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CUVÂNT ÎNAINTE 
 

Împlinirea, în anul 2013, a 130 de ani de la naşterea 

profesorului arhitect Toma T. Socolescu, fiu al 

Ploieştiului, făuritor de arhitectură monumentală, ctitor de 

cultură, scriitor şi om politic nu poate trece neobservată. 

Acest moment se cuvine a fi marcat pentru a readuce în 

conştiinţa ploieştenilor o personalitate valoroasă peste care, 

pe nedrept, vreme de câteva decenii se aşternuse vălul uitării.  

Fenomenul de marginalizare a lui T. T. Socolescu, 

început după 1945, în condiţiile instaurării noului regim, a 

culminat, în anii ’60, cu confiscarea locuinţelor sale din 

Ploieşti şi Păuleşti. Acesta a fost nevoit să-şi trăiască ultimii 

ani în exil, la Bucureşti, iar peste opera lui s-a aruncat vălul  

necunoaşterii, care l-a ţinut ascuns multă vreme.  

În anul 2010, cu prilejul comemorării a 50 de ani de 

la trecerea sa în eternitate, ca urmare a unei iniţiative, 

formulate în scrisoarea nr. 013119/16 iunie 2009, acel văl a 

început să cadă. Iniţiativa a fost susţinută de: Primăria 

Municipiului Ploieşti, Primăria Comunei Păuleşti, 

Biblioteca Judeţeană „Nicolae Iorga” Ploieşti, Muzeul 

Judeţean de Artă Prahova „Ion Ionescu Quintus”, Catedrala 

„Sf. Ioan Botezătorul” Ploieşti, Uniunea Arhitecţilor din 

România şi Societatea Culturală „Ploieşti-Mileniul III”.  

Cu acest prilej, memoria profesorului arhitect Toma 

T. Socolescu a fost cinstită prin: acordarea post-mortem a 

titlului de Cetăţen de Onoare al Municipiului Ploieşti, 

dezvelirea a trei busturi, acordarea numelui său unei pieţe 

ploieştene, publicarea unei monografii şi a unui album,  

fixarea unor plăci comemorative pe monumentele din 

Ploieşti, publicarea unor articole în presa locală şi 

prezentarea unor reportaje la televiziunea Valea Prahovei. 
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 Aceste acţiuni concrete au readus în actualitate 

realizările profesorului arhitect Toma T. Socolescu, 

personalitate de marcă a culturii româneşti din prima 

jumătate a secolului al XX-lea. 

Cu toate acestea, mai sunt, totuşi, câteva aspecte 

puţin cunoscute referitoare la: geneza unor muzee 

prahovene,  realizarea, după anul 2011, a unor busturi ale 

profesorului arhitect Toma T. Socolescu şi prietenia sa cu 

marele istoric Nicolae Iorga.  

Demersul nostru îşi propune, pe baza documentelor 

de arhivă şi a unor lucrări de specialitate, să ofere 

răspunsuri la aceste probleme şi să readucă în actualitate 

personalitatea profesorului arhitect Toma T. Socolescu, 

unul dintre ctitorii culturii ploieştene, de la naşterea căruia 

se împlinesc, la 20 iulie 2013, 130 de ani.  

 

7 mai 2013                              ing. Constantin ILIE 
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CAP. I. CONTRIBUŢIA LUI TOMA T. 

SOCOLESCU LA GENEZA UNOR MUZEE 

PRAHOVENE 
 

Într-un „MEMORIU- Note autobiografice”
1
, 

nedatat, scris după anii ’50, profesorul arhitect Toma T 

Socolescu menţiona, referitor la activitatea sa culturală 

ploieşteană, următoarele: „Am înfiinţat şi dirijat mulţi ani 

biblioteca populară a oraşului, muzeul de arte plastice 

unde cea mai mare parte din operele de artă sunt colectate 

de mine şi Casa-Muzeu zisă Hagi Prodan, am restaurat, şi 

am înfiinţat muzeul regional etnografic”. Mai departe, 

sublinia eforturile sale depuse pentru înfiinţarea unui muzeu 

şi a unei biblioteci în comuna Păuleşti.  

În continuare, voi prezenta, pe baza informaţiilor 

obţinute în timpul cercetărilor voluntare referitoare la viaţa 

şi opera profesorului arhitect Toma T Socolescu, o scurtă 

istorie a genezei celor trei muzee prahovene. 

 

1. Muzeul regional etnografic sau „Muzeul Prahovei” 

 

Arhitectul Alexandru Zagoriţ, mort la începutul 

Primului Război Mondial, în anul 1915, publicase  o 

broşură intitulată O casă veche românească, în care 

prezenta casa  negustorului căldărar ploieştean Hagi Prodan 

şi făcea propunerea ca acest imobil să fie transformat în 

muzeu.  

                                                 
1
 Vezi: Constantin Ilie, Păuleştii din  Prahova. Repere monografice, 

comentarii, amintiri, Ploieşti, Editura Ploieşti-Mileniul III, 2013, pp. 

186,187; Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Prahova, Fond Sfatul 

Popular al comunei Păuleşti, dosar  12/1953-1957, f. 22. 
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Ideea a fost preluată de prietenul său, arhitectul 

Toma T. Socolescu, care a publicat, în anul 1916, un studiu 

arheologic şi releveul acestei case
2
. 

După revenirea din război, în anul 1919, Socolescu 

obţine cumpărarea casei, care devine proprietatea judeţului, 

o renovează şi ia iniţiativa transformării ei în muzeu
3
. În 

acest scop, T. T. Socolescu, sprijinit de preoţii şi învăţătorii 

prahoveni, colectează icoane vechi, piese de mobilier, 

veşminte vechi şi alte obiecte valoroase, cu care dotează 

primul muzeu regional al judeţului, „Muzeul Prahovei”
4
. În 

timpul războiului, după cum afirmă Socolescu, obiectele din 

muzeu au fost conservate şi depozitate în subsolul 

Prefecturii Prahova, dar ele au fost în mare parte pierdute. 

În anul 1953, în aceeaşi casă, profesorul Nicolae 

Simache a înfiinţat Muzeul „Hagi Prodan”, la acest act de 

cultură Toma T. Socolescu „dându-i tot concursul”, după 

cum menţionează el însuşi în Amintiri
5
. Cu această ocazie,  

s-a montat, în incintă, un panou de prezentare a muzeului, 

existent şi astăzi, care nu menţionează contribuţiile 

arhitecţilor Alexandru Zagoriţ şi Toma T. Socolescu la 

descoperirea casei, la studiul din 1916, la prima renovare 

din anul 1919 şi la înfiinţarea, în acelaşi an, a „Muzeului 

Prahovei”. Lipsa era explicabilă întrucât Zagoriţ murise în 

Primul Război Mondial, iar Socolescu era indezirabil, 

urmărit politic şi trimis în exil. 

                                                 
2
 Zina şi Ionuţ Macri, Toma T. Socolescu, arhitect român, Bucureşti, 

Editura Caligraf Design, 2011, p. 57. 
3
 Toma T. Socolescu, Amintiri, Bucureşti, Editura Caligraf  Design, 

2004, pp.7, 43, 84. 
4
 M. Sevastos, Monografia oraşului Ploieşti, Bucureşti, Tipografia 

Cartea Românească, 1937, ediţia anastatică din 2002, p. 815. 
5
 Toma T. Socolescu, op. cit., p. 85. 
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Panoul de prezentare din incinta Casei „Hagi Prodan” (1953) 

 

După anul 1989, casa a fost din nou reabilitată şi 

transformată în muzeul, numit, acum, „Casă de târgoveţ 

din secolele al XVIII-lea - al XIX-lea”. Cu această ocazie, 

pe faţada imobilului a fost montată o nouă placă, în care 

este prezentată istoria casei şi a muzeului, dar şi de această 

dată s-au strecurat unele erori privind geneza lui. Astfel, 

există textul „la intervenţiile arhitecţilor Alexandru Zagoriţ 

şi Toma T. Socolescu, a fost reparată în anii 1914-1915”, 

afirmaţie care este incorectă. Sursele, citate anterior, 

prezintă altfel istoria acestei case, între anii 1915-1919. 

Pe de altă parte, acolo unde textul se referă  la 

înfiinţarea „Muzeului Prahovei”, nu sunt menţionate nici 

numele şi nici eforturile depuse de Toma T. Socolescu  

pentru înfiinţarea sa. Informaţiile lipsesc şi pe internet, în 

prezentarea Gabrielei Nicolau şi în lista CIMEC
6
. 

                                                 
6
 Site-urile au fost accesate la 01. 06. 2013. 
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După 2004, când informaţiile despre profesorul-

arhitect Toma T. Socolescu au curs în cascadă, încercând să 

fie reabilitat, lipsa acestor episoade din prezentarea 

muzeului nu mai sunt scuzabile. 

În acest sens, am sesizat  Muzeul Judeţean de Istorie 

şi Arheologie Prahova, prin scrisoarea nr. 904/8 aprilie 

2013, solicitând, din partea specialiştilor, o analiză 

pertinentă a precizărilor mele. In cazul confirmării acestora, 

le-am propus ca lipsurile semnalate să fie îndreptate.  

Sper ca aceste inatvertenţe, referitoare la înfiinţarea 

acestui muzeu, să fie corectate, până la 20 iulie 2013, în 

semn de omagiu faţă de personalitatea lui Toma T. 

Socolescu, de la a cărui naştere se împlinesc 130 de ani. 

Printr-un asemenea gest reparator va fi, încă odată,  

înlăturată o parte din vălul necunoaşterii, care s-a aşternut, 

în timp, peste realizările lui Socolescu. 

 

2. Muzeul de Arte Plastice, Pinacoteca sau  

Muzeul de Arte Frumoase 

 

Contribuţia profesorului arhitect Toma T. 

Socolescu, în perioada anilor 1920-1943, la geneza 

actualului muzeu ploieştean, numit Muzeul Judeţean de 

Artă Prahova „Ion Ionescu Quintus”, nu poate fi pusă la 

îndoială şi nici ignorată. O dovedesc, cronologic 

documentele de arhivă
7
, Monografia oraşului Ploieşti

8
, 

lucrările filologului şi cercetătorului cultural Mihai 

                                                 
7
 Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Prahova, Fond Primăria 

municipiului Ploieşti, dosarele 119/1928, f. 13;  28/1930, f. 1, 3, 5, 7;  

46/1931, f. 5, 7;  142 bis/1932, f. 1-34; 143/1932, f 1-11; 23/1934, f. 7, 

10;  31/1936, f. 1, 2, 3; 449/1939, f. 28; 37/ 1940, f. 19; 53/1943. 
8
 M. Sevastos; op cit, pp. 816-819. 



 

11 

Apostol
9
, scrise  în anii ’80, prospectul de prezentare a 

muzeului, întocmit de directoarea muzeului, Ruxandra 

Ionescu şi alte lucrări mai recente. 

Marea lui acţiune culturală a început în anul 1920, 

atunci când a înfiinţat Aşezămintele Culturale „Nicolae 

Iorga”, pe care, în calitate de preşedinte, le-a condus multă 

vreme. În statutul acestora, pe lângă înfiinţarea unei 

biblioteci, inaugurate la 20 martie 1921, era prevăzută şi o 

pinacotecă.  

Prima acţiune concretă referitoare la pinacotecă s-a 

petrecut în  anul 1928. La acea dată, Consiliul Local Ploieşti 

a aprobat referatul întocmit de consilierii Toma T. 

Socolescu şi Ştefan Moţoi pentru achiziţionarea tablourilor 

Învierea de N. Vermont şi Sentinela de Octav Băncilă.   

Începând din acest an, preocuparea lui Socolescu 

pentru înfiinţarea pinacotecii s-a intensificat, cu scrisori 

către Primărie, pentru sedii şi dotări, soldate cu refuzuri 

iniţiale şi acceptări şi terminate, în final, cu instalarea ei, 

probabil între 18 şi 25 noiembrie 1931, în doar două săliţe 

modeste ale bibliotecii, care funcţiona în clădirea Băii 

Comunale
10

.  

Înfiinţarea acestui muzeu, numit în epocă Muzeul de 

Arte Frumoase, nu a trecut neobservată de presa locală, care 

nota următoarele: „...biblioteca şi muzeul sunt cele două 

iniţiative culturale şi artistice ale lui Socolescu în oraşul 

nostru”
11

.   

                                                 
9
 Mihai Apostol, Contribuţii la istoria culturii ploieştene, Ploieşti, 

Comitetul pentru Cultură şi Artă al Judeţului Prahova, 1973.  
10

 Nicolae Dumitrescu, Constantin Ilie, Columne peste timp, Ploieşti, 

Editura Ploieşti-Mileniul III, 2010,  p. 152. 
11

 „Ploieştii”, an  XI, nr. 455-456,ed. II/3  oct. 1932, apud Mihai Apostol, 

op. cit., p. 60. 
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A urmat, apoi, o activitate intensă desfăşurată de 

Toma T. Socolescu pentru înzestrarea muzeului cu noi piese 

valoroase, în paralel cu strădania de a obţine un nou sediu, 

capabil să satisfacă nevoile de depozitare şi de expunere a 

tablourilor şi sculpturilor. La începutul anului 1932, cu 

acceptul primăriei, arhitectul Toma T. Socolescu a întocmit 

proiectul Muzeului de Arte Frumoase
12

, prin amenajarea 

unor spaţii în vechea Primărie. Din motive necunoscute 

lucrarea nu a fost realizată.  

Consecvent idealurilor sale, arhitectul n-a cedat. 

Prin  cererea 029321/18 oct. 1937 el a înaintat Primăriei 

Ploieşti o propunere de contract şi programul necesar pentru 

construirea unui Palat Cultural, cuplat cu Palatul Primăriei. 

Într-unul din punctele programului era prevăzut: „ 2. local 

pentru Aşezământul Cultural „Nicolae Iorga”, sală de 

bibliotecă, muzeu, pinacotecă depozite de cărţi, dependinţe 

şi o sală de expoziţii”.  Primăria l-a discutat, a cerut un 

studiu şi un concurs, dar totul a rămas  nefinalizat
13

. 

Îmbogăţindu-se continuu, muzeul a fost mutat 

parţial, în anul  1939, în casa Răiciulescu, din Piaţa Cuza şi 

a fost inaugurat la 15 iulie 1939. Atunci, profesorul arhitect 

Toma T. Socolescu a ţinut o frumoasă cuvântare, în care, 

vorbind despre „modesta înfăptuire a Aşezământul Cultural 

„Nicolae Iorga”, a spus: „Începuturile ei datează din 1921, 

când s-a înfăptuit o mică Bibliotecă populară, care s-a 

dezvoltat repede, ajungând astăzi să posede vreo 15 000 

volume. Paralel cu această bibliotecă, am conceput şi 

realizat un Muzeu de Arte Frumoase moderne: pictură, 

                                                 
12

 Proiectul a fost cercetat de mine în arhiva prahoveană în anul 2011, 

fotografiat şi comentat în pagina 162 a  albumului, citat la nota nr. 2.  
13

 Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Prahova, Fond Primăria 

oraşului Ploieşti, dosar 124/ 1937, f . 1- 5. 
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gravură şi sculptură, originale şi reproduceri fotografice şi 

în culori, ca şi diferite mulaje şi care se găsesc acum 

expuse în două localuri deosebite, în acesta fiind numai 

lucrări originale”
14

. 

Începutul celui de-al Doilea Război Mondial crează 

multe probleme şi Muzeului de Arte Frumoase
15

. Dintre 

acestea pot fi menţionate:  cererea de evacuare a celor două 

camere ale muzeului rămase la Baia Municipală, formulată 

de Primărie; înlăturarea, de către legionari, a firmei 

muzeului, care aparţinea  Aşezământului Cultural „Nicolae 

Iorga”, ca represalii împotriva marelui istoric.  

În aceste condiţii, publicul nu mai ştia dacă muzeul 

ploieştean mai funcţiona, iar  cadrele Aşezământului 

„Nicolae Iorga”, înspăimântate, au solicitat trecerea 

bibliotecii şi a muzeului în patrimoniul Primăriei Ploieşti, 

fapt care s-a şi întâmplat. 

În ciuda acestor vicisitudini, patrimoniul muzeului 

s-a îmbogăţit, treptat, cu noi piese valoroase, proces la care 

a contribuit şi Toma T. Socolescu, care era, alături de 

primar, membru în comisia de achiziţii a Primăriei Ploieşti. 

În această calitate, el a semnat ultimele achiziţii pentru 

muzeu, în mai 1943, deoarece, sub motivul intensificării 

războiului, muzeul a fost evacuat, la 10 iunie 1943, în 

comuna Cornurile
16

. 

Astfel şi-a încheiat profesorul arhitect Toma T. 

Socolescu rodnica activitate, prestată, timp de 23 de ani, 

pentru geneza actualului Muzeu Judeţean de Artă Prahova 

„Ion Ionescu-Quintus”, care a crescut continuu prin noi 

achiziţii şi donaţii. 

                                                 
14

 Toma T. Socolescu, op. cit.,  pp. 86, 87. 
15

 Mihai Apostol, op. cit., p. 70. 
16

 Ibidem, pp. 71, 72. 



 

14 

Toma T. Socolescu n-a acţionat de unul singur, în 

diversele etapele ale dezvoltării muzeului, el fiind 

înconjurat de prieteni şi colaboratori, în majoritate 

intelectuali de seamă ai Ploieştiului. Dintre aceştia pot fi 

menţionaţi: avocatul Nicolae Pârvulescu, avocatul, 

epigramistul şi omul politic Ion Ionescu-Quintus, scriitorul  

şi profesorul I. A. Bassarabescu, profesorul Dumitru 

Munteanu-Râmnic, profesorul Aurel Şuluţiu, farmacistul 

Corneliu Tacit, profesorul Nicolae Simache şi publicistul 

Haralambie  A. Mărgineanu. L-au ajutat şi primarii Ştefan 

Moţoiu, Gheorghe Ionescu şi Mircea Botez, cărora le-a 

mulţumit public, în anul 1939, la inaugurarea Muzeului de 

Arte Frumoase. 

Deşi erau adversari politici, Toma T. Socolescu a 

avut o relaţie de prietenie, mai deosebită, cu Ion Ionescu-

Quintus (1875-1933), pasionat colecţionar de artă, trecut la 

cele veşnice mult înainte de vreme. 

În luna noiembrie 2011, la Muzeul Judeţean de Artă 

„Ion Ionescu-Quintus” din Ploieşti, a fost deschisă o 

expoziţie promovată de un afiş intitulat: „PINACOTECA 

PLOIEŞTEANĂ - 80 DE ANI DE ISTORIE”   

 Cu această ocazie, în trei săli ale acestui muzeu 

ploieştean au fost expuse mai multe tablouri şi opere de artă 

valoroase, multe dintre ele achiziţionate de Toma T. 

Socolescu, fără a se face menţiunea cuvenită. În toată 

expoziţia nu era nici un cuvânt despre geneza muzeului 

(istorie, iniţiatori, donatori şi evoluţia acestuia). De la casa 

muzeului am cumpărat două pliante de prezentare, în care 

textul privind grupul de iniţiatori ai muzeului avea ierarhia 

schimbată, iar în sala numită „Seulescu-Stere”, erau expuse 

două tablouri din colecţia lucrărilor de artă a lui Ion 

Ionescu-Quintus. 
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 Mai târziu, citind „Expunerea de motive privind 

schimbarea numelui muzeului”, anexă la Hotărârea 

Consiliului Judeţului Prahova, nr. 188/23 dec. 2005, am 

constatat unele neconcordanţe faţă de informaţiile din 

scrierile lui Toma T. Socolescu referitoare la această  

colecţie. 

Pentru lămurirea acestor informaţii, neclare şi 

contradictorii, am solicitat Muzeului Judeţean de Artă „Ion 

Ionescu-Quintus”, prin anexa la scrisoarea nr. 302/18 martie 

2013, clarificarea acestora. Textul anexei era următorul: 

 

Profesorul arhitect  TOMA T. SOCOLESCU  şi Muzeul de 

Artă din Ploieşti ( perioada 1920- 1943) 
 

 Probleme de clarificat: 

 

 1. Dacă în colecţiile actualului muzeu se găsesc 

lucrări de artă semnate de Toma T. Socolescu şi de alţi 

membrii ai familiei sale (picturi, acuarele etc.)? Care sunt 

acestea? Când şi sub ce formă au fost achiziţionate? 

 

 2. Dacă în muzeu sunt opere de artă, create de alţi 

autori, donate de membrii familiei Socolescu? 

 

 3. Cum şi când a ajuns în tezaurul muzeului bustul lui 

T. T. Socolescu, intitulat Studiu-portret, (arh. Toma 

Socolescu), autor Alexandru Călinescu? S-a rectificat la 

CIMEC eroarea privind autorul lucrării, semnalată de mine, 

cu scrisoarea nr. 463/09 mai 2011, adresată muzeului?  

 T. T. Socolescu nu a fost niciodată sculptor. 

 

 4. În primul paragraf din pliantele de prezentare ale 

muzeului există următoarele prezentări: 
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    a) Text Ruxandra Ionescu:  

 „Pinacoteca Municipiului Ploieşti, înfiinţată în 

noiembrie 1931, urmare a eforturilor consecvente ale unui 

grup de intelectuali printre care arhitectul Toma T. 

Socolescu, juristul Ion Ionescu-Quintus, istoricul Dumitru 

Munteanu-Râmnic etc”. 

    b) Text Alice-Ana Necula:  

 „Pinacoteca Municipiului Ploieşti, înfiinţată în 

noiembrie 1931 în urma eforturilor consecvente ale unui 

grup de vază de intelectuali ploieşteni, între care avocatul, 

omul politic şi colecţionarul de artă Ion Ionescu-Quintus, 

arhitectul Toma T. Socolescu, istoricul Dumitru 

Munteanu-Râmnic etc”. 

  Când, cine şi de ce a schimbat poziţia în ierarhia 

membrilor fondatori? Ţinând seama de documentele din 

arhive
17

, de publicaţiile unor istorici şi de mărturiile scrise 

ale  lui T. T. Socolescu, care din ierarhia din cele două texte 

este cea  corectă? 

 

  5. Relaţiile între Toma T. Socolescu şi Ion Ionescu-

Quintus au fost cordiale, de prietenie şi de colaborare, aşa 

cum mărturiseşte Socolescu în Amintiri. 

 Dar despre frumoasa colecţie de artă a prietenului lui, 

printre altele, Socolescu a scris: 

 a) în anul 1937: „ Muzeul s-ar putea îmbogăţi mult, 

devenind astfel unul din cele mai valoroase muzee ale ţării, 

prin achiziţionarea, de mult aşteptată, a colecţiei I. 

Quintus”
18

. 

                                                 
17

 Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Prahova, Fond Primăria 

municipiului Ploieşti, dosarele 28/1930, 143/1932 etc. 
18

 M. Sevastos, op. cit.,  p. 817.  



 

17 

 b) în anul 1952: „Dacă situaţia materială i se 

îmbunătăţea, dorea s-o facă danie oraşului, creând astfel o 

pinacotecă de prim ordin. Dar…nu s-a putut realiza. O 

bună parte din colecţie a fost vândută de familie, care mai 

păstrează totuşi câteva lucrări de valoare. Primăria nu s-a 

învrednicit s-o cumpere integral, cum am stăruit sub câţiva 

primari, aşa că visul lui Quintus s-a spulberat”
19

. 

 

 Pe de altă parte, în penultimul paragraf din 

„Expunerea de motive”, anexată la „Hotărârea Consiliului 

Judeţului Prahova, nr. 188/ 23 dec. 2005”, se precizează: 

 „…Ion Ionescu-Quintus nu a precupeţit nici un efort 

pentru a obţine din partea autorităţilor ploieştene un 

important sprijin financiar care a permis îmbunătăţirea 

continuă a patrimoniul Pinacotecii, făcând şi donaţii din 

propria-i colecţie”. 

 

  Pentru clarificarea contradicţiei - între scrierile lui 

Socolescu şi afirmaţiile din Expunerea de motive - sunt 

necesare răspunsuri clare la următoarele întrebări: 

 Care sunt operele de artă ale colecţiei „Ion Ionescu-

Quintus” existente în patrimoniul muzeului actual? Când au 

intrat ele în patrimoniul muzeului? Sunt achiziţii sau donaţii? 

Cine au fost proprietarii lor, înainte de  intrarea în 

patrimoniul muzeului? 

 

 Constantin ILIE 

    15. 03. 2013 

(Anexă  la scrisoarea adresată Muzeului Judeţean de Artă 

„Ion Ionescu-Quintus”, din 302/18 martie 2013) 

 

                                                 
19

 Toma T. Socolescu, op. cit.,  p. 69. 



 

18 

 Până la data scrierii acestei lucrări nu am primit 

răspunsurile lămuritoare solicitate muzeului şi, 

necunoscându-i punctul de vedere, nu pot să fac nici un fel 

de comentarii.  

 Ştiu însă, că în inventarul muzeului existau, cel puţin, 

următoarele lucrări, care au aparţinut membrilor familiei 

Socolescu (donaţii sau achiziţii?): Casa lui Petre Ion 

Boiangiu din strada Ulieru din Ploieşti, acuarelă de T. T. 

Socolescu
20

, Trandafiri şi Goya, ulei de Gabriela 

Socolescu
21

, nora arhitectului, Mihai Viteazul
22

, de Toma N. 

Socolescu, tatăl.  

 

3. Muzeul de la Şcoala „arh. T. T. Socolescu”  

din comuna Păuleşti, judeţul Prahova 

 

Instaurarea regimului autoritar al regelui Carol al II-

lea, în anul 1938, a determinat desfiinţarea partidelor 

politice, înfiinţarea Frontului Renaşterii Naţionale şi 

numirea, în fruntea comunelor rurale, a unor primari 

proveniţi din rândurile demobilizaţilor cu cel mai mare grad 

sau al ofiţerilor de rezervă
23

. 

 În aceste condiţii, la 18 februarie 1938, profesorul 

arhitect Toma T. Socolescu a fost numit primar onorific al 

comunei Păuleşti, în care locuia din anul 1927. Având 

experienţa marilor realizări din Ploieşti, acesta propune spre 

aprobare un amplu program de sistematizare a localităţii.  

                                                 
20

 M. Sevastos; op. cit., între paginile 416 şi 417. 
21

 Har. A. Mărgineanu, N. Simache, Pinacoteca municipiului Ploieşti- 

catalog , Ploieşti, Imprimeria de Artă D. Miricescu, 1939. 
22

 N. Dumitrescu, C. Ilie, Columne peste timp, Ploieşti, Editura Ploieşti-

Mileniul III, 2010, p. 97. 
23

 Constantin Ilie, op. cit., p. 88. 
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În prezentarea programului, el scria: „Prin situaţia 

ei pitorească şi în apropierea industriei de petrol şi a 

municipiului Ploieşti [localitatea] ar putea fi transformată 

în sat model”. În cele 8 puncte ale programului, Socolescu 

propunea realizarea mai multor obiective, printre care se 

aflau „şcoală şi biserică nouă”
24

. A început să pună în 

practică programul, dar, în noiembrie 1940, datorită 

şicanelor legionare, a demisionat şi a părăsit comuna.  

A fost repus în funcţie, la cererea locuitorilor, la 28 

februarie 1942. Cu această ocazie, într-un raport adresat 

prefectului, Socolescu scria: „Vă asigur că voi depune, ca şi 

în trecut, întreaga mea capacitate de muncă complet 

dezinteresată, ca primar fără salariu şi ca arhitect gratuit, 

pentru înfăptuirea în cele mai bune condiţii a lucrărilor 

prezentate”
25

. S-a ţinut de cuvânt, aşa cum afirma, cu 

modestie: „În ultimii ani, în calitate de primar onorific şi 

nepolitic, am construit în comuna Păuleşti: Primăria cu 

dispensar şi jandarmerie, Şcoala primară, Baia populară, 

grajduri comunale, monument pentru eroi, 2 şosele din nou 

şi 5 poduri de stejar - trei în sat şi două la câmp, peste apa 

Dâmbului. Am înfiinţat la Şcoală muzeu şi bibliotecă, care 

în timpul războiului ultim s-a risipit”. 

Muzeul şi biblioteca cu care dotase Şcoala din 

Păuleşti sunt menţionate şi în declaraţia pe care profesorul 

arhitect Toma T Socolescu a dat-o, în apărarea sa, în faţa 

organelor de anchetă, la data de 21 iunie 1945
26

.  

                                                 
24

 Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Prahova, Fond Primăria oraş 

Ploieşti , dosar 199/1940, f. 2, 4, 5, 11. 
25

  Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Prahova, Fond Primăria 

comunei Păuleşti, dosar 5/1942, f.169, 170. 
26

 Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Prahova, Fond Prefectura 

judeţului Prahova, dosar  nr. 97/1945, f. 225-243. 
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Învăţătorul Toma L. Toma, unealtă a noului regim, 

care obţinuse înlocuirea lui Socolescu din funcţie, l-a acuzat 

pe acesta de criticarea reformei agrare şi de sabotarea 

obligaţiilor faţă de Comisia de Armistiţiu. Apărându-se, în 

declaraţia dată organelor de anchetă, Toma T. Socolescu 

scria: „Cât am fost primar, am dat o deosebită atenţie şcolii 

primare, i-am mărit terenul de la cca. 1 000 mp la aproape 

3 pogoane teren, le-am clădit şcoală primară cu tot 

mobilierul necesar, le-am făcut bibliotecă populară şi 

muzeu cu aproape toate cărţile şi tablourile din muzeu 

donate de mine şi totuşi cei care mă duşmănesc mai mult 

sunt învăţătorii, dintre care unul  e actualul primar”. 
 

 

În prezent, din muzeul şi biblioteca cu care 

profesorul-arhitect Toma T. Socolescu a dotat şcoala nouă, 

proiectată şi realizată de el, în anii  ’50, au mai rămas: 

tabloul La popas, pictat de prietenul său Toma Gh. 

Tomescu şi un dulap bibliotecă din lemn, frumos sculptat, 

dar fără cărţi, folosit pentru arhiva directorului.  

 
La popas 

Pictor Toma Gh. Tomescu 
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Tot acolo există şi biroul lui masiv, pe care îl 

moştenise de la unchiul său, arhitectul  Ion N. Socolescu şi 

pe care le-a donat şcolii. 
 

 

Acum, după 70 de ani, este greu de precizat câte vor 

fi fost şi unde s-au împrăştiat, în perioada 1945-1952, 

tablourile muzeului şi cărţile bibliotecii donate Şcolii din 

Păuleşti de Toma T. Socolescu, fost primar şi locuitor al 

acestei comune prahovene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Biblioteca donată de Toma T. 

Socolescu Şcolii din Păuleşti 

 
Biroul donat de Toma T. 

Socolescu Şcolii din Păuleşti 
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CAP. II. BUSTURILE PROFESORULUI 

ARHITECT TOMA T. SOCOLESCU 

 

Până în anul 2010, când s-a organizat comemorarea 

celor 50 de ani trecuţi de la moartea marelui ploieştean, 

imagine lui era o necunoscută pentru cei care îi preţuiau 

opera, dar mai ales pentru publicul larg. De atunci şi până 

astăzi, au apărut patru busturi care îi fixează amintirea în 

spaţiul public.Voi încerca, atât cât cunosc, să scriu câte ceva 

din istoria fiecăruia.    

 

1. Studiu portret arh. Toma Socolescu 

 

 Primul bust al lui 

Socolescu, cvasinecunoscut, 

există, de mai mulţi ani, în 

tezaurul Muzeului Judeţean 

de Artă „Ion Ionescu- 

Quintus”. Această sculptură, 

executată de sculptorul 

Alexandru Călinescu (1889- 

1979), este numită Studiu 

portret arh. Toma Socolescu.  

Studiul reprezintă, în 

bronz, imaginea profesorului 

arhitect Toma T. Socolescu, 

bine exprimată, cu o frunte 

lată, cu ochii expresivi, 

mustaţă scurtă, privire 

îngândurată şi profil bine 

conturat.  

 
 

Studiu portret arh. Toma 

Socolescu 

Sculptor Alexandru Călinescu 
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Bustul, publicat de CIMEC
27

 pe internet, ca bun 

cultural mobil, clasat în Patrimoniul Cultural Naţional, are 

următoarele detalii:  

 

Deţinător / Owner 
Muzeul Judeţean de Artă Prahova 

„Ion Ionescu-Quintus"- PLOIEŞTI 

Domeniu / Domain  Artă plastică 

Nr. inventar / Accession number 135 

Tip / Type Statuie 

Autor/Emitent / Author/Issuer Socolescu, Toma 

Titlu/Subtip / Title/Subtype 
Studiu – portret (arh. Toma 

Socolescu) 

Scoală / School Şcoala românească modernă 

Material Bronz patinat 

Tehnică / Technique Turnare 

Material/Tehnică (text)/ 

Material/Technique (text) 
Bronz patinat; turnare 

Dimensiuni / Dimensions 51x33x27cm 

Datare / Dating Nedatat 

Ordin de clasare / Classification 

order  
2345/02.08.2004 – Tezaur Poziţia 6 

Descriere / Description   

Lucrarea reprezintă portretul unui bărbat (Toma Socolescu). Figura este 

bărbătească, cu trăsături bine definite, expresia ochilor este spiritualizată, 

mustaţa scurtă, fruntea largă şi bombată, adâncită de începutul unei chelii, 

slujind toate la identificarea personajului. Chipul arhitectului conturează 

parcă efigia unei personalităţi împlinite, şi capătă calităţi monumentale. 

 

                                                 
27

http://clasate.cimec.ro/detaliu.asp?k=29B34E0066CC404EB8A7A56A

7DEF8E94, accesat la 25. 05. 2013. 

http://clasate.cimec.ro/detaliu.asp?k=29B34E0066CC404EB8A7A56A7DEF8E94
http://clasate.cimec.ro/detaliu.asp?k=29B34E0066CC404EB8A7A56A7DEF8E94
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Sculptorul ploieştean, Ştefan Macovei, a aflat, de pe 

internet, de existenţa acestui bust în muzeul prahovean. În 

vederea documentării pentru realizarea bustului lui 

Socolescu de la Păuleşti, la începutul lunii decembrie 2011, 

ne-am deplasat împreună la muzeu şi, cu aprobarea 

directorului muzeului, l-am cercetat şi l-am fotografiat. 

Cu această ocazie, am constatat că autorul bustului 

nu este Toma Socolescu, aşa cum este scris pe fişa de 

prezentare de la CIMEC. Se ştie că nici arhitectul Toma N. 

Socolescu (tatăl) şi nici arhitectul Toma T. Socolescu (fiul) 

nu au fost sculptori. Adevăratul autor este sculptorul 

Alexandru Călinescu, aşa cum este scris pe spatele 

sculpturii. Am sesizat eroarea atât muzeului deţinător, prin 

scrisoarea nr. 463/09 mai 2011, cât şi CIMEC- ului, prin 

telefon, dar ea n-a fost corectată până în momentul scrierii 

acestor rânduri.  

Nu ştiu când şi cum a ajuns acest studiu portret în 

muzeu, întrucât personalul de specialitate nu mi-a oferit nici 

o informaţie în acest sens. Ştiu însă că între arhitect şi 

sculptor au existat relaţii strânse. Pot emite ipoteza datării 

lui în jurul anului 1938. Atunci, Toma T. Socolescu, primar 

al comunei Păuleşti, i-a comandat sculptorului un basorelief 

din bronz, după cum reiese din chitanţa olografă semnată de 

sculptor pentru confirmarea plăţii: „17 500 lei am primit 

drept plată de la Primăria Comunei Păuleşti pentru  un 

basorelief în bronz, reprezentând soldat în ţinută de 

campanie, care urmează a fi aşezată pe soclul troiţei 

monument din acea comună”
28

. Semnează Al. Călinescu,  

B-dul Ferdinand 17, Bucureşti.    

                                                 
28

 Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Prahova, Fond Primăria 

comunei Păuleşti, dosar 5/1938, f. 257. 
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Troiţa, Monument al Eroilor din Păuleşti, proiectată 

de Toma T. Socolescu, realizată în lemn de sculptorul 

Pandele Marinescu din Ploieşti, cu basorelieful lui 

Călinescu pe soclu, a fost demontată, în anul 1958, de 

oamenii vechiului regim. În locul ei s-a montat actualul 

monument contradictoriu, care nu reprezintă eroii comunei. 

Rămăşiţele recuperate ale troiţei străjuiesc intrarea în 

cimitirul satului, iar basorelieful lui Călinescu, din păcate, a 

dispărut pentru totdeauna
29

.  

Relaţiile dintre cei doi au continuat, cel puţin până 

în anul 1943, atunci când  Socolescu, în calitate de membru 

al comisiei de achiziţie din cadrul Primăriei Ploieşti, 

preocupat de evoluţia muzeului, a achiziţionat de la 

Călinescu trei sculpturi
30

 (Portret de fetiţă, Masca şi 

Gândirea), lucrări existente în tezaurul muzeului, clasate ca 

bunuri mobile ale Patrimoniului Cultural Naţional
31

. 

Pentru a marca strădania şi contribuţia depusă de 

Toma T. Socolescu, între anii 1920-1943, la geneza 

Muzeului Judeţean de Artă „Ion Ionescu-Quintus”, am 

propus, prin scrisoarea menţionată anterior, ca o copie a 

acestui bust să fie expusă permanent în holul de intrare în 

muzeu. Acest gest, înfăptuit la împlinirea celor 130 de ani 

de la naşterea sa, ar reprezenta un omagiu de recunoştinţă 

adus principalului făuritor al Muzeului de Arte Frumoase 

din Ploieşti. La fel a procedat şi Biblioteca „Nicolae Iorga”,  

care a montat, în holul principal, un bust al principalului ei 

făuritor, care, nu întâmplător, a fost tot Toma T. Socolescu. 

                                                 
29

 Constantin Ilie, op. cit., pp. 128-134.  
30

  Mihai Apostol, op cit., p. 71. 
31

http://clasate.cimec.ro/detaliu.asp?k=29B34E0066CC404EB8A7A56A

7DEF8E94, accesat la 24. 05. 2013. 

http://clasate.cimec.ro/detaliu.asp?k=29B34E0066CC404EB8A7A56A7DEF8E94
http://clasate.cimec.ro/detaliu.asp?k=29B34E0066CC404EB8A7A56A7DEF8E94
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2. Bustul lui Toma T. Socolescu din faţa Halelor 

Centrale din Ploieşti 

 

Unul dintre obiectivele iniţiativei, menţionate în 

preambul, a fost şi realizarea unui bust memorial în Ploieşti, 

oraşul pe care profesorul arhitect l-a iubit toată viaţa. 

 În general, Primăria a acceptat iniţiativa, dar cu 

unele rezerve privind realizarea bustului, dintre care citez: 

„Propunerea privind realizarea unui bust al marelui arhitect 

este demnă de apreciat, dar susţinerea financiară pentru 

realizarea acestei lucrări trebuie aprobată de Consiliul 

Local al Municipiului Ploieşti. Criza economică ne obligă, 

însă să judecăm folosirea bugetului local...”. După o 

audienţă la primarul Andrei Liviu Volosevici, am reuşit să 

obţin promisiunea realizării bustului. 

 Timpul se scurgea rapid, comemorarea trecerii în 

eternitate a lui Toma T. Socolescu se apropia, iar realizarea 

bustului, la timpul cuvenit, era pusă sub semnul întrebării. 

Nerăbdător, am cerut o audienţă la preşedinta Camerei 

Deputaţilor, Roberta Anastase, ca fiică a Ploieştiului, care, 

probabil, a intervenit şi a mai mişcat lucrurile. 

 Târziu, s-a înfiinţat o comisie de jurizare, condusă de 

criticul şi istoricul de artă Pavel Şuşară, având în 

componenţă, printre alţii, pe arhitectul Călin Hoinărescu  şi 

pe directorul Muzeului de Artă, Florin  Sicoie. Comisia a 

organizat primul concurs în luna iulie 2010, la care  s-au 

prezentat mai mulţi sculptori, majoritatea prahoveni, dar nici 

o lucrare n-a fost validată. Artiştii prahoveni au protestat 

împotriva competenţei juriului, dar fără succes. În luna 

august s-a reluat concursul, dar şi de această dată lucrările 

prahovenilor au fost respinse, câştigător fiind desemnat 

sculptorul Radu Ciobanu din Satu Mare. 
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Realizarea bustului a depăşit data comemorării 

decesului profesorului arhitect Toma T. Socolescu, 21 

octombrie 2010. Acesta a fost montat la 13 decembrie 2010, 

în piaţeta din  dreapta  faţadei Halelor Centrale, conform 

hotărârii autorităţilor locale, pe baza propunerii arhitectului 

Hoinărescu. Bustul lui Toma T. Socolescu a fost un dar de 

Crăciun oferit ploieştenilor de municipalitate.  

Monumentul a fost dezvelit festiv, în cadrul unei 

manifestări organizate de Primărie, în ziua de 14 ianuarie 

2011, în prezenţa sculptorului, a comisiei de jurizare şi a 

oficialităţilor. În cuvântul sau, vice-primarul Cristian 

Dumitru, l-a comparat pe Toma T. Socolescu, ca fiu al 

Ploieştiului, cu Ion Luca Caragiale şi Nichita Stănescu.  

 

 
 

Bustul lui Toma T. Socolescu din fala Halelor Centrale 

Sculptor  Radu Ciobanu 
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Bustul lui Toma T. Socolescu, realizat, de sculptorul 

Radu Ciobanu, din bronz turnat, are o secţiune la bază de 

60/70 cm şi o înălţime de 150 cm. Acesta este amplasat pe 

un soclu din piatră de Babadag, înalt de 200 cm, care poartă 

inscripţia:  

TOMA T. SOCOLESCU 

ARHITECT 

1883-1960 

Bustul reprezintă o imagine a profesorului arhitect, în 

anii maturităţii, trist, exprimând neliniştea omului anilor 

1950-1952, când a fost trimis în exil la Bucureşti. 

Se vede că pe soclu nu este menţionată şi calitatea de 

„profesor”, aşa cum îi plăcea  lui Socolescu să fie numit, 

după ce devenise, începând cu 1927, profesor la  Şcoala 

Superioară de Arhitectură din Bucureşti. Consider că este o 

eroare, pe care am sesizat-o, în scris, realizatorilor, dar care 

n-a fost corectată până acum. 

După opinia mea şi a altor ploieşteni, locul de 

amplasare al bustului ar fi fost mai potrivit în Piaţa Mare din 

faţa Halelor Centrale, proiect al primarul Socolescu, numită 

„Piaţă a legumelor şi fructelor”, proiectată în ultima zi a 

mandatului de primar al Ploieştiului, în anul 1920
32

. 

Începând din luna octombrie 2011, aceasta se numeşte 

„Piaţa profesor arhitect Toma T. Socolescu”
33

. 

În jurul bustului s-a executat, după montaj, un pavaj 

neinspirat, acum deformat, din piatră cubică, cu pavele de 

bazalt, provenite din recuperări stradale. 

                                                 
32

 Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Prahova, Fond Primăria 

oraşului Ploieşti, dosar nr. 18/1920, f. 4, 5. 
33

 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti, nr. 373/ 28.10. 

2011. 
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Cu toate aceste mici imperfecţiuni, bustul  readuce în 

actualitate personalitatea profesorului arhitect Toma T. 

Socolescu. Prezenţa sa reprezintă un semn de omagiu din 

partea celor care-i cunosc opera, dar şi un prilej de reflecţie 

pentru cei care nu l-au cunoscut şi încearcă să afle câte ceva 

despre realizările acestui mare om de cultură ploieştean. 

 

3. Bustul din curtea Şcolii Gimnaziale „Arhitect T. T. 

Socolescu” din comuna Păuleşti, judeţul Prahova 

 

Deşi timpul a trecut cu repeziciune, locuitorii 

comunei Păuleşti nu l-au uitat pe primarul lor din anii 1938-

1940 şi 1942-1945. Un moment prielnic l-a reprezentat 

prima sărbătorire a „Zilei comunei Păuleşti”, din 2009, când 

am lansat ideea realizării unui bust al unicului primar 

onorific din istoria localităţii.  

Reacţia autorităţilor a fost pozitivă, primarul Ion 

Drăguşin, aflat atunci la primul mandat, m-a invitat, în iulie 

2010, să particip la o şedinţă a Consiliului Local. În plenul 

şedinţei, am prezentat realizările primarului arhitect, din anii 

1938-1945, solicitând aprobarea şi finanţarea unui bust în 

memoria acestuia. Propunerea a fost aprobată în unanimitate.  

Pentru a transpune în practică acest deziderat, 

Primăria Păuleşti şi Consiliul Local au trecut la acţiune prin: 

întocmirea documentaţiei, finanţarea proiectului, executarea 

soclului din beton armat şi placarea acestuia, angajarea 

sculptorului.  

Frumosul bust a fost realizat de sculptorul Ştefan  

Macovei din Ploieşti. El a fost montat în curtea Şcolii 

Gimnaziale „Arhitect T. T. Socolescu”, din satul Păuleşti, 

ctitorie parţială a arhitectului, fiind dezvelit la 28 mai 2011, 

de ziua comunei, redenumită atunci „Sărbătoarea cireşelor”. 
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 La ceremonie au participat numeroşi invitaţi din 

Ploieşti şi Păuleşti, printre care se afla şi preşedintele 

Consiliului Judeţului Prahova, inginerul Mircea Cosma.  

 

 
 

Inaugurarea Bustului arhitectului Toma T. Socolescu din Păuleşti 

 

 Este un ansamblu compoziţional alcătuit din soclu şi 

bust, cu înălţimea totală de 305 cm. Soclul este din beton 

armat, cu înălţimea de 240 cm şi secţiunea de 90/110, placat 

cu granit de culoare închisă. Bustul, turnat în bronz, are 

înălţimea de 165 cm şi secţiunea de 70/120 cm. El este 

completat cu o mână şi o planşă, cu câteva arcade, elemente 

caracteristice operei arhitectului. Sculptura evidenţiază 

imaginea unui om matur, deschis, optimist şi vizionar, din 

perioada de vârf a operei sale. Bustul va aminti elevilor 

şcolii şi fiilor comunei despre marele lor binefăcător. 
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Bustul arh. Toma T. 

Socolescu din Păuleşti 

Sculptor Ştefan Macovei 

 

 Acum, cu prilejul împlinirii celor 130 de ani de la 

naşterea profesorului arhitect Toma T. Socolescu, cei doi 

edili ai Primăriei Păuleşti, primarul Ion Drăguşin şi 

viceprimarul Tudor Sandu, au comandat o placă memorială 

cu efigia înaintaşului lor care, vizionar, a început 

modernizarea comunei în secolul trecut. Placa din marmură, 

cu efigia din bronz, executată de sculptorul Ştefan Macovei, 

va fi montată pe peretele Primăriei Păuleşti, într-un cadru 

festiv. 

 

  

 

 

 

 
Placa memorială cu efigia lui Toma 

T. Socolescu din Păuleşti 

Sculptor Ştefan Macovei 
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4. Bustul din holul de intrare în Biblioteca Judeţeană 

„Nicolae Iorga” din Ploieşti. 

 

Până prin anul 2009, pe unul din holurile Bibliotecii 

„Nicolae Iorga” erau expuse mai multe busturi ale unor 

intelectuali, care au avut legătură cu dezvoltarea acestei 

prestigioase instituţii. Dintre ele lipsea cel al profesorului 

arhitect Toma T. Socolescu, principalul fondator al acesteia, 

în anul 1920. La inaugurarea ei, la 20 martie 1921, el a spus, 

printre altele: „Cei câţiva care credem în puterea cărţilor 

bune ne-am gândit că măcar azi, în România întregită şi la 

100 de ani după Tudor din Vladimiri Liberatorul, e timpul să 

creăm, şi în oraşul acesta, un mic focar de cultură, de 

liberare a minţilor de sub acele lanţuri grele ale celei mai 

groaznice sclavii, sclavia ignoranţei, o bibliotecă populară 

pentru cei săraci, pentru cei umili, care sunt şi cei mai mulţi 

în cuprinsul acestei ţări”
34

 . 

Am semnalat această lipsă directorului instituţiei, 

profesorul Nicolae Boaru, căruia, în vreme de criză, îi era 

greu să găsească un finanţator. Mai târziu, după ce sculptorul 

Ştefan Macovei terminase bustul de la Păuleşti, în urma unei 

discuţii inspirate, acesta a hotărât ca, după modelul acelui 

bust, să creeze unul similar, copiindu-i numai portretul, pe 

care să-l ofere gratuit bibliotecii. O întâlnire comună, în 

atelierul sculptorului, a „bătut în cuie problema”. Cu prilejul 

vizitei, directorul bibliotecii a acceptat darul şi 

amplasamentul propus, solicitând sculptorului să reabiliteze 

şi bustul existent al istoricului Nicolae Iorga, patronul 

bibliotecii, care fusese realizat, cu mulţi ani în urmă, de 

sculptorul Nicolae Kruch şi era degradat.  

                                                 
34

 „Ploieştii”, nr. 33/1921. 
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 Generosul sculptor, Stefan Macovei, a început să 

lucreze şi, după câteva luni, a predat bibliotecii cele două 

busturi: noul bust, din ipsos, care îl reprezintă pe profesorul 

arhitect Toma T. Socolescu, cu înălţimea de 50 cm, adaptat, 

pentru interior după cel creat la Păuleşti, precum şi bustul 

reabilitat al lui Nicolae Iorga. 

 

 

 

 

 

 
 

Bustul lui Toma T. Socolescu, 

de la Biblioteca „Nicolae Iorga” 

Sculptor Ştefan Macovei 

 
 

Bustul lui Nicolae Iorga, de la 

Biblioteca „Nicolae Iorga” 

Sculptor Nicolae Kruch 
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CAP. III. PRIETENIA DINTRE NICOLAE IORGA  

ŞI TOMA T. SOCOLESCU 

 

Încă din timpul liceului, Toma T. Socolescu a citit 

„Neamul Românesc”, făcând cunoştinţă cu scrierile şi ideile 

profesorului Nicolae Iorga (1871-1940), de care a rămas 

apropiat toată viaţa. După anul 1901, fiind student la 

Arhitectură, Socolescu s-a întâlnit cu marele istoric şi  a 

început, în paralel, să audieze, cursul liber de Istoria 

literaturilor universale, pe care marele istoric îl preda la 

Universitate
35

. Vigoarea cu care Iorga a protestat, în 1906, 

solidar cu o parte din intelectualii vremii, apărând limba 

română, în scrieri şi conferinţe ţinute în faţa studenţilor, l-a 

cucerit definitiv pe Socolescu şi l-a transformat  într-un 

discipol devotat al acestuia. 

Prin anul1907, profesorul Nicolae Iorga s-a mutat la 

Vălenii de Munte. Aici, a cumpărat o casă veche, atestată din 

secolul al XVIII-lea. Socolescu se angajează să i-o renoveze, 

în mai multe etape, fiind încă student. În jurul anului 1910, 

casa a devenit o locuinţă confortabilă şi încăpătoare, în care 

au fost găzduiţi principele Carol şi pe principesa Elisabeta, 

atunci copii, care au asistat la cursurile profesorului.  Mai 

târziu, clădirea a devenit Casă memorială ”Nicolae Iorga”, în 

care, printre exponate, există şi creaţii ale lui Socolescu, 

donate prietenului lui: 

- un scaun din lemn, dintr-o colecţie de 12 bucăţi, 

răspândită la rude şi la  alţi prieteni; 

- acuarela Casă veche românească din strada Şt. 

Greceanu
36

. 

                                                 
35

  Toma T. Socolescu, op. cit., p. 26. 
36

  M. Sevastos, op. cit., pp. 544-555. 
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 Tot în acei ani, studentul a făcut şi o schiţă de plan 

pentru o sală de cursuri în care a început să-şi desfăşoare 

activitatea, din 1908, Universitatea de Vară. După anul 1911, 

când Socolescu a devenit arhitect, relaţiile dintre cele două 

personalităţi au devenit mai strânse. În Amintiri arhitectul 

scria: „Într-o împrejurare pe când îl conduceam pe profesor 

cu automobilul la Văleni, pe drum mi-a propus ca în ziua 

acea chiar să ţin şi eu un curs la misionare, despre „Cum se 

construieşte o casă” şi fiindcă dorinţele sale erau pentru 

mine ca şi ordine, l-am susţinut”
37

. 

S-au întâlnit la începutul Primului Război Mondial la  

Bucureşti, când au discutat despre „nenorocirea de la 

Turtucaia”, dar şi la Iaşi, în redacţia „Neamului românesc”. 

În timpul întâlnirilor, Nicolae Iorga aducea critici guvernului 

cu privire la pregătirea şi desfăşurarea războiului
38

. 

În 1918, arhitectul Toma T. Socolescu i-a proiectat, 

în oraşul Sinaia, o locuinţă românească tradiţională, aşezată 

într-o zonă liniştită, străjuită de brazi falnici, aşa cum şi-a 

dorit-o profesorul Iorga. Din această locuinţă, marele istoric 

a fost ridicat de legionari, în seara zilei de 27 noiembrie 

1940, după care a fost asasinat la Strejnic, lângă Ploieşti.  

După război, Toma T. Socolescu l-a însoţit, o lungă 

perioadă, pe Nicolae Iorga în politica vremii. Prin anul 1918, 

el a devenit membru al Partidului Naţionalist Democrat, 

condus de Nicolae Iorga. Despre legăturile sale cu iorghiştii, 

Socolescu spunea: „am fost rugat stăruitor de către 

iorghiştii locali să primesc însărcinarea de primar al 

oraşului Ploieşti. Cum eram în legături de prietenie cu 

profesorul Iorga, după unele ezitări, am primit”
39

.  

                                                 
37

 Ibidem, p. 44. 
38

 Ibidem, p. 57, 76, 77. 
39

 Ibidem, p. 85.  
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Apoi, devine consilier local în Ploieşti (1926-1929), 

deputat de Prahova în guvernarea Iorga (1931-1932) şi, după 

anul 1938, este recomandat de profesorul Iorga în funcţia de 

primar al comunei Păuleşti. 

Anul 1920 aduce, ca dar Ploieştiului, la iniţiativa 

unui grup de oameni de cultură, prezidat de arhitectul Toma 

T. Socolescu, Asociaţia Aşezămintele Culturale „Nicolae 

Iorga”. Aceasta avea două componente: Biblioteca, 

inaugurată în 1921 şi Pinacoteca, din anul 1931, realizări 

culturale ploieştene, desfăşurate în paralel cu acţiunile 

culturale ale mentorului său, de la Vălenii de Munte. 

Drumurile celor doi oameni de cultură s-au 

intersectat adesea în cadrul cercetărilor istorice, mai ales 

după anul 1926, când arhitectul Socolescu a devenit membru 

al Comisiei Monumentelor Istorice, condusă de profesorul 

Iorga. În acest context, în anul 1929
40

, s-au deplasat 

împreună la bisericuţa veche din Ploieştiori, propunând  

restaurarea şi transformarea acesteia într-un mic muzeu 

etnografic şi bisericesc al regiunii. Din păcate, propunerea 

nu s-a realizat.  

În anul 2009, într-o vizită de documentare la acest 

obiectiv, am găsit, în locul bisericii monument istoric, o 

construcţie ruinată, avariată de cutremure şi neîngrijită. Pe 

fondul neglijenţei autorităţillor locale şi centrale, după anul 

1998, aceasta, împreună cu terenul, a intrat în proprietate 

privată „prin retrocedare”(?). Din biserică rămăsese doar o 

parte din zidăria exterioară, degradată şi acoperita de rugi de 

mure. Sub aceeaşi rugi, în exterior, se află şi mormântul lui 

Ion Georgescu Obrocea, fost primar al Ploieştilor, prin anii  

’30, ai secolului trecut.  

                                                 
40

 M. Sevastos,  op. cit., p. 210. 
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În anul 1930, profesorul Iorga i-a cerut arhitectului să 

întocmească un proiect al unei o locuinţe de vară în Vălenii 

de Munte pentru Principesa Elena, mama tânărului Principe 

Mihai, prezentă la punerea pietrei fundamentale. La dejunul 

organizat, cu acest prilej, a participat şi arhitectul clădirii, 

aşa după cum afirmă el însuşi, „ca prieten al familiei 

Iorga”
41

. Într-un comentariu, din lucrarea O viaţă de om aşa 

cum a fost, profesorul Iorga confirmă această prietenie, 

subliniind că aceasta se realizase „după planurile 

arhitectului prieten, care e d. Toma Socolescu, care mă 

ajutase gratuit şi pentru noua clădire de la Misionare”
42

.  

Ca semn de preţuire a operei scrise a arhitectului, pe 

volumul Arhitectura în Ploieşti. Studiu istoric, publicat de 

Editura „Cartea Românească”, în anul 1938, marele istoric a 

scris: „Lucrarea d-lui Toma Socolescu, care a dat oraşului 

său clădiri vrednice de cetăţile de artă ale Apusului, 

prezintă o parte mare din moştenirea, din fericire păstrată 

încă, a trecutului. Frumoasele ilustraţii, bine alese, 

desăvârşesc această preţioasă presintare. Orice iubitor al 

vechilor noastre tradiţii artistice va saluta cu mulţămire 

această contribuţie, adusă cu înţelegere şi iubire”.  

 Pornind de la experienţa sa ploieşteană, Socolescu  

s-a preocupat şi de viaţa culturală a comunei Păuleşti, al 

cărei locuitor şi primar a devenit.  Aici a înfiinţat, în 1938, 

Căminul Cultural „Nicolae Iorga”
43

, al cărui preşedinte a fost 

până în anul 1945. Căminul a purtat numele istoricului până 

în anul 1956, când  acesta a fost redenumit „1 Mai”. 

                                                 
41

 Toma T. Socolescu, op. cit., p. 44. 
42

 Nicolae Iorga, O viaţă de om aşa cum a fost, Bucureşti, Editura 

Minerva, 1981, p.144.  
43

 Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Prahova, Fond Primăria 

comunei Păuleşti, dosar  nr. 5/1942, f. 196. 
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Toma T. Socolescu participa frecvent la cursurile 

Universităţii de Vară, din Vălenii de Munte, ţinând 

conferinţe de specialitate. Ultima întâlnire dintre cei doi 

prieteni a fost în  vara anului 1940, după cedarea Basarabiei 

şi a Bucovinei de nord către Uniunea Sovietică. Atunci, 

profesorul Iorga a rostit ultima lui cuvântare, cutremurat de 

pierderea acestor părţi din teritoriul României
44

. Peste câteva 

luni, profesorul a fost răpus de gloanţele legionarilor. 

 La Păuleşti, în aceeaşi seară, câţiva legionari au 

încercat să-l aresteze şi pe profesorul arhitect Toma T. 

Socolescu, prieten al marelui istoric. Acesta a fost salvat de 

sătenii al căror primar fusese, până în urmă cu 10 zile, când 

fusese înlocuit din funcţie de regimul legionar
45

. 

În anul 1942, Toma T. Socolescu, redevenit primar al 

comunei Păuleşti, a proiectat şi executat o parte din 

frumoasa şcoală, care astăzi îi poartă numele. Ca un omagiu 

faţă de prietenul său, dispărut tragic, în bugetul pe anul 

1944/1945, în două planuri financiare consecutive ale 

comunei, la „Diverse”, a alocat sumele de 80 000 şi 500 000 

lei pentru „Bustul profesorului N. Iorga, patronul Şcolii şi al 

Căminului Cultural
46

. Socolescu intenţiona ca acesta să fie 

amplasat în faţa Şcolii din Păuleşti, care urma să poarte 

numele marelui istoric. Războiul, instaurarea regimului 

totalitar şi înlocuirea forţată din funcţie, a doua  oară, i-au 

zădărnicit primarului Toma T. Socolescu  bunele intenţii şi 

strădaniile acestuia. 

                                                 
44

 Toma T. Socolescu, op. cit., p. 44. 
45

 C. Ilie, op. cit., p. 148. 
46

 Serviciul Judeţean Arhivelor Naţionale Prahova, Fond Primăria 

comunei Păuleşti, dosar nr. 2/1945, f. 1, 3. 
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Busturile lui Toma T. Socolescu şi Nicolae Iorga  

De la Biblioteca Judeţeană „Nicolae Iorga din Ploieşti 

 

Simbolic, după 72 de ani, cei doi prieteni s-au 

reîntâlnit, dincole de moarte, în holul Bibliotecii „Nicolae 

Iorga”, spre a aminti generaţiei actuale veşnicia  prieteniei şi 

a nemuritoarelor lor opere. Meritul pentru decorarea 

frumosului hol, cu busturile celor două personalităţi, revine 

sculptorului Ştefan Macovei pentru realizarea artistică şi 

directorului  Nicolae Boaru pentru acceptare şi găzduire. 
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EPILOG 

 

Cercetările efectuate, în perioada 2010-2013, în 

fondurile Serviciului Judeţean al Arhivelor Naţionale 

Prahova, au depistat informaţii referitoare la activitatea 

profesorului arhitect Toma T. Socolescu în circa 70 de 

dosare, care merită să fie cercetate. Un inventar cu rezumatul 

acestora există la Societatea Culturală Ploieşti-Mileniul III. 

Cu toate acestea, mai rămân, în continuare, alte 

necunoscute referitoare la activitatea lui Toma T. Socolescu:   

a. Monografia, scrisă de Socolescu, privitoare la 

arhitectul Ion Mincu, rămasă în manuscris, în biblioteca 

Facultăţii de Arhitectură din Bucureşti; 

b. Studiul critic al arhitectului, din anul 1959, privind 

sistematizarea centrului oraşului Ploieşti, aflat în arhiva 

familiei din Paris
47

, pe care, cu toate insistenţele mele, 

moştenitorii refuză să-l facă public; 

c. Răspunsurile la întrebările adresate Muzeului 

Judeţean de Artă „Ion Ionescu-Quintus, prin scrisoarea mea 

nr. 302/18 martie 2013, privind elucidarea unor aspecte 

necunoscute referitoare la geneza acestuia. 

Sper ca aceste necunoscute, împreună cu altele care 

se vor mai ivi, să fie rezolvate, în viitor, de alţi cercetători, 

astfel încât opera şi realizările marelui fiu al Ploieştiului să 

fie cunoscute şi apreciate la adevărata lor valoare. 

 

 

 

                                                 
47

 http://ro.wikipedia.org/wiki/Toma_T._Socolescu  Alte referinţe, nr. 18, 

pct. 2, accesat la 25. 05. 2013. 



 

41 

BIBLIOGRAFIE  

 
1. Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Prahova: Fond 

Prefectura judeţului Prahova, dosar  nr. 97/1945; Fond 

Primăria municipiului Ploieşti, dosar 18/1920, 119/1928,  

28/1930, 46/1931, 142 bis/1932, 143/1932, 23/1934, 31/1936, 

124/1937, 449/1939, 37/1940, 199/1940, 53/1943; Fond 

Primăria comunei Păuleşti, dosar  5/1938, 5/1942, 2/1945; 

Sfatul Popular  al  comunei  Păuleşti, dosar 12/1953-1957. 

2. APOSTOL, Mihai, Contribuţii la istoria culturii ploieştene, 

Ploieşti, Comitetul pentru Cultură şi Artă al Judeţului 

Prahova, 1973.  

3. DUMITRESCU, Nicolae, ILIE, Constantin, Columne peste 

timp, Ploieşti, Editura Ploieşti-Mileniul III, 2010. 

4. *** Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti, nr. 

373/ 28.10. 2011. 

5. ILIE, Constantin, Păuleştii din  Prahova. Repere 

monografice, comentarii, amintiri, Ploieşti, Editura Ploieşti-

Mileniul III, 2013. 

6. IORGA, Nicolae, O viaţă de om aşa cum a fost, 

Bucureşti, Editura Minerva, 1981.  

7. MACRI, Zina şi Ionuţ, Toma T. Socolescu, arhitect 

român, Bucureşti, Editura Caligraf Design, 2011. 
8. MĂRGINEANU, Har. A., SIMACHE, N. S, Pinacoteca 

municipiului Ploieşti-catalog, Ploieşti, Imprimeria de Artă D. 

Miricescu, 1939. 

9. SEVASTOS, M., Monografia oraşului Ploieşti, Bucureşti, 

Tipografia Cartea Românească, 1937, ediţia anastatică, 2002. 

10. SOCOLESCU, Toma T., Amintiri, Bucureşti, Editura Caligraf  

Design, 2004. 

11. http://clasate.cimec.ro/detaliu.asp?k=29B34E0066CC404EB8

A7A56A7DEF8E94, accesat la 25. 05. 2013. 

12. http://ro.wikipedia.org/wiki/Toma_T._Socolescu, accesat la 

25. 05. 2013. 

 

http://clasate.cimec.ro/detaliu.asp?k=29B34E0066CC404EB8A7A56A7DEF8E94
http://clasate.cimec.ro/detaliu.asp?k=29B34E0066CC404EB8A7A56A7DEF8E94
http://ro.wikipedia.org/wiki/Toma_T._Socolescu


 

42 

 

CUPRINS 
 

 Cuvânt înainte ................................................................ 5 

 

Cap. I Contribuţia lui Toma T. Socolescu la geneza unor 

muzee prahovene ................................................................ 7 

1. Muzeul regional etnografic sau „Muzeul Prahovei .. 7 

2. Muzeul de Arte plastice, Pinacoteca sau Muzeul de 

Arte frumoase ......................................................... 10 

3. Muzeul de la şcoala „arh. T. T. Socolescu” din 

comuna Păuleşti, judeţul Prahova .......................... 18 

 

Cap. II Busturile profesorului arhitect Toma T. 

Socolescu ........................................................................... 22 

1. Studiu portret arh. Toma Socolescu ....................... 22 

2. Bustul lui Toma T. Socolescu din faţa Halelor 

Centrale din Ploieşti ..................................................... 26 

3. Bustul din curtea Şcolii Gimnaziale „Arhitect T. T. 

Socolescu” din comuna Păuleşti, judeţul Prahova ....... 29 

4. Bustul din holul de intrare în Biblioteca Judeţeană 

„Nicolae Iorga” din Ploieşti ......................................... 32 

 

Cap. III Prietenia dintre Nicolae Iorga şi Toma T. 

Socolescu ........................................................................... 34 

 

Epilog ........................................................................... 40 

Bibliografie .................................................................  41 

 

 

 


