
Cadrul geografic. Comunã de ºes, 
amplasatã pe malurile canalului Leaotu 
(„afluent" artificial al Prahovei - pe stânga). 
Se învecineazã, la nord-est cu municipiul 
Ploieºti, la sud-est cu com. Brazi, la sud-
vest cu com. Mãneºti, la nord-vest cu com. 
Ariceºti Rahtivani ºi la nord cu com. Blejoi.
Numele º i  componenþa comunei .  
Denumirea aºezãrii derivã din contragerea 
diminutivului „tãrguºor'\prin eliminarea 
vocalei „ u ", ca fenomen evolutiv obþinut 
prin sincopare (TR, 361).
Comuna este formatã din satele: Strejnicu 
(reºedinþã- dispusã în nordul comunei), 
Stãnceºti, Tîrgºorul Vechi ºi Zahanaua. 
Suprafaþa comunei însumeazã 4843 ha., din care 4027 ha. reprezintã suprafaþa agricolã.
Istoricul comunei este foarte vechi. În satul de reºedinþã, la cca. 500 m. vest de moarã, s-a depistat o 
aºezare tracã (Tei), bogatã în materiale arheologice. Pe locul rezervaþiei arheologice din punctul ,,La 
Mãnãstiri", existã un întreg complex de monumente care cuprinde aºezãri: pretracicã, tracã, dacicã, 
daco-romanã, dacoromanicã, strãromâneascã ºi româneascã (din epoca paleoliticã, neoliticã, a 
bronzului, a fierului, prefeudalã ºi feudalã pânã în sec. al XV-lea). Încã din 1956, Muzeul de Istorie ºi 
Arheologie Prahova, a întreprins cu sprijinul Institutului de Arheologie al Academiei Române, 
sãpãturi arheologice sistematice în acest loc. Continuate an de an, de un colectiv de arheologi ºi 
istorici, sub conducerea arheologului doctor în istorie, Gh. Diaconu (1921-19..), sãpãturile au dat la 
ivealã urme de viaþã ºi aºezãri umane, ce se întind pe o perioadã de cea. 8000 de ani. Ele au confirmat 
prezenþa omului pe aceste meleaguri, de la sfârºitul paleoliticului, urme bogate de locuire din neolitic 
ºi din perioada bronzului ºi fierului, iar în epoca de dupã Hristos, „continuitatea populaþiei autohtone 
sub dominaþia popoarelor migratoare" ca ºi „civilizaþia Dridu, culturã materialã de origine autohtonã 
romano-bizantinã a populaþiei rurale protoromâne ºi române, rãspânditã pe întregul teritoriu al 
României" (ILD, 56). În satul Zahanaua, în punctul „La Turnuri", din stânga Leaotului, s-au gãsit 
aºezãri: dacicã, daco-romanã ºi româneascã, bogate în materiale arheologice (inclusiv monede).
Dar strãvechea aºezare umanã, care este Tîrgºorul Vechi, apare atestat în documente scrise, pentru 
prima oarã, abia la 6 ºi 25 aug. 1413, în salvconductul comercial pe care Mircea cel Bãtrân (1386-
1418), îl reînnoieºte pentru braºoveni (DRH, DI, p. 198 ºi 200), sub denumirea de „Novum Forum" 
(Tîrgul cel Nou), spre a fi deosebit de Tîrgoviºte. Hrisoavele prevedeau pentru cei ce ieºeau din þarã, o 
platã vamalã „pentru un car de peºte, la Tîrgºor, un peºte" (Ibidem). În tot cursul veacului al XV-lea, 
Tîrgºorul, apare în documente/în privilegiile comerciale emise de Radu al II-lea Prasnaglava/ 
Chelul/la 21 nov. 1421 (Ibidem, 219), de Dan al II-lea la23 oct. 1422 (Ibidem,222) ºi 10nov. 1424, în 
care menþioneazã plata „în Tîrgºor, adicã în Novo Foro (s.n.), la un car <de peºte> sã ia un peºte" 
(Ibidem, 229 ºi 231), ºi 30 ian. 1431 (Ibidem, 277), de Vlad Dracul la 24 ian. 1437 (Ibidem, 464) ºi 8 
apr. 1437 (Ibidem, 341), precum ºi în confirmãrile lui Nicolac de Ujlak ºi Iancu de Hunedoara, din 2 
mart. 1443 (Ibidem, 371), ca unul din centrele de importanþã ale Þãrii Româneºti.
La 22 aug. 1456, Vlad Þepeº, înfrânge la Tîrgºor, ostile Iui Vladislav al II-lea, care „au perit de sabie în 
Tîrgºor", dupã cum ne informeazã cronicarul Radu Popescu, în „Istoriile domni/or Târâi Rumâneºti" 
(Radu Popescu, Cronicari munteni\2, BPT - 1205, Ed. Minerva, Buc, 1984, p. 22; vezi ºi Stolnicul 
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Constantin Cantacuzino, Istoria Þãrii Rumâneºti, 
Cronicari munteni, 1, BPT-1204, Ed. Minerva, Buc, 
1984, p. 81).
În registrele vigesimale ale Braºovului, din prima 
jumãtate a veacului al XVI-lea, sunt menþionate aproape 
200 de nume de negustori din Tîrgºor, care aveau relaþii 
comerciale cu oraºul de dincolo de munþi (numai în 1503, 
45 de negustori din localitate, întreþineau legãturi 
mercantile cu Braºovul, iar în 1549 alþi 52 (Ist. Rom., vol. 
II, Ed. Acad., Buc, 1962, p. 584).
Importanþa economicã a Tîrgului care se ridica, 
determinã o creºtere a însemnãtãþii sale politice, Neagoe 
Basarab (1512-1521), sub domnia cãruia aºezarea devine 
oraº de scaun, în privilegiul acordat braºovenilor în 1517, 
îi îndeamnã „sã Tîrguiascã numai unde este scaunul 
domniei mele la Tîrgoviºte ºi Câmpulung ºi la Tîrgºor". 
Solii braºovenilor gãsesc pe voievodul Alexandru al II-
lea Mircea (1568-1577), de asemenea, la Tîrgºor. În 1537, 
1538 sau 1540, Radu Paisie (Petru de la Argeº), în 1598, 
Mihai Viteazul, iar în 1622, Radu Mihnea, emiteau 
hrisoave din reºedinþa de la Tîrgºor.

În „Letopiseþul Þârii Moldovei" (ESPLA, Buc, 1955, p. 136-137), Grigore Ureche, relateazã modul în 
care ªtefaniþã Vodã, domnul Moldovei, urmãreºte, pe la începutul lui febr. 1526, oastea lui Radu de la 
Afumaþi, „pânã la Tîrgºoru ºi nicãirea nu i-au cutezatu a-i sta împotrivã Radul vodã, ci cu pace au 
nevoiþii de i-au potolit semeþiia". Cauza luptei, era faptul cã „în Þara Româneascã, la curtea lui Radu, 
se adãposteau încã din 1523, boieri moldoveni, ce unelteau împotriva domnului lor" (T. Palade, Radu 
de la Afumaþi (ianuar 1522-ianuar 1529), Tip. Româneascã, PI., 1923, p. 57).
Se mai ºtie cã prin sec. XV-XVII, la Tîrgºor, se afla o cãpitãnie a cãlãraºilor, iar pânã în veacul al 
XVIII-lea, aici se afla scaunul (reºedinþa) judeþului Prahova, la rãscrucea celor mai importante cãi 
comerciale din Þara Româneascã (DIAGR, 515).
Prima jumãtate a veacului al XVI-lea, marcheazã perioada de culminaþie a oraºului Tîrgºor (în 1503 
ajunsese pe locul al doilea în privinþa relaþiilor de negoþ cu Braºovul, înaintea Tîrgoviºtei, Gherghiþei, 
Buzãului ºi Bucureºtiului, dar dupã Câmpulung (Muscel), iar prin 1529-1530, obþinea locul întâi), 
pentru ca în a doua jumãtate a secolului, relaþiile comerciale sã înceapã declinul în favoarea altor 
centre negustoreºti. Cele mai multe documente existente atestã danii, cumpãrãri de terenuri, 
hotãrnicii, scutiri de dãjdii legate de mãnãstirea „Turnu" din Tîrgºor (vezi George Potra-N.I. Simache, 
Contribuþii la Istoricul oraºelor Ploieºti ºi Tîrgºor, CCAJPh, PL, 1969, p. 61-114, 127-135 ºi 341-566). 
Ne vom apleca asupra altora necuprinse în opul amintit.
Astfel, la 14 ian. 1594-1599, Mihai Viteazul, poruncea slugilor domneºti sã lase în pace pe Mihai 
Grecul, Dumitru ºi Buzea, fiii lui „Petricã roºul (roºiorul - n.n.) din Tîrgºor", pentru niºte sipete ºi sãbii 
ferecate, dulãmi roºii cu singof, covor, cioltar (pãturã împodobitã pentru cal -n.n.), scoarþã, dulãmi de 
coftirie (stofa preþioasã -n.n.), zãbune de coftirie, frâu cu þinte de argint ºi cu prãºinã galbenã ºi ºalvari, 
luate de la ei de Borcea logofãtul ºi aduse domnului (DRH, XI, 35-36). Prin 1594-1599 apr. 26, acelaºi 
voievod scutea de oaste pe Mihai Grecul (tatãl lui Antonie Vodã, susþine Paul D. Popescu/ Personalitãþi 
prahovene - dicþionar bio-bibliografic, Ed. Premier, PL, 2003, p. 24; vezi ºi ed. I - Bibli. jud. „N. 
Iorga", 1997, p. 22/, în vreme ce N. lorga afirmã cã „Antonie-vodã din Popeºti era fiul unui cãpitan 
Neagoe, care slujise prin aceste pãrþi lui Matei Basarab" (N. lorga, România cum era pânã la 1918, vol. 
I, BPT-717, Ed. Minerva, Buc, 1972, p. 253)./Bãnuim cã presupunerea lui P.D.P. se bazeazã pe O.G. 
Lecca /DIAGR, 542/ pe care ºi-a însuºit-o „pe muteºte" ºi atunci e... ºi mai grav/ Mihai din Tîrgºor, era 
scutit „pentru cã este în slujba domniei mele" (DRH, XI, 58-59, sau DIR, XVI, vol. 6, p. 113) ºi, în 
aceeaºi vreme, scutea ºi pe un alt Mihai din Tîrgºor, tot de oaste, în urma rugãminþii pitarului Hristea 
(DRH, XI, 87, sau DIR, XVI, v. 6, p. 129). La 11 ian. 1597, voievodul întãrea lui Mihai, negustor din 
Tîrgºor, o ocinã la Popeºti (DRH, XI, 282-283, sau DIR, XVI, v. 6, p. 255-256), iar la 10 mai 1598 



întãrea aceluiaºi Mihai „din oraºul domniei mele 
din Tîrgºor", ocine în Fâstâcii (vezi Bãteºti), 
Radului ºi din dealul cu vii (DRH, XI, 381-382, sau 
DIR, XVI, v. 6, p. 315-316), la 4 iul., de asemenea, 
lui Mihai din Tîrgºor ºi lui Ion logofãt, ocine la 
Rogozeºti (vezi) ºi Scãeni, cu vii, grãdini ºi livezi ºi 
parte dintr-o moarã, vândute din cauza birului „pe 
vreme de nevoie(...) - ºi - de foamete" (DRH, XI, 
409-411, sau DIR, XVI, v. 6, p. 328-330).
La 11 iun. 1600, Nicolae Pãtraºcu, întãrea lui Ion 
logofãtul din Tîrgºor, moºii în spatnic (? poate 
Spatniþa - n.n.) ºi Scãiani (DRH, XI, 539-540). 
Peste un an, la 22 nov. 1601, Simion Movilã, 
poruncea aceluiaºi Mihai din Tîrgºor, sã dea cei opt 
cai domneºti, care se aflã la el, lui Dumitru postelnic, pentru a-i aduce la domnie (DIR, XVII, vol. 1, p. 
22-23), iar în zilele urmãtoare (30 nov.), logofãtul Bunca, vindea jupânului Mihai din Tîrgºor ºi 
ginerelui acestuia, Stanciu, douã pãrþi din jumãtatea sa de ocinã din Bãrcãneºti, cu 6000 de aspri. 
Printre adãlmãºari: Boica - ºetrar ºi Voicilã din Bãteºti ºi Fãtul ºi Petricã din Tîrgºor (Ibidem, 23). Pe la 
15 sept. 1602, Radu ªerban, certifica tot lui Mihai din Tîrgºor, moºii la Bãrcãneºti, Blãjoi de Jos, 
Gonþaþi, Miroslãveºti ºi Popeºti, mai multe pãrþi de vie ºi þigani, pe care „i-au cumpãrat Mihai pre 
foametea cea mare...", de la mai mulþi inºi (Ibidem, 58-60), printre care ºi logofãtul Bunea, fiul 
logofãtului Coresi, rubedenie cunoscutului diacon.
De 1 mai 1603, Radu ªerban, scria judelui ºi celor 12 pârgari (consilieri comunali - n.n.), din oraºul 
Tîrgºor, cã Mihai, cel amintit adesea de noi, trebuie sã plãteascã 2000 aspri la biroul oraºului, în patru 
rate pe an, fiind scutit de domn de alte dãjdii (Ibidem, 82). Dupã douã sãptãmâni, judeþul (capul 
pârgarilor - n.n.) ºi cei 12 pârgari din Tîrgºor, întãreau jupanului Mihai, ocina ºi viile din dealul 
Fâstâcilor, cumpãrate prin 1598 de la un anume Pãtru, cu 1700 de aspri (Ibidem, 87). Dar loviturã de 
teatru... La 22 mai 1603, domnitorul, acelaºi Radu ªerban, scutea pe jupân Mihai din Tîrgºor, de toate 
dãrile ºi slujbele pentru cã „l-am pus sã fie la roºii aleºi" (Ibidem, 89). ªi din nou, Bunea pisarul, vinde 
partea sa din satul Miroslãveºti, jupânului Mihai, cu 15500 de aspri „gata" (bani gheaþã - n.n.), la 10 
febr. 1604 (Ibidem, 108). Între 1611 ºi 1613 apr. 17, marele vornic Vintilã, orânduia doi boieri 
(„Mogoº logofãtul din Pãuleºti ºi Manea Pelea din Tîrgºor"), sã cerceteze pricina dintre Mihai din 
Tîrgºor ºi Pribeagu, pentru o ocinã din Dâmbu (Ibidem, vol. 2,p.4). La 15 febr. 1612, Dumitru 
„judeþul", cu cei 12 pârgari ºi alþii, mãrturisesc pentru moºtenirea viilor de la Fâstâci ºi din oraº, ca ºi a 
pãmântului rãmas de la jupan Ivan, fiului sãu Mihai, înfrãþit cu Iacov (Ibidem, 44). În 14 nov. 1615, 
Radu Mihnea, adeverea logofãtului Fiera ºi soþiei sale, Tudora, precum ºi fiilor lui Mihai din Tîrgºor, 
ocine în Pietroºani ºi Caþavei (lângã Blejoi), cu vecini ºi vii în dealul Fâstâci (Ibidem, 440-441). Peste 
câþiva ani numai (21 dec. 1618), Gavril Movilã, întãrea lui Neagu din Negoeºti, fiul lui Mihai din 
Tîrgºor, ocine la Zeletin ºi Blãjoiul de Sus ºi þigani (DIR, XVII, vol. 3, p. 280-281), iar la nici o lunã 
dupã aceea (12 ian. 1619), acelaºi domn adeverea diaconului Dumitru, fiul lui Ion, logofãt din Tîrgºor, 

ocinã la Spatniþa (Ibidem, 296-297). Prin vara lui 
1662, Grigore Ghica, poruncea lui Antonie, vornicul 
din Negoeºti (viitorul domn), „sã mâe satele din jud. 
Prahova, de sã lucreze la besearica domneascã de la 
Tîrgºor" (G. Potra-N.I. Simache, Op. cit., 343). La 
numai doi ani dupã ce ajunge domn, Antonie Vodã 
din Popeºti, la 9 dec. 1671, acordã mãnãstirii 
„Turnu" din Tîrgºor, pe care a ctitorit-o „vama 
Tîrgului Tîrgºor ºi cu vama Tîrgului Ploeºtii, cu 
ceale 12 sate, ºi cal domnesc sã nu dea. Aºijderea ºi 
dã la ocna de la Telega sã i sã dea pã an bolovani 200. 
Ca sã fie acest venit sfinþii ºi dumnezeeºtii mãnãstiri 
de ajutoriu" (Ibidem, 344). La rândul ei, fata lui 
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Antonie Vodã, lasã dupã moartea sa, „mãnãstirii din 
Tãrgºor, un pogon ºi jumãtate de vie în dealul 
Scãianilor ºi zeace stupi, ca sã mã îngroape la sfânta 
mãnãstire ºi sã-mi facã ºi un sãrindar (rugãciuni ce 
se þin vreme de 40 de zile, pentru odihna celor 
decedaþi - n.n.) pentru ceale bucate care am dat, 
precum scrie mai sus, cã bani n-am avut sã dau" 
(Ibidem, 353).
Din 12 nov. 1700, avem o primã hotãrnicie a moºiei 
mãnãstirii Tîrgºorului, întocmitã din porunca lui C. 
Brâncoveanu, de patru boieri: cãmãraºul Udrea, 
logofãtul Tane Cocorãscu, vistierul Pârvan ºi 
cãpitanul Marco ºi scrisã de „Neagul sna Antone ot 

Tîrgºor" (Ibidem, 382-383).
La 14 febr. 1752, Grigore al II-lea Ghica, dãruia mãnãstirii Tîrgºorul, 100 de taleri anual, din vama 
Tîrgului Ploieºti, ºi o închina spitalelor de la Sf. Pantelimon, cu embatic pe an de 100 de taleri, 
scutind-o de dãjdii cãtre vistierie ºi cãmara domneascã (Ibidem, 428-431).
La 9 mart. 1760, Scarlat Grigore Ghica, la cererea egumenului Daniil ºi dupã anaforaua prezentatã de 
marii boieri, dãruia mãnãstirii Tîrgºor întreaga moºie domneascã a Tîrgºorului (Ibidem, 439-442). În 
febr. 1784, se întocmea inventarul de toatã averea miºcãtoare ºi nemiºcãtoare a mãnãstirii Tîrgºor 
(Ibidem, 445-451), iar la 2 aug. 1802, din porunca lui Alexandru ªuþu, se realiza un nou inventar de 
toate lucrurile „miºcãtoare ºi nemiºcãtoare'' ale mãnãstirii Tîrgºor (Ibidem, 472-478). La 10 mart. 
1830, se face din nou un „Catastih de perilavii al mãnãstirii Tîrgºorul din sud Prahova, metoh 
spitalului sfântului Pantelimon. de toate lucrurile miºcãtoare ºi nemiºcãtoare" (Ibidem, 542-557), de 
cele aflate în plus faþã de „perilavi" (Ibidem, 557-560), dar ºi de cele ce lipsesc (Ibidem., 560-562). În 
1834, dupã spargerea „Noului Sliven" de pe moºia Bereasca din Ploieºti, 40 de familii se aºeazã pe 
moºia Tîrgºor a lui Scarlat Bãrcãnescu, ocârmuitorul judeþului Prahova, unde vor fi trataþi ca simpli 
clãcaºi (Constantin N.I. Velichi, Miºcãrile revoluþionare de la Brãila din 1841-1843, Buc., 1958, p. 
304).
Ideea înfiinþãrii unei pulberãrii a armatei înainte ca fabricarea prafului de puºcã - din motive de 
siguranþã- sã devinã monopol de stat, s-a materializat la Tîrgºor, în timpul domniei lui Barbu ªtirbei 
(1854-1856). Aceastã fãbricuþã n-a putut face faþã însã tuturor cerinþelor armatei, motiv pentru care în 
1881, s-a construit o alta la Lãculeþe, lângã Pucioasa, care în 1888 a fost preluatã de stat (Th.C. Aslan, 
Studiu asupra monopolurilor în România, Inst. arte graf., C. G6bl,Buc., 1906, p. 26-29).
DTSR (1872), menþiona comuna ca fiind formatã din satele: Colþul de Jos, Stãnceºtii de Jos ºi 
Stãnceºtii de Sus (Tîrgºorul Vechi) ºi însumând 745 de locuitori. Se preciza ºi cã mãnãstirea „Turnu", 
era ctitoria lui Antonie Vodã ºi fusese ziditã în 1672. Redãm descrierea ei de cãtre D. Frunzescu: „În 
vechime ea a servit de apãrare resbelele românilor ºi a fost o adevãratã cetãþuie dupã cum ne aratã 
ruinele ce existã ºi astãzi. Ea este apãratã 
despre apus în douã pãrþi de o apã ce curge pe 
acolo ºi într-o parte de o înãlþime. În oarecare 
distanþã de aici, spre poalele Carpaþilor, se aflã 
niºte mãguri (movile) artificiale, care au servit 
de baterii, fiindcã sunt totuna de înalte ºi 
depãrtate una de alta. Mãnãstirea este 
înconjuratã cu ziduri foarte solide din piatrã 
rotundã; biserica are o construcþie foarte 
solidã. Întrânsa sunt depuse ºi preþioasele 
rãmãºiþe ale nobilului oºtean ºi fondator (se 
pare cã e o eroare, întrucât Antonie Vodã, a fost 
chemat la Adrianopole, în 1672, când a fost 
mazilit ºi a murit, la scurt timp, acolo - n.n.). 
Aceastã mãnãstire are douã curþi; intrarea este 
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pe sub o clopotniþã de zid, dãrâmatã pe jumãtate; în 
dreapta se vãd ruinele caselor domneºti, din care 
numai subteranele dovedesc soliditatea lor, stricate 
parte ºi acestea ºi transportat materialul de un 
egumen grec la mãnãstirea Crângul Teiului. Acest 
sfânt monument se aflã pustiu, dezbrãcat de toatã 
splendoarea lui ºi acel loc udat de sângele strãbunilor 
noºtri, unde s-au petrecut resbele pentru apãrarea 
pãmântului român... astãzi, locuieºte buha cobitoare. 
La 1859, arhimandritul Rovim, egumenul acestei 
mãnãstiri a conceput fatala idee de a sfãrâma acest 
monument ºi... zidi o bisericã ºi câteva chilii pe 
moºia Crângul Teiului sau Tîrguºorul Nou... 
despuind mãnãstirea veche de material ºi de toate 
podoabele cele antice. Le-a transportat la cea 
nouã...". La 1 apr. 1889, în urma reorganizãrii 

Regimentelor 7 ºi 32 Dorobanþi Prahova, s-au fixat reºedinþele companiilor în diferite localitãþi, 
Compania a 3-a din Reg. 7 Dorobanþi, fiind repartizatã la Tîrgºor (Democratul, an. XIII, nr. 564/ 6 apr. 
1889).
DGJPh (1897 - p. 566-568) semnala ºi el com. Tîrgorul Vechi, ca formatã din cãtunele: Tîrgºor, 
Stãnceºti, Dediþeºti ºi Colþu. Se cita ºi un hrisov din 2 iul. 1564 (p. 569), prin care Petru cel Tânãr, 
certifica faptul cã nepotul mitropolitului Anania, Dragomir, era originar din Tîrgºor, dupã B.P. 
Haºdeu, în „Cuvente den betrâni". Se mai amintea ºi cã în 1864, se împroprietãriserã 136 de locuitori 
din aceastã comunã.
În perioada interbelicã, Tîrgºorul Vechi, mai avea în subordine douã sate: Colþul de Jos ºi Stãnceºti, cu 
care forma o comunã aparþinând plãºii Tîrgºorul cu reºedinþa în Ploieºti.
Dupã rãzboi, a aparþinut de raionul Ploieºti, apoi prin HCM 1116/1968, primea actuala structurã 
administrativ-teritorialã.

ZAHANAUA
Cadrul geografic. Aºezare situatã în estul com. Tîrgºorul Vechi, între canalul Leaotu (la nord-est) ºi 
pârâul Viiºoara (la sud).
Denumirea localitãþii ar putea deriva din turcescul "salhane" <rom. zalhana<zahana = abator (DLRM  5

947), prin eliminarea consoanei "l", ca fenomen evolutiv obþinut prin sincopare.
Istoricul aºezãrii, necunoscut... În punctul "La Turnuri", s-au depistat aºezãri: dacice, daco-romane ºi 
româneºti (inclusiv monede), pe cea din prima vârstã a fierului (Hallstatt) semnalând-o ºi IPD (1,12).
DTSR (1872) nu pomeneºte satul. În schimb, atât DGJPh (1897), cât ºi MDGR (V, 781) îl pomenesc 
ca fãcând parte din com. Negoeºti, plasa Tîrgºor ºi având doar 56 de locuitori, ceea ce ne determinã sã 
presupunem cã abia luase fiinþã de curând.

În perioada interbelicã, apare drept cãtun aflat 
în componenþa aceleiaºi comune.
Prin HCM 1116/1968, intrã în componenþa 
com. Tîrgºorul Vechi, dar în perioada 
"sistematizãrii" ceauºiste (1975), era propus 
pentru dezafectare.
În prezent, este sat component al com. 
Tîrgºoru Vechi.

STÃNCEªTI
Cadrul geografic. Localitate amplasatã în 
sudul com. Tîrgºorul Vechi, pe malul stâng al 
Prahovei.
Denumirea localitãþii trebuie pusã în relaþie cu 
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antroponimul Stãncescu + sufixul -eºti, cu valoare 
posesivã.
Istoricul aºezãrii necunoscut, deºi satul e foarte vechi. Nu 
se ºtie când a luat fiinþã, dar se pare cã la începutul sec. al 
XVI-lea exista (vezi Indice DIR, XVI). Însã, e cert cã sec. 
XVII, abundã în documente care îi atestã existenþa (DIR, 
XVII, vol. 1, p. 59-60, 68; v. 2, p. 10, 243,281; v. 3, p. 185, 
506; v. 4, p. 23, 122, 233, 245, 290, 324, 434-435, 459 ºi 
539). Amintim câteva din ele...
La 3 ian. 1629, Alexandru Iliaº, întãrea postelnicului 
Parepa, ocine ºi vecini la Stãnceºti, precum ºi þigani 
(DRH, XXII, 401-403). Un an mai târziu, la 6 oct. 1630, 
un anume Stoilã, vindea postelnicului Sava din Stãnceºti, 
o „moºie pe Dâmbul" în „hotarul satului Gãgeni", „din 
apa Teleajãnului asupra Branciogului (ºesului pietros - 
n.n.), pânã în Lacul Porcului în hotarul Tîrgºorului" 
(DRH, XXIII, 279-280). La 15 ian. 1682, un anume 
„Sarul, nepotul Vâlcului ot Scãiani", vindea egumenului 
Damaschin al mãnãstirii Tîrgºor, „doao rozoare de 
paraginã pânã în vale, în dealul Scãianilor" cu cinci lei. 
Printre martorii care adevereau vânzarea se numãra ºi 
„Vasilie, postelnicul ot Stãnceºti" (George Potra-N.I. Simache, 
Contribuþii la istoricul oraºelor Ploieºti ºi Tîrgºor, PL, <1969>, p. 356 
ºi 358). La 24 febr. 1691, Despina, soþia lui Ivan Roºu din Tîrgºor, 
împreunã cu cei doi fii, vindeau mãnãstirii Tîrgºor, un loc cu pivniþã de 
piatrã pe Uliþa cea Mare. Printre semnatarii - martori acelaºi „Vasile 
postelnic ot Stãnceºti", precum ºi "Stan pârcãlab, martor" ºi "loan snã 
(fiul lui -n.n.), Stan ot Stãnceºti, martor" (Ibidem, 359-360). Pe "Vasile 
postelnic ot Stãnceºti" îl vom întâlni ºi în documentul din 28 febr. 1692 
(Ibidem, p. 362) ºi în cel din 17 mart. 1692 (Ibidem, 363), din 1 aug. 
1692 (Ibidem, 364-365), din 16 aug. 1692 (Ibidem, 365-366), din 24 
aug. 1692 (Ibidem, 366-367), pentru ca la 1 dec. 1695, acelaºi 
postelnic Vasile de la Stãnceºti, „snã Savii postelnic den Negoeºti", sã 
vândã mãnãstirii Tîrgºor „o pimniþã cu locul împrejur cât iaºte den pimniþa lui Antone Vodã pânã în 
pimniþa lui Ivan Gãdii, care iar iaºte a sfintei mãnãstiri cumpãratã". Printre martori ºi un „Iane ot 
Stãnceºti" (Ibidem, 371-372).
La 12 nov. 1700, patru boieri „rânduiþi din porunca" lui C. Brâncoveanu, mãsoarã moºia Tîrgºor „peste 
tot hotaru. ªi s-au aflat la capul moºii dã spre Prahova den hotarul Stãnceºtilor den jos pânã în hotarul 
den sus al Stoeneascãi stânjeni 1000. Dintre aceºti stânjeni ales-am a patra parte sfinþii mãnãstiri, pã 
din sus, stânjeni 250" (Ibidem, 382). ªi documentul continuã, dar nu mai are legãturã cu aºezarea de la 
Stãnceºti.
Un hrisov din 3 mart. 1716, vorbeºte despre dania fãcutã mãnãstirii Turnu din Tîrgºor (a patra parte din 
moºia domneascã de aici) de cãtre Nicolae Alexandru Mavrocordat „însã sã sã ºtie ºi hotarele acestei 
moºii de cãtre altã moºie a tãrgºoreanilor la capul moºii despre Praova Vade... den hotarul Stãnceºtilor, 
pânã în hotarul de sus al Stoineascãi..." (Ibidem, 399).
Un an mai târziu, la 20 febr. 1817, Paisie egumenul mãnãstirii Tîrgºor, aducea la cunoºtinþa serdarului 
Nicolae Trãsnea, epitropul Spitalului Pantelimon din Bucureºti, lipsurile din „zestrea" mãnãstirii 
fãcute în vremea egumeniei rãposatului Dionisie, aflate cu prilejul unei deplasãri „pânã la satul 
Stãnceºti moºia dumnealui slugerului Dinul Coþarida, unde între alte vorbe ale noastre, au început 
domnul sluger Dinul Coþarida, a deschide vorbã câþi egumeni s-au schimbat ºi au ºi murit..." (Ibidem, 
p. 500-501). Documentul pomeneºte cã prin 1801, se afla ca „logofãt de tainã la curtea gospod - ºi - din 
poruncã domneascã fiind orânduit a merge la sfânta mãnãstire de a face catagrafie pentru toate zestrile 
sfintei mãnãstiri..." (Ibidem, p. 501) este în cunoºtinþã de cauzã.



DTSR (1872) menþioneazã cã printre satele care 
compuneau com. Tîrgºorul Vechi, existau douã sate 
Stãnceºti de Jos (cu denumirea veche: Dedideºti, de 
la slavonul „ded" = bãtrân, moº, la hipocoristicul 
(diminutiv alintãtor) Dedo /OR, 24/ , Dedu>Dedul + 
„ -eºti", cu valoare posesivã) ºi Stãnceºtii de Sus, 
care dupã 1909, nu l-am mai întâlnit. Sã fie acesta 
cumva Satu de Sus (vezi) al com. Mãneºti, apãrut 
dupã 1968?
DGJPh (1897) ºi MDGR (V, 463) menþioneazã un 
sat Stãneºti-Deduleºti, pe care se afla ºi moºia 
omonimã aparþinând Eforiei Spitalelor Civile, fostã 
a mãnãstirii Pantelimon, cãreia îi era închinatã 
mãnãstirea Turnu din Tîrgºoru Vechi.
Arhivele prahovene pãstreazã un dosar care 

cuprinde planul islazului comunal al satului Tîrgºoru! Vechi, dat din proprietatea Stãneºti-Dãduleºti a 
Eforiei Spitalelor Civile, întocmit în 1909, de cãtre locotenentul topograf S. Demetricoici (Arh. Naþ. 
Dir. Jud. Ph., Trib. Jud. Ph., S. II, inv. 98/1909).
În perioada interbelicã exista un singur sat Stãnceºti, la com. Tîrgºorul Vechi ºi nimic altceva prin jur.
E interesant de specificat cã generalul Friedrich Wiihelm von Bauer, în „Memoires historiques et 
geographiques sur la Valachie" (Leipzig, 1788, p. 134), pomenea de existenþa în Stãnceºti, a unei 
biserici din lemn. E vorba despre biserica „Sf. Apostoli", ridicatã, se pare, pe la începutul sec. al XVI-
lea (Bibliografia, vol. 2, p. 594) ºi refãcutã prin 1846 de clucerul Ioan Arion.
Prin HCM 1116/1968 este atestat drept sat component al com. Tîrgºorul Vechi, situaþie administrativ-
teritorialã, care se menþine ºi în prezent.

STREJNICU
Cadrul geografic. Localitate dispusã în nordul com. Tîrgºorul Vechi.
Denumirea localitãþii ar deriva de la vechiul „strajnic " = paznic (TR, 532), explicaþie pentru care 
pledeazã ºi topografia locului, aºezarea fiind situatã în faþa vechii cetãþi Tîrgºorul Vechi, în calea 
nãvãlitorilor.
Istoricul localitãþii, necunoscut.
ªtim doar cã aici s-a gãsit pisania unei biserici din 1461, de la Tîrgºorul Vechi, care ar fi fost ridicatã de 
Vlad Þepeº, adusã la Strejnic prin 1886 (N. lorga-G. Balº, Histoire de Vart roumain ancien, Paris, 
1922, p. 154; CC. Giurescu, O bisericã a lui Vlad Þepeº la Tîrgºor, BCMI, an. XVII/1924, p. 74-75; 
Virgil Vãtãºianu, Istoria artei feudale în Þãrile Române, vol. I, Ed. Acad. Rom., Buc, 1959, p. 180).
DTSR (1872) menþioneazã localitatea drept comunã a plãºii Tîrgºor, având 700 de locuitori.
DGJPh (1897) ºi MDGR (V, 479) menþin situaþia administrativ-teritorialã, specificând cã numãrul 
locuitorilor crescuse la 951, care erau agricultori, crescãtori de animale ºi apicultori. Se menþiona, de 
asemenea, cã nu avea ºcoalã, dar era o greºealã. Poate 
nu exista un local de ºcoalã, dar ºcoala ca instituþie 
fiinþa din 1861, când învãþãtor era Petre Popescu (ªP, 
148).
În 1909, locotenentul topograf S. Demetricoici, 
întocmea planul ºi hotãrnicia islazului comunal, 
atribuit din moºia Strejnicul, lotul nr. 3 al lui Dan 
Bãrcãnescu (Arh. Naþ. Dir. Jud. Ph., Trib. Jud. Ph., S. 
II, inv. 125/1909).
În perioada interbelicã, e tot comunã a plãºii Tîrgºor, 
dar nu are nici un alt sat în subordine.
În prezent este sat component al com. Tîrgºorul 
Vechi.

Conacul Moruzi
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Dezvoltarea culturii.
 DGJPh precizeazã cã în comunã se 
învãþa carte din vechime, dar ºcoala 
publicã a luat fiinþã abia prin 1887. 
Constantin M. Boncu, în lucrarea sa 
„ªcoala prahoveana - Secolele X-XIX" 
(Ed. Did. ºi Pedag., Buc, 1976, p. 15), 
consemneazã însã cã „existenþa 
ºtiutorilor de carte”, semnalaþi în 
localitatea Tîrgºor, încã din secolul al 
XV-lea, ne face sã presupunem cã în 
acest oraº ar fi existat o ºcoalã. 
In te rese le  negus tor i lo r  º i  a le  
m e º t e º u g a r i l o r  m e n þ i o n a þ i  î n  
documente din prima jumãtate a 
secolului al XVI-lea, necesitãþile 
administraþiei oraºului de a forma mici 

dregãtori, care sã perceapã veniturile din vânzarea mãrfurilor indigene ºi a celor de tranzit, precum ºi 
necesitatea de a se pregãti preoþi necesari bisericirilor din judeþul Prahova, indicã probabilitatea unei 
instituþii de instruire ºi educaþie în acest oraº. O asemenea ºcoalã, este atestatã documentar abia la 1 
aprilie 1681, aflându-se pe lângã ctitoria lui Antonie Vodã, din Popeºti - mãnãstirea din Tîrgºor - 
ridicatã cu zece ani înainte. Antonie Vodã, ctitorul mãnãstirii Tîrgºor, menþioneazã chiar termenul de 
ºcoala, consemnând caracterul ei instructiv-educativ. ªcoala, în atenþia acestui domn - originar din 
Popeºti-Prahova, trebuia sã fie folositã atât de fiii boierilor, ai meºteºugarilor, ai negustorilor, cât ºi 
copiii „sãracilor". Documentul este emis în cancelaria acestei mãnãstiri, ºi atestã ca propunãtor al 
acestor ºcoli, pe dascãlul Iorga, prezentându-1 ºi ca redactor al documentului scris în limba 
slavonã(...). Din zapisul amintit reiese cã ºcoala de pe lângã mãnãstirea Tîrgºor, îºi continuã 
activitatea ºi în timpul lui Constantin Brâncoveanu - statornicul ocrotitor al cãrþii ºi al culturii 
româneºti - când este amintit „Iosif, dascãl ot 
Tîrgºor", care, pe lângã funcþia de ieromonah, 
desfãºura ºi activitatea de dascãl la aceastã 
ºcoalã" (ªP, 15). Aceastã ºcoalã, a funcþionat 
cât a funcþionat, pânã în clipa în care declinul 
oraºului s-a fãcut simþit odatã cu declararea 
Ploieºtiului, drept „Tîrg domnesc", noua 
aºezare captând toate drumurile comerciale. 
Apoi... s-a închis. O ºcoalã publicã s-a înfiinþat 
prin 1838, când Tîrgºorul, nu avea totuºi 
învãþãtor, dar între timp s-a gãsit unul care 
funcþiona în 1843 - Petre Stoenescu, iar la 
Zahanaua - Dima Nica, chiar din 1838, iar în 
1861 funcþiona în Stãnceºtii de Jos - Antonie 
Rãdulescu (ªP, 80, 82 ºi 148).
ªi fiindcã tot suntem în domeniul culturii, sã ne 
amintim cã, aºa cum spune C. Gane, în „ Trecute vieþi de doamne ºi domniþe " (vol. I, Ed. Junimea, 
Iaºi, 1971, p. 126): „Una din cele mai cunoscute ibovnice de-ale lui (Mihai Viteazul -n.n.) a fost 
Tudora din Tîrgºor, cu care el avu o fatã, Manila, mãritatã mai apoi cu unul din cei mai mari boieri ai 
þãrii, clucerul Socol Cornãþeanu". 
Inspirat de acest episod „controversat" din viaþa marelui voievod (v. Aurelian Sacerdoþeanu, Manila, 
nu e fiica lui Mihai Viteazul, Hrisovul, tom. I/1941, p. 218-240; „istoricul nostru în aceleaºi 
„Personalitãþi...", p. 238, afirmã cu aplomb ºi convicþiune: „Din aceastã legãturã... rezultã o fiicã, 
Manila, a cãrei paternitate nu este contestatã"), poetul Vasile Alecsandri va crea, în 1864, o 
microbaladã cu versuri sprinþare, pe care le va publica, cu un an mai târziu, în „Foaca Soþictacþii 
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pentru literatura ºi cultura românae în Bucovina" (nr. 11/1 nov. 1865, p. 267, cu titlul „Tudora din 
Tîrguºor") ºi pe care o va încorpora apoi în volumul „Legende":
„Tudora de la Tîrgºor
Prin fereastra ei priveºte
Pe Mihai învingãtor
Care trece º-o ocheºte.
Tudora de la Tîrgºor 
Cu Mihai se îndrãgeºte 
Apoi naºte-un pruncuºor 
Ce pe sânu-i înfloreºte".
(V. Alecsandri, Poezii, vol. II, ESPLA, Buc., 1955, p. 49-50).
Vizitând Tîrgºorul Vechi, prin 1939, N. Iorga, consemna cu obidã: „Toate la un loc fac Tîrgºorul cel 
vechi de astãzi, un mic sat fãrã de noroc, pe o moºie a eforiei, arendatã la exploatatori; abia e un sat, ºi 
odinioarã a fost un Tîrg, care a avut cinstea de a gãzdui pe domnii þãrii din vremurile luptelor celor mai 
mândre" (N. Iorga, Op. cit., p. 252).
Din acest „sat fãrã noroc" s-a ridicat dascãlul de matematicã Grigore Orãºanu (1883, Tg. V. - 19?), care 
dupã studii de specialitate a funcþionat ca profesor de matematicã la liceele „Sf. Petru ºi Pavel" din 
Ploieºti ºi „Gh. Lazãr" din Bucureºti, precum ºi ca inspector ºcolar în Regiunea Bucureºti. A publicat 
(singur ºi în colaborare) mai multe lucrãri de matematicã, printre care: o „Aritmeticã raþionalã" - 1914, 
o „Aritmeticã practicã" - 1916, o „Geometrie" -1912, o „Geometrie planã" - 1914, „Teoreme, indicaþii 
ºi probleme de geometrie" - 191?, „Geometric în spaþiu" - 1921, „Algebrã practicã" -1921 º.a.
Monumente. Termele romane ale castrului (localizat la aproximativ 100 m. nord-est, dar necercetat 
pânã în prezent - spre el conduce un pavaj de epocã romanã) Legiunii a Xl-a Claudia Pia Fideiis, al 
cãrei cãldãrium, canale de scurgere ºi aprovizionare ºi cel puþin opt mari bazine (în zidul bazinului 
mare s-a descoperit o conductã; de asemenea, s-a gãsit o baie de mortar) au fost utilizate, demonstrând 
cã termele aparþineau unei mari unitãþi militare, poate întregii legiuni, ºi nu unui simplu detaºament, a 
cãrei sarcinã era sã asigure siguranþa drumurilor care uneau Moesia Inferiorã cu Transilvania, trecând 
prin Valea Teleajenului, pe vechiul drum roman, pe la castrele de la Mãlãeºti (Dumbrãveºti) ºi Drajna 
de Sus.
Necropola - de o excepþionalã însemnãtate, prin întinderea ºi semnificaþia lor, sunt aºezãrile din sec. II-
IV d.H., al cãror cimitir biritual (cu morminte de incineraþie ºi de înhumaþie), cuprinde peste 800 
sepulturi/morminte, dintre care mai mult de jumãtate (430 la încheierea campaniei de sãpãturi din 
1989) sãpate, confirmând prezenþa populaþiei autohtone, dupã retragerea administraþiei romane sub 
Aurelian, dar ºi a celor în trecere, cu tot inventarul aferent (podoabe, urne etc).
De asemenea, aºezarea din sec. V-VI, de tip Ipoteºti-Cândeºti (bordeie), confirmã continuitatea 
populaþiei bãºtinaºe pe acest pãmânt ºi atestã locul de formare al poporului român.
Sãpãturile întreprinse au mai scos la luminã o puternicã aºezare din sec. VIII-X, cu cele douã faze ale 
culturii Dridu, o deosebitã importanþã având resturile din sec. al VIII-lea, foarte rare pânã în prezent.

Ruinele Bisericii Albe (biserica veche), 
constituie un monument de arhitecturã 
început de Vladislav al II-lea (1447-
1448 ºi 1448-1456), în timpul primei 
sale domnii, fiind menþionat atât în 
„ L e t o p i s e þ u l  c a n t a c u z i n e s c " :  
„Vladislav-voievod Bãtrânul, au venit 
domn când au fost cursul anilor de la 
Adam 6935. Acesta au fãcut biserica 
domneascã den Tîrgºor" (Stolnicul C. 
Cantacuzino, Op. cit.), cât ºi în 
„Istoriile..." lui Radu Popescu: 
,,Vãdislav-vodã(...) au perit de sabie în 
Tîrgºor. Dupã aceasta se cunoaºte ce fel 
de oameni au fost rumânii noºtri (...) 



Zice (cronica - n.n.) aceasta, cã au fãcut biserica den 
Tîrgºor care sã ºi vede" (Radu Popescu, Op. cit.). 
Virgil Vãtãºianu, în „Istoria artei feudale în Þãrile 
Române" (vol. I, Ed. Acad., Buc, 1959, p. 208), 
contestã însã ctitorul. El spune cã, „dintre cele trei 
ruine de biserici rãspândite pe câmpia dinspre apus 
de Ploieºti la Tîrgºorul Vechi, nici una nu poate fi 
identificatã cu o pretinsã bisericã domneascã din 
1427 (din vremea domniei lui Dan al II-lea/1420 
aug.-1421 mai; 1421 nov.-1423 vara; 1423 vara-
1424, dupã dec. 12; 1426 mai-1427 ian. ºi 1427 
primãvara-1431 mart./, sau a lui Radu al li-la 
Prasnaglava/1421 mai-nov.; 1423 vara; 1424 dupã 
dec. 12-1426 mai ºi 1427 ian.-primãvara/ - n.n.) sau 
din vremea lui Vladislav II (1447-1456), cum presupune, de altfel nu fãrã rezerve, CC. Giurescu". 
Ruinele existente (lângã ºosea) demonstreazã o fundaþie de piatrã solidã ºi ziduri foarte groase, la 
acest monument.
Ruinele Curþii Domneºti. Tîrgºorul a constituit un mic centru feudal încã din vremea lui Mircea cel 
Bãtrân (1386-1418), care îl numea „Novum Forum". Pivniþele ºi temeliile unei mari construcþii civile 
din sec. al XV-lea, nu pot fi decât ceea ce a mai rãmas din casa domneascã a lui Mircea. Situatã pe un 
platou mai ridicat, casa domneascã avea o incintã rectangularã cu colþul de sud-est teºit (lungã de 60 
m. ºi latã de peste 40 m.), prevãzutã cu fortificaþii (ziduri înalte iniþial de 6 m.) pe partea mai înaltã ºi 
demarcatã de ºanþuri, pline cu apã din Leaot, în care s-au descoperit o mulþime de „ghiulele", fapt care 
certificã structura lor defensiv-militarã. Pe latura de est, se observã fundaþia unui turn de intrare, cu rol 
de comandã ºi supraveghere (care a dat mai târziu denumirea mãnãstirii „Sf. Arhangheli ºi Sf. 
Nicolae" - Turnu, ce a luat fiinþã prin transformarea destinaþiei ansamblului), iar în extrema nord-
vesticã, casa domneascã duratã din cãrãmizi înguste, alternând cu bolovani de râu, cu pavaj de 
cãrãmizi poligonale ºi dotatã cu sobe din plãci de teracotã. Peste aceastã primã casã domneascã 
ridicatã, pare-se în vremea lui Mircea cel Bãtrân, s-a conturat incinta, care a lãsat o parte din vechea 
zidire în afarã, împrejurare cu care s-a preînnoit casa protejatã de incintã. Un ultim stadiu al curþii 
domneºti de la Tîrgºor, este acela din timpul domniei lui Antonie Vodã din Popeºti, când se extinde 
incinta, renunþându-se la ºanþurile cu apã, ceea ce argumenteazã scãderea importanþei sale strategice 
în conjunctura evoluþiei tehnicii militare a timpului. Desigur, curtea domneascã beneficia de un 
paraclis iniþial, ce s-ar putea sã fi fost de lemn. Cert este cã prin 1460-1461, Vlad Þepeº, ridicã aici o 
bisericã de zid. Existã ºi o supoziþie, dupã care lãcaºul de rugã ar fi putut fi înãlþat de Basarab cel 

Tânãr-Þepeluº (1481-1482), care ar fi cerut braºovenilor, „doi 
zidari buni: unul care sã ºtie sã înveseleascã cu cãrãmidã scobitã 
(olane), iar altul sã-mi facã o mãnãstire din cãrãmidã ºi cu 
piatrã" (Alex. Lapedatu, Cercetãri istorice cu privire la meºterii 
bisericilor din Þara Româneascã în sec. XV ºi XVI, BCMI, an. 
V/1912, p. 179). Dar pisania de forma unei prisme 
dreptunghiulare, cu inscripþie slavonã gãsitã de N. Iorga, în 
curtea bisericii din Strejnic, consemneazã zidirea acestui 
monument de arhitecturã de cãtre Vlad Þepeº: „Io Vlad Voevod 
ºi Domn a toatã þara Ungrovlahiei, fiul marelui Vlad Voevod, 
am zidit ºi am sãvârºit aceastã bisericã, iunie 24 în anul 6969 
(1461) indictionul 9" (CC. Giurescu, O bisericã a lui Vlad Þepeº 
la Tîrgºor, BCMI, an. XVII/1924, p. 74). Într-un hrisov, din 4 
iun. 1497, Radu cel Mare (1495-1508), scutea mãnãstirea „Sf. 
Nicolae" de la Tîrgºor, de dãjdii vlãdiceºti, de orice fel de vamã 
ºi de perperi (odinioarã dãri pe buþile de vin ºi putinele cu 
struguri, dar ºi monedã bizantinã de aur - n.n.). De asemenea, îi 
întãrea un loc de casã ºi un vad de moarã (DRH, 1,448-449). 

Monumentul memorial "N. Iorga"

Monumentul Eroilor Monumentul Eroilor 



Actuala ruinã, este însã opera unei reconstrucþii 
din veacul al XVII-lea, pentru cã în 1670, 
Antonie Vodã, reface, se pare, din temelii, 
monumentul, iar zugrãveala lui este realizatã 
abia în timpul lui C. Brâncoveanu (vezi CC. 
Giurescu, Op. cit.), când fresca atestã spusele 
prin portretele ctitorilor: Antonie Vodã din 
Popeºti, Const. Brâncoveanu ºi cu doamna sa, 
Marica, nepoata de fiu a lui Antonie Vodã. Al. 
Ipsilanti, într-un hrisov din 22 iun. 1775, 
precizând cã mãnãstirea fusese ctitoritã de 
Antonie Vodã, îi acorda 100 de taleri anual din 
vama Ploieºti ºi o scuteºte de dijmãrit, vinãrici, 
vamã, fumãrit, cãminãrit ºi-i dãruia un 
mertic(tain) de 200 de bolovani de sare pe an de 

la ocna Telega (DGJPh). Monumentul, deteriorat la seismul din 1829, a fost reparat în anul urmãtor. 
Cutremurul din 1838, lasã urme ºi mai pronunþate care conduc, cu vremea, la ruinare, determinând pe 
cãlugãri sã pãrãseascã lãcaºul în 1851, sub arhimandritul Rovim - egumenul mãnãstirii, lãsându-1 în 
paraginã. Ajungând în ruinã, cãlugãrii despuiarã monumentul „de materialul (de construcþie - n.n.) ºi 
de toate podoabele antice", construindu-ºi o nouã bisericã ºi câteva chilii pe moºia Crângul Teiului sau 
Tîrgºorul Nou. Ruinele, aºa cum au rãmas, mai pãstreazã încã, parþial pictura. De altfel, fragmente de 
picturã originalã din aceastã bisericã au fost decapate pe suporturi ºi se pãstreazã în secþia de artã 
feudalã a Muzeului Naþional de Artã. Figureazã în „Lista... " din 1956, la nr. 2446-arhitecturã sub 
denumirea Ruinele mãnãstirii (ºi a celor douã paraclise).
Ruinele Bisericii Roºii - monument de arhitecturã construit de Mihnea Turcitul, în 1579 (Iorga îl 
dateazã între 1550-1600). Deºi cu ziduri din cãrãmidã aparentã, groase de un metru, monumentul a 
ajuns o ruinã. Dupã o jalbã a locuitorilor din Tîrgºor, datatã 30 aug. 1859, mai funcþiona ca bisericã de 
cult în acel timp ºi avea hramul „Adormirea Maicii Domnului". Este situatã în parcul Conacului 
Moruzi (o vreme sediul unei grãdiniþe pentru copii), pe malul canalului Leaotu. O remarcã faþã de cele 
trei edificii de cult aflate într-un perimetru destul de restrâns. CC. Giurescu, în articolul citat mai sus, 
preciza la p. 75 cã: „Dupã o tradiþie localã erau în Tîrgºor, ºapte mãnãstiri". Acesta e motivul pentru 
care punctul unde se aflã rezervaþia arheologicã, despre care am vorbit, se numeºte „La Mãnãstiri" (ºi 
nu „La Mãnãstire") de cãtre localnici.
Conacul Moruzi - monument de arhitecturã tipic conacelor de þarã din sec. al XlX-lea, adicã o casã 
boiereascã deservind nevoile moºiei drept danie din partea vãrului sãu Alexandru Ipsilanti, devenit 
domn al Þãrii Româneºti. Au urmat o serie de procese între Moruzeºti, pe de o parte ºi ploieºteni ºi 
Tîrgºoreni, pe de alta pentru moºie. Profitând de rudenia cu unele feþe domnitoare, Moruzeºtii, au avut 
de cele mai multe ori câºtig de cauzã în faþa lui Nicolae Caragea, Mihail ºi Alexadru ªuþu sau 
Alexandru Moruzi. Dupã moartea lui Ianache Moruzi, moºia, primitã ca zestre de fiica sa Ralu, a ajuns 
în mâinile beizadelei Costache Caragea, fiul domnitorului Nicolae Caragea. Neînþelegerile dintre 
beizadea ºi schitul Tîrgºor, prin Epitropia spitalului „Sf. Pantelimon" din Bucureºti, se pot urmãri în 
actele culese ºi publicate de George Potra ºi N. Simache (Op. cit.).
Monumentul memorial „N. Iorga" - ridicat pentru cinstirea personalitãþii istoricului N. Iorga, în 
apropierea intrãrii în satul Strejnic, cuprinde urmãtoarea inscripþie: „în acest loc a fost asasinat de cãtre 
legionari la 28.XI.1940, savantul de reputaþie mondialã Nicolae lorga (nãscut în anul 1871)". E locul 
unde în noaptea de 27 spre 28 nov. 1940, o haitã dezlãnþuitã de preistorici au zdrobit trupul savantului, 
smuls de la masa de lucru din Sinaia ºi târât în aceastã sãlbaticã ºi odioasã ucidere. A doua zi, bãtrânii 
satului, i-au ridicat cu obidã leºul ciuruit de gloanþe ºi aruncat pe câmpul îngheþat, rãsplãtind poate prin 

”durerea lor pe cel care, în 1907, strigase cu acelaºi nãduf: „Ascundeþi þãranii! .
Biserica „Sf Nicolae", Tîrgºorul Vechi. În patrimoniul noului lãcaº de rugã ºi închinãciune, sunt 
pãstrate douã ferecaturi de icoane, din metal alb (poate argint), ciocãnit, cizelat, gravat: una producþie 
ruseascã, donatã în 1807 (0,510 x 0,520), cealaltã producþie veche româneascã, donatã în 1812 (0,920 
x 6,620).

Conacul Moruzi
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