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1.2.5. Patrimoniul natural și cultural. Turism 

 

 

Patrimoniul Cultural 

 

Cele mai reprezentative instituții culturale de la nivelul municipiului Piteşti sunt: Centrul Cultural, 

Filarmonica, Şcoala Populară de Arte şi Meserii, Teatrul ,,Al. Davila”, Muzeul Judeţean Argeș, Galeria 

de Artă, Biblioteca Judeţeană ,,Dinicu Golescu”, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea 

Culturii Tradiţionale Argeş, Casa de Cultură a Sindicatelor. 

 

 

Muzeul Judeţean Argeş  

 

Muzeul Judeţean Argeş  (1928) este cea mai longevivă instituţie muzeografică argeşeană. 

Patrimoniul cultural naţional conservat şi valorificat este cel mai important tezaur al judeţului Argeş 

şi al Munteniei de Nord. Publicaţiile anuale editate de Muzeul Judeţean Argeş au un înalt nivel 

ştiinţific şi academic. De patru decenii, sesiunea naţională "Ecosinteze şi etnosinteze carpatine" este 

un forum de dezbatere a celor mai importante aspecte ale muzeologiei, istoriei şi ştiinţelor naturii. 

Muzeul Judeţean Argeş este, prin muzeografii săi, fondatorul şi sediul Asociaţiei Naţionale a 

Muzeografilor Naturalişti din România.  

 

 
Muzeul Județean Argeș 
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Planetariul Muzeului Județean Argeș  

 

La Pitești, în urmă cu mai bine de 30 ani, începea să funcționeze prima expoziție multimedia din 

România dedicată științelor naturii și ecologiei. Tavanul primei săli oferea intuitiv și simbolic 

informații privind originea vieții pe Terra și semăna cu proiecția unui planetariu. În 2008, în primul an 

național dedicat educației cu ajutorul astronomiei și în avanpremiera primului an internațional al 

astronomiei – anul 2009, Muzeul Județean Argeș a inaugurat primul planetariu digital de tip 

educațional din România, îmbogățindu-și oferta culturală la aniversarea a 80 de ani de la înființare.  

 

 

Planetariul Muzeului Județean Argeș, este de tip ISS 2 HD, are un ecran cu diametru de 7 metri, oferă 

vizionarea unor proiecții de planetariu, de cinematografie panoramică și simultană și de expoziții 

virtuale de înaltă definiție (1900x1900 pixeli), sonorizate cu un sistem audio 5.1 pentru săli de 

cinematograf. Planetariul poate găzdui între 38 de spectatori, inclusiv persoane cu nevoi speciale de 

deplasare, mobilierul este proiectat și realizat special pentru planetariu, iar volumul de proiecție 

beneficiază de un sistem de climatizare optim și ecologic.  

 

La nivel european, planetariul Muzeului Județean Argeș se încadrează între cele mai performante 

planetarii digitale aflate în funcțiune și în curs de realizare, la categoria planetarii medii 

educaționale. Echipamentul tip ISS 2 HD poate fi interconectat prin sisteme digitale de transport a 

informației cu echipamente de observare astronomică pentru facilitarea unor proiecții live de 

observații astronomice făcute oriunde pe Terra. 
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Biblioteca Judeţeană Argeş  

 

Biblioteca Judeţeană Argeş dispune de o clădire în stil modern, 

concepută după planurile arhitecţilor Maria şi Alexandru 

Mulţescu, a cărei construcţie a început în anul 2000. Aceasta a 

devenit funcţională la data de 8 martie 2003. Până în acel 

moment, Biblioteca Judeţeană Argeş a funcţionat într-o clădire 

de patrimoniu, construită în stil neoclasic, între anii 1912 şi 

1914, după planurile arhitecţilor Eracle Lăzărescu (preşedintele 

Societăţii Arhitecţilor Români din acea perioadă) şi Argir Culina. 

Instituţia a fost înfiinţată în anul 1880, de atunci funcţionând fără întrerupere. Aceasta dispune astăzi 

de un fond de carte de peste 500.000 de volume, de peste 158.000 de reviste şi ziare şi deserveşte 

peste 22.000 de cititori anual, împrumutând 600.000-700.000 de volume. 

 

 

Filarmonica Pitești 

 

Filarmonica Piteşti este o instituţie profesionistă de artă interpretativă, având menirea de a promova 

valori ale culturii muzicale româneşti şi universale, beneficiind încă de la începutul primei stagiuni de 

prezenţa pe scenă a unor renumite talente naţionale. 

 

Obiectivele prevăzute în anul 2014 au fost realizate şi depăşite. Astfel, în anul 2014, Filarmonica 

Piteşti a organizat un număr de 49 de concerte la Casa de Cultură a Sindicatelor, dar şi în alte locaţii 

din Piteşti şi nu numai (de ex, în Mioveni). Numărul abonamentelor vândute în 2014 a fost de 467, 

fapt ce reprezintă o fidelizare a publicului, un ,,nucleu dur” de la care s-a plecat în vânzarea biletelor 

la fiecare concert. 

 

Filarmonica Piteşti a fost invitată să concerteze în cadrul Festivalului „Săptămâna Internaţională a 

Muzicii Noi”, organizat de U.C.M.R. şi Ministerul Culturii.  

 

Filarmonica Piteşti a încheiat contracte de colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş şi 

majoritatea şcolilor din Piteşti (pentru facilitarea susţinerii de concerte educative, la sediul 

Filarmonicii ori în şcoli). Astfel, numărul spectatorilor tineri a crescut în anul 2014 față de 2013, 

datorită repertoriului, a parteneriatelor școlare, a implicării în programul “școala altfel” și a 

parteneriatelor cu alte instituții de cultură. Filarmonica Piteşti a susţinut permanent acţiuni de 

promovare în mass-media locale şi naţionale a tuturor proiectelor sale. 
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Filarmonica Pitești 

 
 

 

Centrul Cultural  

 

Continuator al Palatului Culturii (1955 - 1993), Centrul Cultural al municipiului Piteşti a fost înfiinţat 

prin H.C.L. nr.123/17.09.1998, fiind casa de cultură a municipiului, cu personalitate juridică, care 

funcţionează în subordinea Consiliului Local Piteşti şi ca serviciu 

public al Primăriei Piteşti, având ca obiect de activitate organizarea 

şi coordonarea activităţilor culturale, ştiinţifice şi artistice de la 

nivelul municipiului.  

 

Centrul Cultural Piteşti îşi desfăşoară programul în fiecare zi a 

săptămânii, organizând activităţi cu caracter permanent (cursuri, 

cluburi, cenacluri, repetiţii) şi punctuale (manifestări cu caracter local, naţional şi internaţional). 

Principalele activităţi ale centrului cultural includ:  

� Simpozionul internaţional de sculptură Gheorghe Iliescu-Călineşti; 

� Festivalul naţional de muzică lăutărească veche Zavaidoc; 

� Festivalul Internaţional de muzică corală D.G. Chiriac; 

� Concursul naţional de critică şi istorie literară Vladimir Streinu; 

� Festivalul Internaţional Primăvara poeţilor; 

� Festivalul Multietnic; 

� Festivalul naţional de dans sportiv Dansul Florilor, etc. 
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Obiectivele Centrului Cultural Piteşti în anul 2014 au vizat atragerea unui număr cât mai mare de 

participanți la activităţile de interes local, judeţean şi naţional, organizate de municipalitate, prin 

instituţia de cultură. 

 

În anul 2014, alături de Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale 

Argeş, din cadrul Consiliului Judeţean Argeş, Centrul Cultural Piteşti s-a implicat şi în organizarea 

Festivalului Internaţional de Folclor „Carpaţi” - ediţia a XXXII-a, participând cu recitaluri susţinute de 

Taraful „Zavaidoc” şi Grupul Vocal Bărbătesc „Zavaidoc”.  

 

De asemenea, Centrul Cultural Piteşti a colaborat la organizarea Festivalului Internaţional de Muzică 

Corală „D.G.Kiriac” și a organizat cea de-a IX-a ediţie a Festivalului Naţional de Muzică Lăutărească 

Veche „Zavaidoc”, manifestare emblematică a municipiului Piteşti, care s-a înscris deja în galeria 

evenimentelor culturale de anvergură naţională. Festivalul are ca principale obiective omagierea 

marelui lăutar Marin Teodorescu, supranumit „Zavaidoc”, născut la Piteşti în anul 1896, descoperirea 

şi promovarea persoanelor talentate în muzica lăutărească, aflată pe cale de dispariţie. 

 

Tot în cadrul manifestărilor de nivel naţional se încadrează şi Festivalul Naţional de Dans Sportiv 

„Dansul Florilor”, ediţia a XXVI-a, la care au participat peste 400 de perechi de la cluburi de dans 

sportiv din toată ţara. 

 

Centrul Cultural Piteşti a încercat să răspundă aşteptărilor publicului argeşean şi piteştean prin 

organizarea unor manifestări diversificate, cum ar fi: lansări de carte şi de reviste, colocvii, 

simpozioane, dezbateri pe diferite teme cum ar fi: „Conferințele Municipiului Pitești”, dezbaterea 

publică „Lumea Azi”, întâlnirea literară lunară sub genericul „Printre cărţile oamenilor de cultură 

argeşeni”, Cenaclul „Armonii Carpatine”. 

 

Centrul Cultural editează publicaţiile “Argeş”, „Cafeneaua literară”, „Restituri”, „Informaţia 

piteştenilor” şi „Caietele Vladimir Streinu”, organizează lansări de carte, mese rotunde, concursuri de 

poezie, expoziţii, cursuri de pian, canto, dans, pictură, go, spectacole de folclor, muzică uşoară şi 

clasică etc. 

 

 

Casa de cultură a sindicatelor 

 

Casa de cultură a sindicatelor din Piteşti este o instituţie 

argeşeană de prestigiu. Proiectată de arhitectul Cezar 

Lăzărescu, fost preşedinte al Uniunii Arhitecţilor din 
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România, clădirea a fost dată în folosinţă în aprilie 1971. Principalele activităţi ale casei de cultură 

includ: organizarea ansamblurilor corale, de muzică şi dansuri tradiţionale, de folclor, de balet, 

dansurile de societate participante la festivalurile naţionale şi internaţionale. 

 

 

Şcoala de Arte şi Meserii Piteşti 

 

Situată în centrul municipiului Piteşti, în fosta casă Fostiropol - proprietatea unui reprezentant de 

origine greacă al protipendadei locale de la începutul secolului trecut - Şcoala Populară de Arte şi 

Meserii este unul dintre reperele culturale ale comunităţii. Clădirea a fost construită în anul 1900, în 

stil neoclasic-eclectic, şi este declarată monument naţional. Până în anul 1970, când a devenit sediul 

Şcolii Populare de Arte, aceasta a adăpostit Muzeul Regiunii Argeş, denumit ulterior Muzeul 

Judeţean Argeş.  

 

Şcoala de Arte şi Meserii Piteşti 

 
 

 

Teatrul Alexandru Davila 

 

Teatrul ”Alexandru Davila” este o instituție culturală locală și națională, a cărei formă actuală a fost 

conturată în urma primei restaurări, în anul 1948, fiind îmbogățită ulterior cu vitralii și fresce pictate 

de Sorin Ilfoveanu, Dan Broscățeanu și Ștefan Caltia, în 1973. 
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Edificiul actual a fost inaugurat în 1914 cu piesa „O noapte furtunoasă” de I.L. Caragiale, interpretată 

de actorii Teatrului Național din București, mișcarea teatrală piteșteană debutând în anul 1952 sub 

bagheta lui Constantin Halepliu. Cele patru secții: proză, estradă, folclor și teatru de păpuși, au 

ilustrat publicului vremii numeroase spectacole din repertoriul național și international, descrețind 

frunțile „târgoveților” piteșteni și nu numai. 

Principalele momente după 1949: 

• Înființarea secției Păpuși (1949); 

• Înființarea secției Estradă (1958); 

• La 23 august 1958 s-a dat în folosință Teatrul de Vară; 

• Înființarea secției  Folclor(1970); 

• La 13 mai 1975 a fost dată în folosință Sala Studio 125, concepută de Liviu Ciulei. 

 

În cei peste 60 de ani de teatru organizat, au fost prezentate peste 500 de premiere la sectiile de 

drama si estrada, iar in total peste 700 de premiere. 

Teatrul Alexandru Davila 

 

 

Istoria teatrului piteștean 

Organizarea unui teatru stabil în Pitesti s-a realizat în anul 1852 și a funcționat până în anul 1912 în 

sala Uklar, numită ulterior Universala Lehler, locație păstrată și astăzi în cadrul complexului central al 

Fabricii de butoaie. 
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Sala noului Teatru comunal a fost construită în anul 1914, în strada Victoriei nr. 9, după proiectul 

arhitectului Alexandru Clavel, sala teatrului fiind pictată de către Virginia Tomescu. 

Edificiul a fost realizat în stil baroc, dar prin adăugiri și renovări, a căpătat o față modernă în anii 

1977-1979, proiectul fiind intocmit de arhitectul piteștean Nicolae Ernst. 

 

 

Cercul Militar PiteştiCercul Militar Piteşti funcţionează într-o clădire de 

patrimoniu, construită, în perioada 1938-1940, după planurile 

arhitectului Octav Doicescu, în stil neoromânesc, prin contribuţia 

cadrelor militare şi a Ministerului Apărării Naţionale.  

 

 

 

Galeria de Artă 

 

Deschisă în 1971, galeria are ca bază de pornire donaţia Schweitzer-

Cumpăna (38 de tablouri şi desene), fond care a fost completat cu 

achiziţii şi, în final, cu donaţia Iliescu-Călineşti, aceasta ca şi Schweitzer-

Cumpăna, fiind legat prin naştere şi afectiv de Argeş. Ordonată pe 

criteriul cronologic, expoziţia permanentă oferă o succintă, dar 

ilustrativă incursiune în evoluţia picturii româneşti de şevalet din a 

doua jumătate a secolului XIX până în zilele nostre. 

 

 

 

Corul de Camera “Ars Nova”.“ 

 

Ars Nova” a luat fiinţă în anul 1970, la iniţiativa 

profesorului Gheorghe Gomoiu, reunind un grup de tineri 

absolvenţi ai institutelor muzicale din ţară, profesori de 

muzică în Municipiul Piteşti, cărora li s-au adăugat 

proaspeţi absolvenţi ai diferitelor facultăţi care au cântat  

în coruri studenţeşti şi au fost repartizaţi în judeţul Argeş. 

Prin întreaga sa activitate, corul "Ars Nova" s-a impus ca o 

prezenţă artistică de prestigiu a vieţii muzicale argeşene şi 

totodată ca un ambasador apreciat al spiritualităţii 

româneşti peste hotare. 
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Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Argeş 

 

Instituţie profesionistă publică de cultură, face parte din sistemul instituţiilor 

de importanţă judeţeană, desfăşurându-şi activitatea în conformitate cu 

Decizia nr. 2045 din 2 mai 1956, a Sfatului Popular al Regiunii Argeş, Centrul 

numindu-se iniţial Casa Regională a Creaţiei Populare Piteşti, apoi Casa 

Creaţiei Populare a Judeţului Argeş. Centrul iniţiază şi desfăşoară proiecte şi 

programe vizând cultura şi civilizaţia tradiţională, educaţia permanentă, 

Promovarea Culturii Tradiţionale Argeş. Sediul în care îşi desfăşoară 

activitatea Centrul a fost construit în anii ‘20 ai secolului trecut, fiind proiectat 

în stil neoromânesc.  

 

 

Ansamblul Folcloric “Dorul” 

 

“Dorul” este continuarea unei activităţi care a început în toamna anului 1955 în cadrul Palatului 

Culturii din Piteşti, sub îndrumarea maestrei Natalia Petreanu, având prima reprezentaţie pe scena 

Teatrului „Al. Davila”. Un an mai târziu, alături de corul mixt dirijat de prof. Emanoil Popescu, 

formaţia de dansuri va deveni un important ansamblu. În 1965 sunt puse bazele ansamblului 

„Doina” în cadrul Palatului Culturii din Piteşti, acesta capătând contur.  

 

Din 1969, „Doina” devine mesagerul folclorului românesc în turnee prestigioase în Franţa, Elveţia, 

Cipru, Ungaria, Anglia, Belgia, Olanda, 

Luxemburg etc. Din 1978, prin bunăvoinţa 

profesorului Costin Alexandrescu, 

directorul Casei Creaţiei Argeş, ansamblul 

„Doina” capătă o nouă identitate, 

devenind „Dorul”, care avea să păşească şi 

în cel de-al treilea mileniu cu succese de 

mare răsunet. Folosind un repertoriu 

complet schimbat, „Dorul” este considerat 

unul dintre cele mai importante 

ansambluri din România, obţinând locul I 

la toate concursurile şi festivalurile, fiind, 

de altfel, primul ansamblu coregrafic ce s-

a impus pe plan naţional şi internaţional. 
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Patrimoniul natural 

 

Descrierea situaţiei actuale  

 

Protecţia, conservarea şi utilizarea durabilă a patrimoniului natural sunt obiective de interes public 

major şi totodată obiective fundamentale ale politicii pentru protecţia mediului şi ale strategiei 

naţionale pentru dezvoltare durabilă.  

 

 

Resurse naturale  

 

În subsolul Piteştiului, nu au fost evidenţiate până în prezent resurse minerale ce pot fi exploatate, 

cu excepţia unor ape slab mineralizate. Zona nordică a platformelor prezintă condiţii naturale foarte 

favorabile pentru cultura pomilor şi a viţei-de-vie. Zona sudică a Câmpiei Piteştiului este intens 

cultivată cu cereale şi plante tehnice. În întreaga zonă preorăşenească, creşterea animalelor şi 

cultura zarzavaturilor reprezintă, de asemenea, activităţi agricole deosebit de importante.  

 

 

Arii naturale protejate 

 

Pădurea Trivale 

 

Pădurea Trivale, de pe teritoriul municipiului Pitești se află în administrarea Ocolului Silvic Piteşti și 

are o suprafaţă de circa 750 ha, din suprafaţa totală de 1808,9 ha (diferenţa de suprafaţă se 

regăseşte pe teritoriul comunelor Bascov, Moşoaia şi Băbana). În conformitate cu Hotărârea nr. 

18/1994 a Consiliului Judeţean Argeş, o suprafaţă de 484.3 ha din această pădure este declarată 

rezervaţie forestieră, devenind astfel arie protejată de interes local. În acest fel se are în vedere 

conservarea patrimoniului natural existent pentru a putea să îndeplinească în continuare rolul de 

protecţie al factorilor de mediu dar şi pe acela peisagistic şi recreativ.  

 

Din punct de vedere forestier, Pădurea Trivale este inclusă în unitatea forestieră a Argeşului mijlociu. 

Raportat la relief, ea acoperă colinele joase, cu altitudinea cuprinsă între 290 şi 430 metri, de pe 

terasele de pe dreapta râurilor Argeş şi Bascov, începând de la Valea Ursului, până la sud de Piteşti. 

Panta predominantă este uşor înclinată, fapt care face ca eroziunea să fie slabă, chiar şi acolo unde 

terenul a fost defrişat.  
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Expoziţia terenului pe care se află suprafaţa pădurii este nord-estică. Pădurea Trivale este situată la 

limita dintre subzona fagului şi a stejarului, aici fiind şi limita sudică a mesteacănului, această situare 

generând o vegetaţia variată, care permite coexistenţa speciilor caracteristice zonei montane cu cele 

caracteristice zonelor de deal şi câmpie.  

 

Conspectul floristic cuprinde 764 de taxoni, repartizaţi în 95 de familii, cu diferite regimuri de 

protecţie fiind 21 de specii. De asemenea, fauna prezentă în Pădurea Trivale este una bogată în 

taxoni, cu diferite regimuri de protecţie, înregistrându-se 12 specii de mamifere, 87 specii de păsări, 

2 specii de reptile, 12 specii de amfibieni şi numeroase specii de nevertebrate.  

 

Pădurea Trivale este principala zonă verde a oraşului Piteşti. O parte din această pădure a fost 

amenajată sub numele de Parc Trivale încă din anul 1900, parcul făcând parte din pădurea seculară 

de stejar şi devenind unul din locurile favorite de promenadă ale piteştenilor. Pădurea în care s-a 

amenajat parcul Trivale se păstrează în mare parte şi astăzi, mărginind două cartiere ale oraşului. 

Accesul la această zonă este facil, putându-se ajunge chiar din centrul oraşului Piteşti, parcurgând 

strada Trivale şi, trecând de schitul Trivale, se poate ajunge, tot pe aleea ce traverseaza padurea, la 

Complexul Cornul Vânatorului, iar mai departe la Gradina Zoologică.  

 

Datorită faptului ca Pădurea Trivale este o 

zonă tradiţională de recreere a locuitorilor 

municipiului Piteşti, aceştia s-au implicat 

activ, susţinând declararea acesteia ca arie 

naturală protejată de interes naţional. 

Implicarea locuitorilor s-a concretizat prin 

numeroase demersuri făcute atât în presă 

cât şi prin petiţii către instituţiile statului, 

în sensul conservării acestei păduri prin 

minimizarea presiunilor antropice. De 

asemenea, organizaţiile neguvernamentale 

s-au implicat, direct şi activ susţinând 

declararea Pădurii Trivale ca arie naturală protejată de interes naţional. 

 

Deşi începând cu anul 1994 Pădurea Trivale beneficiază de un statut de protecţie pe plan local, prin 

obţinerea statutului de arie naturală protejată de interes naţional, aceasta beneficiaza de un regim 

legislativ superior de conservare faţă de statutul actual. Statutul de rezervaţie naturală contribuie 

atât la conservarea unor habitate şi specii naturale importante sub aspect floristic, faunistic şi 

forestier, cât şi la menţinerea pronunţatului caracter peisagistic şi recreativ.  
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Parcul Lunca Argeşului 

 

Parcul Lunca Argeşului, inaugurat în anul 2013, este cel mai mare parc din ţară amenajat cu fonduri 

europene. Acesta se întinde pe 24 de hectare și este o continuare a Centurii Verzi a oraşului nostru, 

începută cu Parcul Ştrand, apoi legată cu zona Tudor Vladimirescu. Parcul Lunca Argeşului va fi legat 

de Ştrand şi de baza de agrement din cartierul Tudor Vladimirescu printr-o alee pietonală şi o pistă 

de biciclete care vor trece pe sub podul Argeş.  

 

Acesta dispune de 4 km de piste pentru biciclete, 15 km de alei, circa 360 de bănci, două fântâni 

arteziene, teatru în aer liber, discotecă în aer liber, terenuri de sport ce vor putea fi folosite gratuit, 

iluminat public, trei grupuri sanitare, peste 2.000 de arbori şi arbuşti, bulbi de lalea, loc de joacă 

pentru copii. Are trei intrări și o parcare securizată. 

 

Parcul Lunca Argeşului 

 
 

Parcul oferă o atmosferă relaxantă și liniștită, minunat prilej pentru a petrece câteva ore într-un 

mediu plăcut, înconjurat de verdeață. Aleile largi îți oferă posibilitatea de a te plimba, șerpuind 

printre arbuști și flori de diferite culori. Cei pasionați de role se pot plimba în voie pe marginea râului 

în care se reflectă razele soarelui. Cei care sunt obosiți sau melancolici pot admira peisajul de pe una 

dintre bănci, la umbra unui copac. Parcul este bine întreținut. Locuitorii orașului vin să petreacă 

puțin din timpul lor găsind un loc de recreere care să le redea energia de care fiecare are nevoie. 
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Parcul Ştrand 

 

Parcul Ştrand este unul din punctele de atracţie ale piteştenilor este situat pe malul râului Argeş. 

Cuprinde locuri de agrement şi sport (plimbări cu barca, curse de carturi, terenuri de fotbal, tenis, 

handbal şi patinoar artificial).  

Copiii se pot plimba cu trenuleţul făcând înconjurul parcului. Tot aici se află şi un teatru de vară 

amplasat pe una din insulele de pe lacul populat cu lebede. În cadrul proiectului de modernizare a 

Parcului Ştrand s-au efectuat lucrări de: reabilitare a aleilor; construirea unei împrejmuiri; realizarea 

unor porţi de acces din fier forjat; înlocuirea mobilierului 

urban reprezentat de bănci, coşuri de gunoi; realizarea de 

cişmele din fontă; plante ornamentale; reînsămînţarea cu 

gazon; amenajarea corespunzătoare a locului de joacă de 

lîngă intrarea principală; înlocuirea unor poduri. Pe lîngă 

aceste lucrări s-au modernizat gara şi trenuleţul pentru 

copii, dar s-au montat şi 19 camere de luat vederi, ca 

autorităţile competente să poată detecta pe cei care 

vandalizează. 

 

 

Grădina Zoologică 

 

Grădina Zoologică din Parcul Trivale, se află în subordinea Consiliului Local al Primăriei Municipiului 

Piteşti și este administrată de Administrația Domeniului Public Pitești. Grădina Zoologică se întinde 

pe o suprafaţă de 12 ha şi numără peste 130 de animale şi păsări, din 39 de specii care provin din 

Africa, Australia, Siberia, Tibet, India şi România, printre care enumerăm: struț Emu, păun, tigru, lei, 

urși, bourul alb, căprioare, maimuțe, vulpi, lupi, nutrii, capre de Camerun, precum si diferite specii de 

păsări de pradă. 

Grădina Zoologică din Trivale este în acest moment pe 

locul 4 în ţară din punct de vedere al dotărilor şi al 

investiţiilor realizate în ultimii ani. Autorităţile locale 

au alocat în perioada 2000 – 2009 suma de 3 milioane 

de lei pentru reabilitarea şi modernizarea Grădinii 

Zoologice din Piteşti, precum şi pentru atingerea 

standardelor cerute de Uniunea Europeană. 

Grădina Zoologică din Piteşti este membră a 

Federaţiei Grădinilor Zoologice şi Acvariilor din 

România din anul 2000.  
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Expo Parc 

 

Expo Parc este un parc orăşenesc, situat în cartierul Calea 

Bucureşti, ce respectă normele europene de securitate, ecologice 

și estetice de amenajare a parcurilor publice. În parc sunt 

aproximativ 200 de arbori mari şi 1500 de arbuşti și o vegetaţie 

specifică tuturor anotimpurilor (cu înflorire alternativă). De 

asemenea, dispune de spaţii create pentru toate categoriile de 

vârstă: locuri de joacă pentru copii, locuri pentru şahisti, terenuri 

de sport, spaţii pentru câini și foloseşte sisteme de producere a 

energiei alternative (panouri solare cu celule fotovoltaice). 

 

Parcul Prundu este un parc pentru relaxarea locuitorilor cartierului. Dispune şi de aparatură de 

fitness în aer liber. 

 

Parcul Lumina numit aşa pentru că aici se afla fostul cinemtograf "Lumina", parcul este cel mai mare 

din cartierul Găvana. 

 

Parcul 1907 este situat exact în centrul municipiului Pitești, între Muzeul Județean Argeș și Cercul 

Militar, fiind o oază de verdeață în inima orașului. În mijlocul acestuia se găsește impunătoarea 

statuie a omului politic argeșean I.C. Brătianu, fost prim-ministru al României în mai multe rânduri 

între anii 1909 și 1927. 

 

 
 

 

Fauna şi flora ocrotită  

 

În municipiul Piteşti flora ocrotită este reprezentată prin: tisă, arborele lalea, laur, magnolia, Gingko 

biloba, chiparosul de baltă, castan comestibil, nuc, salcâm japonez, cedru, arborele mamut, arborele 
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lui Iuda. (aceste exemplare de floră sunt considerate ocrotite fie datorită unor acte normative 

anterioare, fie datorită rarităţii lor în municipiu). 

 

Datorită prezenţei acumulărilor Budeasa, Bascov şi Prundu, în zona municipiului Piteşti au apărut 

specii de păsări specifice zonelor umede, din care enumerăm: lebăda, lişiţa, pescăruş, corcodel, 

stârc, raţa sălbatică. Dintre speciile răpitoare este de semnalat prezenţa uliului păsărar şi a celui 

şorecar. Alte specii care pot fi luate în considerare sunt corbul, rândunica. 

 

De asemenea, în pădurea Trivale există păsări specifice ecosistemului forestier. Referitor la fauna 

prezentă în pădurea Trivale, trebuie precizat faptul că, datorită influenţei antropice numărul de 

specii este redus. Se poate semnala totuşi prezenţa următoarelor: veveriţa, mistreţul, căpriorul, 

vulpea. 

 

 

Vegetaţia forestieră  

 

Suprafaţa de teren acoperită cu păduri în raza administrativ teritorială a municipiului Piteşti este de 

circa 750 de hectare.  

 

Structura pe specii a acestor păduri este următoarea: 

 

fag 15%, carpen 13%, diverse esenţe tari 3 %, gârliţa 2%, pin 2%, salcâm 1%, tei 1 %, diverse esenţe 

moi 1%. Aceste păduri sunt încadrate în grupa I funcţională – păduri cu rol de protecţie. Ca urmare 

exploatarea de masă lemnoasă este o activitate secundară, efectuându-se doar tăieri de igienizare.  

 

 

Turism 

 

Funcția turistică a Piteștiului a început să prindă contur începând cu anul 1972, când orașul Pitești a 

devenit gazda unui număr impresionant de lalele – circa 3000 de bulbi fiind plantați în parcurile 

orașului. Noua înfățișare a orașului l-a desemnat „orașul lalelelor”, statut ce a atras numeroși turiști, 

în special în perioada de vară când cromatica adusă de aceste flori multicolore este impresionantă. 

 

Mediul natural atractiv şi opoziţia geografică favorabilă precum și existenţa unor importante vestigii 

istorice şi culturale și a unor resurse turistice variate recomandă oraşul ca o zonă potenţială pentru 

turismul cultural, de afaceri, științific, sportiv etc. 



 
Strategia de dezvoltare a municipiului Pitești pentru perioada 2014 – 2020  

1 Profilul municipiului PiteProfilul municipiului PiteProfilul municipiului PiteProfilul municipiului Piteștiștiștiști        

  
 

 

 
100 

 

itești 2020 P 

Municipiul Piteşti reprezintă un loc de tranzit pentru unele destinaţii turistice din împrejurimi, 

respectiv Munţii Făgăraş, Transfăgărăşan, Bucegi, Culoarul Rucăr-Bran, Valea Oltului, totodată, fiind 

în apropierea altor atracții turistice cum ar fi Casa memorială “Liviu Rebreanu” din Ştefăneşti, Vila 

Florica din Ştefăneşti, Complexul muzeal Goleşti, biserica “Tutana” din Băiculeşti, Parcul dendrologic 

de la Mihăeşti, motiv pentru care orașul oferă și turism de tranzit. 

 

Cu toate acestea, funcţia turistică a oraşului Pitești este slab dezvoltată, deşi dispune de o 

infrastructură deosebită în acest sens: hoteluri, restaurante, campinguri, popasuri, zone de 

agrement, după cum detaliem mai jos. 

 

Numărul structurilor de primire turistică cu funcțiuni de cazare turistică din municipiul Pitești 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Hoteluri 15 16 19 19 19 

Hosteluri - - 1 1 1 

Moteluri 1 1 1 1 1 

Vile turistice 1 1 1 1 1 

Bungalouri 1 1 1 1 1 

Tabere de elevi și preșcolari 1 1 1 1 1 

Pensiuni turistice 6 7 7 7 7 

Total 25 27 31 31 31 

Sursa: www.insse.ro  
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Capacitatea de cazare turistică existentă în municipiul Pitești (locuri) 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Hoteluri 1489 1598 1988 2002 1999 

Hosteluri - - 20 20 20 

Moteluri 16 16 16 16 16 

Vile turistice 12 12 12 12 12 

Bungalouri 20 20 20 20 20 

Tabere de elevi 

și preșcolari 
150 150 150 150 150 

Pensiuni 

turistice 
108 135 135 135 135 

Total 1795 1931 2341 2355 2352 

Sursa: www.insse.ro  
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Sosiri ale turiștilor în structuri de primire turistică, pe tipuri de structuri în municipiul Pitești 

(număr persoane) 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Hoteluri 37606 46856 61718 46323 45646 

Hosteluri - 27 336 363 150 

Vile turistice 166 141 134 107 60 

Bungalouri 299 88 86 61 116 

Tabere de elevi și preșcolari 5077 1779 1059 1976 5103 

Pensiuni turistice 5010 5435 7206 6373 5752 

Total 47283 54381 70539 55203 56827 

Sursa: www.insse.ro  
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Înnoptări în structuri de primire turistică, pe tipuri de structuri în municipiul Pitești 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Hoteluri 80472 86807 99815 74931 75431 

Hosteluri - 36 389 394 157 

Vile turistice 290 259 5649 247 101 

Bungalouri 337 93 105 77 143 

Tabere de elevi si preșcolari 22600 12024 6194 14052 26171 

Pensiuni turistice 5194 5732 7574 6805 6619 

Total 108922 104991 114369 96506 108622 

Sursa: www.insse.ro  

 

 
 

 

Capacitatea de cazare turistică în funcțiune, pe tipuri de primire turistică în  municipiul Pitești 

(nr.locuri/zile) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Hoteluri 414785 491535 594228 490394 481020 

Hosteluri - 620 7320 7300 7300 

Vile turistice 4380 4380 4392 4380 4380 

Bungalouri 7300 3640 2590 2150 1630 

Tabere de elevi și preșcolari 54750 54750 54900 54750 54750 

Pensiuni turistice 36738 44216 43872 44482 40014 

Total 518881 599781 707302 603456 589094 

Sursa: www.insse.ro  
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