
MUNICIPIUL PITEŞTI - IMPORTANT CENTRU URBANISTIC 
AL ROMÂNIEI CONTEMPORANE 

Anii istoriei noast re contemporane ilustr ază evolu
ţia , ş i în Piteşti, a sistemului co nstructiv, ceea cc a 

determinat sporirea continuă, în multisecular a aşezare 
românească, a numărului de obiective economice, social
culturale şi a zonelor de locuit. Ca urm ar e, reşedinţa ju
deţului Argeş a fost transformată , în anii prosperi ai 
socialismului, într-un m ar e centru industrial şi urbanis
tic al patriei. 

Analizîn cl fe nom enul ele urbanizare, în Piteşti se dis
ting 1nai multe etape, conexate, în principal, la evoluţia 
generală a Rom âniei. Evidenţiem, dintr-un asemenea 
unghi de vedere, în primul r înd, înfăptuirile clin prim,a 
jumătate a secolului al X X -Zea care au fav orizat extinde
rea şi con oliclarea ist emului constructiv nioclern clin 
Piteşti, continuîndu-se astfel realizările din ultimele de-
enii ale veacului trecut , lo alizate , mai ales, în vechea 

zonă centrală ;:i o raşului . 

O altă etapă este cuprinsă între anii 1950- 1965, timp 
în car e s-a început reconstrucţia o raşului şi s-au efec
tu at unele modificări în reţea ua industri ală şi urbanis
tică. 

Cea ele a treia etapă s-a desfăşurat între anii 1965-
1975, cînd, î n Piteşti, au fost edifica te m arile obiective 
şi platforme industriale, s-a u construit rnari carti er e ş i 
s-a realizat mod ernizar ea prin ipalelor artere de circu
laţie . 

ince pînd cu anul 1975, pentru ac entuarea „per sonali
tăţii" urbanistice a munici piului Piteşti s-a trecut la con
·olidarea r enumitelor platfor me industr iale şi zone de 
locuit. s-a r econstruit, aproa pe total , n oul centru , s-au 
produ importante îmbun 'i tăţiri în zonele periurbane, 
aceste acţ'iuni ele cmi ploare co ntinuîncl pînă în per::;pec
tiva wiilor 2000. 

In paginile ce urm e'1z[1, vom r Dliza o ·uccinFt „ra
diografier e" a a estor etape. 

Refer'inclu-ne la realizările clin prima etapă , o bţinute 
aşa cum s-o precizat m ai su , în prima .1umătate a se
colului al XX- Zea, în localitatea aflată „acolo uncle-n 
Argeş se varsă Rîul Doamnei'' (Ion Pillat) , la interferenţa 
dealmilor Pi emonh1lui Getic cu Cîmpia Română, la in
tersectarea a numeroase dr um uri comer ciale şi alte căi 
ele comunica ţi e , de importanţă internă şi internaţională , 
se poate aprecia că acestea au înlesnit cuprinder ea Piteş
tilor în amplul proces de dezvoltar e modernă a ţării , fa
voriza t de fă urirea statului n aţional unitar r omân . 

Un rol important în cr ear ea aces tor premise l-a avut 
valorificarea valenţelor planurilor „de reaşezare " a or a-
şului , elabor at încă din tim pul reformelor iniţiate de că
tre domnitorul Alexandru Ioan Cuza. Astfel , la 28 fe
bruarie 1863, inginerul I. Levaditu şi topogr aful I. Doda 
au „fin alizat" planul oraşului Piteş ti , care a stat la baza 
mai multor lu crări ulterioa re, avînd acelaşi profil tema
tic. 

Ca urm ar e a unor asemenea preocupări, în anii şi în 
deceniile mmătoare s-au înfăptuit la Piteşti diverse şi 

interesante acţiuni de natură economică şi urbanistică. 

DR. PETRE POPA 

Printre acestea amintim : înfiinţarea mai multor stabili
mente şi întreprinderi industriale de prelucrar e a me
talelor, pentru realizarea de tex tile şi de încă lţăminte , 
pentru b~ruturi spirtoase şi diverse pr oduse alimentare. 
!n 1869 s-a amenajat Grădina Publică din centrul ora
şului şi s-au întreprins unele lucră ri de ex tindere a Pie
ţei Episcopiei , pe locul unde este a tăzi Piaţa civi ă cen
trală a munici piului Piteşti. 

in anii 1870- 1872 s-a „deschis" bulevardul princi
pal al oraşului , pe di tanţa Gară - Grădina Publică, şi 
s-au edificat, pînă în 1875, m ai multe clădiri necesare 
activităţii ferovhre. La 13 septembrie 1872 s-a dat în 
folosinţă calea ferată Piteşti-Bucureş ti , iar pînă la sfîr
şitul secolului al X lX-Jea se vor da în exploatare căile 

ferate spre os teşti, Cur t a de Argeş şi Cîm pulung-Mus
cel. 

Vechea prim ă ri e , as tăz i Gal eria ele a rtă ( l88G). 
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La contactul secolelor XIX-XX s-au construit în Pi
teşti ma i multe clădiri pentru unită ţi militare, de învă
ţămînt ş i cultură, h anuri, hoteluri, re taurante, cazi
nouri ş i cafenele, precum ş i pentru locuinţe. Remarcăm, 
totod ată , bun a colaborare a oficialităţilor Piteştilor cu o 
serie de renumiţi arhitecţi din Bucureşti sa u din alte lo
calităţi ale ţării , în vederea ridicihii unor clă diri repre
zentative, cum au fost: Primăria comunei urban e, P alatul 
Prefecturii judeţului Argeş, Uzina electri că , Teatrul co
munal, Tribunalul şi altele. !n anul 1885 s-a întocmit 
un nou plan al oraşului, de către M.S. Andreianu, direc
tor al Şcolii nr. 2 de Băieţi, ca re . e va tip'iri în 1894. 
Intr-un asemenea generos context a fost posibilă finali
zarea, în anul 1886, a lucrărilor la localul Prim'iriei, ri
dica tă cu sprijinul lui Mihail Kogălni ceanu, după proiec
tul arhitectului Ion N. SocolesCLl (1856-1924), avînd şi 
astăzi form a iniţială, inclus iv decora ţi a interioară, reali
zată de pictorul piteştean Iosif Materna. !n prezent, clă
direa vechii primării este folosită pentru Galeria de 
artă modernă şi contemporană a Muzeului Judeţean Ar
geş. 

In anii 1897- 1899 s-a onstruit monumentala clădire 
a Liceului de băieţi din Piteşti, as tăzi Liceul „Nicolae 
Bălcescu", după planurile arhitectului Alex andru Băico
ianu. Această instituţie şcolară, una dintre cele mai re
numite ale ţării, s-a înfiinţat în anul .1866. De-a lungul 
deceniilor, aici au învăţat numeroase generaţii din rîn
durile cărora s-au ridi at personalităţi de seam ţ1 ale ţării 
noastre, iar în colectivele 9idacti ce s-au aflat, de cele mai 
multe ori, profesori de prestigiu naţional şi internaţional. 
Aflat în zona centrală a municipiului Piteşti, localul Li
ceului Nicolae Bălcescu" impresionează si astăzi prin 
arhitect

1

~1ra sa robu tă , care conferă reşedii-iţei jud ţului 
Argeş un element de r eal intere pentru cetăţenii şi vi
zit atorii săi. 

O r ali zare de mare importanţă în aceas tă perioadă a 
constituit-o edificarea P alatului Prefecturii Judeţului Ar
geş , în anii 1897- 1899, după planurile arhitectului Di
mitrie Maimaroh.1 (1859-1926), autorul proiectelor după 
care s-au construit Palatul Marii Adul1'"1ri Naţionale şi 
Casa Centrală a Armatei din Bucureşti . Aşezat favorabil, 
pe una din terasele mediane ale zonei centrale a Piteşti
lor , P alatul Prefecturii , astăzi sediul Muzeului Judeţean 
Argeş , reliefează o amplă interferenţă de stiluri, calită
ţile recunoscute ale constructorilor argeşeni, funcţionali
t atea clţ1dirii, aspectul estetic plăcut şi reconfortant. 

Pnlalul prefeclurii, astăzi Muzeul jude \.ean (18!J!J) . 

O altă construcţie importantă, integrată dezvoltării 
economice a oraşului din primele decenii ale secolului al 
XX-lea, este Uzina electrică, ridicată în anul 1913, prin
tr-o fructuoasă colaborare a conducerii comunei urbane 
Piteşti cu Societatea Anonimă de Electricitate, înfiinţată 
la 18 mai 1912, beneficiindu-se de aportul a trei renumiţi 
ingineri români: Constantin D. Buşilă, profesor la Politeh
nica din Bucureşti, preşedinte al Uniunii Generale a In-
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ginerilor Români (proiectant), Dimitrie G. Dim a, cunos
cut con ·tructor pit ştea n, ş i Nicolae Vas ilescu-Karpen, 
profesor universitar de in sta laţii electri ce, membru al 
Academiei Române. 

In anul 1912 s-a u elaborat noi studii privind ridica
rea grad ului de urbanizare a Piteştilor, vizîndu-se, m ai 
ales, lucră rile de canali zare, de alimentar e cu apă şi 
energie electrică, de am enaj are a diferitelor artere de 
ir ulaţie. In acela .i an s-a con struit, sub condu cerea in

ginerului piteştean Dimitrie G. Dima (1876-1923), po
dul peste Rîul Doa mnei, refăcut după primul război mon
dial de antreprenor, dublat şi m oderniza t în anii 1986-
1988. Tot în 1912 s-a dat în folosinţă sediul Băncii Popu
lare , din zona centrală a Piteştilor, unde funcţionează 
astăzi Ci nematograful „Modern" Şi Casa Ştiinţe i şi Teh
ni cii pentru Tineret. 

Casa „Ba iul escu" (1900), fiJia Iii a Un iun ii Arti şti lor P lastici. 

P eisajul urbanistic al Piteştilor a fo ·t îmbogăţit prin 
construir a, în anii 1912-1914, a Tribunalului el e Arg ş 
(astăzi P alatul Culturii). Este ridicat după planurile arhi
tectului Eracle Lăzărescu (mort în 1937), profesor la Aca
demia de Arhitectură din Bucure. ti , şi Arghir Cu l ina 
(năs ut în 1883), autorul proiectului hotelului „Ambasa
dor" din Capitală. In ultimii ani , în urm a unor reparaţii , 
instituţi a, aflată în zon a centolă a municipiului , este in
tegra tă favorabi l în noul peisaj urbanistic al reşedinţei 
judeţului. 

In perioada premergătoare primului război mondial 
s-a dat în folosinţă localul Teatrului comunal , astăzi Tea
trul „Alex·mdru Davi la" (arh. AL Clavel), construcţi e care 
a fost modernizată în anii 1970-1974, după planu rile a r
hitectul ui N icolae Ernst. 

Demn de relevat este şi faptul că intrările în oraşul 
Piteşti, din spre Bu ureş ti şi Cîmpulung-Muscel , au fos t 
m ai bine conturate prin construirea, în 1915, c podului 
de pe te rîul Argeş, prin gîndirea şi acţiunea inginerului 
Dimitrie G. Dima. Pregătit într-una din şcolile inginereşti 

din oraşul Darmstadt - Germania, inginerul piteştean 

Dimitrie G. Dima, cel m ai de seamă constructor arge
şean al perioadei interbelice, a înfiinţat, în Piteşti, So
cietatea română „Beton şi Fier", în colaborare cu vii
torul savant Gogu Constantinescu şi Tiberiu Eremie, per
sonalităţi de seamă ale tehnicii şi ştiinţei româneşti şi 

universale. 
Printre alte construcţii ridicate în Piteşti de inginerul 

Dimitrie G. Dima, enumerăm, de asemenea: Uzina de 

http://patrimoniu.gov.ro



Tribuna l ul de Argeş (1914), astăzi Pa la tul Culturii 

apă Mărăcineni şi Intreprinderea „Tex tila", secţia gară, 
care fiinţează pînă în zilele noastre, prezentînd intere
sante clemente de arhitectură tradiţională locală . 

In a nii imediat următori făuririi statului national uni
tar r omân modern, funcţia de centru productiv' şi comer
cial al Piteştilor a sporit continuu. S-au dat în folosinţă 
noi s paţii destin ate activităţii industriale , mai ales în zon a 
de nord a oraşului , s-au deschis noi m agazine şi depozite, 
s-a u extins relaţiile economice de schimb cu alte centre 
din ţară ş i de peste hotare. Acest aspect a stimulat ridi
carea, în centrul Piteştilor, a două construcţii reprezen 
tative pentru perioada interbelică, cunoscute sub denu
mirea de Hala m are şi Hala mică. Aici s-au desfăşurat 
importante activită ţi economice, completîndu-se amplul 
sistem comercial local. Inoepute în anul 1914, aceste con
stru cţii s-au finalizat în anul 1922. De-a lungul timpului, 
mai ales în urma mişcărilor seismice şi a, bombardamen
telor din anii celui de-al doilea război mondial , Hala mare, 
dar mai ales Hala mică au avut mult de suferit, fiind 
deseori avariate. P e baza planului de sistematizare a cen 
trului municipiului Piteşti, ele au fo ·t demolate în anul 
1967. in viitorul apropiat se va edifica, în tradiţionala 
zonă comercială 1a Piteştilor, Tîrgul din Vale, o nouă 
Hală, construcţie modernă, cu multiple funcţiuni eco
nomice. 

In deceniile al treilea şi al patrulea ale secolului nos
tru, o raşul Piteşti a fost mobilat cu mai F1Ulte edificii 
importante. Astfel, după aproape zece ani de la fondare 
(1922), în anul 1931 s-au deschis porţile Şcolii Normale 
de Învăţători „Alexandru Odobescu", construcţie impu
nătoare, aflată în zona de sud a localităţii, pe una din 
terasele sale superioare. Aici a funcţionat, timp de două 
decenii, în anii socialismului, Institutul de învăţămînt 
superior. 

O altă clădire reprezentativă, edificată în anii 1923-
1931, ste ,~Casa corporaţiunilor şi asigurărilor sociale" 
(sediul Direcţiei pentru Probleme de Muncă şi Ocrotiri 

Panoramă (l\J20) . 

Sociale), ridicată prin subscripţie publică, cu ajutorul mi
nisterului de resort, pe strada 1 Mai. 

Timp de trei ani (1925-1928) a 'durat construirea 
actualului local al Liceului „Zinca Golescu", ridicat după 
plan urile arhitectului Fakler. A fost extins în perioadele 
1939-1942 şi 1959-1960. In 1926 s-a inaugurat „Poarta 
Eroilor" de pe str. Trivale, completîndu-se astfel seria 
monumentelor omemorative de război, existente ante
rior în Piteşti şi în localităţile apropiate. 

in deceniul 1930- 1940, în Piteşti s-au ridicat noi con
strucţii. Astfel , Casa Armatei, amplasată în Piaţa „Mun
tenia", s-a ridicat în anul 1939, după proiectul renumi
tului arhitect român Octav Doicescu (1902-1981), de 
către inginerul M. P apadopol. începerea lu crărilor la Casa 
Armatei din Piteşti s-a făcut în prezenţa lui Armand 
Călinescu (1893-1939), fiu al oraşului, care îndeplinea 
a tunci funcţi a de prim-ministn1 al României. 

Monumentul Ero il or (1922). 
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Cuno cut, în că de h sfîrşitul ·ecolului precedent, ca 
im portant centru fin anciar al ţării , oraşul Piteşti a bene
fici at, în anii 1934-1936, de sprijin ul forurilor centrale 
în vederea con truirii u nei clă diri reprezentative desti
nate Adm inistra ţiei Financi are a judeţulu i Argeş. La 
baza ridicării a es tui ~ difi iu -a aflat pro i ctul arhitec
tului Statie Ciortan (1876- 1940) , spe ialist de m ar ă al 
ţării, mai ales pentru reţeaua constructivă a ectorului 
fin anciar-bancar. In anii socialismului aici s-a aflat sediul 
mai multor instituţii judeţene, iar , în prezent, cl~idire·~, 
integrată efectiv în zon a ultracentra l ă a Piteştilor, este 
sediul municipalităţii. 

Pentru completarea sistemului arhitecturii locale, con-
ti tuit în Piteşti în prim a etapă a epoci i contempor a ne, 

mai amintim clădirile: amera d Comerţ (astăzi sediul 
Şcolii de muzică ); Casa „ oandă", în prezent Casa că ă
toriilor: A nsamblul arh il ctural de la Florica-Ş lc fă
neşti , ridi a t după p roiectele re ·1li zate de Petre Anto
nes u (1873- 1965). 

Prin măsurile stimulatorii adoptate de conducerea ora
şului Piteşti, în anii interbelici s-au ridica t, în diferite 
zone, m ai multe monum nte, statu i şi busturi , cl ă diri 
pentru diverse m agazin şi locuinţe , au intrat în folo
s inţă noi paţii pentru industria textilă, de p i elă rie şi de 
încă lţă minte, pentru domeniile transportului fer oviar , pen
tru indu tri a limentară ş i de prelu r are. O bun-· p·ffte 
dintr aceste edificii , precum ş i altele, au intra t în patri
moniul d valori al Piteşt ilor şi al ţării, fiind declarate 
monw11ente istorice, de a rh ite tură şi de artă . 

Asemenea înfăptuiri din Piteşti l-a u determinat pe 
111·1r le istor ic român Ni ola Iorga să aprcci zc: „Piteşti 
- un oraş pe ca.re l-ar fi putut dori cine ni-ar fi voit 
nwi bine . . . strade drepte, case j'rmnoo. e, cit se poate 
ele bin înt?·eţinute , desăvîi'şită lipsă ele praf . .. Clădirile 
statului sînt deosebit ele j'rumoo e. ln mi.]loc o grădină 
publică, cu arbori bătrîni, avîncl clin toate părţile clădiri 
mori şi un hotel foorte Jrumos, vrednic ele a fi într-o 
copitc1l ă. Încotro te uiţi, vezi hăniicie şi pricepere"„ 

I n acei aş i parametri se înscrie şi aprecierea academ i
cia nului Ion Simion eseu: „Piteştii ... mi-au lă ot im pre
ia ele o mai mare c1 tis.facţie a cerinţelor unui oraş, îm bi

nîncl curăţenia cu o deosebită îngrijire dotă lociân1 elor, 
. trăzilor şi chiar gu. tului arti tic". 

Anii 1950- 1965 consl'ituie o oltă etopă clin evoluţia 
economică şi urbonistică a. oraşului Piteşti. In această 
pe rioadă s-au întreprins o serie de măsuri pentru r me
dierea distrugerilor \provoca te de război , p ntru labora
ren chi ţelor sau 1::ilanurilor de sistemati zare a oraşul u i , 
s-n trecut la r e on ·tru ţia unor zone, conturîndu-se, tot
ocJa tă, viitoarcl pl a tforme industrial . In ]048-1949, s-a 
înto mit d către Alexandru Zamfi ropol şi K. Constan-

Monumen tul islori c „Poart a E roil or" (1926). 
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t inescu o pri111~1 schiţă de r eorganizare a oraşului î n anii 
·ocialismului , iar, în anul 1949, Al xandra Bun ·cu a 
întocmit lu crarea „Monografi a geografi că a o raş u lui Pi
teşti" . 

Un plan m ai amplu de sistematizare a oraşu lui s-a 
realizat de c~itre specialiştii Institutului local de P roiectare, 
în cola bora re cu m ai mulţi arhitecţi din Bucureşti, î n anii 
J 960-J 961. Ac st pla n a fost a nalizat, cli re t, la faţa 

P rim il ri a m uni cipiului (1!l36) . 

locului, el cătr tovarăşul Nicola C au . seu , i'n ziua de 
16 februar ie 1961, cu. prilejul desfăşură rii un i întîlniri 
ou alegă torii din circumscripţia ele toraF1 Piteş ti a Marii 
Ad Lu1'1ri Naţiona le. 

P e baza program ului de dezyolta re a patri ei nonstre , 
contu rat prin p revederile p lanurilor cincinale, în Pite .ti 
s-a d eclanşat, începînd din p rioada 1951-1955, procesul 
de industrializa r socialistă, prin intrarea în funcţiune a 
unor capacităţi de· producţie la Colibaşi , Piteşti, în zona 
Ga ră-Sud ş i în partea de nord a o raşului - Găvan a . 
Astfel , s- au conturat platforma indu trială Piteşti-Est, 
spe iali zată în constru cţi a d maş i n i , f? i platform ·i Pi
teşti -Nord, avînd ca profil prelucrar a l mnu.lu i ş i reali
za rea de ţes~1turi. ;Tot în · 1 ceastă e tapă s-au ridi ca t în 
Piteşti m ai multe constructii des tin ate nctivită tilo r co
nomice şi ocial-culturale, 

0

dintre care a mintin~: Scoala 
d Ofiţe ri (1949), Tru tul Ic Conslruc ţ ii Argeş (1 950), 
F abrica de tananţi (1951), Tru t L1l P etr oh.1lui (1952), Uzi na 
de pie e auto - Coliba şi (1952), Poşta CentraH (1 954), 
Casa Ti n r tului (1958), in m tograf le : Bu cureşti ş i Gă
vuna (1 958), hote1ul „Arg ş " (1 961 ), Jn tr prinder ea de 
ele tri citc1te (J 962), Co mbin a tul de Prelu cr are a Lemnului 
(1963), Ti pografr1 „Argeş" (1963), entrala Electro-t r
m icii (1 964), Banca de Stat (1 964) p r um ş i m ai multe 
şcoli . S-a u a m na jat: par ul „ rg ş" (1953) ş i ·t adion ul 
„1 Mai" (1964). 

/ \ vî nd cn u pQrt pr im a schiţă d . i tcm at.izare a Pileş
ti .l or ca oraş nou, soc iali s t, s-a u construit, de G m nea, 
primele cartiere de locuinţe: „General C. ri s tescu", 
„Leonte Filipescu" , „Mărăşe . : ti", „Bucureşti" , Gară-Sud 
ş i parţi al „Cra iovei" . I n Pădur a-par „Trival " s-au 
întreprins unele lucr~iri de sistemati znr . 

Asemenea reali zări din perioada 1950- 1965 a u deve
nit, în pr spectiva istoriei n oastre contemporane, primele 
succese în dificar ea modernă a Piteştilor, ca localitate 
urbană , cu ample perspective în toate domeniile cr ea tiei 
materi ale şi s pirituale, cu multiple posibilităţi pentru con
servarea patrimoniului cultural existent în această impor
tantă parte a ţării. 

Perioada 1965-1 975 a favorizat transformarea muni
cipiului Piteşti într-un ma.re centru economic, urbanistic 
şi cultural-ştiinţific al României contemporane. Cele m ai 
importante înnoiri s-au înfăptuit în domeniul economic. 
Au intrat în producţie, în Piteşti , m ari obiective indus-
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trial , unele dintre acestea unice î n ţară : Intreprinderea 
de Motoar e Electrice (1967) , Intreprinder ea de Auto
turisme (1 968), Com binatul P etrochimic (1 969), În treprin
derea de Stofe „Argeşeana " (1 969), Combinatul de Arti 
col Tehnice din Ca uciuc (1 970) , Institutu l de Reactori 
Nucleari Ener getici (1 975). 

·~ urm ar e a d ezvoltări i extensive a industriei , în 
Piteşti s-a u con stituit şi apoi s-au consolidat marile pla t
form in d ustriale : Pi teşti-Est, speci ali zată în ind ustr iile 
ele autotu rism , electrotehni ă şi nucleară; Piteşti-Sud, 
avînd ca profil ind us tria chimică şi petrochi mică ; P i
teşti-Nord , preponder nt cu unităţ i d in domeniil in d us
tri il or uşoară şi alimentară. 

Marile platform e industriale a.u fos t u nite cu zo na 
centrală a muni cipiului Piteşti prin am ple arte re de cir 
culaţie , iar intrările în Piteşti, dinspr e: Bucureşti, Sla
tina, Drăgăşani, Vîlcea , Cur t ea de Argeş şi Cîm pulung
Muscel, s-au modernizat. S-a reamen aja t , în , întregime, 
Marele Bulevard Sud-Nord , avînd mai multe benzi de 
circula ţi e , tronson at, dinspre Bucureşti , sub denumirile 
de bulevardel : „Petrochimiştilor" , „Republicii" şi „Ni
colae Bălcescu", însumînd, în total, peste 12 km , ceea ce 
îl aşază printre cele mai lungi artere de circulaţie urban ă 
din ţară. 

Tea lrul „Alexn 11 cl r1.1 Dav ila", con
s tru e ~i e m oci rni z::rtă ln anii 1970-
1974 . 

Casa ele Cullură a S in d icatelor 
(197 J). 

Panorama zon ei cen trn le (1986) . 

Im portan te îmbunătăţi ri s- au realizat pe arterele de 
irculaţie care penetrează în zona periurbană a munici

p iului , cca mai el seamă fiind prim a au tostradă din Ro
mânia, Bucureşti - Piteşti , con · truită în perioada 1967-
1972, în lungime to ta lă de 96 km. Drw11ul Naţional 
dinspre Cr aiova - Slatina ,a cunoscut o serie de îmbu
nătăţi ri şi do tări , făcîndu-se, totodată , o legătură „de 
centură " cu Autostrada spre Bucureşti , ·prin ocolirea P i
teşti lor . ln trarea în Piteşti dinspre Dr :-găşani s-a p1oder
nizat, ceea e favo ri zează scu r tarea distanţelor î n trans
portul naţ ional ş i in ternaţional spre zo n.el deluroase ale 
Olteniei. 

Deosebit de funcţi o nale sînt acum art erele de cir cu
la ţi e spre Vîlcea - Sibiu şi spre Curtea de Argeş -
Barajul Vidraru - Bîlea Lac (pe drumul Transfăgărăşean), 
unite în comuna suburbană Bascov, creînclu-se astfel 
condiţii superioar e de transport spre zonele n10ntane si 
spre Transilvani a. In ceea ce priveşte intrar ea dinspr

0

e 
Cîmpulung, aceasta s-a r ealizat, în anii 1967- 1968 , pe 
patru benzi de circ ulaţi e , dublîndu-se, totodată, podul de 
peste r îul Argeş. Vechea arteră de circulaţie dinspre 
Bucureşti, care „adună " şi circulaţia de la Tîrgovişte, 

prin Ştefăneşti, a cunoscut m ai multe înnoiri, mărin 

du-i-se considerabil funcţionalitatea. 
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Toate aceste „întîlniri" de drumuri la Piteşti, moder
nizat mai ales î n perioada 1965-1975, au favorizat cu
princler a ş i mai a 'Centuată a mu nicipiului Pit şti în cir
cuitul economi c n aţ i o nal , î n sis t mul ele transport u ro
pcan, loca litatea fiind a um consem n ată î n toat' hărţile cc 
prezintă principalele artcr el ir ulaţ i clin ac s tă parte 
a lumii. 

Deceniul amintit a adus mari sporun m „zestrea" 
urbani tid'i a Piteştilor şi prin a menajare ·~ unor ample 
artere de c irc ulaţie în interiorul locali t'l ţii, adiacente 
Marelui Bulevard, cum sî nt : Ca lea Bucureşti, Calea Cra
iovei, alea Drăg2'1şa ni , C1lea Depozitelor , Calea Cîm pu
lung, Bulevardul Stadionului ş i Bulevardul „1 Decem
bri e", tr:1zile Trivale, Hăzboieni, Cîmpineanu, Banatu
lui etc. 

Dominant a u devenit, î ncă clin a nii la car n referim , 
constru cţ ii[ moderne, unele s află s cliilc centrn lelor 
de Autoturi me şi de P trochimi e, ale lntreprinclerilor 

„Argeş ana" şi Motoare Ele tri ce, al ombinatului de 
Articol Tehnice din cauciuc, ale institutelor de energie 
nucleară, pomicultură şi vit icul tură. 

! n anii 1970- 1972 s-a îmbun ~1tăţit s hiţa de s is tema
tizare a muni cip iului, fiind edificate, dup·'1 o ampl2'1 con
cepţi e , n oua piaW civică centra lă, Sediul P olitico-Admi 
nistrat iv al Judeţului Argeş, Casa de ultur~1 n Sindi
cat 1 r, magaz inele „Tri valc" şi „BIG"; Sala Sporturilor, 
Spitalul Judeţ an Argeş, ma i m ulte clădi ri p 111.ru şcoli, 
licee, ateliere ale ,cooperaţiei , in stituţii financiar-ban
care etc. 

Tot în perioada 1965-1975 s-a desfăşura t , în Piteşti, 
o intensă act ivitate de construcţ ie a unor mari cartiere, 
pre um ş i a unei părţi din zona centra lă a municipiului. 
Conturate iniţial pe planşetele speciali ştilor de la Insti
tutul de Proiectare Argeş, trans puse apoi î n realitate de 
către miile de constructori de la Trusturile ele profil, 
carti rele de bază ale Piteştilor înswnează sute de blo
curi, în care locuieşte aproape între ga populaţie a mu
nicipi ului. Dintre m arile cartiere edificate în perioada 
1965-1975, <:m1intim: Cartierul Craiovei, cu prinzînd 3840 
de apartam ntc; Cartierul Banatului, avînd 3500 el a par
tamente; Cartierul N gru-Vodă, format din 3800 el 
apartamente; Cartierul Războieni, avînd 5000 de apar
tamente; Cartierul Trivale I, cuprinzînd peste 4000 de 
aparta m nte, precum şi zona ,de nord-est a Centrului. 
Aceasta a obţinut premiul pe ţară pentru soluţiile adop
tate în îmbinarea spaţiilor comerciale u cele de locuit, 
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B u! cya rclu l „1 Mai" (Hl88). 

Aspect ele pe plalforma pc
lrochim ică (Hl88). 

în fo losirea unor formule arh it cturale dintre tr a diţie şi 
moderni sm, pentru cr are a de spaţii verzi şi a unei artere 
de circ ulaţie de tin at[1, în exclu ivitate, pietonilor. 

Datorit~1 rem ar cabilelor realizări economi ce şi urba
nistice din p rioada 1965- 1975, municipiul Piteşti a 
devenit un mare centru al Hornâniei contemporane, u 
o personalitate dist i n tă, cunoscut şi apreciat în ţa ră ş i 
pest hotare. Succesel din ac şti ;:ini i-au creat ru1 pres
tigiu bine mer it at , f iind consemnat, cu tot mai multă 
frecvenţă, î n publicaţi i le de s inteză naţională şi inter
naţi onală - anuar e, dicţionare, tratate, lexicoane, enci
clopedii etc. 

Aşa de exemplu, Meyers Neues Lexikon, apărut la 
Leipzig în 1974 consemnează : Municipiul Piteşti este ca
pitola judeţului A.rgeş clin sudul României (Muntenia). 
Are clezvoltală industria chiniică, industria lemnului, in
dustria textilă, industria constructoare ele autoturisme, 
industria motoarelor electrice. Noel ele cale ferată. Impor
tant centru cultural şi urbanistic. Asemenea aprecieri se 
fac ş i în alte publicaţii din ţ ră şi de peste hotare. 

Succe ele remarcabile obtinute în toate domeniile ma
teriale şi spirituale au Jo st consolidate cu foarte bune 
rezultate, începîncl clin anul 1975. !n această perioadă 
s-au modernizat marile platforme industriale, trecîndu-se 
la dezvoltarea intensivă a economiei, au fost edificate noi 
cartiere de locuinţe , care au condus, în bună măsură, la 
realizar ea zonelor dens populate din apropierea celor 
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mai importante întreprinderi, s-au adus însemnate co
recturi schite i de sistemati zare a localit~1ţii, a fo t stabi
li zat sistem~il stradal, al reţelei de în văţărnînt, cultură 
şi s·"l n ătate , din sfera serviciilor. 

Ln baza tuturor acestor împliniri a stat reaşezarea , 
clin me rs" a schiţe i si a de taliilor de s i tcmatizarc, pr -

~entate to~arăşului Nicolae Ceau şescu şi tovarăşei Elena 
Ceauşescu în anii 1978, 1982 şi 1987, pe baza cărora s-a 
acţionat pentru continua dezvoltare economică , urbanis
tică ş i cultural-ştiinţifi ă a Pi teştilor. 

Pornind de la progra mele adoptate de Congresele al 
XIT- le ·1 şi al X IJI-lea ale partidului , economia munici
piului Piteşti a cunoscut a mple procese de m oderni za re, 
care vor continua şi în viitor, s-a u înfiinţat m ai multe 
institutii de cer cetare în dom eniile constructiei de a uto
turi sm~, hi miei, prelucrării lemnului şi pen'tru a l te do
menii , co nstruindu-se p ntru aces te activităţi labora toare ş i 
ateli ere p toa t rn aril platforme inclus tdalc ale Pit ştilor . 

Accentuîndu-se caracterul ştiinţifi c al muncii şi al pro
ducţiei , în m ajoritatea întreprinderilor s-au amena jat 
spaţii spec ial des tinate centrelor ş i oficiilor de calcul, iar 
în procesele industriale sînt promovate tot m ai mult 
autom ati zarea, roboti z·~rea , cibernetizarea. Est e o expresie 
con cludentă a introducerii masive a ştiinţei în e anomie, 
a ne entuării modernizării tuturor sectoarelor producti ve. 
Aceste noi modalităţi de desfăş urare a activităţii în între
prinderile ş i se ţiile de pe m arile platform e industri ~1le 
ale Piteştilor influenţează aspectul general al munici
piului , m unea, via ţa şi gîndirea lo u i torilor clin ar ealul 
a rgeşean. 

î n timpul car e s-a scurs din 1975 şi pînă ·1stăzi , în 
Pi testi s-a u reali za t importante modernizări la arterele 
de c'ircula ţie , atît în centru cît şi în alte zone, definiti 
vîndu-se bulevardele „Petrochimi ştilor" şi „1 Mai" , stră
zile: Maior Şonţu , Sfînta Vineri , Viilor , Costache Necrri , 
Popa Şa pcă , Exerciţiu . S-a u a menajat, totodată, m ai multe 
artere de circ ulaţie care, prin convergenţă, în conjoară 
municipiul Piteşti şi 1 ·~lităţile suburbane - Bascov, 
Bradu, Colibaşi., M~irăcineni şi Ştefăneşti. 

P eisa jul urbanj stic al Piteştilor a fost îmbogăţit prin
tr-un m are num ăr de edificii publice, care au fos t în~tl
ţate după anul 1975. Dintre acestea amintim : Institutul 
ele Proiectare Arge!;), Centrul d calcul pentr u el istribui rea 
energic i electrice din cadrul IRE A rg ş , Centrul zon al 
de Cercetări Silvi ce, Complexul comercial „Fortuna" din 
centrul mtmicipiului şi alte m ari m agazine în toate car 
tierele , Hotelul „Muntenia", Tribunalul jud ţean Argeş , 
Grupul de Pom pieri, Sala de a tletică grea, Bazinul Olim
pic de În ot , Sp italul ele P ediatric, Staţia Auto-Se r
vice - Bascov , Casa Artelor şi altele . 

Tot în perioada la care ne r eferim s-a u construit 
noile cartiere: Petrochimiştilor - 3400 de aparta mente , 
Ni colae Bălcescu - 2000 de a partamente, Popa Şa pcă -
1000 de apartamente, Exerciţiu - 1200 ele a partamente, 
Tudor Vladimires u - 800 de apartamente, iar în zona 
centrală s-a u definitiva t construcţiile din zoncl : Bule
vardul 1 Mai - . tr. Maior Şo nţu, Pi aţa c ivică centrală ş i, 
parţi al, din Bulevardul Hepubli cii - s tr . Crai ov i. Lîngă 
Întreprinderea de Autoturisme Piteşti s-a edifi ca t noul 
cartier Mi oveni ş i o mode rnă Casă de cultură . 

Aspectul gener al estetic al Pi teştilor s-a îmbogăţit 
prin con truirea de pieţe comerciale în t oate cartierele 
şi prin amena jarea m ai multor pasa je pietonale. Tot
odată , au fo t executate unele lucrări de artă plasti că 

lnstilutul de proi ertare 1\rgeş 

monumentală şi sculptură, care înnobilează anumite 
platforme industriale şi cartiere de locuit. 

Marile înfi ptJuiri ale anilor sociali mului sînt s intetic 
red ate ş i în paginile volumului „Mic dicţionar enciclo
pedic" , din 1986 : Municipiul Piteşti - reşedinţa jude
ţului Argeş este un iniportant centru industrial, urba
nistic si nocl ele comunicatii al României . Aici s-au con
str'l.lit 'mari întreprinderi ·industriale şi ecliJicii publice. 
E. te un însemnat centru cultural şi ele învăţămînt. 

P aralel cu constructii le industriale si social-culturale, 
în Piteşti ş i în comun~le, suburbane a~t .fost întreprinse 
a numit lucrări ele res taurare a m onum e ntelor istorice, 
de arhitectură si de artă. În anii din urmă , municipiul 
Piteşti a devenit o adevărată „rezerva ţie" de lalele, mag
nolii şi alte însemne flor ale de o rară frumuseţe , găz
duind , în fi ecare primăvară , începînd din 1978, am pla 
expoz iţi e dendrologid 1 „Simfoni a lalelelor" . 

Toate aceste r emarc<1bile înfă ptuiri a u fos t a preciate 
el e conducătorul purticlului ş i sta tului nostru, tova răşul 
Nicolae Ceauşesc u, prin cuvinte de mare semnificaţie: 
„Piteştiul a devenit un oraş m odern, cu clădiri care 
or;linclesc priceperea şi hărnicia oamenilor muncii clin 
construcţii, clar şi bunul gust - recunoscut, ele altfel -
pe care îl au argeşenii ". Înalta apreciere, făcută în ca
drul adunării populare de la Piteşti din 12 a ugust 1982, 
constituie, totod ată , un îndemn adresat cetăţenilor acestei 
străvechi asezări românesti de a realiza, în viitor, n oi 
opere durabile, demne de. măreaţa epocă a. sociali smului 
~i comuni smului în România. 

'/. _'.•· 

Ul\IMATIY 

The a utbor of th e present arlicle an nlyses succin tly the evolulion 
of tb e ph enom enon of urbanizin g in the town of Piteşti , ·w a llachia . Thus, 
one can distin guish thl'ee stages : th e first is Lh c on e în whi ch the a chi e
vemen ts of the first ha Jf of th c 20th cen tury took place, fa vourin g th c 
cxpa ndin g and sb'en gthcnin g of thc modern lrnildin g systern în Piteşti 
(whose beginnin gs can b e found durin g the r eign of Al exandru Ioan Cuza , 
when the plan of thc town was brought to an encl) . 

A se con el stage, between the years 1050- 1 !J68, în el udes thc bcginn in g 

of Lh c town rcconstruclion , wilh cerla in chan gcs in the urban aud indus-
trial n etwork. , 

F inally, în tl1e ~ird stage, Hl65-1!l75, în Pileş ti werc ra ised impor
tant economic-social ancl cullnra l obj eetivcs, b ig industria l pl atforms, 
residen tia J districts, whil e tbe m·i'i in ·traHi c hi ghways wcre mod ern ized . 

A fter 1975, in view of thc year 2 000 , P it eş ti municipa lity will 
continue to turn itsclf into an important inclustrin l a nc] uL·ba n. centre of 
contemporn ry Romani a. 
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