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ISTORIC
COMUNA TÎRGSORU VECHI

Important pentru istoriculTîrgşorului Vechi
este existenţa pe teritoriul acestei localităţi a unor vesti
Cercetările în domeniu şi săpăturile arheologice au dovedit că zona Tîrgşorului Vechi a început să fie lo

Târgul medieval şi reşedinţa domnească, vestigii cu cea mai mare întindere şi consistenţă, deşi sunt s
„Pe drumul Braşovului, la trecerea lui pe Valea Prahovei, începe să se înfiripe destul de timpuriu o aşe
În scurtă vreme Tîrgşoru Vechi devine un centru comercial şi politic de primă importanţă, a cărui activit
Din rândul numeroaselor vestigii descoperite se detaşează net ca importanţă şi posibilitatea de a fi rest
Se menţionează că, dintre reşedinţele domneşti din Muntenia, cea de la Tîrgşoru Vechi este singura p

Semnalată pentru prima dată la începutul secolului XIV – curtea domnească, aşa cum se păstrează as
În perimetrul rezervaţiei, care coincide, în linii mari, cu cel al vechiului târg medieval – se pot vedea as
Biserica – de pe incinta domnească, ctitorită de Antonie Vodă din Popeşti (pe la 1669 – 1671), ridicată,
În aria de est a rezervaţiei se află temeliile de piatră ale bisericii atribuite domnitorului Vladislav II (144
În apropierea termelor romane, suprapunându-le parţial, se află Biserica Albă, ctitorie a breslelor meşt
La extremitatea de vest-nord-vest a rezervaţiei se află Biserica Roşie, ctitorită de Mâhnea Turcitul, la 1
Tot în cuprinsul rezervaţiei, în zona de nord-nord-vest, aproape de biserica ctitorită de Mâhnea Turcitu
Construcţia, cu o suprafaţă de cca. 200 mp., cu parter şi etaj mansardat, este formată dintr-un corp pri
Ferma se întinde spre nord-nord-vest de conac şi a fost transformată după 1947 în I.A.S., în prezent S
Dată fiind importanţa istorică şi arhitecturală a conacului el a fost propus şi inclus în 1990, în Lista mon

Aici, Muzeul de Istorie şi Arheologie Prahova şi Institutul de Arheologie Bucureşti, intenţionează să org

În ciuda importanţei excepţionale recunoscută, cercetată şi acordată de mari nume în domeniul istoriei
Un singur aspect pozitiv poate fi relevat şi anume cuprinderea în 1991 în teritoriul intravilan a întregii s
Alături de această reuşită se poate remarca şi aceea a realizării unor lucrări de restaurare – în 1992 – a

Din anul 1991, Comisia Monumentelor, Ansamblurilor şi Stilurilor Istorice pentru Muntenia a iniţiat o se
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