
 

Excursie cu tematică istorică: Pe urmele lui Cuza la Florești Prahova 

 

Marți 12 aprilie 2022 Filiala municipală Câmpina a Asociației Naționale a Cadrelor Militare în 

Rezervă și în Retragere „Alexandru Ioan Cuza” a afectuat o excursie cu tema: „Pe urmele domnitorului 

A.I. Cuza la Florești-Prahova”. Au participat membrii ai subfilialei municipale, dar și ai Cultului Eroilor 

Mai întâi s-a vizitat Palatul Cantacuzino sau „Micul Trianon” din Florești, Prahova. Prezentarea 

obiectivului a fost făcută de dl. ing. Serghei Bucur într-o manieră încântătoare și atractivă. Palatul 

Cantacuzino, supranumit și „Micul Trianon”, a fost construit la Florești, județul Prahova de 

boierul Gheorghe Grigore Cantacuzino, zis Nababul, și i-a fost lăsat moștenire fiului său Mihail G. 

Cantacuzino. Palatul a fost realizat de meșteri francezi, într-un stil eclectic francez, dominat de 

elemente rococo și neoclasice, după planurile arhitectului Ion D. Berindey, care mai proiectase pentru 

același boier palatul aflat pe Calea Victoriei nr.141, cunoscut sub denumirea de Palatul 

Cantacuzino din București, care adăpostește, în prezent, Muzeul Național „George Enescu”. 

Apoi a avut loc evocarea domnitorului Alexandru Ioan Cuza, la bustul acestuia din comuna 

Florești. Col. (r) Gheorghe Constantin a prezentat personalitatea domnitorului și modul cum a rămas el în 

conștința românilor. 

Membrii Filialei Municipale Câmpina a ANCMRR „Alexandru Ioan Cuza” au depus o jerbă de 

flori și au păstrat un moment de reculegere la bustul domnitorului. 

Pe platoul Băicoi, lt.col.(r) Gheorghe Nedelcu a prezentat organizarea Taberei militare de la 

Florești, prezentând în teren dispunerea trupelor pe câmpul dintre localitățile Băicoi și Florești. 

Col.(r) Marian Dulă, președintele filialei municipale Câmpina a arătat activitățile desfășurate în 

tabără de trupele Moldovei și Țării Românești, precum și manevra militară de la sfârșitul perioadei de 

pregătire militară. 

Activitatea a fost încununată de succes, participanții primind informații inedite despre Micul 

Trianon, Domnitorul Alexandru Ioan Cuza și faptele lui. 
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