex masculin. – sl.
prădalica.
Prădalnic, adj. ≈ Care are caracter de jaf;
care deposedează pentru a se îmbogăţi. –
pradă + suf. -alnic.
Prăjină, s.f. ≈ Veche unitate de măsură
pentru lungimi, echivalentă cu circa 5-7 metri;
veche unitate de măsură pentru suprafeţe,
egală cu circa 180-210 metri pătraţi.
Prăsea, s.f. ≈ Fiecare dintre cele două
părţi de metal, de os, de lemn etc. care
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Procov, s.n. ≈ Văl, pânză cu care se
acoperă diverse lucruri; pătură, postav. – v.sl.
pokrovŭ.
Product, s.n. ≈ Rezultat, produs.
Progadia, s.f. ≈ Curte a unei biserici
folosită ca cimitir. – sl. podŭgradie.
Progon, s.n. ≈ Plată, taxă pentru
transportul cu căruţa de poştă.
Prohodi, vb. ≈ A oficia slujba
prohodului; a duce un mort la groapă; a
îngropa. – sl. provoditi.
Proigumen, s.m. ≈ Călugăr care a avut
funcţia de egumen; ajutor de egumen.
Proin, adj. ≈ Fost. – ngr. proin.
Proistos, s.m. ≈ Călugăr sau preot cu cel
mai înalt rang în ierarhia clericilor unei
mănăstiri sau a unei biserici. – ngr. proestós =
care stă înainte.
Pronaos, s.n. ≈ Parte a bisericilor
creştine (situată la intrare) care precedă
naosul. – ngr. prónaos.
Proscomidie, s.f. ≈ Parte din slujba
liturghiei în care preotul pregăteşte şi sfinţeşte
pâinea şi vinul pentru împărtăşanie; masă sau
firidă în peretele de nord al altarului, unde se
săvârşeşte proscomidia. – sl. proskomidija.
Prosia, s.f. ≈ Ogor arat şi semănat pentru
prima dată, după ce a fost necultivat doi sau
trei ani. – sl. proso.
Protimisis, s.n. ≈ Întâietate, precădere,
preponderenţă,
primat,
primordialitate,
prioritate.
Protocoli, vb. ≈ A încheia un procesverbal de constatare; (p. ext.) a colaţiona. –
germ. Protokollieren.
Protosinghel, s.m. ≈ Grad monahal
superior
singhelului
şi
inferior
arhimandritului; monah care are acest grad. –
ngr. protosínghellos.
Provalisi, vb. ≈ A aduce probe la o
judecată, a depune o mărturie. – ngr. provallo.
Proviant, s.n. ≈ Provizii, alimente
(pentru armată). – pol. prowiant, rus.
proviant, germ. Proviant.
Pruguri, s.n. ≈ Gospodării ţărăneşti.
Pruraţan, s.n. ≈ Trompetă rusească.
Psaltire, s.f. ≈ Carte care cuprinde cei
151 de psalmi atribuiţi regelui David. În

obicei, la perforarea sau la lărgirea găurilor
materialelor metalice; dorn. – sb. priboj.
Pricoapsă, s.f. ≈ Ispravă, treabă.
Prididi, vb. ≈ a răzbi cu munca. – v.sl.
prĕdati.
Pridvor, s.n. ≈ Galerie exterioară
deschisă sau închisă, cu acoperişul sprijinit de
stâlpi, aşezată în partea din faţă a unei clădiri
sau de jur împrejurul ei; cerdac; încăpere de la
intrarea unei biserici, care precedă pronaosul;
prima încăpere (de trecere) în unele case
ţărăneşti: tindă. – sl. pritvorŭ.
Prier, s.m. ≈ Numele popular al lunii
aprilie. – lat. aprilis.
Prigori, vb. ≈ A dogori focul; a se
perpeli.
Primit, adj. ≈ nebun.
Pripas, s.n. ≈ Pui de animal domestic;
despăgubire plătită pentru o vită care a produs
stricăciuni în semănături străine. – sl. pripasŭ.
Priseacă, s.f. ≈ loc unde se cresc albine,
unde sunt aşezaţi stupii; stupină; poieniţă în
pădure rezultată din tăierea masivă a
copacilor. – ucr. pasika.
Prislop, s.n. ≈ Pas în formă de şa, situat
la înălţime. – et. nec.
Pristăvi, vb. ≈ A muri. – sl. prĕstaviti
sen.
Pristos, s.n. ≈ Teren folosit în
devălmăşie. – ngr. perissós.
Pritoci, vb. ≈ A turna vinul dintr-un
butoi în altul, după fermentaţie, pentru a-l
limpezi (prin separarea de drojdia care s-a
aşezat la fund). – bg. pretoča, scr. pretočiti.
Privată, s.f. ≈ Closet, toaletă.
Priveghere, s.f. ≈ Străjuire, pază, veghe;
supraveghere, control; grijă, atenţie; serviciu
religios care se oficiază noaptea sau seara, în
ajunul unei sărbători, într-o mănăstire sau
într-o biserică.
Prociti, s.n. ≈ A certa, a mustra; a cicăli.
– rus. pročitat'.
Proclet, adj. ≈ Care a fost blestemat;
eretic; (p. ext.) păgân, necredincios; ticălos,
rău, păcătos, ipocrit. – bg. proklet.
Procororie, s.f. ≈ Procuratură.
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Puşcoci, s.n. ≈ Un fel de pistol format
dintr-o ţeavă de lemn de soc, o vergea de
lemn şi dopuri de câlţi.
Puşlama, s.f. ≈ Om lipsit de caracter,
prost crescut, care nu este capabil de nimic
bun; lichea, secătură; om care trăieşte din
expediente, neavând o ocupaţie serioasă,
stabilă; derbedeu, haimana. – et. nec.
Puşti, s.m. ≈ Băiat tânăr, copil; copil
ştrengar. – tc. puşt = desfrânat.
Putină, s.f. ≈ vas de lemn, de obicei de
forma unui trunchi de con, făcut din doage
legate cu cercuri şi folosit mai ales la
păstrarea unor brânzeturi, murături etc. – lat.
*putina.
Putinei, s.n. ≈ putină mică, înaltă şi
strâmtă, în care se bate smântâna ca să se
aleagă untul. – lat. *putina.

Ţările Române, în trecut, psaltirea a servit
mult timp ca manual şcolar în învăţământul
primar şi în fostele şcoli catihetice sau în
seminariile teologice. – gr. psaltericon =
instrument muzical cu coarde cu care se
acompaniază cântarea psalmilor.
Publicarisi, vb. ≈ A aduce la cunoştinţă.
Pucăr, s.m. ≈ om prost, nătâng, nevleg.
Puchinos, adj. ≈ Plin de puchini;
urduros, puchios; (p. ext.) murdar.
Pucios, adj. ≈ care miroase urât. – lat.
puteosus.
Puflă, s.f. ≈ Om lipsit de caracter, prost
crescut, care nu este capabil de nimic bun;
lichea, secătură; om care trăieşte din
expediente, neavând o ocupaţie serioasă,
stabilă; derbedeu, haimana.
Puhav, adj. ≈ (despre oameni şi despre
părţi ale corpului lor) Cu carnea moale, flască
(şi umflată); umflat, buhăit. – scr. buhav.
Pui,
s.m. ≈
Cusătură decorativă
măruntă în formă de cruciuliţe pe pieptul, pe
poalele şi pe mânecile cămăşilor ţărăneşti.
(„Cu cămaşa numai pui / şi-n casă, nimica nui.”). – lat. *pulleus.
Puie, s.f. ≈ Oală mică de lut.
Puiţă, s.f. ≈ (Cu sens colectiv, la sg.)
Haită de câini sau de lupi în perioada
împerecherii; femeie stricată, depravată.
Pujdină, s.f. ≈ Mulţime.
Pumnaş, s.m. ≈ Manşetă împodobită cu
cusături de la mânecile cămăşilor ţărăneşti.
Pungăli, vb. ≈ a coase de mântuială, a
punghili.
Punghileală, s.f. ≈ Lucru de mântuială.
Pupăza, vb. ≈ a se împopoţăna (despre
femei).
Pupăză, s.f. ≈ colivă („colac peste
pupăză”).
Pupui, s.f. ≈ Cocoaşă, moţ. (vb) A vorbi
în taină.
Purcăreţi, s.m. ≈ Păzitori de porci.
Purtăreţ, s.n. ≈ Troacă; albie mică din
lemn din care mănâncă porcii.
Pustnic, s.m. = Călugăr izolat de lume,
care duce o viaţă aspră; sihastru, schimnic,
ascet, anahoret, eremit; (fig.) persoană care
duce o viaţă retrasă şi aspră. – sl. pustynĩnikŭ.

R

Raia, s.f. ≈ Teritoriu ocupat şi
administrat direct de autorităţile militare
turceşti; nume dat de către turci locuitorilor
din Moldova şi Ţara Românească, datori să le
plătească tribut. – tc. rāyā.
Rastafol, adv. ≈ În mare grabă, de
mântuială.
Raz, s.n. ≈ Rangă; unealtă formată
dintr-o bară rotundă şi scurtă de oţel, cu tăiş
lăţit şi ascuţit la un capăt, folosită de tâmplari,
dulgheri etc. – scr. raz.
Răboj, s.n. ≈ Bucată de lemn în formă
cilindrică sau paralelipipedică pe care, în
trecut, se însemnau, prin crestături, diferite
calcule, socoteli (zilele de muncă, banii
datoraţi, numărul vitelor etc.). – bg. raboš.
Răgălie, s.f. ≈ Îngrămădire de rădăcini
noduroase de plante sau de arbori pe malul
apelor curgătoare, care serveşte ca
ascunzătoare pentru peşti.
Răjghina, vb. ≈ A scoroji.
Răpagă, s.f. ≈ Obiect vechi, casat,
aproape de a nu mai fi folosit.
Răpăi, vb. ≈ (despre ploaie, grindină
etc.) a se izbi de o suprafaţă tare, producând
zgomote dese, scurte şi ritmice.
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Răzma, vb. ≈ a propti, a pune, a sprijini;
a rezema.
Răzmeriţă, s.f. ≈ răzvrătire, răscoală.
Răzni, vb. ≈ A se pierde, a se depărta de
cârd sau de turmă; (despre oameni) a se
despărţi, a se izola de ai săi; a se înstrăina. –
razna.
Răzor, s.n. ≈ fâşie îngustă de pământ
nearat, servind ca hotar. – sb. razor.
Răzoraş, s.m. ≈ Vecin.
Râbar, s.m. ≈ Rândunică de mare,
pescăruş.
Râcă, s. f. ≈ Ceartă, sfadă.
Râmător, s.m. ≈ Porc. – râma + suf. ător.
Râmni, vb. ≈ a pofti la ceva.
Rână, s.f. ≈ Parte a corpului. („A sta
culcat într-o rână”).
Râncaci, s.m. ≈ Născut cu un singur
testicul.
Rândaş, s.m. ≈ Slugă folosită la muncile
de rând într-o gospodărie boierească; servitor,
slugă.
Râni, vb. ≈ a curăţa un loc de murdăria
depusă în strat.
Rânji, vb. ≈ (despre animale) A-şi arăta
ameninţător dinţii, a mârâi arătându-şi dinţii.
(despre oameni) A-şi arăta dinţii într-o
grimasă de răutate, de batjocură, de prostie
etc. – bg. rămža = a mârâi.
Rânză, s.f. ≈ Pipotă; stomac; nume date
unor boli de stomac. –alb. rrëndës =cheag.
Râşcâi, vb. ≈ a freca un vas cu zgomot.
Râuri, s.n. ≈ Cusătură în linii
şerpuitoare, care împodobeşte mânecile, de la
altiţă la manşetă, şi piepţii cămăşilor de la
costumul naţional. – lat. rivus.
Râzgâială, s.f. ≈ Răsfăţ.
Reavăn, adj. ≈ (despre soluri) Care are
suficientă umiditate pentru ca lucrările de
cultură să se poată executa în condiţii optime;
(p. ext.) umed, jilav. – sl. ravĩnŭ = şes.
Rebegit, adj. ≈ Îngheţat de frig.
Recrutarisire, s.f. ≈ Recrutare.
Redie, s.f. ≈ Puieţi de pomi care au
crescut în pâlc.
Respetie, s.f. ≈ Pânză albă pusă în
sicriu.

Răpciune, s.m. ≈ Numele popular al
lunii septembrie. – lat. raptio + onis.
Răpi, adv. ≈ Repede.
Răpştire, s.f. ≈ Scandal; ceartă.
Răpuşire, s.f. ≈ Răpire, abuz.
Răscăbăi, vb. ≈ a se desface.
Răscăcărat, adj. ≈ Cu picioarele
depărtate.
Răschitor, s.n. ≈ unealtă pe care se
deapănă tortul de pe fus sau de pe ghem,
pentru a-l face scul sau jurubiţă.
Răscol, s.n. ≈ Bară de lemn prevăzută la
capete cu câte o gaură în care intră carâmbii
de sus ai loitrelor carului; dispozitiv de
scânduri folosit pentru a separa oile. – sl.
raskolŭ.
Răscopt, adj. ≈ Învechit.
Răscovăi, vb. ≈ A ura de Anul Nou la
casele fetelor.
Răscruce, s.f. ≈ partea carului de care
se prind şleaurile.
Răsfloci, vb. ≈ a se răsfăţa.
Răspăr, s.n. ≈ Potrivnic, ostil; echivoc.
Răspica, vb. ≈ A străbate, a despica.
(fig.) A analiza, a rosti, a pronunţa clar,
lămurit, limpede.
Răsti, vb. ≈ A striga.
Răstoacă, s.f. ≈ Loc, gârlă unde o apă
este puţin adâncă; braţ al unui râu abătut din
matca lui şi secat pentru a putea prinde peşte.
– sl. *rastokŭ.
Răsucea, s.f. ≈ Unealtă de lemn pentru
răsucit firele.
Răsură, s.f. ≈ Cotă adiţională la dări, în
Ţările Române, în sec. XVIII-XIX, din care se
făcea plata dregătorilor.
Rătinar, s.m. ≈ Arbust de pădure.
Rătuti, vb. ≈ a se zăpăci, a se ameţi.
Răvaş, s.n. ≈ Scrisoare, bilet, răboj. –
magh. rovás = răboj.
Răvăşit, s.n. ≈ alegerea oilor după
semnele de apartenenţă şi împărţirea
produselor lactate.
Răzbel, s.n. ≈ Război. – război (refăcut
după lat. bellum).
Răzlog, s.m. ≈ Despicătură lungă din
trunchiul unui copac, întrebuinţată la facerea
gardurilor. – sl. razlogŭ.
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Rudar, s.m. ≈ Denumire dată, în Ţările
Române, unor lucrători (ţigani) care
confecţionau obiecte din lemn; meşter care
lucrează din lemn albii, linguri, fuse etc.;
căutători de aur în albiile unor râuri. – bg.
rudar.
Rudă, s.f. ≈ Prăjină, par; oişte, proţap. –
sb. ruda.
Rugioară, s.f. ≈ Custură veche.
Rumân, s.m. ≈ Ţăran, om, persoană;
iobag, şerb, vecin. – lat. romanus.
Rumânie, s.f. ≈ Iobăgie, şerbie,
vecinătate, vecinie; servitute.
Ruptaş, s.m. ≈ Contribuabil care, plătind
darea numită ruptă, era scutit de orice bir.
Ruptoare, s.n. ≈ Sumă fixă, globală,
plătită anual vistieriei statului de către
contribuabili şi negustorii străini; înţelegere
asupra preţului de vânzare-cumpărare; durere
mare de şale. – rupt + suf. -oare.

Retevei, s.n. ≈ Bucată scurtă de lemn;
scurtătură. – et. nec.
Reveneală, s.f. ≈ Umezeală, jilăveală din
pământ sau din atmosferă; răcoreală.
Revent, s.m. ≈ Plantă erbacee cu frunze
mari şi flori mici, verzui, cu rădăcina şi
rizomul cu un gust foarte amar, întrebuinţate
în medicină ca purgativ; rubarbă (Rheum
officinale); purgativ obţinut din rădăcina şi
rizomul acestei plante. – tc. râvend.
Riştov, s.n. ≈ Hrisov, act vechi.
Roată, s.f. ≈ Unitate militară cu un
efectiv aproximativ egal cu cel al unei
companii. – rus. rota.
Robanc, s.n. ≈ Gealău. – germ.
Rauhbank.
Roboată, s.f. ≈ muncă pe care o prestau
(de câteva ori pe săptămână) ţăranii săraci din
Ţările Române în folosul boierilor; clacă,
boieresc; muncă, activitate neîntreruptă (şi
grea). – sl. robota.
Roboti, vb. ≈ A munci din greu.
Rociu, s.n. ≈ Plasă în formă de sac (de
prins peşte sau fiare). – magh. racs = plasă.
Rodan, s.n. ≈ roată cu care se învârteşte
fusul de la vârtelniţă.
Rost, s.n. ≈ Spaţiu în formă de unghi,
format la războiul de ţesut între firele de
urzeală ridicate de iţe şi cele rămase jos, prin
care se trece suveica cu firul de bătătură.
Rostui, vb. ≈ a aşeza, a aranja aşa cum
trebuie; a face ordine; a se căsători.
Roşii, s.m. ≈ Corp de trupă de călăreţi
sau de pedestraşi în vechea armată a
Moldovei, compus din boierii de ţară (cu
uniformă de culoare roşie); ostaş din acest
corp de trupă. – lat. roseus.
Rotocol, s.n. ≈ Imagine, contur, figură
sau corp în formă de disc, de cerc sau de inel.
Rovină, s.f. ≈ Groapă, adâncitură,
surpătură de teren, râpă (mocirloasă); loc
mlăştinos; mlaştină, mocirlă. – bg. rovina.
Rubar, s.n. ≈ Confruntare, comparaţie.
Rubia, s.f. ≈ Numele unei monede
turceşti de aur, emisă spre sfârşitul Evului
Mediu, care a circulat în Ţările Române în
prima jumătate a sec. XIX. – tc.
rubya.[rubiele refecate = găurite].

S

Saca, s.f. ≈ Butoi aşezat pe un cadru cu
două sau cu patru roţi, cu care se transporta
apa de la fântână sau de la râu. – tc. saka =
sacagiu.
Sacagiu, s.m. ≈ Persoană care transporta
în trecut apă (potabilă) cu sacaua, pentru a o
vinde. – saca + suf. –giu.
Sachelar, s.m. ≈ Grad onorific în
ierarhia preoţească. – ngr. sakellários.
Saia, s.f. ≈ adăpost pentru vite, în
special, pentru oi.
Saivan, s.n. ≈ Adăpost de iarnă pentru oi
(sau pentru vite); perdea. – tc. sayvan.
Salavăţ, s.n. ≈ Formulă religioasă
mahomedană; obiect pe care se săpa o astfel
de formulă şi care se folosea ca talisman.
(pop., la Piatra !) Vorbire de-a grămada,
atunci când oamenii au băut şi nu se mai
înţeleg bine. – tc. salevat.
Samar, s.n. ≈ Şa mare de povară, fără
scări, care se pune pe măgari şi pe catâri; (p.
ext.) încărcătură care se aşează pe spatele unui
animal de povară. Laţ de sprijin pe care se
pun căpriorii acoperişului unei case. – bg.,
scr. samar.

386

ENCICLOPEDIA ARGEŞULUI ŞI MUSCELULUI
Sărindar, s.n. ≈ (În religia creştină
ortodoxă) Rugăciune de pomenire făcută de
preot patruzeci de zile în şir pentru morţi,
pentru iertarea păcatelor, pentru bolnavi etc.;
plată pentru aceste rugăciuni. –ngr. sarandári.
Sâlnic, adj. ≈ Care n-are poftă de nimic.
Sângeap, s.n. ≈ Cinzeacă; sticlă sau cană
cu capacitatea de 0,16 l.
Sângerete, s.m. ≈ Cârnat preparat din
carne de porc, limbă, inimă, amestecate cu
sângele animalului.
Sânjorj, s.m. ≈ Crenguţă de fag care se
prinde la poarta gospodăriei de sărbătoarea Sf.
Gheorghe.
Sbughi, vb. ≈ A lua-o repede la fugă.
Scala, s.f. ≈ Vamă, schelă. – tc. işkele.
Scalniţă, s.f. ≈ uscătoare de prune (prin
fum).
Scaloi, s.m. ≈ Copil zburdalnic, vioi,
neastâmpărat.
Scaraibe, s.f. ≈ Membre.
Scarpeţi, s.m. ≈ Încălţăminte uşoară de
postav, de dimie, de pâslă sau de lână
împletită; papuci, cipici, târlici.
Scaun, s.n. ≈ Reşedinţa monarhului sau
a cârmuirii; capitala unui stat. – lat. scamnum.
Scălâmba, vb. ≈ A face grimase, a se
schimonosi; a se urâţi, a se sluţi.
Scămoşa, vb. ≈ A se face scame, a se
face ca scama, a se destrăma (în urma uzurii,
a unui defect de fabricaţie etc.).
Scări, s.f. ≈ Cele două inele de fier
prinse de o parte şi de alta a şeii în care
călăreţul îşi sprijină piciorul. – lat. scala.
Scăunaş, s.m. ≈ Negustor intermediar
de vite sau de cereale.
Scâlcia, vb. ≈ a (se) deforma; (fig.) A
pronunţa incorect cuvintele; a schimonosi, a
poci.
Scârci, s.m. ≈ Strugure mic; ciorchine de
strugure.
Scârcium, s.n. ≈ Scrânciob, leagăn,
dulap.
Schelă, s.f. ≈ Construcţie auxiliară
provizorie, metalică sau de lemn, servind ca
suport muncitorilor care lucrează la înălţime.
– scr. skela, bg. skelja.
Scherlăi, vb. ≈ A schelălăi.

Sameş, s.m. ≈ Funcţionar administrativ
din trecut, îndeplinind funcţia de contabil,
casier şi strângător de biruri pe judeţ.
Administrator sau logofăt de moşie.
Sanchiu, adj. ≈ ursuz, posac.
Sapin, s.n. ≈ unealtă formată dintr-o
cange de oţel fixată într-o coadă de lemn,
întrebuinţată la manevrarea buştenilor; ţapină.
Sarahol, s.m. ≈ Salahor. Muncitor
necalificat, plătit cu ziua, care lucrează mai
ales la construcţii de case, de şosele etc. (în
trecut) Ţăran scutit de dări, pus de domnie la
dispoziţia Porţii Otomane pentru repararea
cetăţilor turceşti, întreţinerea drumurilor şi
pentru alte munci grele. [var. salaor] – tc.
salahor.
Sarbăd, adj. ≈ Cu gust neplăcut; care a
început să se acrească, să se strice (vorbind de
lapte).
Sarsacotea, s.m. ≈ diavol, drac, sarsailă.
Sarsana, s.f. ≈ bagaj, greutate, povară.
Săbaş, s.n. ≈ purtare, aspect, înfăţişare.
– magh. szabás.
Săbui, vb. ≈ a croi, a ciopli, a lucra; a
asemăna.
Sădilă, s.f. ≈ Săculeţ în care se pune
caşul pentru a se scurge zerul din el; sidilă.
Săin, adj. ≈ (despre lână, blană) de
culoare cenuşie-roşcată. – sl. sini.
Sălaş, s.n. ≈ Adăpost unde cineva capătă
temporar găzduire; construcţie rudimentară
făcută în câmp şi folosită ca adăpost temporar
pentru oameni şi animale; locuinţă, casă; mică
aşezare de ţigani (nomazi); grup de familii de
ţigani (nomazi) sub conducerea unui vătaf. –
magh. szállás.
Sămulastră, s.f. ≈ Plantă răsărită din
boabele rămase pe ogor.
Sărar, s.n. ≈ Vas mic de pământ în care
se păstrează sarea; solniţă.
Sărăcustă, s.f. ≈ Pomană făcută mortului
la 40 de zile; sărindar. – v.sl. sarakusti < gr.
Sărădău, s.f. ≈ scăldătoare.
Sărăntoc, s.m. ≈ Om sărac.
Săricică, s.f. ≈ Şoricică, arsenic –
pulbere fină, albă, cu miros de usturoi, foarte
toxică pentru om.
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Scovârda, vb. ≈ A se încovoia la mijloc,
a se scoroji.
Scovergă, s.f. ≈ Gogoaşă.
Scrădit, adj. ≈ (despre carne, pâine,
porumb şi alte alimente) Care s-a copt prea
tare; care s-a ars.
Scrinteală, s.f. ≈ Ţicneală.
Scripete, s.m. ≈ dispozitiv pentru
mişcarea iţelor la ţesăturile simple, format din
două roţi cu diametre diferite dispuse pe
acelaşi ax şi formând un bloc comun situat
deasupra războiului de ţesut. – bg. skripec.
Scrivit, adj. ≈ Smiorcăit, plângăcios,
plângăreţ, răsfăţat. (despre oameni) plăpând.
Scroambă, s.f. ≈ Cizmă grosolană sau
nepotrivită pe picior; încălţăminte foarte
uzată. – ucr. şkrab.
Scrob, s.n. ≈ Zăpadă îngheţată.
Scumpie, s.f. ≈ Liliac (Cotinus
coggygria). – pol. skapia.
Scura, vb. ≈ a izbăvi, a răscumpăra.
Scurtă, s.f. ≈ Haină groasă, de obicei
vătuită sau îmblănită, lungă până deasupra
genunchilor.
Scurteică, s.f. ≈ Haină de stofă, de
obicei îmblănită, lungă până la (sau până sub)
genunchi, purtată mai ales la ţară.
Scuteală, s.n. ≈ Adăpost; privilegiu de a
nu presta anumite servicii, de a nu plăti
anumite dări.– scuti + suf. -eală.
Scutelnic, s.m. ≈ (În Evul Mediu, în
Ţara Românească şi Moldova) Ţăran care, în
schimbul unor obligaţii suplimentare faţă de
domn sau de stăpânul de moşie, era scutit de
plata birului domnesc. – scuti + suf. -elnic.
Scuţ, s.m. ≈ Ţurţur de gheaţă.
Sec, adj. ≈ lipsit de apă; care s-a uscat;
neastâmpărat.
Semănărie, s.f. ≈ Răsadniţă; dare pe
câmpurile semănate cu cereale.
Serdar, s.m. ≈ (În sec. XVII-XVIII, în
Ţara Românească şi Moldova) Comandant de
oaste, mai ales de călărime; (în sec. XVIIIXIX) boier de rang mijlociu. – tc. serdār.
Sfanţ, s.m. ≈ Veche monedă austriacă
de argint având valoarea de aproximativ doi
lei, care a circulat şi în Ţările Române la

Schilă, s.f. ≈ Drum principal, „la linie”.
Schiler, s.m. ≈ Dregător domnesc,
conducător al unui punct vamal (din preajma
unei ape) în Evul Mediu, în Ţările Române.
Schilomoni, vb. ≈ (despre copii) A se
schimonosi; a se scălâmbăia.
Schimnic, s.m. ≈ Călugăr care duce o
viaţă aspră, de privaţiuni, departe de lume;
pustnic. – sl. skiminikŭ.
Schirnov, adj. ≈ om slăbănog, lipsit de
forţă.
Schit, s.n. ≈ Mănăstire mică sau aşezare
călugărească situată într-un loc retras;
călugării dintr-o astfel de mănăstire. – sl.
skitŭ.
Scob, s.n. ≈ adâncitură, gaură, zănoagă.
– bg. skob.
Scoc, s.n. ≈ Canal, jgheab prin care
curge apa pentru a pune în mişcare roata morii
sau a joagărului; lăptoc, uluc. – scr. skok.
Scochină, s.f. ≈ vale strâmtă şi adâncă,
săpată de şuvoaiele care vin de la munte.
Scociorî, vb. ≈ A săpa în ceva făcând o
gaură, o adâncitură; a râcâi; a scormoni, a
răscoli.
Scodoli, vb. ≈ a scoate mâncarea dintre
dinţi, a scobi.
Scofală, s.f. ≈
Pricopseală, folos,
ispravă.
Scofâlcit, adj. ≈ Foarte slab, cu obrajii
uscaţi; (p. ext.) bătrân sau îmbătrânit.
Sconat, adj. ≈ Isteţ, grozav.
Scopi, vb. ≈ a castra un animal. – sl.
skopiti.
Scorbeli, vb. ≈ a căuta, a cotrobăi, a
răscoli.
Scorboroşi, vb. ≈ (despre trunchiurile
copacilor) A deveni
scorburos.
Scorobaie, s.f. ≈ Râpă; vale adâncă şi
îngustă.
Scoroci, vb. ≈ A scormoni, a zgândăra.
Scoroji, vb. ≈ a se coji, a se descuama, a
se jupui.
Scotoci, vb. ≈ A căuta, a cotrobăi.
Scovardă, s.f. ≈ Epitet pentru o persoană
foarte slabă, scofâlcită. – sl. skovrada = tigaie.

388

ENCICLOPEDIA ARGEŞULUI ŞI MUSCELULUI
Slai, s.n. ≈ Fiecare dintre cele două
scânduri care leagă tălpile unei sănii; partea
de scândură care închide prispa.
Slaniţă, s.f. ≈ Leasă.
Sleamă, s.f. ≈ Culme de deal.
Sleme, s.f. ≈ Stâlp de lemn sau de bârnă,
par, prăjină, scândură etc. folosite în diferite
lucrări de construcţie (la casele şi acareturile
ţărăneşti); schelăria podului unei case; paiele
de pe vârful caselor acoperite cu snopi.
Slinos, adj. ≈ murdar, jegos. – sb. slina.
Sloată, s.f. ≈ Fulguială, ploaie măruntă
amestecată cu zăpadă, lapoviţă. – ngr. σλότα.
Sloi, s.n. ≈ Bucată mare de gheaţă care
pluteşte pe apă; bucată de ceară, de seu etc.
închegată prin răcire. – bg. sloj.
Slon, s.n. ≈ Şopron; adăpost pentru vite.
– sb. slom.
Sluger, s.m. ≈ Dregător în Ţara
Românească şi Moldova însărcinat cu
aprovizionarea curţii domneşti şi a armatei
(rangul şi atribuţiile variind de la o epocă la
alta şi de la un principat la altul); rang, titlu
purtat de acest dregător. – sb. služar.
Slut, adj. ≈ (Om) mutilat, schilodit,
infirm, diform, pocit; (p. ext.) (om) foarte
urât, hâd. – ucr. slutyj.
Smagă, s.f. ≈ Vigoare, vlagă. – bg.
snaga = statură.
Smetie, s.f. ≈ Nuia lungă; (fig.) o fată
subţirică.
Smicea, s.f. ≈ Nuia.
Smidă, s.f. ≈ Desiş format din arbori
tineri sau din tufe de spini, de zmeură.
Smiorcăi, vb. ≈ A se face că plânge; a
scânci.
Smocoiu ≈ mâncare făcută din urdă, caş
dospit şi unt.
Smocoti, vb. ≈ (despre puii de animale)
A suge cu lăcomie, zbătându-se; a smocăi;
(despre sugari) a mişca buzele imitând suptul.
Smotocit, adj. ≈ Care are părul ciufulit.
Smreduială, s.f. ≈ Contaminare,
molipsire.
Snagă, s.f. ≈ Dinamism, energie, forţă,
impetuozitate, nărav, putere, robusteţe, tărie,
vigoare, vitalitate, vlagă.

începutul sec. XIX; monedă măruntă, ban,
para. – germ. Zwanzig[er].
Sfarogi, vb. ≈ A se scoroji.
Sfat, s.n. ≈ Adunare de oameni întruniţi
pentru a delibera, a lua hotărâri sau (în trecut)
a ajuta la conducerea ţării; conversaţie,
taifas.– sl. sŭvĕtŭ.
Sfâcâit, adj. ≈ (despre oameni) Care se
grăbeşte; care se mişcă cu repeziciune.
Sfârlă, s.f. ≈ Bot, rât; animal slab.
Sfârlogit, adj. ≈ (despre oameni, faţa sau
pielea lor) Zbârcit, ofilit, uscat.
Sfitanţie, s.f. ≈ Chitanţă.
Sfoară, s.f. ≈ Măsură oficială folosită
altădată pentru suprafeţele de teren (a cărei
valoare a variat după epoci); bucată (mică) de
teren agricol, de pământ de cultură. Sfoară de
moşie = moşie mică, moşioară. – ngr. sfóra.
Sfori, vb. ≈ A măsura suprafeţe de teren
cu ajutorul unei sfori.
Sfrenţie, s.f. ≈ Sifilis.
Sglăvoacă, s.f. ≈ Moacă, babă (Cottus
gobio). – sb. glàvoc.
Sictir, interj. ≈ (arg.; în expr.) Hai sictir
! = pleacă ! marş de aici !; A da cu sictir = a
sictiri. – tc. siktir.
Silişte, s.f. ≈ Denumire dată în Evul
Mediu, în Ţările Române, locului pe care
fusese sau pe care era aşezat un sat; vatra
satului; loc necultivat, bun pentru cultura
cerealelor, sau loc plantat cu pomi (în
apropierea sau în vatra satului). – sl. selište.
Simbrie, s.f. ≈ Răsplată în bani (sau în
natură) care se dădea unei persoane angajate
pentru un timp în serviciul cuiva; salariu,
leafă.
Sin ≈ (Particulă care precedă prenumele
tatălui şi intră în componenţa numelui de
familie al copiilor) Fiu, fiul lui... – sl. synŭ.
Sinet, s.n. ≈ Act, document; zapis,
hrisov; adeverinţă, chitanţă; poliţă. – tc. senet.
Sipiligă, s.f. ≈ Sapă mică, cu lama
îngustă, având adesea doi sau trei colţi la
partea opusă tăişului, folosită mai ales în
lucrări de legumicultură; săpăligă.
Siripi, vb. ≈ a împrăştia fânul cosit
pentru o uscare rapidă; a risipi.
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partea cerebrală a caşalotului şi se
întrebuinţează la fabricarea lumânărilor. – rus.
spermancet.
Spetează, s.f. ≈ scândurică cu care se
ridică firele de urzeală, când se ţese cu
alesături; fiecare dintre cele două braţe ale
vatalelor.
Spetie, s.f. ≈ Muşchi de la piciorul din
faţă al unui animal sacrificat.
Spilcui, vb. ≈ A-şi îngriji în mod
deosebit (şi exagerat) înfăţişarea şi ţinuta; a se
găti, a se dichisi (excesiv).
Spiţă, s.f. ≈ Fiecare dintre bucăţile de
lemn sau dintre barele subţiri de metal care
leagă cercul sau obezile unei roţi de butucul
sau de centrul ei; stinghie, spetează. – bg., scr.
spica.
Sporovăi, vb. ≈ A povesti fără încetare,
a trăncăni.
Spovedi, vb. ≈
A mărturisi unui
duhovnic greşelile făptuite spre a obţine
iertarea lor; a se destăinui. – sl. ispovĕdati.
Spurcaci, s.m. ≈ burete mic, de culoare
roşcată, comestibil, care creşte la margine de
pădure.
Stareţ, s.m. ≈ Călugăr care conduce o
mănăstire; egumen. – sl. starici.
Staroste, s.m. ≈ Conducător al unei
corporaţii, al unei bresle din trecut; (p. gen.)
conducător, şef, fruntaş; (p. ext.) persoană
care conduce ceremonia nunţii. – sl. starosta.
Stavrofor, s.m. ≈ Preot sau arhimandrit
(în biserica ortodoxă) care poartă, ca distincţie
ecleziastică, o cruce (de aur) pe piept. – ngr.
stavrofóros.
Staul, s.n. ≈ grajd sau adăpost (pentru
oi). – lat. stab(u)lum.
Stăuină, s.f. ≈ Loc cu iarbă grasă;
saivan pentru oi; adăpost (în forma: stoină)
loc unde dorm noaptea vitele în timpul verii;
sălaş.
Stânjen, s.m. ≈ Unitate de măsură pentru
lungime, folosită înaintea introducerii
sistemului metric, care a variat, după epocă şi
regiune, de la 1,96 m la 2,23 m; lungime sau
cantitate de material corespunzătoare acestei
unităţi de măsură. – bg. stă(n)žen.

Snamenie, s.f. ≈ Fiinţă (imaginară) urâtă
şi rea; iazmă. – scr. znamenje = semn.
Sobol, s.m. ≈ cârtiţă.
Sobor, s.n. ≈ Adunare, întrunire,
consfătuire; sfat. (Bis.) Sinod; Slujbă
religioasă ortodoxă oficiată de un număr mare
de clerici. – sl. sŭborŭ.
Socri, vb. ≈ a bate la cap pe cineva.
Sodom, s.n. ≈ Mulţime (de oameni, de
animale); prăpăd, nenorocire, pustiire; (p.
ext.) potop. – sl. sodomŭ.
Solomoneală, s.f. ≈ Vrăjitorie.
Soltar, s.m. ≈ Sortator forestier.
Sorbăcăi, vb. ≈ a sorbi cu zgomot.
Soroace, s.n. ≈ Pomeni făcute la termene
fixe; ursită, soartă; prevestire. – sl. sŭrokŭ.
Soroc, s.n. ≈ Termen fixat pentru
săvârşirea unei acţiuni sau pentru îndeplinirea
unei obligaţii; ursită, soartă; prevestire. – sl.
sŭrokŭ.
Soroci, vb. ≈ A planifica, a fixa un
termen. A ursi, a sorti; a descânta, a meni. –
soroc.
Spată, s.f. ≈ piesă la războiul de ţesut,
formată din două stinghii între care sunt fixate
o serie de spiţe verticale subţiri, paralele între
ele, prin care sunt petrecute firele urzelii şi cu
care se bate pânza, pentru a îndesa fiecare fir
nou de bătătură. – lat. spatha.
Spătar, s.m. ≈ (În Evul Mediu, în Ţara
Românească şi Moldova) Dregător la curtea
domnească care purta la ceremonii sabia şi
buzduganul domnului, iar, mai târziu, avea
comanda cavaleriei – ngr. spathários.
Spâldare, s.f. ≈ Tocătura rămasă din
meliţatul inului/cânepii, după obţinerea
fuiorului.
Spânzurat, s.m. ≈ Păhărel în formă de
sticluţă, cu gâtul strâmt şi lung, legat la gât cu
o sfoară, din care se bea o băutură alcoolică
sau se scoate băutura din butoi.
Spârcâi, vb. ≈ A defeca, a ieşi, a
murdări.
Spelb, adj. ≈ (despre oameni) Palid;
galben. (despre ochi) Lipsit de o culoare
precisă şi de expresie; spălăcit.
Spermanţet, s.n. ≈ Substanţă de culoare
albă cu aspect de ceară care se extrage din
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Strămătură, s.f. ≈ Lână toarsă şi vopsită
în diferite culori, folosită la ţară la ţesut, la
cusut şi la brodat; stramă.
Streche, s.f. ≈ Fuga animalelor înţepate
de muşte. – bg. străk.
Strelice, s.f. ≈ Fărâmă, fir, pic, picătură,
pişcătură, strop.
Strepezi, vb. ≈ a produce o senzaţie
neplăcută prin consumul unor fructe acre. –
lat. *extorpidire.
Strof, s.n. ≈ Amendă.
Stroflocit, adj. ≈ Ciufulit, zburlit; certat.
Strungă, s.f. ≈ loc îngrădit la stână;
deschizătură îngustă prin care trec oile una
câte una la muls.
Strungăreaţă, s.f. ≈ Spaţiu mare între
dinţi.
Stupă, s.f. ≈ Nume dat firelor de cânepă
rămase între dinţii daracului după scoaterea
fuiorului. – lat. stuppa.
Subcârmuitor,
s.m.
≈
Persoană
subordonată unui cârmuitor, care conducea o
subcârmuire.
Sucală, s.f. ≈ unealtă cu ajutorul căreia
se deapănă pe ţevi firul pentru războiul de
ţesut. – bg. sb. sukalo.
Sucăli, vb. ≈ a sta pe capul cuiva; a
cicăli. – sb. sukalo.
Sud ≈ Judeţ; judecată. – sb. sud.
Sudit, s.m. ≈ Locuitor din Ţările
Române aflat sub protecţia unei puteri străine,
având prin aceasta dreptul la o jurisdicţie
specială, la anumite privilegii fiscale etc., de
care nu se bucurau pământenii. – it. suddito.
Sudui, vb. ≈ A ocărî, a certa, a înjura. –
magh. szidni.
Suferi, vb. ≈ A pătimi; a îndura, a
suporta. – lat. pop. sufferire.
Suhar, s.n. ≈ Lemn uscat.
Suhat, s.n. ≈ Loc necultivat pe care
creşte iarbă şi unde pasc vitele; păşune; imaş;
izlaz. Apă puţin adâncă, unde se adapă vitele;
adăpătoare. – bulg., sb. suvat.
Sulă, s.f. ≈ unealtă cu care se aleg firele
la războiul de ţesut. – lat. subula.
Suleală, s.f. ≈ Cusătură rară.
Sulemenită, adj. ≈ Fardată; boită pe faţă.

Stârc, s.m. ≈ Nume dat mai multor
specii de păsări de baltă cu ciocul, gâtul şi
picioarele lungi şi de obicei cu un smoc de
pene pe cap (care se hrănesc cu peşte). –
sl. strŭkŭ.
Stârcit, adj. ≈ Strâns, ghemuit;
pipernicit, nedezvoltat; strivit.
Stârminos adj. ≈ Stâncos; ţuguiat.
Stârpi, vb. ≈ a pierde capacitatea de a
mai procrea sau de a mai da lapte; a deveni
stearpă; (despre pământuri, livezi etc.) a
deveni neroditor.
Stearpă, adj. ≈ (despre pământ, locuri
etc.) Care nu rodeşte (suficient), care nu este
productiv; neroditor. – et. nec.
Steghie, s.f. ≈ Ger cumplit.
Steregiu, s.n. ≈ Ţurţur de funingine
care rămâne pe coş; (p. ext.) funingine. – lat.
*stiliginea.
Stoarce, vb. ≈ A strivi. – lat. extorquere.
Stobor, s.m. ≈ Fiecare dintre parii sau
dintre scândurile înguste (cu vârful ascuţit)
din care se fac gardurile; ulucă. – bg., scr.
stobor.
Stol, s.n. ≈ Grup (mare) de păsări
zburătoare de acelaşi fel. –ngr. stólos = flotă.
Stolnic, s.m. ≈ (În Evul Mediu, în Ţara
Românească şi Moldova) Dregător care purta
grija mesei domneşti, fiind şeful bucătarilor,
al pescarilor şi al grădinarilor; persoană care
conduce nunta şi serveşte nuntaşii la masă. –
sl. stolĩnikŭ.
Strajă, s.f. ≈ Pază, apărare, scut. – sl.
straža.
Straiţă, s.f. ≈ traistă.
Stramă, s.f. ≈ Fir destrămat dintr-o
ţesătură; destrămătură, strămătură.
Străfiga, vb. ≈ a strănuta.
Străgăneală, s.f. ≈ Multă muncă şi
preocupare, strădanie.
Străgăni, vb. ≈ A chinui; a sâcâi, a
şicana.
Străjer, s.m. ≈ Persoană care avea
obligaţia să păzească graniţele (muntoase), în
schimbul unor avantaje fiscale; paznic, strajă.
– strajă + suf. -ar.
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sulei.

Suli, vb. ≈ a însăila; a coase cu ajutorul

Şaliu, s.n. ≈ Stofă groasă de lână sau de
păr de capră care se producea în Angora;
camelot. – tc. şali.
Şamalagea, s.n. ≈ Stofă vărgată de
Damasc ţesută din bumbac şi mătase < Şam =
Damasc + alagea = stofă vărgată de mătase.
[Stroeşti].
Şandrama, s.f. ≈ Construcţie primitivă
de scânduri; (p. ext.) clădire veche,
dărăpănată, gata să se dărâme. Încăpere de
scânduri, făcută de obicei în spatele casei şi
care serveşte pentru păstrarea uneltelor,
pentru adăpostirea vitelor etc., şopron. – tc.
sundurma = prispă.
Şantaliu, s.m. ≈ Om schiop.
Şantrapă, s.f. ≈ Femeie care promite, dar
nu se ţine de cuvânt.
Şar, s.n. ≈ Vopsea, culoare. – magh. sár.
Şarlă, s.f. ≈ javră, potaie. – fr. Charles
(nume propriu).
Şărpălău, s.m. ≈ Şarpe.
Şătrar, s.m. ≈ Ţigan nomad; negustor
ambulant care vinde în bâlciuri, la şatră; titlu
dat boierului care avea în pază corturile unei
tabere în timp de război. – şatră + suf. -ar.
Şchiau, s. m. ≈ Bulgar.
Şedea, vb. ≈ A avea locuinţa, domiciliul
undeva; a locui, a domicilia. – lat. sedere.
Şerb, s.m. ≈ (În orânduirea feudală)
Ţăran legat de pământul moşierului,
depinzând cu persoana şi cu bunurile sale de
acesta; iobag. – lat. servus.
Şerteaţă, s.n. ≈ Os mic, triunghiular, de
la extremitatea inferioară a sacrumului; noadă,
coccis.
Şest, adv. ≈ (Pe) furiş; în mod fraudulos.
– rus. şest'.
Şestină, s.f. ≈ Loc neted pe vârful unui
munte.
Şetrar, s. m. ≈ Titlu dat boierului care
avea în grijă corturile domneşti (şi tunurile) şi
asigura aprovizionarea armatei în timp de
război.
Şip, s.n. ≈ Rădăcină de măsea.
Şiroi, s.n. ≈ Şuviţă (abundentă) de lichid
care curge sau se prelinge de undeva. Torent
de apă care se scurge cu repeziciune şi

Suliman, s.n. ≈ Fard; sulimeneală. – tc.
sülümen.
Sumedru, s.m. ≈ Numele sărbătorii
creştine Sf. Dumitru, celebrată la 26
octombrie.
Supipan, adv. ≈ Nemişcat, înţepenit.
Suplică, s.f. ≈ Cerere, jalbă, plângere. –
fr. supplique, germ. Supplik, it. supplica.
Surată, s.f. ≈ prietenă bună, apropiată;
apelativ folosit de femeile de la ţară în
relaţiile dintre ele.
Surcea, s.f. ≈ Aşchie care sare când se
ciopleşte sau când se taie un lemn, surcel; (p.
ext.) vreasc, gătej, beţişor.
Surlă, s.f. ≈ Colibă (în câmp), de obicei
improvizată, de formă conică, construită din
pari de lemn şi acoperită cu stuf, paie, fân sau
coceni. – scr. surla, bg. zurla.
Surpat, adj, ≈ Mâncat, ros de ape;
prăpăstios, râpos; dărâmat, năruit; ruinat,
distrus, nimicit; (pop.) bolnav de hernie.
Surpitură, s.f. ≈ Ruină, dărâmătură;
(pop.) hernie.
Sutaş, s.m. ≈ (În sec. XVII, în Ţara
Românească) Membru al unei bresle fiscale
care plătea, singur sau împreună cu alţii, o
dare anuală de o sută de galbeni. – sută + suf.
-aş.
Suveică, s.f. ≈ piesă de lemn la războiul
de ţesut, de formă lunguiaţă, în interiorul
căreia se fixează ţeava pe care este înfăşurat
firul de bătătură şi cu ajutorul căreia se trece
acest fir prin rost pentru a ţese. – bg. sovalka.

Ş

Şabacă, s.f. ≈ broderie făcută (cu aţă
albă) la cămăşi, la feţe de masă etc. – tc.
şebeke.
Şagă, s.n. ≈ Glumă.
Şai, s.n. ≈ Un fel de postav alb, fin, din
care se făceau veşminte boiereşti şi din care se
mai fac pantaloni în unele regiuni ale ţării. –
tc. şayi.
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Şovârni, vb. ≈ A se mişca într-o parte şi
în alta.
Ştab, s.m. ≈ Persoană de vază pe plan
social; şef, conducător. –germ. Stab.
Şterpeli, vb. ≈ A sustrage ceva (cu
abilitate); a fura.
Ştim, s.n. ≈ Fire de lână (scurte şi de
proastă calitate) care rămân, după dărăcit, în
colţii daracului. – scr. štim.
Ştiofleac, s.m. ≈ Mărăcine; (fig.) om
naiv, nătăfleţ.
Ştiubeu, s.n. ≈ stup primitiv; trunchi
scorburos care serveşte ca ghizd la o fântână
mică.
Ştoalfă, s.f. ≈ femeie uşuratică, de
nimic.
Ştreaf, s.n. ≈ Amendă. – rus. štraf, germ.
Strafe.
Ştremeleaţă, s.f. ≈ Cârpă de şters vasele.
Ştremeleu, s.n. ≈ bâtă; furcă de tors.
Ştromeleag, s.n. ≈ Membru, penis.
Şufar, s.m. ≈ Mic dregător care se
îngrijea de bucătăria domnească.
Şuică, s.f. ≈ Peştişor argintiu; obleţ.
Şuleandră, s.n. ≈ Femeie îmbrăcată
neglijent.
Şulemendriţă, s.f. ≈ Şopârlă.
Şuşlete, s.m. ≈ Partea din faţă/spate la
căruţă.
Şuşoti, vb. ≈ A vorbi încet, în şoaptă; a
şopti (cuiva) la ureche.
Şuti, vb. ≈ (arg.) a fura. – ţig. şuto.
Şutili, vb. ≈ A amăgi, a linguşi, a
măguli; a înşela (cu promisiuni); a mângâia, a
dezmierda.

abundenţă pe locurile înclinate (în urma
ploilor mari sau a topirii zăpezilor).
Şiştar, s.n. ≈ vas de lemn cu toartă, cu
gura mai largă decât baza, folosit pentru muls
laptele sau pentru scurs zerul din caş. – v.sl.
sestarŭ.
Şiştav, adj. ≈ Bolnăvicios. şubred. – bg.
şiškav.
Şiţă, s.f. ≈ Bucată subţire de lemn
asemănătoare cu şindrila, dar mai scurtă decât
aceasta, folosită pentru căptuşirea şi
acoperirea caselor ţărăneşti, a cabanelor etc.;
(p. ext.) şindrilă. – scr. štica.
Şleau, s.n. ≈ Drum de ţară natural,
neamenajat, bătătorit de căruţe. – pol. szlak,
ucr. sljah.
Şnagă, s.f. ≈ Putere, vlagă; fire, nărav. –
sb. snaga.
Şneap, s.n. ≈ Codru de pâine; bucată
mare de mămăligă.
Şoacăţ, s.m. ≈ Calificativ injurios dat
străinilor, în special nemţilor. – scr. šokac.
Şoală, s.f. ≈ Vară, verişoară.
Şoapă, s.f. ≈ Şopron, adăpost; haină
lungă de dimie.
Şofar, s.m. ≈ Papură; rogoz; fân cu mult
rogoz. [var. şuvár] – ucr. šuvar, scr. ševar.
Şofârnog, adj. ≈ (Om) olog, hodorog,
care de abia merge. – rut. severnógiĭ = cu
picioarele curbe.
Şofilit, adj. ≈ Sfâşiat, zdrenţuit.
Şoimăneală, s.f. ≈ poceală; schilodeală.
Şoldâcăi, vb. ≈ A şchiopăta.
Şoldiu, adj. ≈ Strâmb de şale.
Şomârdoale, s.f. ≈ Terenuri frământate,
denivelate; hârtoape.
Şondromăneală,
s.f.
≈
Taifas;
ciondăneală, ceartă.
Şontâcăi, vb. ≈ A umbla greu,
şchiopătând; a şchiopăta.
Şontorog, adj. ≈ Şchiop.
Şopăcăi, vb. ≈ a vorbi şoptind.
Şopron, s.n. ≈ Adăpost pentru vite,
şopru, şură.
Şoricică, s.f. ≈ Otravă pentru şoareci;
şoricioaică.
Şoşoni, vb. ≈ A şopăcăi, a vorbi pe
şoptite.

T

Tabla (satului), s.f. ≈ Catagrafia satului.
– tc. tabla.
Tabla-başa, adv. ≈ Liber, fără teamă.
Tacâm de şa, s.n. ≈ Harnaşamentul
complet. – tc. takim.
Tacrir, s.n. ≈ Interogatoriu; procesverbal. – tc. takrir.
Tact, s.n. ≈ Simţ al măsurii. – germ.
Takt, fr. tact.
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Tănărog, s.n. ≈ Păşune, fâneaţă,
poieniţă, loc cultivat în pădure.
Tărărău, adv. ≈ (a merge) fără grijă, fără
o preocupare.
Tărăşenie, s.f. ≈ Întâmplare ciudată,
păţanie.
Tărbacă, s.f. ≈ prăjină de strâns fânul,
pârghie; bucluc, ceartă.
Tărtăcuţă, s.f. ≈ (fig.) Cap, fiinţă mică,
bondoacă.
Tăsmăluţă, s.f. ≈ Fir sau panglică de
mătase, de aţă de piele etc. – tc. tasma.
Tătarcă, s.f. ≈ Haină lungă, îmblănită,
purtată de tătari.
Tăvăli, vb. ≈ a (se) rostogoli, a (se) suci
pe o parte şi pe alta.
Tăvăni, vb. ≈ A face tavanul unei case.
Tâhoc, s.n. ≈ Târnăcop, teslă; rest
mărunţit de fân.
Tâlv, s.n. ≈ unealtă de forma unei pâlnii,
cu ţeavă lungă şi subţire, pentru scoaterea
ţuicii din butoi.
Tâmburit, adj. ≈ Mototolit, boţit.
Tânjală, s.f. ≈ Un fel de proţap care se
foloseşte pentru a prinde a doua pereche de
vite în jug, pentru a lega de jug uneltele
agricole cu tracţiune animală sau pentru a
transporta greutăţi mari.
Tânji, vb. ≈ A dori mult ceva. – sl.
tonziti.
Târboc, s.n. ≈ Plasă de pescuit în formă
de sac. – scr. trbuk.
Târfă, s.f. ≈ Femeie uşuratică.
Târhat, s.n. ≈ Povară; bagaj.
Târlă, s.f. ≈ Loc neîmprejmuit şi
neacoperit unde se odihnesc vitele sau oile în
timpul păşunatului; (p. ext.) stâna cu toate
dependinţele ei. – sb. trlo, bulg. trălo.
Târlici, s.m. ≈ Papuci moi de casă, fără
tocuri, confecţionaţi din postav sau din lână.–
tc. terlik.
Târlie, s.f. ≈ Sanie mică ţărănească.
Târmoacă, s.f. ≈ Mocirlă, noroi.
Târn, s.n. ≈ Mătură mare, făcută din
mărăcini sau din nuiele, cu care se mătură
curţile sau străzile. – sl. trŭnŭ.
Târnă, s.f. ≈ coş de nuiele cu fund oval,
prevăzut cu o toartă.

Tagă, s.f. ≈ Tăgăduială, tăgadă, negare;
contestare.
Taht, s.n. ≈ Staţie de poştă; poştă; tron
împărătesc; scaun domnesc. – tc. taht.
Taier, s.n. ≈ Taler, farfurie întinsă, blid.
– magh. tányér.
Taifas, s.n. ≈ Conversaţie familiară,
intimă, pe teme minore; flecăreală,
pălăvrăgeală plăcută. – ngr. taïfás.
Tain, s.n. ≈ Raţie de alimente. – tc.
tayin.
Taină, s.f. ≈ Mister; minune, miracol;
(fig.) loc ascuns, tăinuit; ascunzătoare, tainiţă.
– sl. tajna.
Talan, s.m. ≈ termen depreciativ pentru
un cal bătrân şi slab; gloabă. – tc. talan.
Tale, tălică, pron. pers. ≈ Dumneata.
Taler, s.m. ≈ Monedă de argint
(austriacă) care a circulat în trecut şi în Ţările
Române. – germ. Taller.
Talpă, s.f. ≈ fiecare dintre cele două
lemne groase, orizontale, care alcătuiesc
scheletul războiului de ţesut. – magh. talp.
Taman, adv. ≈ Întocmai, chiar.
Ţanaboaţă, s.f. ≈ Boacănă, gafă.
Tapă, s.n. ≈ Tăietura de începere a
doborârii unui arbore.
Tarniţă, s.f. ≈ Şa (ţărănească) de lemn
sau (rar) de piele, folosită la călărit sau la
transportul unei poveri; culme, coamă de
munte sau de deal în formă de şa. – ucr.
tarnyc'a.
Tasma, s.f. ≈ Lopată; fir sau panglică de
mătase, de aţă de piele etc. – tc. tasma.
Tăbliţă, s.f. ≈ Placă dreptunghiulară de
ardezie, înrămată în lemn, pe care scriau cu
condei de piatră şcolarii începători.
Tăfălog, adj. ≈ Cu mişcări încete,
molâu.
Tăgârţa, vb. ≈ a se agăţa de ceva.
Tăgârţă, s.f. ≈ traistă, sac; animal mic,
prăpădit.
Tăifăsui, vb. ≈ a pălăvrăgi. – ngr. taĭfas.
Tăineală, s.f. ≈ Sfat, taifas.
Tălălău, s.n. ≈ Zgomot, tărăboi.
Tălâmb, adj, ≈ prostănac, bleg, moale.
Tălpare, s.f. ≈ Bucată de piele sau de
stofă care se pune în încălţăminte.
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Testemel, s.n. ≈ Basma, tulpan, năframă.
– tc. testmal, bg. testemel.
Testimoniu, s.n. ≈ Mărturie, dovadă; act,
document doveditor; certificat, adeverinţă. –
lat. testimonium.
Teşi, vb. ≈ a netezi, a rotunji, a nivela
muchia sau vârful unui obiect ascuţit; a turti
(cu o lovitură) strâmbând sau aplecând pe o
parte; a se teme de ceva/cineva. – sl. tešon.
Teşi, vb. ≈ A se sfii, a se feri.
Teşmelit, adj. ≈ Murdar, superficial.
Tetraevangheliar, s.n. ≈ Parte a Bibliei,
recunoscută numai de creştini, care cuprinde
viaţa şi învăţătura lui Hristos. – sl. evangelije.
Tetraminie, s.f. ≈ Durată de timp egală
cu patru luni. – ngr. τετραμνιαïος.
Ticălos, adj. ≈ Necăjit, vrednic de milă,
nenorocit. – Ticală = mizerie.
Ticu, s.m. diminutivat ≈ Tătic, tată.
Tigoare, s.f. ≈ Om de nimic, ticălos;
fiinţă leneşă, puturoasă sau slabă, prăpădită.
Tigvă, s.f. ≈ Vas din coajă uscată de
dovleac. – bg., scr. tikva.
Tihoalsă, s.f. ≈ Animal bătrân fără
vlagă, înfometat.
Timnic, s.n. ≈ cămară, pivnicioară
situată în spatele casei.
Tindă, s.f. ≈ Încăpere mică situată la
intrarea caselor ţărăneşti; prispă, pridvor,
cerdac; pronaos. – lat. *tenda (< tendere).
Tindeiche, s.f. ≈ stinghie îngustă din
lemn sau de fier cu dinţi la ambele capete, cu
ajutorul căreia se ţine întinsă pânza la război
când se ţese.
Tinichea, s.f. ≈ Scândură subţire (de
brad). – tc. teneke.
Tipic, s.n. ≈ Obicei, tradiţie, normă,
regulă. Carte care cuprinde ansamblul
regulilor după care se oficiază slujbele
religioase; normă, regulă pentru oficierea
serviciului divin. – sl. tipikŭ.
Tiriplic, s.n. ≈ Bumbac folosit la brodat,
la ţesut sau împletit. – tc. tireiplik, sb. tiriplik.
Tirizie, s.f. ≈ Cântar.
Tist, s.n. ≈ Ofiţer; comandant, căpetenie.
– magh. tiszt.
Titifoi, adj. ≈ Scund, mic.

Târnosi, vb. ≈ A îndeplini, cu ritualul
prevăzut, slujba de inaugurare a unei biserici;
a sfinţi. – scr. tronosati.
Târomi, vb. ≈ a boli, a zăcea.
Târsână, s.f. ≈ zdrenţe de cârpe
aruncate; nojiţe de lână sau de păr de capră.
Târsini, vb. ≈ A învechi, a uza o haină.
Târş, s.n. ≈ Cracă pe care se clădesc
căpiţele de fân, din care se fac îngrădituri
primitive sau pentru căratul fânului pe coaste.
Târşală, s.f. ≈ loc în pădure unde s-au
tăiat copacii; curătură; înţelegere, compromis.
Târşog, s.m. ≈ Om neputincios.
Târtăi, vb. ≈ A drăcui, a înjura, a ocărî, a
râde.
Târtăneţ, adj. ≈ Scund şi îndesat.
Teacă, s.f. ≈ Apărătoare, toc; păstaie de
fasole. – lat. theca.
Teacăr, s.m. ≈ Derbedeu, golan,
haimana, vagabond.
Teasc, s.n. ≈ Presă manuală cu ajutorul
căreia se storc strugurii, seminţele plantelor
oleaginoase etc. pentru a se obţine mustul,
uleiul. – sl. tĕskŭ.
Tecşilă, s.f. ≈ Pungă de piele sau de
pânză în care se ţin tutunul, banii etc.; taşcă. –
ucr. taška, magh. táska.
Teică, s.f. ≈ jgheab din care beau apă
oile.
Teleagă, s.f. ≈ Căruţă lungită (cu patru
roţi) pentru transportarea lemnelor lungi. – sl.
telĕga.
Teleguţă, s.f. ≈ căruţă mică (cu două
roţi) care serveşte la transportul persoanelor
sau al unor poveri uşoare. – „Nici în căruţă,
nici în teleguţă.”
Telelelică, s.f. ≈ Femeie uşuratică.
Tencher, s.m. ≈ tânăr necăsătorit, liber şi
de capul lui; prost, bătut în cap, haimana.
Terfeloagă, s.f. ≈ Registru, catastif, carte
(veche, ruptă, zdrenţuită şi murdară).
Teriaş, s.n. ≈ Stâlp pentru telefoane.
Terpel, s.n. ≈ Târcol, raită; rând.
Teslim, s.n. ≈ Predare, capitulare. – sb.
teslim.
Teslimatisi, vb. ≈ A înmâna, a preda, a
pune la dispoziţie.
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Treanţă, s.f. ≈ Zdreanţă.
Treapăd, s.n. ≈ Alergătură multă încoace
şi încolo; zgomot produs de mersul unui cal în
trap sau de o persoană care calcă apăsat;
tropăit, tropăitură. (În Evul Mediu, în Ţara
Românească) Taxă sau amendă percepută de
la cei care nu-şi plăteau datoriile sau de la cei
care nu se înfăţişau la procesele în care erau
implicaţi.
Trevere, s.f. ≈ resturi din fructele stoarse
la teasc pentru must.
Triclet, adj. ≈ De trei ori blestemat.
Triod, s.n. ≈ Carte rituală creştină
cuprinzând cântările şi rugăciunile din cele 10
săptămâni dinainte de Paşti. – sl. triodi.
Troacă, s.f. ≈ Albie, copaie, covată
(scurtă şi lată). Vas de lemn (în formă de
jgheab, de ladă lungă etc.) în care se pune apa
sau mâncarea pentru animale. – germ. Trok.
Troală, s.f. ≈ femeie proastă.
Troienel, s.n. ≈ Ridicătură mică de
pământ.
Troiţa, s.f. ≈ Cruce mare de lemn sau de
piatră (împodobită cu picturi, sculpturi,
inscripţii şi uneori încadrată de o mică
construcţie), aşezată la răspântii, pe lângă
fântâni sau în locuri legate de un eveniment –
sl. troica.
Tron, s.n. ≈ Ladă în care ţăranii îşi
păstrează diverse obiecte, mai ales de
îmbrăcăminte; sicriu. – germ. Truh(e)n.
Troncăni, vb. ≈ a face zgomot; (fig.) A
trăncăni.
Troneci, s.n. ≈ lădiţă din lemn în care se
păstrează mălaiul.
Trupină, s.f. ≈ Tulpină. – bg., sb.
trupina.
Trupiţă, s.f. ≈ Parte a plugului alcătuită
din cormană, brăzdar şi plaz şi fixată de
cadrul plugului prin intermediul bârsei. – scr.
trupica.
Tuci, s.n. ≈ ceaun, vas (de fontă). – tc.
tuç (lit. tunç).
Tufan, s.m. ≈ Stejar tânăr (Quercus
pubescens).
Tuli, vb. ≈ A o lua din loc; a coborî. –
bg. tulja, scr. tuliti.

Titineasă,
s.f.
≈
Iarba-tatălui
(Sumphitum officinale); tătăneasă.
Tiugă, s.f. ≈ solniţă.
Tivilichie, s.f. ≈ Pieptar confecţionat din
piele cu blana în interior, împodobit cu
cusături, purtat de femeile de la ţară. – et. nec.
Tocăni, vb. ≈ a bate pe cineva la cap.
Tocmeală, s.f. ≈ Negociere, învoială.
Tofolog, adj. ≈ Indolent, molatic,
mototol.
Tologi, vb. ≈ a se tolăni pe iarbă. – ucr.
toločyty.
Tolomac, adj. ≈ Bleg, tont.
Tomni, vb. ≈ A se tocmi.
Tontovan, s.m. ≈ (Om) bleg, nătăfleţ,
nătărău, nătâng, neghiob, nerod, netot, prost,
prostănac, stupid, tont, tontălău.
Topliţă, s.f. ≈ Izvor, pârâiaş cu apă
caldă; ochi de apă caldă care nu îngheaţă
iarna. – sl. toplica.
Toporaş, s.m. ≈ Numele mai multor
plante erbacee cu flori albastre-violete, rar
roşietice sau albe; viorea (Viola).
Toporişcă, s.f. ≈ Topor cu coadă scurtă
(folosit altădată şi ca armă de luptă). – bg.
toporiška.
Torăi, vb. ≈ A vorbi fără încetare, vrute
şi nevrute.
Tort, s.n. ≈ Fir tors de cânepă, de in sau
de alte materii textile; torsătură. Pânză lucrată
(în casă) din fire de cânepă sau de in. – lat.
tortus < torquere.
Totorosi, vb. ≈ A vorbi mult, a trăncăni,
a flecări.
Trambala, vb. ≈ A se muta din loc în
loc. – fr. trimbaler.
Trampă, s.f. ≈ schimb în natură; troc;
(fam.) aranjament, afacere (prin intermediari).
– tc. trampa.
Trancă, s.f. ≈ femeie de nimic; neroadă.
Trăncănău, s.m.
≈
Om care
umblă/vorbeşte fără rost, flecar.
Trăncăni, vb. ≈ A vorbi mult şi fără rost,
a îndruga vrute şi nevrute; a flecări, a
sporovăi.
Trăsură, s.f. ≈ Linie de hotar între două
proprietăţi; suprafaţă de teren cu o lungime de
şase prăjini; droaşcă.
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Tulnici, vb. ≈ A se zăpăci, a se năuci, a
se buimăci.
Tulpan, s.n. ≈ Pânză (de bumbac, de
lână, de mătase) cu ţesătura foarte subţire şi
străvezie; muselină; basma în trei colţuri, cu
care femeile (de la ţară) îşi acoperă capul. –
ngr. tulpáni.
Tultuş, s.m. ≈ Prun cu fructe mici care
se coc spre sfârşitul toamnei, dând ţuicii de la
Poenărei o aromă şi o tărie aparte.
Tumbă, s.f. ≈ Mişcare de rotire totală a
corpului, cu capul înainte; rostogolire peste
cap. – ngr. tumba.
Tur, s.n. ≈ Parte a pantalonilor care
acoperă regiunea dorsală a corpului; (p. ext.)
partea dorsală a corpului omenesc. – scr. tur.
Tura-vura, interj. ≈ Cuvânt care indică o
vorbărie lungă şi fără rost, o discuţie inutilă.
Turcheaz, adj. ≈ Albastru verzui. – it.
turchese.
Tureatcă, s.f. ≈ Carâmb (la cizmă). Un
fel de ciorap fără talpă, făcut din dimie sau
din postav, care îmbracă piciorul de la gleznă
până la genunchi. [var. tureci].
Turişte, s.f. ≈ Resturi de nutreţ care
rămân în iesle sau pe locul unde au mâncat
vitele sau oile. Loc unde se dă oilor de
mâncare iarna; loc de odihnă al oilor şi al
vacilor.
Turiţă, s.f. ≈ Plantă erbacee cu tulpina în
patru muchii, cu flori albe sau verzi şi cu
fructe acoperite cu peri curbaţi la vârf, care se
agaţă de hainele oamenilor, de lâna oilor etc.
(Galium aparine). – scr. turica.
Turmac, s.m. ≈ Epitet dat unui om scund
şi îndesat sau înalt şi gras. – bg. turmak.
Turturuş, s.n. ≈ Puşculiţă din lut pentru
monede.
Turui, vb. ≈ A vorbi întruna şi repede
(fără a spune lucruri importante); a-i merge
gura ca o moară.
Tută, s.f. ≈ Câine leneş; persoană care
vorbeşte aiurea; leneş.

rezonanţă de formă trapezoidală, aşezată
orizontal (pe picioare), prevăzută cu coarde de
metal care sunt lovite cu două ciocănele
speciale. – germ. Zimbal, lat. cymbalum.
Ţanc, s.n. ≈ Beţişor crestat cu care se
măsoară laptele la stână sau ţuica în botă.
Ţandără, s.f. ≈ Aşchie, bucăţică (subţire
şi lunguiaţă) care se desprinde sau care sare
dintr-un lemn, dintr-o piatră etc. prin cioplire
sau spargere. – săs. zänder (< germ. Zunder),
magh. candra.
Ţapăn, adj. ≈ Puternic; înlemnit; mort. –
sl. čepĕnŭ.
Ţarc, s.n. ≈ Loc îngrădit (uneori
acoperit), unde se adăpostesc sau se închid
oile, vitele etc.; ocol; îngrăditură, gard de
nuiele, de spini etc. în jurul unei clăi de fân
pentru a o feri de vite; (p. ext.) suprafaţa
împrejmuită de acest gard. – alb. cark, gr.
tsárkos.
Ţarină, s.f. ≈ Câmp cultivat; ogor,
arătură. – scr. carina.
Ţăcălie, s.f. ≈ barbă mică şi ascuţită;
cioc, barbişon; oaie slabă; răgălie.
Ţăcăneală, s.f. ≈ Sminteală, ţâcneală.
Ţăcăti, vb. ≈ A mărunţi pământul.
Ţăgui, s.m. ≈ Ied până la un an; (fig.)
om cu barbă.
Ţăncuşă, s.f. ≈ Crestătură; băţ despicat
din lemn folosit pentru recunoaşterea
proprietăţii.
Ţăpoi, s.n. ≈ furcă mare cu două coarne
şi coadă lungă folosită pentru aşezarea fânului
în clăi sau în căruţă.
Ţăpui, s.m. ≈ Ţap de un an.
Ţăpure, s.m. ≈ Om care stă ridicat ca un
ţap.
Ţăst, s.n. ≈ Vas din pământ sau de fontă
de forma unui clopot în care se coace turta pe
vatra încinsă. – lat. *testum.
Ţâcnit, adj. ≈ smintit, zăpăcit. – sb.
ciknuti.
Ţâfnă, s.f. ≈ Pisc, vârf; arţag. – ngr.
tsífna.
Ţâfnos, adj. ≈ Îngâmfat, arogant;
supărăcios, capricios, arţăgos. – ţâfnă + suf. os.

Ţ

Ţambal, s.n. ≈ Instrument muzical
popular de percuţie, alcătuit dintr-o cutie de
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lapte.

Ţuţureală, s.f. ≈ Apă fiartă cu puţin
mălai.

Ţâlcâi, vb. ≈ a mulge oile fără prea mult

Ţâlfă, s.f. ≈ coama unui deal.
Ţâmburuc, s.n. ≈ Deschizătură în toarta
ulciorului prin care se bea apă.
Ţâră, s.f. ≈ Ruptură, zdreanţă.
Ţârâi, vb. ≈ A ploua mărunt.
Ţârcovnic, s.m. ≈ Persoană care are în
grijă curăţenia şi buna rânduială a unei
biserici; (p. ext.) cântăreţ, dascăl de biserică. –
sl. crŭkovřnikŭ.
Ţâşti, interj. ≈ Săritură vioaie.
Ţâştoc, s.m. ≈ Om tânăr şi iute.
Ţâţâi, vb. ≈ a tremura de frică.
Ţenchi, s.n. ≈ Limită, sfârşit; scop, ţel.
Ţever (ţevier), s.n. ≈ vas din lemn cu
baza mai mică în jos, pe unde trece, în
serpentine, conducta cu aburi de alcool, care,
în contact cu apa, se lichefiază, devenind
ţuică.
Ţicnit, adj. ≈ Zăpăcit, nebun.
Ţignal, s.n. ≈ Fluier mic.
Ţoapă, s.f. ≈ bădăran; persoană cu
apucături grosolane.
Ţolică, s.f. ≈ Ţesătură groasă de lână, de
cânepă sau de bumbac, folosită la ţară ca
pătură, ori velinţă. – ngr. tsolí, tsúli.
Ţoloambă, s.f. ≈ Haină veche, uzată;
(fig.) femeie depravată.
Ţundră, s.f. ≈ haină ţărănească largă şi
lungă până la genunchi făcută din dimie şi
tivită pe margini şi pe la cusături cu şnur;
zeghe.
Ţurcă, s.f. ≈ numele unui joc practicat
de copii, cu ajutorul unor beţe de mărimi
diferite.
Ţurloi, s.n. ≈ Fluierul piciorului; (p.
ext.) partea piciorului de la genunchi în jos;
jgheab, ţeavă prin care curge apa (din izvor,
din cişmea etc.).
Ţurţudan, s.n. ≈ Ţurţure mare de gheaţă.
Ţuţeică, s.f. ≈ Leagăn improvizat din
ramurile unor copaci.
Ţuţu, s.n. ≈ Leagăn pentru copii;
scrânciob. – sb. cucati = a legăna.
Ţuţur, s.n. ≈ Loc de scurgere a apei
dintr-un vas sau din fântână.

U

Ududoi, s.n. ≈ Râpă, loc surpat de
torente la poalele dealurilor humoase.
Ughi, s.m. ≈ Veche monedă maghiară de
aur; galben unguresc. – pol. ug.
Uimă, s.f. ≈ Umflătură.– ngr. ídhma =
umflătură dureroasă.
Uium, s.n. ≈ Cantitate procentuală de
făină sau de grăunţe reţinută la batoză, la
moară etc. drept plată în natură pentru
măcinat, treierat etc; vamă. – bg. ujem, scr.
ujam.
Ulcea, s.f. ≈ Oală mică (de lut). – lat.*
ollicella < olla.
Ulei, s.n. ≈ Vas făcut dintr-un trunchi
de lemn scobit. – bg. ulej.
Uliţă, s.f. ≈ Drum îngust care străbate un
sat (rar, un oraş), mărginit de o parte şi de alta
de case. – sl. ulica.
Uluc, s.n. ≈ Jgheab făcut din scânduri
ori scobit într-un trunchi de copac sau în
piatră, din care se adapă vitele sau în care li se
pune nutreţul. Canal de lemn sau tablă pus dea lungul streşinii caselor, pentru a aduna şi a
conduce spre burlane apa de pe acoperişuri;
Canal, ţeavă pentru captarea şi scurgerea apei
dintr-un izvor; Scobitură, şanţ făcut de-a
lungul unei piese de lemn, pentru a se putea
îmbina cu altă piesă. – tc. oluk.
Ulucă, s.f. ≈ Scândură groasă
întrebuinţată în construcţii, mai ales la facerea
gardurilor şi a împrejmuirilor; gard din
scânduri.
Undrea, s.f. ≈ Numele popular al lunii
decembrie; andrea. – lat.* endrella < gr.
ἔνδριον.
Ungureni, s.m. ≈ Denumire dată
populaţiei (româneşti) din Transilvania, în
special celei din vecinătatea fostelor provincii
istorice Ţara Românească şi Moldova. –
ungur + suf. -ean.
Untar, s.m. ≈ Persoană care se ocupă cu
prepararea untului; (s.n.) vas de lemn în care
se bate untul. – unt + suf. -ar.
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V

Upodiacon, s.m. ≈ Diacon de rang
inferior; ipodiacon. – gr. ὑποδιάϰονος.
Urar, s.n. ≈ Împletitură din fire roşu şi
negru care se pune pe capul mortului.
Urare, s.f. ≈ Cuvânt sau expresie cu sens
afectiv folosită la aniversări.
Urdaş, s.n. ≈ mâncare specială, făcută de
ciobani, din derivate ale laptelui de oaie.
Urdina, vb. ≈ A merge des la cineva sau
undeva; a face acelaşi drum de repetate ori; a
avea diaree. – lat. ordinare.
Uric, s.n. ≈ (În Evul Mediu) Moşie
boierească sau mănăstirească care se bucura
de privilegiu ereditar de imunitate; act de
proprietate veşnică sau de donaţie acordat
cuiva în trecut; document, act; hrisov, zapis. –
magh. örök.
Urloi, s.n. ≈ Partea de deasupra sobei,
prin care iese fumul.
Urlui, vb. ≈ A măcina mare unele boabe
de cereale pentru a face urluială. –
magh. örölni.
Urşi, s.m. ≈ Grinzi groase folosite în
construcţia caselor ţărăneşti ca temeie.
Urşinic, s.n. ≈ Catifea. – et. nec.
Urzeală, s.f. ≈ Ansamblul firelor textile
paralele montate în războiul de ţesut, printre
care se petrece firul de bătătură pentru a se
obţine ţesătura; (fig.) intrigă, uneltire,
complot.
Urzoi, s.n. ≈ Unealtă de pregătit urzeala
pentru război.
Usuc, s.n. ≈ Grăsimea din lâna oilor. –
lat. suc(c)us.
Uşui, vb. ≈ A alunga păsările de la un
lucru care trebuie păzit de ele.
Utrenie, s.f. ≈ Slujbă religioasă care se
oficiază, în biserica ortodoxă, dimineaţa,
înaintea liturghiei. – sl. utrĩnja.
Uzmi, vb. ≈ a mişca din loc cu greutate
mare, a urni.
Uzufruct, s.n. ≈ Drept acordat unei
persoane de a se folosi pe deplin de un bun
care aparţine altei persoane şi pe care trebuie
să-l restituie la încetarea acestui drept. – lat.
uzufructus.

Vadră, s.f. ≈ Veche unitate de măsură a
capacităţii, folosită pentru lichide, echivalentă
cu circa zece ocale (astăzi cu circa zece litri);
vas de lemn sau de metal cu care se scoate apa
din fântână, în care se păstrează sau cu care se
transportă diferite lichide. – sl. vĕdro.
Val, s.n. ≈ (fig.) Încercare grea;
neplăcere, necaz. – sl. valŭ.
Vameş, s.m. =
(În organizarea
administrativă din trecut) Dregător însărcinat
de domn cu încasarea veniturilor vămii. –
magh. vámos.
Vangă, s.f. ≈ Loc între fese.
Varniţa, s.f. ≈ vas din lemn, de forma
unei lăzi fără acoperiş, în care se prepară
(„stinge”) varul. – sb. varnica.
Vatală, s.f. ≈ Organ mobil al războiului
de ţesut, care susţine spata şi permite dirijarea
suveicii prin rost, menţinerea paralelă a firelor
de urzeală şi îndesarea firului de bătătură. –
bg. vatala.
Văcălie, s.f. ≈ parte cilindrică din coaje
de cireş a unui ciur („Mă joacă-n ciur fără
văcălie”).
Văicări, vb. ≈ A se plânge.
Vălitură, s.f. ≈ Învelitură a capului, la
femei, formată dintr-un carton tronconic,
secţionat oblic.
Vălmătăcit, adj. ≈ ameţit, aiurit, zăpăcit.
Văratic, s.n. ≈ Locul unde sunt duse oile
vara la păşunat; taxă pentru păşunatul vitelor
pe locul cuiva în timpul verii.
Vătaf, s.m. ≈ (În Evul Mediu, în Ţara
Românească şi Moldova) Supraveghetor al
slugilor de la curtea unui boier sau de la o
mănăstire; logofăt; persoană având sub
ordinele sale un anumit număr de oameni;
conducător, şef; căpetenie a căluşarilor, a
colindătorilor etc.; persoană care conduce
alaiul unei nunţi. – bg. vatah.
Vătăroangă, s.f. ≈ Iadă de un an.
Vătăşel, s.m. ≈ Diminutiv al lui vătaf;
vornicel (la nuntă); (în trecut) funcţionar
inferior la primărie.
Vătui, s.m. ≈ ied de un an. – lat.
vituleus.
Vâga, vb. ≈ A fugi pe rupte.
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muncă sau să dea contribuţii în natură ori în
bani; rumân, iobag. – lat. vicinus.
Vedriţă, s.f. ≈ Diminutiv al lui vadră;
vedrişoară.
Vel, adj. invar. ≈ (Preceda un titlu sau
un rang boieresc în Evul Mediu, în Ţara
Românească şi Moldova) Mare. – sl. veliĩ.
Velinţă, s.f. ≈ Ţesătură ţărănească
groasă de lână albă sau vărgată în diferite
culori, de obicei împâslită la piuă, folosită ca
pătură, cuvertură, covor etc. – ngr. veléntza,
sb. velenac.
Vergel, s.n. ≈ Beţişor de care se leagă în
mănunchiuri firele urzelii pe sulul războiului
de ţesut.
Vericine, pron. ≈ Oricine.
Verigă, s.f. ≈ Încuietoare făcută din fier.
– sl. veriga.
Veselnic, adj. ≈ Glumeţ, petrecăreţ.
Viarbă, s.f. ≈ Fir întreit pentru facerea
urzelii pânzei la război; zece viarbe = o
păpuşă.
Vicar, s.m. ≈ Arhiereu, arhimandrit sau
preot numit de ierarhul unei eparhii pentru a-l
ajuta la exercitarea atribuţiilor sale executive.
– lat. vicarius.
Vier, s.m. ≈ Lucrător în vie; porc
necastrat. – lat. verres.
Vierî, vb. ≈ a se împerechea (la porci).
Vig, s.n. ≈ Val, sul, trâmbă (de pânză,
de stofă etc.) – magh. vég.
Vigesima, s.f. ≈ Taxă vamală de 5% din
valoarea mărfii plătită de negustori la intrarea
sau ieşirea dintr-un oraş.
Vinăricer, s.m. = Dregător însărcinat cu
încasarea birului pe vii.
Vinăriciu, s.n. ≈ (În Evul Mediu, în Ţara
Românească) Dijmă în vin, reprezentând a
zecea parte din recoltă, care se plătea în trecut
domniei; vinărit.
Vipie, s.f. ≈ Căldură mare, arşiţă,
fierbinţeală, zăduf.
Vistier, s.m. ≈ Mare dregător care avea
în sarcina sa administraţia financiară a ţării şi
păstrarea visteriei statului.
Vistiernic, s.m. ≈ Vistier. – vistier + suf.
-nic.
Vitenţă, s.f. ≈ vigoare, putere.

Vâlnic, s.n. ≈ Fotă încreţită în talie şi
despicată în faţă, care aparţine portului
popular oltenesc; învelitoare de cap făcută din
astfel de pânză; văl. – bg. vălnenik.
Vâlsan, s.m. ≈ Peşte asemănător cu
şalăul, dar mai închis la culoare (Aspius
rapax).
Vârghină, s.f. ≈ Lemn de fag, stejar sau
brad din care se construiesc pereţii casei.
Vârlav, adj. ≈ Îndemânatic; vrednic – sb.
vrijav.
Vârşă, s.f. ≈ Unealtă de pescuit în formă
lunguiaţă, alcătuită dintr-un coş făcut din
plasă sau din nuiele de răchită împletite, cu
gura îngustă şi întoarsă înăuntru în formă de
pâlnie; vintir. – sb. vrša.
Vârtej, s.n. ≈ Dispozitiv metalic care
permite lanţului să se învârtească.
Vârtelniţă, s.f. ≈ Unealtă de lemn
pentru depănat firele. – bg. vărtelka.
Vârtoasă, adj. ≈ puternică, tare, robustă.
– lat.* virtuosus.
Vârzob, s.n. ≈ Împletitură pusă pe talpa
bocancilor, care ajută la deplasarea pe zăpada
mare şi umedă.
Veacă, s.f. ≈ Fâşie de dimie îndoită
care se adaugă la cioareci pentru a susţine
brăcinarul; inel de lemn la sită. – sl. vĕko =
vas din scoarţă.
Veaşcă, s.f. ≈ formă cilindrică din coajă
de lemn, utilizată în presarea caşcavalului
(var. veacă, veşcă).
Vecernie, s.f. ≈ Slujbă religioasă care se
face spre seară, în ajunul sau în ziua unei
sărbători bisericeşti. – sl. večerĩnja.
Vechil, s.m. ≈ Persoană care
supraveghea şi administra munca de pe o
moşie, om de încredere al unui moşier;
administrator de moşie. – tc. vekil.
Vechilimea,
s.f.
≈
Delegaţie;
împuternicire. – tc. vekileme.
Vecin, adj./ s.m. ≈ Care este, se află, stă
alături, în apropiere de cineva sau de ceva;
persoană care trăieşte, locuieşte, se află alături
sau în apropiere de cineva ori de ceva; ţăran
aservit stăpânului feudal din Moldova
medievală, obligat să facă acestuia prestaţii în
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Viţică, s.f. ≈ Vacă până la un an.
Vlasan, adj. ≈ Păros.
Vlădică, s.m. ≈ Episcop; stăpânitor,
domn, principe. – sl. vladika.
Vlăguit, adj. ≈
Sleit de puteri,
neputincios, ostenit.
Vleştie, s.f. ≈ Nuia lungă şi subţire.
Volintir, s.m. ≈ Ostaş grec voluntar
înrolat, mai ales, în armata lui Alexandru
Ipsilante, în vremea zaverei, la 1821; (fig.) om
crud, barbar.
Volnic, adj. ≈ Liber; independent,
autonom. – sl. volĩnŭ.
Volnicie, s.f. ≈ Libertate, neatârnare,
independenţă,
autonomie;
autorizaţie;
încuviinţare; act scris prin care se acordă un
drept, o autorizaţie. – volnic + suf. -ie.
Vornic, s.m. ≈ (În Evul Mediu, în Ţările
Române) Mare dregător la curtea domnească,
însărcinat cu supravegherea curţii, cu
conducerea treburilor interne ale ţării, având
şi atribuţii judecătoreşti; primar al unui sat sau
al unui târg; crainic, vornicel. – sl. dvorĩnikŭ.
Votru, s.n. ≈ persoană care mijloceşte o
căsătorie („Decât dragoste cu votru, / Mai
bine-n pământ cu totu.”).
Vrăşcăni, vb. ≈ a trânti obiecte, a
răsturna, a lovi fără rost.
Vrej, s.n. ≈ Tulpina unor plante
agăţătoare sau târâtoare. – bg. vrež.
Vrenic, adj. ≈ Harnic, iute, vrednic. –
sl. vrĕdĩnŭ.
Vtori, num. ≈ Al doilea.
Vuvă, s.n. ≈ Fierăstrău mic cu mâner;
dairea, tamburină.

aplicată la unele obiecte de îmbrăcăminte. –
bg. zagarija.
Zaherea, s.f. ≈ Provizii alimentare pe
care Ţările Române erau obligate să le pună la
dispoziţia oştilor otomane; tain pentru vite,
preparat din tărâţe, sfeclă de zahăr, sare etc.;
(p. ext.) nutreţ, furaj. – tc. zahire.
Zai, s.n. ≈ Pojghiţă de gheaţă. – magh.
zaj.
Zalhana, s.f. ≈
Abator rudimentar
special pentru ovine, amenajat în vederea
preparării pastramei şi a desfacerii produselor
derivate. – tc. salhäne.
Zamă, s.f. ≈ Supă. – lat. zema.
Zamfir, s.n. ≈ Piatră preţioasă
transparentă de culoare albastră; safir. – sl.
samfirŭ.
Zapcilâc, s.n. ≈ Zapcierie; executare
forţată. – zapciu.
Zapciu, s.m. ≈ Cârmuitor al unei plăşi,
subordonat ispravnicului (şi însărcinat cu
strângerea dărilor); agent de poliţie; sergent
de stradă. – tc. zaptiye.
Zapis, s.n. ≈ Document, dovadă scrisă,
act. – sl. zapisŭ.
Zapiscă, s.f. ≈ Adeverinţă, certificat. –
rus. zapiska.
Zapt, s.n. ≈ Lucru confiscat; sechestrat.
– tc. zapt.
Zaraf, s.m. ≈ Persoană care se
îndeletnicea cu schimbul banilor; (p. ext.)
cămătar. – tc. sarraf.
Zară, s.f. ≈ Lichid albicios şi acrişor
care rămâne după ce s-a ales untul. – alb.
dhallë.
Zarfiu, s.n. ≈ Suport metalic lucrat în
filigran.
Zarvă, s.f. ≈ Gălăgie, ceartă, gâlceavă. –
ucr. zarva.
Zarzăn, s.m. ≈ Corcoduş, zarzăr.
Zaveră, s.f. ≈ Nume dat răscoalei
organizate de greci în 1821 împotriva
stăpânirii turceşti (cu ramificaţie şi în Ţările
Române); revoltă, răscoală, răzvrătire. – bg.
zavera.
Zavistie, s.f. ≈ Invidie, pizmă, gelozie;
ură, duşmănie; intrigă, pâră; discordie,
gâlceavă, ceartă. – sl. zavistĩ.

Z

Za, prep. ≈ De, de la; la. – sl. za.
Zabet, s.m. ≈ Guvernator; (p. ext.)
autoritate, stăpânire. – tc. zabit.
Zablaic, s.n. ≈ Căuş folosit la scoaterea
borhotului din cazanul în care se fierb prunele
pentru ţuică.
Zacăr, s.n. ≈ Zahăr. – ngr. záhari.
Zagara, s.f. ≈ Blană de animal
prelucrată; margine de blană (de altă culoare)
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Zbârcit, adj. ≈ Ridat, încreţit.
Zbeng, s.n. ≈ Zburdălnicie, zbenguială,
neastâmpăr. – sb. zbeg.
Zbicit, adj. ≈ Uscat la suprafaţă, zvântat.
Zbor, s.n. ≈ Bâlci, târg anual, iarmaroc;
(p. ext.) piaţă publică. – sl. sŭborŭ, bg. sbor.
Zbughi, vb. ≈ A o lua deodată la fugă, a
o şterge.
Zburături, vb. ≈ A alunga.
Zdârnă, s.f. ≈ Pasăre mică.
Zdrăncăni, vb. ≈ a face zgomot cu un
metal lovit.
Zdup, s.n. ≈ Închisoare.
Zdupăi, vb. ≈ A călca greu, cu zgomot; a
tropăi.
Zeciuială,
s.f.
≈
Dare
anuală
reprezentând a zecea parte din recolta de
cereale, de vite etc.; dijmă.
Zeghe, s.f. ≈ Haină ţărănească lungă,
împodobită uneori cu găitane negre.
Zet, s.m. ≈ Ginere. – bg. zet, v.sl. zetĭ.
Zgaibă, s.f. ≈ Bubă mică, rană,
zgârietură care a început să prindă coajă. – lat.
scabia.
Zgame, s.f. ≈ Oi slabe, prăpădite.
Zgăvleajă, s.f. ≈ Coajă de dovleac copt.
Zgâi, vb. ≈ A se uita lung.
Zgâmâi, vb. ≈ A râcâi, a scărpina, a
zgândări.
Zgâmboia, vb.≈ a se strâmba; a se
schimonosi.
Zgândări, vb. ≈ a aţâţa, a întărâta.
Zgârci, vb. ≈ a se face ghem (pentru a
nu fi văzut, de frig etc.); a se ghemui; a se
strânge; a se scumpi. – sl. sugruţiti.
Zgârcit, adj. ≈ Avar; chircit.
Zglăvoacă, s.f. ≈ Peşte mic din râu de
munte (Cottus gobio); (fig) om cu capul mare.
– bg. glavoč.
Zgornit, adj. ≈ Alungat, gonit.
Zgrebeni, s.m. ≈ Resturi de cânepă sau
de lână rămase după pieptănat sau dărăcit;
câlţi. – bg., sb. grebenec.
Zimţi, s.m. ≈ Dinţişori la capetele unei
vergele.
Zlăi, vb. ≈ A curăţi fântâna; a zlei.
Zlot, s.m. ≈ Monedă de aur care a
circulat în Europa centrală şi răsăriteană;

Zăbrea, s.f. ≈ Gratie; fiecare dintre
barele de fier sau de lemn ale unui gard sau
ale unui grilaj. – sl. zabralo.
Zăgaz, s.n. ≈ Stăvilar, baraj; întăritură
de protecţie făcută în ţărmul unui râu pentru
ca apa să nu facă stricăciuni; dig. – sb. zagata,
zagatiti.
Zălog, s.n. ≈ Amanet, garanţie, gaj,
chezăşie; sechestru, ipotecă; obiect (rar
persoană) lăsat ca garanţie. – sl. zalogŭ.
Zălogi, vb. ≈ A amaneta. – sl. zalogŭ.
Zălud, adj. ≈ nebun, idiot, prost, tembel.
– bg. zaluden.
Zănatic, adj. ≈ zăpăcit; bezmetic.
Zăpăuc, adj. ≈ zăpăcit, aiurit, năuc.
Zăpodie, s.f. ≈ Vale largă adăpostită de
înălţimi; şes puţin scufundat faţă de regiunea
înconjurătoare. – sl. zapodŭ.
Zăpor, s.n. ≈ baraj de sloiuri de gheaţă
care se formează primăvara pe un râu. – bg.
zapor.
Zărăfie, s.f. ≈ Ocupaţia zarafului;
cămătărie.
Zăticnire, s.f. ≈ Stânjenire, tulburare. –
sl. zatŭknonti.
Zăurdeală, s.f. ≈ Lapte stricat.
Zăvadă, s.f. ≈ Stână, târlă.
Zăvastră, s.f. ≈ covoraş de lână pus pe
perete.
Zăvârni, vb. ≈ A se trudi, a se încumeta.
Zăvelcă, s.f. ≈ Fiecare dintre cele două
fote dreptunghiulare, cu dungi sau brodate cu
flori, care se poartă una în faţă şi alta în spate,
ca fustă. – bg. zavivka.
Zăvodar, s.n. ≈ Lemn crestat pentru
frământat caşul la stână.
Zâmbre, s.n. ≈ Boală a cailor, care se
manifestă prin inflamarea gingiilor şi prin
ulceraţii dureroase în cerul gurii. (vb.) A face
zâmbre = a dori ceva foarte mult, a râvni, a
jindui. – pol. zabrze < sl. zonbŭ = dinte.
Zângălit, adj. ≈ Spălat de mântuială,
mânzălit.
Zâzanie, s.f. ≈ Neînţelegere, ceartă,
gâlceavă. – ngr. zizánia.
Zbanghiu, adj. ≈ (despre ochi; p. ext.
despre oameni) Saşiu. – ţig. bango = răsucit,
strâmbat, schilodit.
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monedă de argint care, la începutul sec. XIX,
valora 30 de parale. – pol. złoty.
Zmăcina, vb. ≈ A se tulbura, a se necăji,
a se agita. – lat.* ex-machinare.
Zmiorcăi, vb. ≈ a plânge artificial.
Znagă, s.f. ≈ Vigoare, vlagă; dobândă,
câştig. – sb. snaga = vigoare, trup; bg. snaga
= statură.
Znamenie,
s.f. ≈ Copil firav,
neastâmpărat.
Zoană, s.f. ≈ pleavă rămasă de la
vânturatul grânelor; partea interioară a unui
dovleac. – sb. zona.
Zoborog, s.n. ≈ Resturi alimentare;
mărunţiş.
Zoton, s.n. ≈ Fructe căzute din cauza
furtunii.
Zotor, s.n. ≈ Ugerul scroafei.
Zumbăi, vb. ≈ a imita zdrăngănitul
cobzei.
Zurbalâc, s.n. ≈ Harţă, scandal.
Zurbă, s.f. ≈ Bătaie, ceartă, scandal;
revoltă. – tc. zorba.
Zurliu, adj. ≈ smintit, nebunatic. – tc.
zoriu.
Zvâlţâi, vb. ≈ A merge cu rost şi fără
rost.
Zvârlugă, s.f. ≈ (fig.) persoană vioaie,
sprintenă.
0000000
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LISTA ANEXELOR
Localităţile judeţului Argeş. Municipii, oraşe, comune, sate, suprafeţe, locuitori (I.T.B.);
Scrieri monografice elaborate şi editate, referitoare la localităţile judeţului Argeş (N.C.I.);
Ispravnici, ocârmuitori şi administratori ai Argeşului (N.P.L.);
Prefecţi ai judeţului Argeş: 1864–1949; 1990~ (I.T.B.);
Ispravnici, ocârmuitori şi administratori ai Muscelului (V.N.P.);
Prefecţi ai judeţului Muscel: 1864-1949 (M.M.B.);
Înalţii ierarhi de la Argeş ai Bisericii Ortodoxe Române: 1793~ (S.P.P.);
Primari urbani din localităţile Argeşului şi Muscelului, devenite municipiu: Piteşti
(T.N.M.); Câmpulung (V.N.P.); Curtea de Argeş (N.I.M.);
9. Martiri ai rezistenţei anticomuniste din Argeş – Muscel (I.I.P.)., eroi-martiri ai revoluţiei din
decembrie 1989, eroi militari căzuţi în teatrele de operaţiuni externe postbelice (R.P.C.);
10. Membri ai Academiei Române, interferaţi zonei Argeş - Muscel prin naştere, domiciliu,
activitate relevantă (S.D.V.);
11. Membrii titulari şi stagiari ai Uniunii Scriitorilor din România - Filiala Piteşti (M.M.O.);
12. Membri ai Uniunii Artiştilor Plastici din România - Filiala Piteşti (S.C.N.);
13. Membri ai Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România – Filiala Argeş (M.D.S);
14. Membri ai Asociaţiei Folcloriştilor Constantin Rădulescu-Codin, Piteşti (C.C.C.);
15. Arhitecţi din Argeş - Muscel (A.H.M.);
16. Membri ai Asociaţiei Oamenilor de Teatru şi Muzică/ATM şi ai Uniunii Teatrale din
România/UNITER - Filiala Piteşti (P.A.D.);
17. Instituţii urbane de cultură, tradiţionale şi actuale, din Argeş-Muscel (C.C.C.);
18. Membri ai Clubului Enciclopediştilor din Argeş - Muscel (P.N.P.);
19. Cetăţeni de onoare ai localităţilor urbane din Argeş - Muscel, devenite municipiu: Piteşti
(T.N.M.); Câmpulung (V.N.P.); Curtea de Argeş (N.I.M.);
20. Cetăţeni de onoare ai Argeşului (F.C.P.).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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ANEXA 1

(I.T.B.)

LOCALITĂŢILE JUDEŢULUI ARGEŞ. MUNICIPII,
ORAŞE, COMUNE, SATE, SUPRAFEŢE,
LOCUITORI
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ANEXA 2

(N.C.I.)

SCRIERI MONOGRAFICE ELABORATE ŞI
EDITATE, REFERITOARE LA LOCALITĂŢILE
JUDEŢULUI ARGEŞ
1.

ALBEŞTII DE ARGEŞ

2.

ALBEŞTII DE MUSCEL

3.

ALBOTA

4.

ANINOASA

5.

AREFU

6.

BASCOV

- Pally, Filofteia, Micromonografia etnografică a comunei Albeştii
de Argeş, 1990 (manuscris, Muzeul Goleşti);
- Comănescu, Ion, Albeştii de Muscel - sat de plai - şi obligaţia de
a păzi graniţa în cuprinsul moşiei satului, 1989 (Studii şi
comunicări, Muzeul Câmpulung);
- Cojocaru, Florentina, Gava, Radu, Ocupaţiile locuitorilor din
Albeşti – Muscel, reflectate în Catagrafia din 1838, 2001 (Studii şi
comunicări, Muzeul Judeţean Argeş);
- Lăzărescu, Ghiorghiţa, Albeşti de Muscel. Micromonografie
etnografică, 1990 (manuscris, Muzeul Goleşti);
- Barbu, Gheorghe, Dumitru, Mariana, Comuna Albota. La 510 ani
de atestare documentară 1497-2007, Editura Tiparg, Piteşti, 2007,
152 pagini;
- Barbu, Gheorghe, Monografia comunei Albota (1497-1997),
s.n.m., Bucureşti, 1997, 117 pagini;
- Tudor, Sevastian, Micromonografia etnografică a comunei Albota,
1990 (manuscris, Muzeul Goleşti);
- Lina, Mihaela, Monografia comunei Aninoasa din judeţul Argeş,
Editura Paralela 45, Piteşti, 2002, 106 pagini;
- Mavrodin, Teodor, Aninoasa şi Slănicul Muscelului. File de
cronică, Editura Cultura, Piteşti, 2010, 617 pagini;
- Răuţescu, Ioan, Mănăstirea Aninoasa din judeţul Muscel,
Câmpulung, Tipografia Gh. N. Vlădescu, 1933, 258 pagini;
- Bădescu, Cezar, Răsăriţi în Lumina de Soare, Editura Arefeana,
Bucureşti, 2006, 115 pagini;
- Ciobanu, Maria, Moisescu, Nicolae, Ciobanu, Radu Ştefan,
Cetatea Poienari, Bucureşti, 1984, 139 pagini;
- Ciulbea, Gheorghe, Pământeni - Căpăţâneni, Pământeni Ungureni, Ed. Arefeana, Bucureşti, 2011, 303 pagini;
- Pally, Filofteia, Micromonografia etnografică a comunei Arefu,
Argeş, 1990 (manuscris, Muzeul Goleşti);
- Stănciulescu, Stanciu, St., Stănciulescu, St. Ion, Aref. Monografia
satului, Editura Arefeana, Bucureşti, 2006, 340 pagini;
- Deaconu, Gheorghe, Găiseanu, Sevastiţa, Comuna Bascov la 550
de ani de existenţă, 1421-1971, Piteşti, 1971,132 pagini;
- Deaconu, Gheorghe, Găiseanu, Sevastiţa, Schiţă monografică a
comunei suburbane Bascov, judeţul Argeş, Piteşti, 1971, 136 pagini;
- Găiseanu, Sevastiţa, Moiceanu, Sever, Bascovul de-a lungul
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7.
8.
9.

BĂBANA
BĂICULEŞTI
BĂLILEŞTI

10. BÂRLA

11. BELEŢI - NEGREŞTI
12. BEREVOEŞTI

13. BOGAŢI
14. BOTENI

15. BOŢEŞTI

16. BRADU

vremii (1421-2001), Piteşti, 2001, 300 pagini;
- Lăzărescu, Ghiorghiţa, Comuna Bascov, Argeş. Micromonografie
etnografică, 1990 (manuscris, Muzeul Goleşti);
- Dimulescu, Dan, Aşezări muscelene Goleşti, Poeniţa, Ulita. File
de istorie, Editura Ordessos, Piteşti, 2008, 316 pagini;
- Pally, Filofteia, Micromonografia etnografică a comunei Bălileşti,
Argeş, 1990 (manuscris, Muzeul Goleşti);
- Pantazică, Nicolae, Băjeşti - satul de la poarta Raiului, Ed. Tiparg,
Piteşti, 2009, 250 pagini;
- Badea, Alina Cătălina, Monografia comunei Bârla judeţul Argeş,
Editura Ars Libri, Costeşti, 2010, 88 pagini;
- Păduraru, Marius, Chistol, Aurelian, Comuna Bârla, judeţul Argeş.
Studiu monografic, Tipografia Semne, Bucureşti, 2010, 995 pagini
+ 16 f.;
- Lăzărescu, Ghiorghiţa, Comuna Beleţi - Negreşti, Argeş.
Micromonografie etnografică, 1991 (manuscris, Muzeul Goleşti);
- Caramelea, Vasile V., Satul Berivoeştilor (Muscel) I, Obştea
moşnenilor, Câmpulung Muscel, 1946, 125 pagini;
- Caramelea, Vasile V., Satul Berivoieşti (Muşcel). Obştea
moşnenilor, Editura Universităţii din Piteşti, Ediţia a II-a, îngrijită
de Cornel Constantinescu, 2006, 158 pagini;
- Hera - Bucur, Ion, Monografia comunei Berevoeşti - Muscel,
Editura Tehnică, Bucureşti, 1996, 382 pagini;
- Marinoiu, Costea, Berevoescu, Titu Napoleon, File din cronica
Berevoeştiului, Rm. Vâlcea, Editura Comphys, 2002, 271 pagini;
- Udrescu, Grigore, Udrescu Maria, Monografia comunei Bogaţi,
Editura Didactică Nova, Piteşti, 1995, 95 pagini;
- Bidilică - Vasilache, Georgeta, Incursiune. Destin colectiv şi
destin individual. Viaţa unei familii din Botenii Muscelului, Editura
Scrisul prahovean, Ceraşu, 2004, 213 pagini; ediţia a II-a, revizuită
şi adăugită;
- Chelcea, Ion, Botenii Muscelului şi oamenii săi buni şi bătrâni,
Bucureşti, Editura Tritonic, 2005, 198 pagini;
- Oprea, Radu, Micromonografia etnografică, comuna Boteni,
judeţul Argeş, 1990 (Manuscris, Muzeul Goleşti);
- Dinu, Constantin, Dinu, Niculina N., Stănescu, Elena C., Boţeşti –
Argeş - pagini din istoria unei vechi aşezări de moşneni, Editura
Tiparg, Piteşti, 2000, 231 pagini;
- Dinu, G. Constantin, Dinu, I. Iuliana, Dinu C. Elena, Neamuri din
Boţeşti de ieri şi de azi, 2006, 418 pagini;
- Dinu, Constantin, Miloiu, Oana, Dinu, Iuliana, Dinu, Elena, Dinu,
Niculina, Valori spirituale boţeştene, Ed. Juventus Press, Geamăna,
2012, 255 pagini;
- Oprea, Cătălina Elena, Comuna Boţeşti: Filă de istorie, Piteşti,
S.n. 2011;
- Negoi, Bogdan, Negoi, C. Ion, Bradurile. O aşezare argeşeană -
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17. BRĂDULEŢ

18. BUDEASA
19. BUGHEA DE JOS
20. BUGHEA DE SUS
21. BUZOEŞTI

22. CĂLDĂRARU
23. CĂLINEŞTI

24. CĂTEASCA
25. CÂMPULUNG

monografie, Editura Tiparg, Piteşti, 2006, 470 pagini;
- Bobancu, Tatiana N., Monografia satului şi staţiunii
balneoclimatice Brădet - Argeş, Bucureşti, 1937, 57 pagini;
- Comuna Brăduleţ. Studiu monografic complex..., coordonator,
Alicu Dorin, Editura Eurodidact, Cluj-Napoca, 2003, 250 pagini;
- Pally, Filofteia, Popa Valentina, Monografia comunei Brăduleț,
Argeş, 1997-1998 (cercetare și manuscris, Muzeul Goleşti);
- Popa, Valentina, Comuna Brăduleţ-Argeş. Micromonografie
etnografică, 1990 (manuscris, Muzeul Goleşti);
- State, Florea, Galeş de Argeş, istorie şi contemporaneitate,
Bucureşti, 1984, 30 pagini;
*** Şcoala Galeş, clasele I-VIII. Comuna Brăduleţ, fostă Brătieni,
jud. Argeş. 160 de ani (1838-1898), 1998, 78 pagini;
- Tiţa, Gheorghe, Corul Galeş, Bucureşti, 1999;
- Tiţa, Lucreţia, Tiţa Gheorghe N., Galeşul de Argeş - o altfel de
monografie a satului românesc de munte, A.S.A Media, 2005, 224
pagini;
- Gheorghilaş, Corina, Bazinul hidrografic Budeasa, studiu
monografic, Editura Etnologică;
- Constantinescu, Mircea, Dobrescu, Ion, Staţiunea balneoclimatică
Bughea de Sus, Raionul Muscel, Bucureşti, 1958, 88 pagini;
- Drăgoi, Gheorghe, Monografia satului Şerboeni, comuna Buzoeşti,
Argeş, Editura Paco, 2008;
- Florescu, Ion M., Însăilări monografice - Satul Ioneşti, judeţul
Argeş, 1983 (manuscris, Muzeul Judetean Argeş);
- Pally, Filofteia, Micromonografia etnografică a comunei
Buzoieşti, Argeş, 1989 (manuscris, Muzeul Goleşti);
- Toma, Gheorghe, Buzoieştii pe coordonatele integrării europene:
1532 – 2005 (Schiţă monografică), Piteşti, Paralela 45, 2005;
- Pally, Filofteia, Micromonografia etnografică a comunei
Călineşti, Argeş, 1989 (manuscris, Muzeul Goleşti);
- Voinescu, Silvestru D., Călineşti-Argeş, 1388-1988. 600 de ani de
la prima atestare documentară, Piteşti, 1989, 16 pagini;
- Aricescu, Constantin D., Istoria Câmpulungului, prima rezidenţă a
României, Bucureşti, Imprimeria lui Ferdinand, 1858;
- Bivol, Manole, Constantinescu, Mircea, Trâmbaciu, Ştefan,
Cîmpulung, Bucureşti, Ed. Sport - Turism, 1986, 93 pagini;
- Chiţa, Gheorghe, Câmpulungul şi Judeţul Muscel: Monografie
ilustrată, Bucureşti, Ed. Ars Docendi, 2000;
- Diaconescu, Mihai (coord.), Radiografia Câmpulungului,
Bucureşti, Editura Ars Docendi, 2008, 352 pagini;
- Pârnuţă, Gheorghe, Documente şi inscripţii privind istoria
oraşului Câmpulung - Muscel, Bucureşti, Ed. Semne, 1999;
- Răuţescu, Ioan, Câmpulung-Muscel. Monografie istorică,
Bucureşti, Ed. Ars Docendi, 2009, 426 pagini;
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26. CEPARI
27. CETĂŢENI
28. CICĂNEŞTI
29. CIOFRÂNGENI

30. CIOMĂGEŞTI
31. COCU
32. CORBENI

33. CORBI

- Săvoiu, Adrian, Câmpulung Muscel - scrinul cu amintiri,
Bucureşti, Ed. Ars Docendi, 2008;
- Săvoiu, Adrian, Chipuri de odinioară din Muscel, Bucureşti, Ed.
Ars Docendi, 2010;
- Năstase, Ion, Stătică, Elena, Comuna Cepari, jud. Argeş - Trepte
în timp, Editura Ordessos, Piteşti, 2008, 240 pagini;
- Spiridon Cristocea, Marius Păduraru, Comuna Cicăneşti. Judeţul
Argeş. File de istorie, Editura Ordessos, Piteşti 2009, 432 pagini;
- Gorgoi, Ioan Mihail, Micromonografia etnografică a comunei
Ciofrângeni - Poienari, Argeş, 1989 (manuscris, Muzeul Goleşti);
- Iana, Vasile, Monografia Comunei Ciofrângeni, judeţul Argeş,
Piteşti, 2003;
- Ştefan, Nicu, Piatra - un sat din Argeş. Monografie, Editura
Almarom Râmnicu Vâlcea, 2001, 432 pagini;
- Ionescu, Elena, Ionescu, Titel, Sandu, Gerasela, Monografia
comunei Ciomăgeşti (Argeş), Editura Buna Vestire, Râmnicu
Vâlcea, 2008, 382 pagini;
- Ciulbea, Gh., Corbeni Monografie social-economică, Editura
Meşterul Manole, Curtea de Argeş, 2007, 293 pagini;
- Ciulbea, Gh., Boştinaru, I., Corbeni – monografie socialeconomică, Bucureşti, Ed. Arefeana, 2013;
- Pally, Filofteia, Lăzărescu, Ghiorghiţa, Gorgoi, Ion Mihail,
Comuna Corbeni Argeş. Micromonografie etnografică, 1989(manuscris, Muzeul Goleşti);
- Teodorescu, Nicolae Gh., Pe Argeş în sus: Oeşti - din hronicul
satului, Bucureşti, 1988, 212 pagini;
- Andreescu, Ion N., Urecheanu, Ion A., Monografia comunei
Corbi, judeţul Argeş, Piteşti, 1971, 155 pagini;
- Constantinescu, Grigore, Corbi - Muscel, monografie
etnoculturală, Piteşti, Editura Tiparg, 2006, 176 pagini;
- Constantinescu, Grigore, Poenărei - Muscel monografie
etnoculturală, Editura Tiparg, Piteşti, 2008, 284 pagini, 18 f. –
ilustraţii;
- Hera, Nicolae, Ungureanu, Gheorghe, Satul Stăneşti, judeţul
Argeş. Schiţă monografică, Bucureşti, 1984, 172 pagini;
- Ilinescu, Ion I., Corbi-mândru plai ciobănesc (album-cronică),
Bucureşti, 1973, 29 pagini;
- Ilinescu, Ion I., Corbi, tradiţie şi contemporaneitate. Piteşti,
2004, 198 pagini;
- Ilinescu, Ion I., Mărturii de suflet din Corbi-Argeş, Piteşti, 1997,
175 pagini;
- Ilinescu, Ion I., Şerban, Iulia-Alina, Corbi Argeş (Album de suflet),
Piteşti, 2008;
- Miu, Ion, Miu, Maria, Monografia satului Corbşori, comuna
Corbi, judeţul Argeş, Piteşti, Editura Alean, 2007, 212 pagini + 16 f.
- ilustraţii color;
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34. COSTEŞTI
35. COŞEŞTI

36. COTMEANA

37. CUCA

38. CURTEA DE ARGEŞ

39. DAVIDEŞTI

- Pally, Filofteia, Micromonografia etnografică a comunei CorbiNucşoara, Argeş, 1989 (manuscris, Muzeul Goleşti);
- Rădulescu - Codin, Constantin, Comuna Corbii din Muscel şi
locuitorii săi..., Piteşti, 1921, 132 pagini;
- Rădulescu - Codin, Constantin, Literatură, tradiţii şi obiceiuri din
Corbii Muscelului..., Bucureşti, 1929, 128 pagini;
- Rădulescu - Codin, Constantin, Muscelul nostru. I. Comuna Corbi
şi locuitorii săi..., Câmpulung, 1922;
- Ungureanu, Gheorghe, Ungurenuş, Maria, Ungurenuş, Mihai,
Familii de ieri şi de azi din Stăneşti Comuna Corbi Judeţul Argeş,
Editura Alean, 2008, 2001 pagini, 25 file – foto;
- Vitan, Ion, Stăneşti din judeţul istoric Muscel. Documente 15021968, Bucureşti, Ed. Corint, 2002, 226 pagini;
- Iacob - Morteni, Radu, Ţibrian Cuceanu, Mădălina, Oraşul
Costeşti. Pagini de monografie, Editura Universităţii din Piteşti,
2009, 256 pagini;
- Dumitrescu, I., Florea, C., Jupâneşti, un vechi sat argeşean. File
de istorie, Bucureşti, Editura Litera, 1976, 239 pagini;
- Mazilescu, Sorin, Monografia comunei Coşeşti, Piteşti, Editura
Alean, 2006, 248 pagini, cu ilustrate color şi alb-negru, bibliografie;
- Pally, Filofteia, Micromonografia etnografică a comunei Coşeşti,
Argeş, 1990 (manuscris, Muzeul Goleşti);
- Bărbulescu, Constantin Augustus, Boiciuc, Ioasaf, Cotmeana,
Bucureşti, 2004;
- Boiciuc, Ioasaf Ion, Mănăstirea Cotmeana: Studiu istoric, Piteşti,
Ed. Euro Press, 2004;
- Pally, Filofteia, Micromonografia etnografică a comunei Cuca,
Argeş, 1990 (manuscris, Muzeul Goleşti);
- Păduraru, Marius, Maschio, Romeo, Dumitrescu, Ion, Comuna
Cuca, judeţul Argeş. Studiu monografic, Editura Ordessos, Piteşti,
2010, 437 pagini + 12 f. – color;
- Brătulescu, Victor, Curtea de Argeş, Institutul de Arte Grafice
,,Marvan”, S.A.R. 1941, 43 pagini;
- Ionescu, Grigore, Curtea de Argeş. Istoria oraşului, Bucureşti,
Fundatia pentru Literatură şi Arte ,,Regele Carol II”, 1940;
- Marinescu,Valerian, Monografia aşezării Argeşului. Curtea de
Argeş de la începuturi până în 1980, Piteşti, 1999, 480 pagini;
- Moisescu, Nicolae, Curtea de Argeş, Bucureşti, Ed. Sport- Turism,
1980;
- Moisescu, Nicolae, Curtea de Argeş - micromonografie, 1998, 143
pagini + 17 ilustraţii;
- Neagoe, Manole, Curtea de Argeş, Bucureşti, Ed. Tineretului,
1968;
- Băcanu, I. S., Monografia comunei Davideşti, judeţul Argeş,
Editura Cultura Piteşti, 1999, 282 pagini;
- Pârnuţă, Gheorghe, Gorgoi, Mihail, Trâmbaciu, Ştefan,
Monografia satelor Conţeşti, Davideşti şi Voroveni, Editura Scrisul
românesc, Craiova, 2003;
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40. DÂMBOVICIOARA

41. DÂRMĂNEŞTI

42. DOBREŞTI

43. DOMNEŞTI

- Căciulă, Iosif, Ciocanu, satul meu natal, Centrul de Calcul
Electronic, Piteşti, 1998;
- Căciulă, Iosif, Satul Podu Dâmboviţei. Monografie, SC.
Europroduct S.R.L., 2010, 160 pagini;
- Dina, Teodor A., Piscani - file de istorie. Istoricul unor neamuri,
2001, 110 pagini;
- Dina, Teodor A., Piscani-Negreni, Judeţul Argeş: File de istorie
(1526-1986), 129 pagini;
- Dina, Teodor A., Piscani-Negreni. Vechi sate argeşene de pe
valea Răului Doamnei. File de istorie, Piteşti, 1998, 180 pagini;
- Dina, Teodor A., Să cunoaştem satul Piscani, judeţul Argeş,
Mioveni - Colibaşi, 2001, 79 pagini;
- Dina, Teodor A., Satul Piscani judeţul Argeş - oameni şi locuri.
Oameni care au fost, Piteşti, 2006, 160 pagini;
- Cristocea, Spiridon I., Dobreşti - 100 de ani de activitate corală:
1902-2002, Piteşti, 2002, 59 pagini;
- Cristocea, Spiridon I., Ilinca, Nicolae Il., Marinescu, Nicolae,
Şcoala din Dobreşti, judeţul Argeş - 165 de ani (1839-2004),
Editura Tiparg, Piteşti, 2004, 150 pagini;
- Oprea, Radu, Micromonografia etnografică comuna Dobreşti,
judeţul Argeş, 1990 (manuscris, Muzeul Goleşti);
- Avram, Elisei, Domneşti - Argeş. Staţiunea climaterică, Piteşti,
Editura Caligraf, 1998, 176 pagini;
- Baciu, George, Hiru, Ion C., Domneşti. Oameni de ieri şi de azi,
Rm.-Vâlcea, Editura Rottarymond, 2004, 355 pagini;
- Hiru, Ion, Baciu, George, Domneşti: Arc peste timp. Crâmpeie de
monografie, Iaşi, Ed. Alfa, 2009;
- Fundaţia „Petre Ionescu - Muscel” nr. 1/1992, Revista istorică a
comunei Domneşti, judeţul Argeş;
- Grigoriu, Ilie, Monografia circumscripţiei sanitare Domneşti,
judeţul Muscel, Bucureşti, 1943, 119 pagini;
- Ionescu - Muscel, Petre, Albumul comunei Domneşti, judeţul
Muscel. Staţiune climaterică. Realizări în anii 1935-1937,
Bucureşti, 1939, 25 pagini;
- Ionescu - Muscel, Petre, Albumul istoric al comunei Domneşti,
judeţul Muscel, Bucureşti, 1942, 47 pagini;
- Ionescu - Muscel, Petre, Documente din istoria veche şi nouă a
comunei Domneşti, judeţul Muscel. Formarea numelor de familie,
Bucureşti, 1941, 67 pagini;
- Ionescu - Muscel, Petre, Revista istorică a comunei Domneşti,
judeţul Muscel. Acte privitoare la trecutul comunei, Bucureşti,
1941, 204 pagini;
- Mazilescu, Sorin, Râul Doamnei - habitat şi identitate, Piteşti, Ed.
Universităţii Piteşti, 2009;
- Mazilescu, Sorin, Râul Doamnei şi legendele sale, Piteşti, Ed.
Universităţii Piteşti, 2009;
- Pally, Filofteia, Micromonografia etnografică a comunei
Domneşti, Argeş, 1990 (manuscris, Muzeul Goleşti);
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44. DRAGOSLAVELE

45. DRĂGANU
46. GODENI

47. HÂRSEŞTI
48. HÂRTIEŞTI

49. IZVORU
50. LEORDENI

51. LEREŞTI

52. LUNCA CORBULUI

53. MĂLURENI

54. MĂRĂCINENI

- Pally, Filofteia, Micromonografia etnografică a comunei
Dragoslavele, Argeş, 1990 (manuscris, Muzeul Goleşti);
- Rădulescu – Codin, Constantin, Răuţescu, Ioan, Dragoslavele.
trecutul comunei..., Câmpulung, Tipografia Gh. N. Vlădescu, 1923,
432 pagini;
- Răuţescu, Ioan, Dragoslavele. Trecutul satului. Descrierea fizică.
Populaţiunea. Instituţii locale. Regiunea Dragoslavele (Luptele din
1916 ...), Câmpulung, 1937, 553 pagini;
- Dragomirescu, Nichita, Soare, Nicolae Gh., Monografia istorică
a comunei Capul Piscului, Judeţul Muscel, Câmpulung, 1941, 56
pagini;
- Dumitrache, Ion, Monografia comunei Godeni-Argeş, 1978;
- Voican, Ion O., Voican, Angela I., Voican, Corneliu Gh.,
Monografia comunei Godeni (Muscel), judeţul Argeş Coteşti,
Godeni, Capu Piscului. Prima atestare documentară, Piteşti, 1999,
192 pagini;
- Pally, Filofteia, Micromonografia etnografică a comunei Hârtieşti,
Argeş, 1990 (manuscris, Muzeul Goleşti);
- Pravăţ I., Valeria, Monografia comunei Hârtieşti, 1475-2005 –
530 de ani de vechime documentară, Editura Paralela 45, Piteşti,
2005, 416 pagini;
- Pally, Filofteia, Micromonografie etnografică a comunei Izvoru,
Argeş, 1989 (manuscris, Muzeul Goleşti);
- Cristocea, Spiridon, Mavrodin, Teodor, Novac, Vasile, Comuna
Leordeni, judeţul Argeş: file de cronică, Editura Ordessos, Piteşti,
2007, 416 pagini;
- Gorgoi, Ion Mihail, Comuna Leordeni, Argeş. Micromonografie
etnografică, 1989 (manuscris, Muzeul Goleşti);
- Oană, Rodica, Oană, Ion, Istorie şi cultură în Lereşti, Editura „Ars
Docendi”, 2004, 232 pagini, Ed. a III-a, „Ars Docendi”, 2012;
- Pally, Filofteia, Comuna Lereşti, Argeş. Micromonografie
etnografică, 1990 (manuscris, Muzeul Goleşti);
- Gorgoi, Ioan Mihail, Micromonografia etnografică a comunei
Lunca Corbului, Argeş, 1989 (manuscris, Muzeul Goleşti);
- Stănescu, Badea, Monografia comunei Silişteni (fostă Bumbueni)
din judeţul Argeş, Râmnicu Vâlcea, 1930, 23 pagini;
- Iancu, Nic(olae), Monografia comunei Buneşti din Judeţul Argeş,
Piteşti, 1934, 99 pagini;
- Tudose, Petre, Monografia comunei Mălureni, judeţul Argeş,
Editura Tiparg, Piteşti, 2005, 553 pagini;
- Dumitrache, Nicolae, Pufu, Marin, Din istoria comunei
Mărăcineni, Judeţul Argeş Satele Ciumeşti (Argeşelul) şi
Mărăcineni Începuturi, evoluţie, evenimente, instituţii, oameni
Editura Ordessos, Tiparg, Piteşti, 2009;
- Dumitrache, Nicolae, Din istoria comunei Mărăcineni, judeţul
Argeş – satele Ciumeşti (Argeşelul ) şi Mărăcineni – Alte momente
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55. MERIŞANI

56. MICEŞTI
57. MIHĂEŞTI
58. MIOARELE

59. MIOVENI

60. MIROŞI

61. MORĂREŞTI
62. MOŞOAIA

63. MOZĂCENI

şi evenimente, vol. II, Piteşti, Ed. Ordessos, 2014, 175 pagini;
- Lăzărescu, Ghiorghiţa, Comuna Mărăcineni-Miceşti, Argeş.
Micromonografie etnografică, 1989 (manuscris, Muzeul Goleşti);
*** Monografia parohiei Borleşti din comuna Borleşti, Judeţul
Argeş, Piteşti, 1936, 35 pagini;
- Oprea, Cătălina Elena, Monografia comunei Merişani, Judeţul
Argeş, Piteşti, 2011;
- Lăzărescu, Ghiorghiţa, Micromonografia etnografică a comunei
Miceşti, Argeş, 1989 (manuscris, Muzeul Goleşti);
- Stroe, Ion, Văcarea – Muscel - România. Monografie istorică, Ed.
Tiparg, Piteşti, 2012, 252 pagini;
- Şucu, Ion I., Popescu, Ion N., Tomescu, I. Petre, Monografia
comunei Mioarele, Bucureşti, 1976, 324 pagini;
- Tudor, Sevastian, Comuna Mioarele, Muscel. Micromonografie
etnografică, 1990 (manuscris, Muzeul Goleşti);
- Sămărăscu, Adrian, Constantinescu, Gr., Robea, M., Corcodel, I.,
Mazilescu, S., Livezeanu, P., Şerban, R., Mioveni. Paşi în timp,
Editura Alean, Piteşti, 2007, 264 pagini;
- Robea, Mihail M., Mioveni – Argeş. Corpusul de documente şi
inscripţii ale oraşului, Casa Editorială Muntenia, Bucureşti, 2009,
328 pagini;
- Săvulescu, Gh. C., Comuna Colibaşi, judeţul Argeş. Cu satele:
Racoviţa, Mioveni, Colibaşi, Clucereasa, Făgetul. Pagini de istorie,
Piteşti, 1973;
- Lăzărescu, Ghiorghiţa, Comuna Miroşi, Argeş. Micromonografie
etnografică, 1989 (manuscris, Muzeul Goleşti);
- Spiru, Ioan, Monografia satului Surduleşti, Ed. Ordessos, Piteşti,
2013, 181 pagini;
- Tetici, Radu, Tudor, M., Ionel, M., Localitatea Miroşi, jud. Argeş,
pagini de monografie, Editura Tiparg, Piteşti, 2000;
- Drugău,Viorel, Drugău, Tiuta, Mari, Liviu, Vărăşcanu, Constantin,
Monografia comunei Moşoaia, Editura Europroduct, Piteşti, 2009,
230 pagini;
- Guliman, Constantin, Săvulescu,Vasilica, Şcoala din Hinţeşti.
Lumină, statornicie, demnitate, Editura Alean, 2008, 182 pagini;
- Tudor, Sevastian, Comuna Moşoaia, Argeş. Micromonografie
etnografică, 1990 (manuscris, Muzeul Goleşti);
- Cruceană, Ion, Mozăceni leagănul copilăriei mele
Micromonografie sentimentală, Tiparg, Piteşti, 2009, 160 pagini;
Lăzărescu,
Ghiorghiţa,
Comuna
Mozăceni,
Argeş.
Micromonografie etnografică, 1991 (manuscris, Muzeul Goleşti);
- Pop, Mihai, Golopenţia, A., Dâmbovnicul - o plasă din sudul
Judeţului Argeş, Ed. Inst. de Ştiinţe Sociale al României, Bucureşti,
1942, 85 pagini;
- Musicescu, Ion, Monografia Comunei Mozăceni, Plasa
Mozăceni, Judeţul Argeş, Muşăteşti - Argeş, 1905, 27 pagini;
- Nania, Ion, Mozăceni - o veche aşezare din fosta ţară Vlaşca,
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64. MUŞĂTEŞTI

65. NEGRAŞI

66. NUCŞOARA

67. OARJA
68. PIETROŞANI

Editura Paralela 45, Piteşti, 2004, 790 pagini;
- Crăciun, Maria, Pagini de monografie a satului Costeşti - Vâlsan,
Geamăna, Ed. Juventus Press, 2012;
- Cristescu - Muşăteşti, Ionel, Apostolii satului Muşăteşti, Curtea de
Argeş, 2006, 158 pagini
- Dobrescu, Petronia, Mânăstirea Robaia, Editura Dac Press, Curtea
de Argeş, 2004, 144 pagini;
- Leonăchescu - Năndraşu, Nicolae, Stroeşti-Argeş. Documente şi
mărturii, Bucureşti, Casa de editură Nicolae Bălcescu, 2000, 808
pagini;
- Leonăchescu Nicolae, Stroieştenii în ştiinţă şi cultură, vol. I,
Stroieşti - Argeş, 1996, 237 pagini;
- Moise, Vasile P., Vâlsăneşti - un sat de pe valea Vâlsanului,
Piteşti, Ed. Argeş Press, 2012;
- Năndraşu, Nicolae, Personalităţi din Stroeşti - Argeş, vol. I,
Editura Agir, Bucureşti, 2007, 395 pagini + 5 f. color;
- Popa, Valentina, Monografia etnografică a comunei Muşăteşti,
Argeş, 1990 (manuscris, Muzeul Goleşti);
- Robea, Mihail M., Folclor poetic din Stroeşti-Argeş, Bucureşti,
1980, 248 pagini;
- Robea, Mihail M., Proză populară din Stroeşti-Argeş. Basme,
snoave, legende, povestiri populare, Bucureşti, 1997, 288 pagini;
- Teodorescu, Nicolae Gh., Muşăteşti - altar de lumină.
Predoslovie. Oameni aleşi. Ctitorii. Chipuri şi icoane, Piteşti, 1947,
47 pagini;
- Teodorescu, Nicolae Gh., Muşăteşti, file de cronică, Bucureşti,
1970, 196 pagini;
- Iordache Argeş(eanu), Preda, Marinescu, Elena D., Istoricul
comunei Negraşi - Argeş, Bucureşti, Editura Noastră, 1941, 40
pagini;
- Pally, Filofteia, Micromonografia etnografică a comunei Negraşi,
Argeş, 1989 (manuscris, Muzeul Goleşti);
- Cârstoiu, Constantin, Drumul Piţulesei. Maria Cârstoiu, valoros
rapsod al plaiurilor muscelene, Piteşti, Ed. Paralela 45, 2003;
- Oprescu Ion, Retevoi Lică, Monografia comunei Nucşoara judeţul
Argeş, SC Europroduct SRL, Piteşti, Argeş, 2005, 96 pagini;
- Oprescu Ion, Retevoi Valentin, Retevoi Lică, Oprescu, Ioan-Nelu,
Monografia comunei Nucşoara, judeţul Argeş, Editura Zodia
Fecioarei, Piteşti, 2007, 160 pagini;
- Pally, Filofteia, Micromonografia etnografică a comunei Corbi/
Nucşoara, Argeş,1989 (manuscris, Muzeul Goleşti);
- Zamfir, Dumitru, Monografia comunei Oarja, Editura KML,
Piteşti, 2009;
- Drăguşanu, Eugeniu, Monografia satului Bădeşti, comuna
Pietroşani-Argeş. 1352-2002. 650 de ani de dăinuire, SC Marinex
Print SRL, Baia Mare, 2002, 254 pagini;
- Drăguşanu, Eugeniu, Oameni de seamă din Bădeşti, Ed. Tip
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69. PITEŞTI

70. POIANA LACULUI
71. POIENARII DE ARGEŞ
72. POIENARII DE
MUSCEL
73. POPEŞTI
74. PRIBOIENI

75. RĂTEŞTI

Naste, Piteşti, 2004, 84 pagini;
- Pally, Filofteia, Comuna Pietroşani, Argeş. Micromonografie
etnografică, 1990 (manuscris, Muzeul Goleşti);
- Popescu, Vasile A., Satul Retevoeşti, Argeş. Toponimie
Antroponimie şi obiceiuri, Bucureşti, 2002, 112 pagini;
- Popescu, Vasile A., Biserica din Retevoeşti. Monografie,
Bucureşti, 2003, 111 pagini;
- Popescu, Vasile A., Retevoeşti-Argeş. Pagini de istorie, Bucureşti,
2005, 286 pagini;
- Popescu, Vasile, Retevoeşti - Argeş (Trecutul şcolii, cula
Drugănescu şi întâmplări cu haz pentru săteni), Bucureşti, 2004,
150 pagini;
- Stănescu, Petre P., Pietroşani-Argeş (Pietroşani,
Bădeşti,
Retevoieşti, Vărzăroaia, Găneşti), monografie, 1352-1974. 622 de
ani de vechime documentară. Studii, documente, mărturii, obiceiuri,
legende, tradiţii, grai specific, Bucureşti, 1974, 415 pag.
- Mavrodin, Teodor (editor), Piteşti. Mărturii documentare, vol. I
Bucureşti, 1988, 467 pagini;
- Mavrodin, Teodor, Istoria primăriei Piteşti, Ed. Pământul, Piteşti,
1996, 253 pagini;
- Moţ, Ovidiu E., Piteşti. O istorie în date, Ed. Pământul, Piteşti,
2008, 303 pagini;
- Pendiuc, Tudor, Carp, Cornel, Piteşti. 20 de ani de istorie (19892009), Piteşti, Ed. Pământul, 2009, 318 pagini;
- Popa, Petre, Dicu, Paul, Voinescu, Silvestru, Piteşti. Tradiţie şi
contemporaneitate, Piteşti, 2008, 264 pagini;
- Popa, Petre, Dicu, Paul, Voinescu, Silvestru, Istoria municipiului
Piteşti, Ed. Academiei R.S.R., Bucureşti, 1988, 353 pagini;
- Popa, Petre, Piteşti 620: Memento, Piteşti, Ed. Paralela 45, 2008;
- Popescu, Silvia, Drăguşin, Marin, Buburuzan, Silviu, Tărâmul
tăcerii: Cimitirul Sfântul Gheorghe din Piteşti, Iaşi, Ed. Dosoftei,
2008, 282 pagini;
- Tudor, Sevastian, Monografia comunei Poiana Lacului, Paralela
45, Piteşti, 1995, 100 pagini;
- Pally, Filofteia, Micromonografia etnografică a comunei Poienarii
de Argeș, 1990 (manuscris, Muzeul Goleşti);
- Lăzărescu, Ghiorghiţa, Comuna Popeşti - Argeş. Micromonografie
etnografică, 1991 (manuscris, Muzeul Goleşti )
- Oprea, Radu, Micromonografia etnografică a comunei Priboieni,
Argeş, 1989 (manuscris, Muzeul Goleşti);
- Rădulescu - Codin, Constantin, Monografia comunei Priboieni Muscel, după programul Ministerului de Interne, Câmpulung, 1904,
44 pagini;
- Iacob, Radu; Motreanu, Marius, Pănescu, Bogdan P., Pănescu,
Manuela, Furdueşti de Argeş. Pagini de monografie, Editura
Tiparg, Piteşti, 2009, 216 pagini;
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76. RÂCA
77. RECEA

78. ROCIU
79. RUCĂR

80. SĂLĂTRUCU
81. SĂPATA
82. SCHITU GOLEŞTI

83. SLOBOZIA
84. STÂLPENI

85. STOENEŞTI

86. STOLNICI

87. SUSENI

- Ionescu, Ion, O localitate din Câmpia Găvanu-Burdea: Râca,
studiu monografic, istorico-socio-lingvistic, Râca, 2003;
- Cârstea, Ion, Monografia comunei Recea Argeş, Editura Paco,
Bucureşti, 2006;
- Cârstea, Ion, Olaru, Ioana, Olaru, Marin. Făuritorii destinelor. 450
de ani de atestare documentară a comunei Recea, Argeş, Editura
Paco, Bucureşti, 2009, 408 pagini + 3 planşe – ilustraţii;
- Pally, Filofteia. Micromonografia etnografică a comunei Recea,
Argeş, 1991 (manuscris, Muzeul Goleşti);
- Cristocea, Spiridon, Măndescu, Dragoş, Maschio, Romeo, Chistol,
Dragoş, Comuna Rociu, judeţul Argeş. File de istorie, Ed. Ordessos,
Piteşti, 2014;
- Pârnuţă, Gheorghe I., Rucăr, monografie sociologică, Bucureşti,
1972, 363 pagini;
- Pârnuţă, Gheorghe I., Rucăr - Muscel istoric. Case memoriale.
Amintiri, Bucureşti, 1996, 322 pagini;
- Oproiu, Ion, Sălătrucu, vatră de istorie, cultură şi civilizaţie,
2006;
- Pally, Filofteia, Micromonografia etnografică a comunei Săpata,
Argeş, 1990 (manuscris, Muzeul Goleşti);
- Pally, Filofteia, Lăzărescu, Ghiorghiţa, Gorgoi, Ioan Mihail,
Micromonografia etnografică a comunei Schitu Goleşti, Argeş,
1989 (manuscris, Muzeul Goleşti);
- Poştoacă, Felicia Donia, 475 de ani de la prima atestare
documentară a comunei Schitu Goleşti, Piteşti, 2001, 95 pagini;
- Oprea, Radu, Micromonografia etnografică a comunei Slobozia,
Argeş, 1989 (manuscris, Muzeul Goleşti);
- Sămărăscu, Adrian (coordonator), Bardac, Dumitru,
Constantinescu, Grigore, Mazilescu, Sorin, Olteanu, Ioana, Olteanu,
Ion, Stâlpeni - Argeş - România Carte de identitate europeană,
Editura Alean, Piteşti, 2009, 272 pagini + 12 file – color;
- Ghinete,Viorel Petre, Monografia comunei Stoeneşti, 2007, 306
pagini;
- Niţulescu, Marin, Comuna Stoeneşti - judeţul Argeş.
Micromonografie etnografică, 1990 (manuscris, Muzeul Goleşti);
- Raşcu, G. M., Stoeneşti - Muscel, cu valea superioară a
Dămboviţei. Descriere şi călăuză practică, Editura Cartea
românească, Chişinău, 1931, 35 pagini;
- Gorgoi, Ion Mihail, Comuna Stolnici, Argeş. Micromonografie
etnografică, 1989 (Manuscris, Muzeul Goleşti);
- Motreanu, Valentin, Bălăceanu - Stolnici, Constantin, Motreanu,
Marius, Comuna Stolnici. Judeţul Argeş. Tradiţie, istorie,
contemporaneitate, Editura Tiparg, 2012, Piteşti, 455 pagini + 27
file anexe nenumerotate + 11 file - foto nenumerotate;
- Branişte, Gheorghe M., Arborele genealogic al familiei învăţător
Marin D. Branişte din comuna Suseni - Argeş, Bucureşti, 2010;
- Pană, Gh., Ţuţuleşti - Judeţul Argeş. Oameni, fapte, opinii, S.l.,
s.n., 2010;
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88. ŞTEFAN CEL MARE

89. ŞTEFĂNEŞTI
90. ŞUICI

91. TEIU

92. TIGVENI
93. TOPOLOVENI

94. ŢIŢEŞTI

95. UDA
96. UNGHENI
97. VALEA DANULUI

- Păduraru, Marius, Ungureanu, George, Chistol, Dragoş, Comuna
Suseni, judeţul Argeş. Pagini de monografie, Ed. Ordessos, Piteşti,
2013, 504 pagini;
- Popa, Valentina, Comuna Suseni - Argeş. Micromonografie
etnografică, 1991 (manuscris, Muzeul Goleşti);
- Cristocea, Spiridon, Măndescu, Dragoş, Dobre, Ionel, Comuna
Ştefan cel Mare. Judeţul Argeş. File de istorie, Editura Ordessos,
Piteşti, 2012, 480 pagini;
- Muşeteanu, Ion, Mănăstirea Glavacioc. Monografie istorică. Teză
de doctorat..., Bucureşti, 1933, 96 pagini;
- Pally, Filofteia, Micromonografia etnografică a comunei Ştefan
cel Mare, Argeş, 1991 (manuscris, Muzeul Goleşti);
- Popa, Valentina, Micromonografia etnografică a comunei
Ștefăneşti, Argeş, 1990 (manuscris, Muzeul Goleşti);
- Georgescu, Gheorghe D., Georgescu, Dumitru V., Carte despre
Şuici, 1997, 172 pagini;
- Tudor, Sevastian, Comuna Şuici - Sălătrucu, Argeş.
Micromonografie etnografică, 1989 (manuscris, Muzeul Goleşti);
- Olărescu, Ion, Comuna Şuici de-a lungul vremii (1501-2010), Ed.
Universităţii din Piteşti, 2010, 366 pagini;
*** Şuici - Poarta Făgăraşului, Bucureşti, Program Regio, 2011;
- Fălcescu, Vasile, Teiu. Cuibul părăsit al lui Vladimir Streinu,
Piteşti, 1998, 248 pagini;
- Gogoncea, Nestor, Comuna Teiu: legendă şi adevăr, Piteşti, Ed.
Tiparg, 2009;
Tudor,
Sevastian,
Comuna
Tigveni/Cepari,
Argeş.
Micromonografie etnografică, 1989 (manuscris, Muzeul Goleşti);
- Boalcă, Ion, File din istoria oraşului Topoloveni - Argeş, 575 de
ani de la prima atestare documentară. Monografie jubiliară, Piteşti,
1996, 96 pagini;
- Răuţescu, Ion, Topoloveni. Monografie istorică, Bucureşti, 1939,
239 pagini;
*** Topoloveni, două decenii pe coloanele urbanizării, Piteşti,
Tipografia Argeş, Piteşti,1988;
- Ilinca, Lucian Irinel, Ilinca, Iulia Anca, Comuna Ţiţeşti. Trecut,
prezent şi viitor, Tipografia S. C. Gig S.R.L., Câmpulung Muscel,
2007, 109 pagini;
- Pascu, Vincenţiu Daniel, Olteanu, Gabriela Bianca, Pascu,
Floriana, Însemnări monografice. Comuna Ţiţesti - istorie şi
amintiri, consemnate de prof. emerit I. C. Lăzărescu, Editura
Tiparg, Piteşti, 2007, 235 pagini + 6 f. ilustraţii;
- Ionescu, Dumitru, Satul meu, s.l., 1998;
- Gherasimescu, Dan, Monografia salului Valea Danului
(manuscris);
- Golescu, Mihai, Golescu, Mariana, Comuna Valea Danului,
judeţul Argeş, file de cronică, Ed. Argeş Press, Piteşti, 2007, 187
pagini;
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98. VALEA IAŞULUI
99. VALEA MAREPRAVĂŢ

100. VEDEA
101. VLĂDEŞTI

102. VULTUREŞTI

- Gorgoi, Ion Mihail, Comuna Valea Danului, Argeş.
Micromonografie etnografică, 1990 (manuscris, Muzeul Goleşti);
- Gorgoi, Ion Mihail, Comuna Valea Iaşului, Argeş.
Micromonografie etnografică, 1990 (manuscris, Muzeul Goleşti);
- Cornăţeanu, Ion Sevastian, Comuna Valea Mare - Pravăţ (judeţul
Argeş). Monografie, Editura Didactica Nova, Piteşti;
- Pally, Filofteia, Lăzărescu, Ghiorghiţa, Gorgoi, Ion Mihail,
Comuna Valea Mare-Pravăţ, Argeş. Micromonografie etnografică,
1989 (manuscris, Muzeul Goleşti);
- Ulieru, George, Mănăstirea Nămăieşti, Câmpulung, 1931, 31
pagini;
- Pally, Filofteia, Lăzărescu, Ghiorghiţa, Gorgoi, Ion Mihail,
Micromonografia etnografică a comunei Vedea, Argeş, 1989
(manuscris, Muzeul Goleşti);
- Stroe, Ion, Stroe, Steluţa, Sus, în cercănel de lună. Folclor literar
din Vlădeşti-Muscel, Piteşti, 2002, 157 pagini;
- Stroe, Ion, Monografia comunei Vlădeşti, Editura Alean, Piteşti,
2007, 360 pagini;
- Stroe, Ion, Şcoala din comuna Vlădeşti, judeţul Argeş monografie istorică, Editura Alean C.J.C.P.C.T., 2006, 328 pagini;
- Mihai, Vasile, File din istoria satelor Vultureşti, Bârzeşti şi
Huluba, judeţul Argeş, 1975-1982, Piteşti, 215 pagini;
- Popescu Argeşel, Ion, Popescu-Argeşel, Anca, Popescu - Argeşel,
Radu; Popescu - Argeşel, Ileana, Vultureşti – Muscel, 1512-2005,
Editura Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu, f. an., 245 pagini + 7
file - foto;
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ANEXA 3

(N.P.L.)

ISPRAVNICI, OCÂRMUITORI/CÂRMUITORI ŞI
ADMINISTRATORI AI ARGEŞULUI
(în succesiune)

I. ISPRAVNICI:
Sandul Bucşănescul, postelnic (1 august 1743);
Gheorghe Bulgariul, fost căpitan de dorobanţi (1745);
Gheorghe Drăgoescu, mare clucer de arie (1747);
Răducan (23 decembrie 1748);
Grigoraşcu, postelnic (27 iunie 1750);
Anastasie, fost mare paharnic (13 august 1775);
Iordache Neculescu, fost mare şătrar (13 august 1775);
Anastase Călinescu, mare paharnic (9 iulie 1777);
Mateiu Corăscul, mare vornic (9 iulie 1777);
Varlaam, paharnic (1778);
Preda Prejbeanu, paharnic (13 decembrie 1778; 1783);
Istrate Creţulescu, paharnic (1779);
Ioniţă Slătineanu, serdar (1779);
Iordache Golfescu, mare serdar (23 februarie 1780);
Ştefan, pitar (21 noiembrie 1781);
Ştefan, şătrar (21 noiembrie 1781);
Constantin Balăcescu, mare stolnic (1783);
Barbu Văcărescu (1783);
Negrea, paharnic (1784);
Ioniţă Caramanlâu, sluger (27 august 1784; 30 noiembrie 1784);
Vintilă, pitar (21 ianuarie 1785);
Constantin Ştirbei, clucer (4 mai 1785);
Theodorache Chiseolu, serdar (24 iunie 1785);
Alecu Cocărăscu, clucer (2 octombrie 1785);
Scarlat Drugănescu, stolnic (28 mai 1786);
Sava, mare căpitan de Dorobanţi (28 mai 1786);
Nicolae Frangopol, logofăt (25 august 1786);
Man, paharnic (24 septembrie 1786);
Tăriceanu, căminar (2 octombrie 1786);
Alecu (19 februarie 1787);
Iordache/Iorgache, armaş (1789);
Istrate Creţulescu, fost mare clucer (15 septembrie 1791);
Ştefănică, fost mare pitar (15 septembrie 1791);
Iordache, paharnic (26 aprilie 1792);
Iordache Filipopoliu, mare paharnic (24 octombrie 1792);
Ştefan, mare pitar (24 octombrie 1792);
Constandin Varlaam, serdar (2 martie 1794);
Gheorghe, paharnic (1796);
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Scarlat, medelnicer (1796);
Vintilă Brejbeanu (30 august 1796);
Mihalache Manu, stolnic (30 august 1796);
Ştefănică, paharnic (18 mai 1801);
Costache Rabet, paharnic (24 iulie 1807);
Pană Costescu, paharnic (3 iunie 1808);
Iordache Rasti, căminar (3 iunie 1808);
Romanit, paharnic (8 mai 1809);
Palada, stolnic (8 mai 1809);
Constantin Orăscu, polcovnic (aprilie 1810 – 3 februarie 1811);
Constantin Golescu, stolnic (3 februarie 1811 – 1 iunie 1812);
Prejbeanu, paharnic (1811);
Costache Filipescu (1811-1812);
Constantin Grădişteanu, paharnic (1812);
Pană Costescu, paharnic (1812);
Tasache Comăneanu (1812);
Nicolae Golescu (1812);
Constantin Golescu (1813);
Iordache Rasti (1820);
Dumitrache Ghica, mare căminar (1823);
Iorgu Văcărescu, mare căminar (1823);
Iancu Roset (12 februarie 1826);
Costin Burchi (1826);
Ioan Cargea (1826);
Ioan Ralet, căminar (6 iulie 1827);
Codiu Lazaru, paharnic (6 iulie 1827);
Grigore Grădişteanu, clucer (6 iulie 1827);
Ioan Bălăceanu, paharnic (6 iulie 1827);
Pană Băbeanu (1827);
Ioan Golescu (1829);
Alexandru Racoviţă (1831);
Manolache Filipescu (1831).
II. OCÂRMUITORI/CÂRMUITORI ŞI ADMINISTRATORI:
CIOCÂRDIA, Alexandru (2 octombrie 1831);
CĂTUNEANU, Ion (februarie-martie 1832);
BRĂTIANU, Constantin/Dincă (1832; 1834~1842);
PRIJBIANU, Ion (22 august 1838);
SOCOLESCU, Ion (1846);
BRĂTIANU, Teodor (9 martie 1848);
BRĂTIANU, Dumitru (11-13 iunie 1848);
SIMONIDE, Nicolae (13 iunie - iulie 1848);
HRISTOPOL, Ioan (iulie 1848);
BELU, Ştefan (septembrie 1848 – 5 martie 1849);
VĂRZARU, Ioan M. (19 iunie 1849);
ROSETTI, Radu D. (10 iulie 1849);
BRĂTIANU, Teodor (1856-1857);
SOLOMON, Constantin (1859);
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BRĂTIANU, Teodor (14 februarie – 9 mai 1859) (v.);
DUMITRESCU, Enache (9 mai – 9 septembrie 1859) ;
ORBESCU, Petre (9 septembrie 1859 – 7 iunie 1860);
PETRESCU, Alecu (7 iunie – 18 august 1860);
MATEESCU N. (18 august 1860 – 9 februarie 1861);
CHIRIŢESCU, Daniil (9 februarie – 1 iunie 1861) (v.);
VIIŞOREANU, N. (1 iunie - 20 iulie 1861) (v.);
CHIRIŢESCU, Daniil (20 iulie 1861 – 3 iulie 1862) (v.);
HIOTU, Vasile (3 iulie – 17 septembrie 1862);
FURDUESCU, Toma (17 septembrie 1862 - 11 martie 1863) (v.);
COTESCU, C. (11martie – 3 iulie 1863);
GOROVEI, Nicolae (3 iulie 1863 – 18 iulie 1864;
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ANEXA 4

(I.T.B.)

PREFECŢI AI JUDEŢULUI ARGEŞ
(1864–1949; 1990~)
- în succesiune -

VĂRZARU, Constantin (18 iulie 1864 – 3 septembrie 1865) (v.);
CHIRIŢESCU, Daniil (3 septembrie 1865–29 septembrie 1866) (v.);
VĂCĂRESCU, Ion (29 septembrie 1866 – 1 ianuarie 1867);
SEVESCU, Petre (1 ianuarie – mai 1867);
GHICA, Pantazi (mai – iulie 1867);
VIIŞOREANU, Nicolae (iulie 1867 – 14 mai 1868) (v.);
SLĂVESCU, M. (14 mai – 2 octombrie 1868);
COSTINESCU, Alexandru (2 octombrie 1868 – 26 februarie 1869);
ZISU, A. T. (26 februarie 1869 – 14 ianuarie 1870);
OLĂNESCU, I. P. (14 ianuarie – 27 decembrie 1870);
GUGIU, Anatolie (27 decembrie 1870 – 24 martie 1871);
VASILESCU, M. (24 martie 1871 – 22 iunie 1874) (v.);
CHIRIŢESCU, Daniil (22 iunie 1874 – 4 mai 1876) (v.);
RACOVIŢĂ, Constantin (4 mai – 15 iulie 1876) (v.);
ARICESCU, D. Apostol (15 iulie – 19 august 1876) (v.);
POENARU BORDEA, M. (19 august – 21 septembrie 1876);
RACOVIŢĂ, C. (21 septembrie 1876 – 7 februarie 1879) (v.);
NEGULESCU, M. N. (7 februarie 1879 – 24 martie 1881) (v.);
STĂTESCU, Paul (24 martie – 30 iunie 1881) (v.);
BUDIŞTEANU, Alexandru (30 iunie 1881 – 13 ianuarie 1883) (v.);
BOIANU, Gheorghe (13 ianuarie – 21 octombrie 1883) (v.);
TRĂSNEA, Scarlat (21 octombrie 1883 – 6 februarie 1885);
MICESCU, G. (6 – 16 februarie 1885);
NEGULESCU, Mihail (16 februarie 1885 – 11 decembrie 1886);
PETRESCU, Matei (11 decembrie 1886 – 22 aprilie 1887);
CHIRCULESCU, Alexandru (22 aprilie 1887 – 12 aprilie 1888);
CHIRIŢESCU, Daniil (12 aprilie – 17 septembrie 1888) (v.);
HAGIESCU, Gheorghe (17 septembrie 1888 – 10 august 1889);
VERA, Dumitru (10 august 1889 – 8 octombrie 1891) (v.);
MANU, Nicu (8 octombrie – 26 februarie 1891);
COMĂNESCU, Ion (26 februarie - 16 decembrie 1891);
MANU, Nicu (16 decembrie 1891 – 7 octombrie 1895);
FUNDĂŢEANU, Haralamb (7 octombrie – 6 noiembrie 1895);
GIANI, Grigore (6 noiembrie - 16 decembrie 1895);
MANOLESCU, Mihail (16 decembrie 1895 – 12 aprilie 1899) (v.);
COMĂNEANU, Ion P. (12 aprilie 1899 – 10 august 1907) (v.);
BRÂNZEU, Nicolae (10 august 1907 – 29 decembrie 1910) (v.);
POPESCU, Nicolae D. (29 decembrie 1910 – 17 octombrie 1912) (v.);
COMĂNEANU, Ion P. (17 octombrie 1912 – 8 iunie 1913) (v.);
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LECA, Caton (8 iunie – 22 iunie 1913);
BILCIURESCU, Victor (22 iunie – 9 decembrie 1913) (v.);
CĂPRESCU, Marin (9 decembrie 1913 – 5 ianuarie 1914);
BRÂNZEU, Nicolae (5 ianuarie 1914 – 5 aprilie 1917);
KOSTACHI, N. L. (5 aprilie – 1 decembrie 1917);
KERCEA, Nicolae (1 decembrie 1917 - 21 aprilie 1918);
POPESCU, Nicolae D. (21 aprilie – 27 octombrie 1918) (v.);
TEODORESCU, Grigore (27 octombrie – 5 decembrie 1918);
BRÂNZEU, Nicolae (5 decembrie 1918 – 25 februarie 1919) (v.);
BĂNESCU, Honoriu (25 februarie – 6 octombrie 1919) (v.);
CARAPANCEA, Gheorghe (6 octombrie – 30 decembrie 1919);
PETRESCU, Petre (30 decembrie 1919 – 15 martie 1920);
DIMA, Dimitrie (15 martie 1920 – 21 decembrie 1921) (v.);
PURICESCU, Grigore (21 decembrie 1921 – 23 ianuarie 1922);
BĂNESCU, Honoriu (23 ianuarie 1922 – 31 martie 1926) (v.);
IORDĂCHESCU, Gheorghe (31 martie – 22 iulie 1926);
RĂDULESCU, Ovidiu (22 iulie 1926 – 5 iunie 1927);
PĂUNESCU, Mihail (5 iunie – 22 iunie 1927);
IOANICESCU, Nicolae (22 iunie 1927 – 11 noiembrie 1928);
CĂLINESCU, Armand M. (11 noiembrie 1928 – 30 iulie 1929) (v.);
RÂZNOVEANU, Nicolae (30 iulie – 23 noiembrie 1929);
PRIBOIANU, Mihail (23 noiembrie 1929 – 25 iunie 1930);
RĂDULESCU, Ion (25 iunie 1930 – 24 aprilie 1931) (v.);
GATOVSCHI, Leonida (24 aprilie 1931 – 8 iunie 1932);
RĂDULESCU, Ion (8 iunie 1932 – 15 noiembrie 1933) (v.);
GHINESCU, Ion D. (15 noiembrie 1933 – 28 noiembrie 1937) (v.);
EMANOIL, Spiridon (28 noiembrie 1937 – 10 februarie 1938) (v.);
CAMENIŢĂ, Petre (10 februarie 1938 – 30 mai 1940) (v.);
EMANOIL, Spiridon (30 mai – 10 iulie1940 (v.);
BEREA, Alexandru (10 iulie – 20 septembrie 1940) (v.);
GEORGESCU, Mihail (20 septembrie 1940 – 28 ianuarie 1941);
ZĂRNESCU, Ioan C. (28 ianuarie – 30 ianuarie 1941);
CERCHEZ, Traian (30 ianuarie – 15 noiembrie 1941);
POPESCU, Constantin (15 noiembrie 1941 – 28 februarie 1944) (v.);
PORUŢIU, Emil St. (28 februarie – 6 octombrie 1944) (v.);
GUMĂ, Vicenţiu Neculae (6 octombrie – 21 noiembrie 1944) (v.);
SIMIONESCU, Teodor (21 noiembrie 1944 – 27 februarie 1945) (v.);
GUMĂ, Vicenţiu Neculae (27 februarie – 19 martie 1945) (v.);
SIMIONESCU, Teodor (19 martie - ?1945) (v.);
CÂRSTOCEA, I. R. (? 11 aprilie 1945~);
CHIRIAC, Constantin (11 aprilie 1945 – 30 decembrie 1946) (v.);
CONSTANTIN, Nicolae (30 decembrie 1946 – 1 ianuarie 1947; 1949) (v.);
***
OLTEANU, Nicolae (ianuarie – iulie 1990) (v.);
CÎRSTOIU, Ion (iulie 1990 – 22 decembrie 1992) (v.);
NIŢU, Vasile (29 decembrie 1991 – 30 aprilie 1995) (v.);
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NICOLESCU, Constantin (2 mai 1995 – 24 decembrie 1996) (v.);
TEODORESCU, Aurel (24 decembrie 1996 – 18 noiembrie 1999) (v.);
TOADER, Marin (18 noiembrie 1999 – 7 decembrie 2000) (v.);
TĂMAGĂ, Constantin (11 ianuarie 2001 – 1 noiembrie 2004) (v.);
TEODORESCU, Cătălin Florin E. (1 noiembrie 2004 – 7 ianuarie 2005) (v.);
CÎRSTOIU, Ion (7 ianuarie 2005 – 1 august 2007);
POPA, Ion (1 august 2007 – 25 februarie 2009) (v.);
PROCA, Marcel (26 februarie – 1 octombrie 2009) (v.);
DAVIDESCU, Gheorghe (1 octombrie 2009 - 18 mai 2012) (v.);
BEREVOIANU, Ciprian (18 aprilie – 11 mai 2012);
SOARE, Cristian (12 mai 2012 - 26 martie 2014) (v.);
OPRESCU, Mihai (26 martie 2014~).
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ANEXA 5

(V.N.P.)

ISPRAVNICI, OCÂRMUITORI/CÂRMUITORI ŞI
ADMINISTRATORI AI MUSCELULUI
(în succesiune)

I. ISPRAVNICI:
Şerban fost mare comis Vlădescu (1695, 1698, 1702, 1710);
Radu Golescu comis (1700);
Fierea logofăt (1705);
Hrizea logofăt (1706 - 1707);
Alexandru Şufariu (1710 - 1711);
Matei Mogoşescu (1718);
Neacşu Piteşteanu (1720);
Pană căpitan Conţescu (1729);
Pană sluger (1730);
Ianache fost mare serdar (1731 - 1732);
Ianache postelnic (1733);
Preda căpitan Bugărescu, vornic (1734 - 1738);
Iordache comis (1737);
Sava căpitan (1739);
Şerban Greceanu (1739);
Iordache Canelu fost armaş (1740 - 1741);
Sava căpitan (1740 - 1741);
Matei Ruset fost mare sluger (1741);
Constantin Brezoianu fost mare armaş (1742 - 1744);
Pârvu Izvoranu mare medelnicer (1744);
Constantin Bruşe (1745 - 1747);
Iane fost mare pitar (1752);
Nicolae fost mare ciohodar (1752);
Gheorghe Serezli fost mare pitar (1753);
Iamandi vornic (1753);
Iordache fost mare stolnic (1754);
Grigorescu fost mare stolnic (1754);
Costache Evanghelina postelnic (1755);
Antioh Caragea fost mare postelnic (1756 - 1758);
Ianache fost mare şătrar (1758);
Ianache mare serdar (1759);
Anastase fost mare vătaf de copii (1759);
Grigore Ipsilanti căminar (1759);
Teodorache fost mare comis (1760 - 1761);
Ianache fost mare armaş (1760 - 1761);
Dumitrache fost mare pitar (1762);
Anastase clucer (1743);
Dimitrie Roset fost mare paharnic (1764-1765);
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Dumitrache Brezoianu (1774);
Istrate Isvoranu fost vistier (1775);
Dumitrache Papazoglu (1775);
Constandin Năvărcescu serdar (1775);
Scarlat Hiatu pitar (1775);
Constantin Văcărescu (1776);
Istrate Isvoreanu fost logofăt (1776);
Scarlat Drugănescu (1776);
Dumitrache Papazoglu (1777);
Constandin fost clucer de arie (1777);
Radu Golescu (1780);
Pană (1781);
Anastase fost mare paharnic (1782);
Zaharia căminar (1783);
Dumitrache Perdicaru (1783);
Costache vătaf (1783-1784);
Costache Racoviţă comis (1783-1784);
Nicolae Leurdeanu fost mare clucer de arie (1784);
Radu Filipescu medelnicer (1784-1785);
Alecu Cocorăscu clucer (1784-1785);
Dumitrache Papazoglu serdar (1784);
Scarlat Varipati sluger (1785);
Papazoglu sluger (1785);
Nicolae Murde fost mare clucer de arie (1785);
Cheani portar (1785);
Scarlat Varipati sluger (1785);
Mincu Fălcoianu şetrar (1785-1786);
Cheani (1785-1786);
Dumitrache Schilit fost mare pitar (1785-786);
Costa portar (1785);
Disculsu (1785);
Dimitrie Papazoglu serdar (1786);
Mincu Fălcoianu şătrar (1786);
Toma Călinescu fost mare pitar (1787);
Mincu Fălcoianu şetrar (1787);
Mincu Fălcoianu şetrar (mai 1787);
Scarlat Drugănescu (iunie 1787);
Ion Brezoianu clucer (iunie 1787);
Dumitrache Papazoglu (1788);
Mincu Fălcoianu şătrar (1788);
Scarlat Drugănescu clucer (septembrie – octombrie 1791);
Dumitrache Papazoglu fost mare serdar (septembrie – noiembrie 1791);
Nicolae Lipănescu fost logofăt judecător (decembrie 1791, decembrie 1792);
Costache Cheani fost mare portar (noiembrie 1791);
Scarlat Drugănescu stolnic (octombrie 1792);
Constandin Caliarh (octombrie 1792);
Dumitrache Brezoianu serdar (octombrie 1792);
Barbu Pădeanu fost ceauş (decembrie 1792);

420

ENCICLOPEDIA ARGEŞULUI ŞI MUSCELULUI
Ianache Găescu şetrar (decembrie 1792);
Manu armaş (1793);
Scarlat Roset (august 1794);
Scarlat Drugănescu (august 1794);
Dumitrache Brezoianu serdar (1797);
Mihalache Gheorghe (1797);
Scarlat Fălcoianu (octombrie 1797);
Dumitrache stolnic (1797);
Ion pitar (1797);
Gheorghe Mavrodil (decembrie 1797);
Ioan G. (1800);
Ştefan P. (1800);
Iordache Cantacuzino (1801);
Panait polcovnic judecător (1801);
Constantin Iliat fost mare clucer de arie (ianuarie 1803);
Iane (1803);
Ianache clucer (1803);
Ioniţă Ştirbei (1804);
Constandin Brătianu (1804);
Scarlat Roset (iunie 1806);
Ştefan P. (iunie 1806);
Istrate Urianu (1807);
Constandin Golescu stolnic (mai 1808 – mai 1809);
Iordache Mavrodoglu (februarie 1808-mai 1809);
Sterian judecător;
Constandin fiu medelnicer (septembrie 1808 - februarie 1809);
Grigore Greceanu (mai 1809);
Costache Roset paharnic (mai 1809);
Manolache fost mare pitar judecător (februarie 1809);
Alexandru Roset spătar (septembrie 1810);
Iacomi Dorobanţu (septembrie 1810);
Manolache Cordalescu serdar (februarie 1811);
Gheorghe Drugănescu (februarie 1811);
Iordache Rusti căminar (1811 - mai 1812);
Prohor căpitan (iulie 1811);
Din Golescu stolnic (1812);
Alecu Vilara medelnicer (1812);
Constandin Creţulescu fost mare postelnic (mai 1812);
Vasile Lăcusteanu fost mare clucer (1813);
Ion Mavrodoglu stolnic (1813);
Pavlache serdar (iulie 1814);
Iancu Scordilie serdar (iulie 1814);
Nicolae Gigârtu medelnicer (august 1814);
Pavlache serdar (august 1814);
Grigore Manu (1815);
Mihalache (iunie 1816);
Constandin fost mare serdar (octombrie 1816);
Nicolae Brăteanu clucer (ianuarie – septembrie 1819);
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Ion Mavrodoglu (aprilie 1820);
Ion Roset (aprilie 1820);
Ion Mavrodoglu (august 1820);
Nichita paharnic (august 1820);
Ilie judecător (1822);
Iacob Prejbeanu (1824; 1 mai 1824);
Hristache Greceanu medelnicer (mai 1824);
Manolache S. (iunie 1825);
Constandin Bălănescu (iunie 1825);
Baldovin (1826);
Dumitrache Urianu (februarie 1827);
Baldovin (februarie 1827);
Iancu Ralet fost mare clucer (octombrie 1827);
Ion Mavrodoglu (ianuarie 1829);
Ioan Leonescu (1830);
Pană Băleanu (1830);
Alecu Racoviţă (iunie 1830);
Dumitru Fălcoianu (iunie 1830);
M. Băbeanu (martie – iunie 1831);
Ion Drugănescu (martie – iunie 1831).
II. OCÂRMUITORI/CÂRMUITORI ŞI ADMINISTRATORI:
BĂLEANU, Pană (1831);
CĂTUNEANU, Ion (1832);
BIBESCU, Iorgu (1832);
FACA, Manolache (1832 – 1834) (v.);
BALDOVIN, Gheorghe (1834) (v.);
CREŢULESCU, Manolache (1834 – 1838; 1839) (v.);
CONDURATU, Alexandru (1838 – 1839) (v.);
BALDOVIN, Gheorghe (1845 – 1848) (v.);
BELU, Ştefan (1848 – 1849);
MOSH, Iancu (1849 - 1850);
DRĂGOESCU (1850 – 1859);
RUCĂREANU, Pandele (14 - 24 februarie 1859);
RUCĂREANU, Tache (24 februarie 1859 - 4 mai 1860) (v.);
CIOCÂRLAN, C. (4 mai - 25 iunie 1860);
MATEESCU, C. (25 iunie - 18 august 1860);
RUCĂREANU, Tache (18 august 1860 - 8 martie 1863) (v.);
FURDUESCU, Toma (8 martie 1863 - 30 ianuarie 1864) (v.);
DRĂGNICESCU, C. (30 ianuarie – 2 aprilie 1864).
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ANEXA 6

(I.T.B.)

PREFECŢII AI JUDEŢULUI MUSCEL
(1864 – 1949)
- în succesiune –

DRĂGNICESCU, Constantin (2 aprilie 1864 – 28 martie 1865);
IACOVACHE, Nicolae (28 martie – 24 august 1865);
BUCŞĂNESCU, Vasile (24 august - 13 noiembrie 1865);
DRĂGUŞESCU, Constantin (13 noiembrie 1865 - 28 februarie 1866);
RUCĂREANU, Mihail (28 februarie 1866 - aprilie 1867);
NEGULICI, Ion (aprilie - iulie 1867);
VOICULESCU, Constantin (iulie - august 1867);
TRĂSNEA, Scarlat (7 februarie 1869 - aprilie 1870);
RUCĂREANU, Nicolae I. (aprilie - august 1870);
BILCIURESCU, Grigore St. (august - 12 noiembrie 1870);
FURDUESCU, Toma (31 decembrie 1870 - 21 martie 1871);
RUDEANU O. (21 martie - 18 noiembrie 1871);
RIZU, D. (18 noiembrie 1971 - 1 noiembrie 1872);
IACOVACHE, Ilie (1 noiembrie 1872 - 4 mai 1876) (v.);
TRIŞCU, A. (4 mai - 16 iunie 1876);
BRĂTIANU, Dimitrie (16 iunie – 19 august 1876);
TRIŞCU, A. (19 august – 29 septembrie 1876);
FURDUESCU, I. (29 septembrie 1876 – 21 februarie 1877);
FĂRCĂŞANU, R. (21 februarie - 16 decembrie 1877);
NICOLAU, Constantin (16 decembrie 1877 - 23 octombrie 1879) (v.);
PĂRĂIANU, Petre (23 octombrie 1879 - 23 iunie 1881);
TRĂSNEA, Scarlat (23 iunie 1881 - 22 octombrie 1883);
BOIANU, George (22 octombrie 1883 - 6 februarie 1884);
COTESCU, Constantin (6 februarie - 13 martie 1884);
TEODORESCU, S. (13 martie 1884 - 18 octombrie 1886);
IONESCU, Luca (18 octombrie 1886 - 11 martie 1887);
MICESCU, Dimitrie (11 martie 1887 - 11 aprilie 1880) (v.);
FILITIS, C. P. (11 aprilie 1888 - 6 iulie 1889);
POPESCU, Nicolae (6 iulie 1889 - 7 noiembrie 1891) (v.);
STOENESCU, C. (7 noiembrie - 15 noiembrie 1891);
FOCHIDE, A. (15 noiembrie 1891 - 4 ianuarie 1892);
RÂMNICEANU, A. (4 ianuarie 1892 - 15 octombrie 1893);
ZLATIAN, H. (15 octombrie - 18 octombrie 1893);
VĂCĂRESCU, Radu (18 noiembrie - 13 decembrie 1893);
CATARGI, Dimitrie (13 decembrie 1893 - 13 octombrie 1895) (v.);
FILITIS, C. P. (13 octombrie 1895 - 25 mai 1896);
VASILIU, T. T. (25 mai - 25 iunie 1896);
NICOLAU, Constantin (25 iunie 1896 - 12 aprilie 1899) (v.);
TAMARA, Constantin (12 aprilie 1899 - 1900);
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CAPŞA (1900 – 1901);
DOBROVĂŢ (1901 - 12 martie 1907) (v.);
COCĂNEANU, Tiberiu (12 martie 1907 - 1909) (v.);
NEGULICI, Gheorghe (1900);
MANOLESCU, M. (1909 – 1910);
COCĂNEANU, Tiberiu (1910);
MIHĂESCU, M. (1910 - 17 octombrie 1912) (v.);
CRĂSAN, N. (17 octombrie 1912 - 8 ianuarie 1914);
GIURCULESCU, Ioan (8 ianuarie 1914 - 28 aprilie 1918) (v.);
ANDREESCU, Grigore (28 aprilie - 29 octombrie 1918);
GHIŢESCU, N. M. (29 octombrie - 21 decembrie 1918);
PAUL, Nicolae N. (21 decembrie 1918 - 12 mai 1919);
ARONESCU, Ion (1919 - 2 mai/august 1919);
ANDREESCU, Grigore (12 mai 1919 – ?1919);
PAUL, Nicolae N. (2 mai/august – 6 octombrie 1919);
ARONESCU, Ion (6 octombrie 1919 - 30 ianuarie 1920);
IONESCU, Ion N. (30 ianuarie - 15 aprilie 1920);
BĂDULESCU (15 aprilie - 9 mai/9 iulie 1920);
NICOLESCU, Petre (9 mai - 9 iulie 1920);
BĂDULESCU (10 iulie - octombrie 1920);
NICOLESCU, Petre (octombrie 1920);
NICOLESCU DOCANDU, N. (ianuarie 1921 – 31 decembrie 1921);
ANASTASESCU, Ghica (31 decembrie 1921 - 26 ianuarie 1922);
NICOLAU, N. D. (26 ianuarie 1922 – octombrie/decembrie 1926) (v.);
IACOMIN, Eduard (octombrie/decembrie 1926 – ianuarie/martie 1927);
RĂŞCANU, C. I. (ianuarie/martie 1927 - 5 aprilie 1927);
IACOMIN, Eduard (5 aprilie – iulie/noiembrie 1927);
NICOLAU, N. D. (iulie/noiembrie 1927 - 1928);
RUSĂNESCU (1928 – octombrie 1929);
MUŞATESCU, Alexandru I. (octombrie 1929 – iulie 1930) (v.);
VLĂDESCU, D. A. (iulie 1930 - septembrie 1931);
GRECESCU, Grigore G. (septembrie - 31 decembrie 1931) (v.);
NICOLESCU, N. Z. (31 decembrie 1931 - 1932);
NICOLAU, N. (1932);
GRECESCU, Grigore (24 aprilie – 10 iunie 1932) (v.);
STROESCU, I. (10 iunie - august 1932);
STĂNESCU, I. (august - 20 septembrie 1932);
MĂNESCU, Nicolae (20 septembrie 1932 - 15 noiembrie 1933);
NICOLAU, N. D. (15 noiembrie 1933 - 11 iulie 1936) (v.);
BASTEA, Ion Gh. (11 iulie 1936 - 26 noiembrie 1937);
IONESCU - MUSCEL, Petre (26 noiembrie - 31 decembrie 1937) (v.);
OLARUL, Constantin (31 decembrie 1937 - 12 februarie 1938);
VELCESCU, Matei (12 februarie 1938; 1939 – 6 iunie 1940);
VLĂDESCU, Dimitrie (6 iunie - 6 iulie 1940);
ALEXANDRU, Ion (6 iulie - 20 septembrie 1940);
GĂLĂŞANU, Paul (20 septembrie 1940 - 23 ianuarie 1941);
VOINESCU, Dumitru (23 ianuarie 1941 - 25 februarie 1942);
NICOLAU, Teodor (25 februarie 1942 - 6 octombrie 1944);
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CONSTANTINESCU, Ion (6 octombrie 1944 - 19 martie 1945) (v.);
NAPOTESCU, Ion (19 martie 1945 - noiembrie 1946) (v.);
MINCULESCU, Nicolae (noiembrie 1946 – 10 noiembrie 1948);
VASILESCU, Iulian (10 noiembrie 1948 – 1949).
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ANEXA 7

(S.P.P.)

ÎNALŢII IERARHI DE LA ARGEŞ
AI BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
(1793~)

- în succesiune SEVASTIAS, Iosif (v.);
GHEORGHIADIS, Ilarion (v.);
RÂMNICEANUL, Grigorie (v.);
TĂRTĂŞESCU, Sinadon Samuil (v.);
CLIMENT (v.);
SCRIBAN, Neofit/locţiitor (v.);
ŢEPOSU, Ghenadie (v.);
NANIESCU, Iosif/Ioan A. (1873-1875);
PETRESCU, Ghenadie (v.);
TIMUŞ, Gherasim (v.);
IALOMIŢEANUL, Calist (v.);
HUMULESCU, Evghenie/locţiitor (1917-1918; 1920-1921; 1923);
MIHĂILESCU, Teofil/Emanuil (1900-1902; 1918);
STĂNESCU, Vartolomeu/locţiitor (1919-1920);
VISARION/locţiitor (1921-1923);
DUMA, Nichita (v.);
LEU, Grigorie (v.);
ERHAN, Dionisie/locţiitor (1940-1941);
ANTAL/TÂRGOVIŞTEANUL, Emilian (1941-1944);
GAFTON, Iosif Ioan (v.);
ARGATU/ARGEŞEANUL, Calinic (v.).
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ANEXA 8

(T.N.M.); (V.N.P.); (N.I.M.)

PRIMARI URBANI DIN LOCALITĂŢILE
ARGEŞULUI ŞI MUSCELULUI, DEVENITE
MUNICIPIU
(în succesiune)

I. PITEŞTI:
POPESCU/POPOVICI, Mihai (v.);
LERESCU, Constantin/Dincă (v.);
DRĂGOESCU, Dumitru (v.);
BERINDEI, Mihai (v.);
LECA/pitar (v.);
ENESCU, Gheorghe (v.);
PAPADOPOL, Gheorghe (v.);
COCULESCU, Nicolae (v.);
NAUM, Teodor (v.);
CICROPIDIE, Petre (v.);
CORNĂŢEANU, Nicolae (1867);
HAGIULEA, Dumitru (1870);
BOGDAN, Constantin (v.);
DOBRIAN, Gheorghe (1872);
VĂRZARU, Constantin (v.);
BUZOIANU, Dumitru (1877);
LERESCU, Constandin (v.);
VIIŞOREANU, Nicolae (v.);
RĂDULESCU, Ion I. (v.);
CONSTANTINESCU, Nicolae (v.);
NANOESCU, Nicolae (v.);
VASILIU, Agate (v.);
COMĂNEANU, Ioan I. (1895);
BOTESCU, Mihai (1896);
COCULESCU, Ion N. (1897);
IONESCU, Eftimie (v.);
VESTINIAN, Alexandru M. (v.);
HAGESCU, Gheorghe (1899);
CONSTANTINESCU, Ion P. (1900;1905, interimar);
LĂZĂRESCU, Gheorghe (1904);
RĂDULESCU, Gheorghe I. (1906);
DUMITRESCU, Grigore I. (1911, interimar);
MARINESCU, Ion (v.);
STĂNESCU, Gheorghe (v.);
DUMITRESCU, Alexandru (v.);
FOSTIROPOL, Alexandru (v.);
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NEGRUŢU, Ion (1917);
LEHRER, Franz M. (v.);
DUMITRESCU, Nicolae G. (v.);
BĂLAN, Constantin (1918);
MARTINESCU, Ştefan (v.);
VIŞINEANU, Constantin (v.);
POSESCU, Ion (v.);
POPESCU, Marin V. (v.);
RĂTESCU, Constantin I. (v.);
ONCICĂ, Ion (1931; 1932, interimar);
MIHĂILEANU, Mihail (v.);
RĂDULESCU, Ioan Gr. (v.);
EMANOIL, Spiridon (v.);
NAUMESCU, Ion (v.);
ZAMFIRESCU, Cornel (v.);
TEODORESCU, Romulus (v.);
PETRESCU, Petre (v.);
ROŞULESCU, Gheorghe (1940);
ALEXANDRU, Ioan (1941);
CONSTANTINESCU, Dan (v.);
PORUŢIU, Emil (v.);
STERIOPOL, Ion (v.);
ATHANASIU, Constantin (v.);
NĂSTASESCU, Petre (v.);
BACHIDE, Teodor (v.);
MEDVE, Gheorghe (v.);
TEODORESCU, Marin (v.);
DUMITRU, Ion A. (v.);
JIGA, Ion (v.);
CĂLINESCU, Vasile (v.);
MARINESCU, Gheorghe (v.);
POPESCU, Alexandru (v.);
DIMA, Ilie (1974);
NICOLESCU, Valeriu (v.);
BIVOL, Manole M. (v.);
ZEVEDEI, Nicolae N. (v.);
NISTOR, Mihai (v.);
OLTEANU, Nicolae (v.);
CÎRSTOIU, Ion N. (v.);
DUMITRESCU, Ion Gh. (v.);
PENDIUC, Tudor (v.);
II. CÂMPULUNG:
ARICESCU, Dimitrie (v.);
ŞTEFĂNESCU, Nicolae (1828-1829);
CHILIŞOIU, Dimitrie (1829-1830);
SĂULESCU, Ion (v.);
ANGHEL, Gheorghe (v.);
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CHIRIAZINO, Grigore (v.);
RUCĂREANU, Gheorghe (v.);
IANCU, Ion (1873);
ŞTEFĂNESCU, Gheorghe (1884);
RIZEANU, Istrate (v.);
NICOLAU, Costache (v.);
NEGULICI, Gheorghe (1900-1901);
DIAMANDI, Nicolae (1901-1902);
MICESCU, Dimitrie (v.);
ZAMFIRESCU, Petre (1904-1905);
MUŞATESCU, Alexandru I. (v.);
GRĂDIŞTEANU, Ion (v.);
DUMITRIU, Emanuel (v.);
NEGULICI, Nicolae (1911-1912);
GHEORGHIU, Petre (1912-1913);
COSTEA, Nicolae (1913-1914);
RIZEANU, Nicolae (1920-1921);
GIURCULESCU, Ioan (v.);
NICOLAU, Ionel (v.);
CONSTANTINESCU, Nicolae (v.);
ISBĂŞOIU, Gheorghe (v.);
GRECESCU, Grigore (1940-1941);
NEGULICI, Anton (1941-1942);
MARINESCU, Ion Gh. (1942-1943);
RĂDULESCU, Nicolae (1944-1945);
CERNESCU, Nicolae (1945);
VASILESCU, Iulian (v.);
STĂNESCU, Grigore (v.);
CONSTANTIN, Nicolae (v.);
STAN, Iancu (v.);
BOGDAN, Iosif (v.);
MOACĂ, Florian (v.);
ROŞIU, Marin (1968-1969);
BADEA, Mihai (1970);
PLOSCARU, Ion (1971-1976);
BIVOL, Manole M. (v.);
OANCEA, Gheorghe (v.);
GHIZDAVĂŢ, Ion (v.);
DICU, Ion (1989);
DRAGOMIR, Constantin (v.);
GHICA, Nicolae (1989-1990);
GHINEA, Nicolae (1990-1991);
DOBRE, Cristian (1991-1992);
BUTA, Gheorghe Sorin (v.);
BĂLAN, Gheorghe (v.);
ANDREI, Călin Ioan I. (v.);
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III. CURTEA DE ARGEŞ:
STERESCU, Daniel (v.);
NANOESCU, Sache (v.);
IOANIU WOLF, Dumitru (v.);
POPESCU, Traian (v.);
DAMIAN, Teodor (v.);
LĂZĂRESCU, Dumitru (v.);
GHEORGHIU, Nicolae/Nae (v.);
ŞTEFĂNESCU, Mihai/Goangă (v.);
RETEVOESCU, Alexandru (v.);
MITROI, Gheorghe (1941-1942);
DIACONU, Petre (1945-1946);
BRATU, Ion (1946-1949);
DEMENI, Iosif (v.);
IORGARU, Tudose (1961-1965);
DRAGHIA, Ion (v.);
MOHAN, Vasile (v.);
GHIŢESCU, Floriean (v.);
ZEVEDEI, Nicolae N. (v.);
PIŢIGOI, Niculina (v.);
PELINESCU, Claudiu (1990-1992);
GHIGEANU, Constantin (v.);
NICUŢ, Gheorghe (v.);
DIACONU, Nicolae (v.);
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ANEXA 9

(I.I.P.); (R.P.C.)

MARTIRI AI REZISTENŢEI ANTICOMUNISTE DIN
ARGEŞ-MUSCEL, EROI-MARTIRI AI REVOLUŢIEI
DIN DECEMBRIE 1989, EROI MILITARI CĂZUŢI
ÎN TEATRELE DE OPERAŢIUNI EXTERNE
POSTBELICE
I. MARTIRI AI REZISTENŢEI ANTICOMUNISTE:
(Capturaţi, cercetaţi, judecaţi, condamnaţi la moarte, executaţi)
ANDREESCU, Nicolae N. - 18/19 iulie 1950 (v.);
APOSTOL, Dumitru Gh. - 2 februarie 1950 (v.);
ARNĂUŢOIU, Petre I. - 18/19 iulie 1950 (v.);
ARNĂUŢOIU, Toma I. - 18/19 iulie 1950 (v.);
ARSENESCU, Gheorghe I. - 29 mai 1962 (v.);
CONSTANTINESCU, Ioan Gh. - 18/19 iulie 1959 (v.);
DRĂGOI, Ion N. - 18/19 iulie 1959 (v.);
DUMITRACHE, Ioan N. - 11 mai 1952 (v.);
JUBLEANU, Titus I. - 18/19 iulie 1959 (v.);
MILEA, Benone N. - 18/19 iulie 1959 (v.);
MOLDOVEANU, Alexandru I. - 18/19 iulie 1959 (v.);
POPESCU, Constantin I. - 18/19 iulie 1959 (v.);
SĂNDOIU, Ioan Gh. - 18/19 iulie 1959 (v.);
ŞERBAN, Ion - 29 august 1958 (v.);
TICU SORESCU, Nicolae I. - 18/19 iulie 1959 (v.);
TOMECI, Gheorghe I. - 18/19 iulie 1959 (v.);
VASILESCU, Nicolae Ovidiu T. - 14 octombrie 1952 (v.).
II. EROI MARTIRI AI REVOLUŢIEI DIN DECEMBRIE 1989:
(Titlu acordat post-mortem)
BURCEA, Marinel – Bradu (v.);
CÂRSTEA, Silu – Leordeni (v.);
CIOBANU, Emanoil – Boţeşti (v.);
CONSTANTINESCU, Costel S. – Mihăeşti (v.);
CORDAŞ, Benone Andrei A. – Căteasca (v.);
ION, Florea – Căteasca (v.);
MIHAI, Mihail Gh.– Topoloveni (v.);
MILOIU, Georgeta – Câmpulung (v.);
PANDELE, Radu A. – Recea (v.);
PETRE, Ion – Mozăceni (v.);
POPESCU, Gabriela – Călineşti (v.);
STAN, Constantin – Costeşti (v.);
STAN, Valerian Gh. – Muşăteşti (v.);

431

ENCICLOPEDIA ARGEŞULUI ŞI MUSCELULUI
STOIAN, Victor Gh. – Popeşti (v.);
STUPARU, Florin P. – Piteşti (v.);
TRĂISTARU, Daniel Gh. – Domneşti (v.);
TUŢĂ, Romeo Vasile Gh. – Piteşti (v.);
VLĂSCEANU, Mircea V. – Călineşti (v.).
III. EROI MILITARI CĂZUŢI ÎN
POSTBELICE (Afghanistan):
ALEXANDRESCU, Dragoş Traian T. (v.);
BĂDICEANU, Florin I. (v.);
MARCU, Aurel B. (v.).

TEATRELE
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ANEXA 10

(S.D.V.)

MEMBRI AI ACADEMIEI ROMÂNE INTERFERAŢI
ZONEI ARGEŞ - MUSCEL PRIN NAŞTERE,
DOMICILIU, ACTIVITATE RELEVANTĂ
AMAN, Theodor D. – arte plastice, pictură (v.);
ANTOCHI, Iosif – pedagogie, didactică (v.);
BARASCHI, Constantin – arte plastice, sculptură (v.);
BARBU, Ion C./Barbilian, Dan – matematică, literatură (v.);
BĂLĂCEANU - STOLNICI, Constantin – medicină, geriatrie (v.);
BENGESCU, Gheorghe – literatură, bibliografie (v.);
BRĂTIANU, Constantin I. – ştiinţe tehnice, geodezie (v.);
BRĂTIANU, Gheorghe I. – ştiinţe politice, istorie (v.);
BRĂTIANU, Ion C. – ştiinţe politice, istorie (v.);
BRĂTIANU, Ion I. C. – ştiinţe politice, inginerie (v.);
BRĂTIANU, Vintilă I. C. – ştiinţe politice, inginerie, economie (v.);
CERNESCU, Nicolae – chimie, pedologie (v.);
CONSTANTINESCU, Virgiliu Nicolae G. – inginerie, cosmonautică (v.);
DRĂGHICEANU, Mathei M. – inginerie, minerit (v.);
DUMITRACHE, Ioan G. – inginerie, energetică (v.);
GOGU, Constantin – matematică, astronomie (v.);
IONESCU-GION, Gheorghe I. – istorie, publicistică (v.);
IOSIFESCU, Marius Vicenţiu Virgil V. – matematică, statistică (v.);
KALINDERU, Nicolae – medicină, chirurgie (v.);
KRETZULESCU, Nicolae A. – medicină, chirurgie (v.);
LECOMTE DU NOÜY, Emile André – arhitectură, restaurare (v.);
MARINESCU, Gheorghe I. – matematică, didactică (v.);
MATEESCU, Gheorghe D. – chimie, spectroscopie (v.);
MAZILU, Dan Horia – literatură, istoriografie (v.);
MINOVICI, Ştefan – chimie, biologie (v.);
OPRESCU, George – istoria artei, colecţionism (v.);
PARHON, Constantin I. – medicină, endocrinologie (v.);
PĂUN, Gheorghe V. – matematică, informatică (v.);
PILLAT, Ion I. – literatură, poezie (v.);
POPESCU, Laurenţiu Mircea – medicină, cardiologie (v.);
POPESCU, Valerian C. – medicină, stomatologie (v.);
PROCA, Eugeniu Gh. – medicină, urologie (v.);
REBREANU, Liviu V. – literatură, proză (v.);
SĂLIŞTEANU, Ion D. – arte plastice, pictură (v.);
SIMONESCU, Dan – literatură, bibliografie (v.);
SLĂVESCU, Victor I. – economie, finanţe (v.);
STREINU, Vladimir/Iordache, Nicolae S. – literatură, critică (v.);
ŞTEFĂNESCU/GOANGĂ, Florian I. – psihologie, didactică (v.);
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TONOIU, Vasile – filosofie, ontologie (v.);
TOPÎRCEANU, George/Gheorghe I. – literatură, poezie (v.);
ŢEPELEA, Gabriel – literatură, lingvistică (v.).
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ANEXA 11

(M.M.O.)

MEMBRII TITULARI ŞI STAGIARI AI UNIUNII
SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA - FILIALA PITEŞTI
(2002~)

ACHIM, George;
AFRIMESCU, Ştefan Dumitru;
ALBULESCU, Allora;
ALECU, Liana;
ARGATU/ARGEŞANUL, Calinic (v.);
BACIU, Cristian;
BARBU, Mihail;
BĂDESCU, Laura (v.);
BÂRSILĂ, Mircea (v.);
BIOLAN, Toma (v.);
CAPŞA, Liviu;
CAZAN, Gabriel;
CHIRTOACĂ, Maria (v.);
CLONŢEA, Procopie;
CONSTANTINESCU, Amalia Elena;
CONIŢA, Lena;
CRĂCIUN, Gheorghe;
DIACONU, Virgil (v.);
DOMAN, Dumitru Augustin (v.);
DRAGOMIR, Leonid;
DUMITRAȘCU, Jean (v.);
DURĂ, Leon;
DURDUN, Sorin;
ENE, Marin Radu (v.);
GHILIMESCU, Ştefan Ion;
GORCEA, Petru Mihai (v.);
GRIGOR, Andrei;
GRIGORE, Magdalena;
HÂRLAV, Constantin;
IONESCU, Alexandru Th.;
IONIŢĂ, Marin (v.);
ISTRATE, Ion;
IZBĂŞESCU, Gheorghe;
LICĂ/VULPEŞTI, Ion (v.);
MAZILU, Cezar Marian;
MĂŢĂOANU, Liviu;
MELEŞTEU, Cristian;
MIHĂIŢĂ/LOVIŞTE, Mihai;
NEDELEA, Gabriela;
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NICOLĂESCU, Sergiu I. (v.);
NOVAC, Elisaveta (v.);
ONOFRE, Cristina;
OPREA, Nicolae (v.);
PĂTRAŞCU, Viorel (v.);
PĂUN, Gheorghe (v.);
PÂRVAN, Gabriel (v.);
PETRE PÂRVAN, Luiza;
PISTOL, Petru (v.);
POPA, Nicoleta;
POPESCU, Denisa (v.);
POPESCU/SIRETEANU Ion (v.);
PREDESCU, Valentin;
RĂDOI MIHĂIŢĂ, Marieta;
RIZESCU, George (v.);
RUS, Liliana;
SIBICEANU, Aurel (v.);
SILIŞTEANU, Florian (v.);
SMEOREANU, Gheorghe (v.);
SOARE, Ion;
STANCIU, Florian (v.);
ŞINDRILARU, Florin;
TAMAŞ, Corneliu I. (v.);
TAMAŞ, Veronica;
TĂNĂSESCU, Costin;
UDEANU, Aurel;
UNGUREANU, Dumitru;
VLASIE, Călin (v.);
VIŞTEA, Ioan;
VODĂIAN, Ilie (v.);
VOINESCU, Silvestru D. (v.).
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ANEXA 12

(S.C.N.)

MEMBRI AI UNIUNII ARTIŞTILOR PLASTICI DIN
ROMÂNIA - FILIALA PITEŞTI
(1976~)

BÂRLOIU, Mircea (v.);
BUTOI, Constantin (v.);
CALOTĂ, Aurel (v.);
CIOBANU, Maria Ruxandra;
CIUREA, Tatiana Iulia (v.);
CRISTEA, Marius;
DIACONU, Maria (v.);
DINU, Monica (v.);
DOBRE, Daniel (v.);
DOBRICĂ, Gheorghe (v.);
DUMITRESCU/MIHĂEŞTI, Sorin;
DUŢĂ, Traian (v.);
FLEANCU, Emanuel Eduard (v.);
GÂRJOABĂ, Ion Aurel (v.);
GEORGESCU, Nicolae (v.);
GHIZDAVEŢ, Maria Magdalena;
GIURA, Anca (v.);
IONESCU BRATU, Rozalia Daniela;
IONESCU GHERGHINOIU, Sidonia (v.);
IVANOVICI, Marius Viorel (v.);
LUCICI, Augustin (v.);
MAIOR, Florin (v.);
MOSOIA, Constantin (v.);
PANTELIE, Gheorghe (v.);
PANTILIE, Ion (v.);
POPESCU, Margareta (v.);
POPESCU, Şerban (v.);
PREDUŢ, Daniel Dumitru (v.);
RADU, Adrian Niculae (v.);
RIZEANU, Vasile (v.);
SOCACIU, Ruxandra C.;
ŞENILĂ VASILIU, Mariana (v.);
VLAD, Ion (v.);
VRĂNEANŢU, Ioan Gheorghe (v.).
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ANEXA 13

(M.D.S.)

MEMBRI AI UNIUNII ZIARIŞTILOR
PROFESIONIŞTI DIN ROMÂNIA - FILIALA ARGEŞ
(2008~)

ALBULESCU, Allora;
ALBULESCU, George Titus;
ANGHEL, Gabriela;
BACIU, George (v.);
BOBI, Doru;
DOANTA, Georgeta Claudia;
FUSARU, Simona;
GHILENCEA, Vasile;
GOLESCU, Mihai (v.);
HIRU, Ion C.;
ISTRĂTESCU, Steluţa Lucia (v.);
MARTIN, Minodora;
MOISE, Gavrilă;
NICULA, Ion;
ONOFREI, Margareta;
OPREA, Alexandru;
PAŞOL, Constantin;
PĂTRAŞCU, Viorel (v.);
PETRESCU, Zina;
SABĂU, Cristian Constantin;
SORA, Ilzi;
STOICA, Florin;
STOICA, Marian (v.);
UNGUREANU, Gheorghe;
UNGUREANU, Octavian (v.);
ULMEANU, Traian (v.);
VASILIU, Nicolae Adrian (v.).
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ANEXA 14

(C.C.C.)

MEMBRI AI ASOCIAŢIEI FOLCLORIŞTILOR
ARGEŞENI CONSTANTIN RĂDULESCU-CODIN,
PITEŞTI
(1973~)

ALEXANDRESCU, Constantin (v.);
ANGHEL, Dumitru (v.);
ANTOHI, Alina;
BACIU, George (v.);
BAIDAN, Paul (v.);
BĂDESCU, Gheorghe Graţian;
BĂDESCU, Angela;
BĂDESCU, Cezar;
BIOLAN, Toma (v.);
BLOJU, Cosmin;
BORDEANU, Mariana;
BRATU, Ion;
BRĂNESCU, Diana If.;
CÂRSTOIU, Constantin (v.);
CĂCIULĂ, Iosif;
CĂLIN, Florin Gerard;
CĂLIN, Valer;
CERBUREANU, Georgeta;
CHIVEREANU, Maria;
CIOTEA, Florica (v.);
CIUCULESCU, Traian (v.);
CONSTANTINESCU, Grigore I. (v.);
CRASAN, Ionela;
CRUCEANĂ, Ion (v.);
CRUCEANĂ, Paul I. (v.);
DARIE, Cecilia;
DIMULESCU, Ion Dan;
DINU, Constantin (v.);
DINU, Niculina (v.);
DUMITRESCU, Voicu;
FILIPESCU, Mariana Claudia;
FLORESCU, Elena;
GÂRJOABĂ, Ion Aurel;
GEORGESCU, Gheorge;
GHEORGHE, Ionela Daniela;
GHEORGHE, Antoaneta;
GHERASIMESCU, Dan;
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GOLESCU, Mihai (v.);
GOMOIU, Gheorghe (v.);
GRECU, Ion (v.);
GRIGORESCU, Elisabeta;
GRIGORESCU, Mihaela;
HIRU, Ion C.;
HRISTEA, Stelian;
ILIE, Stelian;
ILINESCU, Ion;
ISACOVICI, Gabriela;
IVĂNESCU, Eugenia;
IVĂNESCU, Mircea;
LAZĂR, Corina Manuela;
LUŢĂ CIUCULESCU, Mihaela;
MARINESCU, Raluca;
MARTIN, Nicolae;
MATEESCU, Andreea;
MATEESCU, Ion;
MATEI, Gheorghe;
MAZILESCU, Sorin;
MAZILU, Ioana;
MĂGUREANU, Mihai;
MĂRCHIDAN, Alexandru;
MIHĂESCU, Monica;
MITULESCU, Moise (v.);
MOISE, Ion (v.);
NANIA, Ion;
NEACŞU, Cezar (v.);
NECULA, Mihaela;
OANCEA, Cătălin;
OANCEA, Dorin (v.);
OPREA, Radu;
PANTAZICĂ, Nadia Elena;
PANTAZICĂ, Nicolae;
PÂRŞAN, Victoria;
PÂRŞAN, Viorel;
PELEARCĂ, Ion (v.);
PENDIUC, Gabriela;
PEPENESCU, Ion;
PESTRIŢU, Dominica;
PICUI, Lucreţia;
POPA, Anca;
POPA, Ion;
POPESCU, Elena;
POPESCU, Ionel Marius;
POPESCU/SIRETEANU, Ion (v.);
PRAOVEANU, Ion;
RADU, Sorin Dănuţ;

440

ENCICLOPEDIA ARGEŞULUI ŞI MUSCELULUI
RĂDESCU, Mircea;
ROBEA, Mihail (v.);
RUJAN, Adriana;
SOARE, Mariana;
SAVA, Georgeta Cristina;
SĂMĂRESCU, Adrian;
SIGHIARTĂU, Elena Camelia;
SORESCU, Constantin (v.);
STANCU, Constantin;
STĂNCESCU, Elena (v.);
STĂNCESCU, Floriana;
STĂNOIU, Marian;
STROE, Dragoş;
STROE, Ion;
STROE, Ionela;
STROE, Steluţa;
ŞUICĂ, Nicoleta;
TIŢA, Lucreţia;
TIŢA, Gheorghe N.;
TRACHE, Paul;
ŢIBRIAN, Constantin I. (v.);
ŢINTATU COMĂNESCU, Elena Cremona;
UDRESCU, Dumitru (v.);
UNGUREANU, Gheorghe;
VASILE, Constantin;
VĂCĂROIU, Elena Iuliana;
VĂCĂROIU, Ion;
VLAD, Tudor Tiberiu;
VRABIE, Gheorghe (v.);
ZAHARESCU, Victor.
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ANEXA 15

(I.T.B.)

ARHITECŢI DIN ARGEŞ - MUSCEL
I. MEMBRII ORDINULUI ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA – FILIALA TERITORIALĂ
ARGEŞ (2001~):
ALECA, Bogdan;
ASSENZA, Gabriela Eugenia I.;
BEJENARU, Silvia I.;
BENEŞ, Mihai;
BEREVOIANU, Alexandru Florin;
BIZON, Elena;
BORDEAN, Cornelia C.;
BUZILĂ, Mihaela Eliza;
CONSTANTINESCU, Şerban;
CORBEANU, Alexandru;
COŞA, Adrian;
COŞA, Anca Mihaela N.;
COZMA, Cătălin Paul;
CRĂCIUN, Virginia Ioana A.;
DASCĂLU, Ioan Alexandru N.;
DASCĂLU, Mariana V.;
DOMNIŞORU, Anda Alecsandra;
DUMITRU, Robert Antonio;
DUMITRU, Victor Florin;
DUMITRESCU, Alexandru Liviu;
ENE, Vlad Ioan;
ERNST, Emilia;
ERNST, Nicolae;
GHIŢĂ, Victor Cătălin;
GUGUI, Elena Amalia N.;
ILIUŢĂ, Gheorghe;
IONESCU, Ion;
IONESCU, Traian;
IOVESCU, Adrian;
IOVESCU, Anca Alexandra;
IVANCU, Flavian C.;
IVĂNESCU, Eugeniu;
JUGRAVU ORLEANU, Cristian Augustin;
MAHU, Viorel Adrian H.;
MARINESCU, Jacqueline;
MARINESCU, Jean P.;
MILATA, Andaluza Slavinia;
MIRION, Gabriela V.;
MITOI, Mircea I.;
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MULŢESCU, Alexandru I.;
MULŢESCU, Maria;
NEGRILESCU, Ioana Andreea;
OANĂ, Gabriel;
OPRESCU, Ileana Doina Al.;
POCH VIVES, Antonio;
POPA, Alin Gabriel;
POPESCU, Aurelian Virgil;
POPESCU, Ion V.;
POPESCU, Nicolae;
POPESCU, Victor Marius;
PREDESCU, Ana Maria;
PRISTAVU, Anton Marian;
RĂUŢĂ, Radu Alexandru;
ROŞU, Elena Camelia;
SAVU, Mircea Radu N.;
SCĂRLĂTESCU, Florea A.;
SOARE, Pompiliu N.;
SORESCU, Mihael Louis;
STAICU, Anton O.;
STAN, Horaţiu;
ŞOAITĂ, Adriana Mihaela Gh.;
ŞTEFAN, Bogdan Constantin;
ŞTEFĂNESCU, Gabriel N.;
ŞTEFĂNESCU, Lilica;
TĂNASE, Ilie Octavian Bogdan;
TEODORESCU, Mihail Naum Gh.;
TICĂ MATEESCU, Mihai Alexandru F.;
TOADER, Addina Michaela S.;
TOMESCU, Valentin;
TRANCULOV, Terezia P.;
ULEIA, Andrei;
VASILESCU, Gabriela Zoe N.;
ZDRAFCU, Ştefan Mihăiţă.
II. MEMBRII REGISTRULUI URBANIŞTILOR DIN ROMÂNIA, CU ACTIVITATE ÎN
ARGEŞ:
ASSENZA, Gabriela Eugenia I.;
BEJENARU, Silvia I.;
BORDEAN, Cornelia C.;
COŞA, Anca Mihaela N.;
CRĂCIUN, Virginia Ioana A.;
CRUŢESCU GHERASIM, Ruxandra C.;
DASCĂLU, Ioan Alexandru N.;
DASCĂLU, Mariana V.;
GUGUI, Elena Amalia N.;
IVANCU, Flavian C.;
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MAHU, Viorel Adrian H.;
MARINESCU, Jean P.;
MIRION, Gabriela V.;
MITOI, Mircea I.;
MULŢESCU, Alexandru I.;
MULŢESCU BARBU, Andrei Al.;
OPRESCU, Ileana Doina Al.;
POPESCU, Ion V.;
SAVU, Mircea Radu N.;
SCĂRLĂTESCU, Florea A.;
SOARE, Pompiliu N.;
STAICU, Anton O.;
ŞOAITĂ, Adriana Mihaela Gh.;
ŞTEFĂNESCU, Gabriel N.;
TEODORESCU, Mihail Naum Gh.;
TICĂ MATEESCU, Mihai Alexandru F.;
TOADER, Addina Michaela S.;
TRANCULOV, Terezia P.;
VASILESCU, Gabriela Zoe N.
III. MEMBRII REGISTRULUI SPECIALIŞTILOR ŞI EXPERŢILOR ÎN DOMENIUL
RESTAURĂRII, CONSERVĂRII ŞI PROTEJĂRII MONUMENTELOR ISTORICE, CU
ACTIVITATE ÎN ARGEŞ:
DUMITRACHE, Eugeniu;
MARINESCU, Ana Maria;
MULŢESCU, Alexandru I.;
MULŢESCU, Maria;
NICOLAE, Ion.
IV. MEMBRII UNIUNII ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA – FILIALA ARGEŞ:
ASSENZA, Gabriela Eugenia I.;
BEJENARU, Silvia Olimpia;
BENEŞ, Mihail;
BIZON, Elena;
BORDEAN, Cornelia C.;
BUZILĂ, Mihaela Eliza;
CONSTANTINESCU, Şerban;
COZMA, Cătălin Paul;
CRUŢESCU, Ruxandra;
DASCĂLU, Ioan Alexandru N.;
DASCĂLU, Mariana V.;
DOMNIŞORU, Anda Alecsandra;
ERNST, Emilia;
IATAGAN, Zoia;
ILIUŢĂ, Gheorghe;
ISTRĂTESCU, Lucian;
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IVĂNESCU, Eugeniu;
MAHU, Adrian Viorel H.;
MARINESCU, Jean;
MILATA, Andaluza Slavinia;
MIRION, Gabriela V.;
MULŢESCU, Alexandru I.;
OPRESCU, Ileana Doina Al.;
POPESCU, Ion;
POPESCU, Nicolae;
POSTELNICU, George;
PREDESCU, Ana Maria;
SCĂRLĂTESCU, Florea A.;
SOARE, Pompiliu N.;
STAICU, Anton O.;
ŞTEFĂNESCU, Gabriel;
ŞTEFĂNESCU, Lilica;
TEODORESCU, Mihail Naum Gh.;
TICĂ MATEESCU, Mihai Alexandru F.;
TOADER, Addina Michaela S.;
TOMESCU, Valentin;
TRANCULOV, Terezia P.;
VASILESCU, Gabriela Zoe N.;
ZDRAFCU, Mihăiţă Ştefan.

445

ENCICLOPEDIA ARGEŞULUI ŞI MUSCELULUI

ANEXA 16

(P.A.D.)

MEMBRI AI ASOCIAŢIEI OAMENILOR DE
TEATRU ŞI MUZICĂ/ATM ŞI AI UNIUNII
TEATRALE DIN ROMÂNIA/UNITER - FILIALA
PITEŞTI
ALEXANDRESCU, Marin - actor;
ANDREI, Dan - actor;
BORTA, Luminiţa – actriţă (v.);
BUCIU, Valeriu – actor (v.);
BUSUIOC, Mirela - actriţă;
CARAGEA, Cristina - actriţă;
CERCHEZ, Hamdi - actor;
CÂTA, Wilhelmina – actriţă (v.);
CIOABĂ, Mirela - actriţă;
CIOABĂ, Viorel Bogdan - regizor;
COLBERTI, Ricardo – actor (v.);
COLBERTI, Veronica – referent literar;
CORTEA, Eimilian – actor (v.);
COSMESCU, Nicolae - regizor;
CRISTEA, Daniela - actriţă;
CHIRIŢĂ, Ioana - actriţă;
DEACONU, Lia - actriţă;
DIMITRIE, Dumitru – actor (v.);
DINU PIŢIGOI, Mihaela – scenograf (v.);
DINULIU, Petre – actor (v.);
DOBRE, Mihai - actor;
DRAGNEA, Doina - actriţă;
DUMITRU, Florin - actor;
DUMINICĂ, Aurel – actor şi solist vocal;
DUMITRESCU, Petre – actor, maestru fotograf (v.);
DRĂGAN, Dumitru – actor (v.);
DUŢĂ, Adrian - actor;
FOCŞA, Ileana – actriţă (v.);
FOCŞA, Ion – actor, manager, literat, memorialist (v.);
FILIPESCU, Vasile - actor;
GALL, Dalila - actriţă;
GHEORGHE, Gabriel - actor;
IATAN SCARLAT, Maria – actriţă (v.);
IVĂNESEI, Dan – actor (v.);
LUNGEANU, Mihai – regizor (v.);
LUPU, Ion – actor (v.);
LUPU, Mihaela – actriţă (v.);
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MANTA, Greta - actriţă;
MARINACHE, Daniela - actriţă;
MARINESCU, Costin - regizor;
MATEIAŞI, Virginia - actriţă;
MIREA, Cătălin - actor;
MOISE SZALA, Emil – scenograf (v.);
MOISESCU, Ştefan - actor;
MORARIU, Alexandru - actor;
NEGRU, Marilena - actriţă;
NICOLAE, Georgeta Gina - actriţă;
NICULESCU, Cornelia - actriţă;
NICULESCU, Cristina - actriţă;
NICULESCU, Dumitru – actor, manager, regizor (v.);
PANDREA, Anca - actriţă;
POENARU, Cornel – actor (v.);
PODĂREANU, Ioana - actriţă;
PIECA, Romulus - actor;
PIECA, Vasile – actor (v.);
POPESCU, Mirela - actriţă;
POPESCU, Tudoriţa - actriţă;
POPESCU DINU, Mirela - actriţă;
PRETORIAN, Florin – actor, compozitor, interpret, muzică uşoară;
RADOSLAVESCU, Angela – actriţă (v.);
RADOSLAVESCU, Mihai – regizor, manager (v.);
RADU, Coriolan – actor (v.);
RAICU, Andreea Maria – actriţă (v.);
ROMAN, Nicolae - actor;
ROMANO, Paul – regizor tehnic;
ROXIN, Ion – actor (v.);
ROXIN, Carmen – actriţă (v.);
SAVCIUC, Marta - actriţă;
SĂNDULESCU, Valeriu - actor;
SPRÂNCENATU, Paul - actor;
STAVRIL, Constantin – actor (v.);
STAMATESCU, Marius - actor;
STOICESCU, Mihai - actor;
STAN, Petrişor – actor (v.);
STAN, Aida Doina – actriţă (v.);
SZONY, Julieta - actriţă;
TOCILESCU, Alexandru – regizor, manager;
TUDOR, Robert - actor;
TUDOR, Sevastian – manager, publicist, istoric (v.);
TUTOVEANU, Margareta - actriţă;
TUTZĂ, Cristian Nicolae – actor, manager (v.);
ŢUŢULAN, Elena - actriţă;
UNGUREANU, Eugen - actor;
VARODI, Matei - regizor;
VARODI, Miruna - actriţă;
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VIŞAN, Adrian - actor;
VLĂDESCU, Ana - actriţă;
VIDONI, Felicia – actriţă (v.);
VASILESCU, Tora - actriţă;
ZAVULOVICI, Sorin George S. – actor, manager, regizor (v.);
ZĂINESCU, Nina - actriţă;
ZĂRNESCU, Constantin N. – actor, manager, literat, regizor (v.);
ZĂRNESCU, Ileana – actriţă (v.);
ZEPHI, Alşec - actor.
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ANEXA 17

(N.C.I.)

MEMBRI AI CLUBULUI ENCICLOPEDIŞTILOR
DIN ARGEŞ-MUSCEL
ALEXIU, Valeriu Florian (v.);
ARSENE, Dan Adrian;
AVRĂMESCU, Tiberiu Cristian;
BADEA, Nicolae (v.);
BADIU, Nicolae (v.);
BARANGĂ, Ilie (v.);
BARBU, Mircea;
BĂCANU, Ion (v.);
BĂDICA, Lelia;
BĂDESCU, Ion (v.);
BĂLAN, Ileana;
BERCA, Constantin;
BICA, Dănuţ (v.);
BIVOL, Manole (v.);
BOGHIRNEA, Iulia;
BUDAN, Constantin (v.);
BULACU, Ion (v.);
CALOTĂ, Daniela;
CAPĂTĂ, Constantin (v.);
CÂRSTOIU, Constantin (v.);
CHIŢA, Gheorghe (v.);
CIUCĂ, Iulia Elisabeta;
CÎRSTEA, Remus Petre;
COJOCARU, Ion (v.);
CONSTANTINESCU, Eugenia (v.);
CONSTANTINESCU, Grigore (v.);
CONSTANTINESCU, Mircea (v.);
COROŞ, Iuliana Liliana;
COSTEA, Alexandru;
CREMENESCU, Gheorghe (v.);
CREŢU, Gheorghe (v.);
CRISTOCEA, Spiridon (v.);
DĂNĂILĂ, Valerică;
DEACONU, Mihaela;
DICU, Ion (v.);
DICU, Paul (v.);
DOBRE, Ionel;
DRAGNEA, Virginia;
DUMINICĂ, Vasile (v.);
DUMITRAŞCU, Jean (v.);
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DUMITRESCU, Maria;
DIANU, Aurelian (v.);
DINU, Ion M. (v.);
DINU SACHELARIE, Maria;
DRAGOMIR, Marin (v.);
DRĂGUŢ, Dumitru (v.);
DUICU, Cristina;
DUMITRESCU, Petre (v.);
ENESCU, Luminiţa;
FÎNTÎNERU, Ion (v.);
FÎŞCĂ Eduard Ionuţ;
FOCŞA, Ion (v.);
FOTA, Cornelia;
FULGEANU MATEI, Mihaela (v.);
GAVA, Radu (v.);
GEORGESCU, Mihail Petre (v.);
GEORGESCU, Nicolae (v.);
GHERĂSOIU, Dumitru (v.);
GHIŢĂ, Marian;
GHIŢESCU, Mihail (v.);
GHIŢESCU, Vasile (v.);
GOLESCU, Mihai (v.);
GOMOIU, Gheorghe (v.);
HERA, Gheorghe (v.);
HEROIU, Elena (v.);
HIRU, Ion (v.);
IANCU, Mihai (v.);
ILIE, Dumitru D. (v.);
ILIE, Dumitru I.;
IOAN, Magdalena (v.);
IONESCU, Nicolae;
IONESCU, Zicu;
LEONĂCHESCU, Nicolae (v.);
LUCICI, Augustin (v.);
LUNGAN, Adriana;
MAHU, Adrian (v.);
MARINESCU, Teodora;
MARTINESCU, Virgiliu (v.);
MAVRODIN, Teodor (v.);
MĂNĂTUICĂ, Viorica;
MĂNDESCU, Dragoş;
MIHAI, Ioana Iulica;
MIHĂILESCU, Ilie Al.;
MIU AGRICOLA, Constantin;
MIHĂILESCU, Nicolae (v.);
MOISESCU, Nicolae (v.);
MOTREANU, Ion Marius;
MOTREANU, Liviu Valentin;
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MULŢESCU, Alexandru (v.);
NAGÎŢ, Simona;
NEACŞU, Corina;
NEAGOE, Claudiu;
NECŞOIU, Nicolae;
NEGOESCU, Gheorghe;
NEGOESCU, Ioana;
NEGOESCU, Vasile;
NICA, Alexandru;
NICOLESCU, Gheorghe (v.);
NICOLESCU, Lenuţa;
NIŢULESCU, Marin;
NOVAC, Vasile (v.);
OBREJAN, Mariana;
OLTEANU, Marius;
ONOFREI, Margareta;
OPREA, Alina;
OPREA, Radu;
OTOBÎCU, Nicolae Cristian;
PALLY, Filofteia (v.);
PĂTRAŞCU, Ion (v.);
PĂUN, Gheorghe (v.);
PETRESCU, Ion Gheorghe (v.);
PETRIA, Petre;
PICUI, Lucreţia;
PIETRĂREANU, Ion (v.);
PINTILIE, Dan Ovidiu (v.);
POPA, Ilie (v.);
POPA, Petre N.(v.);
POPA, Valentina;
POPESCU, Cornel;
POPESCU, Eugen;
POPESCU, Grigore (v.);
POPESCU, Ion;
POPESCU, Ion I. (v.);
POPESCU, Mihaela Maria;
POPESCU, Silvia (v.);
POSTELNICESCU, Marius (v.);
PURNICHI, Vintilă (v.);
RĂDULESCU, Marin (v.);
ROŞOIU, Maria Magdalena;
ROTĂREASA, Constantin;
RUDI, Răzvan Silviu;
SACHELARIE, Octavian Mihail (v.);
SÂRBU, Mariana;
SIMAN, Constantin (v.);
SOARE, Gheorghe (v.);
STAN, Doru Gabriel;

451

ENCICLOPEDIA ARGEŞULUI ŞI MUSCELULUI
STANA, Daniela;
STOICA, Marian (v.);
ŞIMON, Adrian;
ŞOVAR, Gheorghe;
ŞTEFAN, Ion;
ŞTEFĂNESCU, Ştefan;
TĂTĂRUŞ, Gheorghe;
TOMA, Dumitru (v.);
TRÂMBACIU, Ştefan (v.);
TRICĂ, Daniela;
TUDOR, Sevastian (v.);
TUDOR, Vasile (v.);
VASILE, Elena Florina;
VĂDUVA, Dumitru (v.);
VĂRĂŞCANU, Constantin (v.);
VÂLCU, Gheorghe (v.);
VOINESCU, Silvestru D. (v.);
VOINESCU, Spiridon;
VOINICU, Mihaela (v.);
ZAMFIR, Aurelian Nicolae;
ZARIOIU, Vasile.
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ANEXA 18

(C.C.C.)

INSTITUŢII URBANE DE CULTURĂ,
TRADIŢIONALE ŞI ACTUALE, DIN ARGEŞMUSCEL
Arhivele de Stat/Naţionale, Filiala/Direcţia Argeş;
Ateneul Popular din Câmpulung, Muscel;
Ateneul Popular Gheorghe Ionescu - Gion din Piteşti;
Biblioteca Orăşenească din Mioveni;
Biblioteca Orăşenească din Ştefăneşti;
Biblioteca Raională/Orăşenească din Costeşti;
Biblioteca Raională/Orăşenească din Topoloveni;
Biblioteca Raională/Orăşenească/Municipală din Curtea de Argeş;
Biblioteca Raională/Orăşenească/Municipală Ion Barbu din Câmpulung;
Biblioteca Regională/Municipală/Judeţeană Dinicu Golescu Argeş;
Biblioteca Universităţii din Piteşti;
Casa Artelor Piteşti;
Casa Cărţii Piteşti;
Casa Creaţiei Populare/Centrul de Îndrumare a Creaţiei Populare şi a Mişcării Artistice de
Masă/Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Argeş;
Casa de Cultură a Sindicatelor Colibaşi/Mioveni;
Casa de Cultură a Sindicatelor Piteşti;
Casa de Cultură a Tineretului/Elevilor/Studenţilor Piteşti;
Casa Orăşenească de Cultură Ştefăneşti;
Casa Pionierilor/Clubul Copiilor Piteşti;
Casa Raională/Orăşenească de Cultură Costeşti;
Casa Raională/Orăşenească de Cultură Preot Ion Ionescu Topoloveni;
Casa Raională/Orăşenească/Municipală de Cultură George Topîrceanu Curtea de Argeş;
Casa Raională/Orăşenească/Municipală de Cultură Tudor Muşatescu Câmpulung;
Casa Ştiinţei şi Tehnicii pentru Tineret/Tehnic Club Piteşti;
Căminul Cultural Judeţean Argeş;
Căminul Cultural Judeţean Muscel;
Centrul Cultural Piteşti;
Centru de Cultură Brătianu Ştefăneşti;
Centrul de Librării Piteşti;
Centrul de Studii şi Păstrare a Arhivelor Militare Istorice Piteşti;
Centrul Europe Direct Argeş;
Centrul Intermediar de Arhive ale Statului Major al Forţelor Terestre Piteşti;
Cercul Militar/Casa Armatei Câmpulung;
Cercul Militar/Casa Armatei Curtea de Argeş;
Cercul Militar/Casa Armatei Piteşti;
Clubul Aro/Casa de Cultură a Sindicatelor, Câmpulung;
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Clubul Muncitoresc din Ştefăneşti al Sindicatului Uzinei de Piese Auto Vasile
Tudose/Întreprinderea de Autoturisme Colibaşi/Mioveni;
Clubul Sindicatului Antreprizei de Construcţii Hidroenergetice, Piteşti;
Clubul Sindicatului din Combinatul Petrochimic, Piteşti;
Comitetul Regional de Cultură şi Artă/Comitetul Judeţean de Cultură şi Educaţie
Socialistă/Direcţia/Inspectoratul pentru Cultură Argeş;
Consilieratul Cultural Judeţean Argeş;
Consilieratul Cultural Judeţean Muscel;
Filarmonica, Piteşti;
Galeria de Artă Metopa, Piteşti;
Galeria de Artă Rudolf Schweitzer-Cumpăna, Piteşti;
Întreprinderea Cinematografică Regională/Judeţeană Argeş;
Muzeul Dinicu Golescu/Viticulturii şi Pomiculturii Goleşti, Ştefăneşti;
Muzeul Raional/Orăşenesc/Municipal Câmpulung;
Muzeul Raional/Orăşenesc/Municipal Curtea de Argeş;
Muzeul Regional/Judeţean Argeş;
Palatul Culturii, Piteşti;
Revista Argeş, Piteşti;
Sala Arta, Câmpulung;
Secţia Culturală a Sfatului Popular Regional Argeş;
Societatea pentru Răspândirea Ştiinţei şi Culturii, Filiala Piteşti;
Staţia de Radioficare, Piteşti;
Şcoala Populară de Artă/Arte şi Meserii, Piteşti;
Teatrul de Stat/Alexandru Davila, Piteşti;
Universitatea Populară/Cultural Ştiinţifică din Câmpulung;
Universitatea Populară/Cultural Ştiinţifică din Curtea de Argeş;
Universitatea Populară/Cultural Ştiinţifică din Piteşti.
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ANEXA 19

(T.N.M.); (V.N.P.); (N.I.M.)

CETĂŢENI DE ONOARE AI LOCALITĂŢILOR
URBANE DIN ARGEŞ-MUSCEL, DEVENITE
MUNICIPIU
I.
PITEŞTI:
1934 – STĂNESCU, Ion;
1939 – CĂLINESCU, Armand M. (v.);
1993 – GODIAC, Petre;
ILAŞCU, Ilie;
IVANTOC, Andrei;
LESCO, Alexandru;
POPA PETROV, Tudor;
1995 – DOBRIN, Nicolae (v.);
DUMITRU, Ion;
FOCŞA, Ion (v.);
GHENCEA, Gheorghe;
IGNAT, Ion;
1996 – MANOLESCU, Ciprian;
POPESCU, Emanoil (v.);
SĂLIŞTEANU, Ion (v.);
SPINEI, Nicolae (v.);
1998 – CONSTANTINESCU, Emil (v.);
DRAGOMIR, Ruxandra (v.);
JOHNSON, Scott;
LĂCUSTĂ, Larisa (v.);
STROE, Constantin (v.);
1999 – GAVA, Lucian Cristian;
OLTEANU, Crinu Raicu George (v.);
2000 – PUIU, Alexandru (v.);
2001 – DUMITRACHE, Eugeniu (v.);
NICOLESCU, Valeriu (v.);
PACEA, Gheorghe (v.);
2003 – GANE, Marius;
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POPESCU, Marian (v.);
RADU, Vasile Ion;
2004 – BARBU, Ioan (v.);
BĂNICĂ, Nicolae (v.);
DEAC, Petre (v.);
IANOVSCHI, Leonte (v.);
MUTU, Adrian;
2005 – PANTILIE, Ion (v.);
2006 – IONIŢĂ, Marin (v.);
NEACŞU, Cătălin Florin;
2007 – FILIP, Felicia;
2008 – DOBRIN, Ion I.
PINTILIE, Gică (v.);
STANA, Constantin;
2009 – FOURMONT, François;
NICOLESCU, Constantin (v.);
2010 – ANTON, Doina (v.);
BĂRBULESCU, Ilie;
OPREA, Marian (v.);
2012 – BADEA, Laura (v.);
ZĂRNESCU, Ileana (v.).
II. CÂMPULUNG:
1994 – RADU, Adrian Niculae (v.);
1998 – MITULESCU, Moise (v.);
ŢUŢUIANU, Rodica Sandală (v.);
1999 – PROCA, Eugen (v.);
DIACONU, Mircea (v.);
FULGER, Mircea;
PÃULEŢ, Petru;
MARIAN, Sandu;
DRAGOMIR, Ion;
ŢUŢEA, Petre (v.);
POŞOIU, Gheorghe;
2001 – VÃCÃROIU, Nicolae (v.);
2003 – MÃLÃNCIOIU, Ileana (v.);
MUŞATESCU, Tudor (v.);
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TICAN RUMANO, Mihai (v.);
SMARANDA, Auricã (v.);
ŢICÃLOIU, Ioan Şerban;
2005 – MURÃRESCU, Marioara (v.);
PRUNOIU, Gavril (v.);
MOISESCU, Sorin (v.);
POPESCU, Nicolae;
SIMION, Aurel;
2006 – POPA, Victor;
MANU, Dãnuţ (v.);
NICOLESCU, Gheorghe;
2007 – JINGA, Ion (v.);
MANOLESCU, Nicolae;
DINICÃ, Gheorghe (v.);
CHIŢA, Gheorghe (v.);
MÃGEANU, Marcu;
COPÃESCU, Ion;
2008 – MOICEANU, Gabriel (v.);
BÃJAN, Dragoş;
PROCA JINGA, Maria (v.);
2009 - POPESCU ARGEŞEL, Ion (v.);
2010 – CONSTANTINESCU, Mircea (v.);
BADEA, Gheorghe;
STADEN VAN/ŞTEFAN, Raluca Ioana (v.);
2011 – SĂVOIU, Adrian;
COCEA, Radu;
BĂCANU, Constantin Gh.;
MITULESCU, Moise (v.);
2013 - BANCIU, Doina (v.);
BUNDOIU, Lucian
DRAGOMIR, Constantin (v.);
OANCEA, Gheorghe (v.);
COTENESCU, Gheorghe I.;
MATEI, Gheorghe Irinel;
BUTOI, Ionuţ Claudiu;
III.
CURTEA DE ARGEŞ:
2007 – MARCU, Aurel B. (v.).

457

ENCICLOPEDIA ARGEŞULUI ŞI MUSCELULUI

ANEXA 20

(F.C.P.)

CETĂŢENII DE ONOARE AI ARGEŞULUI
2007 – ARGATU/ARGEŞEANUL, Calinic (v.);
BĂLĂCEANU/STOLNICI, Constantin;
DIACONESCU, Ion;
DIACONESCU, Mihail;
DINICĂ, Gheorghe;
DOBRIN, Nicolae;
DUMITRACHE, Ioan;
IANOVSCHI, Leonte;
LEONĂCHESCU, Nicolae;
MAZILU, Dan Horia;
MINASIAN, Eduard;
MOCANU, Marin;
MOICEANU, Gabriel;
NICOLESCU, Valeriu;
PAPAIANI, Sebastian;
PĂUN, Gheorghe;
PETRESCU, Irina;
SPIROIU, Nicolae;
STANCU, Radu;
TEOFAN Î.P.S.;
TRÂMBACIU, Ştefan;
URSEA, Nicolae;
ZAMFIRESCU, Dan;
ZĂRNESCU, Ileana;
2008 – ALEXANDRESCU, Dragoş Traian;
ANCĂR, Virgiliu;
ANGELESCU, Nicolae;
ANTONOVICI, Octavian;
BUDAN, Constantin;
COMAN, Stelian;
ENĂCHESCU, Marius;
GEORGESCU, Mihail;
GLĂMAN, Gheorghe;
IANCU, Mihail;
ILFOVEANU, Sorin;
IONESCU, Niculae I.;
IOSIFESCU, Marius;
JIANU, Mihai;
MARINESCU, Şerban;
MENCINICOPSCHI, Gheorghe;
MITRACHE, Marin;
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PANDREA, Nicolae;
PĂLTINEANU, Gavriil;
ROBEA, Mihail;
TONOIU, Vasile;
2009 – ANGHEL, Cristian;
BADEA, Gheorghe;
BOŢÂRCĂ, Gheorghiţă;
BUNESCU, Petre;
CONSTANTIN DULCAN, Dumitru;
COSTACHE, Florea;
DIACONESCU, Cristian;
FOURMONT, François;
GEORGESCU, Filip;
GHERGHINA, Gheorghe;
ILIESCU, Dan Şerban Dragoş;
MATEA, Nicolae;
MURĂRESCU, Maria;
NIŢU, Ion;
PALERU, Gheorghe;
PENDIUC, Tudor;
POPA, Mihai Sorin;
POPESCU, Andrei;
PROCA, Marcel;
SÂRBU, Marian;
STOICA, Elena;
TĂNĂSESCU, Mihai;
TUDOSE, Elisaveta;
VĂCĂROIU, Nicolae;
2010 – BELCIUG, Vasile;
CHIRIŢĂ, Mihai;
CRIŞU, Constantin;
DIACONU, Gheorghe;
DRAGOMIR, Ilie;
DRĂGUŞIN, Marin;
GHEORGHE SORESCU, Cornelia;
HEROIU, Mihai;
ILINA, Decebal;
ONCIULESCU, Nicolae Marcel;
PINTILIE, Gică;
PÎRVU, Constantin;
POPESCU, Nicolae;
PREDESCU, Constantin;
ROTARU, Ion;
TINCA, Gheorghe;
2011 – ADAMEŞTEANU, Gabriela;
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ALEXANDRESCU, Costin;
ANTON, Doina;
BĂNICĂ, Nicolae;
CÂRLESCU BADEA, Laura Gabriela;
CORBU, Carol;
CREŢU, Gheorghe;
CRISTOCEA, Spiridon;
DIMA, Tănase;
DOBRAN, Ion;
DRAGOMIR, Ruxandra;
FEŢEANU, Ilie;
GOLESCU, Mihai;
GOMOIU, Gheorghe;
HALAGIAN, Florin;
ILIESCU, Constantin;
IONIŢĂ, Marin;
MĂLĂNCIOIU, Ileana;
MITULESCU, Moise;
NICOLĂESCU, Sergiu;
OPREA, Marian;
PALLY, Filofteia;
POPESCU, Marian;
ROTARU, Elena;
ROTARU, Nicolae;
SACHELARIE, Octavian Mihail;
SCOBAI, Ovidiu;
ŞTIREANU, Octavian;
ŞUFARIU, Nicolae;
TEODORESCU, Alexandru;
TUDOR, Gheorghe;
TUDOR, Sevastian;
TUDOSESCU, Ion;
ULMEANU, Traian;
ZĂRNESCU, Constantin;
2012 – ALEXE, Ştefan;
BAIDAN, Gheorghe Paul;
BARBU, Gheorghe;
BURNEI, Ion;
CEAUŞU, Gheorghe;
CHERA, Ioan Eutropiu Mihai;
CIOCĂNESCU, Marin;
COMAN, Mihail;
CONSTANTINESCU, Grigore;
DICU, Dumitru;
ELEFTERESCU, Venera;
GAVA, Radu;
GĂVĂNESCU, Mihaela;
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GEANĂ, Mihail;
GIURGIU, Dan;
HOTĂRAN, Crucian;
MAVRODIN, Teodor;
MOŢOESCU, Decebal;
NĂSTASE, Constantin;
NOVAC, Vasile;
OANCEA, Dorin;
PĂTRAŞCU, Viorel;
PĂUN, Constantin;
POPESCU, Laurenţiu;
RUJAN, Adriana;
SMARANDA, Aurică;
TIŢA NISTOR, Gheorghe;
VALECA, Şerban Constantin;
2013 – BORTA, Luminiţa;
BOŢILĂ, Mihai;
CÂRSTOIU, Constantin;
CIOABĂ, Mirela;
DIACONU, Mircea;
DINU, Gheorghe;
DORCIOMAN, Cristina;
DULICĂ, Ion;
DUMITRU, Ion M.;
GEORGESCU, Nicolae;
GHENA, Nicolae;
LĂCUSTĂ, Larisa Elena;
MARINESCU, Şerban;
MARINESCU, Vasile;
MATEI, Eugen Nicolae;
MAVRODIN, Teodor;
NICOLESCU, Gheorghe;
PANTILIE, Ion;
PĂLĂRIE, Corneliu;
PĂULEŢ, Petru;
PENESCU, Mircea Niculae;
PETRESCU, Corneliu;
POPESCU, Ion;
PREDA, Gheorghe;
PUFU, Gheorghe;
SORESCU, Corneliu;
STAN, Niţu;
TIŢA, Mihai;
TRANDAFIR, Adriana;
VLASIE, Călin;

2014 – BÂRLOIU, Viorel;
BERECHET, Nicolae;
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CERBUREANU, Iosiv;
DELCEA, Mihai;
FĂTULOIU, Dan Valentin;
GORGOI, Mihai;
MANOLOIU, Constantin;
NICUŢ, Valeriu;
ONU, Constantin;
OPRESCU, Ileana Doina;
PINTILIE, Dan;
RĂDUCANU, Viorica;
STANCIULOV, Bibiana;
STOICA, Ion;
STROE, Constantin;
ŞTEFĂNESCU, Maria.
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Enciclopedia Argeşului şi Muscelului
COPERTA IV

STEMA TRADIŢIONALĂ A JUDEŢULUI ARGEŞ (grafică)
„Judeţul Argeş face parte din judeţele de munte. El se găseşte în N V Munteniei, pe
valea superioară a Argeşului şi pe vechiul drum care, venind din Ardeal, pe la Turnu
- Roşu, ajungea la fosta reşedinţă a voievozilor, Curtea de Argeş. Şi azi acest drum
este cel mai scurt între Sibiu şi actuala Capitală a ţării. Stema: scut albastru, cu o
acvilă de aur, luându-şi zborul de pe un munte verde cu trei piscuri. Simbolizează
întinderea stăpânirii voievozilor din Argeş, peste întreg cuprinsul Ţării Româneşti.
Este vechea stemă rectificată”. (Enciclopedia României, Bucureşti, 1938, p. 33).
STEMA TRADIŢIONALĂ A JUDEŢULUI MUSCEL (grafică)
„Judeţul Muscel face parte din judeţele de munte ale Munteniei şi este aşezat în N V
acestei provincii pe vechiul drum care, venind din Ardeal, peste pasul Branului,
trecea, prin depresiunea Câmpulungului şi ajungea, peste culmi şi curmături, în
Valea Argeşului, la capitala de pe vremuri, Curtea de Argeş. De aici, strânsele
legături pe care le-a avut acest judeţ totdeauna cu Transilvania, mai mult poate
decât cu restul ţării. Stema: scut albastru, cu o acvilă de aur, cu ciocul şi ghearele
roşii, stând pe o ramură verde de stejar. Simbolizează începuturile domniei Ţării
Româneşti în acest judeţ. Este vechea stemă heraldizată”. (Enciclopedia României,
Bucureşti, 1938, p. 290).
STEMA ACTUALĂ A JUDEŢULUI ARGEŞ (grafică)
„Actualul judeţ Argeş, denumire apropiată legendarului hidronim antic
Ordesos/Argesis, însumează, prin unirea din 1950 cu Muscelul, 6 826 km2, ceea ce
reprezintă, aproximativ, 2,9% din suprafaţa de astăzi a României, iar numărul
locuitorilor se cifrează, în medie, la 645 000 de persoane. Are trei municipii, patru
oraşe, 95 de comune, reşedinţa administrativă fiind în Piteşti. La Curtea de Argeş şi
Câmpulung, foste capitale domneşti, se află importante necropole voievodale şi
regale. Este un cunoscut areal istoric, economic, cultural, social, spiritual, turistic.
După 1 ianuarie 2007, face parte din Euroregiunea Muntenia Sud”. (Enciclopedia
Argeşului şi Muscelului, I, Piteşti, 2008-2014).
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(SINTEZĂ)
În ultimele decenii, enciclopedismul universal şi naţional s-a relansat, preocupare
motivată prin multitudinea de informaţii acumulate, mai ales, după 1950, când parametrii
mondiali postbelici au dobândit noi caracteristici. Treptat, insistenţele de atare factură devin
vizibile inclusiv la nivelul structurilor teritoriale şi administrative ale României. Ca dovadă, în
mai multe judeţe sau municipii ale ţării sunt deja editate opere complexe, de natură
enciclopedică, însumând detalii semnificative cu privire la realităţile tradiţionale şi
contemporane, specifice entităţilor aduse în discuţie.
Zona Argeş – Muscel, cunoscută pentru natura binecuvântată, istoria seculară sau
actualitatea distinctă, întruneşte, cu prisosinţă, criteriile care stau la baza aplicării principiilor
enciclopedice. De aceea, în primăvara anului 2003, pe timpul conducerii Facultăţii de Istorie,
Filosofie, Jurnalism, a Universităţii din Piteşti, am conturat câteva idei referitoare la posibila
elaborare a Enciclopediei Argeşului şi Muscelului. Prezentarea cuprinsului, structurat în patru
volume, nominalizarea membrilor Colegiului redacţional, acceptând voluntariatul pentru Cetate,
dar şi alte detalii convergente, erau oficializate la reuniunea din 5 octombrie 2006, din sala de
conferinţe a Biblioteci Judeţene Dinicu Golescu Argeş. Timpul a trecut, iar primele componente
ale dicţionarului de mari proporţii, unic în bibliografia locală, devin publice succesiv: 2008, 2010,
2012, 2014. Se ajungea, astfel, la predicţia învăţatului clasic Lucius Annaeus Seneca (55 î. Hr. 41): „Ceea ce raţiunea nu izbuteşte, izbuteşte adesea vremea”. Egida aparţine Consiliului
Judeţean Argeş, Universităţii din Piteşti, Consiliului Local Piteşti, Clubului Enciclopediştilor din
Argeş – Muscel, iar titularii portalului sunt Biblioteca Judeţeană Dinicu Golescu Argeş,
Biblioteca Universităţii din Piteşti, Muzeul Judeţean Argeş, Muzeul Viticulturii şi Pomiculturii
Goleşti, Ştefăneşti, Argeş.
Astăzi, când Volumul I (A-C), Volumul II (D-K), Volumul III (L-R), Volumul IV (SZ)
sunt
postate
virtual
pe
adresele
Bibliotecii
Judeţene
Dinicu
Golescu Argeş (www.bjarges.ro/bibliotecadigitala), Bibliotecii Universităţii din
Piteşti (http://biblioteca.upit.ro), Muzeului Goleşti (http://www.muzeulgolesti.ro) putem spune că
demersul nostru derobează finalitate editorială cât mai apropiată. Cele patru tomuri, având
numeroase anexe, fac trimiteri, alfabetic, la: persoane remarcate de-a lungul timpurilor, originare
din Argeş – Muscel, stabilite definitiv aici, sau cu activitate relevantă, 10-15 ani în spaţiul
enunţat; familii renumite; localităţi; repere economice; instituţii şi alte foruri publice; organizaţii
şi asociaţii importante; aşezăminte religioase; hidronime, oronime, rezervaţii naturale;
monumente, locuri istorice, edificii reprezentative; trasee rutiere şi feroviare
continentale; mijloace media; glosar selectiv; diverse iniţiative comunitare.
Cel mai atractiv segment se referă, aşadar, la oameni. Ne-am propus să prezentăm:
voievozii Argeşului şi Muscelului, academicienii, liderii politici şi de stat, parlamentarii, înalţii
ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române sau ai altor culte, prefecţii, preşedinţii, vicepreşedinţii
consiliilor regionale şi judeţene administrative, primarii urbani. Sunt luaţi în calcul: scriitorii,
compozitorii, plasticienii, care au devenit membri ai uniunilor naţionale de profil, generalii, eroii
evenimentelor contemporane, căzuţi în rezistenţa antitotalitară, opozanţi ai Experimentului
Piteşti, implicaţi în holocaust, ori ucişi în teatrele externe de operaţiuni, diplomaţii, călătorii,
expediţionarii.

De asemenea, dorim să evidenţiem: profesorii universitari, cercetătorii şi creatorii din
domeniul ştiinţelor exacte sau umaniste, specialiştii unităţilor culturale reprezentative, arhitecţii
şi constructorii recunoscuţi în breaslă, juriştii de prestigiu, medicii şi farmaciştii integraţi
sistemului naţional, actorii având rezonanţă meritorie, interpreţii de operă, muzică uşoară, folclor.
Un loc distinct îl ocupă: marii proprietari funciari şi industriaşii tradiţionali, patronii cu cifre de
afaceri reale, managerii, inovatorii, inventatorii, inginerii, economiştii, comercianţii, finanţiştii şi
bancherii de succes, cercetătorii în ştiinţe agricole şi silvice, cadrele didactice din învăţământul
preuniversitar, care au obţinut gradul I, ori titlul doctoral, au publicaţii şi preocupări de mai mare
cuprindere, ziariştii apreciaţi din presa scrisă şi audio-vizuală, directorii şi patronii de edituri,
tipografii sau publicaţii, sportivii de performanţă naţională şi internaţională.
Pornim de la ideea că toate numele listate sunt importante, relevanţă având faptele perene,
departajate, însă, prin ceea ce numim etaje informale: locul şi data naşterii sau decesului,
substituite, uneori, prin secole; profesia tutelară ori adiacentă; racordarea la realităţile din Argeş –
Muscel pentru cei originari din alte judeţe; studii liceale, universitare, doctorale, module externe;
etapele exprimării productive; listarea a maximum cinci elaborări reprezentative (volume,
proiecte de arhitectură, edificii finalizate, roluri scenice, compoziţii muzicale, expoziţii plastice,
succese tehnice şi ştiinţifice); domenii de excelenţă; contribuţii distincte la evoluţia anumitor
fenomene; nuanţarea recunoaşterilor publice antume şi postume. Sunt evitate conotaţiile politice
partizane.Celelalte repere enciclopedice (localităţi, munţi, ape, rezervaţii, ziare, reviste, asociaţii,
organizaţii şi multe altele) au caracter cvasitotalitar, prin raportare la rolul determinant în evoluţia
generală a spaţiului nostru tradiţional.
Amplul demers enciclopedic este gestionat de un valoros colegiu redacţional, a cărui
coordonare şi-a asumat-o semnatarul rândurilor de faţă, împreună cu doctorii în ştiinţe: Octavian
Mihail Sachelarie, directorul Bibliotecii Judeţene Dinicu Golescu Argeş (Volumul I); Ileana
Bălan, multă vreme directoare a Bibliotecii Universităţii din Piteşti (Volumul II); Spiridon
Cristocea, directorul Muzeului Judeţean Argeş (Volumul III); Filofteia Pally, directoarea
Muzeului Goleşti (Volumul IV).
Rolul esenţial revine, însă, redactorilor de specialitate, care elaborează şi semnează
miniportretele sau consemnările tematice pe domenii, respectiv (alfabetic): Valeriu Florian
Alexiu, Tiberiu Cristian Avrămescu, Nicolae Badea, Ilie Barangă, Ion Băcanu, Ion Bădescu,
Dănuţ Bica, Manole Bivol, Iulia Boghirnea, Constantin Budan, Ion Bulacu, Constantin Capătă,
Constantin Cârstoiu, Gheorghe Chiţa, Iulia Elisabeta Ciucă, Remus Petre Cîrstea, Ion Cojocaru,
Eugenia Constantinescu, Grigore Constantinescu, Aurelian Dianu, Ion M. Dinu, Maria Dinu
Sachelarie, Marin Dragomir, Dumitru Drăguţ, Petre Dumitrescu, Ion Fîntîneru, Ion Focşa, Radu
Gava, Dumitru Gherăsoiu, Gheorghe Hera, Elena Heroiu, Dumitru D. Ilie, Zicu Gheorghe
Ionescu, Nicolae Ionescu, Nicolae Leonăchescu, Viorel Adrian Mahu, Teodor Mavrodin, Ioana
Iulica Mihai, Nicolae Mihăilescu, Nicolae Moisescu, Ion Marius Motreanu, Liviu Valentin
Motreanu, Alexandru Mulţescu, Simona Nagîţ, Claudiu Neagoe, Nicolae Necşoiu, Gheorghe
Nicolescu, Vasile Novac, Margareta Onofrei, Lucreţia Picui, Ion Pietrăreanu, Ilie Popa, Cornel
Popescu, Grigore Popescu, Silvia Popescu, Marius Postelnicescu, Vintilă Purnichi, Marin
Rădulescu, Mariana Sârbu, Constantin Siman, Gheorghe Soare, Marian Stoica, Gheorghe Şovar,
Ion Ştefan, Sevastian Tudor, Dumitru Văduva, Constantin Vărăşcanu, Silvestru Voinescu. Sunt
înscrişi în caseta editorială, folosesc, uzual, iniţialele proprii, iar cei decedaţi apar în chenar.
După cum se poate observa, Colegiul redacţional este format din specialişti recunoscuţi,
având vârste, profesii sau orientări ideologice diferite, care demonstrează, constant, pasiune,
responsabilitate, deschidere spre dialog, onestitate, preocupări civice. Se adaugă documentariştii,
operatorii, consilierii de literă, tehnoredactorii, alţi colaboratori. Lista rămâne permanent

deschisă, orice informaţie utilă devenind necesară. Echipa noastră interdisciplinară este
supervizată, din Bucureşti, de prof. univ. emerit ing. dr. Nicolae Leonăchescu şi cercetător
principal gradul I, dr. Gheorghe Păun, membru al Academiei Române, împreună cu mai mulţi
consultanţi, lectori, referenţi ştiinţifici, iar promovarea aparţine unor parteneri media. Ca sens
documentar, Enciclopedia Argeşului şi Muscelului se apropie amplitudinii conferită lucrării
solitare până acum, pentru literatura domeniului, Argeş. Cartea Eroilor, prezentată la inaugurarea
Memorialului de Război Mateiaş, Valea Mare-Pravăţ, Câmpulung (24 octombrie 1984).
Cititorii sunt invitaţi să lectureze, aşadar: Volumul I (A-C), postat pe site-ul Bibliotecii
Judeţene Argeş, tehnoredactor, Mihaela Voinicu; Volumul II (D-K), regăsit în portofoliul virtual
al Bibliotecii Universităţii din Piteşti, tehnoredactor, Mihaela Deaconu;Volumul III (L-R),
aferent Muzeului Judeţean Argeş, tehnoredactor, Liviu Gabriel Dumitru; Volumul IV, asumat de
Muzeul Goleşti, tehnoredactor, Aurelian Nicolae Zamfir. După definitivare, Enciclopedia
Argeşului şi Muscelului se va tipografia pe hârtie. Suntem convinşi că viitoarele tratate şi
bibliografii naţionale ori continentale, vor cuprinde valoroase componente rezultate din
preocupările şi eforturile invocate mai sus. Observaţiile, sugestiile, propunerile constructive se
pot avansa instituţiilor implicate în acest demers.
Piteşti,
25 septembrie 2014

Prof. univ. dr. Petre POPA
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