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 ÎNDRUMAREA (1919-1926). 
PublicaŃie săptămânală, editată la Piteşti. Primul 
număr: 3 februarie 1919, Organ al Ligei 
Poporului de sub preşendeŃia generalului 
Averescu, SecŃia Argeş. În 1922, proprietar 
Dimitrie Dima (v.). Suspendată în 1923 
(înlocuită cu Steaua, Organ al Partidului 
Poporului), reapariŃie sporadică până în 1926. 
Din program: să îndrumăm poporul pe calea 
cea bună; răspunderea pentru abuzuri şi greşeli 
în conducerea Ńări i; reforma agrară; intrarea de 
fapt în viaŃa constituŃională. Colaboratori: 
Mihail Lungianu (v.), Ioan Drăghescu, Dumitru 
M. Rizescu, Ştefan Martinescu (v.). Rubrici: 
Răsboiul nostru, AsistenŃa publică, Maxime şi 
cugetări. Leacuri populare. Teme de dezbateri: 
adevărul, dreptatea, prosperitatea, progresul 
României Mari. (I.I.B. ). 
 
 ÎNTREPRINDEREA AGRICOL Ă DE 
STAT CÂMPULUNG (1949-1991). Unitate  
specializată, constituită pentru administrarea 
terenurilor expropriate în 1949 şi a celor 
preluate de stat de-a lungul timpului, aflate pe 
valea superioară a râurilor Argeşel, Bratia, 
DâmboviŃa, Târgului, din nord-estul judeŃului 
Argeş. IniŃial, structuri distincte la Câmpulung şi 
Lăicăi, unificate în 1967. Sistematizarea 
teritoriului, program investiŃional, dotări 
mecanice, ingineri şi tehnicieni pe domenii 
productive, preocupări privind eficientizarea 
activităŃii generale. Patrimoniu: 500 ha culturi 
agricole,  2 000 ha plantaŃii pomicole, 1 500 ha 
păşuni, 500 taurine, 5 000 porcine, 15 000 ovine 
(1990). Ferme: Câmpulung,  Lăicăi, Lucieni,  
Mihăeşti,  Suslăneşti (pomicultură, zootehnie, 
mică industrie). Contracte economice interne şi 
externe. Societate comercială (1990), 
retrocedarea terenurilor către foştii proprietari, 
conform Legii Fondului Funciar Nr.18, din 
1991. Directori cunoscuŃi: Gheorghe 
GheorghiŃoiu, Dan Simionescu, Mihai Rizea 
(v.), Nicolae Lungu, Gheorghe Copăescu. 
Diverse atestări documentare. Colaborări 
comunitare pentru dezvoltarea localităŃilor 
apropiate. (C.D.B.). 
 

 ÎNTREPRINDEREA AGRICOL Ă DE 
STAT COSTEŞTI (1949-1991). Unitate  
specializată, constituită pentru administrarea 
terenurilor expropriate în 1949 şi a celor preluate 
de stat de-a lungul timpului, aflate în sud-estul 
Câmpiei Piteşti din judeŃul Argeş. IniŃial, 
structuri distincte la Costeşti şi Stolnici, 
unificate în 1967. Sistematizarea teritoriului, 
program investiŃional, dotări mecanice, ingineri 
şi tehnicieni pe domenii productive, preocupări 
privind eficientizarea activităŃii generale. 
Patrimoniu: 5 300 ha  teren arabil, 600 ha 
plantaŃii viticole, 6 200 taurine, 10 000 ovine 
(1990). Ferme: Codru, Costeşti, Ioneşti, 
PădureŃi, Stârci, Stolnici, Zorile (cereale, plante 
tehnice, viticultură, zootehnie, mică industrie). 
Contracte economice interne şi externe. 
Societate comercială (1990), retrocedarea 
terenurilor către foştii proprietari, conform Legii 
Fondului Funciar Nr.18, din 1991. Directori 
cunoscuŃi: Ion Stoica, Matei Georgescu, Florea 
Roşu, Gheorghe Eftimie, Gheorghe Vlădău. 
Diverse atestări documentare. Colaborări 
comunitare pentru dezvoltarea  localităŃilor 
apropiate. (C.D.B.). 
 
 ÎNTREPRINDEREA AGRICOL Ă DE 
STAT CURTEA DE ARGEŞ (1949-1991). 
Unitate  specializată, constituită pentru 
administrarea terenurilor expropriate în 1949 şi 
a celor preluate de stat de-a lungul timpului,  
aflate pe valea superioară a râurilor Argeş, 
Topolog, Vâlsan, din nord-vestul judeŃului 
Argeş. IniŃial, structuri distincte la Merişani, 
Tigveni, Domneşti, unificate în 1967. 
Sistematizarea teritoriului, program 
investiŃional, dotări mecanice, ingineri şi 
tehnicieni pe domenii productive, preocupări 
privind eficientizarea activităŃii generale. 
Patrimoniu: 850 ha plantaŃii pomicole, 350 ha 
teren arabil,  900 ha păşuni şi fâneŃe colinare, 3 
000 ha păşuni alpine, 4 000 taurine,  20 000 
ovine (1990). Ferme: Cepari, Corbeni, Curtea de 
Argeş, Dobrogostea, Domneşti, Merişani, 
Nucşoara, Şuici, Tigveni (pomicultură, 
zootehnie, mică industrie). Contracte economice 
interne şi externe. Societate comercială (1990), 
retrocedarea terenurilor către foştii proprietari, 
conform Legii Fondului Funciar Nr.18, din 
1991. Directori cunoscuŃi: Gheorghe 
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GhiorghiŃoiu, Petre Ianac, Constantin  NiŃescu,  
Mircea Budan, Nicolae Burnei. Diverse atestări 
documentare.  Colaborări comunitare pentru 
dezvoltarea localităŃilor apropiate. ( I.D.P.). 
 
 ÎNTREPRINDEREA AGRICOL Ă DE 
STAT IZVORU (1949-1991). Unitate  
specializată, constituită pentru administrarea  
terenurilor expropriate în 1949 şi a celor 
preluate de stat de-a lungul timpului, aflate în 
sud-vestul judeŃului Argeş.   IniŃial, structuri 
distincte la Izvoru, Vulpeşti, Miroşi, unificate în 
1967. Sistematizarea teritoriului, program 
investiŃional, dotări mecanice, ingineri şi 
tehnicieni pe domenii productive, preocupări 
privind eficientizarea activităŃii generale. 
Patrimoniu: 8 000 ha teren agricol,  1 950 
taurine, 7 000 porcine, 50 000 ovine (1990). 
Ferme: Bârlogu, Burdea, Buzoeşti, 
ClăniŃa/Izvoru,  CornăŃel, Izvoru de Jos, Izvoru 
de Sus, Miroşi, Vulpeşti (cereale, plante tehnice, 
zootehnie, mică industrie). Contracte economice 
interne şi externe. Societate comercială (1990), 
retrocedarea terenurilor către foştii proprietari, 
conform Legii Fondului Funciar Nr.18, din 
1991. Directori cunoscuŃi:  Nicolae Stamate, Ion 
Proca (v.), Teodor Preoteasa. Diverse atestări 
documentare. Colaborări comunitare pentru 
dezvoltarea localităŃilor apropiate. ( C.D.B.). 
 
 ÎNTREPRINDEREA AGRICOL Ă DE 
STAT LEORDENI (1949-1991). Unitate  
specializată, constituită pentru administrarea 
terenurilor expropriate în 1949 şi a celor 
preluate de stat de-a lungul timpului, aflate în 
estul judeŃului Argeş, bazinul mijlociu al râului 
Argeş. IniŃial, structuri distincte la Leordeni, 
Topoloveni, Răteşti, unificate în 1967. 
Sistematizarea teritoriului, program 
investiŃional, dotări mecanice, ingineri şi 
tehnicieni pe domenii productive, preocupări 
privind eficientizarea activităŃii generale.   
Patrimoniu: 2 000 ha teren arabil, 200  ha  
plantaŃii  viticole, 150 ha plantaŃii pomicole, 7 
000 porcine,        3 400 taurine (1990). Ferme: 
Topoloveni, Leordeni, Suseni, BogaŃi, Răteşti, 
Ciupa, Siliştea (cereale, plante tehnice, 
viticultură, pomicultură, mică industrie).  
Contracte economice interne şi externe. 
Societate comercială (1990), retrocedarea 

terenurilor către foştii proprietari, conform Legii 
Fondului Funciar Nr.18, din 1991. Directori 
cunoscuŃi:  Dumitru Leanca, Petre UŃă (v.), 
Gheorghe Ştefănescu, Ion Murărescu, Gheorghe 
Stroe. Diverse atestări documentare. Colaborări 
comunitare pentru dezvoltarea localităŃilor 
apropiate. ( C.D.B.). 
 
 ÎNTREPRINDEREA AGRICOL Ă DE 
STAT PITEŞTI (1949-1991). Unitate  
specializată, constituită pentru administrarea 
terenurilor expropriate în 1949 şi a celor 
preluate de stat de-a lungul timpului, adiacentă 
reşedinŃei judeŃului Argeş, sediul în Ştefăneşti. 
IniŃial, structuri distincte la Căteasca, Oarja, 
Clucereasa, Vedea, Ştefăneşti, unificate în 1967. 
Sistematizarea teritoriului, program 
investiŃional, dotări mecanice, ingineri şi 
tehnicieni pe domenii productive, preocupări 
privind eficientizarea activităŃii generale.   
Patrimoniu: 6 450 ha teren arabil şi păşuni, 550 
ha plantaŃii pomicole, 5 400 taurine, 7 000 
porcine (1990).  Ferme: Bălileşti, Clucereasa, 
Miceşti, Vedea, Bradu,  Căteasca, 
Dutina/Căteasca,  Oarja, Ştefăneşti (cereale, 
plante furajere, zootehnie, pomicultură, mică 
industrie). Contracte economice interne şi 
externe. Societate comercială (1990), 
retrocedarea terenurilor către foştii proprietari, 
conform Legii Fondului Funciar Nr.18, din 
1991. Directori cunoscuŃi: Mircea Ceauşescu 
(v.), Adelina Popescu (v.), Nicolae Stamate, 
Marcel Calangiu (v.). Sevastian Picui (v.). 
Diverse atestări documentare. Colaborări 
comunitare pentru dezvoltarea localităŃilor 
apropiate. (C.D.B.). 
 
 ÎNTREPRINDEREA ARO 
CÂMPULUNG (1885 ~). Unitate 
reprezentativă a economiei româneşti. Succesiv: 
Fabrica de hârtie şi celuloză (1885 ~ 1943), 
Fabrica de elice pentru avionul IAR 23 (1943-
1945); Fabrica de lacăte şi bunuri gospodăreşti 
(1945-1948); Întreprinderea Metalurgică de Stat 
/ IMS (1948-1960), specializată  în producŃia de 
utilaje pentru industria textilă, motociclete, 
motoare pe benzină, piese de schimb auto. 
Fabricarea, după 1957, a primelor autoturisme 
de teren din România (IMS 57, 58, 59); 
Întreprinderea Mecanică Muscel / IMM (1960-
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1972), creşterea producŃiei de autoturisme (M 
461), export în Ńări din Europa, Africa, Asia; 
Întreprinderea ARO (1972-1993), fabricarea 
noilor modele de automobile ARO 240-244, 
320, 324, 10. Cale ferată uzinală racordată la 
reŃeaua feroviară naŃională, spaŃii şi dotări 
tehnice investiŃionale, matriŃerie proprie (1976), 
repere pentru Uzinele Dacia (Mioveni), Oltcit 
(Craiova), Autocamioane (Braşov), Avioane 
(Craiova). Târguri şi saloane internaŃionale, 
raliuri continentale, prezenŃă pe piaŃa mondială. 
Centenar în 1985. Peste 12 000 de salariaŃi; SC 
ARO  Câmpulung SA (1993 ~), privatizare pe 
bază de acŃiuni, diminuarea producŃiei, 
dezafectarea liniilor de fabricaŃie, transformarea 
în Parc industrial. Directori cunoscuŃi: Adalbert 
Maizer, Gheorghe Mara, Ion Grosaru, Victor 
Naghi (v.), Ion Giuvelcă (v.), Aurel Nicolescu. 
Ample colaborări comunitare. (M.B.). 
 
 ÎNTREPRINDEREA  
CINEMATOGRAFIC Ă ARGEŞ (1950-2000). 
Unitate specializată a regiunii / judeŃului Argeş: 
coordonarea activităŃii cinematografelor urbane, 
înfiinŃarea, dotarea şi îndrumarea unităŃilor 
rurale, amenajarea ori construirea de noi 
localităŃi, difuzarea peliculelor din producŃia 
internă sau externă. Săli reprezentative: 
Bucureşti şi Lumina (1958), Dacia (1968), 
Modern, renovat în 1972 (Piteşti); Muscelul, 
Balada (Câmpulung); Unirea, Argeşul (Curtea 
de Argeş). Cicluri de filme tematice, festivaluri, 
întâlniri cu actori, regizori, scenografi, premiere 
naŃionale, conlucrări culturale internaŃionale, 
cercuri şi cluburi proprii, preocupări editoriale. 
Directori cunoscuŃi: Ion Ionescu, Jean Poştoacă, 
Victor Petrescu, Vasile Negescu, Corneliu 
Necula, Ionel Constantin, Constantin Cârstoiu 
(v.), ... Stăncioiu, Constantin Curelea. 
Importante colaborări comunitare. (A.L. ). 
 
 ÎNTREPRINDERE COMERCIAL Ă 
CU RIDICATA PENTRU TEXTILE ŞI 
ÎNCĂLłĂMINTE PITE ŞTI  (1952-1996). 
Unitate de profil, subordonată Ministerului 
ComerŃului Interior, aprovizionarea reŃelei cu 
amănuntul din Argeş, DâmboviŃa, Olt, Vâlcea. 
Anterior: Baza de Desfacere a Minsterului 
Industriei Uşoare. Sediul central din Piteşti: 
pavilion administrativ, antrepozite (10000 m), 

arhitect, Lucian Istrătescu, executant, trustul de 
ConstrucŃii, Argeş (1968-1970). SpaŃii adecvate: 
Câmpulung, Curtea de Aregeş, Râmnicu Vâlcea, 
Slatina, Târgovişte. Directori cunoscuŃi: Filip 
Lazarovici (1952-1965), Boris Culiceanu (1965-
1990), Dumitru Postolache (1990-1996), 
Gheorghe Beznă (1996). ExpoziŃii 
promoŃionale, colaborări interne şi 
internaŃionale, alte exprimări comunitare. 
Privatizare pe bază de acŃiuni, redimensionare 
adaptată economiei de piaŃă. (I.T.B .). 
 
 ÎNTREPRINDEREA DE 
AUTOTURISME  DACIA COLIBA ŞI  / 
MIOVENI  (1968-1999). Unitate industrială de 
renume european, noutate absolută în România 
pentru domeniul enunŃat. LicenŃă franceză 
Renault 12 / Dacia 1300. Decizie 
guvernamentală privind realizarea investiŃiei de 
stat (1966). Capacitate iniŃială: 44 mii 
autoturisme/an. Proiectant: Institutul I.P.C.M. 
Bucureşti, arhitect Alexandru C. Şerbănescu. 
Executant: Trustul de ConstrucŃii Industriale, 
Piteşti, şefi de şantiere, dotări autohtone şi 
import, relaŃia Vest. Inaugurare: 20 august 1968. 
Ample dezvoltări ulterioare. Unificare 
administrativă cu Uzina de Piese Auto Vasile 
Tudose Colibaşi (1969): cinci fabrici (.........), 20 
de secŃii, institut de cercetare, bază de 
aprovozionare, grup şcolar, cartier distinct 
(Mioveni), linii speciale pentru transport rutier 
şi feroviar. Numeroase colaborări productive în 
toată Ńara. Peste 25 000 de salariaŃi pe platforma 
Piteşti-Est (1988). Tipuri principale de 
automobile: Dacia 1100, Dacia 1300, Dacia 
break, Liberta, Dacia Nova, Solenza. Momente 
de referinŃă pe banda de montaj, autoturismele 
(de la începutul fabricaŃiei) 300 000 (1976); 600  
000 (1981); 1 300 000 (1988). Asimilare şi 
integrare totală după 1978, autoturismul Dacia 
Nova. Export internaŃional. Societatea 
comercială Automobile Dacia (1990), holding 
(1990-1999). Directori generali cunoscuŃi: 
Mihai Dumitru (v.), Gheorghe Paleru (v.), 
Nicolae Andreev (v.), Nicolae Matea (v.), Viorel 
AciobăniŃei, Constantin Stroe (v.). Privatizare 
(1999), capital majoritar francez, Compania 
Dacia-Renault. Activitate profitabilă. Implicări 
comunitare permanente. (?). 
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ÎNTREPRINDEREA DE 
BIOPROTEINE RONIPROT  CURTEA DE 
ARGEŞ (1982 ~). Unitate economică 
reprezentativă pentru industria contemporană a 
României. InvestiŃie guvernamentală. Proiect 
realizat de institute specializate din Capitală. 
Executant: Trustul de ConstrucŃii Industriale, 
Piteşti; şef de şantier: Gheorghe Ciocoiu. 
Colaborare cu firme din Japonia. Primele 
capacităŃi de producŃie: 1980. Directori generali 
cunoscuŃi: Marian Nistor (v.), Emilian Drăgoi. 
Societatea comercială Romproteine SA (1991), 
privatizare pe bază de acŃiuni. Redimensionare 
şi adaptare la concurenŃa de piaŃă. Diverse 
atestări documentare. Implicări comunitare 
permanente. (D.B.). 
 

ÎNTREPRINDEREA DE CONFEC łII   
CURTEA DE ARGEŞ (1949 ~). Unitate 
economică tradiŃională pentru industria  
judeŃului Argeş. IniŃial: ateliere meşteşugăreşti, 
naŃionalizate în 1948; Fabrica de ConfecŃii 6 
martie. ProducŃie civilă şi militară. Extinderi, 
noi dotări tehnologice în perioada 1971-1975, 
investiŃii guvernamentale. Diversificarea 
sortimentelor, export internaŃional, 
îmbunătăŃirea standardelor de calitate. 
Societatea comercială Confarg SA (1991), 
privatizare pe bază de acŃiuni, recapitalizare. 
Director tehnic cunoscut: Paula Breazu (v.). 
Redimensionare şi adaptare la concurenŃa de 
piaŃă. Diverse atestări documentare. Implicări 
comunitare permanente. (D.B.). 
 

ÎNTREPRINDEREA DE INDUSTRIE 
LOCAL Ă COSTEŞTI (1972-2001). Structură 
distinctă, înfiinŃată pentru administrarea 
unităŃilor economice mici şi mijlocii, active 
după naŃionalizarea principalelor mijloace de 
producŃie (11 iunie 1948). IniŃial, în Costeşti, 
Argeş: atelier de tâmplărie, fabrică de cărămidă, 
mori comunale, aparŃinând, statistic, unităŃii din 
Topoloveni, Argeş. Conducere proprie după 
1972. Diversificarea profilului: croitorie de 
serie; atelier pentru prefabricate din beton; 
obiecte din răchită (export); secŃie metalurgică 
(repere solicitate de uzine din Piteşti, Braşov, 
Făgăraş, Bucureşti). Reorganizare în 1977: 
transferarea unor preocupări spre industria 
republicană; înfiinŃarea de noi ateliere 

(ambalaje, reparaŃii auto, confecŃii metalice, 
produse chimice, dărăcit melană); primirea unor 
importante sume bugetare ca investiŃii (hale, 
utilije, automatizări). BilanŃuri pozitive. Peste 
300 de angajaŃi. Directori cunoscuŃi: Ion 
Nicolescu, Gheorghe Badea (v.), Alexandru 
Telescu. Privatizare în 2001: mai multe societăŃi 
comerciale; scăderea producŃiei şi a numărului 
de salariaŃi; schimbarea destinaŃiei spaŃiilor; 
înstrăinarea patrimoniului; diminuarea 
contribuŃiei la potenŃialul general al oraşului 
Costeşti. Diverse implicaŃii sociale. (M.T.D.). 
 
 ÎNTREPRINDEREA DE 
MECANIZARE, TRANSPORTURI ŞI 
CONSTRUCłII FORESTIERE PITE ŞTI  
(1950-1994). Unitate economică specializată, cu 
activitate în Argeş, Vâlcea, DâmboviŃa, Olt. 
Sectoare de transport, ateliere de reparaŃii şi 
întreŃinere la: Piteşti, Câmpulung, Curtea de 
Argeş, Râmnicu Vâlcea, Drăgăşani, Brezoi, 
Băbeni, Horezu, Târgovişte, Fieni, Slatina, 
Caracal, Corabia, Balş. În 1985: peste 1500 de 
utilaje şi 1800 de salariaŃi. Executarea şi 
întreŃinerea drumurilor forestiere, construcŃii 
colinare şi montane, pregătirea mecanizată a 
solului pentru extinderea plantaŃiilor, realizarea 
de utilaje necesare defrişării, prelucrării 
primare, încărcării şi descărcării în rampă a 
masei lemnoase, transportul spre capacităŃile de 
industrializare. PrestaŃii distincte la edificarea 
combinatelor de lianŃi Câmpulung, Argeş şi 
Fieni, DâmboviŃa. Din 1994, SC Elar SA 
Piteşti. Directori cunoscuŃi: Iosif Chiru, 
Gheorghe Popescu (v.), Vasile Vâlcan (v.), 
Dumitru Costea, Gheorghe Bratu (v.). 
Numeroase colaborări comunitare. (I.D.P.). 

 
ÎNTREPRINDEREA DE 

PORłELAN-MENAJ   CURTEA DE ARGEŞ 
(1971 ~). Unitate economică reprezentativă 
pentru industria contemporană a României. 
InvestiŃie guvernamentală. Proiect realizat de 
institute specializate din Capitală. Executant: 
Trustul de ConstrucŃii Industriale, Piteşti (1970-
1971); şefi de şantier: Gheorghe Năstase (v.), 
Florin ChiŃă (v.), Ştefan Teodoru (v.). Primele 
capacităŃi de producŃie: 14 decembrie 1971. 
Primar: Vasile Mohan (v.). Extinderi şi dotări 
ulterioare. Directori cunoscuŃi: Dumitru 
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Ciubotaru, Ana Bălşeanu. Societatea comercială 
Arpo SA (1991), privatizare pe bază de acŃiuni 
(1994). Redimensionare şi adaptare la 
concurenŃa de piaŃă. Diverse atestări 
documentare. Implicări comunitare permanente. 
(D.B.). 

 
 ÎNTREPRINDEREA DE 
PRODUCERE A LEGUMELOR 
BASCOV/PITEŞTI (1979-1995). Unitate 
economică de profil, singura din judeŃul Argeş, 
trei hectare sere, tip industrial. InvestiŃie de stat, 
patrimoniu funciar cooperatist. Proiectant, 
Institutul CarpaŃi, Bucureşti; executant, Trustul 
de ConstrucŃii Industriale, Piteşti, şefi de 
şantier/lot: Nicolai  Miloiu (v.), Florian ChiŃă 
(v.), Aurel Dumitru.  PriorităŃi : producŃie 
intensivă de legume, flori, răsaduri. Capacitate: 
6 000 to legume/an din care 4 000 to export 
(Austria, FederaŃia Rusă, FranŃa, Germania, 
Suedia). Dezvoltări (1985-1986): ciupercărie 
(360 to/an) şi staŃie de miceliu, repartizat 
cultivatorilor din zonele apropiate. Peste 600 de 
lucrători permanenŃi (1989). Privatizare pe bază 
de acŃiuni. Deteriorare structurală în martie 
1993 (prăbuşirea acoperişului). Încetarea 
activităŃii (1995). Vânzarea profilelor metalice, 
retrocedarea terenului proprietarilor iniŃiali. 
Directori cunoscuŃi: Radu Vitan (v.), Ion Ilina. 
Diverse conlucrări comunitare. (I.D.P.). 

 
 ÎNTREPRINDEREA DE 
PRODUCłIE INDUSTRIAL Ă ŞI 
PRESTĂRI SERVICII ARGE Ş (1977-1990). 
Unitate  economică de interes regional/judeŃean, 
tangentă marilor capacităŃi productive ale 
statului şi cooperaŃiei. Anterior: secŃie a Sfatului 
Popular Regional / Consiliului Popular JudeŃean 
(1950-1971), având în subordine unităŃi 
teritoriale; Întreprinderea JudeŃeană a Industriei 
Locale (1971-1977). Preocupări diversificate: 
exploatarea şi prelucrarea zăcămintelor de: 
argilă, calcar, marmură, lignit, agregatelor de 
balastieră, executarea unor repere de uz casnic 
şi gospodăresc din răchită, lemn, tablă, mase 
plastice, textile, piei. SecŃii specializate: 
morărit-panificaŃie, service auto, reparaŃii 
electronice şi electrotehnice, artizanat. 
Valorificarea deşeurilor de: sticlă, hârtie, metal. 
UnităŃi reprezentativeîn: Piteşti, Câmpulung, 

Curtea de Argeş, Costeşti, Topoloveni, Albeştii 
de Muscel, Boteni, Budeasa, Vedea. Desfacerea 
pe piaŃa internă, contracte la export. ContribuŃii 
pentru edificarea: Palatului Parlamentului/ Casa 
Poporului, Bucureşti, Memorialul Mateiaş, 
Valea Mare PravăŃ; monumentelor eroilor; 
sediilor unor instituŃii publice. Importantă 
modalitate pentru ocuparea forŃei de muncă: 
peste 4500 de salariaŃi în 1989. directori 
cunoscuŃi: Ştefan Uruc (v.),  Constantin Duinu 
(v.),  Gheorghe Preda, David Moculescu (v.),  
Mihai Nicolaescu (v.). SpaŃii şi dotări, 
privatizate pe bază de acŃiuni sau vândute la 
licitaŃie. (I.T.B.). 

 
ÎNTREPRINDEREA DE PRODUSE 

ELECTRICE ŞI ELECTROTEHNICE 
PASIVE CURTEA DE ARGEŞ (1974 ~). 
Unitate economică reprezentativă pentru 
industria contemporană a României. InstituŃie 
guvernamentală. Proiect realizat de institute 
specializate din Capitală. Executant: Trustul de 
ConstrucŃii Industriale, Piteşti (1972-1974); şefi 
de şantier: Gheorghe Năstase (v.), Florian ChiŃă 
(v.), Ştefan Teodoran (v.). Primele capacităŃi de 
producŃie: 30 martie 1974. Primar: Vasile 
Mohan (v.). Extinderi şi dotări ulterioare. 
Realizarea de piese radio şi televiziune. Director 
cunoscut: Dumitru Laită. Societate comercială 
(1991), privatizare pe bază de acŃiuni. 
Redimensionare şi adaptare la concurenŃa de 
piaŃă. Diverse atestări documentare. Implicări 
comunitare permanente. (D.B.). 

 
  ÎNTREPRINDEREA DE STOFE 
ARGEŞANA PITEŞTI  (1969 – 1998). Unitate  
economică reprezentativă pentru industria 
uşoară din România. CapacităŃi productive: 
filatură, Ńesătorie, finisaj. Stofe fine şi foarte 
fine din lână sau înlocuitori. InvestiŃie de stat 
(1967-1969), dotări autohtone sau din import. 
Şef de proiect: Gheorghe Lupşe, Institutul de 
Proiectări pentru Industria Uşoară, Bucureşti. 
Executant: Trustul de ConstrucŃii Industriale, 
Piteşti, şef de şantier, Gheorghe Năstase (v.). 
Prima secŃie: filatura (26 iunie 1969). Succese 
concludente: 13 to fire/zi;  13 000 000 mp/om;  
peste 5 000 de salariaŃi; export devize 
convertibile (1975-1988). Directori cunoscuŃi: 
Ştefan Danciu (v.), Matilde Gündich, Maria 



ENCICLOPEDIA ARGEŞULUI ŞI MUSCELULUI 
 

 
 

 
 

242 

Constantinescu (v.), Constantin Grumei, Iosif 
Ştefu. Societatea comercială Argeşana SA 
(1990-1998). Diminuarea drastică a producŃiei, 
pierderea pieŃei externe, reducerea personalului. 
Vânzare de spaŃii (40 000 mp) firmei Lisa 
Dräxlmaier (1998), schimbarea profilului, 
realizarea de cablaje şi alte componente auto. 
Privatizare totală (2001), extinderi, 
retehnologizări (2002-2004), export (95% din 
producŃie) în state europene şi asiatice. AcŃionar 
majoritar (2007): Fondul Austriac de InvestiŃii 
Real. For You, prin SC Magam SRL. Diverse 
exprimări comunitare. (I.D.P.). 

 
ÎNTREPRINDEREA  DE SUPAPE ŞI 

BOLłURI TOPOLOVENI (1979 ~). Unitate 
economică reprezentativă pentru industria 
Argeşului contemporan. InvestiŃie 
guvernamentală. Proiect realizat de institute 
specializate din Capitală. Executant: Trustul de 
ConstrucŃii Industriale, Piteşti; şefi de şantier: 
Neculai Miloiu (v.), Florian ChiŃă (v.), Ştefan 
Teodoru (v.). Turnătorie, secŃii de prelucrare, 
laboratoare tehnologice. Repere livrate, prioritar, 
Întreprinderii de Autoturisme Colibaşi/Mioveni, 
Argeş. Directori cunoscuŃi: Constantin Grigoriu, 
Victor Popescu. Societatea comercială 
Componenete Auto SA (1991), privatizare pe 
bază de acŃiuni. Redimensionare şi adaptare la 
concurenŃa de piaŃă. Diverse atestări 
documentare. Implicări comunitare permanente. 
(D.B.). 

 
ÎNTREPRINDEREA ELECTRO-

ARGEŞ  CURTEA DE ARGEŞ (1973 ~). 
Unitate economică reprezentativă pentru 
industria contemporană a României. InvestiŃie 
guvernamentală. Proiect realizat de institute 
specializate din Capitală. Executant: Trustul de 
ConstrucŃii Industriale, Piteşti (1972-1973); şefi 
de şantier: Gheorghe Năstase (v.), Florin ChiŃă 
(v.), Ştefan Teodoru (v.). Primele capacităŃi de 
producŃie: 27 februarie 1973. Primar: Vasile 
Mohan (v.). Unificare cu Mohan (v.). Extinderi 
şi dotări ulterioare. Realizarea de maşini 
electrocasnice, unelete de mână electromotrice, 
motoare electrice, bunuri de larg consum. 
Societate comercială (1991), privatizare pe bază 
de acŃiuni (1995). Redimensionare şi adaptare la 
concurenŃa de piaŃă. Diverse atestări 

documentare. Implicări comunitare permanente. 
(D.B.). 

 
 ÎNTREPRINDEREA ÎNTRE łINERE 
REPARAłII UTILAJE CALCUL 
SUCURSALA 22 ARGEŞ (1969~). Unitate 
teritorială specializată, sediul central în 
Bucureşti (1968), director, Cornel Moldovan. 
IniŃial, la Piteşti, filial ă (1969~), fondator, 
Teodor Popescu, secŃiile 12, 15, 18, 20 (sisteme 
de calcul, minisisteme, maşini unelte cu 
program, radio-telefonie). PrestaŃii pentru 
Centrul Teritorial de Calcul Piteşti, unităŃile 
industriale, agenŃii economici, instituŃiile 
publice din Argeş, având în dotare aparatură 
specifică domeniilor enunŃate. Documentare 
externă. (I.A.B.). 
 
 ÎNTREPRINDEREA JUDE łEANĂ 
DE TRANSPORTURI AUTO  (1947-1991).  
Unitate economică  de stat, reprezentativă 
pentru Argeş-Muscel. Succesiv: Autobaza 
Piteşti; Exploatarea regională Argeş; 
Întreprinderea JudeŃeană Argeş. Transport 
specializat: persoane, materiale de construcŃii, 
repere fabricate, produse agricole, containere 
comerciale. PrestaŃii interne şi internaŃionale. 
Autobuze, camioane, autotrenuri; ateliere de 
întreŃinere, reparaŃii şi recondiŃionări; şcoli de 
şoferi, testări psihologice profesionale. Structuri 
distincte pentru: platformele industriale; 
bazinele carbonifere; şantierele hidroenergetice 
Argeşul Mare, DâmboviŃa Superioară, Râul 
Târgului; Canalul Dunăre - Marea Neagră, 
Casa Poporului / Palatul Parlamentului, 
Bucureşti. Sărbătorirea unui sfert de veac de la 
înfiinŃare (1972), director Constantin Popa (v.). 
Consemnări monografice: Ioan Butnicu (v.), 
Constantin Florea (v.). Patrimoniul privatizat 
după 1991. Astăzi mai multe societăŃi 
comerciale particulare în domeniu. (G.P.). 
 

ÎNTREPRINDEREA PENTRU 
ÎMBUN ĂTĂłIREA ŞI EXPLOATAREA 
PAJIŞTILOR ARGE Ş (1970-1990). Unitatea 
agricolă specializată, subordonată Consiliului 
Popular JudeŃean Argeş. Domenii prioritare: 
conservarea şi extinderea suprafeŃelor cultivate 
cu furaje; înfiinŃarea şi fertilizarea pajiştilor 
temporare din zonele de şes, deal, munte; 
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asigurarea bazei furajere în sectoarele 
zootehnice de stat şi cooperative. RezervaŃii 
speciale montane: Marginea, Iezer-Păpuşa, 
Portăreasa, Făgăraş-Sud, Piatra Craiului. StaŃie 
pilot, Dealu Sasului. Loturi semincere, 
cantoane, tehnologii industriale pentru 
prepararea furajelor, irigaŃii, utilaje specifice, 
introducerea păşunatului raŃional. Directori 
cunoscuŃi: Deceniu Marinică, Ion Pârvulescu, 
Sava Costache (v.). Constantin Belu. După 
1990; retrocedarea terenurilor administrate 
proprietarilor, vânzarea patrimoniului, încetarea 
treptată a activităŃii. Diverse atestări 
documentare. (C.D.B.). 
 
 ÎNTREPRINDEREA PENTRU 
LEGUME ŞI FRUCTE PITE ŞTI (1951-
1990). Unitate  de  stat, specializată  în 
valorificarea produselor horticole din Argeş-
Muscel, denumită, tradiŃional, Aprozar, 
subordonată iniŃial forurilor regionale (1951-
1966). Restructurare  prin comasarea unităŃilor 
Agevacoop, Aprozar,  Fructexport  (1966), sub 
autoritatea Uniunii NaŃionale a Cooperativelor 
Agricole de ProducŃie, Bucureşti (1966-1971) şi 
a Ministerului Agriculturii (1971-1990). 
PriorităŃi: contractarea, achiziŃionarea, 
conservarea,  prelucrarea,  desfacerea  
legumelor şi a fructelor pe piaŃa internă sau la 
export. CapacităŃi importante de depozitare şi 
industrializare: Băiculeşti,  Câmpulung, Curtea 
de Argeş, Leordeni, Piteşti, Ştefăneşti, 
Topoloveni. Dotări tehnice, programe 
investiŃionale, ferme proprii, laboratoare, centru 
de calcul. Participări la târguri,  expoziŃii, 
reuniuni naŃionale şi internaŃionale. Societatea 
comercială Incostar SA Piteşti (1990). 
Privatizare pe bază de acŃiuni, vânzarea şi 
schimbarea destinaŃiei patrimoniului (1999). 
Directori cunoscuŃi: Constantin  Iordache, Ioan 
Coman (v.),  Mihai Gheorghe (v.), Ion Victor 
Fianu (v.). Diverse atestări documentare. 
Multiple conlucrări comunitare. (C.D.B.). 
 
 ÎNTREPRINDEREA PENTRU 
PRELUCRAREA ŞI  INDUSTRIALIZAREA 
LEGUMELOR ŞI FRUCTELOR 
BĂICULE ŞTI   (1948-1991). Unitate de stat, 
dezvoltată prin preluarea  şi diversificarea 
activităŃii vechilor fabrici de profil, Curtea de 

Argeş, Băiculeşti, funcŃionale până în 1948.  
Contractarea şi achiziŃionarea, de la toate 
categoriile de proprietari agricoli, a  fructelor şi 
legumelor destinate prelucrării industriale şi 
desfacerii produselor obŃinute pe pieŃe interne şi 
continentale. Utilaje moderne, de mare 
productivitate: Olanda, Germania, ElveŃia, 
Japonia. Sortimente: conserve din fructe, 
dulceŃuri, gemuri, jeleuri, nectar din fructe, 
fructe deshidratate, sucuri concentrate. Export: 
Uniunea Sovietică, Polonia, Cehoslovacia, 
Germania, ElveŃia. Societate comercială (1990). 
Privatizare pe bază de acŃiuni, schimbarea 
destinaŃiei, vânzarea  patrimoniului la licitaŃie. 
Activitate diminuată până la desfiinŃare, 
consecinŃă a redimensionării capacităŃii 
furnizorilor de servicii şi a lichidării, conform 
Legii Fondului Funciar Nr. 18, din 1991, a 
marilor unităŃi producătoare de  materii prime. 
Directori cunoscuŃi: Emil Teodorescu (v.), 
Nicolae Ciucă.  Diverse atestări documentare. 
Multiple conlucrări comunitare. (C.D.B.). 
 
 ÎNTREPRINDEREA PENTRU 
PRELUCRAREA ŞI INDUSTRIALIZAREA 
LEGUMELOR ŞI FRUCTELOR 
TOPOLOVENI (1958 – 1991). Unitate de stat, 
dezvoltată prin comasarea  vechilor fabrici din 
Muscel: Topoloveni (1914-1948), Goleştii-Badii 
(1934), Dobreşti (1934). IniŃial, secŃie de profil, 
aparŃinând Întreprinderii Băiculeşti. 
Reorganizare distinctă (1981). Contractarea şi 
achiziŃionarea fructelor şi a legumelor, destinate 
prelucrării industriale şi desfacerii produselor 
obŃinute pe pieŃe interne şi europene. Utilaje 
moderne, de mare capacitate: Germania, 
ElveŃia, Austria. Sortimente speciale: conserve, 
suc şi pastă de roşii, legume şi fructe 
deshidratate, marmeladă, magiun, siropuri, 
sucuri, răcoritoare. Export: Uniunea Sovietică, 
Polonia, Cehoslovacia, Germania, Austria.  
Societate comercială (1990), privatizare pe bază 
de  acŃiuni (1991). Activitate diminuată ca 
urmare a modificării contractelor privind 
aprovizionarea cu materii prime şi a 
prevederilor Legii Fondului Funciar Nr. 18, 
din 1991. Directori cunoscuŃi: Viorel 
Petculescu, Mihai Gheorghe (v), Dan Ion 
Cristian, Ion Popovici. Diverse atestări 
documentare. Conlucrări comunitare 
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permanente.  (C.D.B.). 
 
 ÎNTREPRINDEREA POLIGRAFIC Ă 
ARGEŞ (1948-1991). Unitate economică 
înfiinŃată prin comasarea celor cinci tipografii 
existente, la Piteşti, în perioada interbelică, 
naŃionalizate (11 iunie 1948) sau donate statului 
de proprietari. LocaŃii succesive: zona centrală a 
oraşului, strada Victoriei, Piteşti (1948-1962); 
Găvana / Piteşti Nord (1962-1991), spaŃii de 
producŃie şi administraŃie instalate în clădirile 
din 1938 ale industriaşului Constantin Petrescu 
(v.). Extinderi şi dotări ulterioare: maşini plane, 
rotativă, zincografie, legătorie. SecŃii la 
Câmpulung şi Curtea de Argeş. Editarea 
ziarelor: Secera şi ciocanul (1951-1989), 
Argeşul liber (1989-1996); revistei Argeş 
(1966-1991), a publicaŃiilor oficiale 
regionale/judeŃene, altor tipărituri ale timpului. 
Volum special: Argeş. Cartea Eroilor (1984). 
Pentru etapa 1950-1968, activităŃi specifice la: 
Râmnicu Vâlcea şi Slatina, Olt.Directori 
cunoscuŃi: Gheorghe Dumitraşcu, Constantin 
Siman (v.). Societate comercială (1990). 
Privatizare pe bază de acŃiuni (1991). Noua 
denumire SC Tiparg SA, Piteşti, spaŃii moderne, 
Şoseaua ocolitoare spre Slatina. Colaborări 
comunitare permanente. (I.I.B. ). 
 
 ÎNTREPRINDEREA  TEXTILA  
PITEŞTI  (1948~). Mare unitate industrială de 
profil, reprezentativă pentru economia 
postbelică a României, specializată în realizarea 
de Ńesături de bumbac. Constituită, 
administrativ, la 6 martie 1949, prin unificarea 
fabricilor naŃionalizate (11 iunie 1948): Textila 
Românească (A); łesătoria Română (B): 383 de 
războaie mecanice; 3 000 000 m2/an Ńesături 
capacitate maximă; 4,1% din totalul mijloacelor 
fixe pe ramură; peste 2 000 de salariaŃi. 
Extinderi şi dotări considerabile, investiŃii de 
stat (1960-1978): noi spaŃii tehnologice 
(Ńesătorie, filatură, vopsitorie, finisaj); războaie 
automate linii complexe de fabricaŃie, 
laboratoare, grupuri sociale, şcoli profesionale, 
liceu. Import de materii prime din mai multe 
zone geografice. În 1983: unitate etalon pe Ńară; 
cea mai mare capacitate integrată din România 
pentru sectorul bumbac; 7 000 de salariaŃi; 72 
000 to fire; 122 000 000 m2 

Ńesături; 40 de 

articole noi; 250 poziŃii coloristice; 70% din 
producŃie la export, în 41 de state ale lumii. 
După 1990, două societăŃi comerciale 
privatizate pe bază de acŃiuni Novatex / Nova 
Textila (A), activitate continuă, capital majoritar 
autohton Diverta (B), reprofilată total, capital 
occidental. Diminuarea drastică a potenŃialului 
productiv, pierderea pieŃelor externe. Directori 
cunoscuŃi: Nicolae Bădescu (v.), Ion Mircea 
(v.), Ion HenŃiu, Traian łârlea, Mircea 
Sfetcovici (v.), Marin Stan. Ample implicări 
comunitare. (I.D.P.). 
 
 ÎNVĂłĂMÂNTUL MESERIILOR  
(1925-1926). PublicaŃie editată la Curtea de 
Argeş de AsociaŃiunea Generală a Corpului 
Didactic al Şcoalelor de Arte şi Meserii din 
România, subtitlul: Revistă pentru răspândirea 
cunoştinŃelor şi a gustului în artele industriale 
şi meserii. AdministraŃia la Bucureşti. ConŃinut 
adecvat. (I.I.B. ). 
 
 ÎNVĂłĂTORUL (1911-1913). Revistă 
lunară editată la Piteşti (1 mai- octombrie 
1913), Organ al SocietăŃii Corpului Didactic 
Primar Argeşean, redacŃia la Il. I. Iliescu-Piteşti 
(secretar al Ligii Culturale). Program: în slujba 
copiilor, pentru luminarea neamului, fără 
politică de partid, contra abaterilor de la datorie 
şi de la cinste; lauda faptelor bune, prezentarea 
monumentelor, a locurilor istorice şi pitoreşti, a 
biografiilor şi portretelor de învăŃători. Ştiri, 
însemnări, medalioane, versuri, cronici, foileton 
memorialistic. Colaboratori: Alexandru 
Marinescu-Prundu, Ion N. Pârvulescu, Marin I. 
Marinescu (Costeşti), Nicolae T. Penescu (v.). 
Rubrici: Despre foştii dascăli,  Poşta redacŃiei, 
Pentru bustul lui Constantin Dobrescu-Argeş. 
(I.I.B. ). 
 
 ÎNVĂłĂTORUL SATELOR (1908-
1911). Ziar editat în comunele Prundu şi 
Zărneşti, Argeş, (1 august 1908-februarie 1911), 
Organ al AsociaŃiei ÎnvăŃătorilor din JudeŃul 
Argeş. Girant-responsabil: An. Marinescu. 
Redactori: Ion T. Deaconescu, Petre Rădulescu, 
Ghică Popescu, Gheorghe Marinescu-
Trubaduru. Alte subtitluri: Organ al SocietăŃii 
„Solidaritatea”  (1910), Organ al SocietăŃii 
Corpului Didactic Argeşean (1911). Din 
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program: promovarea păcii sociale, arătarea 
năzuinŃelor şi păsurilor sătenilor, întemeierea 
unei civilizaŃii rurale. Ştiri, recenzii, cronici, 
analize, versuri. Rubrici: De prin reviste şi 
ziare; ForŃa ziarului; Din istoria oraşului Piteşti. 
În atenŃia redacŃiei: şcoala, biserica, 
administraŃia, asociaŃiile Ńărăneşti, teatrul sătesc, 
cercurile culturale.  (I.I.B. ). 
 

ÎNVÂRTITA . Lac carstic în formaŃii de 
gips, unicat pentru România, aflat pe teritoriul 
comunei Nucşoara, Argeş. Principale 
caracteristici: 780 m altitudine; 2,2 ha suprafaŃă; 
5 m adâncime maximă. Zonă turistică de 
performanŃă sau de agrement. Descrieri 
geografice, istorice, literare. (I.S.B.). 
 

 
 
 

 
 
 


