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Cuvânt înainte 

 

Una din clădirile simbol ale Ploieştiului este, fără 

nicio îndoială şi Casa Luca Elefterescu, o clădire 

monument istoric de secol XIX, cea care de aproape o 

jumătate de 

secol găzduieşte 

fascinantul 

Muzeu al 

Ceasului. 

”Muzeul 

Ceasului” din 

Ploieşti, unica 

instituţie 

muzeală de 

acest fel de la 

noi din ţară, şi 

care se află în 

centrul oraşului într-un imobil declarat monument 

istoric. Timpul se scurge lent (dar ireversibil) între 
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pereţii săi, în sunetul mecanismelor vechi de sute de ani 

şi al melodiilor ce se aud la ore fixe din bătrânele 

orologii. Nimic nu mai aduce aminte de dinamismul şi 

de tumultul vremurilor în care această casă a avut alţi 

proprietari. Acum Casa Luca Elefterescu este înscrisă 

în Lista Monumentelor Istorice din România, având 

codul de catalog PH-II-m-A-16296, fapt care ar trebui 

să-i confere, teoretic, protecţie şi siguranţă din punct de 

vedere al integrităţii sale arhitectonice. 

Dar fiindcă toate cărţile care vorbesc despre Casa 

Luca Elefterescu se referă la Muzeul Ceasului, la istoria 

Ploieştiului, la arhitectura secolului al XIX-lea, la 

orologerie, sau la omul politic Luca Elefterescu, 

subsemnatul, al dumneavoastră Robert Codescu, a 

considerat că spectaculoasa clădire Casa Luca 

Elefterescu, merită să-i fie dedicată o carte întreagă, 

motiv pentru care, acum citiţi aceste rânduri.  

Însă vă rog respectuos să aveţi în vedere că 

semnatarul acestor rânduri nu este arhitect, istoric sau 

scriitor ci doar un umil ploieştean fermecat şi fascinat 
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de oraşul său şi de aceea, pe alocuri, scrierea s-ar putea 

să fie lipsită de explicaţii de specialitate. 

Totodată această carte a fost scrisă cu un scop 

precis şi anume se doreşte a fi prima dintr-o serie de 

cărţi dedicate caselor Ploieştilor. Pentru că scop asta 

înseamnă Seria Casele Oraşului Ploieşti, acum 

dacă citiţi aceste rânduri pot să spun că primul pas a 

fost făcut prin publicarea acestui modest material, care 

se doreşte a fi un deschizător de drum. Al 

dumneavoastră acelaşi Robert Codescu ! 
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SECOLUL AL XIX-LEA 

Se poate spune că, istoria Casei Luca Elefterescu 

începe undeva în anul 1853 atunci când se năştea, la 

Bucureşti, Luca Elefterescu cel care va deveni 

magistrat, deputat şi prefect de Prahova. 

Ideea construirii acestui imobil apare spre 

sfârşitul secolului al XIX-lea după ce între 1872 – 

1883, având rolul de a lega Gara de Sud de centrul 

orașului, Bulevardul Independenței a devenit spaţiul 

urban unde elita locală dorea să îşi construiască noi 

reşedinţe. Una dintre casele care atrăgeau atenţia era şi 

cea construită în stil neo-gotic ridicată de Luca 

Elefterescu, liderul conservatorilor prahoveni, de la 

acea vreme, fost deputat şi prefect al judeţului. Data 

construcţiei precum şi numele celui ce a realizat 

planurile clădirii sunt incerte, cel mai probabil fiind 

opera unui arhitect sas de undeva din zona Braşovului 

din penultima decadă a secolului al XIX-lea.  
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Se pare însă că primele demersuri, în vederea 

ridicării unei locuinţe proprii, încep undeva în anul 

1884, atunci când (potrivit Arhivelor Naţionale Jud. 

Prahova PH-F-00002-2-1884-178 Dosar căsătorie: 

Luca C. Elefterescu cu Elena Ştefan Nicolau, 1884), 

prim-procurorul Tribunalului Prahova Luca Elefterescu 

se căsătoreşte cu Elena Ştefan-Nicolau, din familia 

Ştefan Nicolau, familie care i-a dat pe Ştefan Gh. 

Nicolau şi pe Ştefan S. Nicolau cei care vor deveni 

medici de elită şi membrii marcanţi ai Academiei 

Române. 

Cert este că, de câteva decenii exista, peste drum, 

casa lui Radu Stanian (1840-1897), primar al 

Ploieştiului în mai multe perioade (Feb. 1883 – Iun 

1888, Ian.1890 -Nov. 1890,Ian. 1896 – Sept. 1897). Tot 

cam, în aceiaşi perioadă, medicul transilvănean I. 

Cloaje începe demersurile pentru construirea unei 

locuinţe, pe (actuala) strada Goleşti, la numărul 25, 

casă care va fi terminată spre sfârşitul secolului al XIX-

lea. Cele 3 clădiri (Casa Radu Stanian stil 



 7 

neoromânesc, Casa Luca Elefterescu stil neogotic şi 

Casa dr. I. Cloaje stil neobaroc), deşi realizate de 

arhitecţi şi constructori diferiţi, sunt construite într-o 

desăvârşită armonie şi simbioză arhitectonică.  



 8 

Despre istoricul familiei Elefterescu se păstrează, din 

păcate, foarte puţine date şi informaţii. În monografia 

din 1937, Mihail Sevastos amintea că Luca Elefterescu 

nu era ploieştean la origine, fără a indica de unde 

anume venea. O altă ipoteză spune că ar fi avut rădăcini 

greceşti, asta deoarece numele Elefterescu provine de la 

cuvântul grec ελευθερία (elefthería) care înseamnă 
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libertate", la care s-a adăugat sufixul românesc –escu, 

dar în lipsa unor documente istorice această teorie 

rămâne la stadiu de simplă presupunere. Licenţiat în 

drept, a fost avocat și (din 15 septembrie 1882), prim-

procuror în Ploieşti. A ieşit din barou şi s-a înscris în 

Partidul Conservator, 

ajungând preşedintele 

organizaţiei prahovene. S-a 

remarcat în poziţia de prefect 

de Prahova pe a avut-o mai 

mulţi ani, notabil fiind şi 

faptul că a fost deputat în anul 

1914. De numele său se leagă 

construirea Palatului de 

Justiţie, din Ploieşti (astăzi 

Palatul Culturii) și linia de 

cale ferată Ploieşti – Vălenii 

de Munte. 

Despre fiul său, 

Gheorghe Elefterescu, se ştiu şi mai puţine lucruri. A 
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absolvit, undeva în anul 1912 secţia Modernă a 

Liceului ”Sfinţii Petru şi Pavel” de aici din oraş (aşadar 

s-a născut în jurul anului 1895, poate chiar în această 

casă), iar mai târziu a avut funcţia de ministru, mai 

exact între 1942 – 1944. Totuşi istoricul ploieştean, 

Dorin Stănescu ne oferă câteva informaţii şi despre 

două (sau cele două) fiice ale fostului prefect 

conservator: Maria şi Elena Elefterescu au susţinut în 

1896 examenele la şcoala primară de fete numărul 1 din 

Ploieşti, după ce au urmat Institutul Familia. În ciuda 

lipsei evidente de înscrisuri oficiale, câteva publicaţii 

ale vremurilor trecute (”Gazeta Poporului”,”Prahova”, 

”Timpul”, etc.), inserează diferite materiale gazetăreşti, 

în care se pomenesc acţiuni şi fapte ale conservatorului 

Luca Elefterescu. Punând informaţiile cap la cap şi 

dând veridicitate acestor articole, reuşim totuşi să aflăm 

multe lucruri despre ctitorul acestei minunate clădiri 

Luca Elefterescu.  

În anul 1895 Ion Luca Caragiale, scria în ”Gazeta 

Poporului” Nr.236 19 noiembrie/1 decembrie un articol 
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în care-l menţiona pe Luca Elefterescu, un articol 

intitulat “Un adevăr pravoslavnic de la Luca 

Elefterescu citire: ”, în care se scria: “Pravoslavnicii 

adevăraţi, cînd au pe cineva bolnav în casă, pe care nu-l 

mai tămăduie nici un leac, aleargă la ajutorul maslului – 

maslul, cînd e bolnavul beteag la corp, iar moliftele 

marelui Vasile, cînd e beteag la cap. Un adevărat 

pravoslavnic – şi-l fericim pentru aceasta – este fostul 

prefect de Prahova, domnul. Luca Elefterescu, care în 

loc să reclame la Carvasara, după obiceiul boieresc, 

cînd are parapom asupra stăpînirii, reclamă la Înalt. 

Prea Sfinţia Sa Ghenadie, Mitropolit al Ungrovlahiei, 

Exarh al plaiurilor şi Primat al României, pă cum că: 

toţi protopopii, toţi popii, toţi diaconii, toţi clisiarhii, 

toţi paraclisierii, toţi lumînărarii, toţi dricarii, s-au lepă-

datără de credinţa boierească şi vor să voteze cu 

liberalii. Anaftema să fie, şi raşi şi tunşi, şi răspopiţi, şi 

încă odată anaftema toţi aceia (sic). Iar Înalt Prea 

Sfinţia Sa straşnic ordin să dea la sfînta Episcopie de 

Argeş ca să ridice moaştele sfintei Filofteia, făcătoarea 

https://ro.wiktionary.org/wiki/anatem%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Filofteia_din_T%C3%A2rnovo
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de minuni, ca împreună cu moaştele sfîntului Dumitru 

Basarabov şi cu alte icoane făcătoare ele acelaşi fel de 

alegeri, în grab să se trimeată la Ploieşti, pentru 

uşurarea alegerii lui Filipache Corlătescu şi a lui 

conuIorgu Cantacuzino. În numele Tatălui şi al Fiului şi 

al sfîntului Duh, acum şi pururea şi în veci vecilor. 

Amin.” 

Seria de cutremure, care au marcat şi Ploieştiul 

sfârşitului de secol al XIX-lea (14-X-1892 de 6,5 grade 

Richter,  1-V-1893 de 6,2 grade Richter, 17-VIII-1893 

de 7,1 grade Richter, 10-IX-1893 de 6,5 grade Richter, 

4-III-1894 de 6,5 grade Richter, 31-VIII-1894 de 7,1 

grade Richter, 11-III-1896 de 6,6 grade Richter şi 24-

XI-1896 de 6,1 grade Richter), nu au făcut decât să 

scoată în evidenţă trăinicia şi rezistenţa casei lui Luca 

Elefterescu. Chiar aşa cu puţine informaţii, din presa 

vremii, reuşim să aflăm lucruri esenţiale, cum ar fi că 

De profesie jurist, se stabileşte în Ploieşti, în anul 1881 

prin numirea sa ca judecător, ulterior prim-procuror al 

Tribunalului Prahova. A fost membru marcant al 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Dumitru_Basarabov
https://ro.wikipedia.org/wiki/Dumitru_Basarabov
https://ro.wikipedia.org/wiki/Iorgu_Cantacuzino
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Partidului Conservator, ocupând în anul 1907 funcţia de 

şef al organizaţiei judeţene Prahova. Luca Elefterescu a 

deţinut funcţia de prefect al judeţului Prahova în patru 

mandate, între anii: 1893-1895, 1900-1901, 1904-1907, 

1910-1914, desfăşurând o bogată activitate edilitară şi 

economică. A fost unul dintre cei mai importanţi 

petrolişti din România ocupând funcţia de vice-

preşedinte al Asociaţiei exportatorilor de petrol din 

România.  
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SECOLUL AL XX-LEA 

Secolul al XX-lea debutează, cum altfel, cu un 

cutremur (31-III-1901), de 7,2 grade Richter, un seism 

ce evidenţiază, încă o dată, stabilitatea şi robusteţea 

acestei construcţii, care ieşea în evidenţă în peisajul 

ploieştean.  

De 

casa 

conservato

rului Luca 

Elefterescu 

se leagă şi 

diferite 

eveniment

e culturale locale precum acele jour-fixes, care 

deveniseră noua modă după anul 1895. În aceste 

petreceri ale elitei ploieştene se organizau concerte de 

cameră și se dansau valsuri la modă în acea epocă. Şi 

tot aici în salonul mare al acestui superb imobil s-a 

desfăşurat (se pare) şi primul Revelion din oraşul 



 15 

Ploieşti, la trecerea dintre anii 1903 și 1904. Mobila a 

fost trasă la perete pentru a se elibera spaţiul pentru 

dans, într-o altă cameră s-a organizat masa, iar în 

rotonda clădirii a cântat taraful tocmit de Luca 

Elefterescu. Din meniu au făcut parte curcan în aspic, 

sarmale, balclavale şi şase torturi care i-au descumpănit 

pe cofetarii tocmiţi pentru că nu aveau scrise nume, ci 

anii “1903” şi “1904”, ceea ce nu se mai pomenise până 

atunci. Pentru munca lor cofetarii au pretins o plată de 

50 de lei, însă Luca Elefterescu i-a răsplătit cu 80 de 

lei, arătându-şi astfel mulţumirea şi satisfacţia faţă de 

serviciile oferite de aceştia. 
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Duminică 19 decembrie 1904, în ziarul “Prahova” 

(ZIARUL PARTIDULUI CONSERVATOR DIN 

PRAHOVA) găsim un amplu articol, întins pe aproape 

8 pagini, articol sugestiv intitulat “Cine este Luca 

Elefterescu şeful conservatorilor din Prahova ?”. Din 

acest material aflăm lucruri inedite cum ar fi: că în 

timpul studiilor universitare fusese un student patriot, 

că era originar din Bucureşti, că a fost administrator al 

plăşii Kustenge, că îndată ce şi-a luat licenţa la 

facultatea de drept din Bucureşti (cu 4 bile albe), a fost 

numit supleant la Romanaţi şi după numai două luni 

procuror la Tribunalul din Câmpulung, că la numai 25 

de ani fusese numit director al Prefecturii din 

Constanţa. Acest articol reprezenta o contra-ripostă la 

atacurile media ale adversarilor politici, din acele 
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timpuri, ai conservatorului Luca Elefterescu. 

 
Proiectul liniei ferate Ploieşti-Vălenii de Munte a 

fost, în mod evident, şi subiectul disputelor dintre 

oamenii politici conservatori şi liberali din judeţul 

Prahova, situaţie recunoscută de Luca Elefterescu, unul 

dintre principalii promotori ai liniei ferate, care spunea 

într-un discurs: “Linia ferată Ploieşti- Văleni, este în 

plenitudinea activităţii sale. Fiecare dintre 

dumneavoastră şi fiecare conservator, trebuie să se 

mândrească că admiratorii acestui partid a avut 

inspiraţiunea să ceară concesiunea acestei lucrări, să 
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voteze împrumutul şi să găsească mijloacele necesare, 

pentru a aduce la îndeplinire o operă folositoare, dând o 

îndrumare bogăţiilor din plaiul Teleajen ( . . . ) E drept, 

că adversarii noştri, după ce conservatorii s-au retras de 

la putere, au schilodit această linie, au satisfăcut 

interesele personale, au risipit o mulţime de bani cu 

avocaţi şi expropieri, au tolerat să se temporizeze 

lucrarea au îngăduit să se calce contractile de către 

antreprenori şi astfel în loc ca linia să fie dată în 

circulaţie după 2 ani, abia s-a terminat în 4 ani, datorită 

împrejurării venirii la putere în 1 905 a partidului 

conservator. Dacă împrejurările politice ar fi făcut ca 

această linie ferată studiată, aprobată de administraţia 

conservatoare să fie controlată de către ea, ar fi costat 2 

şi nu 4 milioane şi astfel am fi reali-::.at veniturile pe 2 

ani şi n-ar fi împrumutaţi şi cu o cheltuială de peste 4 

milioane . . .” 

La începutul 

secolului al XX-lea, 

Partidul Conservator, a 
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suferit mai multe rupturi de ideologie şi ambiţii 

politice. În luna ianuarie a anului 1908, omul politic, 

Take Ionescu a părăsit partidul pentru a forma Partidul 

Conservator-Democrat (PCD). În mai 1915, a părăsit 

partidul Nicolae Filipescu împreună cu un grup care 

susţinea intrarea în Primul Război Mondial de 

partea Antantei; în octombrie 1916, grupările lui 

Filipescu şi Ionescu au fuzionat în Partidul Conservator 

Naţionalist. În perioada 1918–1919 partidul s-a rupt 

în Partidul Conservator-Democrat (care a fuzionat în 

1922 cu Partidul Naţional) şi Partidul Conservator-

Progresist. Odată cu încetarea existenţei Partidului 

Conservator începe să scadă totodată şi importanţa şi  

influenţa familiei Elefterescu în viaţa Ploieştiului şi a 

ploieştenilor.  Membrii Asociaţiei Filarmonica Prahovei 

deveniseră invitaţi obişnuiţi să prezinte programe 

instrumentale în casele unor oameni avuţi, de vază sau 

cu funcţii în administraţia locală, cum ar fi Casa 

avocatului Gogu Negulescu, Casa bancherului Max  

Shapira şi Casa prefectului Luca Elefterescu, gazde 
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care se întreceau în organizarea unor asemenea după-

amieze muzicale. Aceste acţiuni aveau menirea de a 

deschide gustul pentru genul ca atare şi pregătind 

indirect 

asumarea 

extinderii lor în 

edificii cu 

caracter public, 

special 

amenajate, care 

fiinţau deja în 

oraşul Ploieşti. 

 Sâmbătă 

14 martie 1909, 

Societatea de 

binefacere “Caritatea” a organizat un festival artistic, în 

care s-a prezentat (de către artişti profesionişti şi 

diletanţi din societatea ploieşteană), teatru muzical 

“Revista ploieşteană” în care au jucat d-nele Maria R. 

Stanian, Ella Botea, Maria Orăscu, Ecaterina 
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Bassarabescu, Esperance Deladecima, d-rele Valerie 

Chapira, Elena Elefterescu, Flora Romanescu şi 

Eugenia Th. Ioan, precum şi d-nii Sever Flavian şi Titi 

Theodorini. Cronicarul monden, al acelor vremuri, 

Sigurs consemnând că spectacolul s-a încheiat cu “un 

frumos succes de casă”. 

În anul 1925,undeva la începutul lunii octombrie, 

la Bucureşti, Luca Elefterescu trece în nefiinţă. Într-o 

ştire despre moartea sa în ziarul “Virtutea” din 10-X-

1925, se scria că la moartea lui Luca Elefterescu avea 

74 de ani, ceea ce ar însemna că s-ar fi născut undeva 

prin anul 1851, lucru care va aduce şi mai multă 

confuzie asupra datei de naştere exacte, a ilustrului om 

politic. 

Undeva după Primul Război Mondial, urmaşii 

fostului prefect au vândut casa lui Thomas S. 

Masterson, un englez venit la Ploieşti pentru a lucra în 

industria petrolului. Ajunsese reprezentat al diferitelor 

societăți petroliere și director al rafinăriei Unirea. 

Întâlnirile culturale, petrecerile și concertele de cameră 
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au fost înlocuite cu întâlniri sobre de afaceri. Thomas S. 

Masterson, cetăţean britanic, colonel, participant la 

misiunea britanică din România, participant la 

distrugerea sondelor din regiunea petroliferă Prahova, 

înfiinţează în 1920 la Londra societatea Phoenix Oil 

and Transport Co.Ltd.care a absorbit o serie de 

întreprinderi cu capital englez care lucrau în România 

de multă vreme.Este creatorul societăţii “Unirea”. 

Prin anul 1930, după ce cu un an în urmă avusese 

loc alte două cutremure (20-V-1929 de 6 grade Richter 

şi 1-XI-1929 de 6,1 grade Richter), proprietarul britanic 

Thomas Masterson reface casa, fără a interveni însă în 

arhitectura care caracterizase această construcţie timp 

de 4 decenii. Tom Masterson s-a implicat atât cât i-a 

permis ocupaţiile profesionale în viaţa ploieşteană. 

A fost apropiat de Percy R.Clark directorul 

general al Societăţii de cabluri Anglia, cu arhitectul 

Toma T.Socolescu şi mai ales cu academicianul I.A. 

Bassarabescu. Se pare că toţi aveau un numitor comun 

şi anume că erau masoni. 
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Situaţia s-a schimbat însă în anul 1939, din cauza 

izbucnirii celui de-al Doilea Război Mondial. Thomas 

Masterson era totuși ofițer al Armatei Regale Britanice 

și astfel a început să pună la cale acțiuni de sabotaj 

împotriva aprovizionării Germaniei Naziste cu petrol 

românesc. Întâlnirile conspirative aveau loc în eleganta 

sa casa, de la intersecția străzilor Ghiță Ionescu și Radu 

Stanian.  

Un an mai târziu, în 1940, pe 10 noiembrie la 

orele 3:39 dimineaţa, un cutremur de 7,4 grade pe scara 

Richter, trezeşte din somn ploieşteni. Imobilul, care 

împlinise o jumătate de secol, nu va suferi daune demne 

de luat în seamă 

Venirea la guvernare a Generalului Antonescu şi a 

Mişcării Legionare a însemnat arestarea străinilor din 

țările aliate, care lucrau în rafinăriile ploieştene, 

inclusiv a britanicului Thomas Masterson. În urma unor 

înțelegeri diplomatice, aceştia au fost expulzaţi fără a 

suferi neplăceri în timpul anchetelor și fără a fi 

condamnați pentru spionaj ori sabotaj. După revenirea 
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la Londra, în ianuarie 1943 Tom Masterson a realizat 

numeroase emisiuni despre România la BBC cu scopul 

declarat de a convinge România să se alăture Coaliţiei 

Naţiunilor Unite. Thomas S. Masterson s-a născut la 

data de 21 iulie 1881 la Londra și a murit la 4 august 

1944 tot la Londra. Şi totuşi ce s-a întâmplat cu casa 

britanicului? A fost pusă la dispoziția generalului 

Alfred Gerstenberg, nimeni altul decât herr protektorul 

Ploieştilor între 1942 – 1944. Acesta se afla încă din 

1939 la Bucureşti, ca ataşat militar Luftwaffe al 

Legaţiei Germane. 

După data de 15 februarie 1942, Gerstenberg a 

organizat apărarea antiaeriană a zonei petroliere și, în 

special, a celor 13 rafinării ploieștene, având sub 

comanda sa 364 tunuri antiaeriene și 108 avioane de 

vânătoare. Vechea casă Elefterescu avea să treacă 

relativ, uşor peste bombardamentele aliate din 1943-

1944, în schimb efemerul său locuitor avea să fie 

capturat pe 28 august 1944, în timp ce se îndrepta cu 
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toate trupele disponibile spre București, și eliberat din 

prizonieratul rusesc 11 ani mai târziu. 

După venirea regimului comunist la putere, 

imobilul Luca Elefterescu a devenit sediu de diferite 

instituții – spre exemplu, la sfârşitul lui 1947 Asociaţia 

Generală a Inginerilor din România îşi organiza 

întrunirile în acest local. Se făceau planuri pentru 

achiziţionarea clădirii şi transformarea sa în sediul 

AGIR, urmând să fie dotat cu bibliotecă, sală de lectură 

şi sală de festivităţi. De asemenea, o parte a casei urma 

să fie transformată în cămin pentru a fi pusă la 

dispoziţia membrilor de la rafinăriile şi schelele din 

întreg judeţul care trebuiau să stea în Ploieşti pentru 

câteva zile, în interes de serviciu. În anul 1948 odată cu 

Legea Nr. 119 din 11 iunie  (Legea Naţionalizării), 

Casa Luca Elefterescu devine proprietatea statului 

român. Naţionalizarea este totodată punctul din care nu 

se mai găsesc niciun fel de ştiri sau informaţii despre 

urmaşii familiei lui Luca Elefterescu. În acelaşi timp 

Casa Luca Elefterescu este ... mutată. Dar aşa cum aţi 
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bănuit şi domniile 

voastre, nu fizic ci 

scriptic, strada Ghiţă 

Ionescu (unde era 

amplasat imobilul), 

fiind redenumită “6 

Martie”. Pentru aceia 

dintre dumneavoastră 

care aţi uitat, ţin să vă reamintesc că 6 martie (1945), 

este data când sub presiunea militară sovietică, 

regele Mihai I este nevoit să accepte numirea lui Petru 

Groza ca prim-ministru; acesta formează un nou 

guvern, în care ministerele cheie erau deţinute de 

comunişti, o dată importantă în calendarul aniversărilor 

comunismului românesc. 

Prin anul 1963, mai exact luni 6 mai, (aparent fără 

nicio legătură cu această casă), profesorul Nicolae 

Simache înfiinţează, într-o sală din Palatul Culturii, 

expoziţia de ceasuri sugestiv intitulată „Ceasul de-a 

lungul vremii“, o expoziţie care, în acurt timp, va 
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deveni Muzeul Ceasului, o foarte apreciată instituţie 

muzeală, cu o tematică unică în peisajul muzeal 

românesc. Înfiinţată iniţial cu câteva sute de exponate, 

patrimoniul expoziţiei, creşte o dată cu timpul, prin 

grija şi strădania profesorului Nicolae Simache, 

ajungând să necesite un spaţiu expoziţional mai mare. 

Expoziţia, organizată într-o sală de la primul etaj al 

Palatului Culturii, ocupa o suprafaţă de numai 54 m2, 

spaţiu insuficient în care se încerca să se redea pe scurt 

evoluţia sistemelor de măsurare a timpului. Pe un 

panou se puteau vedea cadrane solar, nisiparniţe, un 

ceas arzător (lumânare gradată), un ceas cu apă (hidro-

mecanic). În vitrine paralelipipedice, concentrice şi pe 

panouri erau expuse ceasuri de buzunar, ceasuri cu 

greutăţi, cu cuc şi pitpalac, ceasuri de reclamă, iar în 

mijolocul sălii, erau mese stil lucrate în tehnica intarsie, 

pe care puteau fi vazute ceasuri de birou cu temă, între 

care se detaşa orologiul domnitorului Alexandru I. 

Cuza.  
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La sfârşitul anilor ’60 nevoia unui spaţiu muzeal 

adecvat devenise stringentă şi toată lumea căuta o 

soluţie, mai ales că muzeul devenise o mândrie a 

ploieştenilor, care (după Muzeul Petrolului), aveau o 

nouă instituţie muzeală unică în România. Autorităţile 

locale ale acelor vremuri (Primar Gheorghe Alecu), i-au 

pus atunci la dispoziţie imobilul din strada 6 Martie, 

Nr.1, Casa Luca Elefterescu, care a fost adaptată noului 

scop; lucrările de amenajare s-au terminat în anul 1971, 

mai exact pe 26 noiembrie şi muzeul s-a deschis în 

ianuarie 1972. Din nefericire , în aceiaşi lună, 

profesorul Nicolae Simache încetează din viaţă, la 

numai 66 de ani, fără a mai apuca să-şi vadă muzeul 

favorit în plină glorie. Dar cum orice sfârşit înseamnă 

un nou început, aşa s-a întâmplat şi cu Casa Luca 

Elefterescu care a ... dispărut, lăsând locul Muzeului 

Ceasului, adică ploieştenii (şi nu doar ei), uitând vechea 

denumire şi-şi dădeau, de acum, întâlnire la Muzeul 

Ceasului. Spre deosebire de vechea expoziţie din 

Palatul Culturii, actualul spaţiu expoziţional cuprindea, 
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pe una din laturile holului central si instalaţii tehnice 

muzicale. Se puteau vedea orchestroane, patefoane de 

campanie, patefoane tip mobilă de salon, aristoane, etc. 

Mai erau eufoane cu discuri perforate şi cu ceas, cutii 

muzicale cu figurine mobile, pendule cu greutăţi şi 

păsări cantatoare, cuci şi pitpalaci. 

După decesul profesorului N. I. Simache misiunea 

continuării amenajării muzeului, în noul sediu, a revenit 

succesorului său profesorul Victor Teodorescu (n. iunie 

1932 în Basarabia). Cu studiile sale la Facultatea de 

Istorie şi cu puterea sa de muncă, acesta va reuşi să 

ducă la bun sfârşit amplele lucrări privind organizarea 

spaţiilor expoziţionale, găzduite de Casa Luca 

Elefterescu. 

Cutremurul din data de 4 martie 1977 a fost nefast 

pentru ploieşteni, deci şi pentru Muzeul Ceasului: 

seismul a distrus o parte a exponatelor. care au fost 

transferate, într-o cameră din strada N. Bălcescu, nr.25, 

unde era sediul principal al Muzeului de Istorie şi 

Arheologie, de aici din Ploieşti.  
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Începând cu anul 1984 întreaga reţea muzeală 

prahoveană şi implicit ploieşteană, este reorganizată 

sub titulatura de Complexul Muzeal Prahova, la 

conducerea căruia va fi numită prof. dr. Zoe Stoicescu-

Apostolache, cea care organizase şi asigurase 

directoratul de la Muzeul de Biologie Umană. Va fi un 

moment destul de greu, peste care nu se va trece chiar 

atât de uşor, ceea ce va duce la înrăutăţirea relaţiilor 

interumane dintre angajaţii nou înfiinţatei instituţii 

muzeale.  

După evenimentele din decembrie ’89 Casa Luca 

Elefterescu se ... mută, din nou, din Strada 6 Martie 

Nr.1, pe Strada Nicolae Simache Nr.1. Aşa cum lesne 

vă daţi şi dumneavoastră seama nu a fost vorba de o 

mutare efectivă a imobilului ci doar de schimbarea 

denumirii străzii pe care se află Casa Luca Elefterescu. 

Tot acum, la începutul anilor ’90 Muzeul Ceasului îşi 

schimbă titulatura devenind “Muzeul Ceasului – 

Nicolae Simache – Ploieşti”, un mult prea umil omagiu 

adus celui care a înfiinţat acest muzeu unic în România.  
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În anul 1991, la începutul lunii octombrie (pe 10 

şi 11), Casa Luca Elefterescu găzduieşte prima ediţie a 

Simpozionului Naţional Interdisciplinar “Timpul şi 

Omul”, o manifestare care urma să se desfăşoare odată 

la 2 ani şi la care urma să participe muzeografi, 

specialişti orologeri, profesori universitari şi pasionaţi 

de orologerie. Din nefericire presa vremii nu a acordat 

prea multă atenţie acestui eveniment, decât după ediţia 

a II-a (28-29 OCT.1993) şi a III-a (27-28 OCT.1995) 

când, concomitent cu dezvoltarea trhnologiei 

informaţiei şi comunicaţiei, lumea începe să afle tot 

mai multe despre acest inedit simpozion dar şi despre 

Casa Luca Elefterescu. Secolul al XX-lea mai 
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consemnează ediţiile a IV-a (1997) şi a V-a (1999) a 

Simpozionului Naţional “Timpul şi Omul”. 
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SECOLUL AL XXI-LEA 

În anul 2001 cea de-a VI-a ediţie a manifestării 

culturale “Timpul şi Omul”, este cea mai importantă 

acţiune, de aici de la Casa Luca Elefterescu, al 

începutului celui de-al III-lea mileniu. După ediţiile a 

VII-a (2003), a VIII-a (2005) şi a IX-a (2007) 

Simpozionul Naţional “Timpul şi Omul”, capătă o 

asemenea recunoaştere şi însemnătate încât va fi o 

manifestare culturală care se va desfăşura anual. 

Începutul de secol XXI, găseşte Casa Luca 

Elefterescu plină, de peticeli, crăpături, infiltraţii, găuri 

şi ... promisiuni de restaurare. Emil Calotă, de la P.S.D. 

(primarul Ploieştiului 2000-2004 & 2004-2008) se 

gândeşte dar nu reuşeşte să întreprindă nimic pentru a 

restaura superba clădire a Muzeului Ceasului.  

Anul 2006 aduce un scandal uriaş aici la Muzeul 

Ceasului, este vorba despre dispariţia a 18 piese de la 

15 ceasuri, printre care şi patru capace exterioare din 

aur.  Poliţiştii au luat în calcul varianta ca piesele să fi 
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fost sustrase în momentul în care ceasurile au fost 

trimise la restaurare, însă nu exclud nici posibilitatea 

furtului din interiorul muzeului. Exponatele erau ţinute 

în vitrine neasigurate, care se puteau deschide cu 

uşurinţă. Sala nu se încuia şi nici nu era supravegheată 

video, tehnologie ce va fi introdusă aici abia peste 

câţiva ani. 

Doar în anul 2007, la comemorarea a 35 de ani de 

la moartea fondatorului, este dezvelit, în curtea 

muzeului, bustul profesorului Nicolae Simache, 

făcându-se astfel încă un pas către firescul stării de fapt. 

Autorul acestui bust fiind sculptorul ploieştean 

Constantin Ionescu, născut la data de 21.MAI.1947 

chiar aici în Ploieşti. Andrei Liviu Volosevici, de la 

P.D.L. (primar al Ploieştiului 2008-2012), dându-şi 

seama de potenţialul turistic al muzeului, dar mai ales 

de capitalul electoral ce l-ar putea obţine, începe 

demersurile pentru restaurarea clădirii. Însă depunerea 

mult prea târziu a dosarului de finanţare a făcut ca 

lucrările de restaurare şi consolidare a Casei Luca 
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Elefterescu să fie amânată din nou până în mandatul lui 

Iulian Bădescu, de la U.S.L. (primarul Ploieştiului 

2012-2015). 

Iată totuşi că, în cele din urmă, în luna august a 

anului 2013, proiectul ''Restaurarea şi consolidarea 

muzeului ceasului Nicolae Simache, Ploieşti" a primit 

finanţare în cadrul Axei prioritare 1 - ''Sprijinirea 

dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", 

Domeniul major de intervenţie 1.1 ''Planuri integrate de 

dezvoltare urbană", Sub-domeniul "Poli de creştere". 

Durata de implementare a proiectului fiind de 36 de 

luni. Lucrările de restaurare şi consolidare propuse prin 

proiect prevedeau consolidarea structurii, refacerea 

faţadelor, a tâmplăriei, finisajelor interioare, 

tencuielilor, pardoselilor, extinderea instalaţiilor 

electrice, de apă şi canalizare. De asemenea, se vor 

executa lucrări de amenajare exterioară, trotuare de 

protecţie, alei, împrejmuire, spaţii verzi. Un proiect 

ambiţios şi foarte elaborat, dar de reuşita căruia foarte 

multe persoane se arătau destul de circumspecte. 
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Conform documentaţiei de avizare a lucrărilor de 

intervenţii şi consolidare a Muzeului Ceasului, costurile 

estimative a lucrărilor erau de aproximativ  7.580,381  

mii lei, această documentaţie fiind elaborată de S.C. 

Restitutio S.R.L. Ploieşti şi întocmită de  arhitect. Călin 

Hoinărescu, expert atestat M.C.C. 

 Totodată expoziţia de bază a Muzeului Ceasului 

este amplasată în sala "Auditorium” din incinta 

Muzeului de Istorie şi Arheologie Prahova şi va fi 

deschisă publicului începând cu data de 14 august 

2013. A fost, fără nicio îndoială, o perioadă de glorie 

pentru Muzeul de Istorie. 

Chiar dacă se ştia că Muzeul Ceasului şi implicit 

Casa Luca Elefterescu, ţin de Muzeul Judeţean de 

Istorie şi Arheologie Prahova, instituţie ce aparţine 

Consiliului Judeţean Prahova, toată lumea considera a 

fi responsabilitatea Consiliului Local Ploieşti şi a 

primarului Ploieştiului restaurarea şi consolidarea 

acestei clădiri emblematice a oraşului. Aşa că, 

respectând confuzia acelor vremuri, primarul U.S.L. 
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Iulian Bădescu este destituit din funcţie şi condamnat 

într-un dosar de abuz în funcţie. În locul său este numit 

primar interimar (în martie 2015) viceprimarul Iulian 

Liviu Teodorescu de la aceiaşi alianţă politică U.S.L. 

însă alianţa U.S.L. (P.N.L. + P.S.D.) se destramă şi 

primar interimar ajunge (în decembrie 2015), 

viceprimarul Cristian Mihai Ganea de la P.S.D. Aceste 

“turbulenţe politice”, nu fac decât să alimenteze 

zvonurile, tot mai dese, că banii europeni, destinaţi 

lucrărilor de restaurare şi consolidare a Casei Luca 

Elefterescu, ar fi fost deturnaţi către alte obiective de 

interes ale Ploieştiului (Hipodrom, susţinere echipa de 

fotbal F. C. Petrolul Ploieşti, Sens Giratoriu suspendat, 

consolidare & extindere Sala Sporturilor Olimpia).  

Un paradox al Casei Luca Elefterescu era acela că 

toată lumea recunoştea clădirea fotografiată dinspre 

strada Goleşti şi dinspre bustul lui I. L. Caragiale dar 

când era prezentată o poză cu intrarea în Casa Luca 

Elefterescu, 85% dintre cei chestionaţi (inclusiv 

ploieşteni), nu recunoşteau faimoasa clădire. 
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În anul 

2015 se 

desfăşoară cea 

de-a XVII-a 

ediţie a 

Simpozionului 

Naţional 

“Timpul şi 

Omul”. 

Totodată în 

acest an 

prestigiosul site 

internaţional de 

impresii turistice TripAdvisor, acordă Muzeului 

Ceasului prima diplomă “CERTIFICATE OF 

EXCELLENCE”, bazată pe review-urile şi evaluările 

vizitatorilor acestui muzeu. Acest lucru se întâmpla în 

pofida faptului că celebra Casa Luca Elefterescu se afla 

în plin proces de restaurare iar Muzeul Ceasului îşi 
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desfăşura activitatea în superba sală Auditorium, din 

Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova.  

2015 este anul în care la conducerea Muzeului 

Ceasului este numită doamna muzeograf Tatiana 

Ristea, născută odată cu muzeul pe data de 

6.MAI.1963, a fost poate cea mai inspirată numire din 

istoria de peste o jumătate de secol a Muzeului 

Ceasului. Doamna 

Tatiana Ristea 

lucra aici, la 

muzeu, încă din 

anul 2005 şi într-un 

deceniu de 

activitate a dat 

dovadă de 

profesionalism, 

seriozitate şi pasiune, lucruri care au propulsat-o în 

această funcţie. 

Iată că în cele din urmă, joi 19 mai 2016, Muzeul 

Ceasului este redeschis în locaţia care l-a consacrat şi 



 40 

anume Casa Luca Elefterescu. Odată cu redeschiderea 

în curtea muzeului a fost amplasat un ceas floral, o 

adevărată simfonie de culori, în perioada vegetativă. În 

interiorul muzeului, alături de orologii seculare, a 

apărut tehnologia secolului al XXI-lea, mai exact o 

masă interactivă unde vizitatorul poate accesa orice 

informaţie despre Muzeul Ceasului, dar şi un 

spectaculos videoproiector care, cu ajutorul unor 

holograme, reface atmosfera de sfârşit de secol al XIX-

lea de aici din Casa Luca Elefterescu. Interioarele şi 

amănuntele arhitectonice proaspăt restaurate, reuşeau să 

scoată şi mai mult în evidenţă splendoarea acestei 



 41 

clădiri, toţi cei care vizitaseră Muzeul Ceasului înainte 

de restaurare şi care ajunseseră din nou aici, au declarat 

că vizitaseră “un cu totul alt Muzeu al Ceasului” aşa de 

spectaculoasă era 

această amplă şi 

complexă acţiune 

de restaurare.  

1-2 

noiembrie 2018, 

are loc cea de-a 

XX-a ediţie a 

Simpozionului 

Naţional “Timpul 

şi Omul”, care 

începe în Sala Auditorium a Muzeului Judeţean de 

Istorie şi Arheologie Prahova şi se încheie la Casa Luca 

Elefterescu, înregistrând cea mai mare audienţă şi 

număr de participanţi, pe care le-a avut până acum 

această manifestare.  
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În anul 2019 Simpozionul Naţional “Timpul şi 

Omul” nu s-a mai desfăşurat, iar organizatorii au 

hotărât ca începând cu anul 2020, această manifestare 

să beneficieze, de temperaturi mai prietenoase, urmând 

a se desfăşura în luna mai 2020, undeva în weekendul 

apropiat aniversării Muzeului Ceasului (6 Mai), dar, aşa 

cum mulţi vă amintiţi, pandemia de COVID-19, starea 

de urgenţă, starea de alertă şi ordonanţele militare 

emise de autorităţi, în această perioadă, au dus la 

imposibilitatea organizării şi desfăşurării acestei foarte 

apreciate manifestări. 

În anul 2021 pandemia COVID-19 a continuat, la 

fel şi restricţiile impuse de autorităţi. Valul al IV-lea al 

pandemiei a pus sub semnul întrebării şi ediţia din acest 

an, a simpozionului. Dar prin grija şi eforturile 

(logistic, financiar şi organizatoric), doamnei Tatiana 

Ristea, pe data de 4.NOV.2021 se desfăşoară (on-line), 

cea de-a XXI-a ediţie a Simpozionului Timpul şi Omul. 

Programul acestei ediţii a fost următorul: ora 11.00 

“Cuvânt de salut”, Dan Cătălin Buzdugan – “Orologii 
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de turn John Mannhardt Ceasornicul de turn al 

castelului Peleş”, Julian Grozăvescu – “Un meşter 

ceasornicar în Oradea de secol XVIII, Andreas 

Beringer in Grosswardein”, dr. Zamfir Bălan – 

“Percepţia timpului în dramaturgia lui Mihail 

Sebastian”, dr. Monica Nănescu & Ioana Coşereanu – 

“Activitatea editorială din cadrul Muzeului Ştiinţei şi 

Tehnicii Ştefan Procopiu din Iaşi”, Anca Stanca – 

“Satul tradiţional. Timpul naşte timp”, Ronald 

Hochhauser – “Orologiile unice ale bisericii reformate 

<<Oraşul nou>> din Oradea”, Andreea Tacu – “Vasile 

Alecsandri arc peste timp”, Camelia Cristofor & Ion 

Cristea – “Manoplanul istoric şi restaurare”, Emilia 

Savolevici – “Viţa de vie reper cronologic al scurgerii 

timpului în satul tradiţional”, Alexandru Popescu – “O 

eroare matematică a ceasului, la mecanismul de 

indicarea orei”, Ştefania Anghel – “Repetarea 

neîntreruptă a unor gesturi”, prof. Diana Istrate – 

“Timpul regăsirii, timpul fericirii”, prof. dr. Corina 

Barbu – “Timpul ca simbol în literatură”, Carmen Banu 
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& Tatiana Ristea – “Povestea din spatele panopliei cu 

ceas”, Elena Bălăceanu – “Varietatea ceasurilor de 

consolă”, “Încheierea lucrărilor simpozionului. 
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Data desfăşurării simpozionului nu a fost aleasă 

întâmplător, pe 4 noiembrie 2021 aniversându-se 116 

ani de la naşterea ctitorului Muzeului Ceasului, 

profesor Nicolae Simache. 

În pofida faptului că s-a desfăşurat on-line, 

această ediţie a simpozionului a avut un succes imens 

pe platformele de social-media unde a fost distribuită, 

ceea ce a dat un imbold ideii ca, în cazul prelungirii 

pandemiei, ediţia din anul 2022 să se desfăşoare tot în 

mediul virtual ! 

 

Ţinând cont că suntem de abia în cea de-a treia 

decadă a secolului al XXI-lea, chiar nu pot decât să 

emit ipoteze cu ceea ce se va întâmpla în viitor cu 

spectaculoasa Casa Luca Elefterescu, dar aşa ca 

dumneavoastră şi eu sper că acest splendid edificiu va 

dăinui peste timp. Totuşi momentan sunt unele lucruri 

care mă neliniştesc şi anume: tot mai desele cutremure 

din România (toţi se aşteaptă la “marele cutremur”, 

care va pune la pământ mii de imobile), amplasamentul 
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acestei clădiri pe axa Moscova-Deveselu (nu poţi şti 

când o rachetă se defectează deasupra clădirii), 

creşterea alarmantă a nivelului mărilor (în ritmul actual 

la aniversarea a două secole din 2090 Casa Luca 

Elefterescu va fi aproape sub ape) şi explozia 

demografică (nevoia de locuinţe va duce la demolarea 

caselor pentru construirea de blocuri). 

Dar să lăsăm deoparte temerile şi presupunerile 

mele şi vă dau întâlnire tuturor, la Casa Luca 

Elefterescu, în secolul al XXII-lea ! 
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PASIUNI 

Splendida şi spectaculoasa clădire, care este, Casa 

Luca Elefterescu (Muzeul Ceasului de azi), a reuşit, de-

a lungul timpului, să dezvolte pasiunile şi altor tipuri de 

colecţionari. 

 Filatelia şi filateliştii, de exemplu, s-au putut 

bucura atât de timbre şi plicuri pentru corespondenţă, 

cât şi de serii de timbre lansate în ani aniversari. Cea 

mai cunoscută serie de timbre este cea din anul 1988 

când cu ocazia aniversării a 25 de ani de la înfiinţarea 

(1963) Muzeului Ceasului, Poşta Română a lansat o 

serie de 6 timbre cu tematica orologeră. A fost pentru 

prima dată când 

în România au 

fost tipărite 

timbre ilustrând 
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ceasuri. Cele şase timbre ilustrează ceasuri de masă din 

colecţia Muzeului Ceasului din Ploieşti şi au valorile 

nominale de 50 bani, 1.50 lei, 2 lei, 3 lei, 4 lei respectiv 

5 lei, după cum urmează: 50 bani - ceas de masă produs 

de Întreprinderea "Victoria" Arad; 1.50 lei - ceas 

monumental, stil Ludovic al XIV-lea, Franţa, sec. XIX;  

2 lei - ceas de masă, Franţa, sec. XIX; 3 lei - ceas 

monumental, Germania, sec XIX (a aparţinut pictorului 

Theodor Aman); 4 lei - ceas de masă, porţelan de 

Saxa, Germania, sec. XIX şi 5 lei - ceas de masă, 

porţelan de Boemia, Germania, sec. XIX. În anul 2013, 

la aniversarea de o jumătate de secol a Muzeului 

Ceasului, Romfilatelia introduce în circulaţie cea de-a 

doua serie a emisiunii „Ceasul florilor“, formatã din 6 

timbre ce ilustreazã specii diferite de flori având 

alãturate ceasuri de colecţie realizate la sfârşitul 

secolului al XVIII-lea şi în secolul al XIX-lea, în 

Franţa, Germania, Austria şi Elveţia. Pe timbrul cu 

valoarea nominalã de 0,50 lei este ilustratã  

Liliuţa (Anthericum ramosum L.), a cãrei orã de 
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înflorire este 15. Liliuţa este o plantã perenã, înaltã de 

30-80 cm, originarã din Europa Centralã. Inflorescenţa 

este un racem compus, iar florile au tepale albe, de 10-

14 mm. Fructul este capsulã aproape sfericã de 5-6 mm. 

Creşte în etajul fagului, în pajişti. Alãturi de Liliuţã este 

reprezentatã imaginea unui ceas de masã, Japy Frères, 

Beaucourt, 1823-1849. Pe timbrul cu valoarea nominalã 

de 1,20 lei este ilustratã planta Barba 

împãratului (Mirabilis jalapa L.), a cãrei orã de 

înflorire este 17. Barba împãratului este o plantã 

perenã, cultivatã ornamental sau subspontanã. Specie 

originarã din America tropicalã, ajunge pânã la 1 metru 

înălţime.  
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Florile sunt colorate în diferite culori, galben, 

roşu, alb, violet sau combinaţii ale acestor culori. 

Uneori, produce flori de culori diferite pe aceeaşi 

plantã. Alãturi de Barba împãratului este prezentatã 

imaginea unui ceas de masã, Kienzle,Germania, secolul 

al XIX-lea. Ceasul a aparţinut istoricului Nicolae Iorga. 

Pe timbrul cu valoarea nominalã de 1,40 lei este 

ilustrat Laurul porcesc (Datura stramonium L.), a cãrui 

orã de înflorire este 18. Laurul porcesc sau Ciumãfaia, 

plantã anualã, poate fi gãsitã atât în locuri necultivate 

pe lângã case, dar şi pe câmp. Specie adventivã, 

originarã din America de Nord. Tulpina creşte pânã în 

jur de 1,5 m, este bogat ramificatã în partea superioarã, 

iar frunzele sunt mari, de culoare verde-închis. Fructul 

este capsulã mare, ovoidalã, având în interior seminţe 

mici, de culoare maro. Alãturi de Laurul porcesc este 

reprezentatã imaginea unui ceas de buzunar tip 

Jacquemarts, cu repetiţie, Robert et 

Courvoisier,Geneva, 1790-1800. Pe timbrul cu valoarea 

nominalã de 3,00 lei este ilustrat Ospãţelul de 
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noapte (Silene latifolia Poir.), a cãrui orã de înflorire 

este 19. Ospãţelul de noapte sau Opaiţã este o plantã 

anualã de origine Eur-Asiaticã. Plantã dioicã, înaltã de 

40-80 de cm, înfloreşte de la sfârşitul primãverii pânã la 

începutul toamnei. Florile sunt albe, de 2,5-3 cm, iar 

fructul este o capsulã dehiscentã. Creşte în etajul 

fagului, în pajişti, tufãrişuri sau pe marginea drumului. 

Alãturi de Ospãţelul de noapte este prezentatã imaginea 

unui ceas de voiaj cu sonerie şi repetiţie,Austria, 

începutul secolului al XIX-lea. Pe timbrul cu valoarea 

nominalã de 3,10 lei este ilustratã Regina 

Nopţii (Nicotiana alata Link & Otto), a cãrei orã de 

înflorire este 20. Este o plantã perenã, în culturã este 

anualã, cufrunzemari şi late, cu flori albe. Este 

originarã din America de Sud. Are tulpina înaltã de 80-

100 cm. Florile numeroase, cu un miros deosebit de 

plãcut, se deschid în timpul nopţii, din luna iunie pânã 

în septembrie. Alãturi de Regina nopţii este 

reprezentatã imaginea unui ceas de şemineu, atelier 

anonim,Paris, secolul al XIX-lea. Pe timbrul cu 
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valoarea nominalã de 4,70 lei este ilustratã Luminiţa 

nopţii (Oenothera biennis L.), a cãrei orã de înflorire 

este 21. Este o plantã bisanualã, adventivã, originarã 

din America de Nord. Creşte pe soluri nisipoase, 

malurile râurilor şi chiar în cariere de piatrã. 

Numele plantei provine de la faptul cã florile mari, 

galbene, se deschid numai la lãsarea întunericului. 

Alãturi de Luminiţa nopţii este prezentatã imaginea 

unui ceas de masã miniatural, Franţa, secolul al XIX-

lea. 
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Pasionaţii de cartofilie s-au putut bucura şi ei de 

numeroase cărţi poştale ilustrate, având imprimată Casa 

Luca Elefterescu,  ilustrate poştale ce au fost emise atât 

de Poşta Română cât şi de agenţi economici din mediul 

privat. 

 
Vedere din Str. Goleşti prima carte poştală 

cunoscută, din perioada interbelică, în care apare şi 

splendida Casa Luca Elefterescu.  
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Ilustrată poştală din anul 1982, carte poştală 

editată la Editura Meridiane, foto Mariana şi Al. 

Mendrea. 
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Ilustrată poştală, anii ’80, se observă acoperişul 

verde, care contrasta cu viaţa gri din perioada 

comunistă. 
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Carte poştală “Muzeul Ceasului”, de la sfârşitul 

anilor ’80 ai secolului al XX-lea, pe lângă clădire apar 

şi câteva exponate din muzeu.. 
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Ilustrată poştală anii ’90 ‘’Ploieşti’’, în stânga sus 

se observă spectaculoasa şi impozanta clădire a 

Muzeului Ceasului. 
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Cea mai apreciată serie de cărţi  poştale,  de aici 

de la Muzeul Ceasului, rămâne cea din 

septembrie.1990, atunci când au fost tipărite un număr 

de 6 carti poştale cu imagini ale aceloraşi ceasuri (seria 

de timbre din anul 1988), fiind realizată o serie de 

maxime filatelice (piese filatelice ce trebuiau să 

realizeze o concordanţă deplină între imaginea de pe 

ilustrată, marca poştală aplicată pe faţa vederii şi 

ştampila obliterantă a poştei  

 

I 
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Insignofilia a fost de asemenea, una din ramurile 

care au promovat Muzeul Ceasului şi Casa Luca 

Elefterescu, fie prin emisiuni aniversare, fie pur şi 

simplu prin insigne suvenir. În perioada regimului 

comunist, insignele cu Muzeul Ceasului, ajunseseră să 

fie dorite atât de mult de colecţionari încât, ca să faci 

rost de una, trebuia să cunoşti pe cineva de la muzeu, 

sau în cel mai rău caz, să cunoşti pe cineva care 

cunoştea pe cineva de la muzeu. Aceste insigne erau 

considerate a fi adevărată valută forte nu doar de către 

colecţionari ci şi de alte categorii de oameni. 
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Insignele nu au fost emise doar ca simple 

suveniruri de muzeu, ci marcau şi anumite evenimente 

legate de istoria muzeului cum ar fi: aniversări ale 

instituţiei, marcarea ediţiilor simpozionului “Timpul şi 

omul”, aniversări/comemorări ale unor personalităţi ce 

aveau ceasuri în patrimoniul, tot mai mare şi mai 

valoros, al Muzeului Ceasului. În perioada comunistă 

insignele erau manufacturate la Fabrica de Jucării 

“Arădeanca” din municipiul Arad. Chiar dacă aveau 

acelaşi preţ, erau mai mulţi factori care dădeau valoare 
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unei insigne. Lesne de înţeles că principalul factor de 

“valorizare” era numărul de exemplare în care fusese 

realizat un anumit model de insignă, momentul 

aniversar, culorile folosite, personalitatea al cărui ceas 

era reprezentat pe insignă şi/sau forma insignei erau 

ceilalţi factori care dădeau valoare unei astfel de 

insigne. De exemplu insigna pătrată cu “Ceasul 

scriitorului B. P. Haşdeu”, cu auriu-bleu-negru era una 

din cele mai râvnite dintre insignele produse pentru 

Muzeul Ceasului de 

aici din Ploieşti. În 

schimb insigna 

(ovală), cu “Ceasul 

lui Al. I. Cuza”, a 

reuşit să producă 

nedumeriri în 

rândul colecţionarilor, asta deoarece a fost produsă în 

nu mai puţin de 3 (trei), nuanţe cromatice şi anume 

auriu pe fond albastru, auriu pe fond crem şi auriu pe 

fond bleumarin. Unii colecţionari le considerau a fi 



 62 

modele diferite şi-şi doreau în colecţie toate cele trei 

versiuni cromatice.  

 

 

 

 

Începând cu anul 1991 găsim insigne care 

marchează ediţii ale simpozionului “Timpul şi Omul”, 

insigne care vor fi oferite, îndeosebi, participanţilor la 

această prestigioasă manifestare. 
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Bibliofilia a avut şi ea locul ei fruntaş în 

promovarea acestei clădiri care nu mai trebuia să fie 

“Casa Luca Elefterescu” sau ”Casa Thomas 

Masterson”, (elemente capitaliste care ar fi reamintit 

oamenilor muncii de vremurile gândirii libere), aşa că 

în toate broşurile, ghidurile turistice, cărţile, pliantele şi 

materialele de propagandă, clădirea era descrisă simplu 

ca fiind “Muzeul Ceasului”. Efectul a fost cel scontat 

de autorităţile comuniste, în scurt timp clasa 

muncitoare nu ştia unde, sau care, este Casa Luca 

Elefterescu din Ploieşti dar oricine ştia unde se află 

Muzeul Ceasului. În perioada comunistă, masele de 

oameni erau mult mai uşor de manipulat prin cărţi, 

pliante, broşuri şi alte materiale de propagandă a 

socialismului.  

Într-un astfel de material, de la jumătatea anilor 

’70, clădirea Muzeului Ceasului apare într-o fotografie 

cu un ceas pe frontispiciul ei, asta pofida faptului că 

nimeni nu văzuse acest ceas vreodată, dealtfel nici în 

arhivele Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie 
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Prahova nu s-a găsit niciun document care să susţină 

faptul că a existat vreodată ceasul de la Muzeul 

Ceasului. O dovadă în plus că maşinăria de propagandă 

comunistă funcţiona indiferent de mediul cultural în 

care era propagată. 

 
Atunci când scriitorii rămâneau fără sursă de 

inspiraţie, Muzeul Ceasului devenea muza lor, fie prin 

imagine fie prin locaţie. 
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De exemplu în anul 1978 (la aniversarea de 15 ani 

de Muzeul Ceasului), la editura Eminescu apare, în 

colecţia 

“Clepsidra”, 

cartea “Ceasul 

de la miezul 

nopţii” de O. 

Goga & M. 

Stan un foarte 

captivant roman 

poliţist a cărui 

intrigă şi 

acţiune îşi 

găsesc locul 

chiar aici la 

Muzeul Ceasului din oraşul Ploieşti.  
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Prin anul 1987, Comitetul Judeţean de Cultură şi 

Educaţie Socialistă Prahova, edita pentru Complexul 

Muzeal Prahova lucrarea “MUZEUL CEASULUI 

PLOIEŞTI”, un material cu caracter informativ trilingv 

(română, engleză şi franceză), în care ne era prezentat 

un scurt istoric al ineditei instituţii muzeale şi câteva 

dintre cele mai valoroase şi apreciate exponate ale 

muzeului. O broşură pe coperta căreia se distingea 

silueta inconfundabilă a Casei Luca Elefterescu. 
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În anul 1998, la aniversarea a 35 de ani de 

existenţă a Muzeului Ceasului, Bucur Chiriac lansează 

la Editura Mectis din Ploieşti cartea “Trecător grăbit 

prin timpul nostru 

– evocări despre 

profesorul N. I. 

Simache”, o 

excelentă lucrare 

care ne prezintă 

aspecte şi 

fotografii inedite 

din viaţa şi 

activitatea 

profesorului 

Nicolae Simache. 

În cele 302 pagini autorul (bun prieten cu profesorul 

Simache), ne dezvăluie, printre altele, momente 

neştiute sau neabordate din seculara existenţă a Casei 

Luca Elefterescu. 
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La începutul secolului al XXI-lea, mai exact în 

anul 2001, apare la Editura Noel Computers din 

Ploieşti, cartea “Pelerinaj printre orologii – Vol. I” 

scrisă de Dumitru Nedelea. Pentru cei care nu ştiu 

ţinem să menţionăm că domnul Dumitru Nedelea a fost 

muzeograf, colecţionar de ceasuri şi s-a aflat la 

conducerea Muzeului Ceasului. Cartea ne prezintă 

ceasuri din colecţia muzeului şi din colecţia autorului. 
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După succesul repurtat cu primul volum apărut în 

anul 2001, Dumitru Nedelea decide să scoată “Pelerinaj 

printre orologii – Vol. II”. Astfel în anul 2007, la 

Editura Sfera din Bârlad cel de-al doilea volum vede 

lumina tiparului, bucurându-i pe toţi pasionaţii de 

orologie şi nu numai. Asemenea primului volum şi 

acum ne sunt prezentate atât ceasuri din colecţia 

autorului cât şi ceasuri din patrimoniul Muzeului 

Ceasului. 
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“Ceasul – ştiinţă şi artă”, este o altă carte, apărută 

în anul 2012, în care regăsim ceasuri din patrimoniul 

valoros al Muzeului Ceasului. 

Albumul 

foto (color), 

editat de 

Consiliul 

Judeţean 

Prahova şi 

Muzeul 

Judeţean de 

Istorie şi 

Arheologie 

Prahova, le are 

ca autoare pe 

doamnele muzeograf Elisabeta Savu, Tatiana Ristea şi 

Carmen Banu. În cele 80 de pagini, în format A4, ne 

sunt prezentate bilingv (română – engleză), bijuterii 

orologere din colecţia spectaculosului Muzeu al 

Ceasului de aici din Ploieşti. 
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Editată de UER PRESS, cartea scrisă de Nicolae 

Petrescu – Redi, “Comunitatea elenă din Prahova” 

apare în anul 2012   

şi are pe copertă 

Casa Luca 

Elefterescu, 

aducând totodată 

şi confirmarea a 

ceea ce doar se 

bănuia şi anume 

că Luca 

Elefterescu avea 

origini şi rădăcini 

greceşti. Cartea 

este una de mare excepţie fiind editată în ediţie bilingvă 

română-greacă, ceea ce face să-i confere mai multă 

valoare dar şi autenticitate. 
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August 2015, este lansată, la Muzeul de Istorie 

Buzău, cea de-a II-a ediţie a cărţii “Trecător grăbit  prin 

timpul nostru”, 

scrisă de 

profesorul Bucur 

Chiriac, o 

atractivă carte cu 

evocări despre 

profesorul emerit 

Nicolae Simache. 

Pe coperta cărţii 

apar chipul 

profesorului N. I. 

Simache şi 

clădirea simbol, 

Casa Luca Elefterescu cea care fusese transformată în 

Muzeul Ceasului, la începutul anilor ’70, chiar de către 

profesorul Nicolae Simache. 
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În anul 2016, Asociaţia de Educaţie şi Dezvoltare 

Urbană lansează “Cât de frumos poate fi un oraş urât ?” 

primul volum din colecţia “Memento”, un volum cu un 

colectiv de 12 autori 

(A. Ioana Luca, Andrei 

Troaşcă, Claudius 

Dociu, Dan Gulea, 

G.W., Constantin Ilie, 

Ioana Ristea, Lucian 

Vasile, Liviu Osman, 

Simona Antonescu, 

Speranţa Mateescu şi 

Viorica Răduţă), 

coordonator Oana 

Purice. Pentru această carte Cătălina Ruxandra 

Gherghinoiu realizează o copertă inedită, din care se 

detaşează silueta clădirii Casa Luca Elefterescu. 
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2018, Elena Oprea ne prezintă în cartea ei, 

“Flacăra pământului”, amintiri despre mentorul şi 

consăteanul 

dumneaei 

profesorul emerit 

Nicolae 

Simache. În mod 

firesc în carte 

găsim poze şi 

informaţii inedite  

cu şi despre 

splendida clădire 

Casa Luca 

Elefterescu, cea 

care găzduieşte Muzeul Ceasului, ctitorie a 

prestigiosului profesor prahovean. Cartea a fost lansată 

la cea de-a XX-a ediţie a Simpozionului Timpul şi 

Omul. 
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“N.I. Simache stea călăuzitoare” o carte apărută în 

anul 2019, la 

Editura 

Amanda Edit, 

scrisă de 

aceiaşi Elena 

Oprea. Cartea 

poate fi 

considerată 

atât 

continuarea 

cât şi 

completarea 

cărţii “Flacăra 

pământului” 

scrisă cu un an în urmă. Asemenea volumului precedent 

şi aici găsim informaţii şi fotografii care au strânsă 

legătură cu emblematica şi superba clădire care este 

Casa Luca Elefterescu. 
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“N. I. 

Simsche – 

comoară 

sacră a 

istoriei”, o 

altă carte 

ce poartă 

semnătura 

doamnei 

profesor 

Elena 

Oprea şi-n 

care putem 

găsi unele 

aspecte din 

istoria Muzeului Ceasului şi implicit din trecutul Casei 

Luca Elefterescu. O carte apărută la Editura Ghepardul, 

undeva în luna noiembrie a anului 2020. 
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“PLOIEŞTENI CĂLĂTORI ÎN TIMP ŞI 

SPAŢIU”, apărută în anul 2021 la Editura Editgraph 

din Buzău. Este scrisă de un colectiv de 16 autori 

format 

din 

Marius 

Bâzu,  C. 

I. Costa-

Foru, 

Dan 

Costinea

nu, Anca Cunningham, Mihail Bogdan Dabija, Adrian 

Dăscălescu, Monica Dobre, Magdalena Fărcăşanu, 

Magdalena Konate, Ion Lăzăroiu, Cristian Mihăilescu, 

Gheorghe Neguţ, Dora Roman, Bogdan Stoicescu, Jean 

Wolff şi cu permisiunea dumneavoastră subsemnatul, 

Robert Codescu, o carte din care am extras un fragment 

pentru capitolul “Trivia”. 
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“Casa Luca Elefterescu”, cu permisiunea 

domniilor voastre subsemnatul, al dumneavoastră 

Robert 

Codescu, 

îşi ia 

libertatea 

de a 

adăuga 

aici şi 

această 

lucrare. 

Asta şi 

datorită 

faptului 

că a fost 

scrisă din 

dragoste 

şi pasiune pentru acest simbol arhitectural şi secular al 

Ploieştilor, pe care-l numim cu mândrie Casa Luca 

Elefterescu. 
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Multă vreme pliantele informative, timbrele, 

insignele şi cărţile poştale au reprezentat singurele 

suveniruri pe care 

vizitatorii le 

puteau achiziţiona 

de aici de la 

Muzeul Ceasului; 

de abia după 

Revoluţia din 

decembrie ’89 

oferta s-a 

diversificat cu 

magneţi de 

frigider, CD-uri 

de prezentare, 

ceasuri cu 

mecanism quartz 

(Made in China), 
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brelocuri, plachete, monede, medalii aniversare şi 

publicaţii tematice editate de Consiliul Judeţean 

Prahova şi de Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie 

Prahova.  

Unul din ceasurile de perete având forma 

României, avea printate pe el 7 ceasuri din patrimoniul 

muzeului şi inscipţia “Muzeul Ceasului Nicolae 

Simache Ploieşti”, iar  pe centrul acestui ceas era o 

poză cu Casa Luca Elefterescu. 
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Ceasul în cauză a reprezentat unul din cele mai 

apreciate suveniruri, de aici de la Muzeul Ceasului, ani 

la rând. 

Pictorii, desenatorii şi graficienii, au găsit la Casa 

Luca Elefterescu o adevărată muză de inspiraţie pentru 

lucrările lor.  



 82 

 
Cătălin “Tzetze” Rădulescu – “Muzeul Ceasului” 

grafică în peniţă, anul 2003. 
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Petre Chirea - Tabăra Internaţionlă de Pictură 

”Dan Platon”, editţia a XI-a Ploieşti. 4-15 iulie 2017 

Muzeul Ceasului, ulei pânză 50/60 cm. 
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Anonim – grafică tablou din interiorul 

restaurantului ploieştean “Banzai” (zona Cioceanu), 

nedatat. 
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Mihaela Dragomir – “Muzeul Ceasului”, 

acuarelă, anul 2018, 28 X 29 cm. 
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TRIVIA 

O expresie împământenită, în familia noastră şi în 

cercul nostru de prieteni este “bătaie ca la Muzeul 

Ceasului”, care se bazează pe o întâmplare adevărată. 

Pe când eram în clasa a IV-a (1982/1983), după ore, m-

am dus cu un coleg de clasă să-l ajut să vândă sticle şi 

borcane, 

undeva la un 

centru de pe 

lângă 

“Complexul 

Mare” din 

Nord. 

Bineînţeles 

că am omis 

să îl anunţ pe tata (mama lucra în tura de zi),care, 

panicat că nu mai ajung acasă, a plecat în căutarea mea. 

La şcoală tovarăşa învăţătoare nu ştia nimic, vecinii nu 

văzuseră nimic, la “Urgenţe”nimic, aşa că a revenit 

acasă, acolo unde m-a găsit pe mine ... “_ Unde-ai 
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umblat, până la ora asta !?!?” m-a întrebat scurt “_ Am 

fost la Muzeul Ceasului, cu clasa !” am răspuns eu 

senin. Şi dăi (fără pumni, curea sau picioare), doar cu 

palma lui grea de strungar. Este singura bătaie pe care 

mi-o amintesc din copilărie dar şi ameninţările 

ulterioare “Ai grijă ce faci că-ţi iei bătaie ca la Muzeul 

Ceasului !!!”, chiar şi-n ramura sportivă spunem de 

echipa care pierde fără drept de apel că a luat o bătaie 

aşa ca la Muzeul Ceasului !!! 
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SECOLUL AL XXII-LEA 

Bineînţeles că acest material nu se vrea a fi o 

scriere SF, motiv pentru care nu pot să anticipez ce se 

va întâmpla cu această bijuterie arhitectonică 

ploieşteană. Pot însă să-mi exprim speranţa că 

fotografiile şi conţinutul acestei lucrări NU vor fi 

singurele dovezi că aici, în Mahalaua Sfântu Gheorghe 

Vechi din Ploieşti, a existat o clădire superbă numită 

Casa Luca Elefterescu. Cineva îmi spunea că în secolul 

al XXII-lea cărţile vor fi ca pastilele (azi), adică înghiţi 

una şi în minte se va dispersa toată informaţia dintr-o 

carte, aşa că nu pot garanta că cineva din secolul XXII, 

va lectura aceste rânduri aşa cum nu pot să vă garantez 

că evoluţia socio-demografică a planetei va mai permite 

păstrarea habitatelor umane aşa cum le ştim noi azi. 

Singurul lucru care pot să îl garantez pentru secolul ce 

va urma, este că subsemnatul (al dumneavoastră Robert 

Codescu) a încercat, din răsputeri, să scoată în evidenţă 

tot ceea ce are mai frumos oraşul Ploieşti cu a sa 

spectaculoasă Casă Luca Elefterescu ! 
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Înainte de încheiere iată o listă completă, sper eu, 

cu primarii, preşedinţii de Consiliu Popular, 

viceprimarii cu atribuţii de primar, diriguitori ai 

Ploieştilor, de când Casa Luca Elefterescu a fost 

ridicată şi până în zilele noastre.  

 
Numele şi prenumele Perioada primariatului 

Andrei Liviu Volosevici septembrie 2020 – 2024  
Adrian Florin Dobre iunie 2016 – 2020 
Cristian Mihai Ganea decembrie 2015 - iunie 2016 

Iulian Liviu Teodorescu  martie 2015 - decembrie 2015 
Iulian Badescu iunie 2012 - martie 2015 

 Andrei Liviu Volosevici iunie 2008 – iunie 2012 
Emil Calotă 23 iunie 2000 – iunie 2008 

Horia Victor Toma 16 Iun 1996 – Iun 2000 
Victor Săvulescu Mai 1992 – Iun. 1996 
Romeo Hanganu Aug. 1990 – 23 feb. 1992 

Alexandru Apostol Mar. 1986 – 22 dec. 1989 
Mircea Ionescu Mar. 1982 – Mar. 1986 
Ion Paraschiv Dec. 1972 – Mar. 1982 

Gheorghe Alecu Feb. 1968 – Dec. 1972 
Gheorghe Dumitrescu Iul. 1966 – Feb. 1968 

Gheorghe Marussi Ian. 1963 – Iun. 1966 
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Ion Voicu Feb. 1961 – Dec. 1962 
Petre Vâlcu Iul. 1959 – Ian. 1961 
Ion Vidroiu Mart. 1956 – Iun. 1959 

Vasile Moise Apr. 1952 – Mart. 1956 
Nicolae Pâtă Oct. 1950 – Apr. 1952 

Gheorghe Stan Iul. 1949 – Sept. 1950 
P.Panait Patică 16.01.1948 – Iul. 1949 
Gh. Vidraşcu 28.11.1944 – 16.01.1948 

Gh. Vlaiculescu Dec. 1943-Sept.1944 
Col. Dumitru Craiu Iul.1943-Dec. 1943 

Dr. George S. Ionescu Ian. 1942-Iul.1943 
Gheorghe Văgăunescu Feb.1941 – Dec.1941 

Dr. Ion Niculescu 5 Oct.1940 - 26 ian.1941 
Dr. Mircea Botez Mar. 1939 – Sept.1940 
Ing.Al Manoliu 12.03.1937 

Dr. Ioan Negruzzi 07.06.1936 – 12.03.1937 
Iorgu Predescu Aug. 1935 – 05.06.1936 

Gheorghe Manolescu Nov. 1933 – Aug. 1935 
Stefan D. Motoiu 27.05.1931 – iun.1932 

Constantin Gh. Brezeanu 20.03.1929 – mai 1931  
08.06.1932 – nov. 1933 

Ion Georgescu Obrocea Apr.1921 – Ian. 1922 
Mart. 1926 – mart. 1929 

Gogu Fotescu 26.01.1922 – 22.09.1922 
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5.12.1925 – 10.03.1926 
N.G. Lăzărescu Mar. 1920 – Apr. 1921 

Toma T. Socolescu Dec. 1919 – Mar. 1920 
Ion Ionescu Quintus Dec. 1918 – Nov. 1919 

Alexandru Misu Mar. 1917 – Mai 1918 
Scarlat Sc. Orăscu Mar. 1911 – Mar. 1914 
Radu R. Stanian Iul.1907 – Ian. 1911 

Gheorghe C. Dobrescu Feb. 1905 – Apr. 1907 

George G. Ionescu Apr. 1901 – Ian. 1905 
Mar. 1914 – Mar. 1917 

Nicolae Rascanu Iun. 1899 – Feb. 1901 
Alexandru G. Radovici 12.05.1898 – Mai 1899 

Mitu Stefanescu Apr. 1897 – Apr. 1898 
Constantin Iennescu Ian. 1895 – Nov.1895 
Dumitru D. Hariton 5.05.1892 – Aug. 1894 

Ghiţă Ionescu Nov. 1890 – Ian. 1892  
Nov. 1895 – Ian. 1896 

Temelie Dinescu Oct. 1888 – Oct. 1890 
 

În luna iunie 2020, din cauza pandemiei de 

COVID-19, alegerile locale au fost amânate cu câteva 

luni, mai exact 3 ½ luni (până duminică 27.SEP.2020), 

prelungind totodată mandatul primarului în exerciţiu 

Adrian Dobre, care anunţase că NU va mai candida 
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pentru un nou mandat. În schimb alţi foşti primari, Emil 

Calotă (A.L.D.E.) şi Andrei Volosevici (P.N.L.) şi-au 

anunţat intenţia de a candida pentru un nou mandat de 

primar al municipiului Ploieşti. În urma acestui scrutin 

electoral, noul primar al oraşului Ploieşti va fi liberalul 

Andrei Volosevici acelaşi care condusese urbea şi în 

mandatul 2008 – 2012.  

 

Abrevieri politice 

A.L.D.E. =  Alianţa Liberalilor şi Democraţilor  

este un partid politic, (înfiinţat în luna iunie a anului 

2015) prin fuziunea Partidului Liberal Reformator cu 

Partidul Conservator. 

P.D.L. = Partidul Democrat Liberal (1993 – 

2014), a fost un partid parlamentar din România care a 

fuzionat, în data de 17 noiembrie 2014, cu Partidul 

Naţional Liberal. 

P.C. = Partidul Conservator a fost între 1880 şi 

1918 una dintre cele două forţe politice principalele din 

România, cealaltă fiind P.N.L. A fost partid de 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Partidul_Liberal_Reformator_%28Rom%C3%A2nia%29
https://ro.wikipedia.org/wiki/Partidul_Conservator_%28Rom%C3%A2nia,_1991%E2%80%932015%29
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guvernare timp de 14 ani, mai mult de o treime din 

existenţa sa. A fost fondat pe data de 3.FEB.1880 în 

Bucureşti. După Revoluţia din 1989 între 2005 – 2015 

pe scena politică din România a mai existat un partid 

pparlamentar sub titulatura Partidul Conservator. 

 

P.C.R. = Partidul Comunist Român, a fost un 

partid politic creat în anul 1921 ca rezultat al scindării 

ramurii bolşevice de extremă stânga de Partidul Social 

Democrat Român (istoric). A funcţionat în diferite 

perioade sub diferite denumiri oficiale: între 1921-1945 

drept Partidul Comunist din România, şi între 1954-

1965 drept Partidul Muncitoresc Român. Din anul 1965 

PMR redevine Partidul Comunist Român (PCR). Între 

1947 – 1989 a fost oficial, singurul partid din scena 

politică România. 

P.N.L. = Partidul Naţional Liberal este unul din 

principalele partide din România şi totodată cea mai 

veche formaţiune politică din ţară. A fost înfiinţat sub 

acest nume la data de 24.MAI.1875. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Bol%C8%99evic
https://ro.wikipedia.org/wiki/Extrema_st%C3%A2ng%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Partidul_Social_Democrat_Rom%C3%A2n_%28istoric%29
https://ro.wikipedia.org/wiki/Partidul_Social_Democrat_Rom%C3%A2n_%28istoric%29
https://ro.wikipedia.org/wiki/Partidul_Comunist_din_Rom%C3%A2nia
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P.S.D. = Partidul Social Democrat este un partid 

politic majoritar din România.PSD este alături de 

Partidul Democrat formaţiunea succesoare a F.S.N. 

care se consideră, totodată, continuatoarea a mişcării 

social-democrate de dinaintea instaurării regimului 

comunist, în România. 

U.S.L. = Uniunea Social-Liberală, a fost o alianţă 

politică parlamentară şi preelectorală, între partide de 

stânga şi dreapta, constituită la 5 februarie 2011, între 

Alianţa de Centru Dreapta (compusă din Partidul 

Naţional Liberal şi Partidul Conservator) şi Partidul 

Social Democrat, după mai multe schimbări de alianţă 

U.S.L. şi-a încetat existenţa în februarie 2014. 
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