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Motto:Historia magistra vitae

CUVANT INAINTE
Întocmirea monografiei comunei este o problemă care ne-a
preocupat de mai multă vreme. Aceasta reprezintă atât o necesitate,
cât şi un act de curaj, datorită volumului de muncă pe care îl
presupune şi a caracterului pluridisciplinar al cercetării impuse de
problematica complexă ce trebuie abordată.
Faptul că am trăit atâţia ani, alături de locuitorii acestei
comune, ne-a fost suport moral deosebit în munca de cercetare şi
ne-a insuflat optimism şi putere de muncă în greaua misiune pe care
ne-am asumat-o.
Suntem convinşi totodată că elaborarea monografiei
localităţii în care îşi desfăşoară activitatea, este prima îndatorire a
unui profesor de istorie, acesta aducându-şi astfel o modestă
contribuţie la cunoaşterea mai aprofundată a istoriei patriei. Este
uşor să ne imaginăm ce sinteză de istorie a României s-ar putea
scrie, dacă toate localităţile din ţară ar avea asemenea monografii.
Pe de altă parte, am pornit de la ideea că monografia
comunei este un instrument de primă necesitate, atât în munca
profesorului la clasă, unde va putea valorifica cu maximă eficienţă
elementele de istorie locală, în cadrul lecţiilor de istorie, cât şi pentru
activitatea autorităţilor de stat de la nivelul comunei. Aceasta este si
o expresie a integrării învăţământului, a cercetării cu practica social –
politică, cu viaţa cotidiană.
Pentru elaborarea acestei lucrări, am folosit documentele de
arhivă, iar în cazul când acestea au lipsit, am apelat la informaţii
culese de la bătrânii satelor, mai ales pentru secolul al XX-lea. Timp
de mai mulţi ani am strâns materialul necesar de pe la arhive şi
biblioteci din ţară: Bucureşti, Râmnicu Sărat, Focşani, Buzău, arhive
de instituţii, acte personale aparţinând unor cetăţeni din comună sau
unor fii ai comunei.
Munca depusă pentru cercetarea documentelor de arhivă a
fost răsplătită de clipele de satisfacţii şi emoţii pe care le-am trăit
când am descoperit recensământul populaţiei satelor din 1838,
numele primilor învăţători ai şcolilor din comună, scrisoarea
locuitorilor satului Lacul lui Baban adresată ministrului instrucţiunii
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publice şi cultelor din 1887, prin care cereau fonduri pentru
construirea unui local de şcoală.
Monografia comunei Gura Caliţei tratează evoluţia istorică,
economică, socio–politică şi culturală a acestei aşezări, din cele mai
vechi timpuri până în zilele noastre. Cititorii care vor studia această
lucrare vor putea să-şi formeze o imagine de ansamblu, destul de
clară, despre această comună.
Discuţiile nenumărate pe care le-am avut cu cetăţenii
comunei, mulţi oameni în vârstă, mari iubitori de istorie, ne-au fost
de un real folos. Cu acest prilej, am constatat încă o dată interesul
enorm pe care îl manifestă aceşti oameni pentru istorie, în general,
şi pentru trecutul localităţii, în special. Pentru sprijinul acordat, le
aducem şi pe această cale mulţumirile noastre.
Ne exprimăm profunda noastră recunoştinţă faţă de profesor
universitar dr. Constantin Buşe pentru deosebita competenţă şi
răbdare cu care ne-a îndrumat în elaborarea variantei initiale a
lucrări.
Apariţia acestei lucrări nu ar fi fost posibilă fără colaborarea
preţioasă a ing. Corneliu Bălan, fiu al comunei, atât în culegerea
informaţiilor prin documentarea în deplasările din teren, prin
furnizarea unor documente şi fotografii, cat şi prin contributia la
eleborarea si publicarea lucrarii.
Sincere cuvinte de preţuire şi de mulţumire postum,
profesorului emerit Nicolae V. Bălan, distins fiu al acestor meleaguri,
pentru amabilitatea cu care ne-a pus la dispoziţie materialele
privitoare la comună adunate de-a lungul anilor.
Mă folosesc de aceste prilej de a mulţumi colegilor şi celor
din conducerea comunei pentru sprijinul acordat.
Recunoştinţă deosebită soţiei, Momanu Silica, fică a
comunei, primul cititor şi critic al acestei lucrări, ale cărei observaţii şi
sugestii ne-au fost de mare folos.
Nu trebuie să uităm nici un moment, că această lucrare ne
vorbeşte despre munca, viaţa şi lupta înaintaşilor noştri care au
vieţuit pe aceste meleaguri încă din vremuri imemoriale. Ea este în
acelaşi timp un modest şi pios omagiu adus tuturor acelor înaintaşi,
care cu braţul şi cu mintea, nepreţuindu-şi viaţa şi bunurile, au
participat alături de toţi fiii patriei la apărarea gliei strămoşeşti.
Întrucât lucrarea a fost elaborată într-o prima varianta în anii
1986 – 1987, a fost necesară completarea acesteia cu principalele
evenimente ce s-au succedat în istoria comunei, îndeosebi după
revoluţia din 1989 şi chiar revizuirea unor puncte de vedere din
diferite capitole ale lucrării.
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CAPITOLUL 1.

CADRUL GEOGRAFIC
1.1.

Generalităţi
În partea de sud–est a Vrancei, dacă priveşti din drumul
naţional ce leagă oraşul Focşani de Bucureşti, rămâi impresionat de
cununa de dealuri, frumos rânduite de-o parte şi de alta a râului
Râmna.
Aici, în zona dealurilor, acoperite cu pomi fructiferi, cu vii,
păşuni şi păduri, este aşezată comuna Gura Caliţei, renumită pentru
fructele şi pădurile sale dar şi pentru oamenii harnici şi gospodarii ce
locuiesc pe aceste meleaguri.
Comuna Gura Caliţei se înscrie printre aşezările ce fac parte
din zona dealurilor subcarpatice. Aproape toate satele componente
ale comunei: Lacul lui Baban, Raşca, Poienile, Plopu, Dealul Lung si
Gura Caliţei, reşedinţa comunei, sunt aşezate în imediata vecinătate
a pădurilor. Satul Gura Caliţei este la o distanţă de 25 km de Focşani.
Caracteristica dominantă a acestei comune o constituie
aceea că satele componente sunt dispersate pe o mare suprafaţă:
între satele aşezate la extremităţile comunei Raşca şi Eleşteu este o
distanţă de cca 16 km.
Străbătând satele acestei comune aşezate în majoritatea lor
pe coasta unui deal, lângă păduri, rămâi cu convingerea că si
condiţiile geografice nu sunt dintre cele mai prielnice pentru oameni.
De aceea, istoric vorbind, întemeierea satelor mari ale comunei
trebuie legată , fără îndoială, de fuga locuitorilor de la şes din faţa
năvălirilor duşmane pentru a-şi construi din nou locuinţe şi întemeia
familii în locuri mai ferite, cum este cel al văii Râmna.
Fiind aşezate în zona de deal, satele comunei au urmat
forma terenului, casele locuitorilor fiind în cele mai multe cazuri
împrăştiate, cu mari spaţii între ele. Aceasta este de fapt o
caracteristică generală a satelor de deal din Vrancea.
În cadrul judeţului Vrancea, comuna Gura Caliţei se înscria
printre comunele necooperativizate, dar care a participat cu cantităţi
însemnate de produse la realizarea fondului de stat, contribuind
astfel la creşterea prestigiului judeţului.
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1.2.

Limite
Aşezată în partea de sud – est a judeţului Vrancea, comuna
Gura Caliţei se învecinează la nord – vest, prin satele Dealul Lung şi
Raşca cu comuna Andreiaşu de Jos, prin pădurea Harabagiu.
La vest, se învecinează cu comuna Dumitreşti. În drum spre
Dumitreşti, priveliştea ce ţi se înfăţişează înaintea ochilor, sus de pe
Dealul Stânii, este încântătoare. Valea Râmnei, care apare dinspre
nord, ieşită parcă din pădure, îşi croieşte drum alene către est,
străbătând toată comuna, putând fi contemplată până la
Dumbrăveni.
Tot în partea de nord–vest se învecinează pe o mică
porţiune cu comuna Chiojdeni. Spre sud-vest, prin pădurea
Bordeasca, se învecinează cu comuna Bordeşti. La sud prin satul
Eleşteu, se învecinează cu satul Dragosloveni, sat component al
comunei Dumbrăveni.
Prin pârâul Valea Neagră, în partea de nord – est, se
învecinează cu comuna Poiana Cristei. Spre est, prin Dealul Măgura,
se învecinează cu comuna Urecheşti.
1.3.

Structura geologică
Solul este în general slab productiv pentru cereale. Este bun
pentru cultura pomilor fructiferi şi a viţei de vie, fiind format din
soluri podzolice, soluri brune şi brun acide, soluri erodate, soluri
podzolice gălbui şi pe alocuri cernoziom degradat1. Pe unele porţiuni
de teren compoziţia geologică cuprinde straturi de pietrişuri şi
grohotişuri, sub care se găsesc soluri nisipoase aşezate la rândul lor
pe soluri luto–argiloase. Straturile de deasupra, datorită structurii lor
specifice, permit pătrunderea rapidă a apei pe verticală, care însă nu
poate trece prin solul luto–argilos. Din această cauză îşi schimbă
direcţia, pornind-o pe orizontală, fapt care facilitează marile alunecări
de teren ca cele din anii 1970 şi 1981, din satele comunei.
Solul slab, permite formarea de ogaşe, torenţi şi pâraie, care
îl degradează, determinând schimbări în aspectul morfologic general.
Pentru a preveni erodarea solului, sunt necesare lucrări de
protecţie, îndiguiri şi amenajări de baraje. Astfel de lucrări s-au
executat pe râul Râmna cu fonduri de la stat, alocate înainte de
1989, lucrari care continua şi în prezent, respectiv în anul 2010.
Unele amenajări de iazuri şi îndiguiri pe cursul pîraielor şi
ogaşelor, ar putea fi executate de către cetăţeni cu materialele ce
sunt la îndemâna tuturor şi care ar avea un rol important în
combaterea eroziunii solului.
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1.4.

Relieful
Comuna Gura Caliţei este aşezată în Depresiunea Râmnei
sau Bălăneşti, depresiune intracolinară pe cursul râului Râmna, aflată
în regiunea dealurilor subcarpatice din porţiunea sudică a curburii
Carpaţilor2.
Valea asimetrică a râului Râmna, cu versantul stâng mai
abrupt decât cel drept, oferă privirii imaginea unui teren, în general,
ondulat. Altitudinea terenului variază între 100 şi 500 m (3). Dealul
Măgura situat în partea stângă a Râmnei este singura excepţie,
având cota de 525 m. De pe Măgura privirea-ţi pătrunde fără
oprelişti până în depărtare. La poalele dealului se văd în strălucirea
soarelui, casele răsfirate, acoperite în cea mai mare parte cu tablă:
sunt satele Lacul lui Baban şi Gura Caliţei.
Dealurile ce străjuiesc rîul Râmna sunt prelungiri ale dealului
Deleanu (698 m) şi ale masivului deluros Gărbova (974 m) din
partea de nord-vest, orientate, în general, pe direcţia nord-vest spre
sud – est, mai rar spre nord – sud, a căror altitudine absolută
variază între 300 şi 525 m. Din culmile dealurilor principale, se
desprind numeroase culmi secundare, care coboară treptat către râul
Râmna. Dintre aceste dealuri menţionăm: dealul Lung, ce se desface
din culmea Alunului şi se întinde printre râurile Râmna şi Raşca;
dealul Stânii, care se întinde în partea de apus a satului Lacul lui
Baban; dealul Constandoiu în partea de miazăzi; dealul Caliţei, ce se
desprinde din dealul Constandoiu spre vest. Văile principale sunt:
valea Râmna, ce străbate comuna ca o adevărată coloană vertebrală,
valea Raşca şi valea Peleticul, în partea de nord a comunei, şi valea
Caliţei în partea de sud – vest a comunei.
Zonă cu interesante fenomene ale naturii, ca „torentul de
noroi” de la Plopu, „Lacurile fără fund” de la Lacul lui Baban, etc,
valea Râmnei rămâne, deocamdată, în afara circulaţiei turistice, până
când un drum modernizat va urca de-a lungul ei, purtând pe turist
printr-un peisaj cu totul deosebit de celelalte zone turistice ale
Vrancei4.
1.5.

Clima
Media condiţiilor climatice furnizate de datele din atlasul
climatologic – clima României , conferă localităţii aspectul unui climat
temperat – continental:
- temperatura medie anuală este de 8 – 9° C;
- media lunii celei mai calde este de + 16°C;
- media lunii celei mai reci este de – 3°C;
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- media absolută pozitivă, + 39°C;
- media absolută negativă, – 38°C;
Prima zi de îngheţ apare în perioada 1 octombrie până la
începutul lunii noiembrie. Ultima zi de îngheţ apare în perioada 11
aprilie - 21 aprilie.
Zona climaterică, temperat – continentală a localităţii se
caracterizează prin ierni lungi şi friguroase, prin primăveri scurte şi
bogate în precipitaţii şi prin toamne lungi şi mai sărace în precipitaţii.
În ultimul timp, primăverile au fost tot mai sărace în precipitaţii,
rămânând ca cercetări ulterioare de specialitate să stabilească dacă
această schimbare este aleatorie sau ţine de cauze mai profunde.
Durata perioadei de ger de – 25°C este de 30 – 40 de zile şi
are loc în lunile ianuarie – februarie.
Durata perioadei calde de 10 – 20°C este de circa 150 de
zile cu perioade toride de peste 22 – 25°C, circa 30 de zile. În ultima
perioadă s-au înregistrat şi temperaturi de peste 30°C, în lunile iunie,
iulie şi august, ca urmare a încălzirii globale.
1. 6.

Precipitaţiile
Regiunea beneficiază de o cantitate medie anuală de
precipitaţii de 650 – 700 mm cu o variaţie anuală importantă,
frecvenţa anilor cu precipitaţii mai reduse, de 600 mm, fiind de 5 – 6
ani. Maximum de precipitaţii se înregistrează în lunile mai – iulie.
După observaţiile Staţiunii Hidrologice Focşani, pentru
perioada 1975 – 1985, valorile precipitaţiilor medii sunt următoarele:
Lunile cu precipitaţiile cele
mai
Mari
mici
Primăvara
544,6
Mai
Martie
Vara
676,7
Iulie
Iunie
Toamna
331,1
Noiembrie
Septembrie
Iarna
314,2
Decembrie
Februarie5
Anual
1866,6
—
—
Putem aprecia că precipitaţiile medii, realizate în decursul
anilor care au urmat, au fost similare, cu excepţia anului 2005 când
ploile torenţiale din vară, au produs inundaţii fără precedent în satul
Gura Caliţei, soldate cu cca 30 case distruse şi importante alte
pagube materiale inregistrate de locuitori. De asemenea şi anul 2010
îl putem considera o execepţie prin cantitatea de precipitaţi căzute.
Anotimpul

Precipitaţii
medii
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Grosimea stratului de zăpadă variază foarte mult de la lună
la lună şi de la an la an. S-au înregistrat şi valori de peste un metru
în anii 1951, 1954 şi 1985.
Brumele târzii de primăvară de la sfârşitul lunii aprilie şi
începutul lunii mai, afectează grav producţia pomilor fructiferi, mai
ales la cireş, nuc, piersic şi cais. Locuitorii încearcă să neutralizeze
efectele nocive ale brumelor, aprinzând focuri şi folosind fumul
degajat de diferite materiale fumigene.
1.7.

Regimul eolian
Comuna fiind aşezată în sud-estul curburii Carpaţilor, este
sub influenţa dominantă a vânturilor de sud-vest, nord-est şi nord.
Crivăţul bate dinspre nord-est şi nord, provocând viscoliri şi geruri
mari iarna, iar vara aducând călduri mari şi secetă.
Vânturile dinspre sud şi sud – vest sunt în general vânturi
calde şi aducătoare de ploaie.
1.8.

Hidrografia
Comuna Gura Caliţei are privilegiul de a fi străbătută de rîul
Râmna, unul dintre principalele râuri curgătoare ale judeţului
Vrancea şi din partea de est a ţării. Aşa se explică faptul că însuşi
marele cronicar moldovean Miron Costin, o menţionează în a sa
Cronică a Ţărilor Moldovei şi Munteniei, scrisă înainte de 1677, în
care spune „Milcovul Mare, Rîbna (adică Râmna), Răbnic (adică
Rîmnicul Sărat)., Buzău, aceste toate rîuri izvărăsc din munţii
ungureşti şi se varsă în Siretul nostru” 6. Credem chiar că întemeierea
primelor aşezări omeneşti pe raza comunei Gura Caliţei se datorează
existenţei acestui râu.
Râmna izvorăşte din versantul nordic al vârfului Alunul (837
m)7 de pe raza comunei Andreaşu de Jos, se îndreaptă spre sud –
est trecând prin satele Tîrîtu şi Petreanu, intră apoi în comuna Gura
Caliţei printre satele Plopu şi Poieni, pe care o străbate cu o pantă de
aproximativ 5,5m/km(8). După ce udă şi teritoriul comunei
Dumbrăveni, face un cot brusc de peste 100° îndreptându-se spre
nord-est şi, după ce trece şi prin comunele Gugeşti, Slobozia Ciorăşti
şi Gologanu, se varsă în rîul Putna. Lucrările mai vechi o arată ca
având o lungime de 86 km şi un bazin de 358 kmp (9), în timp ce
lucrările mai recente o arată ca având o lungime de 56 km 10. Ea
primeşte afluenţi mai importanţi pe dreapta de la pîraiele: Valea
Neagră unită cu Peleticul şi Tinoasa, apoi cu Raşca şi pîrâul Caliţa. Pe
stânga, are ca afluent pârâul Oreavu, care se varsă în Râmna
aproape de satul Gologanu.
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Una din caracteristicile reţelei hidrografice a Râmnei constă
în faptul că majoritatea afluenţilor secundari şi chiar dintre cei
principali seacă în timpul verii. Chiar şi Râmna a secat în anii 1947,
1960, 1961, 1963 şi 1964.
Valea Râmnei este un dintre cele mai frumoase: strâmta si
îngustă în comuna Andreiaşu de Jos, unde şi râul curge cu mare
viteză, mai deschisă în comuna Gura Caliţei, unde rîul curge mult mai
liniştit şi deschisă cu totul în câmpie, spre vărsare. Pe apa sa erau
amenajate în vechime mori11. În timpul marilor viituri, acest râu
aduce mari pagube, deoarece accelerează procesul de eroziune a
solului, iar apele sale revărsate peste maluri distrug tot ce întâlnesc
în cale, aşa cum s-a întâmplat în 1952, 1970 şi în vara anului 2005
cu ocazia inundaţiilor.
Până la marile alunecări de teren din anul 1970, apa Râmnei
era limpede, iar copiii din satele comunei se scăldau în ea şi prindeau
peştişori. De atunci apa este tulbure, iar copii manifestă o anumită
reţinere faţă de ea. Scurgerea medie multianuală a râului pentru
perioada 1950 – 1964 măsurată la punctul hidrometric Groapa Tufei,
este de 2,39 l/s/kmp.
Pârâul Peleticul udă comuna în partea de miazănoapte.
Izvorăşte din dealul Lupanul, se uneste cu pâraiele Valea Neagra si
Tinoasa in amonte, curge de-a lungul dealului Peletic şi a cătunului
cu acelaşi nume, şi după ce primeşte pîraiele Strâmba şi Raşca, se
varsă în Râmna în dreptul satului Cocoşari.
Pârâul Raşca izvorăşte de asemenea din Dealul Lupanului şi
curge de-a lungul dealului Raşca. După confluenţa sa cu pârâul
Peleticul, se varsă, aşa cum am mai arătat, în râul Râmna. De la el
şi-a luat numele satul Raşca aşezat de-a lungul său, pe partea
dreapta.
Pârâul Caliţa izvorăşte din Dealul Constandoiu, curge de-a
lungul lui, prin partea de apus a satului Gura Caliţei şi se varsă în
Râmna, chiar în mijlocul satului, care a luat numele său 12.
Mai sunt şi alte pîraie mai puţin importante, formate mai
ales din apa ploilor: Stoichiţa, prin mijlocul cătunului Costinoaia al
satului Lacul lui Baban; Constandoiu, în satul cu acelaşi nume;
Bălăneşti între satele Constandoiu şi Bălăneşti; Pietrei ce izvorăşte
din culmea Podu – Lacului , singura zonă stâncoasă din comună şi
curge de-a lungul satului Poienile; Groapa Tufei, lângă satul cu
acelaşi nume; Chiva, izvorăşte din dealul Măgura şi se varsă în
Râmna mai sus de livada Primăriei; Pietroasa, în partea de sud a
satului Gura Caliţei şi se varsă în Râmna, la ieşirea din Brînzari;
Musca, în Tigănari, se varsă în Râmna pe partea stângă. Fiind
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formate mai ales din ploi, acestea seacă în timpul verii, iar în timpul
ploilor torenţiale apele lor se revarsă din albie producând mari
pagube locuitorilor.
Reţeaua hidrografică a comunei Gura Caliţei este destul de
bogată, a jucat şi continuă să joace un rol important în viaţa
oamenilor de pe meleagurile caliţene.

Râul Râmna la intrarea în satul Gura Caliţei. Foto C.Bălan 2010

1.9.

Vegetaţia
Vegetaţia spontană este formată din diferite specii de arbori:
stejar, fag, gorun, cireş, plop, tei, paltin, frasin, carpen, alun, corn,
molid, ulm, mojdrean, salcâm, jugastru, etc., care cresc în pădurile
de foioase şi de conifere ce înconjoară satele comunei Gura Caliţei.
Începutul înfrunzirii speciilor principale are loc în martie şi
aprilie, înflorirea în mai, iar coacerea seminţelor în septembrie –
octombrie.
Arborii din această zonă sunt sănătoşi, viabili, exceptând
copacii de peste 100 de ani, care prezintă vâsc şi vârfuri uscate la un
număr însemnat de exemplare.
Până în 1948, pădurile erau stăpânite de mari proprietari ca
T. Dăbuleanu, D. Suculescu, F. Glogojanu, D. Teodoriu şi G.
Caţafani. După naţionalizarea din 1948, aceste păduri au fost
administrate de Ocolul Silvic Gugeşti, ca pădure de stat, până în anul
1954. În acest an s-a constituit şi pădurea comunală Gura Caliţei,
care va prelua spre întreţinere şi administrare o parte din pădurile
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expropriate în 1948. În 1985 aceasta era compusă din 25 de parcele
în suprafaţă totală de 534,4 ha13 şi se aflau în supravegherea a trei
pădurari comunali: Buharu Fănel, Berin Stan şi Dobra Nicolae. Însă
cea mai mare parte din pădurea situată în comuna Gura Caliţiei, în
suprafaţă de 5041,80 ha14, a fost administrată de Ocolul Silvic
Gugeşti, care a construit trei cabane silvice pe raza comunei ce
completează în mod fericit peisajul natural al localităţii. În prezent
cea mai mare parte a pădurii a fost retrocedată proprietarilor
conform Legii 18/1990 si a altor legi ulterioare.
Pădurea se întindea, cu secole în urmă, până în vatra
satelor. Cu timpul însă suprafeţe întinse de pădure au fost defrişate,
iar terenul eliberat era folosit pentru cultivarea plantelor.
În anii 1975 – 1976, Ocolul Silvic Gugeşti a iniţiat o acţiune
de mare anvergură, plantând puiet de molid pe o suprafaţă de 180
de ha, situată în partea sud – vestică a satului Gura Caliţei. Prin
această acţiune de împădurire s-a urmărit crearea unui arboret cu o
creştere mai rapidă şi de înaltă productivitate. Înfiinţarea acestei
plantaţii va aduce mari avantaje economiei judeţului Vrancea, va
schimba cadrul natural al satului Gura Caliţei şi prin cantitatea de
ozon şi oxigen degajată va exercita o influenţă pozitivă asupra
sănătăţii oamenilor.
În comuna Gura Caliţei cresc şi foarte mulţi pomi fructiferi:
pruni, cireşi, nuci, meri, vişini, peri, gutui, piersici, caişi etc., aceştia
fiind plantaţi fie în livezi compacte, fie răzleţi în grădinile
gospodăriilor ţărăneşti sau pe terenurile ocupate de alte culturi.
Cultura pomilor fructiferi constituie o îndeletnicire de bază a
cetăţenilor, fiind o importantă sursă de venituri pentru ei.

Pomii fructiferi, nelipsiţi în gospodării. Foto C.Bălan 2010
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Păşunile şi fâneţele au vegetaţie formată din asociaţii mixte
de firuţă violacee, măzăriche, păiuş vânăt şi roşu, iarba câmpului,
ghizdeiul şi altele cu o valoare nutritivă bună.

Păşune pentru animale. Foto Gianina Bădilă Pupăză 2010

1.10.

Fauna
Cuprinde următoarele animale sălbatice: iepurele, lupul,
ursul, căprioara, veveriţa, vulpea şi mistreţul care produce mari
pagube culturilor de porumb. Prin păduri trăiesc păsări ce ne
delectează cu frumoasele lor cântece în dimineţile de primăvară şi de
vară. Acestea sunt: privighetoarea, rândunica, turturica, mierla,
vrabia, piţigoiul, ciocârlia, cucul, prepeliţa şi altele.
Dintre animalele domestice mai răspândite sunt bovinele vacile pentru laptele pe care îl dau şi boii pentru tracţiune; cabaline îndeosebi calul; ovinele - pentru lână şi lapte; porcinele şi caprinele.
Se cresc în număr destul de mare şi păsări domestice ca: găina,
curca, gâsca şi raţa, pentru foloasele pe care le aduc locuitorilor.
În ultimul timp a crescut numărul celor care se ocupă cu
apicultura, aceasta fiind o plăcută şi rentabilă îndeletnicitoare. În
plus, comuna dispune de o bogată floră spontană ce oferă condiţii
minunate pentru dezvoltarea albinelor. Sunt apreciaţi ca apicultori:
Pupăză Sandu, Duţa Ştefan,Apostolie Constantin, Ion Nicolae si alţii.
Comuna are un bogat fond cinegetic foarte căutat de
vânători, care se mândresc cu numeroase trofee dobândite.
Astfel,sunt cunoscuti de-a lungul timpului vanatori ca: Ştefan Robu,
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Ion C Pupăză, Simion Păun, Nicolae Pupăză, Ion Negoiţă, Max
Pupăză, Lică Bezea, etc.

Fostul primar, Ion Nicolae, apicultor, în stupina proprie.
Foto C. Bălan 2010

Vânători şi trofee din Gura Caliţei. Foto Gianina Bădilă Pupăză,2010,
De la dreapta la stânga: Neculai Pupăză, Ionel Pupăză si Max Pupăză
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Motto: Istoria este cea dintâi carte a unei naţii.
Nicolae Bălcescu

CAPITOLUL 2

ISTORICUL LOCALITĂŢII
2.1.

Trecutul localităţii
Care sunt dovezile primelor licăriri de viaţă în comuna Gura

Caliţei?
Aşa cum rezultă din literatura de specialitate, pe teritoriul
comunei Gura Caliţei, la Bălăneşti, s-a descoperit, cu ocazia unor
cercetări arheologice efectuate în perioada interbelică, „o ceramică
bicoloră, caracterizată prin ornamente pictate înainte de ardere cu
culoare albă pe învelişul colorat în brun roşcat al vaselor, uneori
combinate cu ornamente incizate”1. Această ceramică aparţine
culturii Cucuteni A1, cultură caracteristică neoliticului târziu din
perioada 2800 – 1990 î.Hr.
Prima fază a acestei culturi „nu s-a născut pe întreaga arie
de răspândire a precucutenianului, ci exclusiv în regiunea cotului
Carpaţilor, pe teritoriul de atingere dintre zonele de răspândire
Gumelniţa şi Cucuteni”2. Specialiştii apreciază că aşezările omeneşti
aparţinând acestei culturi sunt de fapt nişte sate mici, cuprinzând în
medie 45 de locuinţe, aşezate pe malul râurilor sau pe terasele vechi
ale unor văi minore în imediata vecinătate a unor izvoare bogate 3.
Locuinţele aşezate în grupuri aveau spaţii foarte mici între ele, uneori
chiar de un metru si erau construite pe nişte platforme din bârne
acoperite cu straturi de lipitură de lut amestecat cu pleavă. Pereţii
erau din împletituri de nuiele pe schelet de pari şi bârne, acoperite
cu lipituri de lut cu pleavă, tehnica ridicării lor fiind în mare parte
asemănătoare cu cea de astăzi. Acoperişul era desigur în două ape,
probabil cu mult stuf şi paie, ferestrele mici şi rotunde.
Oamenii acestei perioade foloseau unelte din silex: lame,
răzătoare, cuţite curbe, topoare.Uneltele mai erau confecţionate
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din os, din corn de cerb si mai puţin din aramă: sule, topoare,
săpăligi, răzătoare etc 4.
Dat fiind faptul că în zona din imediata sa apropiere formată
din localităţile Tercheşti – Chitita, Bordeşti, Cîndeşti, Dragosloveni,
Bonţeşti, Coteşti, a fost locuită intens în neolitic, epoca metalelor şi
daco – romană, în feudalismul timpuriu şi dezvoltat, este greu de
presupus că pe teritoriul actualei comune Gura Caliţei să nu fi existat
aşezări omeneşti din aceleaşi perioade istorice, dar datorită poziţiei
mai retrase a comunei ea a fost mai puţin explorată arheologic, mai
ales în perioada de după 1944. Rămâne ca viitoarele cercetări
arheologice să ne aducă noi şi poate surprinzătoare elemente care să
întregească imaginea noastră despre existenţa şi continuitatea
aşezărilor omeneşti de pe raza comunei.
Faptul că uneltele agricole şi meşteşugăreşti descoperite în
marea aşezare arheologică de la Dragosloveni, din perioada de
trecere la feudalism (secolele IV – X d.Hr.) se aseamănă cu uneltele
daco – romane existente, atestă continuitatea aşezărilor omeneşti de
pe valea Râmnei 5. Considerăm că datorită adăpostului natural oferit
de aceste dealuri intracolinare în vremurile de nesiguranţă politică şi
socială ale istoriei noastre, a crescut atât numărul aşezărilor cât şi al
locuitorilor. Şi pe baza unor atestări scrise, putem afirma că
localitatea de care ne ocupăm are un trecut îndepărtat.
Primele menţiuni scrise ce se referă la trecutul comunei Gura
Caliţei datează din secolul al XVII – lea. Susţinem această afirmaţie
cu documentul din 22 septembrie 1661, dat în timpul domnitorului
Grigore Ghica, „zapisul lui Ioan şi fratele sau Ilie către Tudosie prin
care îi vinde un loc de fâneaţă în Poienile”6. De la 1661, documentele
care se referă la această comună sunt mai numeroase, majoritatea
lor fiind acte de danie sau de vânzare.
Tot din perioada de sfarşit a secolului al XVII-lea mai
dispunem de încă 6 documente, din care: unul se refera la Gura
Calitei, 3 la Bălăneşti, unul la Poienile şi unul la Peletic.
Primul este un act de vânzare, din 10 aprilie 1675 „actul de
vânzare a lui Ion Bălănescu către Glăvan din Mărtineşti pentru moşie
în Bălăneşti” 7.
Al doilea act, cel din 1684, august 3, este tot un act de
vânzare „al Bădichii către popa Fătul pentru o moşie în Poienile” 8.
Al treilea document descoperit in Arhivele Naţionale, fond
Episcopia Buzăului unde se găseşte documentul 1247, pagina 115,
anul 1691 (7199) care precizează „vad de moară la Gura Caliţei,
vânzare şi danie Bălan, Mănăstirii Mărgineni” cap. ms 173 f 335 v.
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Cel de-al patrulea document, din 21 iunie 1692, este tot un
act de vânzare, al lui Vasile Cărăuşul către Şerban pârcălabul pentru
o moşie în Bălăneşti 9.
Al cincilea document, cel din 1695, decembrie 7, este un act
de danie,a lui Nanu Călugărul către vărul Şerban părcălabul, pentru
partea sa de moşie de Bălăneşti 10.
Documentul din 1697, decembrie 27, al saselea, este tot un
act de danie, a lui Cristea Hercul, către Mănăstirea Rîmnic prin care îi
închină schitul Peleticul” 11, în care este menţionat pentru prima data
schitul Peleticul. Acest schit cunoscut sub numele de Schitul Peleticul
(Sf. Arhangheli), a fost construit de preotul Fătul, fost metoh al
mănăstirii Adormirea Maicii Domnului din Rîmnicul Sărat în anul
1689 12.
La începutul secolului al XVIII – lea, într-un document din
1701, februarie 6, Constantin Brâncoveanu, voievodul Ţării
Româneşti, ordona unui grup de 4 boieri ca să aleagă partea
unchiaşului Neagu din moşia Bălăneşti13. Acelaşi voievod printr-o
carte, emisă de cancelaria sa în anul 1694, noiembrie 16, scuteşte
mănăstirea Rîmnic de dijmărit, gorştinărit, verit şi vinărici pentru
proprietăţile sale, din care unele erau situate pe teritoriul comunei
Gura Caliţei 14.
Într-un document din 1701, mai, 6, este menţionat pentru a
doua oară schitul Peleticul. Acest document este un inventar de
zapisele moşiei şi altor proprietăţi ale acestui schit 15.
Pomenirea în mai multe documente a localităţii Bălăneşti,
coroborată şi cu descoperirile arheologice de aici, ne permite să
concluzionăm că localitatea, a fost cea mai importantă din zonă, în
acea perioadă, în jurul căreia s-au dezvoltat şi celelalte localităţi.

Cu privire la denumirea localităţii Bălăneşti şi la numărul
mare de nume de Bălan, în întreaga comună, se poate aprecia că: fie
localitatea a dat numele locuitorilor, fie primii locuitori, ceea ce este
mai plauzibil, au dat numele localităţii aşa cum sunt multe exemple
în toponimie, cel mai elocvent fiind cel de Bucureşti de la numele
ciobanului Bucur.

Din actul de danie a lui Vintilă şi fratele său Neagul pentru
nişte vie la Peletic16, aflăm despre existenţa unor suprafeţe cultivate
cu viţă-de-vie, prin urmare, chiar şi mai vechii locuitori ai acestor
meleaguri, se ocupau printre altele, şi cu cultura viţei de vie. Întărim
această afirmaţie cu un alt document din 1720, decembrie 3, „act de
danie al popii Cârstea, nepotul popii Fătului pentru Schitul Peleticul,
vie şi alte să fie ale mănăstirii Rîmnicu”17.
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Acest act de danie, suscită unele discuţii, deoarece popa
Cîrstea, după ce arată că Schitul Peletic cu hramul Sf. Arhangheli a
fost construit de tatăl său, popa Fătul, adaugă că este aşezat pe apa
Râmnei în sus , în Gura Caliţei, pe moşia ce se cheamă Bordeşti.
Aceste informaţii sunt contradictorii. Astfel faptul că Schitul Peletic
(Sf. Arhangheli) a fost ridicat pe apa Râmnei în sus de popa Fătul
corespunde adevărului istoric şi este confirmat şi de alte documente,
dar amplasarea sa pe moşia Bordeşti este destul de curioasă. Pe
această moşie a fost un alt schit înfiinţat în aceeaşi perioadă, numit
Recea, care s-a menţinut până în zilele noastre. El apare în
inventarul Mănăstirii Rîmnic odată cu Schitul Peletic, deci nu poate fi
vorba de unul şi acelaşi schit, întrucât au existat două schituri, unul
la Peletic şi altul la Recea pe moşia Bordeşti. Deci şi schitul Recea
este la fel de vechi şi nu se poate confunda cu Schitul Peletic. Atunci,
ori popa Cârstea a trăit, până a făcut această danie, pe lângă
Mănăstirea Rîmnic şi nu cunoştea destul de bine geografia locului
pentru a face toate precizările exacte, ori teritoriul de astăzi al
comunei Gura Caliţei, aparţinea în secolul XVII-lea de o mare moşie
numită Bordeşti şi se impunea o asemenea precizare. În concluzie,
Schitul Peletic a fost construit de popa Fătul în anul 1689, mai sus de
satul Peletic, în stânga pârâului Peletic, de la care şi-a luat şi numele
şi a dăinuit destul de multă vreme concomitent cu Schitul Recea,
aşezat pe moşia Bordeşti 18. Într-un scurt istoric al comunei Dealul
Lung, întocmit în anul 1939, este menţionat Schitul Peletic, înfiinţat
de nişte călugări şi faptul că oamenii veniţi cu aceştia au înfiinţat
satul Dealul Lung 19.
Încă din anul 1714, Schitul Peleticul obţine carte de la Ştefan
Voievod pentru scutire de dijmărit, a bucatelor, porcilor
(râmătorilor), vinăritului şi acritul 20.
Viile acestui schit erau lucrate de locuitorii satului Peleticul,
pe baza unor acte de învoială, dovadă în acest sens fiind „actul Babii
Diea şi alţii pe care se învoieşte cu mănăstirea la lucrarea unor vii de
la Peleticul” 21.
Orice cumpărare sau vânzare de moşie trebuia întărită de
domn printr-un act numit hrisov. Prin puterea acestui drept de
stăpânire se încasa dijma de la locuitori. Uneori locuitorii refuzau să
dea dijma, manifestând nesupunere, de la care mai era doar un pas
până la răzvrătire. Drept mărturie pentru nesupunerea locuitorilor
moşiei Peleticul la dijmă, avem: „jalba egumenului Mănăstirii
Rîmnicului către domn pentru nesupunerea la dijmă a locuitorilor
dupe moşia Peleticu” din 1815 februarie 12 22.
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Pentru secolul al XIX-lea, documentele privitoare la trecutul
comunei Gura Caliţei sunt tot mai numeroase, fapt ilustrat în mod
elocvent de paginile care urmează.
În catagrafia judeţului Rîmnicul Sărat din anul 1838, cu
satele Gura Caliţei, Lacul lui Baban, Poienile, Dealul Lung şi Raşca ce
aparţin în prezent de comuna Gura Caliţei , avea un număr de 295
de familii, din care 293 erau familii de clăcaşi şi 2 familii ale
dorobanţilor plăşii 23. Numărul mare al familiilor de clăcaşi este
explicabil, dacă avem în vedere că pe raza comunei se aflau multe
moşii întinse, moşia Schitului Peletic a Mănăstirii Rîmnic, moşiile
aparţinând lui Iancu , Dincă şi Matache Borănescu, moşia lui
Hristache Caţafani, moşia lui Mincu Pavel, moşia lui Alecu Cotescu şi
Moşia Mănăstirii Sf. Ioan, toate muncite de către aceşti clăcaşi.
Surprinde faptul că toată populaţia era aservită marilor proprietari, în
condiţiile când în unele localităţi învecinate se găseau mulţi moşneni
24
.
În documentul din 1714, mai 19, este menţionat numele
căpitanului Zăgănescu, care a donat Mănăstirii Rîmnic, moşia sa din
Bălăneşti25. Atribuţiile acestui căpitan erau: „privegherea cea
cuviincioasă la săvârşirea treburilor acestei căpitănii, adică să aibă
datoria de a străjui în tot poporul căpităniei sale de oameni răi, de
hoţi, de tâlhari, de borfaşi şi de toţi cei ce vor pricinui pagube
locuitorilor din satele ce se află în poporul căpităniei sale”26. Deci
căpitanul era acela care răspundea de menţinerea ordinei în
interiorul acestei căpitănii de margine, din care făceau parte şi satele
actualei comune Gura Caliţei.
Căpitanii menţionaţi în actele vremii, aparţineau desigur de
aceeaşi căpitănie de la Vîrteşcoiu, situată la graniţa dintre Ţara
Românească şi Moldova. Mulţi dintre aceşti căpitani posedau moşii în
comunele care aparţineau de căpitănia respectivă 27.
Catalogul documentelor Ţării Rommâneşti pentru anii, 1831
– 1847, document 1212, pag. 334 – 335, menţionează localitatea
Gura Caliţei: „Hotărârea judecătoriei Rîmnicu Sărat 1840, pricina
dintre prinţul Costache Moruzzi şi fraţii Plaghiani, pentru moşiile
Obreştiţa, Târgu Frumos şi Gura Caliţei, ca Sevasta Moruzzi (mama
lui C. Moruzzi) să stăpânească cele 3 moşii”.
CONCLUZII
1.
În comuna Gura Caliţei s-au descoperit urme de viaţă
materială care datează de aproximativ 4500 de ani în urmă, ceea ce
ne demonstrează că această localitate are un trecut milenar;
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2.
Cea mai veche localitate atestată arheologic este satul
Bălăneşti, astăzi pe cale de dispariţie din cauza marilor alunecări de
teren din anul 1981;
3.
Primul sat menţionat într-un document scris medieval, este
localitatea Poienile, în anul 1661, celelalte sate fiind menţionate mai
târziu Bălăneşti în anul 1675, Peleticul în 1689, Gura Calitei în 1691,
Lacul lui Baban în 1814, Dealul Lung şi Raşca în anul 1838, Sotârcari
în 1869; Plopu care mai înainte s-a numit şi Dealul Lung, apare
menţionat abia în anul 1900, iar satele Cocoşari şi Groapa Tufei în
anul 187228.
4.
În decursul secolelor a existat în această comună o
permanentă continuitate a vieţii omeneşti, locuitorii ocupându-se
îndeosebi cu cultivarea plantelor şi creşterea animalelor.
2.2.

Populaţia. Aşezările omeneşti
În ceea ce priveşte vechimea populaţiei, pe lingă cele
afirmate la „Trecutul localităţii”, putem preciza că din punct de
vedere al originii, populaţia poate fi împărţită în două categorii:
- Băştinaşii;
- Alogenii, cei veniţi din alte localităţi, care au fost asimilaţi.
Populaţia băştinaşă a fost prezentă pe aceste meleaguri încă
din îndepărtatul neolitic, cu aproximativ 4500 de ani în urmă, aşa
cum ne dovedeşte ceramica descoperită la Bălăneşti29.
În neoliticul târziu aşezările omeneşti erau în general mici,
având în medie cca 45 locuinţe, foarte înghesuite, caracterizate
printr-o cultură materială cu caracter agricol, primitiv. Aşezările
purtătorilor culturii Cucuteni se găseau mai ales în apropierea apelor,
pe terasele joase ale acestora, pe promontorii dominante, care
înlesneau o apărarea mai uşoară în caz de primejdie 30.
Aşa cum rezultă din inventarul aşezărilor neoliticului târziu
din nord – estul Munteniei şi sudul Moldovei, deducem că principalele
îndeletniciri ale locuitorilor erau agricultura , creşterea animalelor şi
meşteşugurile casnice, dintre care olăritul casnic era cel mai
răspândit.
Organizarea socială caracteristică acelei epoci istorice era
organizarea tribală, bazată pe ginta matriarhală, deoarece
îndeletnicirile lor necesitau efortul unei întregi colectivităţi, dispunând
de mijloacele unei gospodării mari, comune.
În epoca sclavagistă romană (sec. II, III d. Hr.) cultura
specifică aşezărilor omeneşti era, aşa cum ne-o relevă pe deplin
arheologia, cea geto–dacă, cu puternice influenţe greceşti şi romane.
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Descoperirile arheologice de la Cîndeşti, Bonţeşti, Bîrseşti,
precum şi din alte multe locuri, atestă experienţa carpilor ca
populaţie stabilă dacică ce locuia în zonele de podiş şi de deal din
centrul şi sudul Moldovei. Aproape toate obiectele găsite datează din
secolele II – III d.Hr. în care carpii ajunseseră pe treapta superioară
a descompunerii comunei primitive 31.
Organizaţi în puternice uniuni tribale, dacii, au atacat între
anii 238-251 Imperiul Roman, reînviind pentru o scurtă perioadă de
timp epoca de glorie a lui Burebista şi Decebal 32.
În perioada de trecere la feudalism (sec. IX-X d. Hr.),
aşezările omeneşti din judeţul Vrancea cunosc o dezvoltare continuă.
Din această perioadă datează urmele culturii materiale a populaţiei
băştinaşe, descoperite la Dragosloveni, sat vecin cu Gura Caliţei, care
prezintă o importanţă deosebită în elucidarea formării poporului
român: „Uneltele agricole şi meşteşugăreşti descoperite la
Dragosloveni, atestă continuitatea aşezărilor omeneşti din judeţul
Vrancea, acestea semănând cu uneltele daco–romane” 33.
În perioada feudalismului timpuriu (sec. X-XIII), specificul
economic al aşezărilor omeneşti îl constituie tot cultura plantelor,
creşterea animalelor şi meşteşugurile.
Formarea statelor feudale centralizate ale Ţării Româneşti şi
Moldovei a însemnat începutul unei mari etape, de circa 500 de ani,
din secolul ai XIV-lea şi până la începutul secolului al XIX-lea, etapă
în care viaţa economică continuă să aibă un caracter precumpănitor
agrar, îndeletnicirea esenţială a românilor rămânând agricultura.
Au crescut suprafeţele cultivate: confruntarea dintre ogor şi
pădure a continuat secole de-a rândul, terenurile agricole fiind
curăţate ”cu securea, cu sapa şi cu focul în pădurea deasă şi tare”,
cum ne spune un document muntean din 1545, iar topicele Poiana,
Poieniţa revin pe întregul teritoriu românesc 34, aşa cum întâlnim şi
pe raza comunei Gura Caliţei, satul Poienile.
Încă din timpul dacilor şi romanilor şi până în secolul al XVIIlea strămoşii noştri au practicat cultura meiului şi a grâului din care
preparau pâinea şi mai ales mămăliga de mei. Supremaţia acestora
în alimentaţia românilor a fost preluată în mod treptat de către
porumb, începând cu secolul al XVII-lea, care a întrecut chiar şi grâul
în ceea ce priveşte suprafaţa cultivată. Explicaţia înlocuirii aproape
totale a culturii meiului cu cea a porumbului, rezidă în faptul că
porumbul este mai productiv şi nutritiv decât meiul şi faptul, deloc
neglijabil, că turcii nu luau dijmă din această plantă. O dovadă
elocventă pentru cele afirmate mai sus o constituie şi Catagrafia
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judeţului Rîmnicul Sărat din anul 1838, care a înregistrat aproape la
toate familiile cate unul sau mai multe pogoane de porumb 35.
Şi alte plante ca tutunul, cartoful şi fasolea sunt de origine
americană. În locul fasolei înaintaşii noştri cultivau o păstăioasă
asemănătoare 36. Fasolea a fost un aliment de bază pentru ţărani,
graţie atât valorii sale nutritive cât şi faptului că se păstra un an sau
chiar mai mulţi ani în condiţii nepretenţioase. Ea a rămas şi astăzi un
aliment de bază pentru populaţia din mediul rural în special.
Pătlăgelele roşii şi vinetele au fost aduse de asemenea în secolul al
XVII-lea.
Creşterea animalelor a fost alături de cultivarea plantelor,
una din principalele ocupaţii ale locuitorilor din valea Râmnei, fapt
care nu ne surprinde datorită condiţiilor excelente pe care le oferă
pentru animale. Dintre animale un loc aparte îl ocupau porcii,
deoarece carnea lor ca şi produsele viţei de vie, nu erau
monopolizate de turci, Coranul interzicându-le consumul vinului şi al
cărnii de porc.
În secolul al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea,
locuitorii satelor de pe Râmna au avut de suferit de pe urma
războaielor dintre ruşi, austrieci şi turci. Cu toate acestea, populaţia
aşezărilor din zona de deal a crescut în această perioadă datorită
sporului natural şi al locuitorilor fugiţi de la câmpie din calea
năvălitorilor, care îşi găseau loc de refugiu în această regiune.
Merită relevate pentru ineditul şi savoarea lor, relatările
foarte interesante, ale unui călător străin din secolul al XIX-lea
despre unele localităţi apropiate de comuna Gura Caliţei: Coteşti,
Cîrligele, Dălhăuţi şi Faraoanele, care ne oferă o imagine sugestivă
despre felul de viaţă, obiceiurile şi tradiţiile locuitorilor acestor
aşezări, care nu pot diferi foarte mult de cele ale locuitorilor din
satele comunei Gura Caliţei.
Este vorba despre Emanuel Baron Solomon de Friedberg,
căpitan de stat major pe lângă Comandamentul Corpului de armată
din Praga, care în anul 1856 primise ordin să plece în Valahia (Ţara
Românească) ca să facă măsurători în calitate de cartograf, pentru
alcătuirea hărţii acestui principat. Acest ofiţer din armata austriacă
de ocupaţie îşi va publica mai târziu în limba cehă amintirile sale de
călătorie din zona Focşanilor, în lucrarea:„Pe Dunăre până în
România, amintiri din timpul şederii mele ca militar în Principatul
Valahiei în anul 1856”, fiind singurul dintre toţi călătorii străini, care
au descris zona Focşanilor, care ne-a lăsat o adevărată frescă din
epoca marilor prefaceri sociale, generate de atmosfera anterioară
Unirii Principatelor 37.
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După efectuarea măsurătorilor la Coteşti şi Cîrligele,
porneşte spre Dălhăuţi şi spre împrejurimile mănăstirii Dalhauti,
splendid aşezământ între păduri, urcând apoi „Muntele Deleanu”.
Relatează frumoasa privelişte care i s-a înfăţişat ochilor de pe vârful
acestui deal în jos spre Moldova, spre Focşani si spre Târgul Cucului
(Dumbrăveni).38 Cu prilejul acestor masuratori impreuna cu insotitorii
sai a coborat in Valea Neagra apoi a urcat piscul Dialul Lung de unde
a admirat imprejurimile pe 18 iulie 1856.(Vergiliu P Abore, Milcovia
1931 pg 24). Descrie costumul sătenilor ca fiind simplu ca şi
obiceiurile şi hrana lor, care consta în cea mai mare parte din
mămăligă făcută din făină de porumb sau făină de mei, din ouă tari,
din ceapă verde sau usturoi şi din brânză proaspătă cu un gust
foarte plăcut. Carnea nu se prea vedea decât numai la sărbătorile
mari şi atunci se consuma mai mult carnea de miel.
Bărbaţii purtau cămăşi şi izmene, brâuri colorate; în picioare
opinci sau ghete. Pe cap purtau căciuli din blană de oaie, albă,
neagră sau tărcată, iar vara pălării.

Fete şi băieţi în autentice costume locale, mergând la clacă.
Fotografie realizată de Petre Rosetti, Caiata, jud.Râmnicul-Sărat,
la 29 mai 1906,cu ocazia unei excursii cu trăsura pe valea Râmnei.

Prima din dreapta este Dumitra Chioveanu, născută în 1884,
care va deveni mama profesorului emerit Nicolae V Bălan, prin
căsătoria cu Vasile D Bălan. Nu lipseau din activităţile specifice
perioadei, uneltele de lucru, sapa şi cofiţa cu apă rece.
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Toate femeile aveau peste cămaşă un brâu foarte curat, alb
cu bretele roşii sau galbene; purtau fote largi, negre, albastru închis
sau gri închis. Costumul era împodobit cu diferite culori foarte artistic
şi meşteşugit alese, cusute cu propria lor mână, astfel încât aici în
general, toate femeile îşi făceau hainele lor şi ale bărbaţilor cu
propria lor mână, ţesând stofa, colorând lâna, cosându-le şi
împodobindu-le 39.
Continuându-şi măsurătorile la Fărăoanele, Emanuel Baron
Samuel, după vizitarea Mănăstirii Dălhăuţi, a văzut pentru prima oară
cum se face mămăliga, al cărui mod de preparare şi-l notează,
găsind că mămăliga este „un aliment foarte sănătos” 40.
Este greu de precizat care era populaţia satelor menţionate
în perioada secolelor XVII – XVIII, deoarece „sămile” adică
recensămintele fiscale s-au pierdut. În Tara Românească
documentele secolelor XVI – XVIII amintesc de sate obişnuite şi de
cele mici fără a ne da detalii. Totuşi satele mai mari cu o populaţie
numeroasă constituiau o excepţie.
Satele „ascultătoare” de un stăpân se împărţeau în trei
categorii: domneşti – aşezate pe moşiile domneşti, boiereşti –
aşezate pe moşiile boierilor şi mănăstireşti – aşezate pe moşiile
mănăstirilor.
În afara acestora, existau satele de moşneni sau răzeşi,
formate din codevălmaşi, adică stăpânind în comun moşia satului,
descendenţi adeseori dintr-un strămoş comun 41.
Din categoria satelor boiereşti şi mănăstireşti făceau parte şi
satele comunei Gura Caliţei formate din clăcaşi, care lucrau în cadrul
satelor Peleticul şi Gura Caliţei şi pe moşiile mănăstireşti şi pe cele
boiereşti, acestea fiind un fel de sate mixte, iar satele Lacul lui
Baban, Groapa Tufei, Poienile, Bălăneşti, Şotârcari, Cocoşari, Raşca
şi Plopu lucrau pe moşiile boiereşti, făcând parte din categoria
satelor boiereşti.
Aşezările rurale erau dese mai ales în zona dealurilor şi de-a
lungul cursurilor de apă; locuinţele erau, mai adesea, din lemn la
munte şi deal, din chirpici la şes. Aceste sate erau administrate de
pîrcălabi în Muntenia, care nu sunt totuna cu cârmuitorii judeţelor 42
În toată perioada secolelor XV-XIX se manifestă tot mai
numeroase mişcări ale populaţiei, în timpul cărora se pun bazele a
noi aşezări prin colonizare. Aşa se explică faptul că pe întreg
cuprinsul ţării se găsesc localităţi purtând nume identice: Bălăneşti,
Poienile, Bonţeşti, Odobeşti, Budeşti, Dumbrăveni, Moviliţa, Cîrligele,
Plopu, etc.

28

La începutul secolului al XIX-lea, documentele atestă unele
mişcări ale populaţiei, determinate de înăsprirea relaţiilor dintre
stăpânitori şi supuşi. Ca urmare, fuga în masă a locuitorilor din unele
sate, a avut drept consecinţă depopularea teritoriilor băştinaşe,
contribuind însă la creşterea numerică şi la extinderea în suprafaţă a
aşezărilor noi. Aşa este cazul unor sate din depresiunea Vrancei,
Nereju, Năruja, Nistoreşti, Mera, etc. de unde au fugit în Muntenia
unii locuitori stabilindu-se în localităţile Dălhăuţi, Raşca, Plopu,
Chiojdeni, Vulcăneasa, Faraoanele cât şi în afara judeţului 43.
Deplasarea unei părţi din populaţia vrânceană către satele
din fostul judeţ Rîmnicul Sărat era firească. După sute de ani de
libertate, vrâncenii cunosc boierescul, în urma actului de danie din
1801 a lui Constantin Ipsilanti către vistiernicul Iordache Ruset
Roznovanu, satele vrânceneşti libere fiind transformate în sate de
clăcaşi. Ele îşi vor recăpata vechile drepturi, abia în 1814, după un
lung şi răsunător proces care a durat 13 ani44.
Acelaşi vistiernic, printr-o jalbă trimisă senatorului rus Vasile
Crasno Milaşievici, preşedintele divanurilor din ambele principate, în
anul 1812, 17 iunie, cerea aducerea cu forţa a vrâncenilor fugiţi în
Valahia 45.
Într-o statistică nominală din anul 1820, sunt menţionate
familile care locuiau în satul Lacul lui Baban. Numărul acestor familii
era de 32, din care 5 familii de frunte, printre ele fiind familiile Ion
Bălan, Neagu Bocu şi Văsoiu Pîrcălabu; 6 familii de mijlocaşi şi 21 de
familii coadă. Satul era condus de pîrcălabul Ionu 46. Apare deci
pentru a doua oară menţionat într-un document satul Lacul lui
Baban, care a fost cea mai importantă localitate de pe teritoriul
actualei comune Gura Caliţei în tot secolul al XIX-lea şi până la
marile alunecări de teren din anul 1970.
Într-un document din 1871, aprilie 25, descoperit la
Mănăstirea Vărzăreşti, de pe teritoriul comunei Urecheşti, cuprinzând
numele a 32 de călugări şi fraţi trăitori acolo la acea dată, constatăm
şi existenţa unui monah, cu numele de Silvestru, originar din comuna
Lacul lui Baban, născut la 14 iunie 1814, pe numele lui de mirean
Ştefan şi hirotonist în anul 1855 47. Acest document este prima
atestare a satului Lacul lui Baban, în care este menţionat numele său
la anul 1814.
Populaţia satului Lacul lui Baban, cunoaşte un anumit regres
în perioada 1820 – 1830, deoarece aşa cum reiese din statistica
nominală a populaţiei sale din anul 1830, numărul familiilor scăzuse
de la 32 de familii în 1820 la 30 de familii în anul 1830. În acea
perioadă satul era aşezat pe moşia boierului Grigore
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Borănescu. Din cele 30 de familii, 9 familii erau de frunte, 9
familii mijlocaşi şi 12 familii coadă, adică codaşi. Din aceeaşi
statistică aflăm despre existenţa preotului Constandin şi a dascălului
Oprea, care oficiau serviciul religios în biserica din localitate, clădită
în anii 1820–1821 48.
Din catagrafia judeţului Rîmnicul Sărat din anul 1838, aflăm
care erau familiile şi numărul acestora din satele actualei comune
Gura Caliţei la acea vreme, care erau ocupaţiile acelor oameni, clasa
socială din care făceau parte, ce animale şi suprafeţe de pământ
deţineau.
De remarcat faptul că unele familii actuale, care locuiesc în
comuna Gura Caliţei, nu apar în această catagrafie, dovadă că ele sau stabilit mai recent pe aceste meleaguri. În acelaşi timp cu apariţia
unor nume noi de familii, am constatat dispariţia altora, fie că au
plecat din comună fie că nu au avut urmaşi pe linie paternă.
În satul Lacul lui Baban, în anul 1838, se găseau 91 de
familii cu 342 de persoane. Comparativ cu anul 1830, populaţia a
crescut foarte mult, datorită uniri cu satul Bălăneşti care nu mai
apare in documentele catagrafiei, si populării satului, cu familii de
ţigani aduse de marii propietari pentru a lucra moşiile. Din cele 91 de
familii, 90 de familii erau clăcaşi, din care 24 familii de plugari ceva
mai înstărite, şi doar o singură familie de moşneni 49. Din totalul
familiilor, 41 erau familii de ţigani, de asemenea clăcaşi care nu
posedau nici pamant si nici animale domestice. Apariţia acestor
familii de ţigani se explică printr-un transfer de populaţie din alte
zone pentru a asigura forţa de muncă pe pământul boieresc.
Ţăranii clăcaşi erau folosiţi ca forţă de muncă pe moşia
boierului Grigore Borănescu şi plăteau proprietarului în muncă
(clacă), chiria pământului pe care îl locuiau şi din care se hrăneau.
Pe vârste, locuitorii satului Lacul lui Baban, se prezentau
astfel:
 de la 0 – 20 ani – 172 persoane;
 de la 21 – 40 ani – 95 persoane;
 de la 41 – 60 ani – 43 persoane;
 peste 60 ani
– 32 persoane 50.
După cum se observă, majoritatea locuitorilor o formau
tinerii. Locuitorii acestei aşezări se ocupau cu cultivarea porumbului,
cu creşterea animalelor şi cu cultura pomilor fructiferi precum şi cu
diferite meşteşuguri.
Numărul crescut al populaţiei din satul Lacul lui Baban, este
explicabil şi prin faptul că satul Bălăneşti şi alte localităţi limitrofe nu
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apar în recensământul din 1838, în schimb apar nouă familii de
Bălan, care îşi au sigur obârşia în această localitate.
Din cele 91 de familii care alcătuiau satul Lacul lui Baban,
numai 87 familii plăteau bir, restul familiilor fiind scutite sau iertate.
Dintre locuitori unul era dorobanţ al plăşii, jandarm, care asigura
ordinea în comună, fiind întrebuinţat totodată şi la diferite slujbe pe
lângă autorităţi, iar altul logofăt, cu atribuţii de vătaf pe moşia
boierului sau grămătic, copist al autorităţilor51.
Locuitorii satului Lacul lui Baban, deţineau o suprafaţă
arabilă de 112 pogoane cultivate cu porumb şi 114 pogoane de fân,
nefiind trecute viile sau livezile. Mai deţineau 37 de cai, 68 de vaci,
59 de boi, 354 oi, 6 capre şi 4 râmători (porci) 52.
Starea civilă se prezenta astfel: 82 însuraţi, un văduv şi 8
văduve.
Starea sănătăţii: un cetăţean suferea de vătămătură şi un alt
cetăţean era surpat (hernie).
Dintre cei mai înstăriţi cetăţeni ai satului putem menţiona pe
Gheorghe Velico, moşnean, Ion Bălan cel Mare, Ion Bezea, Toader
Răduţă şi Toader Bălan.
Satul Gura Caliţei avea în 1838, un număr de 67 de familii,
toţi români, cu 247 persoane, din care 66 de familii de clăcaşi şi
familia dorobanţului.
Clăcaşii locuiau şi munceau pe moşia boierului Mincu Pavel şi
pe moşia mănăstirii Sf. Ioan din Focşani.
Pe categorii de vârste, populaţia satului era repartizată
astfel:
 de la 0 – 20 ani – 135 persoane;
 de la 21 – 40 ani – 85 persoane;
 de la 41 – 60 ani – 17 persoane;
 peste 60 ani
– 10 persoane53.
Starea civilă: 55 însuraţi, 1 necăsătorit (holtei), 2 văduvi şi 9
văduve. În satul Gura Caliţei în anul 1838 erau 3 rotari, un olar,
ceilalţi muncind cu sapa 54.
În satul Poienile erau 70 de familii, din care 3 de ţigani, cu
223 persoane 54. Erau familii de clăcaşi, care lucrau pe moşia
boierului Alecu Cotescu. Printre ei se aflau 15 plugari, familii ceva
mai înstărite şi 5 rotari.
Şi în Poienile tinerii formau majoritatea populaţiei pe
categorii de vârste:
 de la 0 – 20 ani – 105 persoane;
 de la 21 – 40 ani – 60 persoane;
 de la 41 – 60 ani – 42 persoane;
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 peste 60 ani
– 16 persoane 55.
În sat îşi exercitau comerţul cu diferite produse proprii şi
industriale sau practicau diferite meserii cu număr de 4 patentări,
care plăteau o taxă către stat, numită patentă. De relevat faptul că
în celelalte sate ale comunei , menţionate în această catagrafie, nu
am mai întâlnit patentari. Cei 4 patentari erau: Neculae Secu, Ion
Grotea, Constandin Bunea şi Ion Bunea. Locuitorii acestui sat
practicau şi cultura grîului, care ocupa totuşi o suprafaţă restrânsă
din suprafaţa arabilă.
Localitatea Dealul Lung era formată din 30 de familii cu 105
persoane56.Ca şi celelalte sate ale comunei, era un sat de clăcaşi pe
moşia marelui proprietar Alecsandru Plagino (Plaino) şi pe moşia
mănăstirii Rîmnic. Ei posedau: 41 pogoane cultivate cu porumb, 5
pogoane cultivate cu grâu, 49 de pogoane cu fân, 15 cai, 20 de boi,
29 de vaci, 118 oi, 15 capre, 42 de râmători (porci), 2 stupi şi 120
pruni. Starea civilă: 25 căsătoriţi şi 5 văduvi.
Structura populaţiei pe categorii de vârstă era următoarea:
 de la 0 – 20 ani – 47 persoane;
 de la 21 – 40 ani – 20 persoane;
 de la 41 – 60 ani –25 persoane;
 peste 60 ani
–13 persoane 57.
Dintre satele actualei comune Gura Caliţei, este menţionat şi
satul Raşca, cu o populaţie ce se cifra la 123 persoane, formând 37
de familii 58. Acest sat era format de asemenea din clăcaşi aşezaţi pe
moşia boierului Alecsandru Plagino (Plaino). În acest sat se aflau 6
dogari, 1 rotar, 1 dorobanţ şi 2 plugari. Numărul mare de dogari se
explică prin faptul că satul este situat în mijlocul unor păduri
seculare.
Toate cele 5 sate menţionate în catagrafia din 1838 de pe
teritoriul comunei Gura Caliţei erau formate din 295 familii cu 1040
persoane, preponderentă fiind populaţia până la 20 de ani. Cele 295
de familii deţineau 336 pogoane cultivate cu porumb, 13 pogoane
cultivate cu grâu în satele Poienile şi Dealul Lung, 3 pogoane
cultivate cu vie în satul Gura Caliţei şi 389 de pogoane de fân.
Efectivul de animale aflate în proprietatea acestor familii este
următorul: 111 cai, 204 boi, 236 vaci, 1090 oi, 139 capre, 91
râmători (porci) şi 12 stupi.
Analizând datele recensământului din 1838 a satelor din
comuna Gura Caliţei, se impun următoarele concluzii:
-toate satele menţionate erau formate din clăcaşi, aşezaţi pe
moşiile unor mari proprietari şi pe cele două moşii mănăstireşti;
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-aceste sate aparţineau de plasa Marginea de Sus, judeţul
Rîmnicul Sărat;
Aşa cum s-a remarcat, populaţia tânără de până la 20 de ani
era preponderentă în toate satele comunei. Erau atât familii tinere şi
foarte tinere dar şi familii îmbătrânite.
Satul Gura Caliţei se remarcă prin familii tinere cu mulţi copii
cu diferenţe mari în vârsta părinţilor dar şi între părinţi şi copii.
Iată familia Toader Bughiurlan de exemplu, tatăl 30 de ani, mama 23
ani şi 5 copii cu vârste cuprinse între 12 şi 3 ani, deci la primul copil
tata avea vârsta de 18 ani şi mama 11 ani. Familia Năstase
Gheorghe 40 ani şi mama 30 ani cu copii de 19 şi 13 ani, deci mama
avea la naştere 11 ani şi tata 21 ani. Familia Mavrodin de 18 ani tata
şi Rada, mama de 12 ani aveau un copil de 1 an.
În satul Lacul Baban, curiozitatea o reprezintă vârsta mare a
părinţilor care au copii mici. Astfel familia Busuioc Stan în vârstă de
80 de ani şi soţia 70 ani cu 4 copii între 6 şi 20 ani, deci mama, la
naştere, avea 64 ani şi tata 74 ani sau familia Gh. Velicu 80 ani şi
soţia 70 ani cu doi copii de 7 şi 9 ani. Familia Ion Bălan de 85 de ani
tata şi respectiv 75 de ani mama,cu trei copii de 12, 16, şi 18 ani.
Alte curiozităţi se pot gasi în anexa 1.
Multe nume de familii înregistrate la 1838 în satele comunei
Gura Caliţei au dispărut între timp, unele datorită lipsei de urmaşi pe
linie paternă, altele pentru că descendenţii lor, prin căsătorie,
părăsesc satele plecând în alte localităţi. Iată astfel de exemple:
- în satul Gura Caliţei: Pîrgaru, Turtaru, Ciubucudulce;
- în satul Lacul lui Baban; Cheptea, Merlaru, Cărăbuş, Tîrel;
- în satul Poienile: Scurge, Pepeniţă;
- în satul Dealul Lung: Jidanu, Tronaru, Bentea;
- în satul Raşca: Vănoagă, Boştină, Cîmpoieşu, Vartolomei 59.
Se semalează de asemenea şi apariţia unor nume noi de
familie în zilele noastre , inexistente la 1838, ca urmare a stabilirii în
aceste sate a unor locuitori veniţi din satele Vrancei sau din regiunile
de şes ale Munteniei.
Iată câteva exemple:
- în satul Gura Caliţei: Costache, Olteanu, Maraloiu, Vlase;
- în satul Lacul lui Baban: Chioveanu, Bîtculescu, Burlacu;
- în satul Poienile: Brăgău, Teacă, Ciuplea;
- în satul Dealul Lung: Iordăchescu, Popescu;
- în satul Raşca: Apostolie.
Cel mai mare sat al comunei era Lacul lui Baban, care, deşi
atestat documentar abia în anul 1814, are cu siguranţă un trecut
mult mai îndepărtat.
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În anul 1864, satele actualei comune Gura Caliţei erau
grupate în două comune: comuna Dealul Lung, de care aparţineau
satele Dealul Lung (Plopu), Peleticul şi Râmna, actualul cătun situat
mai sus de Plopu, vecin cu satul Mahriu al comunei Poiana Cristei şi
comuna Lacul lui Baban, de care aparţineau satele Constandoiu,
numit şi Lacul lui Baban, Poienile şi Gura Caliţei 60.
La 1 ianuarie 1871, comuna Lacul lui Baban, în nomenclatura
vremii Lacul lui Baban, era formată din satele Bălăneşti, Gura Caliţei,
Poienile, Groapa Tufei, menţionat pentru prima oară şi cătunul
Brînzari, care apărea separat de Gura Caliţei. Reşedinţa comunei era
satul Costandoiu şi avea o populaţie de 1530 locuitori 61. Dealul Lung
apare de asemenea ca o comună aparte, formată din satele
Peleticul, care era şi reşedinţa comunei, Râmna şi Dealul Lung
(Plopu), având o populaţie de 835 locuitori 62.
Comparativ cu anul 1838, se observă o creştere substanţială
a populaţiei satelor actualei comune Gura Caliţei în cei 33 de ani, de
la 1040 locuitori la 2365 locuitori în 1871.
În Marele Dicţionar Geografic, editat în perioada 1898-1902,
comuna Dealul Lung apare cu o populaţie de 212 familii cu 898
persoane, din care 425 bărbaţi şi 473 femei, 173 fiind căsătoriţi, 678
necăsătoriţi şi 47 văduvi. Locuitorii posedau 40 pluguri, 2327 capete
de vite din care 467 boi şi 212 vaci, 12 cai, 34 iepuri, 1410 oi şi 192
râmători. Bugetul comunei era de 2581 lei şi 93 de bani la venituri şi
la cheltuieli de 2372 lei şi 11 bani. În comună erau 4 puţuri şi 22 de
fântâni. Satele care o compuneau erau Peleticul – reşedinţa
comunei, Plopu, Şotîrcari şi Tinoasa, care este menţionat pentru
prima oară ca aparţinând de comuna Dealul Lung 63.
Comuna Lacul lui Baban era formată din satele: Costandoiu
(Constandoiu), reşedinţa comunei, Gura Caliţei, Poienile, Bălăneşti,
Groapa Tufei şi Cocoşari. Avea o populaţie de 437 familii cu 1617
persoane din care: 801 bărbaţi şi 816 femei, 654 erau căsătoriţi, 859
necăsătoriţi şi 104 văduvi. Locuitorii posedau 69 pluguri, 180 de boi,
235 vaci, 20 cai, 20 iepe, 1722 oi, 25 capre, 300 râmători. În
comună erau 38 de puţuri. Bugetul comunei era de 6315 lei şi 91 de
bani la venituri şi 6235 lei şi 21 de bani la cheltuieli 64.
Satul Gura Caliţei, ce aparţinea de comuna Lacul lui Baban,
avea 149 de familii cu 523 locuitori 65. Satul Plopu avea populaţie de
65 de familii cu 252 persoane 66Peleticul, reşedinţa comunei Dealul
Lung număra 62 de familii cu 275 de persoane 67. Satul Poienile avea
236 persoane 68, iar Şotîrcari 30 de persoane 69.
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În urma recensământului general al populaţiei României din
decembrie 189970, populaţia comunei Gura Caliţei se prezenta astfel:
PLASA MARGINEA DE SUS
Nr.
Cătune

Nr.
Locuitori

Dealul
Lung

261

2

Lacul lui
Baban

464

5

990
487 B
503 F
1914
955 B
959 F

Religia

960
ortodocsi
30 catolici
1908
ortodocsi
5 mozaici
1 mahomed

Nu ştiu
citi si
scrie

Familii

Ştiu citi si
scrie

Judeţul
Plasa
Co-muna

Infirmi

Stiinţa de
carte

76

723

8

280

1330

2

Cea mai mare creştere a populaţiei, comparativ cu anul
1871, o înregistrează comuna Lacul lui Baban cu 384 locuitori.
După cum se remarcă cu uşurinţă , cea mai mare parte a
locuitorilor acestor comune o formau neştiutorii de carte.
Urmărind dinamica populaţiei comunei Gura Caliţei pentru
deceniile de la începutul secolului XX, constatăm următoarea
desfăşurare a numărului de locuitori:
Pentru anul 1930, populaţia statornică din comuna Gura
Caliţei este următoarea:
Populaţia pe sexe
Starea civilă
Numele
NeCasaVăDivorcăsă
localităţii
Total
B
F
toriţi
duvi
ţaţi
tor.

Bălăneşti
Cocoşari
Constandoiu
Groapa Tufei
Gura Caliţei
Plopu
Poienile
Şotîrcari
Raşca

87
217
701
104
832
419
311
68
292

44
99
553
61
417
198
153
35
117

43
118
348
43
415
221
158
33
115

35

55
129
412
63
476
244
169
43
144

39
77
244
40
297
144
117
22
141

3
11
43
1
58
30
25
3
7 71

2
1
1
-

În satele comunei în 1930 pe lângă cetăţenii de naţionalitate
română, trăiau şi cetăţeni care aparţineau altor naţionalităţi. Astfel in
satul Constandoiu din totalul de 701 locuitori, 623 erau români şi 78
ţigani. La Bălăneşti 86 de cetăţeni erau români şi 1 albanez. În
Groapa Tufei erau 103 români şi 1 grec. În Gura Caliţei erau 827
români, 4 albanezi şi 1 ţigan. Din cei 292 locuitori din Raşca, 265
erau români, 15 unguri, 3 germani, 6 evrei, 1 albanez şi 2 alte
neamuri. În Plopu din cei 419 locuitori, 412 erau români, 1 albanez şi
6 ţigani. Locuitorii satelor Poienile şi Cocoşari erau toţi de
naţionalitate română 72.
Recensământul din 1930, prin bogăţia şi varietatea datelor
prezentate, este primul recensământ al populaţiei care ne prezintă şi
o situaţie clară a gradului de instrucţie a locuitorilor pe diferite trepte
de învăţământ 73.
Ştiinţa de carte după gradul de
instrucţie

-

-

-

17
28

Cocoşari

71 M
86 F

32
16

11
18

-

-

-

28
51

264 M
264 F
45 M
35 F
312 M
319 F
147 M
167 F
114 M
120 F
156 M
86 F
21 M
24 F

151
50
29
5
220
140
67
19
67
28
90
23
15
8

150
50
29
5
216
137
66
19
67
28
86
20
15
8

2
2
1
3
3
-

2
1
1
-

1
-

111
214
16
30
92
179
80
148
46
92
66
63
6
16

Constandoiu
Groapa
Tufei
Gura
Caliţei
Plopu
Poienile
Raşca
Şotîrcari

36

Neştiutori
de carte

16
6

Universitare

16
6

Profe
sional

33 M
34 F

Secundare

Bălăneşti

Primare

Total populaţie
de la 7 ani în sus
pe sexe M şi F

Ştiutori
de carte

Localitatea

Comparativ cu anul 1899, numărul ştiutorilor de carte a
crescut în mod spectaculos ca urmare a dezvoltării învăţământului
mai ales după Marea Unire din anul 1918.
În 11 ani care au trecut de la recensământul populaţiei din
1930 până la cel din 6 aprilie 1941, populaţia din comuna Gura
Caliţei înregistrează creşteri mai însemnate în satele Gura Caliţei,
Constandoiu, Plopu şi Poienile.
Dinamica populaţiei comunei Gura Caliţei pe baza
recensământului din 6 aprilie 1941, faţă de perioada 1930, ni se
înfăţişează din tabelul ce urmează 74.

Bălăneşti
Cocoşari
Constandoiu
Groapa
Tufei
Peletic
Poienile
Raşca
Şotîrcari

Gospodării

Populaţia
Localit.

Clădiri

PLASA DUMITREŞTI

Tot
al

Mas
c.

25
61
21
3

26
59

114
270

63
125

Originea etnica
Un Ger
Româ
Alti
gu
ma
ni
ri
ni
114
269
1

198

904

428

904

-

-

-

5

25

102

63

96

-

-

6

-

117

510

265

503

-

-

7

9

98
60
15

410
270
73

208
132
42

410
269
72

-

-

1
1

2
-

26
13
2
96
62
13

Intr.
si
mese
rii
1
1

PLASA PLAINEŞTI75
Gura
Caliţei
Dragosl
oveni

231

219

1008

469

995

-

-

13

9

213

213

957

445

955

-

-

2

12

Şi comuna Gura Caliţei şi-a avut imigranţii săi, cetăţeni veniţi
din alte părţi ale ţării, care de-a lungul timpului s-au stabilit în
comună devenind cu timpul ei înşişi localnici. Aceştia erau în
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căutarea unor locuri mai adăpostite de năvălirile cotropitorilor, de
prigoana unor proprietari sau de încorporarea cu arcanul la oaste .
Printre cei veniţi şi rămaşi în comună menţionăm: Dobre
Chioveanu, ai cărui urmaşi sunt foarte numeroşi, este venit de pe
valea Buzăului, de teama încorporării silite la oaste76. George
Dobrescu, originar din Dobrogea, fost jandarm în comuna Dealul
Lung, s-a statornicit definitiv în această comună. Dintre cei ce s-au
statornicit în comună mai menţionăm: Dediu Răduţă, venit din
Bîrseşti; Brăgău din comuna Dumitreşti; Moldoveanu, din ţinuturile
Moldovei; Ungureanu din partea sud – estică a Transilvaniei; Mocanu
din munţii Vrancei, Burlacul – din regiunile de câmpie ale Munteniei;
Olteanu, din părţile Olteniei, probabil după ocuparea acesteia de
către austrieci în 1718; Petrache Bîtculescu, originar din com. Mera.
În acelaşi timp, unii cetăţeni plecaţi după lucru în alte
localităţi, se stabilesc acolo prin căsătorie, aceasta fiind una din
cauzele dispariţiei unor nume de familie existente în comună în
timpul catagrafiei din 1838 şi a reformei agrare din 1864.
Potrivit recensământului efectuat la 5 martie 1977, populaţia
comunei Gura Caliţei se ridica la 4348 locuitori, fiind una din
comunele mijlocii ale judeţului, cu tot exodul de populaţie spre
comunele Gugeşti şi Dumbrăveni, provocat de alunecările de teren
din anul 1970. În comună erau 1204 gospodării din care: 389 în
satul Gura Caliţei, 27 în Groapa Tufei, 179 în Lacul lui Baban, 157 în
Poienile, 12 în Şotîrcari, 34 în Bălăneşti, 65 în Cocoşari, 139 în Plopu,
98 în Dealul Lung şi 104 în Raşca.
Numărul clădirilor era mai mare decât al gospodăriilor, el
fiind de 1219 clădiri, repartizate astfel: 387 în Gura Caliţei, 28 în
Groapa Tufei, 177 în Lacul lui Baban, 151 în Poienile, 14 în Şotîrcari,
39 în Bălăneşti, 68 în Cocoşari, 148 în Plopu, 101 în Dealul Lung, 106
în Raşca. Numărul camerelor de locuit era de 2628 cu o suprafaţă
locuibilă de 28,494 mp 77.
Densitatea medie a locuitorilor pe comună este de 35
locuitori pe hectar, faţă de 70 – 80 cît s-ar putea realiza.
La 1 ianuarie 1986, populaţia comunei număra 3520
persoane, din care 1790 femei, ce formează un număr de 1159
familii 78. În numai 9 ani cât a trecut de la recensământul din 1977,
populaţia comunei a scăzut în mod considerabil. Astfel numărul
familiilor a scăzut de la 1207 cât era în 1977 la 1159 în 1986, iar
numărul persoanelor de la 4348 la 3520, înregistrându-se o diferenţă
de 828 persoane. Această scădere a populaţiei comunei se datorează
mai multor cauze. Principala cauză o constituie strămutarea unui
număr însemnat de familii, tinere in deosebi cu mulţi copii, în
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comuna Dumbrăveni după marile alunecări de teren din anul 1981,
care practic au marcat desfiinţarea unui sat – Bălăneşti, care în 1977
număra 34 de familii, iar în prezent mai are doar 4 familii.
Alunecările de teren au afectat şi satele Dealul Lung şi Lacul lui
Baban, de unde au plecat de asemenea mai multe familii, stabilinduşi domiciliul şi întemeindu-şi gospodării fie în Dumbrăveni, sau la
Gugeşti, unde au întemeiat chiar un cătun al comunei numit Satul
Nou, sau în partea sudică a comunei Gura Caliţei, unde a apărut,
încă din anul 1970 un nou sat numit Eleşteu, care în prezent ese
format din 66 de familii, relativ tinere, ce numără 243 persoane.
O altă cauză a scăderii populaţiei comunei, deloc neglijabilă,
o constituie exodul tineretului către mediul urban. Majoritatea
tinerilor, după obţinerea unei calificări, se încadrau în producţie
stabilindu-şi domiciliul în oraşe. Aceasta a dus la scăderea ponderii
populaţiei tinere până la 40 de ani, în structura populaţiei,
înregistrându-se, în schimb, o creştere însemnată a ponderii
populaţiei îmbătrânite, fapt ce se reflectă negativ în sporul natural al
populaţiei.
Procesul de îmbătrânire a populaţiei nu va întârzia să
influenţeze negativ, mai ales într-o perspectivă mai îndelungată,
întreaga activitate social – economică a comunei. Un fapt pozitiv
totusi, remarcat mai ales în perioada anilor 80, este stabilirea în
comună a unor tineri, îndeosebi din satele Gura Caliţei, Lacul lui
Baban şi Poienile , care după absolvirea unor şcoli profesionale s-au
încadrat în producţie în diverse fabrici din Focşani sau la fabrica din
Gugeşti şi fac naveta zilnic de la domiciliu la locul de muncă.
După 1989 o parte din tinerii plecaţi în diferite oraşe şi
rămaşi fără locuri de muncă s-au întors în comună stabilindu-se mai
ales în Gura Caliţei şi Eleşteu. Pe de altă parte, foarte mulţi tineri şi
chiar oameni mai în vârstă, au plecat să muncească în Italia, Spania,
Grecia, Anglia şi în alte ţări unde câştigă destul de bine. Cu banii
obţinuţi, şi-au construit vile şi şi-au cumpărat maşini. Astfel, dacă
până în 1989, fondul de locuinţe era într-o stare relativ bună,
predominând casele bune şi foarte bune în majoritatea satelor
comunei, cu câte două, trei sau chiar mai multe camere, învelite
majoritatea cu tablă, care a înlocuit tradiţionala şindrilă, în prezent
fondul de locuinţe este mult îmbunătăţit prin construcţia acestor vile.
Cu siguranţă, că în maxim 10 ani o parte din satele comunei
vor deveni adevărate sate de vacanţă mai ales dacă drumul, acum
asfaltat până la Gura Caliţei, se va prelungi până la Dealul Lung.
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Potrivit recensamantului din anul 2002 numărul total al
gospodăriilor la nivelul comunei era de 1079 la o populaţie de 3117
persoane. Acestea erau repartizate pe sate astfel:
Gura Caliţei avea 381 gospodării si 1091 persoane;
Bălănesti avea
5 gospodării cu 9 persoane;
Dealu Lung avea 78 gospodării cu 209 persoane;
Cocoşari avea
53 gospodării cu 134 persoane;
Groapa Tufei avea 22 gospodării cu 67 persoane;
Lacul Baban avea 169 gospodării cu 475 persoane;
Plopu avea
147 gospodării cu 439 persoane;
Poenile avea
152 gospodării cu 460 persoane;
Raşca avea
64 gospodării cu 216 persoane;
Şotarcari avea
8 gospodării cu 17 persoane;
Faţă de recensamantul din anul 1977 populaţia a scazut
foarte mult, de la 4348 locuitori la 3117 locuitori deci mai puţin cu
1231 locuitori, iar faţa de recensamantul din 1986 a scăzut cu 403
persoane. Aceasta, reflecta o scădere dramatică a populaţiei
comunei, ca urmare a îmbatrânirii populaţiei, a scăderii natalitaţii şi a
exodului tinerilor spre orase şi în străinatate pentru locuri de munca.
Pe categorii de vârstă populaţia se prezinta astfel:
Categorii
de
vârstă
Gura
Caliţei
Bălăneşti
Cocoşari
Dealul
Lung
Groapa
Tufei
Lacul
Baban
Plopu
Poienile
Raşca
Şotârcari

Total

0 – 25 ani

25 – 40
ani

40 – 60
ani

Peste 60
ani

Total

351

225

220

295

1091

42
80

28
38

3
24
26

6
40
65

9
134
209

16

10

15

26

67

146

109

77

143

475

167
143
91
4

85
68
35
5

95
97
43
-

92
132
47
8

439
460
216
17

1050

613

600

854

3117

Recensămantul relevă faptul că majoritatea locuitorilor sunt
de religie ortodaxa, 3108 din 3117, restul de alte religii.
Se poate remarca că la nivelul comunei şi al satelor
componente predomină populaţia tânară cuprinsă inte 0 si 40 ani
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1613 persoane, comparativ cu populaţia ce depaşeşte vârsta de 40
ani, 1454 persoane.
2.3.

Toponimia
Satul Gura Caliţei, actualmente reşedinţa comunei, îşi are
originea toponimică de la gura de vărsare a pârâului Caliţa în râul
Râmna 79. Primele locuinţe au fost construite, cu siguranţă, în zona
de confluenţă a celor două ape, care a fost cea mai favorabilă
aşezărilor omeneşti, locuitorii fiind atraşi de solurile aluvionare, mai
roditoare, din preajma Caliţei şi a Râmnei. Este vorba în acest caz de
un toponim care-şi are originea într-un hidronim, derivat din acesta.
În legătură cu denumirea satului Gura Caliţei, circulă o
baladă printre bătrânii satului, potrivit căreia poate fi formulată şi o
altă ipoteză 80.
Conform unei legende în care îşi are originea balada Caliţei,
o bătrână care locuia langă pârâul care ulterior se va numi Caliţa
avea o frumoasă si curajoasă fată numita Caliţa. Cu prilejul năvălirii
tătarilor, care ajungeau adesea până pe aceste meleaguri, această
se urca pe dealul care-i poarta numele, anunţându-şi sătenii cu
strigătul de ,,vin tătarii,, pentru ca ei sa se adăpostească in pădurile
din jur. Intr-una din aceste năvăliri, tătarii au prins-o pe viteaza
Caliţa si au omorât-o. Sătenii pentru a-i cinsti memoria, au dat
numele ei apei, satului si dealului unde se urca pentru a-i vesti.

Dealul Caliţei, de unde se vestea năvălirea tătarilor
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Deşi această ipoteză este tentantă din mai multe motive, în
primul rând pentru vechimea aşezării pe care ne-o sugerează, de pe
vremea năvălirilor tătărăşti, totuşi ni se pare mai puţin veridică, de
aceea optăm pentru prima ipoteză. Aceasta, cu atât mai mult cu cât
de obicei oamenii şi locurile îşi iau numele de la ape şi, mai, rar
invers. Sintagma Gura Caliţei este metaforă în acest caz.
Numele „Lacul lui Baban” şi „Constandoiu” vin, conform
tradiţiei, de la un cioban Constandoiu Baban. La răsărit de pădurea
Şotîrcăreasa există şi acum urmele unui lac, numit Lacul lui Baban.
Acest lac şi-a luat numele de la primul său proprietar Constandoiu
Baban, care a dat apoi numele său satului Constandoiu, numit când
Constandoiu când Lacul lui Baban 81.
Un timp destul de îndelungat s-a impus numele de
Constandoiu, dar în ultimul timp s-a revenit la numele Lacul lui
Baban, atât în vorbirea curentă, populară, cât şi în nomenclatura
oficială. La 1896, lacul cu pricina avea papură, trestie şi ochiuri mari
de apă din care se pescuia crap şi albişoară ce se vindea şi se
consuma în localitate 82.
În ceea ce ne priveşte, considerăm că s-a realizat o asociere
orală de către localnici între numele Constandin, al ciobanului şi a
ocupaţiei sale, crescător de oi, ajungându-se în decursul timpului la
formula semantică, Constandoiu, adică Constandin cu oile, porninduse de la numele iniţial Constandin Baban şi nu de la Constandoiu
Baban, care sună şi mai firesc.
Noul sat Eleşteu, apărut începând din anul 1970, şi-a luat
numele de la un fost eleşteu (lac), de unde se pescuia peşte,
proprietatea fiicei ultimului Plagino (Plaino), care s-a căsătorit cu
administratorul moşiei Friedman, devenind pentru ţărani
„nemţoaica”. Şi astăzi o parte a satului Dragosloveni este numit
„Nemţari”.
Groapa Tufei, cătun apropiat de Lacul lui Baban, este citat
de Iorgu Iordan în „Toponimia Românească”, care explică sensul
toponimic al cuvântului groapă: groapă mare, mormânt, ravenă,
şanţ, săpătură, mlaştină, depresiune închisă cu teren băltos şi sol
argilos. Toate au ca element semantic comun: depresiune, aşadar
groapă, la care presupunem existenţa apei, a umezelii. 83 In cazul
nostru „Groapa Tufei” înseamnă o depresiune adâncă, străbătută de
un pârâu repede care aduce apele ploilor din poalele Măgurii şi le
varsă în Râmna. Depresiunea este atât de adâncă, încât din şoseaua
Gura Caliţei – Constandoiu nu se văd decât câteva case, răzleţite
spre creastă.
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Toponimul „Poienile” vine de la moşia Poienile, menţionată,
aşa cum am arătat, prin documentul din 22 septembrie 1661, care
consemnează vânzarea unui loc de fâneaţă în Poienile 84.Această
moşie era o fâneaţă formată din poieni „locuri în pădure”, fără copaci
şi acoperite cu iarbă, înconjurate de pădure, luminişuri 85, unde s-au
stabilit ţăranii clăcaşi, întemeindu-şi gospodării şi formând un sat
numit Poienile, de la numele locurilor unde s-au aşezat, de unde şi
forma de plural a toponimicului.
Pe raza comunei există şi exemple de toponime, nume de
locuri, în cazul nostru numele de sat, provenite din antroponime
(nume de persoane): satul Bălăneşti = Bălan + eşti; satul Şotîrcari=
Şotircă+ari, satul Cocoşari = Cocoş+ari. La aceste nume de
persoane s-au adăugat sufixele -eşti şi –ari. Situaţii similare sunt
răspândite în toată ţara (vezi şi cazurile Coteşti, Bordeşti, Urecheşti,
Odobeşti, etc) 86.
Toponimul „Peletic” îşi are originea în hidronimul Peletic,
pârâu, care, după ce se uneşte cu pîraiele Strâmba şi Raşca, se
varsă în rîul Râmna. El a dat numele său satului, fostului schit şi
dealului cu care se învecinează. Mai târziu, numele comunei Dealul
Lung s-a substituit satului Peletic, acest toponim desemnând astăzi
doar extremitatea nord – vestică a satului Dealul Lung şi aceasta
doar în tradiţia populară,deoarce în nomenclatura oficială a dispărut
cu totul.
Aşa cum arătam mai sus, toponimul Dealul Lung nu
desemna satul Dealul Lung de astăzi, care se numea Peletic şi era
reşedinţa comunei Dealul Lung. El era situat mai sus de satul Plopu
de astăzi, în poiana Dealul Lung, pe culmea dealului cu acelaşi
nume. Asta ne explică şi faptul că în catagrafia din 1838 nu apar
decât satele Dealul Lung şi Raşca. De altfel în unele lucrări mai vechi
se arată că „în vechime Dealul Lung se mai numea şi Poiana
Plopului” 87. Marele Dicţionar Geografic al României, editat între 1898
– 1902, ne informează următoarele despre satul Dealul Lung: „sat în
judeţul Râmnicul Sărat, plaiul Rîmnicului, cătunul Dealul Lung se mai
numeşte şi Plopu” 88.
Toponimicul Dealul Lung este un toponim geografic, întrucât
satul şi-a luat acest nume de la dealul foarte lung aşezat la cumpăna
apelor Râmna şi Raşca, pe a cărui culme a fost întemeiat.
Numele Plopu, pe care şi l-a luat actualul sat al comunei,
cunoscut ca atare, se datorează pădurilor de plopi seculari, care se
găseau pe locul unde s-a înfiinţat acest sat. Şi astăzi în pădurile din
jurul satului Plopu se găsesc destul de mulţi plopi. Satul cu acest
nume a luat fiinţă după reforma agrară din 1864, când locuitorii
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fostului sat Dealul Lung, aşezat mai sus de Plopu au primit locuri de
casă aşezate în punctul numit cotul Râmnei, adică pe actualul
teritoriu al satului Plopu, pe care au construit case, înfiinţând satul.
Toponimul Raşca este derivat din hidronimul Raşca, ce
denumeşte pârâul care curge de-a lungul satului Raşca. Numele
Raşca se aseamănă cu cel al celebrei grădini de spectacole de
operetă din Bucureşti, existentă la sfârşitul secolului al XIX-lea şi
care se găsea în colţul străzii Academiei cu strada Edgar Quinet,
unde au jucat şi cântat mari actori şi cântăreţi I.D. Ionescu, N.
Leonard şi A.P. Marinescu 89. Originea numelui pare a veni de la
patronul ceh, Hrska. Identitatea de nume ne face să credem că şi
aici, printre străinii stabiliţi pe moşia Plagino va fi fost şi un ceh cu
acelaşi nume, de unde şi numele de Raşca.
Pe cuprinsul comunei Gura Caliţei există de asemenea
diferite elemente toponimice: văi, dealuri, locuri şi alte puncte, a
căror origine nu este întotdeauna suficient de cunoscută. Astfel:
Dealul Măgura (525 m) se găseşte la est de satul Lacul lui
Baban, deasupra satului Groapa Tufei, e prins în culmea lungă ce
pleacă de la Andreiaşu de Jos prelungindu-se prin dealul Teiului,
dealul Dorului, dealul Cornetul, dealul Podul Lacului, Măgura, dealul
Sf. Ioan şi dealul Tercheşti.
+525m

Dealul Măgura, cota + 525 m şi renumita ,,Râpa Şoimului”
Foto C. Bălan 18.10.2008
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Măgura nu este cuprinsă în lucrările de toponimie a lui A.
Graur, I. Iordan. Ultimul defineşte toponimul Măgura ca sinonim cu
Movila şi Muntele 90.
Un toponim de interes lingvistic este Costinoaia, moşie la sud
de satul Lacul lui Baban (Constandoiu). El pleacă de la un anume
Costin, probabil cioban, tîrlaş, odăier, arendaş, proprietar, la care s-a
adăugat sufixul –oaia. Aşa s-a născut şi toponimicul Hănţoaia
(Hanţă+oaia), situat nu departe de Poienile.
Toponimicul Maga, ce desemnează o suprafaţă de teren
orientată spre sud – vestul satului Lacul lui Baban, dând în pârâul
Caliţa, de origine feminină pare a desemna numele unei foste
proprietare sau pur si simplu numele unei locuitoare din zonă.
Probleme pune şi toponimicul Bănculeşti, denumind moşia
satului Lacul lui Baban, spre versantul de sud–vest ducând spre
pârâul Caliţei, învecinându-se la sud–est cu pădurea F. Glogojanu.
Numele tulpină al acestui cuvânt este probabil un antroponim,
Bancul, din care s-a format din gentilicul în – eşti: Bănculeşti, adică
un vechi nume al unei familii provenite din strămoşul Bancul.
Toponimul „La Leurdiş” se referă la un loc din apropierea
satului Constandoiu, într-un limpeziş de pădure, unde creşte leurda,
plantă vegetală comestibilă, ciudată prin aceea că dispare adesea pe
neaşteptate, de unde şi zicala : „A dispărut ca leurda”. Sufixul –iş
este inexistent în alte toponime.
Hidronimele Râmna şi Rîmnic au fost analizate comparativ în
cele mai importante lucrări de toponimie. „Rîmnic” înseamnă la
origine „iaz cu peşte”91; cuvântul este derivat din slavul rîba = peşte.
Sufixarea comparativă a cuvintelor Râmnic şi Râmna s-a
realizat astfel: Rîmnic= rîb+nic, iar Râmna=rîb+na; aici are loc
transformarea fonetică: b=m. T. Porucic dă ca sinonime termenii
Râmna şi Rîmnic explicându-le prin râpă mai largă şi mai lungă 92, iar
în alt loc înregistrează numai pe Râmna cu varianta rîmvnă,
explicaţia dată sună în acord deplin cu natura majorităţii locurilor aici
în discuţie: „canalul prin care se scurge apa curgătoare (pârâu,
râuleţ); are pereţii abrupţi” 93, aşa cum apare întreaga configuraţie a
acestui râu. Toponimul Râmna are corespondenţi: Rîbnik (sloven),
Ribnik (croat, sîrb), Rybnyk (ucrainean), Rybnik (polonez). Tema
slavă este ryba = peşte 94.
Alte toponime: Scoruşul (dealul Scoruş). Scoruşul este un
arbore din familia rozaceelor (Sorbus domestica). Se află la punctul
de întâlnire dintre Valea Bănculeşti şi Valea Turtii de pe culmea ce
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duce prin pădurea Glogojanu, spre Gura Caliţei. Scoruşul este citat şi
de Iorgu Iordan 95.
Tătarul, punct toponimic de lângă satul Bălăneşti, la nord-est
de pârâul Băcătiu, nu ilustrează o reminiscenţă istorică. În toponimia
noastră istorică, aria toponimului Tătar este restrânsă. E mai probabil
vorba de porecla vreunuia care a stăpânit pe vremuri acest loc, deşi
aici s-a găsit o ghioagă de aramă ghintuită, întâmplare însă
neconcludentă.

Ghioagă ghintuită, descoperită în a doua jumătate a sec. al XIX
în satul Bălăneşti în punctul Tătaru. Foto Corneliu Bălan, 1985

Reacţiile psihice sunt şi ele de natură să determine multe
categorii de toponime. În majoritatea acestor cazuri este vorba de
deformări, defecte reale sau presupuse cum se întâmplă şi la
antroponime, unde „poreclele” date după beteşugurile fizice şi
morale sunt extrem de numeroase 96. Astfel în cuprinsul moşiei
săteşti de la nord vest de Constandoiu, adică la „Dos”, se află un
punct toponimic „La Mutu”. Într-adevăr, s-a constatat că acel loc
aparţinuse unui bătrân surdo-mut, Nicolae Stoican, zis şi Mutul lui
Stoican.
Movila Ciumaţilor este situată lângă drumul ce leagă Gura
Caliţei de Lacul lui Baban, pe partea dreaptă ceva mai sus de livada
Primăriei Gura Caliţei. Acest toponim evocă ciuma din 1829, care a
secerat multe vieţi omeneşti din satele comunei Gura Caliţei.Sub
această movilă, puţin mai înaltă decât împrejurimile, probabil se
găsesc osemintele celor răpuşi de ciumă în 1829 şi îngropaţi aici, la
groapa comună.
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Dealul ciumaţilor, Gura Caliţei. (foto C. Bălan în 2010)

Din relatările unor cetăţeni, am reconstituit episodul
transportării şi îngropării celor morţi de ciumă, episod demn de
tragediile antice. Astfel, cei care mureau de ciumă, uneori nici nu
erau morţi de-a binelea, erau aruncaţi cu furci de lemn pe un stejar
cu crengi şi frunze, tras de boi îndemnaţi de doi ciumaţi, foşti bolnavi
de ciumă care se vindecaseră devenind imuni, lucru care se întâmpla
destul de rar, care se îndrepta apoi spre groapa comună de la Movila
Ciumaţilor. Acolo, după ce erau stropiţi cu var, erau aruncaţi în
groapa comună, în vaietele înfiorătoare ale celor ce nu erau încă
morţi de-a binelea 97.
Lacul Drăgunii, este o sintagmă toponimică de origine
feminină. O oarecare Drăguna din Gura Caliţei avea un iubit în satul
vecin, Bordeşti. Prinsă într-una din zile de nevasta acestuia şi de alte
femei din acest sat, este bătută şi aruncată în acest lac pentru a fi
omorâtă. Fire robustă şi norocoasă, Drăguna iese din lac şi ajunge
acasă, scăpând cu viaţă, iar lacul i-a luat numele.
Punctele toponimice Dealul Stânei, Muchea Ciorii, Poiana
Cireşului, Dealul Mărului indică nu numai accidente de teren, ci şi
precizări funcţionale stabilite prin atributele genitivale: Stânei,
Cireşului, Ciorii, Mărului.
Dintre pâraie, mai importante menţionăm: pârâul Caliţa şi
pârâul Pietrei. Primul este menţionat printr-un atribut substantival
opoziţional: Caliţa; are o vale largă şi se varsă în Râmna la mijlocul
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satului Gura Caliţei, formând aşadar al doilea toponim al comunei
înseşi. Toponimul Caliţa pare a veni din cuvântul slav calica, calicul
care înseamnă apă saracă.
Al doilea pârâu, pârâul Pietrei, se numeşte aşa pentru că
izvorăşte din Culmea Podu – Lacului, din unica zonă stâncoasă a unei
regiuni eminamente argiloasă.
În această regiune, foarte fugitivă, prezenţa râpilor este
frecventă, într-o configuraţie pe care geograful francez Emmanuel de
Martonne a numit-o vale alpină, adică cu rîpi paralele şi alungite din
creste până în râul Râmna. Dintre ele reţinem pentru interes
informativ sau şi lingvistic: Râpa Şoimului, râpă foarte mare şi
abruptă în peretele căreia cuibăresc păsări mari, printre care şi
şoimul. Râpa lui Tudoran aminteşte de vreun Tudoran, care va fi
păşunat mai mult timp aici, oile sau vitele cornute; la fel şi Râpa
Florii, cu menţiunea că aici, al doilea termen al sintagmei este
masculin: Florea, cu un genitiv popular Florii (cf. Tomii).
„La mormânturi”, punct toponimic situat pe partea stângă a
drumului ce leagă satul Gura Caliţei de Lacul lui Baban, pe partea
opusă Movilei Ciumaţilor. Unii bătrâni susţin că în acest punct au fost
îngropaţi cei morţi de ciumă, este vorba probabil de victimele ciumei
din 1838.

La mormânturi. Foto C.Bălan 2010

Hîgiul Movilei, porneşte de la moara din Lacul lui Baban şi
apucă spre sud – vest, străjuind partea de sud a satului când făcea
parte, pe vremuri, din moşia C. Lupescu. Astăzi aproape a dispărut,
locul fiind ocupat de o lungă ravenă. Hîgiuri înseamnă pădurici.
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Hîgiul Stoichiţei este mai spre sud de primul şi paralel cu
acela. Începe de la drumul judeţean spre Gura Caliţei şi ajunge pînă
la Dealul Bănculeştilor, sfârşind cu Râpa lui Tudoran.
Blidărie, pădure azi aproape desfiinţată, avea lemn uşor de
plop şi alte esenţe moi din care ţiganii confecţionau blide (linguri,
scafe, găvane, copăi, etc.). Interesantă este derivarea acestui
toponim prin sufixul–ăria (cf. pulberăria, căşăria, berăria, sifonăria).
Iată şi o serie de toponime caracteristice prin varietatea
plastică şi expresivă a limbajului popular: Cuibul Blenzii, Groapa
Merilor, Sufleţel, Piscul Pietrei, Cruciuliţa, Lupărie. În afară de
aceasta, fiecare dintre ele indică o realitate fie socială, fie geografică,
fie pe amândouă. Natura lor primară stă în expresia stilistică, foarte
originală.
Alte toponime amintesc nume de persoane din timpuri mai
vechi sau mai noi, care ar putea alcătui o mică istorie etnografică a
regiunii: Lacul Păunei, Fântâna lui Cîrcea, Fântâna Grecului, Zahiu,
Chiva,Sultana.
Abundenţa toponimelor de pe teritoriul comunei Gura Caliţei
se explică prin aceea că oamenii au simţit nevoia de ordin practic să
dea nume şi celui mai neînsemnat loc pe care împrejurările vieţii de
toate zilele îl pun în situaţia de a-l cunoaşte. Pentru ei, orice
ridicătură de pământ, orice baltă, lac, pădure, boschet, păşune, pîrîu,
groapă, etc., solicită identificare nominală, pentru orientarea în
multitudinea şi varietatea accidentelor geografice din spaţiul în care
se mişcă, deosebind mai ales pe cele similare ca formă şi aspect, aşa
cum se întâmplă cu distingerea semenilor noştri cu ajutorul numelor
sau poreclelor, pentru a-i individualiza şi pentru orientarea în
societate.
2.4.
a.

Onomastica
Onomastica numelor de familie
Acestea au o provenienţă diferită, iar analiza oferă largi
posibilităţi de interpretare.
Unele nume de familii îşi au originea în nume de păsări:
Pupăză, Cocoşel, Ciocârlan. Alte nume de familie au derivat iniţial din
anumite însuşiri fizice ale unor înaintaşi: Bălan, Bălăjel, Negrea,
Căpăţînă, Stângaciu, Ţigănuş, Ghibirdic –om scund, Roşu, Hornoiu –
om mare, etc.
Multe nume îşi au originea în nume calendaristice (în
calendare) şi biblice: Damaschin, Avram, Moise, Salomia, Păvălucă.
Şi unele stări familiale au dat naştere unor nume de familie
Burlacu, Văduva.
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În onomastica locală abundă numele de origine grecească:
Chiril – Chirilă, Iordache – Iordăchescu, Dochia, Dumitrache,
Alexandru, Cosma, Panait, Gheorghiţă – lucrător al câmpului, Tudor.
Pentru că ţiganii au alcătuit o parte însemnată din populaţia
satului Lacul lui Baban, îndeosebi până la alunecările de teren din
1970, când majoritatea s-au mutat la Gugeşti, numeroase sunt şi
numele de familie de ţigani: Hoancă, Cîrcea, Bondilă, Geavlacu,
Măcău, Neniu, Nămează, Drăgan, Bostănică, Stoican, Buică.
Unele nume de familie sunt nume vechi, româneşti: Velico –
Velica, Sava, Şerban, Şerbănoiu, Pătraşcu, Vlase, iar altele sunt
formaţii româneşti: Duţă, Faraoneanu, Nichiţelea, Petriceanu,
Petroşel, Văsii, Văsoiu, Costache, Gîrboiu, Tomulescu (din Toma),
Toderici (din Toader), Zarzalin. Sunt şi nume de familie care evocă
locul de obârşie al strămoşilor care s-au stabilit de-a lungul timpului
pe teritoriul comunei Gura Caliţei: Moldoveanu, Olteanu, Ungureanu,
Mocanu.
Sunt şi nume de familie de origine onomatopeică: Bîra,
Tîrcă, Buharu, Băruş. Mai rare sunt cele care sugerează unele însuşiri
sufleteşti: Bunea.
Ocupaţiile locuitorilor au dat naştere în timp unor nume de
familie: Cojocaru, Cizmaru, Olaru, Dascălu, Ciobanu, Chioveanu –
cărăuş de la Kiev, Lotru.
Numele de familie ce-şi au originea în colinde: Lera. Şi altele
cu originea în diferite superstiţii: Moroiu.
Ca urmare a convieţuirii îndelungate cu slavii, care au fost
asimilaţi de populaţia băştinaşă, se întâlnesc în onomastica locală şi
nume de origine slavă: Negoiţă, Bratu (frate), Negulescu, Răduţă,
Savin, Dobrescu.
Unele nume de familie îşi au originea în numele unor plante:
Mălin, care primeşte sufixul-oiu= Mălinoiu, Busuioc, iar altele evocă
fenomene din natură: Ţandără – scânteie, Serea – seară.
Nume de familie ce derivă din nume de fructe: Bostan,
Cireaşă şi din nume de obiecte: Doagă, Bîtculescu – Butculescu, de
la butcă= caleaşcă, Păroiu, de la par care primeşte sufixul-oiu,
Teacă. Şi unele ce-şi au provenienţa în nume de animale: Vulpe,
Ursu, Epure.
Nume de familie de origine ebraică: Macovei, Mihai, Maftei,
Iacob, Moise. Şi altele cu origine în nume de alimente: Caşcaval.
Nume de familie cu origini necunoscute: Bocu, Bezea,
Bezescu, Tîlvăr, Arsene, Ciuplea, Şotârcă, Buică. Alte nume de
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familie evocă nume vechi de popoare, care au convieţuit cu românii:
Coman.
Iată şi nume de familie care exprimă o stare socială: Popa,
Băjinaru - băjinărit, Robu – rob. Iată explicaţia numelui de familie
Robu dată de o legendă care ni s-a transmis până astăzi. Potrivit
acesteia, Maria, o fată frumoasă ce trăia în vremuri îndepărtate pe
aceste meleaguri, însărcinată fiind, a fost luată roabă de către turci,
cu prilejul deselor năvăliri în Ţara Românească. Trăieşte un timp în
casa unui turc, apoi după multe şi dramatice peripeţii reuşeşte să se
întoarcă în satul natal. Feciorul pe care l-a născut a primit numele de
familie Robu, în amintirea perioadei de robie pe care mama sa a
trăit-o la turci 98.
b.

Prenume (nume de botez)
Majoritatea prenumelor sunt de origine grecească: Vasile,
Pantazi, Pamfil, Gheorghe, Nicolae, Constantin, Costache, Panaite,
Grigorie, Ştefan, Paraschiv, Eugen, Dumitru, Miron, Dima, Nicu,
Tudorache, Iordache, Damaschin, Arghir, Ichim, Apostu, Costică,
Enache, Zamfir, Manolache, Alexandru, Anghel, Alecu, Marghioala,
Paraschiva, Dumitra, Lenuţa, Margareta.
Multe prenume sunt formaţii româneşti: Voicu, Mereuţă,
Stroe, Trandafir, Mihalache (din ebraicu Mihail), Iancu (din ebraicul
Ion), Stan, Vidraşcu, Florea, Oprea, Oancea, Soare, Florin, Mihu,
Vintilă, Mirică, Cristea, Dumitru. Prenume feminine: Gherghina,
Ilinca, Catinca, Ileana, Floarea, Doina, Ancuţa, Niculina, Condina.
Prenume masculine de origine ebraică: Ion, Toma, Petre,
Mihai, Matei, Lazăr, Pavel şi prenumele feminine: Maria, Ioana,
Mariţa, Ana, Mărioara.
Prenume de origine latină: Anton, Vespasian, Lupu,
Octavian, Cristian, Silvia.
Prenume de origine slavă: Radu, Dragomir, Muşat, Neagu,
Bratosin, Dobre, Dobrin, Dobriţa, Rada.
Interesant ni se pare faptul că unele nume de familie au
devenit cu timpul prenume, iar unele prenume au devenit nume de
familie, cazuri mai rare. Iată câteva exemple de nume de familie
devenite prenume: Avram, Stan, Genel, Gheorghe,Tîlvăr, Avram,
Şerbănoiu Avram, Petrea Stan, Panaite Gheorghe , Mihai Petrea. Şi
unele prenume devin nume de familie: Tîlvăr Mihai, Bîtculescu Mihai,
Mihai Vasile, Mihai Petruş, Arsene Costache, Bălan Costache, devenit
nume de familie: Costache Ionel,Costache Mirică, Costică Gheorghe.

51

2.5.

Împărţirea administrativ – teritorială
a comunei, în decursul vremii
În decursul vremii, împărţirea administrativ – teritorială a
comunei nu a fost întotdeauna aceeaşi.
Dintre toate satele comunei, doar două au fost reşedinţe de
comună în secolul al XIX-lea: Lacul lui Baban şi Dealul Lung, la care
s-a adăugat în secolul XX şi satul Gura Caliţei. Celelalte sate nu au
fost reşedinţă de comună, aparţinând uneia sau alteia din cele trei
comune.
Singur, satul Lacul lui Baban, a rămas permanent reşedinţă
de comună, comuna cu aceleaşi nume reunind, pentru anumite
perioade de timp toate satele de pe teritoriul actualei comune Gura
Caliţei, cuprinzând în plus şi satul Tinoasa, ce aparţine în prezent de
comuna Dumitreşti.
În 1861, pe teritoriul de astăzi al comunei Gura Caliţei erau
două comune: Lacul lui Baban şi Dealul Lung 99. Comuna Dealul
Lung era formată din satele Dealul Lung (numit şi Plopu), Peletic şi
Râmna. Satul Raşca, amintit încă în catagrafia din 1838, la 1861 nu
făcea parte din comuna Dealul Lung ca sat distinct fiind incorporat in
satul Peletic sau confundat cu cătunul Râmna. Comuna avea 213
case, în care locuiau 200 de familii.
Comuna Lacul lui Baban era formată din satele: Lacul lui
Baban, Poienile şi Gura Caliţei, având reşedinţa în satul Lacul lui
Baban, fost Constandoiu. Avea 378 de case şi 356 familii. Făcea
parte, împreună cu comuna Dealul Lung, din plasa Marginea de Sus,
jud. Rîmnicul Sărat 100.
În anul 1864, satele reşedinţă de comună erau aceleaşi, iar
cele două comune aveau în componenţa lor aceleaşi sate ca în 1861.
Împărţirea administrativ – teritorială va rămâne neschimbată în anii
următori: 1887, 1889 şi 1900. În anul 1900 se instalase în fiecare sat
reşedinţă de comună câte un post telefonic, iar oficiul poştal cel mai
apropiat era Gara Gugeşti 101.
Din anul 1908 rămâne numai o singură comună: Lacul lui
Baban, care includea satele: Lacul lui Baban, Gura Caliţei, Groapa
Tufei, Plopu, Poienile, Şotârcari, Bălăneşti, Cocoşari, Dealul Lung,
Raşca şi Tinoasa.
Începând din anul 1926 până la 1 februarie 1931, au existat
pe raza actuală a comunei un număr de trei comune: Lacul lui
Baban, Dealul Lung şi Tercheşti, din care făcea parte şi Gura Caliţei,
având ca reşedinţă de comună satele cu acelaşi nume 102, în timp ce
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comunele Lacul lui Baban şi Tercheşti făceau parte din plasa
Plaineşti, comuna Dealul Lung făcea parte din plasa Dumitreşti,
judeţul Rîmnicul Sărat.
În perioada 1 februarie – 1 august 1931, toate satele
actualei comune Gura Caliţei erau înglobate în comuna Urecheşti 103.
Satul Gura Caliţei a devenit reşedinţă de comună pentru
prima dată în anul 1931, comuna Gura Caliţei având în componenţa
sa Tercheşti şi Groapa Tufei, menţinându-se comună şi reşedinţă de
comună până în anul 1942. A făcut parte în toată această perioadă
din plasa Plaineşti, judeţul Rîmnicul Sărat. Celelalte două comune
făceau parte din plasa Dumitreşti, acelaşi judeţ.
După 1931, Dealul Lung rămâne comună de sine stătătoare
până în 1968, când se uneşte cu comuna Lacul lui Baban, formând
comuna Lacul lui Baban, care cuprindea a doua oară toate satele
actualei comune.
Comuna Lacul lui Baban a continuat să existe în aceeaşi
alcătuire din anul 1931 până în anul 1966, când a fost alipit la ea şi
satul Gura Caliţei, iar în anul 1968, aşa cum am văzut ,şi satele fostei
comune Dealul Lung.
Între anii 1943 – 1944, satele Gura Caliţei şi Dragosloveni au
format împreună o comună, numită Dragosloveni, cu reşedinţa în
satul cu acelaşi nume, aparţinând de plasa Plaineşti, jud. Rîmnicul
Sărat 104.
În perioada 1945 – 20 ianuarie 1956, satul Gura Caliţei a
făcut parte din comuna Tercheşti, cu reşedinţa la Tercheşti 105.
Din anul 1956, satul Gura Caliţei formează singur o comună
până în anul 1966, când trece la comuna Lacul lui Baban. Până în
anul 1950, comuna Gura Caliţei şi respectiv Tercheşti au aparţinut de
plasa Plaineşti, iar comunele Lacul lui Baban şi Dealul Lung de plasa
Dumitreşti.
După reforma administrativ – teritorială din 1 octombrie
1950, cele trei comune au aparţinut de raionul Focşani, regiunea
Putna, până în 1952; în perioada 1953 – 1956 de raionul Focşani,
regiunea Bîrlad şi în perioada 1957 – 1968 de raionul Foşcani,
regiunea Galaţi
Din anul 1968, în urma ultimei reforme administrativ –
teritoriale, toate satele celor trei comune au intrat în componenţa
comunei Lacul lui Baban, care s-a menţinut comună până în 1970 şi
care făcea parte din judeţul cu profundă rezonanţă istorică– Vrancea.
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După marile alunecări de teren din anul 1970, când satul
reşedinţă de comuna, Lacul lui Baban, a fost declarat „sat în
dezafectare”, s-a schimbat numele comunei în Gura Caliţei precum şi
reşedinţa comunei în satul Gura Caliţei. De la această dată nu a mai
survenit nici o schimbare în alcătuirea comunei până astăzi.
În anul 1896, primarul comunei Lacul lui Baban era Ion
Meletescu, iar al comunei Dealul Lung- Popa Neagu 106. În anul
zbuciumatei răscoale 1907, primar al comunei Lacul lui Baban era
Vasile A. Robu, iar al comunei Dealul Lung Neagu Băruş 107.
Dintr-un memoriu adresat de cetăţenii satului Lacul lui
Baban, Ministerului Instrucţiunii Publice şi Cultelor, la 12 decembrie
1887, prin care solicitau sprijin bănesc pentru construirea unui local
de şcoală, rezultă că la acea dată, primăria acestei comune funcţiona
într-un local propriu, din care o mică odăiţă era destinată şcolii 108.
De atunci, primăria comunei Lacul lui Baban a funcţionat
permanent în local propriu până după 23 august 1944, când, în urma
deteriorării şi demolării acestuia, şi-a mutat sediul în casa
învăţătorului Dumitru Ianculescu.
În anul 1969, s-a dat în folosinţă noul local al Primăriei, jos pe
Costinoaia, dar la scurt timp după inaugurarea sa, au avut loc marile
alunecări de teren din 1970, care l-au afectat , determinând mutarea
sediului primăriei în casele fostului proprietar Mişu Bogdan din Gura
Caliţei, schimbându-se atât satul de reşedinţă al comunei cât şi
denumirea acesteia.
Această situaţie a afectat foarte mult o parte a cetăţenilor din
satul Lacul lui Baban, care se mândreau cu vechimea comunei lor şi
care considerau pripită şi nejustificată atât demolarea localului
primăriei, afectat doar parţial de alunecări cât şi schimbarea
reşedinţei comunei.
Fapt este că, aceste alunecări de teren din mai 1970 au dus la
avarierea noului local de şcoală dat în folosinţă cu câţiva ani mai
înainte şi a multor locuinţe.
A venit şi armata pentru a ajuta la restabilirea circulaţiei, au
venit reporterii de la radio şi televiziune, printre care şi cunoscutul
realizator de televiziune, Aristide Buhoiu care a transmis reportaje
privind alunecările de teren şi consecinţele acestora, iar satul Lacul
lui Baban devenit sat în dezafectare, perspectivele sale de dezvoltare
au devenit sumbre, aşa că dincolo de patriotismul local, schimbarea
reşedinţei comunei, cel puţin pentru moment, era logică.
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Imagine din Lacul Baban cu case afectate de alunecările din 1971
Foto Prof. Nicolae V. Bălan 1971

Primăria comunei Gura Caliţei, începând din anul 1931 până în
anul 1942, a funcţionat într-o casă particulară a cetăţeanului Toma
Olaru, în locul căreia s-a ridicat ulterior o altă clădire, aflată astăzi în
curtea cetăţeanului Iancu Lăzăroiu 109. În perioada 1943 – 1944,
sediul Primăriei a fost în satul reşedinţă al comunei Dragosloveni, iar
în perioada 1945 – 1956, când satul Gura Caliţei aparţinea de
comuna Tercheşti in satul de resedinta Terchesti. După 1956, satul
Gura Calitei a devenit comuna iar sediul primăriei s-a aflat până in
1966 într-o casă aparţinând lui Mişu Bogdan.Din anul 1970 cand
Gura Calitei a redevenit comuna, incluzand si satele celorlalte doua
comune,sediul primariei a functionat din nou în casa lui Mişu Bogdan
pâna în anul 2008, când s-a mutat în noul sediu.

Primaria Veche în casa lui Mişu Bogdan,foto C.Bălan1986
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Primăria fostei comune Dealul Lung a funcţionat până în anul
1908 într-un local propriu, amplasat pe locul unde mai târziu s-a
construit Moara Dealul Lung. Din anul 1926, când s-a reînfiinţat
comuna Dealul Lung, până în anul 1948, primăria acestei comune a
funcţionat în vechiul local. S-a mutat apoi, prin anii 1948 – 1949,
într-o clădire pe deal unde este actuala biserică. A mai funcţionat
apoi în casa parohiei şi în clădirea internatului şcolar, ce aparţinuse
până la naţionalizarea din 1948, proprietarului D. Suculescu 110.
Legea rurală din 1864 a organizat şi definitivat componenţa
comunelor. Delimitarea lor s-a făcut incluzându-se în perimetrul
comunelor atât pământurile expropriate cât şi acelea embaticare.
Dar legea rurală din timpul lui Al. I Cuza are marele merit de a fi
făcut ordine şi în administraţia comunală, care până atunci era
aproape inexistentă. Puterea dictatorială, abuzivă, a unui singur
individ, a logofătului, va rămâne o amintire de domeniul trecutului.
De acum înainte începe să domnească ordinea, chiar dacă aceasta
va avea imperfecţiunile ei şi consiliul comunal se va impune tot mai
mult în conducerea comunelor. Au fost elaborate şi votate legi
speciale economice, financiare şi de justiţie , menite să reglementeze
bunul mers al administraţiei de stat. Actele de stare civilă care până
atunci nu erau completate după anumite reguli riguroase, ele fiind
întocmite şi păstrate de preoţi, au fost trecute în seama primăriilor.
Întocmirea actelor de stare civilă fusese dată preoţilor încă din timpul
Regulamentului Organic, fiind întărite prin hrisov, odată cu actele
administrative, de către domnitorii Alexandru Ghica în Ţara
Românească şi Mihai Sturdza în Moldova 111.
Până la apariţia Regulamentului Organic şi până la trecerea
lor în seama preoţilor, actele de stare civilă nu constituiau o
îndatorire a organelor statului completate şi păstrate după legi
speciale. Fiecare cap de familie, din proprie iniţiativă, îşi ţinea
anumite condici, în care – printre alte însemnări privitoare la mersul
gospodăriei, avea trecută şi data naşterilor, morţii sau căsătoriei
membrilor familiei. Un exemplu edificator în acest sens ni-l oferă
Mihail Kogălniceanu, în anul 1891, la serbarea Jubileului de 25 ani de
la înfiinţarea Academiei Române, de la primele ei începuturi. Marele
patriot şi om politic, supranumit şi privighetoarea Moldovei pentru
talentul său oratoric ieşit din comun, pus permanent în slujba patriei,
arăta că, după condica ţinută de tatăl său, vornicul Ilie Kogălniceanu,
reiese că el, Mihail Kogălniceanu, s-ar fi „născut în anul 1817”, luna
septembrie, ziua a şasea şi nu în 1806, după cum obişnuiau să
creadă alţii” 112. Deci în anumite împrejurări, condica familiei servea
şi ca act de stare civilă.

56

2.6.

Clasele sociale şi raporturile dintre ele
în epoca modernă şi contemporană
În Ţările Române, lupta ţărănimii împotriva exploatării
feudale s-a manifestat prin forme diferite.
Relaţiile de producţie feudale se caracterizează prin faptul
că principalul mijloc de producţie, pământul, aparţinea stăpânilor de
moşii, laici şi ecleziastici. Ţăranii dependenţi, rumânii în Muntenia şi
vecinii în Moldova, erau numai deţinători ai loturilor de pământ
primite de la stăpânii feudali, pe care ei le lucrau cu propriile lor
mijloace de producţie. În schimbul loturilor de pământ, ţăranii
prestau slujbe şi dădeau dijmă în produse, în muncă sau în bani.
Societatea feudală era deci o societate bazată pe existenţa
unor clase antagoniste, care se găseau într-o luptă permanenta,
chiar dacă contradicţia dintre ele părea latentă în anumite perioade.
Familiile de ţărani din comuna Gura Caliţei erau familii de
clăcaşi, care locuiau şi lucrau până în 1864 pe moşiile boiereşti sau
mănăstireşti. Astfel în perioada anterioară reformei agrare din 1864,
clăcaşii din Lacul lui Baban, locuiau şi lucrau pe moşiile lui Iancu,
Dincă şi Matache Borănescu, cei din Poienile, pe moşia lui Alecu
Cotescu, ţăranii clăcaşi din Dealul Lung, Raşca şi Plopu pe moşia lui
Alecsandru Plagino (Plaino), iar cei din Gura Caliţei pe moşia lui
Mincu Pavel 113. O parte din clăcaşii din Dealul Lung locuiau şi lucrau
pe moşia Mănăstirii Rîmnic, iar unii clăcaşi din Gura Caliţei pe moşia
Mănăstirii Sf. Ioan din Focşani 114.
Domeniile mănăstireşti s-au format din daniile domneşti şi sau extins prin donaţii, cumpărări şi uzurpări, astfel încât mănăstirile
au ajuns printre cei mai mari proprietari de pământ din ţară.
Clăcaşii, ţărani dependenţi, în afara obligaţiilor, de loc puţine
pe care le aveau faţă de stăpânii feudali, erau obligaţi să plătească
către stat un impozit pe care îl găsim în documente sub numele de
bir. De-a lungul anilor birul a devenit cea mai apăsătoare dare. Din a
doua jumătate a secolului al XVI-lea, denumirea de bir s-a extins
asupra tuturor dărilor şi contributiilor către domnie.
În anul 1838, din totalul de 295 familii existente în satele
actualei comune Gura Caliţei, 259 erau birnici. Deci doar 36 de familii
erau scutite de bir, printre acestea se afla familia logofătului Sandu
Rusu şi familiile dorobanţilor plăşii, Constantin Spânu în Gura Caliţei
şi Gheorghe Velico, în Lacul lui Baban, care era şi moşnean 115.
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La un pol al societăţii locale se găsea ţărănimea clăcaşă,
care forma majoritatea covârşitoare a populaţiei, cu numeroase
obligaţii faţă de boieri şi domnie, iar la celălalt pol al acestei societăţi
se găseau un număr restrâns de familii cu mari proprietăţi şi
privilegii, care duceau o viaţă de huzur pe seama exploatării
ţărănimii aservite. Dintre proprietari reţin atenţia marile familii
boiereşti : Plagino (Plaino), Borănescu şi Mincu.
Moşierii Plagino (Plaino), greci românizaţi în câteva generaţii,
aveau moşii întinse la Cîndeşti, Gura Caliţei, Dumbrăveni şi Dealul
Lung. Moşia Dealul Lung a lui Alecsandru Plagino, fiul lui Costache
Plagino, este expropriată parţial pentru împroprietărirea ţăranilor
clăcaşi din localitate în anul 1864 116. Acest Alecsandru Plagino a
fost, în timpul războiului pentru independenţă din 1877 – 1878,
comisar general român pe lângă Marele Cartier Rus 117. Fiica acestuia
care a lăsat un mormânt monumental la Cîndeşti, s-a căsătorit cu
administratorul moşiei Friedman, pentru ţărani ea devenind
„nemţoaica”. Friedman a lichidat repede multele moşii încă dinainte
de primul război mondial. Toponimul Plaineşti, ce desemna în trecut
actualul sat Dumbrăveni, îşi are probabil originea în antroponimul
Plagino (Plaino).
Familia Mincu avea în stăpânire încă din secolul XIX-lea
moşia din marginea de vest a satului Gura Caliţei, moşie care a fost
expropriată parţial în 1864 pentru împroprietărirea ţăranilor clăcaşi
din acest sat. Partea de moşie, care i-a rămas lui Pavel Mincu după
expropriere, era arendată la începutul secolului al XX-lea lui Ion
Georgescu, fost seminarist, care avea conacul in vechiul sediu al
primăriei Gura Caliţei. De la numele Mincu s-a născut şi toponimul
Minculeasa. Ultimul proprietar din familia Mincu, la Gura Caliţei, a
fost o femeie, care în perioada interbelică a fost căsătorită cu un
podgorean din satul Coteşti, anume Mişu Bogdan, care a sădit o
plantaţie cu pomi fructiferi pe moşie, la est de drumul Gura Caliţei –
Lacul lui Baban, astăzi livada Primăriei Gura Caliţei. Pavel Mincu a
avut o fiică, Sultana, mama lui Duiliu Zamfirescu şi doi fii : Ştefan
Mincu – pictor şi profesor la Liceul „Unirea” din Focşani şi Ion Mincu,
celebrul arhitect 118.
Reforma agrară din 1864, cu tot caracterul ei progresist, nu
a rezolvat pe deplin problema agrară. Unele familii ţărăneşti cu mulţi
copii nu aveau pământ suficient care să le asigure o existenţă
decentă. La aceasta se adaugă insuficienţa inventarului agricol,
animalelor de muncă, abuzurile autorităţilor şi moşierilor, lipsa
asistenţei medicale, bolile de tot felul, etc. Pe de altă parte, moşierii
prin încălcări de hotare, au reuşit să pună stăpânire pe pământul
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ţăranilor împroprietăriţi prin legea rurală din 1864. De aceea,
majoritatea familiilor ţărăneşti erau nevoite să apeleze în continuare
la moşieri şi arendaşi, prin sistemul tocmelilor agricole, o altă formă
pentru arendarea unor suprafeţe suplimentare de pământ. De aici
folosirea pe scară largă a unor practici feudale ca: dijma la tarla, în
natură sau mixtă, care asociată cu extinderea arendăsiei, a agravat
şi mai mult situaţia ţărănimii. Sistemul tocmelilor agricole, prin care
se asigura forţa de muncă pe marile moşii, era garantat printr-o
legislaţie specială. Prin ea se introducea în 1872 folosirea
constrângerii extraeconomice, adică a dorobanţilor, de care nu ducea
lipsă nici comuna Gura Caliţei, pentru a-i sili pe ţăranii asupriţi să
lucreze pământul marilor proprietari şi arendaşi.
Imensa majoritate a ţărănimii din comună şi din întreaga
ţară, se afla în raporturi antagonice cu moşierii şi arendaşii, raporturi
care deveneau tot mai ascuţite odată cu dezvoltarea capitalistă a
agriculturii, care a determinat creşterea ponderii rentei în bani, mai
împovărătoare decât celelalte forme ale rentei, în muncă şi în
produse.
Relaţiile bazate pe marea proprietate se dovedeau un factor
de frânare a progresului în agricultură, iar formele de producţie
generate de menţinerea lor se răsfrângeau negativ asupra situaţiei
ţărănimii, corolarul firesc fiind ascuţirea contradicţiilor sociale la sate.
Aceste contradicţii dintre moşieri şi arendaşi pe de o parte şi ţărani
de cealaltă parte, au dat naştere unor numeroase mişcării ţărăneşti
care vor culmina cu marea răscoală a ţăranilor din anul 1907.
Nemulţumiţi de exproprierile din anii 1920–1922, unii
proprietari de terenuri agricole de pe raza comunei Gura Caliţei,
căutau să-i intimideze pe ţărani recurgând la tot felul de mijloace,
refuzând să cedeze din pământurile pe care le deţineau, motivul
invocat fiind acela că sunt improprii pentru agricultură. Astfel,
documentele de arhiva atestă faptul că şi în anul 1944, la 22 de ani
după exproprierea moşiei în indiviziune a lui T. Dăbuleanu şi a
moştenitorilor lui D. Suculescu, la demersurile repetate ale acestora,
organele cadastrale au făcut măsurători constatând că li s-au
expropriat cu 126 şi 165 ha fâneaţă mai mult decât suprafaţa
consemnată în acte pentru care urma să li se plătească câte 2200
lei/ha de către ţăranii împroprietăriţi 119
Nici această reformă agrară, înfăptuită după primul război
mondial, care a contribuit în mod substanţial la îmbunătăţirea
situaţiei ţărănimii, dar şi la diferenţierea şi îmburghezirea unei mici
părţi a acesteia, nu a dus la rezolvarea deplină a problemei agrare.
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În timpul ocupaţiei germane din 1916 – 1918 situaţia a fost
foarte grea pentru întreaga populaţie a ţării şi evident şi pentru
locuitorii comunei Gura Caliţei.
Nemţii au organizat resursele economice de tot felul având
în vedere în primul rând economia de război. Traficul pe calea ferată
forestieră Gugeşti – Dealul Lung a fost intensificat în vederea
exploatării pădurilor din bazinele Râmna şi Peletic. Mersul trenurilor
forestiere era aproape regulat. Un tren trecea în sus din zori, altul pe
la 8, al treilea pe la ora 10 120. Toate animalele rămase la locuitori au
fost recenzate de comandatura germană, care se instalase în
comună la câteva zile după ocuparea acesteia. Pe lângă ofiţerul
comandant german se afla şi un reprezentant al populaţiei locale, un
român, căruia ţăranii îi spuneau „poliţai”, „vagmistru”. Acesta a fost
Ioniţă Bîtculescu, bunicul actualilor Bîtculeşti din Lacul lui Baban.
Perechile de vite trăgătoare erau destinate pentru
transporturile de tot felul, chiar şi în pădure. Proprietarii de vaci erau
obligaţi la o cotă zilnică de lapte, pe care o predau la centrul de
colectare a laptelui din Peletic (Dealul Lung). Acolo laptele era dat la
centrifugă, oprindu-se de către centru smântâna pentru fabricarea
untului, iar laptele rămas se distribuia populaţiei contra cost.
Tinerii şi tinerele erau înregistraţi la comandatură în brigăzi
de lucru, pentru tăiere de pădure, reparat drumuri sau poduri,
pentru culesul fructelor sau pentru cositul şi strânsul fânului de pe
moşiile boiereşti. Ţăranii puteau să-şi lucreze pământurile proprii. O
mare parte din fânaţurile moşiilor boiereşti erau destinate
rechiziţionării. Tinerii înscrişi în brigăzi coseau fânul; fetele tot în
brigăzi, , strângeau fânul, care apoi era transportat la depozitele
mari în vederea aprovizionării armatei germane. Acum porumbul
semănat pe moşiile boiereşti era dat dijmă ţăranilor, nemţii înlocuind
pe moşierul absent.
Fructele de pe moşii erau strânse tot cu ţăranii care, pentru
muncile prestate, erau plătiţi într-o monedă nouă, emisă la Bucureşti
de Banca Românească în contul Băncii Naţionale, retrasă atunci la
Iaşi, fiind şi această modalitate o expresie a jafului sistematic al
bogăţiilor ţării la care s-au dedat ocupanţii nemţi.
Marea grijă a ocupanţilor germani era producţia şi circulaţia
intensă a bunurilor. De aceea au luat măsuri de lărgire a drumurilor,
de adâncire a şanţurilor, de construire de poduri şi podeţe
pretutindeni unde era nevoie. Furgoanele nemţeşti circulau folosind

60

piedica mecanică (la roţi) 121. Nemţii făceau colete cu fasole, nuci,
făină, unt şi alte alimente pe care le trimiteau în Germania.
Un amănunt picant, dar revelator pentru gradul de civilizaţie
a populaţiei satelor noastre din acea vreme: nemţii au introdus
pentru ei closete de scândură în formă de tron, pe care le plasau
chiar în aer liber, folosindu-le chiar în ziua mare în timp ce-şi citeau
ziarele, spre stupefacţia trecătorilor; în satele noastre nu existau
closete şi lumea privea uimită la closetele nemţilor expuse în văzul
lumii.
În primăvara lui 1917, s-a organizat o baie comunală în satul
Gura Caliţei, în casa lui Aristide Meletescu, la capul podului actual,
vis – a – vis de actuala şcoală din Gura Caliţei. Baia funcţiona zilnic,
şi aici făceau baie planificat nemţii, funcţionarii, elevii tuturor şcolilor
din comună apoi populaţia. Baia dispunea de o cameră cu duş cald,
o alta cu duş rece, apoi un culoar pe care se mergea la camera de
dezbrăcare. Ea s-a desfiinţat după plecarea nemţilor din comună 122.
Jefuirea sistematică a bogăţiilor ţării şi teroarea nemiloasă
dezlănţuită asupra populaţiei româneşti au contribuit la sporirea urii
acesteia faţă de ocupanţi, la creşterea combativităţii şi rezistenţei
împotriva germanilor şi aliaţilor lor, care îşi vor găsi o expresie
strălucită în eroismul legendar al ostaşilor români în marile bătălii de
la Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz, soldate cu victorii celebre, intrate
definitiv în conştiinţa neamului românesc şi a Europei.
Aceasta era situaţia populaţiei comunei Gura Caliţei în anul
izbucnirii celui de-al doilea război mondial. În timpul acestuia,
caliţenii au îndurat aceleaşi necazuri ca întreaga populaţiei a ţării:
impozite mărite sau încasări silite, adăpostirea refugiaţilor cu care şiau împărţit bruma de hrană şi adăpostul, cantonamente de trupe
hitleriste, etc.
2.7.

Răscoala din 1907
Vâlvătaia marii răscoale ţărăneşti din 1907, care a avut un
mare ecou în ţară şi peste hotare, a cuprins şi comunele Lacul lui
Baban, Dealul Lung şi Odobasca, anii de mizerie şi cortegiul de
suferinţe, făcuseră să se umple şi să se reverse şi aici paharul
amărăciunilor.
Cele 3 comune au constituit unul dintre cele mai puternice
centre ale răscoalei din judeţul Rîmnicul Sărat. Frământările printre
ţăranii din această comună începuseră, aşa cum sublinia preşedintele
Tribunalului Râmnicul Sărat, în rechizitorul definitiv, imediat după ce
au aflat despre mişcările din Moldova 123.
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Alarmate de proporţiile răscoalei şi de revendicările ţăranilor
răsculaţi, cei aflaţi în ocârmuirea judeţului cereau de urgenţă
ajutoare pentru a apăra bogăţiile strânse de proprietari şi arendaşi
prin sudoarea şi truda celor mulţi.
Astfel prefectul judeţului Rîmnicul Sărat, A. Alexandrescu,
telegrafia primului ministru G. Cantacuzino – Nababul, unul din cei
mai reprezentativi exponenţi ai moşierimii, la 10/23 martie 1907:
„Toţi locuitorii din judeţ, foarte agitaţi, rog dispozaţi de urgenţă să se
trimiată aici armată suficientă pentru menţinerea ordinei. Contrar,
siguranţă publică în pericol” 124.
Elementele caracteristice pe care le pune în evidenţă
răscoala din comunele Lacul lui Baban, Dealul Lung şi Odobasca
rezidă în acţiunea comună a ţăranilor din cele trei comune, în rolul
important pe care l-au jucat rezerviştii în declanşarea şi desfăşurarea
evenimentelor, precum şi participarea activă a autorităţilor locale la
răscoală.
Răscoala ţăranilor a început duminică, 11 martie 1907, orele
11. La sunetul goarnei, s-au adunat la Primăria comunei Lacul lui
Baban (Constandoiu) ţăranii din satele Constandoiu, Poienile,
Cocoşari şi Groapa Tufei „puşi pe picior de revoltă contra arendaşilor
şi proprietarilor cum şi a arendaşilor Fraţii Mendel din comuna Dealul
Lung, cerându-le ca să se prezinte arendaşii aici la comună” 125,
pentru a trata cu aceştia încheierea unor învoieli în condiţii mai
omeneşti pentru ţărani. Nu au plecat pe la casele lor până nu au
primit asigurări din partea primăriei că se va interveni telegrafic ca să
se prezinte arendaşii la comună.
A doua zi, luni, 12 martie 1907, în atmosfera generală a
răscoalei, ţăranii în număr mare, supăraţi că arendaşii nu s-au
prezentat la primărie şi îndemnaţi fiind de locuitorii: Ion D.
Chioveanu, Damaschin Ciuplea, Neagu Lupu Pătraşcu, Dumitru
Cosma şi Ion I. Avram, având în fruntea lor şi autorităţile din
comuna Lacul lui Baban au pornit spre casele Băncii agricole din
Dealul Lung, arendate de către Fraţii Mendel. Unindu-se cu răsculaţii
şi autorităţile comunale din Dealul Lung, au devastat împreună
casele Fraţilor Mendel unde era administrator Alecu Leacşu. Au spart
cu parii şi ciomegele geamurile şi au aruncat toată mobila afară. Din
declaraţia lui Ştefan I. Bezescu, agent fiscal la primăria din Lacul lui
Baban, rezultă că numărul răsculaţilor se ridica la 300 de oameni,
care s-au unit apoi cu cei 100 de răsculaţi din comuna Dealul Lung
înainte de a ataca casele Fraţilor Mendel. De
aici se întorc împreună în comuna Lacul lui Baban, unde devastează
şi jefuiesc conacul moşiei proprietarului Gh. A. Caţafani de pe dealul
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Măgura şi apoi al arendaşei de la Constandoiu - Polixenia Zilişteanu.
La aceasta din urmă, secretarii comunali ai ambelor comune Nicolae
Brătilă şi Gh. Dobrescu au distrus aşa cum reiese din interogatoriile
unor martori, cu topoarele acoperişul casei 126.
La ultimele două devastări au participat şi locuitorii satului
Gura Caliţei, după ce devastaseră mai întâi conacul arendaşului Ion
Georgescu din acest sat. Din interogatoriul lui Gheorghe Zarzalin
rezultă că ţăranii au fost îndemnaţi să se răscoale de către Gh. N.
Costache, şeful de garnizoană, Radu Damaschin ajutor de primar,
Vasile Gheorghe, Marin Olteanu, Nistor Olteanu, Gheorghe şi Vasile
Olteanu 127. Acelaşi Gheorghe Zarzalin, în vârstă de 34 de ani,
declara că: „duminică 11 martie 1907, în cârciuma lui Ion Dîrdală
fiind oameni mulţi adunaţi acolo de ajutorul de primar, acesta le-a
spus împreună cu Gh. Costache că e ordin de la stat să stricăm pe la
boieri şi să ne ducem şi noi să stricăm pe la dl. Georgescu” 128.
Aşadar un rol important în acţiunea ţăranilor din Gura Caliţei
împotriva arendaşului Ion Georgescu, l-a avut şeful de garnizoană.
Rechizitoriul procurorului general relevă că: „el a îndemnat pe ţărani
să devasteze conacul arendaşului, a făcut focuri pe şoseaua ce
ducea la conac, a pus străji, care să oprească pe arendaş să fugă şi
a dat foc la gardurile de împrejmuire” 129.
Amploarea şi intensitatea răscoalei ne sunt sugerate şi de
faptul că înaintea mulţimii dezlănţuite ce se îndrepta spre casele
Fraţilor Mendel şi apoi spre conacul Gh. Caţafani, se află un locuitor
din comuna Dealul Lung, Ion I. Avram, care avea în mână un steag
roşu, aşa cum au declarat mai mulţi martori oculari interogaţi de
Dobrin Vasile, ofiţer de poliţie judiciară a Parchetului Tribunalului
Rîmnicul Sărat, trimis pentru cercetări în comuna Dealul Lung 130.
Datorită propagandei socialiste la sate, ţăranii răsculaţi din
comuna Gura Caliţei nu erau străini unor idei revoluţionare, acest
lucru fiind probat printre altele şi de faptul că ei vedeau în steagul
roşu simbolul luptei revoluţionare a celor asupriţi. Declaraţiile lui
Mihai Gîrboiu, participant la răscoală, vine să confirme cele
menţionate mai sus:„Cei mai furioşi dintre dânşii erau Ion. I. Avram,
care avea în mână un steag roşu, Damaschin Ciuplea, Neagu Lupu
Pătraşcu şi Ion D. Chioveanu”131. De altfel, aceştia figurează în toate
declaraţiile celor interogaţi ca fiind principalii capi ai răscoalei.
În aceiaşi zi, de 12 martie 1907, răsculaţii din Odobasca
conduşi fiind de Avram Văsii, Grigore Păroiu, Radu Ionel şi Andrei
Bobaru, având cu ei şi pe primarul comunei Vasile Moraru, s-au
alăturat celor din Lacul lui Baban şi au devastat conacul arendaşului
Rone Apostoleanu 132. După aceasta, ei merg la conacul moşiei
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Caţafani unde sparg şi distrug ce a mai rămas de la răsculaţii din
celelalte două comune.
Nemulţumindu-se cu atât, locuitorii din Odobasca şi cei din
Dealul Lung continuă şi a doua zi, marţi 13 martie , seria devastărilor
începute în ajun. În această zi , răsculaţii din Dealul Lung atacă şi
distrug o casă a arendaşului Mendel din Raşca, iar cei din Odobasca
conacul arendaşului M. Orleanu, stricând şi luând ce au mai găsit 133.
Din raportul primarului comunei Lacul lui Baban, Vasile A.
Robu, către procurorul Mironescu al Tribunalului Râmnicu Sărat,
aflăm că pe 14 martie 1907 ordinea şi liniştea se restabilise în cele
două comune.
În legătură cu participarea autorităţilor comunale la răscoală,
cu toate că cei în cauză au susţinut în interogatoriile luate şi în
rapoartele către organele superioare că au fost siliţi de răsculaţi să
participe alături de ei la devastarea conacelor proprietarilor şi
arendaşilor din comună, în rechizitoriul procurorului general de pe
lângă Curtea de Apel Galaţi, se arată: „că Vasile A. Robu, fostul
primar al comunei Lacul lui Baban, Radu Damaschin, fost ajutor de
primar, Nicolae Brătilă, fostul secretar comunal, Gh. Dobrescu, fost
secretar comunal al comunei Dealul Lung, Gheorghe Costache, fost
şef de garnizoană al comunei Lacul lui Baban, Neagu Băruş, fost
primar al comunei Dealul Lung şi Ion Popa, şef de garnizoană în
aceeaşi comună, s-au situat în fruntea sătenilor, i-au aţâţat, armat şi
ridicat prin diferite promisiuni şi ameninţări în contra proprietarilor şi
arendaşilor” 134, fapt care a contribuit la destituirea lor din funcţiile
pe care le ocupaseră.

Ştefan Robu, combatant şi rănit în războiul din1916-1918, fiul
primarului Vasile A. Robu, participant activ la răscoala din 1907.
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Din interogatoriile luate celor arestaţi de către judele
instructor al Tribunalului Râmnicul Sărat cât şi din propriile lor
mărturisiri, tragem concluzia că dintre autorităţile comunale doar
Gheorghe Costache poate fi considerat printre capii răscoalei.
Celelalte autorităţi comunale au participat doar la evenimente, dar
rolul de organizatori ai ţăranilor nu le-a revenit lor . Alăturarea
autorităţilor la acţiunile răsculaţilor s-a făcut la îndemnul ţăranilor.
Odată angajaţi în vâltoarea evenimentelor, autorităţile s-au văzut
consideraţi de sătenii răsculaţi drept capi ai mişcării, fapt care le-a
surâs, comportându-se ca atare. Rechizitoriul definitiv al procurorului
Tribunalul R. Sărat din 25 iulie/7 august 1907 citează autorităţile
comunale din cele două comune printre capii răscoalei puşi sub
urmărire. Aceştia erau: Vasile A. Robu, Nicolae Brătilă, Stoian Văsii,
Damaschin Ciuplea, Ion Drăghici, Petrea Pascu, Radu Băjenaru, Ion
D. Chiveanu din comuna Lacul lui Baban, Ion I. Avram, Dinu Şotîrcă,
Neagu Băruş, Gh. Dobrescu, Ion Popa, Dumitru Săndulescu, Maftei
Gîrboiu, Grigore Serea din comuna Dealul Lung; Gh. N. Costache,
Nistor Olteanu, Marin Olteanu, Gheorghe Olteanu, Vasile Gheorghe,
Radu Damaschin din comuna Lacul lui Baban pentru că: „au aţâţat şi
ridicat populaţiunea din comunele Lacul lui Baban şi Dealul Lung de
au devastat şi jefuit conacurile proprietarilor şi arendaşilor arătaţi în
corpul acestui rechizitoriu” 135.
Ion Chioveanu, principala căpetenie a ţăranilor răsculaţi din
comuna Lacul lui Baban, a încetat din viaţă în urma bătăilor şi
maltratărilor la care a fost supus în timpul anchetei la Rîmnicul Sărat,
şi acţiunea publică deschisă contra lui este declarată stinsă 136
A fost trimisă o companie de la Rîmnicul Sărat care a luat
măsuri energice pentru înăbuşirea răscoalei. Mulţi participanţi la
răscoală din satului Poienile au fost prinşi şi bătuţi cu funia udă
îndoită, în punctul numit Dealul Ticului, iar cei de la Lacul lui Baban
la primăria acestei comune 137, după care au fost lăsaţi în libertate,
fiind arestaţi şi duşi la Râmnicul Sărat numai capii răscoalei. Au avut
loc scene dramatice cu acest prilej, numeroase mame şi soţii insistau
plângând să li se lase în libertate copiii şi soţii, pledând pentru
nevinovăţia acestora.
Răscoala ţăranilor din cele trei comune având ca obiectiv
iniţial îmbunătăţirea condiţiilor de învoială şi în primul rând scăderea
preţului pentru pogonul de pământ luat în arendă, a relevat spiritul
de solidaritate al ţăranilor, încredinţaţi că prin participarea la luptă îşi
justifică dreptul de a obţine pământ. „Revoluţia am făcut-o ca să ne
dea pământ”, declarau la ancheta judiciară câţiva ţărani din Dealul
Lung – „căci aşa ne spunea şeful de garnizoană Ion Popa, că dacă
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nu mergem la revoluţie nu o să căpătăm pământ” 138. La rândul său,
Radu I. Băjenaru, de 32 de ani, din Lacul lui Baban, arăta în
depoziţia sa: „Eu nu ştiu carte, aşa că jurnalele nu am citit, am auzit
că Ştefan Negulescu citind jurnale la oameni şi ne spunea că s-a
omorât lumea şi nu-i opreşte nimeni, fiindcă nu-i armată şi spunea
să facem şi noi la fel, că altfel nu vom căpăta pământ” 139.
Tot din aceeaşi anchetă, aflăm că taranii lucrau pământ
boieresc la Gh. Caţafani şi la 2 pogoane şi jumătate de pământ
plăteau 90 de franci, revenind câte 38 de franci pentru pogon, 140 cu
4 franci mai scump decât plăteau ţăranii din Gura Caliţei arendaşului
Ion Georgescu. Asta explică poate şi faptul că proprietarul Gh.
Caţafani a fost singurul dintre potentaţii locali care a avut de suferit
din partea locuitorilor răsculaţi din toate cele trei comune, unde i se
dusese faima pentru asprimea sa şi scumpetea cu care arenda
pământ ţăranilor.
Dacă obiectivul iniţial al ţăranilor răsculaţi din întreaga ţară a
fost îmbunătăţirea condiţiilor de învoială prin scăderea preţului
pentru pogonul de pământ arendat, acesta fiind un obiectiv mai
general, obiectivul fundamentat mărturisit al participanţilor la
răscoala din 1907 din comunele Lacul lui Baban şi Dealul Lung era
acela de a primi pământ. Ei credeau că, participând la răscoală îşi
câştigau dreptul de a primi pământ, lucru pe care l-au declarat destul
de deschis la interogatoriile la care au fost supuşi. Asta explică
amploarea şi intensitatea deosebită a răscoalei din 1907 din aceste
comune.
Comuna Lacul lui Baban a fost printre puţinele comune din
cele 56 comune ale judeţului Rîmnicul Sărat, în care s-au răsculat
ţăranii, din cele 80 câte avea judeţul, în care remarcăm participarea
activă la răscoală a învăţătorului şcolii din satul Lacul lui Baban,
Nicolae C. Rafael 141, menţionat ca arestat, care după reprimarea
răscoalei nu s-a mai întors.
Şi în judeţul Rîmnicul Sărat, ca şi în alte judeţe ale ţării, s-a
manifestat intenţia răsculaţilor de a ataca oraşele, îndeosebi
reşedinţa de judeţ. Astfel, în ziua de 12 martie 1907, mii de răsculaţi
au atacat oraşul Rîmnicul Sărat, reşedinţa judeţului, cu gândul de
intra în oraş şi a duce tratative cu autorităţile, proprietarii şi arendaşii
refugiaţi aici de tema răsculaţilor. La aceste asalturi asupra oraşului
au participat şi ţăranii răsculaţi din cele trei comune aflate aici în
discuţie 142. S-au luat măsuri de apărare a oraşului trimiţându-se
„vedete de cavalerie la distanţă de 6 km de punctele de intrare în
oraş” 143.
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În telegrama procurorului Tribunalului R-Sărat, Paul
Mironescu adresată Ministrului Justiţiei se arată că: „făcându-se
somaţiile cu trompetele de a nu înainta, ei nesupunându-se s-au tras
focuri cu gloanţe, căzând la toate barierele 3 morţi şi opt răniţi, în
urma cărora răzvrătiţii s-au retras, plecând mulţi răniţi care n-au
căzut la faţa locului” 144.
În timpul răscoalei din 1907 s-au semnalat unele fraternizări
ale soldaţilor şi ofiţerilor din judeţul R. Sărat. Astfel, căpitanul Nicolae
Constantinescu, comandantul companiei din oraşul R. Sărat, într-o
telegramă trimisă ministerului de război, raporta că vor fi analizate
„cauzele armatei în ziua de 11 martie 1907 cu ocazia devastărilor din
oraşul Rîmnicul Sărat, fiind puşi în urmărire mai mulţi ofiţeri superiori
şi inferiori din Regimentul nr. 9 Rîmnicul Sărat 145.
Din raportul procurorului Tribunalului R. Sărat trimis cu
numărul 2425 pe data de 18 aprilie 1907 către Ministerul de Justiţie
împreună cu tabelul proprietarilor din judeţul Râmnicul Sărat
devastaţi, pagubele suferite, numele comunelor şi plăşilor unde s-au
produs devastările, numărul morţilor împuşcaţi de armată , numărul
răniţilor precum şi al celor arestaţi, ne putem forma o imagine mai
exactă despre amploarea şi intensitatea răscoalei din comunele Lacul
lui Baban, Dealul Lung şi Odobasca, comparativ cu celelalte comune
ale judeţului R. Sărat. Acest tabel se prezintă astfel:

TABELE CU RĂSCOALELE ŢĂRĂNEŞTI
PLASA PLAGINEŞTI ŞI SLOBOZIA 146
Comuna

Moşia

Proprietarul
/Arendaşul

Lucruri
devastate

Pagube
- lei -

Morţi

Arestaţi

Slobozia

Obrejniţa

C. Murgescu

Mobilă,
case,
producte

15.000

-

44

-

-

-

-

1

11

-

Zilişteanu
Polixenia

Casă,
mobilă
Case,
mobilă,
producte
Casă,
mobilă
Casă

-

1

-

12.010

1

-

30.000

-

-

10.000

-

-

5.000

-

-

Tâmboieşti
Bordeşti

Dragosloveni

-

D. Zamfirescu
Ştefan Gâlcă
Al. Vlahuţă
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Caiata
Bogza

Retezaţi

Voetinu

P.R.
Bălănescu
V.
Dumitrescu

Bogza

Costescu

-

-

Casă,
mobilă
Casă,
mobilă
Casă,
mobilă
Casă,
mobilă

Fr. Mendel
D. Mişaga
(com)
Rosenstein

Raineşti

Plagineşti

Dif. negustori
I. Georgescu
Lacul lui Baban

Gh. Caţafani

Dealul Lung

-

Odobasca

-

P. Zilişteanu
Fr. Mendel
Brig. Silvic
R.
Apostoleanu

30.000

-

-

5.000

-

-

10.000

2

24

-

-

10

6.000

-

-

Casă

300

-

-

Casă
Casă,
mobilă
2 case,
mobile
Mobilă,
rachiu
Casă
2 case
Casă
Casă,
mobilă
vin

300

-

-

100

-

-

6.000

-

71

10.000

-

-

5.000
10.000
300
31.300

-

47
38
156

6.000

1

9

PLASA MĂICĂNEŞTI ŞI GOLOGANU
Slobozia
Rîmniceni
Pueşti
Jirlău

Ciorăşti

Maior Petia
Gloti

Casă, maşini,
vin, porumb,

50.000

1

-

Bani, mobilă
maşini

22.000

-

10

Casă, maşini
Casă, mobile

20.000
1.000

-

20
71

-

32

A. Anghelescu
Anton Esarcu

PLASA GREABĂNU ŞI DUMITREŞTI
Greabănu

Greabăn
u

C.D. Suţu

Casă,
mob.

50.000

Desfăşurarea răscoalei din cele două comune, Lacul lui
Baban şi Dealul Lung, care formează astăzi comuna Gura Caliţei,
numărul ţăranilor participanţi 500 (300 din Lacul lui Baban, 100 din
Dealul Lung şi 100 din Gura Caliţei), acţiunile lor contra arendaşilor
Ion Georgescu, Fraţii Mendel, Polixenia Zilişteanu şi proprietarului
Gh. Caţafani, soldate cu pagube în valoare de 31.300 lei, situează
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aceste comune pe locul 4 pe judeţul R. Sărat, cunoscut în toată ţara
pentru intensitatea răscoalei din 1907, după comunele Dragosloveni,
Slobozia Ciorăşti şi Greabănu după valoarea pagubelor. După
numărul de arestaţi, 156, aceste comune se situează pe primul loc
pe judeţul R. Sărat 147. Toate acestea ne îndreptăţesc să afirmăm că,
comuna actuala Gura Caliţei a fost unul din cele mai puternice centre
ale răscoalei de la 1907 din fostul judeţ Rîmnicul Sărat.
2.8.

Fapte de vitejie
Războaiele ruso – austro – turce din secolul al XVIII-lea n-au
ocolit nici aceste meleaguri. În comuna Dumbrăveni, comună vecină
cu Gura Caliţei, se află o impozantă statuie ecvestră a
generalissimului rus Suvorov, care după ce a împrăştiat la Focşani o
armată turcă, a nimicit la Rîmnic armata marelui vizir turc la 31 iulie
1789, victorie pentru care a fost distins cu titlul:„conte de Rîmnic”148.
În aceste lupte, un rol strălucit l-au jucat voluntarii români,
printre care s-au distins căpitanii Ion Udre şi Pavel Vizirean. După
chiar mărturiile lui Suvorov, din cele 31 de steaguri cucerite de la
turci in bătălia de Rîmnic, 5 au fost luate ca trofee de luptă de către
voluntarii români 149. Bătrânii afirmă că lupte între turci şi ruşi,
desigur de mai mică amploare, s-au dat şi pe teritoriul comunei Gura
Caliţei, undeva în apropierea Râmnei, în care pe timpul unei mari
viituri era să se înece însuşi marele general rus. Desigur că după
lupta de la Focşani, armata rusă care se îndrepta către Rîmnic a mai
avut lupte de mică anvergură cu unităţi ale armatei turceşti în
retragere, purtate cu siguranţă şi pe teritoriul comunelor Gura Caliţei
şi Dumbrăveni cu participarea unor voluntari şi din aceste comune,
comune prin care nu este exclus să fi trecut chiar generalul Suvorov.
În această perioadă localităţile de pe valea Râmnei se
găseau sub dominaţia trupelor austriece, care sperau să-şi
prelungească această dominaţie şi care nu puteau să aducă
locuitorilor acestor aşezări decât mari şi grele necazuri.
Revoluţia din anul 1821, condusă de Tudor Vladimirescu, a
cuprins şi fostele judeţe Rîmnicul Sărat şi Putna, iar în anul 1848 în
aceste părţi s-a manifestat o adevărată stare revoluţionară 150.
Locuitorii din comuna Gura Caliţei şi din celelalte localităţi ale
judeţului au participat cu multă însufleţire la lupta revoluţionară,
oraşul Focşani fiind centrul revoluţionar al judeţului Rîmnicul Sărat,
reşedinţa aflându-se până în anul 1862 în Focşanii– Munteni 151.
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Ţara Vrancei a cunoscut şi ea atmosfera vibrantă, plină de
un patriotism fierbinte, a luptei pentru unire din anii 1857 – 1859.
Vrâncenii au trimis ca reprezentanţi în adunarea ad – hoc a Moldovei
pe ţăranul clăcaş Ion Roată, din comuna Cîmpuri, devenit celebru
pentru înţelepciunea şi cutezanţa sa şi pe Gheorghe Ilie din Focşani.
Alegătorii vrânceni au ales ca deputaţi al oraşului şi judeţului
în Adunarea Electivă a Moldovei
pe marele patriot Mihail
Kogălniceanu şi pe economistul Nicolae Suţu, care au votat apoi
pentru alegerea lui Alexandru Ioan Cuza ca domn al Moldovei la 5
ianuarie 1859.
Înfruntând mizeria, frigul şi gloanţele duşmane, mulţi
locuitori de pe meleagurile comunei Gura Caliţei au participat la
războiul pentru independenţă al României din 1877 – 1878, dând
dovadă de vitejie şi spirit de sacrificiu. Printre cei care au luptat pe
câmpul de luptă pentru obţinerea independenţei, din satele comunei
Gura Caliţei amintim pe: Ioan Meletescu, Stan Todoran, Toader
Olaru, Stan Zarzalin şi Dărică Olteanu din Gura Caliţei 152, Buică
Voicu, rănit la Vidin, decorat cu „Virtutea militară” pentru vitejia de
care a dat dovadă 153, Busuioc Ion, Bondilă Negoiţă, Bondilă Nicolae
şi Stan Dumitrache din Lacul lui Baban, Petrescu Neagu, Busuioc B.
Bălan şi Ion Lungu din Dealul Lung. Dintre aceştia au căzut pe
câmpul de luptă, aducând prin jertfa lor supremă, contribuţia de
sânge a comunei Gura Caliţei la actul grandios al cuceririi
independenţei: Petrescu Neagu, al cărui nume necunoscut de nimeni
l-am găsit în documentele de arhivă, soldat al Regimentului 9
dorobanţi, născut la 1853 în Dealul Lung şi ucis la 12 ianuarie 1878
la Smîrdan 154, Busuioc B. Bălan şi Ion Lungu din Dealul Lung155 şi
Bondilă Nicolae din Lacul lui Baban, morti la Plevna 156.
Dar în afară de participarea directă la dobândirea
independenţei, populaţia locală a contribuit efectiv la câştigarea
victoriei prin rechiziţii şi transporturi, cartiruiri de trupe şi subscripţii
pentru cumpărarea de arme prin importante ofrande. Femeile din
satele comunei Gura Caliţei, membre ale „Societăţii femeilor române
din jud. R. Sărat pentru ajutorarea şi îngrijirea vulneraţilor ostaşi
români” prin delegatele Mărioara Meletescu şi Maria Negulescu au
făcut importante ofrande armatei constând din îmbrăcăminte,
încălţăminte, cearşafuri, bandaje şi alimente 157.
Primul război mondial, izbucnit la 15 iulie 1914, a constituit
un capitol fundamental al istoriei universale, atât pentru amploarea
evenimentelor cât şi prin transformările şi prefacerile care i-au
urmat. Deşi formal, România făcea parte din Tripla Alianţă
(Germania şi Austro-Ungaria), nu a intrat în război alături de statele
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care formau această alianţă şi s-a declarat neutră. După 2 ani de
neutralitate, România intră în cele din urmă în primul război mondial,
dar potrivit intereselor sale naţionale majore alături de statele care
formau Tripla Înţelegere (Anglia, Franţa şi Rusia).
Cu toate că primul război mondial a avut un caracter
imperialist în general, România nu a participat la acest război
călăuzită de intenţii de cotropire şi anexiuni teritoriale, aşa cum
urmăreau majoritatea statelor beligerante. Cedând presiunilor
puterilor Antantei şi opiniei publice româneşti, ea a intrat în război
alături de Franţa, Anglia şi Rusia, pentru că acestea promiteau sprijin
în realizarea idealului milenar al poporului nostru, unirea tuturor
românilor, din toate provinciile româneşti, într-un stat naţional
unitar.
În lunile iulie – august 1917, pe pământul Vrancei avea să se
desfăşoare unele din cele mai mari bătălii din timpul primului război
mondial, înscrise cu slove de aur în istoria românilor, alături de
glorioasele lupte de la Rovine, Vaslui, Călugăreni şi Plevna.
Într-adevăr, bătăliile de la Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz au
intrat pentru totdeauna în conştiinţa naţională românească, simpla
lor rostire constituind de fiecare dată un prilej de mândrie patriotică.
În aceste locuri memorabile au răsunat din pieptul miilor de ostaşi
români cuvintele; „Pe aici nu se trece!” şi nu s-a trecut.
La aceste bătălii celebre au participat şi numeroşi locuitori ai
satelor din comuna Gura Caliţei. Dintre cei care au participat din
satul Lacul lui Baban amintim pe: Vasile D. Bălan care a fost distins
cu ,,Ordinul Coroana României în gradul de cavaler”, prin Decretul
Regal nr 2151, dat la Sinaia, la 25 iunie 1925, sergent Ştefan Pupăză
decorat cu medalia „Bărbăţie şi credinţă”, Stan Băjenaru, Gheorghe
Matei, Ştefan Bocu, Miron Bocu, Neagu Pupăză, Vasile Negrea
decorat cu „Crucea Comemorativă a războiului 1916 – 1918, cu
baretele Mărăşeşti”, Ioniţă Chioveanu, Toader Tălvăr cu gradul de
sergent decorat cu „Virtutea Militară”, Pantazică (Pantazi)
Cosma decorat cu „Crucea Comemorativă a războiului 1916 – 1918,
cu baretele Mărăşeşti” şi cu „Virtutea Militară”, Neniu Encea, sergent
Iacob Bezea, Gheorghe Secu, Ion Arsene, Mereuţă Busuioc, Avram
Tălvăr 158, etc. S-au întors la casele lor abia un sfert din cei plecaţi pe
front dacă avem în vedere că 39 de cetăţeni înrolaţi au căzut în lupte
apărându-şi ţara de cotropitori 159.
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Pantazică Cosma, 90 de ani, participant la luptele de la Mărăşeşti
Foto C.Bălan 1985

Din satul Groapa Tufei au fost ucişi în luptele din primul
război mondial un număr de 8 cetăţeni, care se adaugă la 39 eroi din
satul Lacul lui Baban.
Din satul Gura Caliţei, menţionăm printre cei care au
participat la acest război pe: Ştefan Robu, Florea Duţă, Ion
Damaschin, Stan Ţigănuş, Costică Zarzalin, Mărgărit Ţigănuş,
Gheorghe Costache, Stoian Gavrilă, Şerban Ţigănuş, Gheorghe
Olteanu, Stoica Bezea, Stoica Puşcoi, Iancu Gavrilă, Matei Ilie, Niţă
Olteanu, Costică Costache, Gheorghe Popa, Ştefan Slăvoiu, Dumitru
Puşcoi, sergent în Regimentul 16 Cavalerie, decorat cu Virtutea
Militară, Vasile Bălălău, decorat, de asemenea, cu Virtutea Militară
160
. Alţii au căzut pe câmpurile de luptă, o parte din osemintele lor
odihnindu-se pentru vecie în criptele Mausoleului de la Mărăşeşti,
simbol al omagiului naţiunii române adus eroilor neamului: Ştefan
Bălălău, Nicolae Bălălău, Ion V. Costache, Gheorghe Eftimie,
Gheorghe Ghibirdic, Constantin Olteanu, Dumitru Olaru, Dobre
Olteanu, Mihalache Robu, Vasile Puşcoi, Petre Ţigănuş, Toader
Toader, Radu Ticu, Mihai Zarzalin 161.
Din cei 26 de cetăţeni înrolaţi din satul Poienile, dintre care
s-au remarcat în mod deosebit Pantazi Cosma decorat, aşa cum
arătam, pentru fapte de vitejie, 13 cetăţeni au căzut la datorie
apărându-şi glia strămoşească, adăugându-se la lista eroilor comunei
şi a patriei.
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Monumente ale eroilor din Gura Caliţei şi Lacul lui Baban
Foto Corneliu Bălan august 2010
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Şi satele Dealul Lung, Plopu şi Raşca şi-au adus prin
cetăţenii lor participanţi la războiul din 1916 – 1918, prinosul de
sânge la realizarea idealului naţional, numărul celor ucişi pe
câmpurile de luptă ridicându-se la 38 162.
Numărul total al celor din satele comunei Gura Caliţei, care
şi-au jertfit viaţa în războiul pentru reîntregirea neamului, a fost de
264. În memoria lor sunt amenajate colţuri ale eroilor în fiecare
cimitir, unde elevi şi cetăţenii depun jerbe de flori, cu diferite
prilejuri, mai ales cu ocazia aniversării marilor sărbători naţionale.
In timpul acestui război, comuna Gura Caliţei a fost ocupată
de către trupele germane care au folosit toate resursele economice
ale comunei pentru aprovizionarea armatei germane.
Comuna Lacul lui Baban a fost şi ea împreună cu comuna
Dealul Lung, în parte, teatru de luptă în marea bătălie de la Rîmnicul
Sărat în luna decembrie 1916, între armata austro-germană pe de-o
parte şi cea româno-rusă pe de alta. Multe zile a durat trecerea
cavaleriei ruse pe drumul Gura Caliţei – Lacul lui Baban – Dealul
Lung – Tinoasa – Dumitreşti. Către sfârşitul lunii decembrie 1916,
artileria română şi rusă instalată pe dealul Măgura (cota 525 m) a
tras cu tunuri uşoare asupra pădurii Glogojanu şi Lacul Păunii, în
timp ce inamicul, nemţii, se găseau tocmai dincolo de Dumitreşti, la
peste 12 km. În schimb nemţii băteau cu artilerie grea , de la peste
20 km distanţă, exact asupra bateriilor de pe Măgura 163.
Peste câteva zile, s-a întors din munţi cavaleria rusă, intactă
şi elegantă, cu lungi suliţe, ţinute ca la paradă, şi urmând acum calea
întoarsă 164.
Această unitate de cavalerie rusă nu era alta decât divizia de
cavalerie rusă Zamurskaia 165. Au apărut apoi trupe româneşti în
retragere dinspre Dumitreşti spre Coteşti, pe drumul Poieni –
Odobasca. Unitatea care s-a retras prin Lacul lui Baban era
Regimentul 60 infanterie, comandat de colonelul Al. I. Stoenescu 166.
La o zi după retragerea acestui regiment românesc au
apărut patrulele nemţeşti, apoi grosul armatei îndreptându-se spre
răsărit în urma ruşilor şi românilor. Erau se pare, trupe alpine, căci
majoritatea transporturilor o făceau cu cai şi catâri cu armament şi
muniţii pe samare. Au apărut şi trupe austriece, cu unităţi de
bosniaci însoţiţi şi de câinii dresaţi. Când un câine lătra la un localnic,
soldatul îi spunea ”nema rus” 167. Ocupaţia germană a durat 2 ani şi
a fost deosebit de apăsătoare pentru locuitorii comunei.
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Întrucât majoritatea caselor au fost rechiziţionate pentru
încartiruirea trupelor germane, familiile localnicilor erau înghesuite în
camere mici, erau subnutrite şi trăiau într-o mizerie cruntă. Aceasta
a dus la apariţia tifosului exantematic, care a secerat apoi zeci de
vieţi omeneşti 168.
În perioada dintre cele două războaie mondiale ţăranii din
comuna Gura Caliţei au suportat cu greu datoriile pentru
răscumpărarea pământului cu care fuseseră împroprietăriţi. Aceste
datorii la care se adăugau impozitele funciare mari, insuficienţa
inventarului pentru lucrarea pământului ca şi dobânzile cămătăreşti
pentru diferite împrumuturi, au subminat mica proprietate
ţărănească, având drept consecinţă ruinarea unor gospodării
ţărăneşti.
Între anii 1939 – 1945 a avut loc cel de-al doilea război
mondial, în care au murit milioane de oameni nevinovaţi şi au fost
distruse cantităţi colosale de bunuri materiale. Acest război a adus
după sine întregul cortegiu de suferinţe, mizerie, foamete, lacrimi şi
deznădejde şi pentru locuitorii comunei Gura Caliţei.
La 23 august 1944, întregul popor român s-a ridicat
împotriva ocupanţilor fascişti, marcând ieşirea din războiul contra
URSS şi alăturarea la Naţiunile Unite. Eliberând pământul scump al
patriei, armata română alături de cea sovietică a participat la luptele
pentru eliberarea Ungariei, Cehoslovaciei şi Austriei până la zdrobirea
totală a Germaniei fasciste.
În aceste lupte deosebit de crâncene purtate atat pe frontul
din Est cat si pe frontul de Vest au participat şi cetăţeni din actuala
comuna Gura Caliţei: capitan Nicolae V Balan, sergent Ion V Balan
din regimentul 28 artilerie Ramnicu Sarat, Caporal Radu V Balan,
sergent Costică Pupăză în Regimentul nr. 10 Dorobanţi Focşani,
caporal Constantin M. Bocu în Regimentul 28 Artilerie R. Sărat,
sergentul Bocu Mihalache, Stan Zamfir, Vasile Bezea, Saulea
Iordăchescu, Radu Tulache, Toader Ursu, Vasile Iordăchescu, Ion C.
Pupăză, Simion Păun. Unii dintre acestia după ce au participat la
eliberarea a numeroase localităţi din ţară: Blaj, Cluj, Satu Mare,
Arad, etc, au continuat lupta pe teritoriul Ungariei şi Cehoslovaciei,
luând parte activă la eliberarea oraşelor: Miskolcz, Zvolen, BanskaBystrika, etc.
Pentru acte de vitejie, cei care au participat la razboiul din
Vest au fost decoraţi cu medalia „Eliberarea de sub jugul fascist”.
Unii dintre cetăţenii din Gura Caliţei s-au remarcat printr-o
atitudine antifascistă deosebită. Ei s-au numărat printre cei care au
format pe teritoriul Uniunii Sovietice „Divizia Tudor Vladimirescu” în
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anul 1943, aceştia fiind: Ion C. Pupăză, Dumitrache Dîrdală, Vasile
Moldoveanu, Mereuţă Nichifor, Ion Gheorghe, Lazăr Mărgărit –mort
la Debreţin, Costică Pupăză şi Constantin M. Bocu. Alţii, prizonieri
fiind în URSS, s-au înrolat voluntari în divizia Horia, Cloşca şi Crişan:
Simion Păun, Bratosin Bîtculescu, Ştefan Ţigănuş şi Radu Ţigănuş 169.
După ce au participat la luptele pentru apărarea ţării
noastre, pandurii Diviziei Tudor Vladimirescu s-au acoperit de glorie
luptând pentru eliberarea unor localităţi din Ungaria şi Cehoslovacia.
Toţi pandurii caliţieni au fost decoraţi cu medalii româneşti şi
sovietice, fiind declaraţi veterani de război 170.
2.9.

Partide si tendinţe politice
După formarea statului naţional român in anul 1859, în viaţa
politică din Romania apar cele două mari partide politice:Partidul
Conservator si Partidul Naţional Liberal.
Partidul Naţional Liberal reprezenta interesele marii burghezii
industriale şi financiare precum şi a unei parţi din intelectualitatea
românească şi considera dezvoltarea industriei principala cale pentru
modernizarea ţării.
Partidul Conservator reprezenta interesele marilor proprietari
şi susţinea teza ca modernizarea ţării era posibilă prin înfăptuirea
unor reforme moderate şi prin respectarea tradiţiilor stramoseşti şi a
marii proprietăţi.
Prin adoptarea constituţiei de la 1866, în timpul domnitorului
Carol I s-au pus bazele temeinice ale regimului democratic din
România. Această constituţie, inspirata din constituţia belgiană era
considerată una din cele mai democratice din Europa.
Regimul democratic instaurat de această constituţie, deşi
avea unele limite, cum ar fi adoptarea votului cenzitar sau lipsa
dreptului de vot pentru femei, garanta drepturile fundamentale ale
omului: dreptul la proprietate care era sacru, libertatea conştiinţei,
libertatea de exprimare, libertatea deplină a presei etc şi se baza pe
respectarea principiului separării puterilor in stat.
Constituţia din anul 1923 numita si Constitţtia Unificării,
după marea unire de la 1918, consolidează regimul politic democratic
din Romania, prin acordarea votului universal şi acordarea de
drepturi egale minoritaţilor naţionale cu populaţia majoritară.
In perioada interbelica, între principalele partide politice din
România: PNL si PNŢ, care aveau organizaţii politice şi în satele
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actualei comune, a existat o lupta permanentă pentru caştigarea
alegerilor si accederea la conducerea comunelor existente atunci.
Din organizaţia P.N.L. făceau parte: Duţă Florea, Damaschin
Ion, Costache D. Costică, Bezescu Ion, Bocu Gheorghe şi Crihan
Nicolae, iar din organizaţia P.N.Ţ. făceau parte Ţigănuş Şerban,
preşedintele acestei organizaţii, Dinu Nicu, Costache D Gheorghe,
Burlacu Constache, Busuioc Ion, Buharu Mihai şi Buharu Nicolae.
Dacă pe plan naţional se desfăşura o puternică luptă pentru
putere, între partidele politice, între organizaţiile locale ale acestor
partide din comuna Gura Caliţei se ducea, de asemenea, o
permanentă luptă pentru acapararea conducerii primăriei. Lupta,
îndeosebi între organizaţiile celor două mari partide politice, căpăta
aspecte dintre cele mai dramatice şi pitoreşti în timpul campaniilor
electorale. Organizaţiile acestor partide se prezentau fiecare cu
afişele sale. PNL avea reprezentat un baston, simbol al puterii, iar
PNŢ un cerc care ţinea să simbolizeze strânsa legătură dintre
membrii acestui partid. Pe afişe erau trecute numele candidaţilor
partidelor respective, titlurile acestora fiind însoţite de fotografii.
Înaintea alegerilor, şefii organizaţiilor acestor partide căutau
să atragă cât mai mulţi aderenţi, alegători, recurgând la coruperea
acestora prin acordarea de sume de bani, petreceri, intimidări, etc.
Fiecare candidat în alegeri promitea cu generozitate că va face totul
pentru fericirea şi bunăstarea alegătorilor, însă după ce se vedeau
aleşi în funcţiile de primar multe promisiuni erau date uitării, fiecare
gândindu-se la avantajele materiale şi morale pe care ar putea să le
obţină din această funcţie 171.
După alegeri, cel care fusese ales în funcţia de primar, având
eşarfa cu tricolorul pe piept, era luat pe sus de către simpatizanţii
săi, fiind purtat pe uliţele satului. După felicitările de rigoare, se
încingea o horă în mijlocul căreia se aşeza un butoi cu vin, din care
se cinsteau copios cei care sprijiniseră pe noul ales. Unii cetăţeni
spun chiar că în timpul campaniei electorale reuşea de cele mai
multe ori cei care dădeau alegătorilor mai multă mâncare şi băutură
172
. Istoria se repetă si in zilele noastre dupa revoluţia din 1989,
existand multe similitudini între campaniile electorale din perioada
interbelică si campaniile electorale din zilele noastre.
Alegerile se desfăşurau, fie la Dumitreşti, fie la Plaineşti,
reşedinţa de plasă, unde participau numai bărbaţii din satele
comunei Gura Caliţei, deoarece femeile nu aveau drept de vot.
La sfârşitul votării, cei care erau învinşi în alegeri, apelau în
multe cazuri la metode huliganice, folosindu-se de cete de bătăuşi
plătiţi pentru maltratarea adversarilor politici sau a alegătorilor care
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refuzaseră să le dea votul, ajungându-se la încăierări care se soldau
adesea cu răniţi173. Aceasta se datora parţial şi faptului că
majoritatea locuitorilor satelor, mulţi analfabeţi, nu erau pregătiţi
suficient pentru viaţa politică, lipsindu-le conştiinţa politică, având în
vedere că votul universal a fost adoptat abia în luna noiembrie a
anului 1918, dacă putem vorbi de votul universal în condiţiile când
femeile care formau jumătate din populaţia ţării, nu aveau dreptul la
vot.
De aceea, în realitate nu putea fi vorba de o viaţă politică
propriu zisă la nivelul satelor, deoarece organizaţiile partidelor
politice nu angajau participarea locuitorilor şi nu exprimau interesele
lor ci interesele burgheziei şi marilor proprietari, organizate la nivelul
judeţului, care îşi aveau oamenii lor în sate, cel mai adesea, în rândul
taranilor mai instariti.
Desfăşurând la nivelul satelor o activitate politică de
diversiune, determinată în majoritatea cazurilor de interese
meschine, aceşti aşa zişii politicieni rurali nu făceau decât să-l
slujească pe potentatul „cutare” sau „cutare”, pentru ca prin aceasta
să-şi asigure într-o măsură mai mare posibilitatea de a-şi exploata
proprii consăteni.
2.10.

Epoca comunistă
Actul de la 23 august 1944 a inaugurat o nouă eră în istoria
României, în cursul căreia societatea românească a cunoscut
prefaceri adânci, care s-au resimţit şi în comuna Gura Caliţei. Aceste
transformări s-au produs atât în sectorul economic cât şi în cel social
al acestei aşezări, ca şi în conştiinţa oamenilor.
După instaurarea guvernului, condus de dr. Petru Groza ,
preşedintele Frontului Plugarilor, s-a trecut cu promptitudine la
legiferarea reformei agrare. Pe baza legii publicate la 23 martie 1945
au fost expropriate moşiile proprietarilor: T. Dăbuleanu, D.
Suculescu, Gh. H. Caţafani, Filip Glogojeanu, Gh. Cristescu, Drăgan
Teodoriu, Aurica Giurcăneanu şi Tatiana Ionescu (Gugeşti) din care
au fost împroprietăriţi cetăţenii satelor comunei Gura Caliţei.
Pentru buna desfăşurare a acţiunii de împroprietărire, s-au
format comisii comunale de împroprietărire, care aveau menirea să
întocmească tabele cu cei care aveau dreptul să primească pământ,
conform noii legi agrare, să facă măsurători şi să repartizeze loturile
de pământ ţăranilor îndreptătiţi. În comuna Lacul lui Baban, comisia
comunală de împroprietărire era formată din Mihalache Bocu,
preşedinte, primarul Neculai Crihan, Bocu Constantin şi alţii ca
membrii 174.
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În fosta comună Dealul Lung, comisia era formată din Ion
Chirilă, preşedintele comisiei comunale de împroprietărire şi a
comisiei pe plasa Dumitreşti, Ion Mihai, Stan Popa, Ion Onea şi
Petrea Cojocaru membri care făceau măsurătorile 175.
În comuna Tercheşti, de care aparţinea şi satul Gura Caliţei,
comisia de împroprietărire era compusă de Ion Costache, preşedinte,
Ştefan Apostoiu, Ion C. Pupăză, Ion Dîrdală, Mereuţă Nechifor,
Andrei Costache şi Dumitru Răileanu, membrii176. Din satul Gura
Caliţei au fost împroprietăriţi 120 de ţărani, care au primit câte un
pogon de pământ la Gugeşti, din fosta moşie a Tatianei Ionescu, din
punctul Râmna, peste Gîrlă 177.
Din satul Lacul lui Baban, au fost împroprietăriţi un număr de
29 de ţărani 178, din moşia Auricăi P. Giurcăneanu şi lt. col. Gheorghe
Cristescu 179, iar din satele comunei Dealul Lung un număr de 257
familii din moşiile T. Dăbuleanu şi D. Suculescu 180. Au fost
împroprietărite în total un număr de 406 familii ţărăneşti din comuna
Gura Caliţei, acestea fiind debitate cu 560 lei pentru hectarul de
pământ primit 181.
Această reformă a determinat modificări importante în
raporturile sociale din comuna Gura Caliţei. Astfel s-a redus
considerabil ponderea ţărănimii sărace şi concomitent cu aceasta a
crescut rolul ţărănimii mijlocii. S-au lichidat, graţie acestei reforme.
rămăşiţele semifeudale din agricultura comunei Gura Caliţei.
Au fost înlocuiţi toţi cei de la conducerea comunei, care
slujiseră regimul dictaturii antonesciene. La conducerea comunelor
Lacul lui Baban, Dealul Lung şi Tercheşti (din care pe atunci făcea
parte satul Gura Caliţei), s-au constituit organe de conducere, având
ca primari pe: Neculai Crihan la Lacul lui Baban; Ion Chirilă la Dealul
Lung şi Ion Costache la Tercheşti 182.
În pofida tuturor dificultăţilor apar organizaţii ale Partidului
Comunist Român şi în comuna Gura Caliţei, începând cu anul 1946.
Astfel, în comuna Lacul lui Baban, lua fiinţă o celulă a P.C.R. în 1946,
din care făceau parte Bocu M. Constantin, Pupăză Costică, Ciuplea
Costică, Bîtculescu Vasile, Negulescu Florea, Bîtculescu Bratosin,
Mihai Vasile şi Busuioc Ion, având ca secretar la început pe Ciuplea
Mihai 183, fost luptător în Divizia Tudor Vladimirescu, apoi pe Bocu M.
Constantin.
Celula P.C.R. din satul Gura Caliţei era formată din Ion C.
Pupăză, Gheorghe Pupăză, Mărgărit Olteanu, Ion Dîrdală, Costică Şt.
Robu, Şerban Ţigănuş şi Costică Antonescu. Ea a fost înfiinţată în
anul 1946 şi avea ca secretar pe Ion C. Pupăză, fost luptător în
divizia Tudor Vladimirescu 184.
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În acelaşi an, a luat fiinţă o celula P.C.R. şi în comuna Dealul
Lung, formată din Vasile Bîra, care era şi secretarul acesteia, Stan
Bezea, Şerban Florea, Dumitru Mălinoiu, Stan Bălan, Gheorghe
Bălan, Dumitru Iordăchescu, Ion Bezea, Radu Tulache.
Organizaţiile constituite din comuna Gura Caliţei au
desfăşurat o intensă muncă de propagandă în preajma şi în cursul
alegerilor din noiembrie 1946, având de înfruntat o opoziţie
puternică. Confruntarea între partide se desfăşura atât prin
manifeste şi afişe, cât şi printr-o muncă asiduă de atragere a
cetăţenilor de partea Blocului Partidelor Democrate, pentru votarea
candidaţilor F.D.P. Afişul folosit de F.D.P. avea desenat soarele, iar
sub el secera şi ciocanul, simbol al vieţii noi din ţară. Sub acest
simbol era scrisă chemarea „Tot poporul e cu Groza!” „Votaţi
F.D.P.!”. Afişele erau confecţionate din tablă, pentru a nu fi distruse
de către opoziţie, fiind asigurată totodată securitatea lor de către
noile organizaţii.
La alegerile din 19 noiembrie 1946, au participat toate
partidele politice, centrul de votare pentru comuna Dealul Lung şi
Lacul lui Baban fiind Dumitreşti, iar pentru Gura Caliţei la Plaineşti.
Pentru prima dată au participat la vot şi femeile, votul fiind cu
adevărat universal, în virtutea unei noi legi electorale, elaborată
înaintea alegerilor.
Victoria în alegeri a revenit PNL şi PNT, dar rezultatele au
fost inversate şi falsificate prin urmare în favoarea F.D.P. (format din
PCR, „Frontul Plugarilor”, etc).
În programul de refacere şi dezvoltare a economiei naţionale
un rol important l-au avut problemele agriculturii. În anul 1947,
parlamentul ţării vota legea prin care se înfiinţau sindicatele agricole
la sate, organe de control care aveau îndatorirea să rezolve litigiile
de muncă între muncitorii agricoli şi proprietari. În acelaşi an s-a
constituit un sindicat agricol şi în satul Gura Caliţei, condus de
Gheorghe Pupăză.
În timpul acţiunii de verificare a membrilor P.C.R. din anul
1949, au fost excluşi din partid: Gh. Bălan şi Dumitru Iordăchescu
din organizaţia P.C.R. din Dealul Lung şi Mihai Vasile, şi Busuioc Ion
din organizaţia P.C.R. din satul Lacul lui Baban.
Sindicatul agricol din Gura Caliţei, format din ţărani, s-a
menţinut până în anul 1951, aducându-şi o contribuţie importantă la
rezolvarea diferitelor probleme ale ţăranilor muncitori: controlau
dacă muncitorii agricoli care munceau pe pământul proprietarilor
aveau condiţii bune de cazare, de hrană, dacă erau plătiţi corect. În
acelaşi timp, ţăranii săraci erau ajutaţi de către sindicat cu utilaje
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pentru efectuarea lucrărilor agricole, în aprovizionarea cu lemne de
foc, etc.
Tot în acea perioadă s-au înfăptuit transformări importante
în viata economica, social –politica şi culturala din comuna Gura
Caliţei. După congresul de constituire a PMR din februarie 1948 s-au
constituit în fostele comune Lacul lui Baban, Dealul Lung si Gura
Caliţei care apartinea încă de comuna Tarcheşti, organizaţii de bază
PMR în locul vechilor celule PCR.
In anul 1949 s-au înfiinţat din iniţiativa organizaţiilor PMR,
conform ordinelor primite de la organele superioare ale PMR, primele
organizaţii ale Uniunii Tineretului Muncitor UTM. In comuna Lacul lui
Baban întaiul secretar al oraganizatiei UTM a fost Mihalache Tâlvăr
care va ajunge mai tarziu primar al comunei Dumbraveni. În satul
Gura Caliţei a fost numit secretar al UTM Ştefan Bughiurlan iar în
comuna Dealul Lung secretar al organizaţiei UTM a fost numit Ion
Bezea.
Utemiştii erau în fruntea tinerilor din comună, la diferite
acţiunii patriotice pentru înfrumuseţarea şi gospodărirea satelor
comunei: amenajări de izlazuri, acţiuni de plantarea puieţilor,
ajutorarea celor săraci etc. Se preocupau în acelaşi timp de
organizarea unor întreceri sportive, manifestări cultural – artistice şi
seri dansante, pentru atragerea tinerilor şi pentru a le asigura
condiţii pentru petrecerea timpului liber. Acestora le era caracteristic
un anumit entuziasm specific oricarui inceput, care s-a diminuat cu
timpul
Pentru impulsionarea activităţii de edificare a noii societăţi în
comunele Lacul lui Baban şi Dealul Lung au fost trimişi ca primari,
muncitori. Astfel, în comuna Lacul lui Baban, a fost trimis ca primar,
Ion Ţăranu, muncitor din Braşov, iar în Dealul Lung, Anton Lobodă,
muncitor hamal din Galaţi. Aceştia au desfăşurat o bogată activitate
ca primari, între anii 1952 – 1956, în aplicarea politicii noului regim,
centrată la sate pe colectarea cotelor stabilite la produsele agricole
foarte apăsătoare pentru familiile de ţărani 185.
După plenara din martie 1949, au avut loc prefaceri radicale
în domeniul agriculturii, care au schimbat din temelii relaţiile social –
economice la sate. O parte din ţăranii săraci şi mijlocaşi din satele
Gura Caliţei şi Tercheşti, confruntaţi fiind cu insuficienţa inventarului
agricol şi cu lipsa de maşini şi seminţe selecţionate, din iniţiativa şi
sub conducerea directă a comuniştilor, au început să-şi unească
gospodăriile formând întovărăşirile agricole, premisă a creării
ulterioare a cooperativei agricole de producţie. Sediul acestei
întovărăşiri era la Tercheşti, preşedinte fiind Constantin Stoian,
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astăzi (1985) stabilit în satul Lacul lui Baban. Ţăranii lucrau pământul
împreună, ajutaţi fiind de stat cu maşini şi seminţe selecţionate,
împărţindu-şi recolta în funcţie de terenul pe care îl aduseseră în
tovărăşie şi de munca prestată. După separarea satelor Tercheşti şi
Gura Caliţei în 1956, când aceasta din urmă a devenit comună de
sine stătătoare, din întovărăşirea din Tercheşti a luat fiinţă C.A.P.
Tercheşti, lucrurile având o evoluţie normală.
În satul Gura Caliţei şi în celelalte sate ale comunei, nu au
putut fi organizate cooperative agricole de producţie din cauza
pământului cu o slabă fertilitate şi productivitate, comuna fiind
situată, aşa cum arătam încă de la începutul lucrării, în regiunea
dealurilor. Ea a rămas o comună necooperativizată, care a adus o
importantă contribuţie la formarea fondului centralizat al statului.

Ionel C. Pupăză, primar, în mai multe legislaturi:
1950-1952, în comuna Tercheşti-Gura Caliţei; 1955-1966, în comuna Gura
Caliţei; 1966-1970, în comuna Lacul Baban.

Statul a acordat o atenţie deosebită comunelor din zona
necooperativizată. Astfel în comuna Gura Caliţei, a luat fiinţă la 15
iunie 1967, dispensarul medico-veterinar, primul medic veterinar al
acestuia fiind Eugen Dorel. Din 1987 pana in anul 1997 dispensarul
medico – veterinar a fost condus cu competenţă de dr. Mihai
Munteanu, fiind încadrat cu personal având o bună pregătire
profesională, care a acordat asistenţă de specialitate pentru
animalele din gospodăriile ţărăneşti din comunele Gura Caliţei şi
Odobasca. Dupa 1997 pana in anul 2004 dispensarul veterinar a
fost deservit de medicul veterinar Luigi Munteanu iar de atunci si
pana in prezent de medicul veterinar Angela Munteanu.
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Pentru a-şi lucra ogoarele, ţăranii puteau folosi utilajele
agricole si anexele respective de la C.U.A.S.C. Sihlea, de care
aparţinea comuna Gura Caliţei. Anual, de asemenea, se aduceau
seminţe selecţionate şi tratate, precum şi puieţi de diferite specii şi
soiuri, care se distribuiau cetăţenilor la preţuri convenabile.
Toate acestea au contribuit la creşterea producţiei de
vegetale şi animale de pe raza comunei. În comună a luat fiinţă
”Asociaţia Crescătorilor de Animale”, care reunea crescătorii de
animale din comună, al cărei preşedinte era Stan Pupăză, el însuşi
mare crescător de animale. Delegaţi ai ţărănimii necooperativizate
din comună, au participat la congresele ţărănimii, unde s-au
dezbătut şi adoptat hotărâri, privind înfăptuirea politicii agricole.
Dacă în trecut faţă de ţărani a fost dusă o politică de
îngrădire economică, treptat acţiunile desfăşurate au contribuit la
emanciparea economică a acestora.
2.11.

Oameni de seamă născuţi
pe meleaguri caliţiene
Dintre cei care au făcut primii paşi spre ştiinţă şi cultură,
pentru a descifra tainele universului, în şcolile din satele comunei
Gura Caliţei, unii au ajuns cetăţeni de nădejde ai patriei noastre, la a
cărei propăşire şi-au adus şi-şi aduc contribuţia, ridicând astfel şi
prestigiul localităţii unde au văzut pentru prima oară lumina zilei.
Dintre fiii satelor comunei Gura Caliţei, din trecut şi astăzi,
menţionăm specialişti de seamă în diferite domenii de activitate, de
exemplu:
 Nicolae V. Bălan – licenţiat în litere, filozofie şi teologie;
absolvent al clasei de teorie şi solfegii şi al celei de cor şi dirijat
al Conservatorului de Artă Dramatică din Bucureşti, profesor
emerit de limba şi literatura română la Liceul „Ion Luca
Caragiale” din Ploieşti;
 Radu A. Avram – conferenţiar universitar, doctor în chimie,
la Institutul Politehnic din Bucureşti, Facultatea de Chimie;
 Vasile Gavrilă, profesor preot doctor în teologie, Bucureşti;
 Valeriu N. Avram – preot Lacul lui Baban;
 Corneliu I. Bălan – inginer petrolist, fost deputat în
Parlamentul României între anii 1992 – 1996, expert
parlamentar 1996-2000, în prezent conduce la Bacău o firmă de
proiectare;
 Gică Duţă, doctor inginer în domeniul forestier , fost
secretar de stat în Ministerul Agriculturii;
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 Fănică Voinea Ene – inginer, colonel MAN în rezervă –
Vălenii de Munte cunoscut terapeut naturist, autor a mai multor
cărţi de terapie naturistă;
 Constantin Antonescu – inginer mecanic- autor a numeroase
inventii tehnice;
 Radu N. Pupăză–fost medic primar, Spitalul Judeţean Galaţi;
 Done I. Bălan – economist, fost director adjunct la
Administraţia financiară al sectorului 3 al Capitalei;
 Zaharia I. Pupăză – profesor de matematică, Centrul de
Calcul Suceava[ în prezent în SUA);
 Cristea P. Bocu – colonel în M.A.N. Bucureşti,;
 Ionel I. Buică – Absolvent al facultăţii de drept colonel la
Poliţia Focşani ;
 Ionel M. Tîlvăr – inginer agronom Galaţi;
 Florică Gh. Pupăză – inginer constructor, Piatra Neamţ;
 Pantazică Răduţă – medic internist, directorul Spitalului din
Târgovişte;
 Vasile Pupăză – colonel MAN Boboc – Buzău;
 Doru I. Costache – colonel MAN- Ramnicul Sarat;
 Irimia I. Dîrdală – maior, Poliţia Caracal, fost deputat în
Parlamentul României între 1990 – 1992;
 Gheorghe Dochia – colonel MAN – Bistriţa Năsăud;
 Adrian Costache – colonel MAN - Bucureşti;
 Ionel V. Busuioc – economist la Combintul Siderurgic din
Galaţi, apoi şeful Gărzii Financiare din Galaţi;
 Ionică M. Bocu – maior MAN în rezervă, Bucureşti;
 Săndel Doagă – colonel– Politia Focşani;
 Gheorghe I. Bocu – locotenent – colonel – Poliţia Focşani;
 Luminiţa Tîlvăr – judecător Curtea de Apel Galati;
 Mihalache V. Dumitrache – profesor gradul I de istorie –
geografie la Şcoala Generală Gura Caliţei;
 Neculai Mălinoiu – locotenent colonel MAI Bucureşti;
 Nicu I.Robu – maior MAN Focşani;
 Mitu I. Văsii – profesor de biologie, gradul I– fost inspector
şcolar;
 Valerică A. Tomulescu – profesor de istorie gradul I, la
Şcoala nr. 9 Focşani, fost inspector şcolar;
 Gică I. Ţandără – Psiholog la scolile nr 2 si 3 din Focsani,
fost inspector scolar;
 Tudoriţa Pupăză Păruţă – profesoară de limba şi literatura
română, Iaşi;
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 Costache T. Şerbănoiu – profesor gradul I, la Şcoala nr. 1
Focşani;
 Mihalache Gh. Costache – aviator Bucureşti;
 Titi I. Olteanu – inginer silvic, Inspectoratul Silvic Vrancea;
 Gheorghiţa I Olteanu – inginer silvic, Insp. Silvic Vrancea;
 Paulina P. Olteanu – inginer agronom, Bucureşti;
 Anişoara M. Duţă Pruteanu – inginer industrializarea
lemnului, profesor liceul nr. 3 Focsani;
 Elena C Cosma– profesoară de limba română, Şcoala
Odobeşti;
 Lenuţa Anton – inginer agronom – Odobeşti;
 Dumitru Ticu – inginer constructor, Piatra Neamţ;
 Daniel Gh.Tutoş – inginer energetician Focşani;
 Cristea Ştefan – profesor de limba română, jud. Gorj;
 Mariţa C. Olaru Dumitrache – profesor de limba şi literatura
română;
٠ Florica G. Vasilescu – profesoară de limba română Cîmpina
 Marinela Bîtculescu – juristă – avocat, Focşani;
 Neculai M. Buharu – inspector financiar, şeful secţiei
financiare Rîmnicul Sărat;
 Ionel Popescu – preot Poşta Cîlnău – Buzău;
 Gheorghiţă Crihan – preot Dealul Lung, Plopu;
 Neculai V Avram – preot, Poienele;
 Stoica Şt. Turtoi – inginer îmbunătăţiri funciare, Vrancea;

Liliana Şt. Turtoi – absolventă a Facultăţii de Drept – jurist
consult, jud. Iaşi;
 Adina Şt. Turtoi – inginer agronom Bucureşti;
 Neagu Roşu –inginer agronom, Năneşti;
 Ion I. Avram – profesor de istorie la Şcoala Generală din
Milcovul;
 Nicu I. Avram – inginer de drumuri şi poduri – Focşani;
 Nicu Gh. Olteanu – profesor de limbi străine;
 Mimi G. Vasilescu – inginer agronom, Iaşi;
 Virginica Toader – profesor de limba română , director
coordonator Şcoala Gura Caliţei;
 Marius M. Momanu – profesor matematica Iaşi;
 Valeriu Bratu – profesor de educaţie fizică , profesor
coordonator Şcoala Lacul lui Baban;
 Maria Ţigănuş – profesor de limba română şi limba franceză
Şcoala Gura Caliţei şi Şcoala Lacul lui Baban;
 Florin Toader – profesor de informatică, Odobeşti;
 Gabriel G Bratu – prof. educatie fizica, Scoala Dumbraveni;
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Larisa-Cristina D. Batculescu – medic rezident Iasi;
Ion Şt. Toader – absolvent Facult. Drept, fost secretar
Primăria Gura Caliţei;
 Sandel Ursu – absolvent ASE, contabil sef, Primaria Gura
Calitei;
 Silviu Gh. Tutoş – absolvent al Facultăţii de Drept
Administrativ;
 Emanuel M. Momanu – jurist Agenţia Naţională de Mediu;
Niculina R. Tandără – farmacistă – Ploieşti;
 Victor St. Robu – revizor contabil principal, IFET Focşani;
 Nicoleta M. Busuioc Ghimpu –economistă;
 Mariana Bălan Tutoş – educatoare, directoarea Grădiniţei nr.
8 din Focşani;
 Lucica Bocu Calotă – învăţătoare la Şcoala 6 Focsani;
 Tanţa Bălan- Momanu – Secretar,Şcoala nr.10 Focsani;
 Manea A. Şerbănoiu – învăţător gradul I, Şcoala Gugeşti;
 Marieta M. Busuioc Popescu – învăţătoare gradul I, Focşani;
 Condina M. Busuioc Albei – învăţătoare, Focşani;
 Zonica V. Pupăză – educatoare la Focşani;
 Ancuţelia V. Pupăză – educatoare la Cîndeşti;
 Nastasia T. Şerbănoiu Brăgău – educatoare, Poienile;
 George Bălan – învăţător, Oreavu – Gugeşti;
 Ştefan G. Avram – subinginer constructor, Buzău;
 Gigi R.Bălan – subinginer transporturi,intreprinzător,
Focşani;
 Nicolae I Pupăză – maistru electrician,Tractorul Brasov;
 Mitu N. Brăgău – maistru, I.C.A. Piatra Neamţ;
 Buharu T. Elisabeta – învăţătoare la Şcoala din Bordeşti;
 Tudoriţa V. Dumitrache Ghiorghiţă, învăţătoare Şcoala nr. 5
Focşani;
 Ecaterina N. Pupăză – învăţătoare Roman;
 Doiniţa Popescu Boştiog – învăţătoare Vidra;
 Valentin Brăgău – inspector financiar Focşani;
 Georgica Gh. Gheorghiţă Iordăchescu – învăţătoare gradul I
Şcoala nr. 3, Focşani;
 Aneta Chioveanu – învăţătoare gradul I la Şcoala din Gura
Caliţei ;
 Anişoara Văsii –institutor gradul I la Şcoala Poienile;
 Elena Avram –institutor, gradul I, Şcoala Lacul lui Baban;
 Mariana Puşcoi –institutor Grădiniţa Lacul lui Baban;
 Mariana Duţă –institutor, gradul I, jud.Galati;
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 Barbu Vulpe Doiniţa; educatoare, Focsani;
 Valerica R. Bălan – prof. supl. Lacul Baban;
 Mariana Avram –Educatoare, Grădiniţa Poienile;
 Cerasela Dumitrache Balan – institutor, Dumbraveni
 Mirela Zarzalin Grosu – Educatoare Grădiniţa Dumbrăveni;
 Ana V. Avram Necula – prof. de religie,Facultatea de
teologie, secţia pictura bizantina;
 Nicoleta V. Avram – profesor istorie, Anglia;
Desigur că numărul celor care fac astăzi cinste comunei Gura
Caliţei, lucrând în diferite domenii de activitate, pe întreg cuprinsul
ţării este mult mai mare.
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Conform acestei legende , în care-şi are originea balada, o
bătrână care locuia lângă pârâul care ulterior se va numi
Caliţa , avea o fată frumoasă şi curajoasă, numită Caliţa. Cu
prilejul năvălirii tătarilor , care ajungeau adesea până pe
aceste meleaguri, aceasta se urca pe dealul care îi poartă
numele, anunţându-şi consătenii, cu strigătul de „Vin tătarii”
de venirea acestora, pentru ca ei să se adăpostească în
pădurile din jur. Într-una din aceste năvăliri, tătarii au prinso pe viteaza Caliţa şi au omorât-o. Sătenii pentru a-i cinsti
memoria au dat numele apei, satului şi dealului pe care se
urca pentru a-i vesti de apropierea primejdiei. Vezi anexa 2.
Grigore Dănescu – Dicţionarul geografic al jud. R. Sărat,
Bucureşti 1896, pag. 124
Ibidem
Iorgu Iordan – Toponimia românească, editura Academiei
române, 1963, Bucureşti pag. 28 – 30
Arhivele statului Bucureşti – fond Mănăstirea Rîmnic
Iorgu Iordan – Op. cit, pag. 23
N.A. Constantinescu – Dicţionar onomastic românesc –
Editura Academiei Române, Bucureşti 1963, pag. 194
Indicele comunelor României după noua organizare a legii
comunale, Bucureşti – 1865 pag. 79
George Ioan Lahovari – Op. cit. vol. III, pag. 84
V. Maximilian – Evocări, ESPLA, Bucureşti, 1956, pag. 104
Iorgu Iordan – Op. cit, pag. 33
Al. Graur – Nume de locuri, Editura Ştiinţifică, Bucureşti
1972, pag. 10…
T. Porucic – Lexiconul termenilor entopici în limba română ,
1931 pag. 34
Ibidem, pag. 35
Iorgu Iordan – Op. cit, pag. 98
Ibidem, pag. 101
Ibidem, pag. 314
Din relatările cetăţenei Maria Robu Bălan, de 66 de ani, care
la rândul ei le-a aflat de la bunica sa Floarea Ţigănuş.
Legenda este culeasă de la Maria Robu Bălan, de 66 de ani,
care a auzit-o de la bunica sa Floarea Ţigănuş Robu.
Indicele comunelor orăşene şi rurale din Muntenia, 1861,
pag. 50 - 51
Ibidem
Nomenclatura cătunelor şi comunelor rurale şi urbane din
România, Bucureşti, 1900, pag. 62

90

102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.

Arhiva Primăriei Gura Caliţei, Registrul Stării Civile anii 1926
– 1931
Ibidem, anul 1931
Ibidem, anii 1943 – 1944
Ibidem, anii 1945 – 1956
Vezi anexa 5 ; Primarii comunelor Lacul lui Baban, Dealul
Lung şi Gura Caliţei, în perioada 1896 – 2010
Ibidem
Arhivele Statului Bucureşti, fond Ministerul Instrucţiunii
Publice şi Cultelor, dosar 3894/1887, pag. 108 – 108 v.
Din relatările cetăţeanului Constantin Olaru – 79 ani
Din relatările cetăţenilor Dumitru Mălinoiu şi Ion Ştefan,
ambii în vârstă de 67 de ani
Ionel Budescu – Op. cit. pag. 53
A.D. Xenopol – Istoria Românilor, Bucureşti 1910, vol XI,
pag. 156
Arhivele Statului Bucreşti – fond Reforma Agrară din 1864,
dosar 1317/1864, f. 86
Ibidem. f. 82
Idem, catagrafia jud- Rîmnicul Sărat nr. 97 anul 1838, f. 68
şi 158
Idem, fond Reforma Agrară din 1864, dosar 1317/1864 f. 83
Documente privind istoria României, Războiul pentru
independenţă. Editura Academiei Române, vol II, pag. 3.
Gh. Chiriac – elev al Liceului „Unirea”, în „Revista noastră” –
publicaţie a elevilor Liceului „Unirea” din Focşani, Anul I, nr.
3 (serie nouă), iunie 1972 – pag. 49
Arhivele Statului Bucreşti – fond Reforma Agrară din 1921,
dosar 7/1925 – 1945, f. 94
Din relatările prof. emerit Nicolae V. Bălan – 80 ani
Ibidem
Din relatările prof. emerit Nicolae V. Bălan de 80 de ani şi ale
cetăţeanului Constantin Olaru de 79 de ani, care erau elevi
în timpul ocupaţiei germane.
Documente privind marea răscoală a ţăranilor din 1907.
Editura Academiei Române, 1984, vol. III, pag. 133
Ibidem, pag. 50
Ibidem, pag. 69
Ibidem, pag. 108
Ibidem, pag. 86
Ibidem

91

129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.

Marea răscoală a ţăranilor din 1907, Editura Academiei
Române, Bucureşti 1967, pag. 307
Documente privind marea răscoală a ţăranilor din 1907, pag.
110 – 111
Ibidem, pag. 111
Ibidem, pag. 134
Ibidem
Marea răscoală a ţăranilor din 1907, pag. 306
Documente privind marea răscoală a ţăranilor din 1907,
1984 , vol. III, pag. 135
Ibidem
Din relatările cetăţeanului Pantazică Cosma de 90 de ani
Marea răscoală a ţăranilor din 1907, pag. 307
Documente privind marea răscoală a ţăranilor din 1907, vol.
III, pag. 108
Ibidem
Ibidem, pag. 138
Din relatările cetăţenilor Mihu Tîrcă, 86 de ani şi Pantazică
Cosma 90 de ani
Documente privind marea răscoală a ţăranilor din 1907,
1984 , vol. III, pag. 54
Ibidem
Ibidem, pag. 122
Ibidem, pag. 122 – 124
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Din relatării cetăţeanului Constantin Olaru - 79 ani, Gura
Caliţei
Din relatării cetăţeanului Gheorghe Pupăza, 74 ani – Lacul lui
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Arhivele Statului Bucureşti, fond Ministerul de Interne, dosar
41/1877 f.171
Din relatările cetăţenilor Pantazică Cosma, participant la
acest război; din relatările cetăţenilor Gheorghe Pupăză, 74
ani şi Neculai Tîlvăr; 80 de ani din satul Lacul lui Baban.
Vezi anexa nr. 6 – Tabelul cu cei care au murit în războiul
pentru întregirea neamului 1916 – 1918: satul Lacul lui
Baban
Din relatările cetăţeanului Ştefan Robu, participant la acest
război, decedat în 1977
Vezi anexa nr. 8 – Tabelul cu cei care au murit în războiul
pentru întregirea neamului din 1916 – 1918, satul Gura
Caliţei
Ibidem, satul Dealul Lung şi Plopu
Din relatările prof. emerit Nicolae V. Bălan, 80 ani, martor
ocular
Ibidem
C. Kiriţescu, Istoria Războului pentru întregirea României,
1916 – 1919, Editura Casei Şcoalelor, ediţia II, pag. 261 –
262
Grl. Al. I. Stoenescu – În ploaia de gloanţe, Editura Cartea
Românească, Bucureşti, 1919, pag. 103 – 105
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fost luptător în divizia T. Vladimirescu
Ibidem
Din relatările cetăţeanului Ion C. Pupăză, 72 ani Gura Caliţei
Din relatările cetăţeanului Constantin Olaru, 79 ani, Gura
Caliţei
Din relatările cetăţenilor Mihu Târcă, 86 ani şi Ion Mihai, 74
ani din satul Dealul Lung
Din relatările cetăţeanului Constantin Bocu, 67 ani, Lacul lui
Baban
Din relatările cetăţenilor Dumitru Mălinoiu, 67 ani şi Ion
Mihai, 74 ani, din satul Dealul Lung;
Din relatările cetăţeanului Ion C. Pupăză, 72 ani Gura Caliţei
Ibidem
Din relatările cetăţenilor Constantin Bocu şi Gheorghe
Pupăză
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Arhivele statului Focşani, fond Primăria Lacul lui Baban,
dosar 7/1946, f.5
Din relatările cetăţeanului Dumitru Mălinoiu, 67 ani;
Ibidem
Din relatările cetăţeanului Ion C.Pupăză, 72 ani Gura Caliţei
Din relatările cetăţenilor Ştefan Cosma, 58 de ani, satul
Poienile şi Constantin M. Bocu, 67 ani, satul Lacul lui Baban
Din relatările cetăţeanului Ion C.Pupăză, întâiul ei secretar
Vezi anexa nr. 5 – Tabelul cu primarii comunelor Lacul lui
Baban, Dealul Lung şi Gura Caliţei
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3.
ACTIVITATEA ECONOMICĂ
CAPITOLUL

3.1.

Ocupaţiile locuitorilor
Principala ocupaţie a locuitorilor acestor sate a fost şi este
agricultura. Îndeletnicirea de bază a ţăranilor a fost cultivarea
plantelor agricole, locul preponderent avându-l porumbul şi fasolea,
fiind şi principalele produse agroalimentare în alimentaţia populaţiei.
În cultivarea pomilor fructiferi, întietatea o deţine prunul, al cărui
fruct are multiple întrebuinţări; creşterea animalelor şi cultura viţei
de vie, reprezintă ocupaţii importante.
Aşa cum relatam, cultivarea plantelor agricole a constituit o
îndeletnicire de bază a locuitorilor comunei din timpurile cele mai
vechi până în zilele noastre. Din secolul al XVIII-lea , se impun ca şi
culturi principale porumbul şi fasolea, care furnizau şi alimentele de
bază ale populaţiei. Preponderenţa porumbului în structura culturilor
agricole ne este confirmată în mod convingător de catagrafia
judeţului R. Sărat din 1838 1.
O altă îndeletnicire, la fel de importantă a locuitorilor
comunei, a fost şi este fără îndoială, creşterea animalelor. Din
aceeaşi catagrafie aflăm numărul animalelor din satele comunei Gura
Caliţei în anul 1838 2.
Satul
Lacul lui Baban
Gura Caliţei
Poienile
Dealul Lung
Raşca
Total

Cai
37
13
25
15
21
111

Boi
59
61
56
20
8
204

Vaci
68
46
47
29
46
236
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Oi
354
236
337
118
45
1090

Capre
6
56
55
15
7
139

Porci
4
26
10
42
9
91

Stupi
10
2
12

Creşterea oilor a rămas o preocupare de bază a sătenilor.
Sus: stână la Plopu. Jos: pregătirea oilor pentru muls, stână Dealul Lung

Numărul animalelor, cu excepţia cabalinelor, a fost în
continuă creştere, în anul 1899 înregistrându-se următoarele efective
de animale existente pe raza comunei:
 547 boi;
 447 vaci;
 86 cabaline;
 3132 ovine;
 492 porcine 3;
Efectivele de animale în recensământul din fabruarie 1986
erau după cum urmează:
 1552 bovine, din care 489 vaci;
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 2723 ovine, din care 1552 oi fătătoare;

903 caprine, din care 661 capre; creştere spectaculoasă
faţă de 1838 şi 1899;
 411 cabaline, din care 56 iepe;
 559 stupi;
 912 porcine, din care 48 de scroafe 4;

Caii şi căruţa au rămas încă tradiţionalul mijloc de transport

O altă veche ocupaţie a locuitorilor comunei Gura Caliţei e
aceea a cultivării viţei de vie, care în secolul al XX-lea, a cunoscut o
extindere tot mai mare, despre care ne vorbesc documentele
începând cu 1694, noiembrie 16. Prin acest hrisov domnitorul Ţării
Româneşti – Constantin Brîncoveanu, scutea mănăstirea Rîmnic de
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vinărici 5. De această scutire se bucura şi schitul Peletic, care era
închinat Mănăstirii Rîmnic, aşa cum rezultă din documentul din 6mai
17016. Dintr-un act de danie, datat 15 aprilie 1705, aflăm că acest
schit poseda suprafeţe cultivate cu viţa de vie 7. Schitul îşi lucra viile
cu locuitorii satelor învecinate, ne-o spune documentul din 1755
octombrie 24, prin care „Baba Diea şi alţii prin care se învoieşte cu
mănăstirea la lucrarea unor vii de la Peleticul” 8. Desigur că viţa de
vie nu era răspândită totuşi ca în comunele de podgorie, unde
terenul este mai favorabil acestei culturi.
După distrugerea viei indigene, de către filoxeră, între anii
1834 – 1886, dăunător care a distrus mai mult de jumătate din
suprafaţa cultivată, s-a trecut treptat la plantarea viţei altoite,
rezistentă la acest dăunător . Au existat, a continuat şi continuă să
existe şi în prezent multe plantaţii cu soiuri hibride, mai rezistente la
boli şi dăunători, dar cu o slabă productivitate şi de calitate
mediocră. Dintre soiurile superioare cultivate în comună menţionăm :
Chasellas - D„ore, Samson, Riesling, Muscat Ottonel, Fetească,
Muscat Hamburg, Afuz – Ali, Pinot Gri, etc.

Viţa de vie coabitează cu pomii fructiferi.Foto Daniel Tutos

Vinul, nelipsit de la festivităţile şi ospeţele strămoşilor noştri,
era consumat cu plăcere şi de locuitorii mai vechi ai comunei
noastre, vânzându-se pe la 1860 cu preţul bun de 12 parale/litru9.
Iată şi alte preţuri pentru unele produse în aceeaşi perioadă :
- 1 chilă de grâu
240 lei
- 1 chilă porumb
210 lei
- 1 chilă de mei
100 lei
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- 100 oca făină
75 lei
- 100 oca mălai
50 lei
- pâinea albă oca
1 leu si 32 parale
- carnea de vacă, oca
1 leu şi 18 parale
- carnea de miel, oca
1 leu şi 20 parale
- boul pe la târguri
350 lei
- vaca
224 lei
- calul
800 lei
- oaia
30 lei
- un car de lemne cu 2 boi
24 lei10
Cum se observă din această listă, caii se vindeau la preţuri
foarte bune, probabil datorită faptului că ei constituiau principala
forţă de tracţiune a vremii.
Terenul agricol din comună este de o fertilitate slabă şi
mediocră, ameliorată mult în ultimele decenii datorită folosirii
îngrăşămintelor organice şi chimice. Iată cum este reprezentată
suprafaţa agricolă de pe raza comunei, în anul 1985:
- teren arabil
1246 ha
- păşuni
1082 ha
- fâneţe
1155 ha
- vii
74 ha
- livezi
114 ha
Total agricol
3671 ha
Dacă la această suprafaţă adăugăm suprafaţa neagricolă
ocupată cu păduri cât şi unele terenuri neproductive, aflăm
suprafaţa totală pe comună:
- terenuri cu păduri şi vegetaţie forestieră
7259 ha
- teren cu ape şi stuf
31 ha
- terenuri neproductive
487 ha
- drumuri
62 ha
- terenuri cu construcţii
75 ha
Total teren neagricol =
7914 ha
Suprafaţa totală pe comună, formată din teren agricol cât şi
din cel neagricol, este de 11585 ha 11. Suprafaţa agricolă este în
continuă creştere, în detrimentul suprafeţei neagricole, întrucât noi
terenuri sunt redate agriculturii şi cultivate cu diferite plante.
3.2.

Tehnica ţărănească
S-ar putea ca unii să surâdă ironic, atunci când vor citi şi
auzi de „tehnică ţărănească”. Se pune însă întrebarea „Cum pot fi
numite altfel, sintetic, uneltele, sculele şi alte obiecte confecţionate şi
folosite de ţărani atât în procesul de producţie cât şi în gospodărie”?
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Credem că sintagma „tehnică ţărănească” exprimă într-un mod
adecvat preocuparea ţăranilor, manifestată în decursul vremii, de a
confecţiona diferite unelte şi obiecte, precum şi abilitatea de a le
folosi în procesul muncii.
Burduful. Bătrânii mai povestesc încă şi astăzi de acele
geamuri care în loc de ferestre aveau burduf. Burduful era
confecţionat din burta animalului, aceasta fiind rasă până rămânea o
piele subţire, prin care trecea lumina zilei.
Răbojul era folosit de către ţărani pentru evidenţa
diferitelor socoteli pe care le făceau. Răbojul era făcut dintr-un băţ
lustruit, cu patru muchii, pe care se treceau produsele pe care
ţăranul le dădea cu împrumut vecinilor. Pe el se făceau diferite
crestături şi în felul acesta ţăranul ştia tot ce a împrumutat. Răbojul
se ţinea de obicei la grinda casei. În vremurile mai îndepărtate, toţi
sătenii şi chiar perceptorul satului, care strângea dările se foloseau
de răboj, acesta fiind aritmetica acelor vremuri, de unde şi expresia
„te-am trecut pe răboj”, care mai circulă şi astăzi.
Amnarul era format dintr-o bucată de fier, confecţionată de
fierar, o cremene şi o bucată de iască. Se aşeza iasca pe cremene de
care se freca amnarul, producându-se scânteia care aprindea iasca.
Astăzi se întâlneşte foarte rar, datorită folosirii pe scară largă a
chibriturilor si a brichetelor.
Lojniţele se folosesc pentru conservarea fructelor pentru
iarnă, îndeosebi a prunelor; prunele „lojnite” se consumă iarna,
uscate sau preparate.
Chitonogul. Pentru efectuarea unor lucrări la vie, locuitorii
comunei se foloseau şi se mai folosesc încă de diferite unelte. Pentru
arăcitul viţei de vie se folosea chitonogul, confecţionat din lemn de
esenţă tare, de obicei corn, cu vârful ascuţit şi călcător, cu care
ţăranul făcea găuri în pământ pentru a înfige apoi aracii. Mai târziu,
chitonogul va fi perfecţionat, vârful ascuţit fiind îmbrăcat într-o
armătură metalică care-i va spori productivitatea.
Caţa, este unealta care a înlocuit aproape complet
chitonogul. Este confecţionată din metal şi se aplică pe încălţămintea
celui ce ridică via. Este prevăzută cu zimţi ascuţiţi care, atunci când
se apasă piciorul, prind aracul pe care-l înfige în pământ.
Cosorul. Se foloseşte îndeobşte la descurcatul viilor şi la
tăiatul aracilor din pădure. Lama metalică este prinsă într-un mâner
de lemn frumos lucrat. Lama sa încovoiată, aminteşte parcă, peste
vremuri de armele de luptă ale strămoşilor noştri daco – geţii.
Sapa şi pompa sunt uneltele de bază vara la prăşitul
porumbului şi respectiv la stropitul viţei de vie. Sapa a fost şi este
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unealta cea mai întrebuinţată de oameni în cultura porumbului, a
legumelor şi a altor plante, fiind de neconceput cultura acestora,fără
această banală, dar indispensabilă unealtă.
Toamnele bogate erau întâmpinate cu cântece şi veselie.
Oamenii culegeau strugurii în ciubere, care erau transportate şi
descărcate în butoaiele din căruţe, iar acasă se continuă procesul de
vinificaţie prin zdrobire şi stoarcere..
În vinificaţie se foloseau de unelte primitive, unele
confecţionate în propria gospodărie până în zilele noastre. Strugurii
erau zdrobiţi în ciubere cu mustuitorul, un băţ cu ramificaţii la unul
din capete, apoi introduşi în saci ţesuţi cu ochiuri mai mari din
cânepă pentru a se stoarce mustul.
După ce strugurii erau presaţi bine, mustul acestora curgea
pe suprafaţa netedă a linului într-o dejă (cadă mică). De cele mai
multe ori linul era constituit dintr-un copac gros, cioplit sub formă de
jgheab. Sacul cu struguri era aşezat pe jgheab, iar după zdrobirea
strugurilor, prin călcarea sacului cu picioarele de către ţăran , mustul
curgea prin jgheab în dejă. Apoi vinul era tras în butoaie.
Râşniţa. Pentru măcinatul porumbului şi a grâului s-au
folosit şi în comuna Gura Caliţei, încă din cele mai vechi timpuri,
râşniţele. Şi astăzi se mai păstrează prin gospodăriile unor ţărani
acest mecanism pentru măcinatul boabelor, deşi nu se mai
întrebuinţează. La o râşniţă se măcina o cantitatea foarte mică de
boabe, cca. 5 – 6 kg într-o oră.
Morile. Acestea au început să se construiască şi în fostele
comune care alcătuiesc astăzi comuna Gura Caliţei, încă de la
începutul secolului XX. În satul Lacul lui Baban prima moară de foc, a
lui Zisu, funcţiona înainte de primul război mondial, pe locul
cumpărat în 1914 de Vasile D. Bălan 12. După război, în anul 1926,
Costache Burlacu a construit o moară unde locuitorii îşi măcinau
boabele.
El a dat moara de foc în folosinţă, fără a obţine autorizaţie
din partea organelor sanitare fapt pentru care a fost amendat. 13
Între anii 1907 – 1925 a funcţionat o moară de foc şi în
satul Gura Caliţei, fiind construită de Ioan Georgescu. În perioada
interbelică, Florea Duţă a construit şi el o moară de foc care a
funcţionat între anii 1927 – 1935 14.
În satul Dealul Lung, moştenitorii lui D. Suculescu, au
înfiinţat o moară de foc, deservită de mecanicul Ion Matei, unde
veneau să-şi macine boabele de grâu locuitorii din satele Dealul
Lung, Raşca, Cocoşari şi Plopu.
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În perioada 1970 - 1980 existau pe teritoriul comunei trei
mori de foc, câte una în satele Gura Caliţei, Lacul lui Baban şi
Poienile, care deserveau întreaga populaţie a comunei . În prezent
sunt mai multe instalaţii moderne de măcinat.
Din arsenalul tehnicii ţărăneşti nu putem omite căruţa
(carul), omniprezentă aproape în toate ocupaţiile locuitorilor de la
sate. Unii cetăţeni foloseau carele toamna şi pentru cărăuşie,
transportând butoaie cu vin şi cu ţuică, fructe şi alte produse, până şi
cenuşă de esenţă tare (pentru leşie), la câmp, la gară şi la oraşe.
Îndeosebi până la darea în folosinţă a reţelei de cale ferată Buzău –
Mărăşeşti, în anul 1879, transporturile cu diferite mărfuri la centrele
orăşeneşti mai mari: Brăila şi Galaţi, se făceau cu carele pe drumuri
aproape impracticabile în unele perioade ale anului. Pentru Brăila,
centru important pentru valorificarea strugurilor şi fructelor, carele
urmau următorul itinerariu: Tătăranu – Rîmniceni – Măicăneşti –
Olăneasca – Corbu – Gulianca – Brăila. Dacă se întâmpla să plouă
sau era vreme rea, atât vitele cât şi cărăuşii treceau prin clipe
deosebit de grele. Cete de câte două – trei perechi de boi dacă
puteau să urnească carul dintr-un loc în altul. În cazul ploilor
torenţiale sau a ninsorilor mari, ţăranii cărăuşi aşteptau la câte un
gospodar până se îndrepta vremea ca să-şi poată continua drumul.
Acelaşi lucru se întâmpla şi în cazul venirii apelor mari, deoarece
lipseau podurile, cărăuşul fiind nevoit să aştepte pe maluri scurgerea
apei pentru a-şi continua drumul. Carele erau o construcţie primitivă,
cu roţi fără şine şi cu cârâmbi sau loitri. Ca să încarce un vas cu vin
sau lemne mai groase, răsturna mai întâi carul şi după aceea se
aşezau butoaiele sau lemnele şi ridicau carul cu pârghii de lemn.
Operaţia se repeta la descărcare. Cărăuşii trebuiau să afle asupra lor
cosorul, bărdiţa sau toporişca, unelte de nedespărţit ale acestora. De
inima căruţei aveau atârnat un ceaun, iar în car săculeţul cu mălai,
căci de multe ori, la vreo răspântie de drumuri, la vreun puţ cu apă,
fântână cu cumpănă sau vreo dejugătoare, opreau să-şi potolească
foamea. Câinele legat cu un lanţ în urma căruţei încheia cortegiul.
Şirul necazurilor era departe de a fi epuizat, oamenii cu
carele, seara sau noaptea, aveau de întâmpinat atacurile cetelor de
hoţi, în dreptul vadurilor: Cucului, Tătăranu, Gulianca, care adesea îi
prădau de tot ce aveau asupra lor, atacuri care se soldau cu morţi şi
răniţi 15. A ajuns până în timpurile noastre numele unor fioroşi
bandiţi, şefi ai cetelor de hoţi: Bahnea, Terenti, Coroiu. Lui Terenti i
se făcuse chiar şi un cântec care începea cu versurile:
„Hai, hai, cu Terenti nu-i de trai
Fură fete şi neveste
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Până când şi preotese ….”
3.3.

Reforme agrare
„Claca (boierescul) este desfiinţată de-a pururi şi de astăzi
voi sunteţi proprietari liberi pe locurile supuse stăpânirii voastre în
întinderea hotărâtă prin legile în fiinţă” 16.
Astfel îşi începea Al.I. Cuza, primul domnitor al României,
proclamaţia domnească prin care se anunţa ţăranilor, legea rurală
din august anul 1864.
Această lege a fost primită cu mare bucurie de către ţărani,
care scriau domnitorului Cuza ”Rugămu-te, dă-ne voe ca de acum
înainte să te numim Părintele cel binevoitor şi slobozitorul neamului
ţărănesc” 17.
Împroprietărirea, visul de aur al generaţiilor de ţărani, care
formau majoritatea covârşitoare a populaţiei ţării, devenise astfel o
realitate.
În Muntenia se acorda ţăranului cu 4 boi şi o vacă 11
pogoane de pământ, celui cu 2 boi şi o vacă, 7 pogoane şi 19 prăjini,
iar pentru cel care nu avea decât o vacă, ţăran numit şi „toporaş”, 4
pogoane şi 15 prăjini 18.
Prin înfăptuirea reformei agrare, au primit pământ 130 de
familii din satul Lacul lui Baban, din moşiile proprietarilor Iancu,
Dincă şi Matache Borănescu; 60 de cetăţeni cu câte 2 boi au primit
câte 7 pogoane şi 19 prăjini şi 70 cetăţeni cu braţele, lipsiţi de vite,
au primit câte 4 pogoane şi 15 prăjini 19. Ţăranii din Groapa Tufei
primeau pământ din moşia boierului Hristache Caţafani, după cum
urmează: 9 cetăţeni cu câte 2 boi primeau 7 pogoane şi 19 prăjini,
iar 4 cetăţeni „cu braţele” primeau câte 4 pogoane şi 15 prăjini 20.
Locuitorii satului Poienile erau împroprietăriţi din moşia lui
Alecu Costescu; 30 de cetăţeni care aveau câte 2 boi au primit câte 7
pogoane şi 19 prăjini şi 44 de cetăţeni cu câte o vacă primeau câte 4
pogoane şi 15 prăjini 21.
Din satul Gura Caliţei, care făcea parte din comuna Lacul lui
Baban, au fost împroprietăriţi 2 cetăţeni, care aveau câte 4 boi, cu
câte 11 pogoane; 51 de cetăţeni cu câte doi boi şi o vacă primeau
câte 7 pogoane şi 19 prăjini şi 28 de cetăţeni „cu braţele” primeau
câte 4 pogoane şi 15 prăjini din moşia Mincu Pavel şi din moşia
Mănăstirii Sf. Ioan22. Au fost împroprietăriţi, din comuna Lacul lui
Baban, un număr de 298 familii, cu o suprafaţă de 1861 pogoane şi
43prăjini, pentru care urmau să plătească suma de 25 .765 lei şi 36
de parale.
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Şi ţăranii din satele comunei Dealul Lung au fost
împroprietăriţi
în urma promulgării legii rurale pe moşia lui
Alecsandru Plagino (Plaino) şi pe moşia mănăstirii Rîmnic. Din cele
164 de familii de ţărani împroprietărite; 3 familii cu câte 4 boi şi o
vacă, au primit câte 11 pogoane; 72 cetăţeni cu câte 2 boi şi o vacă,
au primit câte 7 pogoane şi 19 prăjini, iar 89 de cetăţeni, cu câte o
vacă au primit câte 4 pogoane şi 15 prăjini. Cele 164 de familii au
primit o suprafaţă de 1005 pogoane şi 15 prăjini, pentru care urmau
să plătească în timp de 15 ani, suma de 14.005 şi 28 de parale 23.
În afara acestor ţărani, un număr de 68 locuitori au primit
câte 398 stânjeni, locuri de casă, pentru care nu se plătea nimic.
Pentru răscumpărarea clăcii, dijmei şi diverselor servicii
datorate stăpânilor de moşii, ţăranii care au primit câte 11 pogoane
trebuiau să plătească câte 133 de lei, cei care au primit câte 7
pogoane şi 19 prăjini, urmau să plătească câte 100 lei şi 24 de
parale, iar cei care au primit doar câte 4 pogoane şi 15 prăjini câte
72 de lei şi 20 de parale. Deşi legea prevedea că aceste sume erau
pentru răscumpărarea clăcii şi celorlalte servicii, în realitate ele
reprezentau aproape valoarea pământului cu care fuseseră
împroprietăriţi, ţăranii având avantajul însă că plăteau sumele
stabilite într-o perioadă de 15 ani. Ori, dacă ar fi avut posibilitatea să
cumpere un pogon de pământ, ar fi trebuit să plătească odată suma
de 185 lei, preţul pogonului stabilit de legea rurală în articolul LVI.
O altă împroprietărire s-a făcut în anul 1881, numită a
„însurăţeilor”. Din lipsă de pământ, loturile celor în drept, îndeosebi
tinerii căsătoriţi care participaseră la războiul de independenţă, din
anii 1877 – 1878, au fost date în Dobrogea, la o distanţă foarte mare
de comună, de aceea cei care primeau loturile trebuiau să se mute în
Dobrogea. Nu se cunoaşte astăzi decât numele cetăţeanului
StanTodoran, care a primit 8 pogoane şi s-a stabilit în Dobrogea.
Ceilalţi îndreptăţiţi la împroprietărire au renunţat, fiind prea departe.
După cum se ştie, începând cu august 1916, România
renunţa la neutralitate şi intra în primul război mondial. În timpul
marilor bătălii din 1917, regele Ferdinand, dându-şi seama de
importanţa şi necesitatea imperioasă a efectuării împroprietăririi,
promite în mod solemn ţăranilor ostaşi care vor lupa cu eroism
pentru a-şi apăra patria că vor primi pământ. Ca urmare la 29 iunie
1917, deci înaintea marilor bătălii de la Mărăşti şi Mărăşeşti, se
modifică articolul 19 din Constituţie, stabilind exproprierea terenurilor
cultivabile aparţinând coroanei, casei rurale şi marilor moşieri,
însumând circa 2 milioane ha de teren agricol, pentru a fi împărţite
ţăranilor. Decretul de împroprietărire a ţăranilor apare însă abia la 2
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aprilie 1920 şi prevedea împroprietărirea ţăranilor cu cca 6 milioane
de ha teren agricol.
Împroprietărirea înfăptuită în anii 1918 – 1921 a favorizat
extinderea relaţiilor capitaliste în agricultură şi creşterea suprafeţelor
de teren agricol ale ţăranilor, determinând totodată şi accentuarea
procesului de diferenţiere socială la sate.
În urma dispoziţiilor primite, se forma şi în comuna Lacul lui
Baban , care în vremea aceea reunea toate satele care aparţin astăzi
de comuna Gura Caliţei, o comisie de împroprietărire formată din:
Ştefan Bezescu, Grigore Rotaru, primarul comunei, învăţătorul Titus
Zaharia, Constantin Ţigănuş, Ştefan Ţigănuş şi Neculai Buharu –
membrii24. Din satele Dealul Lung, Peletic, Plopu şi Tinoasa, care
aparţineau de comuna Lacul lui Baban, au fost împroprietăriţi din
moşia A. Suculescu şi T. Dăbuleanu un număr de 121 ţărani, care au
primit în total o suprafaţă de 209 ha, mărimea loturilor repartizate
ţăranilor fiind între 0,5 – 2,5 ha. Se plătea 1760 lei pentru un hectar
de pământ primit şi 220 lei măsurătoarea 25. La 30 aprilie 1930 sunt
împroprietăriţi încă 14 cetăţeni, ceea ce ne demonstrează că această
acţiune nu se încheiase încă. Tot din moşia T. Dăbuleanu şi D.
Suculescu (proprietate în indiviziune), se expropriază 457 ha, care se
repartizează pentru izlaz satului Dealul Lung şi sunt împroprietăriţi 40
de cetăţeni din satul Gura Caliţei cu o suprafaţă totală de 50 ha, în
punctul Bahlui 26. Din trupul Costinoaia al aceleiaşi moşii, 6 ha sunt
repartizate ca locuri de casă unui număr de 33 cetăţeni. De atunci
practic s-a înfiripat cătunul Costinoaia al satului Lacul lui Baban.
Dintre cei împroprietăriţi cu locuri de casă pe Costinoaia menţionăm:
Ştefan Chioveanu, Stoica Chioveanu, Toader Sava, Arghir Matei,
Ioniţă Chioveanu, Alexandru Băjenaru, Dragomir Tîlvăr, Ion Bezescu,
Nicolae Chioveanu, Nicolae Savatin, Aurică Tandără, Mereuţă Preda,
Ion Buică, Oprea Savatin, Vasile Buică, Voicu Encea şi alţii 27
Pentru satul Lacul lui Baban, din proprietăţile în indiviziune a
colonelului Filip Glogojanu, C. Lupescu şi Gh. Caţafani, se
repartizează ca izlaz comunal suprafaţa de 500 ha: (215)ha – Gh.
Caţafani; 150ha F. Glogojanu şi 135 ha –C. Lupescu). Din acest izlaz
urmau să se mai folosească şi satele Bălăneşti, Cocoşari, Şotârcari,
Groapa Tufei şi Gura Caliţei 28.
Din moşia Poienile a proprietarului Gh. Caţafani, au fost
împroprietăriţi un număr de 116 cetăţeni; 39 din Poienile; 60 din
Lacul lui Baban; 7 din Şotîrcari, cu o suprafaţă totală de 273 ha. Din
acestea, 19 loturi erau de câte 2,5 ha; 72 loturi de 3 ha; un lot de
0,5 ha; 4 loturi de câte un ha; 10 loturi de câte 1,5 ha şi 10 loturi de
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câte 2 ha 29. S-au dat ţăranilor şi 89 locuri de casă în vatra satului
Poienile.
Din moşia Mincu Pavel, se expropriază în anul 1922, 75 ha
care se repartizează ca izlaz, pentru satul Gura Caliţei, locuitorii
acestuia fiind obligaţi să plătească proprietarului o arendă anuală
pentru 40 ha câte 40 lei şi pentru 35 ha câte 20 lei/ha 30. Această
suprafaţă se adăuga la cele 35 ha expropriate moşiei Sf. Ioan
dinspre Tercheşti pentru izlazul satului Gura Caliţei, pentru care se
percepea o arendă anuală de 40 lei/ha 31. Cu acelaşi prilej, s-au
expropriat 5,50 ha din moşia satului Şotîrcari , care s-a repartizat ca
izlaz satului Şotîrcari, pentru o arendă anuală tot de 40 lei/ha.
Dar acţiunea de împroprietărire nu se încheiase încă. În anul
1925, mai sunt împroprietăriţi 24 de locuitori din satul Poienile, care
au primit teren arabil şi locuri de casă pe moşia Poieni a lui Gh.
Caţafani 32.
Dintr-un proces verbal, datat 24 februarie 1927, întocmit de
Gr. Grigorescu, şeful regiunii agricole Dumitreşti, aflăm, cu
surprindere, de împroprietărirea a încă 65 de locuitori, cu 104,50 ha,
din care 54 ha pe moşia Constandoiu, proprietatea Floricăi A.
Cătuneanu şi a 11 locuitori cu 14,5 ha pe moşia lui C. Lupescu 33.
Deşi a contribuit într-o mare măsură la îmbunătăţirea
situaţiei materiale a ţăranilor, reforma agrară din 1921 nu a reuşit să
înlăture toate greutăţile şi necazurile acestora. Din anul
împroprietăririi până în 1941 au intervenit diferiţi factori, unii
contribuind la diminuarea proprietăţilor ţărăneşti (înzestrări, vânzări),
alţii la sporirea ei (moşteniri, cumpărări). La înfiinţarea familiei,
suprafaţa de teren era mai mare, apoi cu apariţia şi căsătoria copiilor
scade ca urmare a înzestrării succesive a acestora, devenind minimă
în momentul dispariţiei capului de familie şi începe ciclul cu
moştenitorii acestuia.
Actul de la 23 august 1944 deschide noi perspective de
dezvoltare şi pentru locuitorii comunei Gura Caliţei. Reforma agrară
din martie 1945 îi împroprietărea pe toţi ţăranii săraci, pe cei care
participaseră la războiul antihitlerist, pe văduvele şi orfanii de război.
Speranţa unui trai mai bun, a unei vieţi mai fericire, înflorea tot mai
mult în sufletele sătenilor, fără ca acest lucru să se realizeze. Ca
urmare a aplicării reformei agrare din martie 1945 au fost
împroprietărite 406 familii ţărăneşti de pe teritoriul comunei Gura
Caliţei, fapt care va contribui într-o anumită măsură la îmbunătăţirea
vieţii ţăranilor.
Dar economia era distrusă de război iar seceta cumplită din
anii 1946 – 1947 a venit ca să înrăutăţească şi mai mult situaţia. În
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acele momente de grea încercare, locuitorii comunei Gura Caliţei au
suferit multe privaţiuni, au manifestat solidaritate, reuşind să treacă
peste aceste greutăţi.
Cooperativa de producţie, achiziţii şi
desfacere a mărfurilor (C.P.A.D.M.)
Cea mai mare pondere în activitatea economică a comunei
Gura Caliţei, după război, o deţine Cooperativa de Producţie, Achiziţii
şi Desfacere a Mărfurilor sau cum i se mai spunea pe scurt
C.P.A.D.M., care a fost şi singura unitate economică de pe teritoriul
comunei.
Înainte de primul război mondial şi în perioada interbelică,
aprovizionarea populaţiei satelor din comună cu diferite produse
alimentare şi industriale, se făcea prin intermediul băcăniilor,
prăvăliilor şi cârciumelor.
Unii din cei mai înstăriţi cetăţeni ai satelor, dispunând de
sume de bani şi produse, deschideau la câte o răspântie de drumuri,
unde deverul era mai mare, câte o cârciumă sau băcănie. Numărul
acestora era destul de mare, fiecare negustor sau comerciant fiind
cointeresat să câştige mai mult.
La începutul secolului al XX-lea, funcţionau în satul Lacul lui
Baban: o cafenea la Iancu Bondilă, unde se vindea ceai, pâine, cafea
, bomboane, etc; brutăria lui Spiru; cârciuma lui Dumitru Tâlvăr în
casa lui Grecu (Zisului); cârciuma lui Stan Băjenaru, pe locul fostei
cooperative; cârciuma lui Simion Bălăjel pe locul casei lui Dragomir M
Bălan; daracul de lână a lui Ion Bîtculescu, pe locul unde astăzi este
casa lui Bratosin Bîtculescu; prăvălia lui Petrea Bocu, pe locul casei
lui Ioniţă Bocu; magazinul de manufactură şi coloniale a lui Vasile D.
Bălan, pe locul casei lui Radu V. Bălan; măcelăria fraţilor Neagu şi
Merăuţă L. Pătraşcu; cojocăria lui Ştefan Bocu, aflată lângă locul
unde locuieşte Dumitra Chioveanu (Ştefan) 34. La toate cârciumile şi
băcăniile se vindeau tot felul de produse, dar în special vin.
În satul Gura Caliţei, mai cunoscute erau cîrciumile
aparţinând lui Dumitru Mărgăritescu, Ion Dîrdală, unde în duminica
de 11 martie 1907, şeful de garnizoană, Gh. Costache, îndemna
ţăranii la răscoală; a lui Constantin Dîrdală şi Toader N. Costache.
Mai târziu, a ţinut o cârciumă şi Costică Antonescu 35.
Asemenea cârciumi şi prăvălii existau şi în celelalte sate ale
comunei, care aprovizionau populaţia, deoarece nu exista un sector
de stat, care să asigure un comerţ modern civilizat.
Uneori,
unele din aceste unităţi comerciale nu respectau regulile de igienă,
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fapt pentru care erau închise sau amendate de organele sanitare de
control36.
Cooperativa de consum din fosta comună Lacul lui Baban a
luat fiinţă în anul 1946, din iniţiativa unui comitet format din
Costache Bocu – preşedinte, Gheorghe Pupăză – casier, Florea
Negulescu – gestionar, Ion Ştefan, Marin Busuioc şi Avram Pamfil –
membri. Primul magazin a fost deschis într-o încăpere din spatele
şcolii vechi, după care s-a mutat în casele lui Nicu (Ion) Bălan.
Aproape toţi cetăţenii satului erau membri cooperatori. Cooperativa
se numea „Spiru Haret” şi avea în preajma reformei monetare un
fond de circa 2 milioane lei. După reforma monetară din august
1947, fondul cooperativei, a rămas în urma schimbării banilor de
numai 5000 lei 37. În iunie 1947, banca populară „Babanu” a fuzionat
cu cooperativa de consum, fondul acesteia trecând la cooperativă.
În anul 1949, din consiliul de conducere al cooperativei din
Lacul lui Baban făceau parte: Mihalache Tâlvăr, Marin Ghia, Costache
Bocu, Pamfil Avram, Neculai Crihan, Ion Ştefan, Costică Bocu,
Costică Pupăză şi alţii. Preşedinte al cooperativei era Mihalache
Tâlvăr, casier Costache Bocu, iar gestionar la singurul magazin
sătesc al cooperativei din Lacul lui Baban era Marin Ghia.
Cooperativa de consum Dealul Lung a luat fiinţă la începutul
anului 1949, având denumirea de „Înfrăţirea”. Comitetul de iniţiativă
era format din Dumitru Tîlvăr, Saulea Iordăchescu, Neculai
Iordăchescu, Toader Şerbănoiu, Mărgărit Răduţă, Dumitru Mălinoiu,
Ionică S. Tandară, Mihai Coman şi Mihai Gîrboiu. Cuprindea circa 100
de membri cooperatori şi avea un fond social de 60.000 lei.
Preşedinte al Cooperativei „Înfrăţirea” a fost la început Dumitru
Tîlvăr, contabil Victor St. Robu şi casier Dumitru Lera. Cooperativa
avea doar un singur magazin sătesc în satul de reşedinţă al comunei
Dealul Lung, al cărui gestionar era Toma Negrea. Volumul valoric pe
anul 1949 a fost de 438.000 lei (valoarea desfacerii mărfurilor) 38.
Şi în satul Gura Caliţei a luat fiinţă Cooperativa Gura Caliţei,
din iniţiativa unui comitet format din Ion Damaschin, Costică
Antonescu, Constantin Olaru, Gheorghe Vasilescu, Şerban Ţigănuş,
Ion C. Pupăză şi Costică Robu. Preşedinte al cooperativei era Costică
Antonescu, primul gestionar Ion Damaschin, iar casier era preotul
Gh. Vasilescu39.
Aceste cooperative erau aprovizionate cu mărfuri de la
Rîmnicul Sărat cu bani în numerar. Mărfurile, în special pânzeturile,
(muncitorul) se vindeau pe bază de tabele, în cantităţi ce variau în
funcţie de numărul membrilor din familie, pentru încălţăminte
existând chiar cartele. Aceasta se datora faptului că economia ţării
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nu era pe deplin refăcută după război şi unele bunuri de consum se
produceau în cantităţi insuficiente, de unde şi raţionalizarea acestora.
În anii următori, în perioada 1950 – 1956, cele 3 cooperative
cunosc o puternică dezvoltare. Iau fiinţă magazine săteşti
(prăvălioare) în satele Plopu, Cocoşari şi câte un bufet în satele Lacul
lui Baban şi Dealul Lung.
În anul 1956, din dispoziţia organelor superioare, cele două
cooperative „Înfrăţirea” şi „Spiru Haret” au fuzionat, luând naştere
Cooperativa de consum Dealul Lung, cu sediul în Dealul Lung,
datorită faptului că fosta Cooperativă „Înfrăţirea” fusese mai
dezvoltată economic, având fondul social mai mare şi mai mulţi
membri cooperatori 40.
Între anii 1973 – 1977, Cooperativa Dealul Lung a fost
afiliată la cooperativa zonală Gugeşti. La începutul anului 1977, se
reînfiinţează cooperativele de consum comunale, deci şi Cooperativa
de consum Gura Caliţei, cu sediul în satul Lacul lui Baban, unde
dispunea de birouri, magazii şi alte dependinţe pentru depozitarea
unor mărfuri până la distribuirea lor pe magazinele săteşti.
Ca urmare a hotărârii Congresului cooperaţiei din ianuarie
1982, Cooperativa de consum Gura Caliţei îşi schimbă denumirea în
Cooperativa de producţie, achiziţii şi desfacere a mărfurilor
C.P.A.D.M. Gura Caliţei.
În anul 1985 C.P.A.D.M. Gura Caliţei avea înscrişi un număr
de 2785 membri cooperatori şi la sfârşitul anului a înregistrat un
volum valoric total de 8.468.498 lei, din care:
 producţia industriei mici
602.611 lei;
 valoarea produselor achiziţionate
1.621.380 lei;
 desfacerea cu amănuntul
5.896.395 lei;
 alte activităţi
348.112 lei 41;
Dispunea de 5 magazine mixte în satele:
 Gura Caliţei;
 Lacul lui Baban;
 Poienile;
 Plopu;
 Dealul Lung.
De asemenea sectorul cooperatist dispunea de 3 unităţi de
alimentaţie publică-bufete,la Gura Caliţei,Lacul Baban şi Dealul Lung.
Pentru buna deservire a populaţiei din comuna Gura Caliţei,
s-au înfiinţat unităţi de prestări servicii cu diferite profile:
 tâmplărie
Eleşteu, Lacul lui Baban şi Plopu;
 tapiţerie
Gura Caliţei;
 sifonerie
Gura Caliţei şi Poienile;
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tricotaje
Plopu;
frizerie
Gura Caliţei;
brutărie
Lacul lui Baban;
zidărie
Şotârcari;
gogoşerie
Gura Caliţei 42.
Se remarcă o creştere a volumului de desfacere la mărfurile
nealimentare comparativ cu anii de început, când nu prea se solicitau
mărfuri de utilizare îndelungată, din cauza veniturilor mici ale
populaţiei.
În perspectiva C.P.A.D.M. Gura Caliţei îşi propunea să
înfiinţeze noi secţii de prestări servicii:
 secţie de mică industriale pentru prelucrarea fructelor la Lacul lui
Baban;
 croitorie bărbaţi - Gura Caliţei.
După 1990, s-au înfiinţat magazine mixte particulare în toate
satele, care se aprovizionau cu mărfuri din depozitele en-gros din
Focşani, pe care le vând cetăţenilor, după ce cuprind un adaos
comercial ce diferă de la un magazin la altul, în funcţie de politica de
preţuri a patronului. Concurenţa şi economia de piaţă şi-au impus cu
prisosinţă legile în domeniul comerţului.

Magazin mixt satesc. Foto Gianina Bădilă Pupăză 2010
Pantazică Duţă şi Mirela Toader

Au apărut şi mici întreprinzători în domeniul serviciilor.
Astfel, în satul Gura Caliţei, cetăţeanul Dănuţ Pupăză, a înfiinţat o
mică întreprindere de tâmplărie foarte bine dotată, la care lucrează
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12 muncitori, având numeroase comenzi din Focşani, Râmnicul Sărat
sau chiar din Bucureşti.

Uşi, marca ,,RÂMNA”,fabricate in Gura Caliţei la societatea
Comercială patronată de Dănuţ Pupăză

Un alt întreprinzător este cetăţeanu Gelu Grosu, tot din Gura
Caliţei, care a înfiinţat o secţie de producere a bolţarilor, unde
lucrează mai mulţi muncitori.
Ideal ar fi ca asemenea mici întreprinzători să fie cât mai
numeroşi la nivelul comunei, ei ar da de lucru tinerilor şi ar furniza
venituri pentru bugetul comunei, care este destul de sărac.
3.5.

Banca Populară „Babanu”
În anul 1912 s-a înfiinţată în satul de reşedinţă al comunei
Lacul lui Baban, Banca populară „Babanu” din iniţiativa lui Ion
Georgescu 43. Faptul este menţionat şi într-o inscripţie de pe
fotografia sa, descoperită de Dumitra Chioveanu din satul Lacul lui
Baban. Primul preşedinte al băncii a fost Costache Burlacu, iar primul
casier Vasile D. Bălan, care a depus mari eforturi pentru a asigura
buna funcţionare a acesteia.
La început, adică la 31 decembrie 1912, banca avea 38
membri societari, dintre care 34 plugari, 2 comercianţi, 1 funcţionar
şi 1 preot. Dispunea de un capital de 17.361 lei şi 48 de parale 44
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În timpul primului război mondial a fost
a băncii, fiind salvate doar registrele de casă
Bălan, tatăl profesorului Nicolae V. Bălan şi
Corneliu I Bălan, care s-a luptat să repună
populară după terminarea războiului.

spartă casa de bani
de către Vasile D.
bunicul inginerului
pe picioare banca

Vasile D. Bălan, Lacul lui Baban, a reinfiinţat Banca Populară
,,BABANU” în 1919, la terminarea razboiului. Foto 1925

Astfel Vasile D.Bălan a depus, ca societar, la reînfiinţarea
băncii, un capital de 4.000 lei pe numele său şi aceiaşi sumă de
4.000 lei aur pe numele soţiei sale Dumitra V. Bălan. La vremea
înfiinţării băncii din Lacul lui Baban, circulaţia monetară se făcea atât
în hârtie cât şi în monede de aur şi argint 45.
În anii următori, creşte atât capitalul cât şi numărul
membrilor societari ai băncii. Astfel în anul 1919, numărul membrilor
se ridica la 41, iar capitalul băncii era de 29.383 lei şi 85 parale 46. În
anul 1921, cu prilejul împroprietăririi, Banca Babanu primeşte un loc
de casă pe Costinoaia.
După primul război mondial, activitatea băncii populare
”Babanu” devine tot mai prosperă, ajungând în anul 1928 să aibă un
număr de 164 membri şi un capital de 46.812 lei şi 34 de parale 47.
Această bancă şi-a desfăşurat activitatea până în anul 1947,
când a fuzionat cu Cooperativa de consum Lacul lui Baban, capitalul
ei trecând la fondul cooperativei. Ea a jucat un rol important în viaţa
economică a satelor de pe teritoriul comunei, venind în sprijinul
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cetăţenilor, prin acordare de credite (împrumuturi), contribuind astfel
la dezvoltarea gospodăriilor ţărăneşti.
3.6.

Aprovizionarea populaţiei cu apă potabilă
Datorită faptului că satele comunei sunt dispersate pe o
suprafaţă foarte mare, condiţiile în care se realizează aprovizionarea
cu apă a locuitorilor sunt foarte diferite.
Aşa cum relevam mai înainte, satele comunei Gura Caliţei
sunt amplasate, din punct de vedere geografic într-o zonă de deal, la
o altitudine ce variază între 200 – 500 m.
În satele Gura Caliţei, Eleşteu, Bălăneşti, Cocoşari şi Dealul
Lung, situate la o altitudine mai mică, apa freatică nu este la mare
adâncime şi aprovizionarea locuitorilor cu apă potabilă se poate
realiza mai uşor, datorită fântânilor săpate şi amenajate încă din cele
mai vechi timpuri.
Situaţia se prezintă cu totul altfel în satele Plopu, Poienile,
Raşca, punctul Coastă a satului Gura Caliţei şi Constandoiu (Lacul lui
Baban), aşezate în coasta unui deal, la o altitudine mai mare, unde
apa freatică se găseşte la o adâncime mai mare şi forarea unei
fântâni întâmpină dificultăţi serioase. Există şi riscul, ca odată forată
fântâna, să nu poată prinde pânza freatică, toată munca dovedinduse zadarnică. În verile mai secetoase, apa din fântânile acestora
seacă, iar cetăţenii trebuie să-şi aducă apa necesară de la distanţe
destul de mari.
Dacă înainte,fântânile erau construite de obicei din piatră, cu
ghizduri din lemn, mai recent, se construiesc mai ales cu tuburi de
beton de către fântânari specializaţi în această lucrare, din Dumitreşti
sau din alte localităţi.
Pentru aprovizionarea cu apă potabilă a comunei sunt
construite deci fântâni, amplasate pe toată raza comunei. Dacă, în
general, fântânile cu tuburi înguste şi largi din beton sunt
preponderente , această preponderenţă este mai accentuată în
satele Gura Caliţei, Poienile şi Lacul lui Baban.
La 1 iunie 1986, situaţia se prezenta după cum urmează:
Gura Caliţei – 74 de fântâni, Eleşteu – 22 fântâni, Lacul lui Baban –
60 fântâni; Poienile – 74 de fântâni; Plopu – 32 de fântâni; Bălăneşti
– 6 fântâni; Şotârcari – 5 fântâni; Cocoşari – 28 fântâni; Groapa
Tufei – 11 fântâni; Raşca – 29 fântâni şi Dealul Lung – 8 fântâni.
Numărul mare de fântâni, de 306 pe comună, are explicaţia
şi în faptul că debitul fântânilor este destul de scăzut sub 2 l/sec.
Începând cu anul 2000,din iniţiativa primarului Nicolae Ion,
s-a întocmit un proiect de alimentare cu apă a satelor Gura Caliţei şi
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Lacul lui Baban cu fonduri europene, care s-a finalizat în anul 2007.
La început, apa de foarte bună calitate, a fost livrată
cetăţenilor prin cişmele publice, apoi foarte mulţi cetăţeni s-au
racordat la reţeaua publică de alimentare cu apă, asigurându-şi apa
necesară în gospodăriile proprii. Trebuie să subliniem importanţa
deosebită a acestei acţiuni pentru creşterea gradului de igienă şi de
civilizaţie a locuitorilor din cele două sate. Ar fi foarte necesar, ca
autorităţile locale, să întocmească noi proiecte pentru a accesa
fondurile europene, necesare extinderii reţelei de alimentare cu apă
în toate satele comunei, cu atât mai mult cu cât în satele respective
apa freatică este la mare adâncime şi aprovizionarea cu apă
necesară gospodăriilor este o mare problemă îndeosebi vara.

Noua staţie de tratare si pomparea apă din Gura Caliţei.
Foto C. Bălan 2010

3.7.

Căile de comunicaţie
Reţeaua de drumuri din comuna Gura Caliţei are un aspect
sinuos, ce nu poate fi modificat decât într-o perspectivă îndelungată,
ca urmare a înfăptuirii programului de sistematizare a comunei.
Această reţea este alcătuită în prezent de drumul judeţean ,
ce străbate comuna de la un capăt la celălalt, asigurând legătura cu
comunele limitrofe şi din drumurile comunale.
Drumurile comunale, care ocupă o suprafaţă de 62 ha, nu
sunt prea bine întreţinute 48, fapt care conduce la perturbarea
circulaţiei, îndeosebi toamna şi primăvara, când datorită ploilor
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abundente, noroiul invadează aceste drumuri. Dacă s-ar transporta
mai multă piatră pe aceste drumuri, iar şanţurile ar fi întreţinute
corespunzător în tot timpul anului, condiţiile de circulaţie s-ar
îmbunătăţi în mod simţitor. Este adevărat, că datorită căii ferate
forestiere ce trecea prin comună până în anul 1970 şi care constituia
o principală cale de circulaţie pentru locuitori, au fost oarecum
neglijate drumurile comunale, acestora acordându-li-se mai multă
atenţie în ultimul timp.

Locomotiva c.f.f. cu personalul de deservire. De la stânga la dreapta:
Simioana Neculai, şef de tren; Văduva Vasile, fochist; Crăciun Saulea fochist;
Cojocaru Iorgu, frânar; Maftei Chirilă, mecanic locomotivă. (Foto, anii ‟50 ai
sec XX)

Călători pe vagoanele încărcate cu lemne, pe c.f.f. Gugesti-D-Lung
Foto Prof. Nicolae V. Bălan. 19.06.1961
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Construcţia căii ferate forestiere a început în anul 1911,
dinspre Gugeşti şi s-a terminat în anul 1913 la Răşcuţa. Ea a fost
construită de Banca Românească, unde fusese ipotecată moşia lui
Alecsandru Plagino (Plaino), pentru exploatarea bogatelor păduri ale
comunei. S-a mai construit o cale ferată de la km 17 (Cocoşari) până
la Turnişorul (pe Râmna) în 1929. În 1937, Societatea Moroeni a
cumpărat pădurea de la Banca Românească şi a adus funiculare de
la Rudari – Motnău şi de la Rudari – Turnişorul, desfiinţând calea
ferată de la km 17 la Turnişorul şi de la Rudari la Răşcuţa 49.
Această cale ferată, deşi a fost construită pentru transportul
materialului lemnos de la bazinele de exploatare la Gugeşti, a fost
folosită intens şi de locuitorii comunei pentru a se deplasa la Gugeşti
sau în alte localităţi, având un rol foarte important în viaţa comunei.
Transportul pe calea ferata forestira, de marfuri şi de
persoane, se realiza şi cu ajutorul arhaicelor role, un mijloc de
transport format din doua osii cu roate, rigidizate printr-o platformă
din dulapi de lemn, având ca forţă motrice energia umană.
Datorită râului Râmna, care curge şerpuind prin comună,
pentru a asigura legătura între sate, s-au construit 6 poduri mari din
beton, din care patru în satul Gura Caliţei, unul leagă satul Lacul lui
Baban de Poienile şi unul Şotîrcari de Cocoşari. Mai exista încă trei
poduri din lemn şi tuburi de beton care asigură legătura cu satele
Plopu, Raşca şi Groapa Tufei.
Pentru construirea podurilor din beton statul a făcut investiţii
la vremea respectivă de peste 4.000.000 lei. Podurile de beton au
contribuit în mod evident la îmbunătăţirea circulaţiei, de aceea este
îmbucurătoare înlocuirea podurilor din lemn cu cele din beton între
satele Lacul lui Baban şi Poienile, precum şi cel dintre satele
Şotârcari şi Cocoşari datorită primarului Nicolae Ion.

Podul ce leagă Lacul Baban de Poieni. Foto C.Bălan 2010.
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Principalele căi de comunicaţie ce străbat satele comunei :
-drumul judeţean Dealul Lung – Cocoşari - Lacul lui Baban –
Gura Caliţei – Eleşteu – Dragosloveni – Dumbrăveni, care face
legătura cu şoseaua naţională ce asigură accesul spre Focşani,
reşedinţa judeţului şi spre Bucureşti, capitala ţării;
-drumul comunal Lacul lui Baban – Poienile- Podul LaculuiOdobasca – Coteşti – Focşani - foarte circulat pe vremuri, fiind mai
scurt, asigura o legătură rapidă cu Focşani;
-drumul comunal ce leagă satul Lacul Baban de Dumitreşti;
-drumul comunal care leagă satul Gura Caliţei de Dumitreşti;
Asfaltarea drumului judeţean, de la Gura Caliţei până la
şoseaua naţională, asfaltare făcută între anii 1994–1996 datorită
unui fiu al comunei ing. Corneliu I. Bălan – deputat în Parlamentul
României în perioadă, 1992 – 1996, permite o mai bună legătură
între centrul comunei şi Focşani, reşedinţa judeţului şi asigură
condiţii pentru o exploatare mai economicoasă a transportului cu
mijloacele de transport moderne.
Dacă drumurile principale, care asigură legătura între satele
mari ale comunei Gura Caliţei, ar fi asfaltate, ar da posibilitatea ca un
număr tot mare de turişti să viziteze frumoasele meleaguri ale
comunei ce degajă un farmec inefabil, cu evidente veleităţi turistice,
cum bine remarca şi prof, Emil Giurgea, un bun cunoscător al
zonelor turistice din judeţ şi din ţară: „valea Râmnei rămâne în afara
circulaţiei turistice, până când un drum stabil va urca de-a lungul ei,
purtând pe turist printr-un peisaj cu totul deosebit de celelalte zone
turistice ale judeţului” 50. S-ar deschide astfel, noi perspective pentru
dezvoltarea şi cunoaşterea localităţii.

Drumul judeţean ce leagă Gura Caliţei de Drumul Naţional FocşaniBucureşti (foto C. Bălan, 2010)
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Sistemul de comunicaţii din comuna Gura Caliţei era format
din 6 posturi telefonice fixe în anul 1986, în timp ce în 1945 erau
două 2 posturi telefonice. După 1998 comunicaţiile s-au îmbunătăţit
radical graţie telefoanelor mobile în reţelele Orange, Vodafone şi
Cosmote, folosite chiar şi de copii.
3.8.

Creşterea nivelului de trai material şi spiritual
În cele peste patru decenii care au trecut de la începutul
regimului comunist, ce a marcat începutul unei noi epoci în istoria
României, la fel ca toate localităţile de pe întinsul ţării şi comuna
Gura Caliţei a făcut paşi importanţi spre civilizaţie şi progres.
S-a schimbat tot mai mult de la un an la altul, aspectul
satelor comunei, evoluţia spre bunăstare şi progres fiind tot mai
evidentă în pofida celor două mari alunecări de teren din anii 1970 şi
1981, care au constituit momente de regres în această evoluţie.
În ultimile decenii, casele noi, moderne, cu trei sau mai
multe camere, acoperite cu tablă zincată, au înlocuit în cea mai mare
parte casele vechi, scunde şi neîncăpătoare, oferind condiţii de
locuit incomparabil mai bune faţă de trecutul nu prea îndepărtat.
Un cochet bloc cu spaţii comerciale şi apartamente pentru
specialişti şi locuitori ai zonei, construit între ani 1975 – 1980,
completează în mod armonios peisajul arhitectonic al satului Gura
Caliţei.

Blocul, ce completează peisajul arhitectonic al satului Gura Caliţei
(foto C. Bălan,(2010)
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Electrificarea satelor Gura Caliţei, Eleşteu, Poienile, Plopu şi
Lacul lui Baban, introducerea autobuzelor ITA şi construirea unor noi
obiective economice, social – culturale şi comerciale au contribuit
incontestabil la îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi viaţă ale
locuitorilor comunei, la diminuarea deosebirilor între mediul rural şi
cel urban.
Pe raza comunei Gura Caliţei s-au înălţat în ultimii 50 de ani
8 localuri noi de şcoală, unde cei 700 de elevi şi 125 de preşcolari,
un sfert din populaţia comunei, descifrau tainele cărţilor in anul de
referinţă 1986, sub îndrumarea competentă a celor 44 de cadre
didactice, o parte fiind ele însele fii şi fiice ale comunei .
Cetăţenii comunei, realizând importante venituri în bani şi
produse, şi-au ridicat continuu nivelul de viaţă, de pregătire culturală
şi profesională.
Foarte multe familii dispun astăzi de aparate de radio şi TV,
lucru care înainte de 1944 era de neimaginat. Numărul familiilor care
posedau câte un aparat de radio se ridica la 228, iar al celor care
cumpărase televizoare este de 18351, prin intermediul cărora puteau
afla aproape instantaneu tot ce se întâmpla pe glob.
În casele locuitorilor din comuna Gura Caliţei au pătruns şi
alte bunuri de uz casnic: frigidere, aragaze, maşini de cusut, mobilă,
maşini de spălat, biblioteci, covoare, radiocasetofoane, etc.

Casă ridicată în anul 1970
(foto C. Bălan, 1985)
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O parte din locuitorii comunei şi-au cumpărat autoturisme,
motociclete şi motorete. Astfel la 1 iulie 1986 pe raza comunei erau
46 de autoturisme, 7 motociclete şi 16 motorete 52.
Dacă facem o comparaţie între trecut şi prezent, observăm
că s-a realizat un salt calitativ foarte mare, cu perspectiva de a
creşte în anii următori.
A crescut numărul celor care, mai tineri sau mai în vârstă, îşi
fac timp duminicile sau serile, pentru a citi o carte împrumutată de la
biblioteca comunală sau de la vreun vecin, având în vedere că sunt
destui cetăţeni care posedă o mică bibliotecă.
Toate aceste transformări s-au petrecut într-o perioadă
istorică foarter scurtă, încât oamenilor aproape că nu le vine să
creadă că dispun de curent electric, autobuz, frigidere, aragaze,
automobile, radiocasetofoane, etc. După 1990 a crescut într-un ritm
ameţitor numărul automobilelor, al televizoarelor, a aparatelor
electrocasnice în deosebi, chiar şi a calculatoarelor.
După electrificarea satelor Dealul Lung, Cocoşari, Bălăneşti şi
Raşca s-au creat condiţii mai bune de viaţă şi pentru locuitorii
acestor sate.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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CAPITOLUL 4.

SPIRITUALITATEA LOCALĂ
4.1.

Folclorul
În decursul frământatei şi zbuciumatei sale istorii, poporul
român şi-a făurit o literatură proprie, nescrisă, produs al simţirii şi
gândirii sale. Această creaţie este cunoscută sub numele de literatură
populară sau folclor.
Se spune despre literatura populară că este anonimă,
deoarece nu s-a păstrat în memoria generaţiilor numele creatorilor
ei. Literatura populară fiind creată şi transmisă de popor, este firesc
ca în conţinutul ei să se oglindească ideile şi concepţiile despre lume
şi viaţă, preocupările, bucuriile şi necazurile sale, vicisitudinile istoriei
sale multimilenare. Aşa a luat naştere folclorul, comoara de nepreţuit
a fiecărui popor. Folclorul este testamentul spiritual al generaţiilor,
care s-au succedat în decursul vremii, comoara sufletească lăsată de
moşii şi strămoşii noştri, care trebuie păstrată cu sfinţenie, atât
pentru cunoaşterea însuşirilor poporului român cât şi pentru
păstrarea graiului curat românesc.
În comuna Gura Caliţei, se mai păstrează, mai ales la
cetăţenii bătrâni, unele elemente legate de ştiinţa populară –
etnobotanică: ”nu se altoieşte măr sau păr în gutui, căci se usucă şi
altoiul şi pomul de unde am luat altoiul” sau „să plantezi pomii când
e lună plină că atunci se prind” etc.
Oamenii au căutat din cele mai vechi timpuri să-şi cunoască
viitorul, folosindu-se de aşa-zisul citit al stelelor. S-a născut astfel o
astronomie populară, prezentă şi pe meleagurile caliţiene: „Dacă se
vede cerc (ţarc) în jurul lunii, va ploua curând”; „Dacă ceaţa acoperă
dealurile din jurul satului, va ploua”; „Dacă soarele se uită înapoi
când asfinţeşte se schimbă vremea” sau „Dacă asfinţitul este
sângeriu va veni vreo nenorocire” 1.
Lipsit fiind de mijloace riguroase de stabilire a timpului
probabil, oamenii au folosit anumite semne din natură: „Dacă bate
vântul de la miazăzi va ploua curând”; „Dacă ceaţa acoperă dealurile
din jurul satului va ploua”. Ieşirea furnicilor din muşuroaie vesteşte
de asemenea apropierea ploii. Toate aceste elemente de
meteorologie populară, subliniază locul central pe care ploaia îl
ocupă în preocupările oamenilor, de ea depunzând în cea mai mare
parte dacă anul va fi bogat sau sărac în produse agricole.
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Creşterea animalelor, fiind una dintre principalele ocupaţii
ale omului, va naşte cu timpul şi o zootehnice populară. Unele
credinţe şi obiceiuri legate de această ocupaţie, a creşterii animalelor
şi a păsărilor, se mai întâlnesc şi astăzi în satele comunei: „Când
cocoşul cîntă în prag vin musafiri” sau ”dacă animalele sunt foarte
neliniştite, vine o ploaie cu piatră (grindină) sau un cutremur”.
Superstiţiile au pătruns până şi în viaţa de zi cu zi a omului ,
devenind cu timpul adevărate precepte, de exemplu: „Să mănânci
dimineaţa, să nu te spurce pupăza sau cucul şi să-ţi meargă rău”etc.
Obiceiurile, datinile, cântecele rituale însoţesc viaţa omului
de la naştere până la moarte. S-au păstrat pe teritoriul comunei Gura
Caliţei obiceiuri despre nuntă, moment crucial din viaţa tuturor
oamenilor: „Cum va fi vremea în ziua nunţii, aşa va fi viaţa tinerilor.
De va fi soare şi frumos, viaţa le va fi frumoasă. De va ploua viaţa le
va fi îmbelşugată. De va fi vânt şi frig, le va fi tulbure ca vremea”.
Obiceiurile de iarnă, prezentate în perioada 24 decembrie 7 ianuarie, sunt legate de sărbătorile Crăciunului şi ale Anului Nou şi
sunt caracterizate printr-o mare bogăţie folclorică. Dintre acestea
cele mai cunoscute sunt colindele, pluguşorul, sorcova, steaua şi
capra.
Colindele întâlnite în comuna Gura Caliţei, s-au transmis din
tată în fiu şi ele au teme istorice sau sunt imnuri de slavă aduse
voinciei tinereşti. Cele mai întâlnite colinde sunt „Cetinile”, „Lerului
mărului”, „Florile dalbe de măr”, „Lerului domnului”, etc.
Pluguşorul. Urarea Pluguşorului era însoţită odinioară de
plug cu boi, buhai, clopote, tălăngi şi chiar instrumente muzicale, în
zilele noastre renunţându-se la plugul cu boi. Se adresează
gospodarilor în penultima zi a anului pe sfârşite de către copii, iar de
către flăcăi în ultima zi a anului. Pluguşorul este un vechi obicei
agrar, urare declamată sau cântată, cu întâmplări hazlii şi vorbe de
duh, pline de umor. Este, de fapt, un poem al cărui conţinut trece în
revistă muncile agricole, de la arat şi semănat, până la secerat,
recoltat şi chiar până la împletirea colacilor. Datina umblatului cu
pluguşorul este datina urărilor de belşug, de sănătate şi voie bună.
Unul din cele mai răspândite pluguşoare din comună începe astfel:
„Aho! Aho! copii şi fraţi,
Staţi puţin şi nu mânaţi,
Lângă boi vă alăturaţi,
Şi cuvântul mi-ascultaţi,
S-a sculat mai an, bădica Traian,
Şi-a încălecat pe-un cal învăţat,
Cu nume de Graur,
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Cu şaua de aur,
Cu frâu de mătase,
Cât viţa de groasă.
Mânaţi măi! Hăi! Hăi!”2 …
Sorcova, este un alt obicei specific Munteniei, dar şi sudului
Moldovei, practicat mai ales de către copii. Aceştia purtând în mână
o rămurică de măr sau păr împodobită cu hârtii colorate diferit, trec
pe la casele oamenilor, chiar în ziua Anului Nou, urându-le la mulţi
ani, fericire, sănătate, „tăria fierului, frumuseţea trandafirului” , etc.
„Sorcova, vesela,
Să-nfloreşti,
Să-mbătrâneşti,
Ca un măr,
Ca un păr,
Ca un fir de trandafir,
Tare ca fierul,
Iute ca oţelul etc.”
Capra este un obicei străvechi. E costumată şi jucată de un
flăcău, care imită mersul animalului în două picioare. Flăcăul, ascuns
într-un cojoc, ritmează jocul manevrând cu mâna botul de lemn al
caprei. Jocul debutează într-un ritm vioi şi se încheie cu scena
înmormântării caprei. În comuna Gura Caliţei cu capra vin mai ales
flăcăii din satul vecin Dragosloveni.
Descântecele sunt foarte probabil forme primitive ale
poeziei unui popor. În zilele noastre când analfabetismul este o
amintire tristă de domeniul trecutului, datorită creşterii gradului de
cultură a oamenilor, care a determinat transformarea mentalităţilor şi
înlăturarea într-o măsură considerabilă a misticismului, descântecele
sunt pe cale de dispariţie. Din cauza ignoranţei în care trăiau,
oamenii au fost dominaţi în trecut de teamă şi preocupaţi de
descoperirea unor mijloace care să-i apere sau să le redea
sănătatea.
Cel care descântă este de obicei o femeie bătrână şi curată.
Aceasta în momentul descântecului respectă anumite reguli. Astfel
nu se descântă când e lună nouă, duminica, iar unele descântece se
fac numai în zilele de post, miercuri şi vineri etc. Practica
descântecului este variată : uneori se rezumă la simpla rostire a
formulei, alteori concomitent cu acestea se folosesc diferite obiecte
„lucruri sfinte”: cruce, plante, alimente ca untdelemn, miere etc; şi în
toate cazurile apa, fără de care descântecul este de neconceput. Apa
trebuie să fie luată din anumite locuri, să fie „apă sfinţită şi
neîncepută”. Să se întrebuinţeze cărbunele stins în apă, care are
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chipurile menirea de a vindeca orice boală. Descântecele se sfârşesc
cu o formulă, care urează celui bolnav să rămână curat, iar boala să
piară, să se ducă „unde cocoşul nu cântă, unde popa nu toacă”, iar
bolnavul „să rămână curat , luminat, ca argintul strecurat”.
Am insistat asupra descântecelor pentru a sublinia, dacă mai
era nevoie, caracterul lor perimat şi anacronic, profund neştiinţific.
Trebuie să dai dovadă de naivitate şi de o ignoranţă crasă ca să mai
crezi în zilele noastre în asemenea practici desuete şi dăunătoare.
Balada populară. În comuna Gura Caliţei a fost
descoperită o variantă a baladei populare Corbea, în trecut cântată
pe la hore şi nunţi de către lăutarul Gheorghe Ursaru:
„Şi iar verde de măcriş
Doamne, în ţara de sus,
La temniţa lui Opriş,
Unde-mi şade Corbea închis,
Şade-n apă până-n brâu,
Şi-n noroi până-n ţirloi,
Cu o drăcoaică de şărpoaică,
Cu toţi puii mititei.
Ea atunci cu ce-i hrănea,
Cu sângea de-a lui Corbea ”…3
În comuna Gura Caliţei circulă şi astăzi balada Caliţei, pe
care am prezentat-o în capitolul „Toponimia” şi de la care şi-ar trage
numele localitatea.
Doina. S-a păstrat pe teritoriul comunei un bogat repertoriu
derivat din folclorul literar. Pentru frumuseţea unora dintre cântecele
ce s-au păstrat pe aceste meleaguri, redăm mai jos câteva versuri
dintr-o Doină, culeasă din satul Lacul lui Baban:
„Şi-am zis verde bob năut,
Eu când zic mă duc, mă duc,
Mândrele se strâng buluc,
Ca oile la uluc.
Şi mă-ntreabă und-mă duc,
Eu le zic la Cîmpulung”.
Dintre cântecele populare mai răspândite şi mai îndrăgite de
locuitori, menţionăm: „Cântecul Radului” şi „Foaie verde sălcioară”.
Dansurile. Dintre dansurile populare cu caracter local,
unele se caracterizează printr-o mare originalitate, fineţe şi
sensibilitate. Executarea lor presupune multă supleţe, vioiciune şi
îndemânare. Dintre aceste dansuri populare, pe care locuitorii le
joacă la hore şi nunţi, menţionăm: „Ovreica - Ovreicuţa”, „Dura”,
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„Baraboiul”, „Jianu”, „Ceardaşul”, „Sfredeluşul”, „Hora lui Gheorghe”
etc.
Echipele de dansuri care s-au prezentat cu aceste dansuri,
în trecut,la diferite concursuri locale, raionale, regionale şi judeţene,
s-au bucurat de aprecieri elogioase pentru frumuseţea jocurilor şi
execuţia acestora, primind numeroase premii şi menţiuni. Aproape
toate dansurile populare sunt însoţite de strigături pline de haz.

Tineri la dansuri, în frumoase costume naţionale

4.2.
a.

Etnografia
Nunta
În vremuri nu prea îndepărtate, nu erau de conceput
oficierea cununiei civile şi nunta, fără logodnă. Cu prilejul logodnei,
care avea loc cu un an sau jumătate de an înaintea nunţii, se încheia
de fapt acel legământ, al unirii pentru totdeauna între cei doi tineri.
Logodna, era precedată de vizite între părinţii copiilor, care stabileau
şi averea ce aveau s-o dea ca dar de nuntă tinerilor. Pentru fată se
făcea o foaie de zestre (dota fetei), care cuprindea toate bunurile cei erau date ca zestre de către părinţi. Din păcate nu am descoperit o
asemenea foaie de zestre în comună, şi de mult timp s-a renunţat la
întocmirea acestora. O foaie de zestre extrem de interesantă,
aparţinând Despinei Sîmbotin din comuna Cîrligele, datată 12
ianuarie 1831, ne prezintă profesorul Ionel Budescu în „Monografia
comunei Cîrligele”, comună situată nu departe de Gura Caliţei4.
Nunţile de odinioară, din comuna Gura Caliţei, păstrau unele
datini moştenite de la strămoşi noştri. Astfel, joi era adusul zestrei şi
aranjatul ei în casa mirelui, cu teancul foilor de aşternut pe nelipsita
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ladă de zestre şi cu prosoapele pe pereţi. Fiecare mireasă, căuta săşi expună cât mai vizibil zestrea ce-şi făcuse până la măritiş, în
materie de ţesut, croşetat, cusături în arnici sau lucrări de gherghef.
Sâmbătă seara, flăcăi şi fete, prieteni de-ai mirelui, mergeau
la mireasă şi împodobeau bradul, care a doua zi în timpul nunţii se
bucura de mare cinste, după care se urca în vârful casei mirelui.
După împodobirea bradului, fetele şi flăcăii se încingeau la dans până
noaptea târziu, fiind pentru ultima oară când mireasa putea dansa cu
toţi flăcăii din sat.
Şi astăzi, la unele nunţi din comună, nu se fac invitaţii scrise,
cetăţenii sunt invitaţi la nuntă de vornici (cavaleri de onoare), care
merg prin sate începând de joi cu ploşti din lemn, frumos sculptate şi
împodobite cu flori, pline cu vin din care cinsteau pe toţi trecătorii pe
care-i întâlnesc. Cu acest prilej se adresează urări: „Casă de piatră”,
„Petrecere frumoasă”, etc. şi cetăţenii respectivi se consideră invitaţi
la nuntă.
Duminică dimineaţa, urmează bărbieritul mirelui, în timp ce
unul din muzicanţi cântă o melodie potrivită momentului, după care
se fac pregătirile pentru luarea nunului, pe jos, cu căruţă sau trăsuria
având cai frumos împodobiţi şi în ultimul timp cu automobilele.
Mirele, însoţit de flăcăi, prietenii lui, cu toată muzica, pornesc la naşi.
mire, mireasă şi la naşi se punea şi se mai pune şi astăzi brad în
poartă.
La nuni, indiferent de momentul sosirii, urarea este aceeaşi:
„Buna dimineaţa şi bine v-am găsit sănătoşi!”, apoi cântă muzica
până se adună nuntaşii care să-l însoţească pe mire la cununie. Se
mai cinstesc câteva oale cu vin, cu care ocazie se rostesc urările:
„Noroc, fine!”, „Să trăieşti, naşule!”, în timp ce nuna îşi îmbracă
rochia cea nouă, făcută special pentru nuntă. Când totul este
aranjat, muzica, cu întreg alaiul pornesc la mireasă.
La sosirea convoiului, nuna cu cutia la subsuoară, în care îşi
adusese voalul şi beteala miresei, aleargă cea dintâi ca sa-şi
gătească mireasa. Mireasa se aşează în mijlocul casei, iar nuna o
aranjează ca să fie cea mai frumoasă, încât la masa cea mare, de
seară, muzicantul să-i cânte pe bună dreptate: „Nună mare, nună
mare ai o fină ca o floare”, la care naşul răspunde „am o fină ca o
zână, ştie naşul ce cunună”.
După gătitul miresei, mirele, mireasa, nunii, fetele şi flăcăii,
printre care şi vornicul, ies din casă pentru a juca hora. După
terminarea horei, înainte de plecarea la cununie, nuna mare în
mijlocul curţii, în trăsură sau căruţă, taie în capul miresei un cozonac
în 4 părţi egale, pe care le asvârle în cele patru puncte cardinale.
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Fetele şi flăcăii aleargă, se îngrămădesc să prindă sfertul de cozonac,
având convingea că acei care vor gusta din el se vor căsători în
curând.
Cununia civilă se oficiază la primăria comunei, de către
ofiţerul stării civile sau primar şi, de regulă, cu câteva zile înaintea
nunţii. Urmează felicitările, tinerii căsătoriţi primesc buchete de flori,
se fac fotografii, după care merg cu toţii la o masă sărbătorească.
Cununia religioasă se oficiază, de obicei,
la biserica
parohială, de care aparţine mirele, afară de situaţia când nunta şi
cununia au loc în alt sat.
După cununie, merg spre casa mirelui, unde îşi vor avea
domiciliul. Pe drum, oamenii ieşiţi la porţi aruncă cu găleţi sau cofe
cu apă înaintea mirilor, pentru ca să le fie viaţa plină de bucurii şi
bunătăţi. Socrul mare (tatăl mirelui), iese vesel înaintea mirilor şi îi
primeşte cu bunăvoie şi dragoste. Mireasa, la rândul ei, în semn de
afecţiune, îi toarnă pe mâini apă să se spele şi-i dă să se şteargă un
prosop pregătit în mod special pentru aceasta, care rămâne în
proprietatea socrilor şi pe care-l plăteşte prin darul oferit miresei.
Soacra mare (mama mirelui), aşteaptă tânăra pereche cu dulceaţă
de gutui, sau de struguri şi după ce servesc mirii, o rudă le aruncă
un prosop mare şi frumos după gât şi-i trage în casă, semn că în
viaţa de toate zilele să tragă amândoi ca o pereche, gustând
deopotrivă atât plăcerile cât şi suferinţele.

Nuntă în Gura Caliţei din 31 octombrie 1982
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Nunta continuă cu dans, la care iau parte toţi tinerii, nunii,
socrii, până când se avântă în joc şi cei mai în vârstă. Aproape de
miezul nopţii se pune masa cea mare cu dar, la care participă de
obicei toţi nuntaşii. În timpul mesei celei mari, muzicantul poate fi
auzit cântând:
„Taci mireasă nu mai plânge,
Căci la maică-ta te-oi duce,
Când o face plopul mere
Şi răchita micşunele …”
După ridicarea meselor, muzica cântă de zor îmbiindu-i pe
toţi la joc. Între timp, apar nunii, soacrele şi socrii, care se prind şi ei
în joc. Nunta continuă până dimineaţa şi după ce se strânge darul
de la nuntaşi de către nuni şi miri, pleacă fiecare pe la casele lor.
Părinţilor miresei li se trimite în dar tava cu plăcinte, rachiul roşucinstea miresei, pentru a-şi cinsti vecinii şi prietenii.
Datorită poziţiei mai izolate a comunei, nunta mai păstrează
chiar şi în prezent multe obiceiuri şi datini străvechi, deşi s-a pierdut
mult din fastul şi importanţa ce i se acorda altădată.
Pentru tinerii plecaţi în oraşe, ea se reduce la o simplă
petrecere, care începe sâmbătă şi durează până duminica dimineaţă.
b.

Naşterea
Copiii au constituit din totdeauna bucuria părinţilor.
Candoarea şi inocenţa copiilor, stârnesc şi în prezent preţuirea şi
dragostea celor mari. De aceea, o casă fără copii, este socotită o
casă pustie. Despre naştere s-au păstrat o serie de credinţe şi
obiceiuri. De exemplu: „Femeia gravidă nu trebuie să se uite la
vietăţi urâte, la oameni sluţi, orbi, ologi, căci atunci copilul din
pântece se va naşte cu defecte”. Dacă din întâmplare o femeie
gravidă vede asemenea oameni, îşi schimbă repede privirea şi-şi
scuipă în sân. Mai sunt şi în prezent femei, care mai cred în
asemenea superstiţii, deşi numărul lor este foarte redus.
Naşterea copiilor este un prilej de bucurie şi de petrecere
pentru părinţi. După naştere, mama nu se despărţea de copil, chiar
când avea treburi importante în gospodărie. Mamele îşi luau copiii cu
ele la muncile câmpului, aşezându-i într-o covată, albioară sau chiar
pe câmp pe nişte scutece mai groase. Deasupra copilului înfăşat,
pentru a-i face umbră, se aşeza o broboadă de caşmir, întinsă pe
patru beţe înfipte în pământ, în jurul copilului. Pentru adormit copiii,
se folosea şi se mai foloseşte încă leagănul. Acesta, este pus în
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mişcare cu mâna sau cu piciorul până adoarme copilul, în timp ce
mama îi cântă:
„Nani, nani, puiul mamii,
Vino peşte de mi-l creşte,
Şi tu Doamne, de-l adoarme …”
c.

Moartea
Sfârşitul vieţii, moartea, provoacă în majoritatea cazurilor,
durerea sfâşietoare, de neconsolat, a celor apropiaţi. Aceste clipe de
cumplită întristare sunt momente de adâncă reflecţie pentru rude,
prieteni şi consăteni, care realizează parcă dintr-o dată că multe
lucruri sunt deşarte în viaţa unui om, că ceea ce rămâne în urma sa
sunt faptele sale bune, păstrate în amintirea urmaşilor.
Au apărut unele obiceiuri legate de acest moment: „Morţii nu
trebuie îngropaţi luni, ca să nu moară şi alţii din casă”, sau „cele trei
zile cât e mortul în casă, să nu intre pisica sau câinele, că de va trece
pe sub masa pe care este aşezat mortul, acela se va face strigoi” etc.
La priveghiul mortului, în special pentru cei în vârstă, cei
prezenţi participă uneori la diferite jocuri, obicei moştenit credem de
la strămoşii noştri geto – daci, la care priveghiul era un prilej de
bucurie, întrucât credeau că sunt nemuritori.
Priveghiul este pentru rudele apropiate si pentru prieteni un
moment de reculegere, de tristeţe, care variază si în funcţie de
vârsta celui dispărut. De obicei nu se boceste noaptea, rudele
depănând în şoapta amintiri din viaţa celui mort.
Deosebite sunt şi bocetele din timpul zilei sau de la
înmormntare. Nu sunt bocitoare specializate şi nu se folosesc bocite
creiate dinainte. Bocitele sunt creaţii spontane, care redau scene din
viaţa celui decedat, momente şi întâmplări care exprimă durerea
celor rămaşi pentru pierderea fiinţei iubite. Acestea sunt pline de
duioşie , prin exprimarea aproape cântată şi adeseori cele ce bocesc
invocă şi plâng morţii lor plecaţi mai înainte, care sunt chemaţi să-l
primească şi să-l conducă pe cel jelit pe căile de dincolo de
mormânt.
Dupa înmormântare urmează pomenirile de o săptămână, de
şase săptămâni (patruzeci de zile), de şase luni, un an şi de
dezgropare la şapte ani cu rudele şi prietenii celui pomenit. Cu
privire la dezgroparea morţilor după şapte ani, suntem de părere că
este mai degrabă un obicei barbar, care nu corespunde doctrinei
creştine şi a fost impus probabil de lipsa locurilor din cimitire.
Obiceiurile românilor sunt, prin urmare, foarte vechi, unele
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datând de la începuturile istoriei poporului român iar altele sunt
moştenite fie de la strămoşii noştri geto-daci, fie de la romani.
d.

Dansurile.
Jocul, trăsătura dominantă a copilului, îl însoţeşte pe om
până la moarte. Am putea spune chiar că omul mai întâi a jucat, apoi
a vorbit şi a cântat. După primii săi paşi, mişcările ritmice din mâini şi
picioare, anunţă predilecţia sa nativă pentru dans.
Aproape în toate satele din comună, în decursul vremurilor,
se organizau hore în zile de sărbătoare, după amiaza. Era un prilej
de delectare şi veselie nu numai pentru tineri dar şi pentru cei
vârstnici, care veneau să privească şi să tăifăsuiască în voie. Era o zi
mare pentru fata sau flăcăul care se prindeau pentru prima oară în
horă. Veneau părinţii, neamurile, prietenele şi prietenii să-i privească
şi să-i încurajeze.
Aşa se desfăşurau până nu demult horele în localităţile
comunei Gura Caliţei, care constituiau adevărate clipe de distracţie şi
de revărsare a tinereţii şi veseliei.
Cei mai în vârstă se gândesc cu nostalgie la farmecul horelor
de altă dată, pentru că în prezent chiar dacă se mai organizează câte
o horă într-un sat sau altul din comună, aceasta nu mai păstrează
vechile tradiţii.
În prezent horele sunt abandonate, tinerii preferând să se
distreze la discoteci, cea mai cunoscută fiind aceea din Gura Caliţei.

Dansuri cu preşcolari, în costume naţionale
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e.

Tipuri de case
Încă din vremuri îndepărtate, toţi locuitorii comunei şi-au
avut bordeiul sau căsuţa lor. Era de neconceput ca cineva să stea cu
chirie, acest cuvânt fiind necunoscut pentru ei.
Grija de căpetenie a flăcăului, până a se însura, era să-şi
facă mai întâi casă, obicei care se mai păstrează încă şi astăzi, într-o
anumită măsură. Se exceptează cazul când fata, fiind singură la
părinţi, avea casă şi trebuind să-şi ajute părinţii bătrâni şi nu-i putea
părăsi. Flăcăul care se căsătorea cu o asemenea fată, era ironizat de
regulă de consătenii săi, care-i spuneau că s-a măritat.
Când un flăcău mergea să peţească o fată, adică să o ceară
de nevastă, primul lucru pe care-l întreba tatăl fetei, era dacă are
casă. Dacă nu avea casă, acest fapt nu era privit cu ochi buni.
Aşa cum spun bătrânii, până la reforma agrară din 1864,
majoritatea oamenilor locuiau în bordeie, construite pe moşiile
boiereşti sau mănăstireşti, compuse dintr-o singură cameră, al cărui
acoperiş era susţinut de doi stâlpi, unul la intrare şi altul la spatele
bordeiului, cu grinda la mijloc, acoperit cu pământ sau coceni. Cu
timpul ele au evoluat, ajungându-se la bordeiele cu 2 camere şi o
mică săliţă între ele, îngropate în pământ până la ferestre, având
drept geam în loc de sticlă, piei de vite răzuite sau băşici de porc.
După 1864, când ţăranii au fost împroprietăriţi cu locuri de
casă, aceştia au început să-şi construiască case din piatră cu două
camere, o săliţă între ele şi un chiler. Drept temelie, se folosea tălpi
groase din stejar, sprijinite la colţuri pe ţăruşi bătuţi în pământ şi în
rest pe pietre. Pe aceste tălpi se fixau garduri de nuiele între
amânare şi paiante, care erau încărcate apoi cu pământ şi tencuite
cu un strat de lut amestecat cu bălegar şi paie. Acoperişul erau de
obicei în patru ape, din şindrilă. Locuinţele aveau în faţă, spre drum
o prispă de pământ pe care serile sau în zilele de sărbătoare ţăranii
se adunau şi stăteau de vorbă. Casele erau construite în mijlocul
ogrăzii, fiind orientate cu faţa spre sud, pentru a evita îndeosebi
iarna vânturile puternice dinspre nord. Din cele două camere, una
era camera de primire a oaspeţilor, iar cealaltă era folosită ca
dormitor. Mai târziu au apărut două chilere, unul folosit pentru
bucătărie, iar în celălalt se depozitau diferite lucruri, eventual
butoiaşe cu vin şi ţuică.
Pardoseala caselor era din pământ, abia mai târziu cei mai
înstăriţi au început să folosească scândură pentru a bate duşumele.
Camerele erau mobilate sumar.
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Casă din lemn şi lut, acoperită cu şindrilă, cu temelie din piatră, de
la inceputul sec XX din satul Cocoşari. Foto C, Bălan 2010

Paturile erau confecţionate în gospodărie, din scânduri,
aşezate pe patru ţăruşi, bătuţi în pământ şi acoperite cu rogojini sau
preşuri. Mobilierul mai cuprindea o masă de lemn rotundă cu trei
picioare scurte, pe care se servea masa, o lampă mică, o cofă de apă
după uşă şi o ladă pentru depozitatul mălaiului. În camera de
oaspeţi, se păstra lada de zestre. Într-un cui de lemn se agăţau
lucruri de-ale nevestei iar în altul de-ale bărbatului. În curtea, se
găsea un coteţ al păsărilor şi mai rar coteţul porcului. În ogradă, se
mai putea întâlni câţiva pomi fructiferi, cei mai răspândiţi fiind
prunul, nucul, mărul şi cireşul, care produceau fructe pentru familie
şi ţineau umbră vara, în zilele călduroase. Dacă mai adăugăm la
acestea şi nelipsitul câine, avem o imagine aproape completă despre
gospodăria unui ţăran sărac din satele comunei.
La cei înstăriţi, pardoseala era din scânduri, acoperită cu
covoare. Prispa era împrejmuită spre exterior cu scânduri frumos
lucrate şi cu coloane din lemn. Paturile erau acoperite cu saltele din
paie sau lână, care înlocuiau rogojinele. Peretele din dreptul patului
era acoperit cu covoare sau scoarţe ţărăneşti. În unele case se
găseau şi oglinzi lângă pat sau sprijinite de peretele dinspre drum.
Mesele mici ale ţăranilor săraci sunt înlocuite cu mese înalte
, cumpărate de la oraş. Pe patul din camera de oaspeţi se găseau
teancuri de scoarţe bătrâneşti, covoare, perne etc, ca o mărturie a
vredniciei gospodinei sau a fetei ce-şi aştepta peţitorul. În curte avea
fânăria, un şopron pentru adăpostul animalelor şi câte o cramă
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pentru butoaie. Pomii roditori, înconjurau grădina cultivată cu
legume, cartofi şi porumb.
Şi astăzi pot fi văzute asemenea gospodării în comuna.

Casă construită în anul 1938 în Lacul Baban.foto C.Bălan 2008

Au apărut însă şi case construite din cărămidă cu trei şi mai
multe camere, acoperite cu tablă zincată. Exteriorul multor locuinţe
este lucrat în ciment, ornamentat cu diferite modele, vopsit cu
vinarom sau cu vopsea. Tâmplăria vopsită în culori deschise
sugerează linişte şi bunăstare. În interior, camerele sunt frumos
mobilate cu studiouri, recamiere, şifoniere, sufragerii, mobilă de
bucătărie, biblioteci etc.. În multe gospodării este prezent aparatul
de radio, televizorul şi în unele cazuri automobilul.

Casă construită după anul 2000 în satul Lacul Baban,Costinoaia
(Foto C.Bălan 2010)
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Gospodărie, construită după revoluţie în Plopu. Foto C.Bălan 2010

După 1990 foarte mulţi tineri şi chiar locuitori mai în vârstă,
au plecat la muncă în Turcia, Italia, Spania, etc. Cu banii câştigaţi şiau construit adevărate vile cu 2 – 3 etaje cu multe camere, pe care
unii nu le-au terminat nici până astăzi.
f.

Hrana
În trecut, în zilele obişnuite, fasolea, cartoful, prunele
uscate, loboda, ştevia, mămăliga, varza şi murăturile erau alimentele
de bază ale locuitorilor din comuna Gura Caliţei. Gospodarii care
aveau câte o vacă mai aveau la masă brânză, lapte şi unt. Cumpărau
adesea şi peşte proaspăt de la negustorii ambulanţi de prin sate, pe
care îl frigeau şi îl consumau cu ardei sau usturoi. Primăvara şi vara
în alimentaţia locuitorilor predominau urzicile, ceapa, ştevia, loboda,
cartoful şi fasolea. Iarna mâncau mai bine deoarece îşi tăiau purcelul
, crescut cu destulă greutate, iar vara când munceau mai mult aveau
mâncare mai puţină cu valoare nutritivă redusă.
Astăzi, ca urmare a creşterii bunăstării şi nivelului de trai al
tuturor cetăţenilor şi populaţia comunei Gura Caliţei se bucură de
condiţii mai bune de hrană. Brutăria şi magazinele săteşti
aprovizionează locuitorii cu pâine proaspătă, diferite preparate din
carne, peşte, legume etc. După 1990, magazinele private din
comună, destul de numeroase, oferă sortimente foarte variate de
produse, caracteristica esenţială a economiei de piaţă.
g.

Portul
Portul tradiţional a dispărut aproape cu totul datorită
influenţei oraşului. Bărbaţii poartă haine asemănătoare celor de la

136

oraş, cizme, ghete ori pantofi, iar femeile rochii de stambă, pantofi,
sandale, ciorapi de mătase, etc.
Iarna bărbaţii poartă pe cap căciuli din blană de miel, iar
vara pălării sau umblă cu capul descoperit. În trecut, purtau cămăşi
lungi din pânză albă de in ţesută-n casă, şi costume din stofe de
casă din lână toarsă, ţesută şi dată la piuă. Vara ieşeau la muncă în
cămăşi, izmene, tot de pânză, veste şi cu picioarele goale. Bărbaţii
cât şi femeile purtau iarna opinci confecţionate din piele de porc.

Un dac cu soţia, coborât de pe columna lui TRAIAN
Radu Bălăjel cu soţia din Lacul Baban
Foto prof. Nicolae V.Bălan la 5 august 1967, în Lacul-Baban

Femeile purtau în zilele de lucru fustă lungă din caşmir negru
şi cămăşi din pânză de in sau cânepă, pe care erau ţesute diferite
modele, iar pe cap îşi punea basma sau tulpan. În zilele de
sărbătoare, femeile purtau cămaşă cu altiţă numită şi „iie”, fotă din
postav ţesută din lână cu modele longitudinale de culori diferite. Pe
sub fotă purtau poale cu dantelă. Erau încinse cu bete pe care erau
cusute motive naţionale şi paiete (fluturi), care se terminau cu canafi
(ciucuri) şi mărgele. Pe cap purtau tulpan alb cu dantelă sau mărgele
pe margină.
h.

Fizionomia şi caracterul locuitorilor
În majoritatea lor, bărbaţii, sunt de statură mijlocie, bine
făcuţi, cu fizic plăcut, musculoşi şi rezistenţi. Femeile sunt frumoase
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şi foarte frumoase, cu faţa plină şi rotundă şi cu ochii vioi şi corpul
bine proporţionat.
Pe vremuri, bărbatul se căsătorea după ce trecea de 30 de
ani şi avea serviciul militar satisfacut. După cum se remarcă din
recensământul din 1838, între soţi era o mare diferenţă de vârstă
care ajungea uneori la 20 – 25 ani, bărbatul fiind întotdeauna mai în
vârstă.

Dacul mândru, frate cu codru,Nicolae Stancea din Bălaneşti
Foto prof. Nicolae V. Bălan la 11 iulie 1971.

În prezent tinerii care se căsătoresc sunt de vârstă apropiate
şi cu profesii asemănătoare.
Ţăranul a fost întotdeauna harnic, respectuos şi cinstit.
Dădea dovadă de o extraordinară răbdare şi rezistenţă în faţa
necazurilor şi greutăţilor vieţii. Cuvântul dat de el era sfânt şi valora
mai mult decât un act scris. Împrumuturile pentru diferite nevoi,
erau înapoiate la termenul stabilit, fără nici un fel de intervenţie. La
judecăţi apelau numai cei care aveau bani de risipit. Printre săteni
circulă şi astăzi expresia:”Decât o judecată dreaptă mai bine o pace
strâmbă!”.
Nu putem trece cu vederea inteligenţa nativă a ţăranului,
agerimea minţii şi umorul înnăscut al unora, valorificat din plin la
petreceri, nunţi şi munci agricole, cu care s-ar mândri oricare actor.
Poate cea mai importantă din cununa de virtuţi a ţăranului este
proverbiala sa ospitalitate. Într-adevăr, el nu ezită să scoată ce-i mai
bun din avutul său pentru a-şi primi şi ospăta musafirii.
Opinia publică avea şi mai are încă un rol important în viaţa
satului, poate şi datorită faptului că orice veste rea sau bună trece
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repede de la un capăt la altul al satului, stârnind după caz, laude sau
critici aspre. De aceea, fiecare se ferea să facă lucruri rele pentru a
nu intra în gura satului, „pe care nici pământul n-o astupă„.
Astfel cei care erau prinşi furând găini erau plimbaţi de
poliţai prin toată comuna cu o găină legată de gât, având şi o
pancartă pe care scria: Cine-o face ca mine,ca mine să păţească!
fiind ironizaţi şi jigniţi de locuitorii comunei.
4.3.
a.

Învăţământul
Începuturile învăţământului în comuna Gura Caliţei
Pentru prima dată, învăţământul public la sate în Muntenia,
a fost organizat în anul 1838. Dintr-o adresă a Înaltului Deparament
din Lăuntru cu nr. 117 din 24 ianuarie 1838 către Eforia şcoalelor ,
rezultă că urma să se întocmească „şcoli prin care toate satele dintracest principat (Ţara Românească), potrivit cu legiuirea din
Regulamentul Organic”5.
Potrivit aceleaşi adrese, cei care erau datori să-i înveţe
slovele pe copiii satelor erau cântăreţii bisericeşti 6. Printr-o circulară,
Departamentul din Lăuntru cerea ocârmuitorilor de judeţe ca „în fieşi
care sat se va ţinea pe lângă preot şi un cântăreţ, care-le va primi
deosebit de doue chilie de bucate pe fieşi care an şi câte lei duoi de
fieş care enoriaş, sătean, plătindu-se unul la Sf. Gheorghe şi
celălălalt la Sf. Dumitru, va fi însă dator acest cântăreţ să înveţe
copiii satului carte şi cântări …”7.
Întrucât învăţământul sătesc se afla la începuturile sale, nu
existau încă localuri construite special pentru şcoli, de aceea
cursurile şcolare urmau să se ţină în diferite case particulare,
încăperea respectivă să fie potrivită cu numărul şcolarilor şi să nu
vateme sănătatea acestora 8. Pentru viitor, autorităţile judeţeane
trebuiau să „chibzuiască mijloacele pentru clădirea unor încăperi
întradins pentru aceasta” 9.
Ţăranii tineri , cântăreţi sau feciori de popă, frecventau nişte
cursuri în oraşul de reşedinţă al judeţului o perioadă de timp, pentru
a căpăta cel puţin o minimă pregătire necesară viitoarei lor misiuni,
deloc uşoară şi apoi erau „ sloboziţi prin satele judeţului destoinici
de a deschite şcoala şi preda învăţătură copiiilor sătenilor” 10.
Cursurile şcolare se ţineau cu copiii ţăranilor numai în
perioada de iarnă, adică de la 1 noiembrie şi până la sfârşitul lui
martie urmând ca în celelalte luni să-şi ajute părinţii la muncile
pământului 11.
Nici vârsta şcolarilor şi nici durata cursurilor nu era limitată la
un număr oarecare de ani, după cum nici materia de învăţământ nu
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era împărţită pe clase. Învăţământul se făcea pe cărţile bisericeşti,
cei mai buni elevi având perspectiva de a deveni dascăli când
apăreau asemenea posturi.
Din listele trimise de profesorul A. Fortunatu către Eforia
Şcoalelor, aflăm care erau materiile de învăţământ care se studiau la
şcolile săteşti. Menţionăm dintre acestea: manual de citire partea I şi
a III-a, gramatici, manuale de silabism, partea I, partea a II-a şi
partea a III-a, manuale de istoria sfântă, catehisme, abecedare
mici, manuale de geografie, cartea pentru vindecarea bolilor la vite,
broşuri de vocabular francezo – român, algebra, geometrii, culegeri
de feluri de scrisoare, manuale de rugăciuni 12.
Într-un tabel cu satele din Rîmnicu – Sărat, în care urmanu
să se deschidă sau chiar îşi începuseră activitatea şcolile, din 3
noiembrie 1839, aflăm trecut şi satul Lacul lui Baban, singurul din
actuala comună Gura Caliţei, având ca învăţător pe Matei Bentea 13.
Prin urmare, primii paşi spre lumina şi înţelepciunea cărţilor
se fac în această comună încă din anul 1838. În legătură cu anul
înfiinţării şcolii din Lacul lui Baban sunt necesare câteva precizări.
Astfel, V.A. Urechia, bun cunoscător al învăţământului public de la
sate din Muntenia secolul al XIX-lea, ne asigură în „Anuarul general
al instrucţiunii publicie pe anul şcolar 1864 - 1865”, apărut sub
direcţiunea sa în 1868 că „Şcoala din Lacul lui Baban (Constandoiu) a
fost înfiinţată în anul 1838”. Pe de altă parte „Lista de candidaţi
socotiţi destoinici a deschide şcoli în satele lor” mai sus citată, din
noiembrie 1839, trimisă de ocârmuirea judeţului Slam Rîmnic Marii
Vornicii din Lăuntru, are în preambulul său menţiunea că: „cei mai
mulţi au şi început predarea învăţăturii copiilor” 15. Până aici nu
apare nici o contradicţie, întrucât este foarte posibil ca activitatea
şcolară a acestui candidat să fi început în anul 1838. Dintr-o altă listă
generală, cu toţi candidaţii şcolilor comunale din judeţul Slam
Rîmnic, datată 5 martie 1845, trimisă de profesorul Şcolii Normale
din Focşanii – Munteni, A. Fortunatu, Eforiei Şcoalelor, rezultă că
primul învăţător al şcolii Lacul lui Baban, Matei Bentea, şi-a început
activitatea pe 22 august 1839, dată care este menţionată în rubrica
„Băgări de seama – intrarea în slujba”16.
Între aceste date nu este decât o contradicţie aparentă,
deoarece chiar dacă acest învăţător a intrat în slujbă abia în 1839, ca
urmare a circularei Departamentului din Lăuntru către ocârmuirile de
judeţe, de la alegerea localului în care va funcţiona şcoala ca şi a
candidatului care să frecventeze cursurile pregătitoare în reşedinţa
din jud. Slam Rîmnic, Focşanii – Munteni, s-a făcut în anul 1838.
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Deci se poate considera, pe bună dreptate, anul 1838 ca an al
înfiinţării Şcolii din Lacul lui Baban.
În anii următori, învăţământul sătesc în comuna Gura Caliţei
continuă să se dezvolte. La 5 decembrie 1840, ocârmuirea judeţului
Slam Rîmnic, trimitea Marii Vornicii din Lăuntru lista şcolilor săteşti
Poienile, Raşca unită cu Dealul Lung, Gura Caliţei cu Dragosloveni şi
Lacul lui Baban care erau nesăvârşite, adică localurile acestor şcoli
mai aveau nevoie de reparaţii, sobe, geamuri şi bănci pentru a oferi
condiţii mai bune de învăţătură copiilor de ţărani 17.
În anul 1846, şcolile publice funcţionau în toate satele
comunei, în care primii învăţători învăţau copii sătenilor să scrie şi să
citească, deschizând noi orizonturi spre cultură şi civilizaţie pentru
cetăţenii acestor localităţi 18.
Tablă (tabel) pentru plata învăţătorilor pe trimestrul
iulie – august şi septembrie 1846.
Plasa Marginii de sus
Numele
învăţătorilor

Denumirea satelor

Numărul
enoriaşilor

Matei Bentea
Ioan Petrea
Tudorache
Dumitru
Radu Cozma

Lacul lui Baban
Dealul Lung + Peletic
Gura Caliţei
Dragosloveni
Poienile

48
54
55
104
58

Bani ce li
se cuvine
să
primească
24 lei
27 lei
79 lei
29 lei

Deci patru învăţători din cei 101 care funcţionau în
totalitatea şcolilor din judeţul Slam Rîmnic îşi desfăşurau activitatea
în satele comunei Gura Caliţei 19. Multe dintre satele fostului judeţ
Slam Rîmnic, în care existau şcoli încă din 1846, ca de exemplu
Andreiaşu, Broşteni, Bonţeşti şi altele, se găsesc în prezent pe
teritoriul actualului judeţ Vrancea, de aceea ne surprinde afirmaţia
din ultima lucrare, de altfel foarte documentată, a lui C.
Constantinescu Mirceşti ”Vrancea arhaică”, apărută recent, că prima
şcoală sătească din Vrancea a fost înfiinţată la Vidra în 1855 de către
Aurel Cotea, fost participant la Revoluţia din 1848 20.
Probabil că autorul se referă la prima şcoală sătească din
Vrancea, care şi-a reluat activitatea în anul 1855, ştiut fiind faptul că
în anul 1848 şcolile săteşti au fost închise.
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În pofida unor greutăţi, învăţământul public sătesc din
Muntenia continuă să se dezvolte până în anul 1848.
Munca de pionierat a învăţătorilor, de răspândire a ştiinţei
de carte la proporţii naţionale, a avut urmări inestimabile. Primă şi
cea mai importantă consecienţă a acestei nobile activităţi a fost
ridicarea culturală şi morală a satelor, cultivarea simţului civic al
ţăranilor cu urmări pozitive directe în mai buna gospodărire a
sătenilor şi localităţilor.
În anul 1848, învăţătorii satelor şi-au adus o contribuţie
importantă la răspândirea ideilor revoluţionare, fiind folosiţi în acest
scop de guvernul revoluţionar. Cazul profesorului Scarlat Turnavitu,
participant la revoluţia din 1848 şi pedepsit cu 7 ani de galere, este
sugestiv din acest punct de vedere 21.
Trăind în aproape aceleaşi condiţii ca şi majoritatea
locuitorilor de la sate, cu lefile plătite cu întârziere şi umiliţi adesea
de comportarea boierilor şi arendaşilor, învăţătorii satelor au aderat
la ideile revoluţiei văzând în aceasta singura cale de a scăpa din
sărăcia în care se zbăteau.
Ca măsură de represalii, după 13 septembrie 1848, şcolile
săteşti au fost închise iar învăţătorii acestora destituiţi. Eforia
Şcoalelor reînfiinţată la 27 septembrie 1848, poruncea la 10 ianuarie
1849, cîrmuirilor de judeţe, ca toate şcolile să fie sigilate cu întreg
mobilierul înlăuntru şi să nu fie folosite de aici înainte vreo altă
locuinţă, iar la 20 mai 1849, revenea cu aceeaşi poruncă 22.
Hotărârea Eforiei Şcoalelor a constituit o grea lovitură dată
şcolilor săteşti, care în ciuda greutăţilor, înregistraseră progrese
remarcabile: se pregătiseră învăţători , se construiseră localuri, se
editaseră manuale, se procurase mobilier, frecvenţa elevilor se
îmbunătăţise, toate acestea într-un timp relativ scurt.
Evoluţia societăţii româneşti şi dezvoltarea statului modern
cereau mulţi oameni cu ştiinţă de carte, de aceea la scurtă vreme
după înfrângerea revoluţiei, apar tot mai evidente preocupările
oficiale pentru reorganizarea învăţământului naţional.
În actuala comună Gura Caliţei, şcolile săteşti se redeschid în
anul 1856. Într-un tabel din acest an, sunt menţionate numele
satelor, proprietarilor şi numărul familiilor ce contribuiau cu 20 parale
la organizarea şcoalelor săteşti. Sunt menţionate şi satele din
comuna Gura Caliţei, dovadă că se punea problema redeschiderii
şcolilor săteşti 23.
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Nr
crt

Denumire
a satului

8.
9.

PLASA MARGINII DE SUS
Familiile contribuitoare
Bărbaţi

Privilegiaţi

Total

Gura Caliţei
Lacul Baban

63
72

2
-

65
72

10.
15.

Poienile
Dealul Lung

57
60

1
-

58
60

16.

Peleticul

87

-

87

Numele
proprietarilor

Mincu Pavel
Dincă, Iancuz,
Alecu şi Matache
Borănescu
Alecu Cotrescu
Logofătul A.
Plaino
Idem

La 11 ianuarie 1857, caimacamul Alexandru Ghica, fostul
domnitor al Munteniei, în timpul căruia se instituise învăţământul
public la sate, va da ofisul nr. 12, de redeschidere a şolilor săteşti 24.
Învăţământul din comuna Gura Caliţei, are aşa cum am
văzut, un trecut îndelungat, prima şcoală publică înfiinţându-se în
această localitate rurală încă din anul 1838.
b.

Şcoala Lacul lui Baban
În satul Lacul lui Baban, sat de reşedinţă a fostei comune
Lacul lui Baban, învăţământul public a fost organizat, aşa după cum
arătam, încă din 1838 25.
Primul învăţător al şcolii a fost Matei Betea, care după ce a
urmat cursurile pregătitoare din Focşanii – Munteni, reşedinţa
judeţului Slam Rîmnic, în iarna 1838 – 1839, organizate de
ocârmuirea judeţului cu candidaţii socotiţi destoinici a deshide şcoli în
satele lor 26, şi-a început efectiv activitatea pe 22 august 1839 27.
Acest tânăr era originar din satul Dealul Lung, fost probabil
cântăreţ bisericesc şi avea în 1838, vârsta de 28 ani. Descendenţi ai
acestei familii, astăzi dispărută, au trăit spre începutul secolului al
XX-lea. Şi în present, un loc situat între satele Lacul lui Baban şi
Dealul Lung se numeşte “la moară la Bentea”, loc pe care, spun
bătrânii, a fost o moară aparţinând acestei familii.
Încăperea în care se desfăşurau cursurile şcolare era destul
de spaţioasă, având 10,50 m lungime şi 4,75 m lăţime 28, oferind
condiţii bune de învăţătură copiilor.
În anul 1845, figurează ca învăţător la şcoala Lacul lui
Babanu tot Matei Bentea, fiu de birnic, în vârstă de 36 ani, însurat 29.
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Într-un tabel cu plata învăţătorilor pe lunile iulie, august şi
septembrie 1846, este trecut şi învăţătorul Matei Bentea cu un
salariu de 24 lei 30, ce funcţiona la aceeaşi şcoală.
El a funcţionat la Şcoala Lacul lui Baban până în anul 1848,
când şcolile publice săteşti au fost închise şi învăţătorii destituiţi
pentru activitatea lor revoluţionară. Într-adevăr , în statul de plată al
învăţătorilor pe ” trimestrul de ianuarie 1848” este trecut în dreptul
Şcolii Lacul lui Baban, învăţătorul Matei Bentea cu suma de 26 lei 31.
Învăţătorul Matei Bentea a funcţionat aproape 10 ani la
şcoala Lacul lui Baban, din 1838 până în 1848. Datorită muncii sale
de pionierat, poate fi considerat pe drept, ctitorul acestei şcoli.
După unirea din 1859 şi după votarea Legii Instrucţiunii
Publice în anul 1864, sub domnia lui Al.I. Cuza, învăţământul din
România cunoaşte o puternică dezvoltare, datorită faptului că
invăţământul primar devenea obligatoriu şi gratuit.
Încă din anul 1857, un număr de 72 de familii de ţărani şi
proprietarii: Dincă, Iancu, Alecu şi Matache Borănescu erau obligaţi
să contribuie cu câte 20 parale pentru organizarea şcolilor săteşti 32.
Nu peste mult timp, la 3 noiembrie 1859, este numit ca
învăţător la şcoala din satul Lacul lui Baban Toader Bezea, care avea
ca studii două clase primare şi vârstă de 46 ani 33.
La 1 septembrie 1861, figura ca învăţător la aceeaşi şcoală
tot Toader Bezea, cu salariul trimestrial de 150 lei 34. Cursurile şcolii
erau frecventate în anul şcolar 1863 – 1864 de 28 de elevi 35.
În anul şcolar 1864 – 1865, comuna Lacul lui Baban avea
306 familii. Populaţia şcolară era după cum urmează: clasa I – 14
elevi; clasa II-a – 5 elevi; clasa a III-a – 2 elevi; clasa a IV-a nici un
elev, în total 21 elevi. Activitatea şcolii era condusă de acelaşi
învăţător Toader Bezea 36.
Corpul de inspectori ai Revizoratului Şcolar al judeţului
Rîmnicu Sărat, era format din inspectorii C. Grădişteanu, Alexe
Fortunatu, C. Argetoianu şi M. Ionescu 37.
În această perioadă, şcolile nu erau întreţinute de către stat,
ci de către locuitorii satelor respective. Datorită acestui lucru, cat şi
lipsei de învăţători, şcolile din comuna Gura Caliţei nu vor funcţiona
în mod permanent, ci cu întreruperi. Astfel, la 20 ianuarie 1876,
postul de învăţător de la Şcoala Lacul lui Baban era vacant, urmând
să fie ocupat după concursul ce se va organiza pentru ocuparea
posturilor vacante la R. Sărat 38.
Şcoala Lacul lui Baban îşi reia activitatea în anul şcolar 1876
– 1877, având un efectiv de 20 elevi 39.
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Extraordinar de importantă şi de relevantă pentru modul
cum funcţionau şcolile săteşti în ultimul pătrar al secolului al XIX-lea,
este scrisoarea locuitorilor din satul Lacul lui Baban, datată, 12
decembrie 1887, adresată ministrului instructiunii publice şi cultelor.
După o prezentare generală a comunei, a ocupaţiilor locuitorilor şi a
veniturilor lor modeste, ei arată că nu au cu ce construi un local de
şcoală şi nici cu ce plăti slujbaşii primăriei şi învăţătorul 40. Dar în
continuare, să dăm cuvântul locuitorilor, exprimat atât de plastic în
susnumita scrisoare: “Cele două comuni vecine menţionate mai susu
(Dealul Lung şi Odobasca) nu avutu niciodată şcoală, a noastră
(Lacul lui Baban) însă a avutu o mică odăiţă în localu primăriei (azi
ocupată de percepţie) unde din cîndu în cîndu la cite doi şi trei ani, a
venitu cite patru, cinci luni cite un învăţător, care neavându localu şi
nici neavându comuna de unde îl plăti regulatu a plecatu, scoţânduşi din urmă leafa cu judecata, aşa că din 1884 nu a mai venitu nici
un învăţător” 41.
Aşadar, şcoala nu mai funcţiona din anul 1884. Aşa stand
lucrurile, locuitorii cereau în cuvinte meşteşugite ca ministrul să le
repartizeze o sumă de bani din fondul Stroiescu (donaţiune făcută cu
scopul de a se ridica şcoli în comunele rurale), pentru ridicarea unui
local de şcoală unde ar fi putut învăţa , propuneau locuitorii, alături
de copiii din Lacul lui Baban şi cei din comunele Dealul Lung,
Odobasca şi Andreiaşu. Scrisoarea este semnată de I. Georgescu,
Mihalache Petrea, N. Buharu, N. Cosma şi Petrea Buharu 42.
Rezoluţia ministrului a fost următoarea: “Fondul Stroescu
fiind utilizat nu se poate aproba cererea” 43.
Deci şcoala continuă să funcţioneze în localul primăriei, fiind
printre acele şcoli rurale, care erau întreţinute de către comună, de
aceea va funcţiona cu intermitenţe.
Pentru anul şcolar 1894 – 1895, figurează ca învăţător la
şcoala din satul Lacul lui Baban, preotul P. Mărculescu, plătit, aşa
cum reiese dintr-un stat de plată a învăţătorilor pe luna februarie
1895, cu 63 lei lunar 44. După o mică întrerupere, şcoala îşi reia
activitatea, avându-l ca învăţător în anul şcolar 1895 – 1896 pe Marin
Petrescu, ce primea o leafă de 90 lei pe lună 45. Îi urmează în viitorul
an şcolar G. Negulescu 46.
Din 1898 până în anul 1901, a funcţionat neîntrerupt la
această şcoală învăţătorul Dumitru Malama, suplinitor, absolvent a
cinci clase liceale 47. Şcoala era mixtă fiind frecventată de 85 elevi
din 1899 48. Dintre aceştia 56 erau băieţi şi 29 fete.
Acestuia, îi succede în anul şcolar 1901 – 1902, învăţătoarea
Maria P. Popa, divorţată de soţul său, numită înainte de divorţ Maria
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P. Ionescu 49. În anul şcolar 1904 – 1905, cursurile şcolii erau
frecventate de 75 elevi, 55 de băieţi şi 20 de fete, fiind promovaţi la
sfârşitul anului şcolar doar 34 de elevi 50.
În perioada 1903 – 1905 a funcţionat în această şcoală
învăţătorul Gheorghe Codreanu 51.
În 1907, funcţiona ca învăţător la şcoala din Lacul lui Baban,
Nicolae C. Rafael, participant la răscoala din 1907, care după
reprimarea răscoalei şi-a părăsit postul, fiind pus sub urmărire 52.
Ministerul numeşte în postul rămas vacant, începând cu 15
martie 1907, ca învăţător suplinitor pe N. Codreanu 53, care va
funcţiona la această şcoală până în anul 1910, când se va retrage ca
funcţionar la Rîmnicu Sărat.
Între anii 1910 – 1914, figura ca învăţătoare titulară la
această şcoală Paulina Bălteanu, văduvă cu 4 copii. Aceasta, care
călătorise prin Europa, vizitând printre alte mari oraşe şi Viena, i-a
învăţat pe copii, în afara tainelor scrisului şi cititului, multe jocuri
şcolare, foarte gustate de elevi, printre care “zanga, zanga, Nelli”,
aduse de la Viena 54.
După transferarea sa la şcoala din Dealul Lung îi urmează la
post, între anii 1914 – 1916, învăţătoarea suplinitoare Eleonora
Donescu, originară din oraşul Râmnicu Sărat. Şcoala continuă să
funcţioneze într-o încăpere a primăriei. Învăţătorul era şi dirigintele
acesteia (director), răspunzând atât de activitatea instructiv educativă a elevilor, cât şi de gospodărirea şcolii. Toată perioada,
şcoala a funcţionat cu un singur post. În anul şcolar 1916 – 1917,
şcoala n-a funcţionat din cauza războiului şi a ocupării comunei de
către trupele germane.
În anul şcolar 1917 – 1918, şcoală şi-a reluat activitatea, sub
regimul ocupaţiei germane, într-o sală de clasă improvizată, în casa
lui Ioniţă Bîtculescu. Sala de clasă era deteriorată. Funcţiona ca
învăţător tânărul Stan Modreanu, originar din Caiata, care făcea
naveta o dată pe săptămână acasă, plecând sâmbăta după – amiază
şi revenind luni dimineaţă55. După plecarea sa îi urmează învăţătorul
Al. Chiriţă. Şcoala era frecventată de 61 de elevi: clasa I – 36 de
elevi; clasa a II-a – 6 elevi; clasa a III-a – 7 elevi; clasa a IV-a – 8
elevi; clasa a V-a – 5 elevi. Din totalul de 61 de elevi au promovat
clasa 30 elevi, rămânând repetenţi 31 de elevi.
Şcoala va fi mutată în anul şcolar următor, 1918 – 1919 întro cameră din casa construită pentru prăvăliile lui Petrea Mihai, casă
ce se găsea în centrul satului, pe locul unde-şi va construi mai târziu
casa Viorel Tâlvăr şi unde locuieşte astăzi cetăţeanul Ionel Ţandără.
Ca învăţător a funcţionat Titus Zaharia, proaspăt demobilizat, ca
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ofiţer de rezervă din războiul din 1916 – 1918. Într-o zi însorită, din
primăvara anului 1919, învăţătorul Titus Zaharia şi-a luat rămas bun
de la elevi, fiind mobilizat din nou. Şcoala şi-a întrerupt cursurile din
lipsă de învăţător. O parte dintre elevii clasei a V-a au continuat
cursurile la şcoala din satul Dealul Lung, unde funcţiona fosta lor
învăţătoare Paulina Bălteanu. După terminarea cursurilor clasei a Va, susţin examenul de absolvire în vara anului 1919, în faţa unei
comisii prezidate de eminentul învăţător Grigore Ionescu din comuna
Podu Lacului, acesta fiind în comisie “delegat al ministerului”. De la
şcoala din Lacul lui Baban au absolvit cele 5 clase doar 4 elevi: Bălan
V. Nicolae, Caţafani Maria, Tîlvăr Nicolae şi Sfetcu Lucreţia. Primul şi
ultimul au ajuns profesori 57.
Şcoala din Lacul lui Baban (Constandoiu), îşi va reîncepe
activitatea începând cu anul şcolar 1919 – 1920, într-o încăpere din
localul primăriei, care a fost reparat după primul război mondial. A
fost frecventată de 25 de elevi: clasa I – 10 elevi; clasa a II-a – 6
elevi; clasa a III-a – 2 elevi; clasa a IV-a – 6 elevi şi clasa a V-a – un
elev, toţi fiind promovaţi la sfârşitul anului şcolar. Activitatea şcolară
se desfăşura sub conducerea învăţătorului I. Kirciu, care era şi
dirigintele şcolii 58.
În anii şcolari 1920 – 1921 şi 1921 – 1922, şcoala va
funcţiona de asemenea cu 5 clase, având ca învăţătoare şi dirigintă
pe Paulina Rîmniceanu. Şcolii i se repartizează un loc de casă pe
Costinoaia, în urma aplicării reformei agrare din anul 1921 59.
Dintr-o notă din 9 mai 1923, rezultă că şcoala din Lacul lui
Baban dispunea de o sală de clasă, o cancelarie şi o săliţă sub
acelaşi acoperământ cu primăria, mobilierul fiind destul de modest: 5
bănci lungi, 1 tablă şi o sobă. Nota a fost întocmită de învăţătorul R.
Sava ce funcţiona la această şcoală în anul şcolar 1922 – 1923 60.
În anul şcolar 1923 – 1924, va reveni la Şcoala Lacul lui
Baban învăţătoarea Paulina Rîmniceanu, care-şi va continua
activitatea la această şcoală şi în anul şcolar 1924 – 1925 61.
După cum se observă, era o mare fluctuaţie de cadre
didactice , schimbându-se învăţătorul de la un an şcolar la altul.
Începând cu anul şcolar 1925 – 1926, şcoala va funcţiona cu
4 clase primare până în anul şcolar 1931 – 1932.
În următorii ani şcolari, învăţătorii s-au succedat după cum
urmează: în anul şcolar 1925 – 1926, învăţător E. Georgescu; în anul
şcolar 1926-1927, învăţătoarea Eleonora Bălteanu, în anul şcolar
1927 – 1928, învăţător C. Moldoveanu şi în anul următor 1928 –
1929, învăţătorul Dumitru Gheba, toţi fiind şi directori ai şcolii 62.
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De la 1 septembrie 1929 şi până la 31 august 1940, 11 ani
şcolari, a funcţionat fără întrerupere ca învăţător şi director al Şcolii
Lacul lui Baban, Dumitru Ianculescu, originar din Greabănu. Şcoala
se găsea în continuare în localul primăriei. Din anul şcolar 1932 –
1933 va apare şi clasa a V-a, care se va menţine până în anul şcolar
1938 – 1939, când se va înfiinţa şi clasa a VI-a. În anul şcolar 1939 –
1940 apare şi clasa a VII-a. Iată şi efectivul de elevi din acest an:
Clasa
IaII-a
aIII-a
aIV-a
aV-a
aVI-a
aVII-a

Înscrişi
35
38
24
19
29
13
14

Promovaţi
20
18
16
16
15
7
11

Repetenţi
15
20
8
3
14
6
3 63

Învăţător şi director, Dumitru Ianculescu,
1929-1940, 1941-1948

După o întrerupere de un an şcolar, 1940 – 1941, când
figurează ca învăţător şi director al şcolii Gh. B. Cosma, în perioada
1941 – 1948, va funcţiona iarăşi ca învăţător şi director al şcolii
Dumitru Ianculescu. Cursurile şcolii se desfăşurau dimineaţa şi după
amiaza, în aceeaşi sală de clasă, cu toate efectivele de elevi.
Începând cu anul şcolar 1941–1942, se înfiinţează şi al
doilea post de învăţător, pe care va funcţiona Iacob Şonfelean 64.
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Al treilea post va fi înfiinţat în anul şcolar 1950 – 1951, iar al
patrulea post de învăţător va fi înfiinţat începând cu anul şcolar 1951
– 1952.
Localul primăriei în care se găsea şi şcoala, vechi şi
deteriorat, a fost demolat după cel de-al doilea război mondial.
Şcoala a funcţionat după acestă dată în casele aparţinând cetăţenilor
Tudorache Pupăză şi Costache Burlacu, aceasta fiind amplasată pe
locul unde se află astăzi casa cetăţeanului Stan Bocu.
În anul şcolar 1949 – 1950, director al acestei şcoli a fost
învăţătorul suplinitor Radu Pupăză, originar din Lacul lui Baban,
căruia i-au urmat:
Anul şcolar
1950 - 1953
1953 – 1954
1955 – 1956
1955 – 1956
1956 – 1959
1959 – 1962
1962 –1964
1964 – 1968
1968 – 1970
1970 – 1975
1975 –1976
1976 – 1980
1980 – 1982
1982 – 1984
1984 - 1990
1990 – 1995
1995 - 1997
1997 - 2006
2006 – 2010

Cadrul didactic
înv. Radu Alexandru
înv. Dorica Ursescu
înv. Viorica Bălălău
înv. Jeana Alexandru
înv. Veta Vărzaru
înv. Maria Laşcu Dafin
înv. Manea Şerbănoiu
prof. Gheorghe Tutoş
prof. Paul Ghiorghiţă
prof. Mihai Momanu
prof. Nicolae Mihalcea
prof. Mitu Văsii
prof. Mihai Momanu
prof. George Bogatu
prof. Mariţa Dumitrache 65
prof. Anca Moroiu
Înv. Elena Avram
Mihalache Dumitrache
prof. coord. Valeriu Bratu

Elevii Şcolii Lacul lui Baban au învăţat într-un local nou de
şcoală începând cu anul şcolar 1957 – 1958. Acest local de şcoală a
fost construit de cetăţenii satului, conduşi de inimosul primar Ion
Ţăranu. Era compus din trei săli de clasă, un hol şi o cancelarie. Mai
târziu s-a construit şi o magazie pentru diferite materiale.
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Şcoala Generală Lacul lui Baban, local inaugurat la 15 septembrie 1957
(foto C. Bălan, 1985)

Este înfiinţată clasa a V-a începând cu anul şcolar 1960 –
1961, apoi clasa a VI-a în anul şcolar 1961 – 1962 şi clasa a VII-a
începând cu anul şcolar 1962 – 1963, generalizându-se învăţământul
de 7 clase, apoi în anul şcolar 1964-1065 învăţământul de 8 clase.
Datorită faptului că localul şcolii era neîncăpător pentru efectivul de
elevi în creştere, s-a construit un nou local de şcoală, în cătunul
Costinoaia, format din două săli de clasă, un hol şi o cancelarie dat în
folosinţă începând cu anul şcolar 1962 – 1963. Începând cu anul
şcolar 1966 – 1967, au mai fost date în folosinţă încă 2 săli de clasă,
un laborator şi o cameră de materiale didactice, construite în
continuarea celor două săli de clasă. Elevii învăţau în două schimburi,
dimineaţa clasele I – IV şi după – amiaza clasele V-VIII.
Vechiul local de şcoală din Constandoiu a devenit sediul
Căminului Cultural în perioada 1968 – 1970.
Marile alunecări de teren din anul 1970 au afectat şi localul
nou de şcoală. Fiind avariat în noaptea de 19 – 20 mai 1970, localul
a început pur şi simplu să se prăbuşească. Mobilierul şi materialele
didactice sunt salvate de către echipele formate din cadre didactice,
elevi şi cetăţeni şi depozitate apoi în vechiul local de şcoală. Alertaţi,
sosesc la faţa locului reprezentanţi ai organelor judeţene şi centrale,
în frunte cu primul secretar al Comitetului Judeţean al PCR, Simion
Dobrovici şi cu Petre Lupu, ministrul muncii, care iau măsuri urgente
impuse de necesităţile momentului. Sosesc şi reprezentanţi ai presei,
radioului şi televiziunii, care vor transmite ample reportaje şi emisiuni
în legătură cu alunecările de teren din satul Lacul lui Baban şi cu
consecinţele acestora.

150

Noul local al Şcolii din Lacul lui Baban, grav avariat în urma
alunecărilor de teren din mai 1970, aşa cum arăta pe 20 mai 1970
– Foto C.Bălan 1970

S-a remarcat în mod deosebit pentru reportajele sale,
cunoscutul realizator de televiziune Aristide Buhoiu.
Sunt trimise unităţi ale armatei pentru a ajuta la restabilirea
circulaţiei. Până la sfârşitul anului şcolar, cursurile şcolare s-au
desfăşurat în corturile militare româneşti, instalate ceva mai sus de
şcoală, în livada I.A.S. Coteşti. În aceste corturi au fost amenajate
bănci, catedre şi table şcolare, direct pe iarbă.
În vara anului 1970, adunarea generală a cetăţenilor din
satul Lacul lui Baban alege un comitent de iniţiativă, format din
Dumitru Tîlvăr – preşedinte, Ionel Bocu – vicepreşedinte, Gheorghe
Pupăză - secretar, Toma Bîtculescu – casier, Dinel Tandără, Titu
(Dumitru) Şotârcă, Petrea Pupăză, Radu Tîlvăr şi Ion Arsenie –
membri, care să organizeze locuitorii pentru construirea a două săli
de clasă, lângă vechiul local al şcolii şi să asigure astfel funcţionarea
în continuare a şcolii cu clasele I-VIII.
Comitetul şi-a desfăşurat întreaga activitate sub conducerea
prof. Mihai Momanu, profesor al Şcolii din Lacul lui Baban. Cu
materialele recuperate de la localul de şcoală avariat şi cu banii
donaţi de cetăţenii satului Lacul lui Baban şi ai satelor învecinate,
circa 14.000 lei, a început construcţia celor două săli de clasă pe 24
iulie 1970, care au fost terminate într-un timp record, de nici două
luni, deoarece la 15 septembrie 1970 au fost date în folosinţă, elevii
şcolii intrând în noul local.În anii următori s-a îmbunătăţit continuu
baza materială a şcolii. Ea a fost dotată cu mobilier şcolar
corespunzător, cu un bogat material didactic şi cu o frumoasă
biblotecă.
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Prof.Mihai Momanu, director la Şcoala Lacul Baban

în perioada 1970-1975 şi la Şcoala Gura-Caliţei între anii 1975-1980 şi 1982-1990

Aceasta s-a putut realiza, datorită entuziasmului şi hărniciei
cu care au muncit locuitorii satului, depăşind toate greutăţile pe care
le-au avut de înfruntat, deoarece satul Lacul lui Baban, în urma
alunecărilor, a fost declarat sat în dezafectare prin decret al
Consiliului de Stat şi în consecinţă, nu mai era voie să se
construiască nimic. În cele din urmă, comisia de anchetă condusă de
Vasile Moise, secretar al Comitetului Judeţean al P.C.R., şi-a dat
acordul pentru terminarea localului de şcoală.
Acest local, în care şcoala a funcţionat până în anul şcolar
1997-1998, era format din 5 săli de clasă, două holuri şi o cancelarie.
Dispunea de o clădire anexă, construită prin munca voluntară, în
care au funcţionat sala de spectacole şi localul Grădiniţei Lacul lui
Baban. În anul şcolar 1984 – 1985 cursurile acestei şcoli au fost
frecventate de 114 elevi, fiind declaraţi promovaţi la sfârşitul anului
şcolar 113 elevi.

Prof. Mariţa Dumitrache, director la Şcoala Lacul Baban
în perioada 1984-1990
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După 1990 s-a construit un nou local de şcoală modern cu 6
săli de clasă, două cancelarii, laborator şi cameră de materiale
didactice, o magazie având dedesubt un adăpost antiatomic,
inaugurat în 1998, într-o zi de iarnă cu viscol şi foarte geroasă. Noul
local a fost construit graţie eforturilor ing. Corneliu C. Bălan, fiu al
comunei, deputat, care a obţinut fondurile necesare de la Guvernul
României, a inspectorului şcolar prof. Mihai Momanu şi a primarului
Nicolae Ion. În anul 2000, Şcoala Lacul lui Baban a devenit,, Şcoala
cu clasele I- VIII Nicolae V. Bălan”, după numele profesorului
emerit Nicolae V. Bălan, cel mai ilustru fiu al comunei, fost revizor
şef a Revizoratului Şcolar Rîmnicu Sărat până la al doilea război
mondial, apoi profesor de limba română la Colegiul Naţional ,,I.L.
Caragiale” din Ploieşti. Astăzi Şcoala cu clasele I – VIII are inclusă şi
o grădiniţa.
În anul şcolar 2009 – 2010 au fost înscrişi în clasele I – VIII,
57 de elevi din care au promovat clasa 54 elevi. Scăderea populaţiei
şcolare faţă de anii 1970, este dramatică şi a fost determinată de
exodul populaţiei după marile alunecări de teren dar si de emigrarea
a numeroşi tineri în străinătate după 1990, in căutarea unor locuri de
muncă mai bine pătite.

Localul nou al Şcolii ,,Nicolae V. Bălan” Lacul Baban,
Inaugurat în iarna anului 1998. Fota C.Bălan in 2010
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c.

Şcoala Gura Caliţei
Începuturile învăţământului din satul Gura Caliţei datează din
anul 1844. În lista pe care profesorul A. Fortunatu o trimite Eforiei
Şcoalelor, cu mărimea clădirilor de şcoală de prin satele judeţului
Slam Rîmnic, figurează şi satele Gura Caliţei şi Dragosloveni, ambele
având acelaşi învăţător, care învaţă copiii ţăranilor din cele două sate
într-o sală de clasă cu dimensiunile 15,75 m lungime pe 5,50 lăţime
66
. În această perioadă funcţionau şcoli în satele mai mari, acestea
fiind unite cu cele mai mici din imediata lor apropriere, aşa cum a
fost cazul satului Dragosloveni, unit cu satul Gura Caliţei.
Primul învăţător al satului Dragosloveni unit cu Gura Caliţei
menţionat în documentele vremii este Dumitru Tudorache, ce apare
pe statul de plată al învăţătorilor pe trimestrul iulie, august şi
septembrie 1846, cu suma de 20 lei 67.
El funcţiona ca învăţător al ambelor sate, activitate pe care o
va continua până în anul 1848, când după înfrângerea revoluţiei s-au
închis şcolile săteşti. Între timp, leafa îi crescuse considerabil,
deoarece pe trimestrul de ianuarie 1848 încasa frumoasa sumă
pentru acele vremuri, de 83 lei 68.
În anul 1857, se redeschid cursurile şcolii din satele
Dragosloveni şi Gura Caliţei şi cele 65 de familii şi proprietarul Pavel
Mincu, au contribuit cu câte 20 parale pentru susţinerea şcolii 69.
Peste numai 2 ani, în 1859, se va înfiinţa şcoala sătească din
satul Gura Caliţei. Acest lucru ne este confirmat de lista candidaţilor
de învăţători examinaţi în decembrie 1859, în care figurează Alecu
Alexandru pentru Gura Caliţei şi separat Ilie Lăzărescu pentru
Dragosloveni 70. Deci în anul şcolar 1859 – 1860, şcoala din satul
Gura Caliţei îşi va desfăşura activitatea sub conducerea învăţătorului
Alecu Alexandru, primul învăţător al şcoli menţionat în documente.În
anul 1861, funcţiona tot la şcoala din cătunul Gura Caliţei pe
trimestrul de iulie 1861 cu o leafă de 150 lei 71.
Şcoala funcţiona într-o casă particulară şi era întreţinută de
locuitorii satului. Aceştia fiind săraci, lipsiţi de mijloace, nu puteau
plăti leafa învăţătorului la timp sau chiar de loc, de aceea şi şcoala
din Gura Caliţei va funcţiona cu mari întreruperi.
Dintr-un stat de plată al învăţătorilor din judeţul Rîmnicu
Sărat, pe luna februarie 1894, aflăm că învăţător la Şcoala de cătun
Gura Caliţei pe Ion Georgescu, ce primea pe luna o leafă de 30 lei 72.
El va funcţiona la această şcoală până în anul 1896, când postul va
deveni vacant prin plecarea învăţătorului.
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Din anul 1895 şcoala va funcţiona într-un local propriu,
compus din două săli de clasă, construit pe terenul donat de
locuitorul Neculai Zarzalin, pe locul unde se afla fosta cooperativă şi
unde se află în prezent blocul din Gura Caliţei.
În anul şcolar 1899 – 1900, Şcoala Gura Caliţei era
frecventată de 97 elevi, din care 49 băieţi, iar în anul şcolar 1904 –
1905 numărul elevilor creşte ajungând la 107, din care vor promova
la sfârşitul anului şcolar doar 37 elevi 73.
În anul şcolar 1901 – 1902 funcţiona ca învăţător suplinitor
la Şcoala Mixtă Gura Caliţei, I.M. Panţuru 74.
Între anii 1912 – 1916 va funcţiona ca învăţător la această
şcoală Ion Codreanu din Popeşti, iar în perioada 1916 – 1918,
învăţătoarea Eleonora Donescu transferată de la Şcoala Lacul Baban.
Localul de şcoală a fost rechiziţionat de către germani în
timpul războiului din 1916 – 1918, iar cursurile se vor desfăşura în
case particulare aparţinând lui Ion Melinte, Matei Ilie şi Toader
Costache 75
Învăţător şi diriginte al şcolii în anul şcolar 1919 – 1920 era
Gh. A. Constantinescu, absolventul al şcolii normale. Prin adresa nr.
4871 a Revizoratului Şcolar al judeţului Rîmnicu Sărat, din 6
septembrie 1920, se înfiinţa cel de-al doilea post pe care-l va ocupa
învăţătoarea Zinca I. Ştefănescu 76. În acelaşi an şcolar, şcoala a fost
inspectată de două ori de către revizorii şcolari V. Zainer şi
Grigorescu. Situaţia la învăţătură, la sfârşitul anului şcolar 1919–
1920, se prezenta astfel:
Clasa
Înscrişi
Promovaţi
Repetenţi
I
30
27
3
a II-a
32
30
2
a III-a
8
5
3
a IV-a
7
4
3
a V-a
5
577
Dintr-un proces verbal de inspecţie, încheiat la 28 decembrie
1921, aflăm că şcoala era formată dintr-o sală de clasă şi două
camere pentru locuinţa dirigintelui. Clasa I funcţiona într-o cameră
ţărănească de 4 m x 4 pentru care se plătea o chirie de 30 lei pe
lună. Vizitând apoi locuinţa dirigintelui, revizorul P. Başturea
menţionează la sfârşitul procesului verbal că învăţătorului Alexandru
Gheorghiu îi lipseşte spiritul gospodăresc 77. Revizorul aprecia că
“învăţătorul Alexandru Gheorghiu nu se ţine serios de şcoală
voiajând prin satele vecine (Tinoasa, Dealul Lung), cu un jandarm,
lipsind de la şcoală” şi continuă: “într-un raport se va propune

155

mutarea lui la o altă şcoală cu mai multe posturi unde să fie un
diriginte care să-l pună la muncă”. Se propune ca din cele două
camere de locuit ale dirigintelui să se amenajeze o sală de clasă
pentru a se renunţa la camera închiriată.
În perioada interbelică, inspecţiile şcolare, chiar şi în şcolile
rurale, erau foarte frecvente. Astfel în anul şcolar 1923 – 1924 şcoala
din Gura Caliţei este inspectată de 5 ori. Analiza activităţii şcolare a
învăţătorilor era foarte critică, aprecierile nuanţate şi toate procesele
verbale de inspecţii se terminau cu măsuri concrete pentru
remedierea neajunsurilor constatate.
Se ştie, de asemenea, că în această perioadă, un rol
important în asigurarea bazei materiale a şcolilor revenea comitetelor
şcolare, de aceea în procesele verbale de inspecţii, se stabileau
sarcini concrete, ce trebuiau îndeplinite pentru bunul mers al şcolii 78.
Ca diriginte al şcolii, în anii şcolari 1923 – 1924 şi 1924 –
1925, a fost învăţătorul provizoriu Pompiliu Negulescu, numit la 8
noiembrie 1923 şi preşedinte al Cercului Cultural al învăţătorilor din
Lacul lui Baban, Gura Caliţei, Dealul Lung şi Tinoasa. I-a urmat în
1925 – 1926, ca diriginte, învăţătorul G. Donescu.
Şcoala a funcţionat din anul 1919 până în 1925 cu 5 clase,
după care numai cu 4 clase până în 1927. Din anul şcolar 1927 –
1928 se înfiinţează clasele V-VII, pe care le vom întâlni la Şcoala
Gura Caliţei până la reforma învăţământului din 1948. Clasele I – IV,
care se mai numeau şi “divizii”, îşi desfăşurau activitatea dimineaţa,
iar cursul supraprimar, adică clasele V-VII şi cursurile cu adulţii,
neştiutori de carte, se desfăşurau dupa amiaza 79. Cursurile cu adulţii
vor fi menţinute până la cel de-al doilea război mondial.
Director al şcolii din 1926 până în 1929 a fost învăţătorul
Ioan I. Purcăreaţă, despre care fostul învăţător de la Şcoala Lacul lui
Baban în 1918 – 1919, Titus Zaharia, acum subrevizor şcolar la
Tîmboieşti, are cuvinte de laudă în procesele verbale pe care le
încheie cu ocazia inspecţiilor şcolare efectuate, socotindu-l “un tânăr
sârguitor şi muncitor” 80. Îi va urma, ca director de şcoală, în
perioada 1929 – 1932 învăţătorul Alexandru Bălteanu. Şcoala
continuă să se confrunte cu mari greutăţi materiale, ducând lipsă de
bănci, cele existente nefiind suficiente pentru numărul de elevi, care
adesea “scriau pe genunchi” 81
Începând cu anul şcolar 1935 – 1936, cursurile şcolii se vor
desfăşura într-un local nou, finisat în 1935, compus din două săli de
clasă şi o cancelarie. Tot în acest an şcolar este înfiinţat şi cel de-al
treilea post de învăţător. Mijloacele de învăţământ de care dispunea
şcoala continuau să fie modeste. Astfel, în anul şcolar 1937 – 1938
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şcoala dispunea de o bibliotecă cu 76 de cărţi, 8 hărţi istorice, 23 de
tablouri istorice, 5 tablouri religioase, 9 tablouri de intuiţie şi 5
tablouri 82.
Pe lângă şcoală, se înfiinţa în 1936 o cooperativă şcolară,
care la 26 mai 1938 dispunea de un capital de 390 lei, câştigul fiind
de 245 lei şi cifra vânzărilor de 2619 lei. Aceasta era condusă de
învăţătorul Gh. Stoian, căruia la data sus menţionată i se făcea
inspecţie de gradul II 83.
Dintr-un process verbal de inspecţie, întocmit de revizorul şcolar
Nicolae V. Bălan, la 20 februarie 1939, în urma efectuării inspecţiei
de gradul II învăţătoarei Ioana D. Spiridon, rezultă că pe lângă
şcoală se înfiinţase o cantină şcolară pentru copiii săraci”, unde luau
masa 10 elevi săraci şi ceaiul 30 de elevi” 84, de care răspundea
învăţătoarea inspectată.

Şcoala din Gura Caliţei construită în anul 1935
Document de arhivă

Situaţia şcolară la sfârşitul anului şcolar 1937 – 1938
se prezenta astfel:
Clasa
I
a II-a
a III-a

Înscrişi
44
34
37

Promovaţi
32
28
31
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Repetenţi
10
6
6

a IV-a
a V-a
a VI-a
a VII-a

24
19
17
16

20
15
13
9

4
4
4
7

85

Principala cauză a numărului mare de repetenţi o constituia
slaba frecvenţă a unor elevi, de aceea se aplicau amenzi şcolare
severe elevilor cu mai multe absenţe, perceptorii comunali fiind
obligaţi să le încaseze în termen de 20 de zile, în caz contrar erau
amendaţi de Ministerul de Finanţe cu o sumă echivalentă cu cea a
amenzilor neîncasate. Se spera ca în felul acesta să se realizeze un
procent de 100% din obligativitatea învăţământului, prevăzută de
legea învăţământului.
În perioada 1941 – 1945, învăţătorii fiind mobilizaţi pe front,
au fost supliniţi de învăţătorul Ion Spânu (Dragosloveni), învăţătorul
Emil Bobeică (Bordeşti) şi preotul Apostol Codruţ.
Al patrulea post de învăţător este înfiinţat în anul şcolar 1946
– 1947, şcoala funcţionând cu patru posturi până în anul şcolar 1984
– 1985, când un post a intrat în restrângere, rămânând trei posturi,
ca urmare a scăderii populaţiei şcolare.
La conducerea şcolii, i-au urmat învăţătorului Alexandru
Bălteanu, următorii directori:
Anul şcolar
1932 – 1935
1935 – 1936
1936 – 1938
1938 – 1940
1940 – 1941
1941 – 1942
1942 – 1949
1949 – 1952
1952 – 1966
1966 – 1968
1968 – 1975
1975 – 1980
1980 – 1981
1981 – 1982
1982 – 1990
1990 – 1995
1995 – 2006

Cadrul didactic
înv. Mircea Niculescu
înv. Radu Matache
înv. Gheorghe Stoian
înv. Ioan Georgescu
înv. Emil Bobeică
înv. Ioan Georgescu
înv. Nicolae Ichim
înv. Tănase Georgescu
înv. Vasile Costache
înv. Manea Şerbănoiu
prof. Gheorghe Tutoş
prof. Mihai Momanu
prof. Costina Mincu
prof. Ioan Deneanu
prof. Mihai Momanu 86
prof. Mihalache Dumitrache
prof. Rică Zaharia
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2006 – 2008
prof. Costina Dochia
2008 – 2010
prof. Vriginica Toader
După 1948, învăţătorii acestei şcoli au participat cu
însufleţire la acţiunile de lichidare a neştiinţei de carte. Ca urmare a
activităţii desfăşurate, neştiinţa de carte a fost eradicată.
Absolvenţii clasei a IV-a, care doreau să-şi continuie studiile,
urmau clasa a V-a fie la Şcoala Dealul Lung, fie la Dumbrăveni pe
atunci Suvorov. Situaţia aceasta s-a repetat până în anul şcolar 1960
– 1961, când s-a reînfiinţat clasa V-a şi la Şcoala din Gura Caliţei,
învăţământul de 7 clase generalizându-se în anul şcolar 1962 – 1963.
Prima promoţie a clasei a VIII-a, a absolvit cursurile acestei şcoli în
anul şcolar 1964 – 1965.
În anul 1967, în continuarea vechiului local de şcoală se vor
mai construi încă două săli de clasă, un hol şi se va extinde
cancelaria, neîncăpătoare pe atunci.
Un nou local de şcoală cu două săli de clasă, va fi dat în
folosinţă în anul şcolar 1973 – 1974 în timpul directorului prof. Tutoş
Gheorghe, la care se vor adăuga încă două săli de clasă, începând
cu anul şcolar 1977 – 1978, fapt care a contribuit în mod substanţial
la rezolvarea problemei spaţiului de şcolarizare.

Şcoala Generală Gura Caliţei, construită între anii 1972-1977.
foto C. Bălan, 1985

Pentru a veni în sprijinul cetăţenilor cu studii incomplete, a
fost organizat începând cu anul şcolar 1975 – 1976 învăţământul fără
frecvenţă pentru clasele V – VIII, cu câte două sesiuni pe an şcolar.
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Din 1975 şi până în 1984 învăţământul fără frecvenţă a oferit
posibilitatea multor locuitori ai comunei, să absolve 8 clase,
facilitându-le integrarea în producţie.
Asigurarea unui spaţiu de şcolarizare corespunzător, dotarea
şcolii cu un bogat material didactic, încadrarea şcolii cu personal
didactic calificat şi electrificarea satului şi a şcolii, toţi aceşti factori
au contribuit la îmbunătăţirea procesului de învăţământ. Numărul
elevilor şcolii, care absolvă diferite licee şi chiar institute de
învăţământ superior, este în continuă creştere. Numeroşi absolvenţi
ai şcolii, s-au calificat de asemenea în diferite meserii, devenind
muncitori apreciaţi în întreprinderi din judeţ şi din întreaga ţară.

Profesorul Gh.Tutos, director între anii 1964-1968 la Şcoala Lacul
Baban şi între anii 1968-1975 la Şcoala Gura Caliţei

După marile alunecări de teren din primăvara anului 1981,
clasele V – X de la Şcoala Dealul Lung au fost transferate la Şcoala
Gura Caliţei. Pentru a asigura spaţiul de şcolarizare necesar, s-au
construit cu fonduri de la judeţ, două bărăci cu 7 săli de clasă,
soluţie provizorie, impusă de necesităţile momentului, barăci care au
fost demolate după 1990.
Internatul şcolar de la Dealul Lung, a fost mutat de
asemenea la Gura Caliţei, unde a funcţionat până la 31 august
1983, când a fost desfiinţat. Aceasta şi datorită faptului că începând
cu anul şcolar 1983 – 1984 s-a reînfiinţat Şcoala generală cu clasele
I – VIII în satul Dealul Lung.
Începând cu anul şcolar 1981 – 1982, la Şcoala Generală
Gura Caliţei a funcţionat şi treapta I de liceu cu două profesii:
mecanic şi agroindustrial. Anual au fost câte două clase de a IX-a şi
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a X-a. În anii şcolari 1984 – 1985 şi 1985 – 1986 a fost organizat şi
învăţământul seral, clasele a IX-a şi a X-a, profil agroindustrial.
În anul şcolar 1984 – 1985, cursurile şcolii erau frecventate
de 314 elevi, din care au promovat clasa la finele anul şcolar un
număr de 310 elevi.
Treptat numărul elevilor a scăzut continuu, încât în anul
şcolar 2009 – 2010, numărul total al acestora era de 97 elevi, din
care 34 elevi la clasele I – IV, 49 de elevi la clasele V – VIII, şi 14
elevi în anul II profesional, specialitatea textile pielărie. Din aceştia
au promovat la finele anului şcolar 96 de elevi, un elev fiind
neşcolarizat. Această scădere dramatică a numărului de elevi de
peste 70% în numai 25 de ani, este consecinţa scăderii natalităţii, ca
urmare a îmbătrânirii populaţiei şi a depopulării comunei prin
plecarea multor tineri în afara ţării.
Începând cu anul 1970, anul marilor alunecări de teren,
Şcoala Gura Caliţei a devenit şcoală coordonatoare, statut pe care şi
l-a păstrat până astăzi, fiind singura şcoală cu personalitate juridică
din comună. Celelalte două şcoli gimnaziale din Lacul Baban şi Dealul
Lung nu mai sunt conduse de către un director, activitatea lor fiind
coordonată de către un profesor numit profesor coordonator,
începând din 2006.

Prof.Mihalache Dumitrache, director la Şcoala Gura Caliţei intre anii
1990-1995 şi la Şcoala Lacul Baban intre anii 1997-2006.

În anul şcolar 2009-2010, la nivelul comunei au funcţionat
şase grădiniţe, activitatea lor fiind coordonată de şase educatoare.
Din aceste şase grădiniţe vor fi desfiinţate pentru anul şcolar 2010-
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2011 grădiniţele din satele Eleşteu, Raşca şi Poienile, ca urmare a
scăderii numărului de copii. Au existat până în acest an şcolar un
număr de patru şcoli primare, din care se vor desfiinţa pentru anul
şcolar următor şcolile primare din satele Eleşteu, Poienile şi Raşca,
copiii din aceste sate, urmând să fie transportaţi pentru şcolarizare,
cu un microbuz şcolar, la cea mai apropiată şcoală gimnazială cu
clasele I-IV. Această măsură dureroasă este justificată doar parţial
de scăderea numărului de copii, fiind după părerea noastră, cea mai
grea lovitură dată şcolii şi satului românesc de la marele Spiru Haret
încoace. Pe drept cuvânt, un sat fără şcoală şi biserică nu mai poate
fi un sat în adevăratul sens al cuvântului, într-o lume contemporană
tot mai conectată la dezvoltarea ştiinţei şi tehnicii.
În cele trei şcoli gimnaziale în care funcţionează şi clase
simultane, activitatea instructiv - educativă a fost coordonată în anul
şcolar de referinţă 2009 - 2010, de 17 profesori calificaţi şi un
maistru instructor, majoritatea dintre ei având catedra constituită la
nivelul comunei, o treime dintre aceştia fiind foşti elevi ai şcolilor din
comună. De altfel şi directorul coordonator, profesoara de limba şi
literatura română, Virginica Toader, este o fostă elevă a şcolii şi fiică
a comunei, care, deşi este foarte tânără, are gradul I în învăţământ.
În mod paradoxal, deşi populaţia şcolară a scăzut în mod
constant, baza materială a unităţilor şcolare s-a îmbunătăţit în mod
substanţial. Aşa cum am menţionat şi la istoria celorlalte unităţi
şcolare, toate, cu excepţia şcolii satului Eleşteu, funcţionează în
localuri noi de şcoală, finalizate după anul 2000, dotate cu mijloace
de învăţământ moderne, inclusiv calculatoare, unde se poate
desfăşura un învăţământ de calitate.
La Gura Caliţei, construirea noului local de şcoală a început
în anul 1999, în cadrul programului de reabilitare a şcolilor din
întreaga comună, datorită demersurilor profesorului Mihai Momanu,
fost director şi inspector şcolar şi a fost finalizată în anul 2002.
Localul cuprinde patru săli de clasă, o cancelarie, un cabinet director,
secretariatul, un hol, W.C.-uri interioare funcţionale, fiind racordat la
reţeaua de apă, ceea ce a permis obţinerea autorizaţiei de
funcţionare din partea autorităţilor sanitare judeţene. Lângă şcoală a
fost construit şi un local de grădiniţă, deoarece vechiul local, fostă
locuinţă a învăţătorului, era deteriorat şi necorespunzător pentru
activitatea cu preşcolarii.
În pas cu cerinţele şi oportunităţile vremii, cadrele didactice
din comună au întocmit şi derulat proiecte foarte interesante în anul
şcolar 2006-2007: la Şcoala Gura Caliţei: "Elevul de azi - cetăţeanul
de mâine"; la Şcoala Nicolae V. Bălan - Lacul Baban: "Livada noastră
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- un colţ de natură nepoluată" şi la Şcoala Dealul Lung: "Şcoala
noastră - centru comunitar", care au determinat o largă participare a
elevilor.
La Şcoala de Arte şi Meserii Gura Caliţei, s-a desfăşurat pe
31 mai 2009 un foarte important simpozion interjudeţean cu tema:
"Elevii apără viaţa", la care au participat elevi, educatoare, învăţători
şi profesori din comună, din judeţul Vrancea, dar şi din judeţele
Buzău, Galaţi şi Argeş.

Noul local de şcoală din Gura Caliţei, inaugurat în anul 2002.
Foto C.Bălan 2010

d.

Şcoala Dealul Lung
Şcoala din satul Dealul Lung a fost înfiinţată în anul 1840 87.
Într-o listă cu învăţătorii şcolilor comunale din judeţul Slam Rîmnic,
expediată de profesorul Şcolii Normale din Focşanii – Munteni, A.
Fortunatu către Eforia Şcoalelor, în dreptul satului Dealul Lung
figurează şi primul învăţător al şcolii din acest sat, Ioan Petrea, în
vârstă de 26 ani 88. La rubrica băgări de seamă (intrarea în slujbă) în
dreptul său se află trecută data de 1 iunie 1840. El a funcţionat la
această şcoală până în anul 1848, când, aşa cum menţionam mai
înainte, şcolile săteşti au fost închise .
În statul de plată al învăţătorilor din judeţ pe trimestrul iulie,
august şi septembrie 1846, învăţătorul Ioan Petrea de la Şcoala din
Dealul Lung era trecut cu suma de 27 lei 89, iar pe trimestrul „de
ianuarie 1848” cu aceeaşi sumă 90.
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Deşi în 1857 familiile din Dealul Lung şi logofătul Al. Plagino
(Plaino) au contribuit cu câte 20 de parale pentru reorganizarea şcolii
săteşti 91, în 1861 postul de învăţător era vacant.
Existenţa şcolii din Dealul Lung este semnalată în anul 1888
de unele lucrări consacrate judeţului Vrancea 92.
În anul 1895 – 1896 a funcţionat la această şcoală
învăţătorul Petre Chinţoiu. Pe statul suplimentar de plată din
octombrie 1895 era trecut cu suma de 63 lei 93.
În anul 1899 Şcoala Dealul Lung avea un efectiv de 70 elevi
din care 39 de băieţi şi 31 de fete, iar în anul şcolar 1904 – 1905
numărul elevilor frecvenţi era de 50, din care au promovat la sfârşitul
anului şcoalar 33 elevi, 17 rămânând repetenţi 94.
Ca toate şcolle săteşti şi şcoala din Dealul Lung a funcţionat
în această perioadă cu unele întreruperi, datorită fie lipsei de
învăţători, fie faptului că locuitorii nu puteau asigura permanent
plata învăţătorului.
În anul 1907 era învăţătoare la această şcoală Maria
Teodorescu 95. Aceasta fiind acuzată de autorităţile militare şi civile
că în timpul răscoalei din 1907, în ziua de 12 martie, a trimis copii de
la şcoală să-i aducă de la arendaşul A. Leaşcu lucruri de furat, este
destituită din învăţământ ca „neavând studii complete” 96. Îi urmează
C.Brăileanu, absolvent a 4 clase normale, fiu de preot din Coţatcu 97.
Şcoala din Dealul Lung a funcţionat într-un local propriu,
construit înainte de 1916 şi care cuprindea o sală de clasă de 12 m
lungime pe 6 m lăţime, un hol de 12 m lungime, trei camere mai mici
şi o bucătărie. Acest local se afla pe locul actualului Cămin Cultural.
În perioada 1918 – 1921 şcoala a funcţionat cu 5 clase şi un
singur post, activitatea sa fiind condusă de învăţătoarea Paulina
Bălteanu, care era şi diriginta şcolii 98. La sfârşitul anului şcolar 1920
– 1921 situaţia la învăţătură se prezenta astfel:
Clasa
I
a II-a
a III-a
a IV-a
a V-a

Înscrişi
22
17
10
8
4

Promovaţi
11
15
9
8
4

Repetenţi
11
2
1
-

Până în anul 1925 şcoala a funcţionat cu 5 clase, apoi din
1925 până în anul 1934 cu 4 clase şi cu un singur post. Învăţători şi
directori ai şcolii în această perioadă au fost:
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Anul şcolar
1921 – 1922
1922 – 1925
1925 – 1926
1926 – 1927
1927 – 1928
1928 – 1929
1931 – 1934
1934 – 1939
1939 – 1940
1940 – 1945
1945 – 1949
1949 – 1950

înv.
înv.
înv.
înv.
înv.
înv.
înv.
înv.
înv.
înv.
înv.
înv.

Cadrul didactic
P. Panaitescu
Marioara Popescu
Al. Bîrhală
A. Moldoveanu
Eleonora Bălteanu
A. Moldoveanu
Th. Rusu
Done C. Frîncu
Maria Frîncu
Done C. Frîncu
Dumitru Zamfir
I. Carabulea 99

Învăţătorul şi directorul Done C. Frîncu între anii 1934 - 1945

Al doilea post de invăţător este înfiinţat în anul şcolar 1935 –
1936, când învăţători erau soţii Maria şi Done Frîncu. Din anul 1935
apar şi clasele V – VII, care se vor menţine până în anul şcolar 1964
– 1965, când se va generaliza învăţământul de 8 clase.
Din anul şcolar 1948 – 1949 până în 1960, a fost singura
şcoală din actuala comună Gura Caliţei care funcţiona cu clasele V –
VII. De aceea, mulţi absolvenţi ai clasei a IV-a din satele comunei
Gura Caliţei: Lacul lui Baban, Poienile, Gura Caliţei, Cocoşari, Plopu,
Şotîrcari şi Bălăneşti au frecventat în această perioadă clasele V – VII
la Şcoala Dealul Lung. Pentru a veni în sprijinul acestor copii, a fost
înfiinţat un internat şcolar cu cantină pe lângă Şcoala Dealul Lung în
anul 1950, în casele fostului proprietar D. Suculescu, expropriate în
anul 1948. Acest internat va funcţiona cu unele întreruperi până în
anul 1981, când s-a desfiinţat la Dealul Lung şi s-a înfiinţat la Gura
Caliţei, unde va funcţiona până la 31 august 1983, când se va
desfinţa definitiv. La început, părinţii elevilor contribuiau cu alimente
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pentru prepararea hranei acestora,
subvenţionat în întregime de către stat.

apoi

internatul

a

fost

Şcoala veche din satul Dealul Lung
(foto C. Bălan,1985)

Şcoala funcţionează şi în prezent cu clasele I – VIII,
începând din anul şcolar 1983 – 1984, după o întrerupere de doi ani
şcolari. Aceasta pentru că în perioada 1981-1983 elevii claselor V – X
din satele Dealul Lung, Raşca, Plopu şi Cocoşari au frecventat
cursurile Şcolii Generale Gura Caliţei, beneficiind de condiţiile pe care
le oferea internatul şcolar, mutat în satul Gura Caliţei. În această
perioadă şcoala din Dealul Lung a funcţionat numai cu clasele I – IV,
devenind şcoală primară.

Învăţătorul Manea Şerbănoiu, director la Şcoala Lacul Baban între anii
1962-1964, la Şcoala Dealul Lung intre anii 1964-1966 şi la Şcoala Gura
Caliţei între anii 1966-1968
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Ambele localuri vechi ale şcolii au fost construite prin
contribuţia bănească şi munca voluntară a locuitorilor fostei comune
Dealul Lung. Localul de jos al şcolii a fost dat în folosinţă în anul
1952 şi este format din 3 săli de clasă, un hol, o cancelarie şi o
cameră pentru materiale didactice, iar cel de sus era format din 3
săli de clasă, un hol şi o cameră pentru bibliotecă şi a fost dat în
folosinţă în anul 1960. Au fost construite din cărămidă şi erau
acoperite cu tablă zincată, pe locul unde au fost curţile boierilor T.
Dăbuleanu şi D. Suculescu. Înainte de darea în folosinţă a acestor
clădiri, şcoala a funcţionat în vechiul local, amplasat pe locul unde
astăzi se află Căminul Cultural din Dealul Lung.
După 1950 au condus activitatea acestei şcoli următorii
directori:
Anul şcolar
Cadrul didactic
1951 - 1952
înv. Radu Găină
1952 – 1954
Prof. Irimia M. Georgescu
1954 – 1956
înv. Elena Hurmuzache
1956 – 1960
Prof. Irimia M. Georgescu
1960 – 1963
înv. Costel Lepădatu
1963 – 1964
înv. Stan Tatu
1964 – 1966
înv. Manea Şerbănoiu
1966 – 1967
Prof. Elena Tămbălău
1967 – 1968
Prof. Elena Stănilă
1968 – 1970
Prof. Valeriu Tomulescu
1970 – 1974
Prof. Viorica Niţă
1974 – 1981
Prof. Ion Deneanu
1981 – 1983
Prof. Anişoara Popa Cîrnu
1983 – 1990
Prof. Diman Marian 100
1990 – 1999
Prof. supl. Sofia Spânu
1999 – 2004
Prof. Marioara Însurăţelu
2004 – 2006
Prof. Cornelia Şuşu
2006 – 2010
prof. coord. Cornelia Şuşu
În anul şcolar 1970 – 1971 se înfiinţează la această şcoală
clasa a IX-a, iar în anul şcolar următor clasa a X-a. La început clasele
a IX-a şi a X-a au fost clase de şcoală generală, nefiind echivalate cu
primele două clase de liceu. Prima treaptă de liceu a fost înfiinţată
începând cu anul şcolar 1973 – 1974, funcţionând până în anul 1981
la Şcoala Dealul Lung şi din 1981 la Şcoala Generală Gura Caliţei.
Populaţia şcolară în acest sat se află în continuă scădere,
datorită migrării populaţiei spre comunele Dumbrăveni şi Gugeşti, din
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cauza alunecărilor de teren din anii 1970 şi 1981. Astfel, în anul
şcolar 1963 – 1964 cursurile acestei şcoli erau frecventate de 206
elevi, clasele V – VIII fiind paralele, în 1973 – 1974 erau frecventate
de 274 elevi, incluzând şi cei 49 de elevi din clasele IX – X. În anul
şcolar 1983 – 1984, cursurile şcolii erau frecventate doar de 114
elevi. Aceste cifre sunt edificatoare. Cel mai mare efectiv de elevi
pentru clasele V – VIII îl furnizează satul Plopu, mai puţin afectat de
alunecări, cu populaţia mai stabilă.
În anul şcolar 1984 – 1985 toţi cei 126 de elevi care au
frecventat cursurile şcoli au promovat clasa la sfârşitul anului şcolar.
În anul 1950 s-a înfiinţat o şcoală în satul Peletic, care a
funcţionat în local propriu până în anul 1970, când acesta a fost
avariat în urma alunecărilor de teren. Până în anul 1973 şcoala din
acest cătun al satului Dealul Lung, a funcţionat în casa cetăţeanului
Dumitru Iordăchescu. În acest an, 1973, şcoala s-a desfinţat, elevii
fiind înscrişi la Şcoala Dealul Lung.
O şcoală primară a funcţionat şi la Şesul cu Plopi, în perioada
1945 – 1949, în case particulare, după care s-a desfiinţat din cauza
scăderii efectivului de elevi.
Din anul şcolar 1984-1985, Şcoala Dealul Lung a continuat
să funcţioneze cu clasele I–VIII până în anul şcolar 2009-2010.
În anul 2009 – 2010 cursurile Şcolii din Dealul Lung, au fost
frecventate de 56 de elevi din care au promovat clasa 52 elevi
În prezent şcoala funcţionează într-un local nou, dat în
folosinţă în anul 2007, având 4 săli de clasă, o sală pentru grădiniţă,
o cancelarie şi un hol spaţios.

Localul nou de şcoală din Dealul Lung. Foto C. Bălan iunie 2010
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e.

Şcoala Poieni
Această şcoală a fost înfiinţată la 15 septembrie 1843 101,
primul învăţător al său fiind Radu Cozma, neînsurat, în vârstă de 15
ani, originar din Poienile102, bunicul cetăţeanului Pantazică Cosma din
acest sat.
În statul de plată al învăţătorilor comunali pe trimestrul iulie,
august, septembrie 1846, îl aflăm trecut în dreptul satului Poienile cu
suma de 29 lei 103, iar în statul de plată pe trimestrul „de ianuarie
1848” este trecut cu suma de 32 lei 104. El a funcţionat la Şcoala
Poienile din 1843 până în 1848, când şcoala a fost închisă. După
aceasta a devenit administrator pe moşia boierului Alecu Cotescu.
Din lipsă de fonduri pentru plata învăţătorilor, din lipsa de
local şi de învăţători, şcoala nu a mai funcţionat până la începutul
secolului al XX-lea.
Prin adresa nr. 4506, din 20 noiembrie 1922, a Revizoratului
Şcolar din judeţul Rîmnicu Sărat către Comitetul şcolar din comuna
Lacul lui Baban, se face cunoscut că prin Ordinul nr. 98124/1922 al
Ministerului Instrucţiunii Publice, se înfiinţa începând cu ziua de 1
noiembrie 1922, postul întâi la şcoala din satul Poienile 105. Acesta
este deci actul de redeschidere a şcolii din satul Poienile.
Şcoala a funcţionat la început într-un local închiriat pe
termen de 5 ani, compus din două camere, una pentru cursuri şi alta
pentru locuinţa învăţătorului, care era şi dirigintele şcolii, ambele cu
pământ pe jos106. Mobilierul era alcătuit din 5 bănci, o tablă, o masă
şi un scaun. Elevii înscrişi : clasa I - 3 elevi; clasa a II-a – 30 elevi;
clasa a III-a – 33 elevi, în total 66 de elevi 107.
Până în anul şcolar 1932 – 1933 au funcţionat clasele I – IV.
Începând cu anul şcolar 1933 – 1934, când apare şi clasa a V-a,
şcoala a început să funcţioneze într-un local propriu, dat parţial în
folosinţă, care se va termina abia în anul 1937, construit din paiantă
şi acoperit cu şindrilă. Era compus dintr-o sală de clasă, cancelarie,
sală de spectacole, transformată apoi în sală de clasă, un antreu şi o
cameră pentru învăţător108. Acest local a fost în reparaţii capitale în
anul 1965, în timpul directorului Ion Moroiu, devenind funcţional, cu
trei săli de clasă, o săliţă, plus un antreu construit în anul 1980 din
initiativa educatoarei Nastasia Brăgău. În prezent şcoala este
părăsită ,cursurile desfăşurându-se într-un nou local.
Începând din anul 1924 se organizează cursuri cu adulţii,
neştiutori de carte, frecventate în acel an de 12 cursanţi 109. Cursul
supraprimar, adică clasele V – VII, va funcţiona cu unele întreruperi
până în anul 1948, în acest an devenind şcoală primară cu clasele I –
IV, aşa cum funcţionează şi în prezent.
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Se înfiinţează al doilea post de învăţător, în ianuarie 1942,
când vor funcţiona ca învăţători soţii Olimpia şi Manea Găgeanu.
După concentrarea lui Manea Găgeanu, soţia sa Olimpia va
funcţiona singură până în anul 1943 când iarăşi, vor funcţiona
împreună la aceeaşi şcoală. Cu excepţia perioadei 1945 – 1947,
şcoala va funcţiona cu două posturi până în anul 1967, când va fi
înfiinţat pentru doi ani şcolari al treilea post, apoi se va reveni la
două posturi 110 şi în cele din urmă la un post.
Şcoala Poienile, dispunea în anul şcolar 1942 – 1943 de un
lot şcolar de 3 ha şi o grădină de 1280 mp. Pe lângă şcoală se
înfiinţase o mică farmacie pentru elevi, o cooperativă şcolară,
precum şi cantină şcolară la care serveau masa elevii săraci,
dimineaţa şi la prânz 111. Era o şcoală cu activitate didactică bogată,
apreciată elogios de organele de inspecţie.
În anul şcolar 1984 – 1985, cursurile acestei şcoli au fost
frecventate de 52 de elevi, toţi promovând la sfârşitul anului şcolar.
În prezent cursurile şcolii se desfăşoară într-un local nou,
cochet, înaugurat în anul 2007, alcătuit din două săli de clasă şi o
cameră pentru grădiniţa. În anul şcolar 2009 – 2010 cursurile au fost
frecventate de 8 elevi, toţi promovaţi.

Şcoala nouă din Poieni. Foto C. Bălan, iunie 2010
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S-au remarcat în mod deosebit prin activitatea lor la Şcoala
Poienile, învăţătorii Moroiu Florica şi Ion, ulterior preot la
Dragosloveni şi învăţătoarea Văsii Anişoara. Din păcate şcoala se va
desfiinţa începând cu anul şcolar 2010 – 2011, ca urmare a scăderii
numărului de elevi şi a finanţării şcolilor pe număr de elevi.
f.

Şcoala Plopu
Şcoala din satul Plopu a fost înfiinţată la 1 septembrie 1923.
Ea a funcţionat într-un local închiriat, compus din două camere, una
pentru sală de clasă şi una pentru locuinţa învăţătorului. Mobilierul
şcolii la început era format din trei mese şi patru scaune, după care
s-au procurat băncile şi tabla şcolară.
În anul şcolar 1923 – 1924, erau înscrişi la această şcoală 38
de elevi din care: clasa I – 9 elevi, clasa a II-a 8 elevi, clasa a III-a 9
elevi şi clasa a IV-a 8 elevi. Primul învăţător şi diriginte a fost C.
Constantinescu, învăţător suplinitor 112.
Şcoala a primit la împroprietărirea din anul 1921 suprafaţa
de 3 ha fâneaţă 113.
Din 1923 şi până în 1933 va funcţiona cu clasele I-IV şi cu
un singur post de învăţător. Localul de şcoală a cărui construcţie a
început în anul 1932 este dat în folosinţă la începutul anului şcolar
1933 – 1934 şi cuprindea o sală de clasă şi două camere pentru
locuinţa învăţătorului. În anul şcolar 1933 – 1934, când s-a înfiinţat
şi clasa a V-a, şcoala a fost controlată de 4 ori de subinspectorul Ion
Spânu care stabileşte şi unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii
sale. În anii şcolari următori se vor înfiinţa şi clasele a VI-a şi a VII-a,
care au funcţionat până la reforma învăţământului din anul 1948.
Clasele V – VII funcţionau doar în unele zile după amiază: clasa a Va luni; clasa a VI-a marţi şi clasa a VII-a miercuri. Manualele şcolare
erau cumpărate
de către părinţii elevilor. Cursurile şcolii se
desfăşurau toată ziua, clasele I – IV dimineaţa şi clasele V – VII
după amiază. La sfârşitul anului şcolar elevii clasei a VII-a susţineau
un examen de absolvire .
Începând cu anul şcolar 1942 – 1943, se înfiinţează pe lângă
această şcoală o cooperativă şi o cantină şcolară la care serveau
masa zilnic câte 30 de elevi săraci 114. Şi pe lângă această şcoală se
vor organiza cursuri cu adulţii neştiutori de carte, aproape toată
perioaa interbelică. Începând cu anul 1949, cursurile de alfabetizare
cu adulţii, iniţiate înaintea reformei învăţământului vor continua.
Al doilea post de învăţător a fost înfiinţat în anul 1948,
şcoala funcţionând cu două posturi până în anul 1968, când va fi
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înfiinţat şi al treilea post până în anul 1972, după care şcoala va
rămâne cu două posturi 115 şi apoi cu un post.
În anul 1966 va începe construcţia noului local al şcolii, cu
fondurile fostei comune Dealul Lung, în sumă de 70.000 lei,
gestionate după 1968 de Consiliul Local Gura Caliţei. Acest local,
inaugurat la 15 septembrie 1971, era format din două săli de clasă,
un hol şi o cancelarie.
În anul şcolar 1984 – 1985 cursurile şcolii au fost frecventate
de 38 elevi. La sfârşit anului şcolar toţi au promovat clasa. În prezent
cursurile şcolii se desfăşoară într-un nou local de şcoală, din 2007.
În anul şcolar 2009-2010 cursurile şcolare au fost
frecventate de 9 elevi toţi fiind promovaţi la sfârţitul anului şcolar.

Şcoala noua din Plopu. Foto C. Bălan, iunie 2010.

g.

Şcoala din Raşca
Şcoala din Raşca a fost înfiinţată pe lângă uzina de
exploatare şi preindustrializare a lemnului Rudari, începând cu anul
1950. Primul dascăl al copiilor din acest sat a fost învăţătoarea
Măndica Călcâi116. Cursurile şcolii erau frecventate de 15 elevi: clasa
I – 4 elevi; clasa a II-a – 3 elevi, clasa a III-a –8 elevi, fiind declaraţi
toţi promovaţi la sfârşitul anului şcolar 1956 – 1957117 .
Înfiinţarea ei a fost determinată de faptul că la uzina Rudari,
aflată la circa 3 km de actuala Şcoală Raşca, erau mulţi lucratori cu
copii de vârstă şcolară şi de distanţă mare faţă de Şcoala Dealul
Lung.
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Şcoala din satul Raşca, situată în mijlocul unui peisaj încântător,
construită în anul 1963 (foto C. Bălan - 1985)

Începând cu anul şcolar 1961 – 1962, şcoala s-a mutat în
satul Raşca, în casa locuitoarei Constantina Ginerică, în care a
funcţionat până la construirea unui local propriu. Acesta a fost
construit din contribuţia bănească şi prin munca voluntară a
cetăţenilor comunei Deau Lung şi a fost dat în folosinţă în anul 1963.
Localul în care a funcţionat şcoala până în anul 2007 era
format din două încăperi mai mari, una fiind sală de clasă şi una în
care funcţiona Grădiniţa de copii Raşca, o cameră pentru locuinţa
învăţătorului, una pentru material didactic şi un hol.
Dintre învăţătorii care au condus activitatea acestei şcoli, îl
menţionăm pe învăţătorul Radu Mircea, care funcţionează la această
şcoală din anul 1975 până în anul 1990 şi care s-a remarcat atât prin
activitatea sa didactică, cât şi prin spiritul de gospodărire a şcolii.
De la început până în prezent, şcoala a funcţionat cu clasele
I – IV şi cu un singur post.
În anul şcolar 1984–1985 au frecventat cursurile acestei şcoli
un număr de 8 elevi toţi fiind promovaţi la sfârşitul anului şcolar.
Începând cu anul 2007 şcoala beneficiază de un local nou. În
anul şcolar 2009 – 2010 cursurile au fost frecventate de 4 elevi, toţi
promovaţi. Merită remarcată activitatea învăţătoarei Mihaela Plăcintă
de la această şcoală, care a format elevi bine pregătiţi.
Ca urmare a scăderii numărului de elevi această şcoală este
propusă pentru desfiinţare începând cu anul şcolar 2010 – 2011.
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Şcoala nouă din Raşca construită în anul 2007
Foto C.Bălan, iunie2010

h.

Şcoala Groapa Tufei
Această şcoală a fost înfiinţată în anul 1974, pentru a veni în
sprijinul copiilor de vârstă şcolară din acest sat, care frecventau
cursurile Şcolii Lacul lui Baban, obligaţi fiind la o navetă zilnică pe o
distanţă destul de mare şi pe un drum aproape imparacticabil
primăvara şi toamna. A funcţionat până în anul 1982, în casa
cetăţeanului Gheorghe Hrizea, apoi s-a mutat în noul local de şcoală,
format dintr-o sală de clasă şi o sală pentru cancelarie, construit din
iniţiativa şi contribuţia cetăţenilor satului organizaţi de învăţătoarea
Lidia Ignat şi de cetăţenii Victor Pascu şi Petrică Dudău.
De la început şi până la desfiinţare a funcţionat cu un singur
post de învăţător cu clasele I – IV.
În anul şcolar 1985 – 1986 au frecventat cursurile acestei
şcoli 10 elevi, toţi fiind declaraţi promovaţi la sfârşitul anului şcolar.
Numărul elevilor fiind în descreştere, şcoala a fost desfiinţată în
1988.
i.

Şcoala Eleşteu
În urma alunecărilor de teren din anul 1970, unii locuitori din
satele comunei afectaţi de aceste alunecări, şi-au întemeiat
gospodării în partea de sud a comunei, în punctul Eleşteu, unde a
luat naştere de fapt un nou sat, numit Eleşteu.
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Existenţa populaţiei şcolare a determinat înfiinţarea unei
şcoli în acest sat, în anul 1973. Ea a funcţionat în camere închiriate
ale cetăţenilor Nicolae Stanciu şi Toader Cristian până în anul 1985,
când a fost dat în folosinţă noul local al şcolii, alcătuit dintr-o sală de
clasă, o cancelarie şi un hol. De la început a funcţionat cu un singur
post de învăţător la clasele I – IV. În anul şcolar 1985 – 1986 au fost
înscrişi un număr de 17 elevi, în clasele I – III, care au promovat
clasa la sfârşitul anului şcolar.
În anul şcolar 2009 – 2010 cursurile şcolii au fost frecventate
de 7 elevi, toţi promovaţi la finele anului şcolar. Şi această şcoală se
va desfiinţa începând cu anul şcolar 2010 – 2011, din cauza scăderii
numărului de elevi.
j.

Şcoala Cocoşari
Această şcoală a fost înfiinţată în anul 1932. La început a
funcţionat în casa aparţinând cetăţeanului Constantin Tandără,
primul ei învăţător fiind profesorul Nicolae V. Bălan.
Începând cu anul 1938 ea s-a mutat într-un local propriu,
format dintr-o sală de clasă, o cancelarie, o cameră pentru locuinţa
învăţătorului şi un hol. Acest local a fost reparat în anul 1970, însă
fiind avariat în urma alunecărilor de teren, s-a trecut la construirea
unui nou local de şcoală, în satul Şotârcari, pe terenul donat de
cetăţeanul Adam Şotîrcă. Noul local a fost dat în folosinţă în anul
1974 şi era format dintr-o sală de clasă, o cancelarie şi un hol.
Şcoala a funcţionat până în anul 1984, când s-a desfiinţat ca
urmare a scăderii efectivului de elevi, datorită strămutării familiilor
din satul Bălăneşti, în urma alunecărilor de teren din anul 1981.
În anul şcolar nr. 1983 – 1984 cursurile acestei şcoli au fost
frecventate de 7 elevi, toţi promovând clasa la sfârşitul anului şcolar.
k.

Învăţământul preşcolar
Acesta constituie prima treaptă a sistemului nostru de
învăţământ, de aceea s-a trecut la înfiinţarea de grădiniţe pentru
copii şi în mediul rural. Aceasta şi pentru a se realiza egalitatea
şanselor pentru toţi copiii ţării.
Prima grădiniţă de copii s-a înfiinţat în satul Gura Caliţei în
anul 1967, având ca educatoare pe Mioara Crintea şi din 1968 până
în 1973 pe educatoarea Tutoş Bălan Mariana;
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Tutoş Bălan Mariana, educatoare la gradiniţa Gura Caliţei,în perioada
1968-1973, apoi educatoare şi directoare la Gradiniţa nr.8 Focşani

 la Lacul lui Baban, a luat fiinţă grădiniţa în anul 1968, având
educatoare pe Emilia Sava, care a desfăşurat o activitate meritorie,
ridicând prestigiul acesteia;
 la Poienile, a luat fiinţă grădiniţa în anul 1968, având educatoare
pe Nastasia Brăgău;
 la Dealul Lung, ia fiinţă grădiniţa în anul 1968 şi funcţionează
până în anul 1980;
 la Plopu se înfiinţează grădiniţă în anul 1968;
 la Cocoşari se înfiinţează grădiniţă în anul 1970;
 la Raşca se înfiinţează grădiniţa în anul 1980, având educatoare
pe Dorina Popa;
 la Eleşteu i-a fiinţă grădiniţa în 1983 şi funcţionează până în anul
1985, având-o ca educatoare pe Gherghina Dediu.
Datorită scăderii populaţiei şcolare, vor funcţiona în anul
şcolar 2010-2011 numai grădiniţele de copii din Gura Caliţei, Lacul
Baban, Plopu şi Dealul Lung.
CONCLUZII
În încheierea prezentării istoricului învăţământului din
comuna Gura Caliţei, credem că este timpul şi locul să aducem
prinosul nostru de recunoştinţă şi preţuirea unor dascăli(educatoare,
învăţători, profesori), care de-a lungul timpului şi-au dăruit întreaga
lor energie, talentul şi pasiunea pentru educarea tinerelor generaţii şi
iniţierii lor în tainele cunoaşterii umane. Concomitent cu această
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nobilă activitate, prin munca culturală desfăşurată în satele comunei
şi prin exemplul lor personal, au contribuit în mod hotărâtor la
ridicarea nivelului de cultură şi civilizaţie al locuitorilor.
Începem lista cu primii învăţători, deschizători de drum ai
învăţământului pe plan local: Matei Bentea şi Toader Bezea la Lacul
Baban, Petre Ghinţoiu la Dealul Lung, Alecu Alexandru la Gura Caliţei
şi Radu Cosma la Poienile. Munca de pionierat a acestora a fost
continuată prin activitatea strălucită a generaţiilor următoare de
dascăli:
- educatoare: Tutoş (Bălan) Mariana, Sava Emilia, Pupăza Zonica,
Bragău Nastasia şi Cristea(Ciocârlan) Aurelia;
- învăţători: Frâncu Done, Frâncu Maria, Ianculescu Dumitru, Bălan
V. Nicolae, Găgeanu Olimpia, Găgeanu Manea, Mogoş Ion, Mogoş
Victoria, Ichim Nicolae, Costache Vasile, Şerbănoiu Manea, Buharu
Victoria, Moroiu Ion, Moroiu Florica, Pătraşcu Nicolae, Lepădatu
Costel, Ţandără Gică, Calotă (Bocu) Lucica, Iordăchescu(Gheorghiţă)
Georgica, Zaharia Ortansa, Iftimie (Drăgulin) Aurora, Spânu Adrian,
Crihan Mitriţa, Popa (Cîrnu) Anişoara, Radu Mircea, Iorgu Dorel,
Iamandei Mariana, Tudorancea Neluţa, Avram Elena, Văsii Anişoara,
Duţă Mariana şi alţii;
- profesori: Georgescu Irimia, Tutoş Gheorghe, Vasilescu Florica,
Dumitrache Mariţa, Dumitrache Mihalache, Deneanu Ion, Deneanu
Maria, Gheorghiţă Paul, Tomulescu Valerică, Momanu Mihai, Văsii
Mitu, Văsii Margareta, Avram Ion, Costina Mincu, Coatu Constanţa,
Vlad Georgeta, Pidlepa Mioara, Momanu (Bălan) Tanţa, Antonescu
(Pupăză)Rodica, Dascălu Nicolae, Zaharia Rică, Bercaru Ion,
Verginica Toader, Barbu Toni, Şuşu Cornelia,Bratu Valeriu, Vărzaru
Steluţa etc.
Desigur lista poate fi continuată cu alte nume de dascăli,
care vor demonstra prin întreaga lor activitate, devotament şi
pasiune pentru munca cu preşcolarii şi elevii, obţinând rezultate pe
măsură. În acelaşi timp, ne cerem scuze pentru eventualele omisiuni
de pe listele prezentate şi menţionăm faptul că în aceste liste am
evitat să exemplificăm cadre didactice aflate la începutul activităţii,
deşi unele ar merita acest lucru, pornind de la premisa că evaluarea
lor este în plină desfăşurare .
Rezultatele muncii
remarcabile a acestor
dascăli
(educatoare, învăţători şi profesori),nu au întârziat să apară. Astfel,
mulţi elevi ai şcolilor noastre au participat la olimpiadele şcolare, faza
judeţeană, unde au obţinut premii şi menţiuni la limba şi literatura
română, profesor Tutoş Gheorghe; la matematică, prof. Deneanu Ion
la biologie prof. Mincu (Dochia) Costina. Majoritatea absolvenţilor
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clasei a VIII-a au fost admişi la licee din judeţ şi din ţară, unii chiar
în licee de renume şi apoi şi-au continuat studiile în universităţi,
institute politehnice sau şcoli postliceale sau de maiştri, devenind
specialişti de înaltă clasă şi ocupă funcţii de conducere în diferite
domenii de activitate. O parte însemnată din ei au revenit ca
educatoare, învăţători şi profesori pe meleagurile natale, să continue
munca foştilor lor dascăli, chiar avându-i colegi pe unii dintre ei.
Foştii elevi, astăzi oameni în toată firea îşi amintesc cu
nostalgie, de faimoasele serbări organizate de foştii lor învăţători,
serbări ce erau adevărate evenimente în sate şi care erau foarte
bine pregătite, iar învăţătorul dirija corul ce cânta pe mai multe voci ,
cu vioara ca acompaniament. La Gura Caliţei, asemenea serbări
organiza învăţătorul Mogoş Ion, la Lacul lui Baban învăţătorul
Ianculescu Dumitru, la Dealul Lung învăţătorul Frâncu Done, iar la
Poienile învăţătorii Găgeanu Manea, Găgeanu Olimpia şi Moroiu Ion.
Un fapt care ne demonstrează în mod elocvent valoarea şi
competenţa deosebită a cadrelor didactice, care au trudit de-a lungul
timpului pentru educarea tinerelor generaţii este şi acela, că unii
învăţători şi profesori din comună au fost promovaţi inspectori şcolari
la Inspectoratul Şcolar al judeţului Vrancea. Astfel învăţătorul Gigă
Ţandară a devenit inspector şcolar pentru învăţământul primar,
profesorii Văsii Mitu şi Tomulescu Valerică au devenit inspectori
teritoriali şi apoi inspectori de specialitate, profesoara Coatu
Constanţa a fost promovată inspector de specialitate pentru limba
franceză, profesoara Aluculesei Elena, inspector de specialitate
pentru limba şi literatura română, profesorul Cristea Dorin, inspector
de specialitate pentru istorie, prof. Mihai Momanu, inspector
teritorial, apoi inspector de specialitate pentru ştiinţe sociale,
inspector general adjunct între anii 1998 – 2001 şi chiar inspector
şcolar general pentru o scurtă perioadă de timp în 2000-2001. Este
singura comună din judeţ, de unde au fost promovaţi 7 inspectori
şcolari, care s-au remarcat chiar şi la nivelul Inspectoratului Şcolar. .
De asemenea, după 1989, multe educatoare, învăţători şi
profesori s-au transferat în şcoli şi licee reprezentative din judeţ şi
din ţară, unde s-au remarcat prin activitatea lor, unii dintre ei
ajungând chiar directori ai acestor unităţi şcolare, cum ar fi cazul
educatoarei Tutoş (Bălan) Mariana, care a fost director la Grădiniţa
nr. 8 din Focşani şi a profesoarei Bordei (Neagu) Aurelia care a
devenit directoarea Colegiului Naţional Al. I. Cuza din Focşani.
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4.4.

Viaţa culturală. Căminul cultural
Până în anul 1948, activitatea culturală din satele comunei
Gura Caliţei, se rezuma la serbările cu elevii de sfârşit de an şcolar,
sau prezentate cu prilejul unor aniversări ale sărbătorilor naţionale.
Pregătite cu multă seriozitate de învăţătorii satelor, ele constituiau
adevărate momente de destindere pentru acestia dar şi pentru
locuitorii satelor şi chiar şi pentru cei implicaţi in aceste activităţi
culturale. Şi astăzi, bătrânii îşi amintesc cu nostalgie de acele serbări,
când învăţătorul cu vioara dirija corul şcolarilor pe două sau trei voci.
Singurul dintre satele comunei, care dispunea de un local de
cămin cultural (impropriu), a fost Gura Caliţei. După construirea
noului local al şcolii în 1935, vechiul local al şcolii a devenit cămin
cultural până în anul 1955 şi în el se organizau baluri, hore şi
activităţi culturale.
În anul 1949 s-au înfiinţat căminele culturale din Lacul lui
Baban, Dealul Lung şi Gura Caliţei. Cele din Gura Caliţei şi Dealul
Lung dispuneau de localuri proprii, chiar dacă acestea erau destul de
modeste.
În cadrul acestora, se desfăşura o bogată activitate
culturală, de către formaţiile artistice, formate din cetăţenii mai tineri
şi mai în vârstă ai satelor, îndrumate de învăţători şi profesori. Mari
animatori ai vieţii culturale din satele comunei au fost învăţătorii Ion
Mogoş, Maria Laşcu, Ion Carabulea şi profesorul Irimia Georgescu în
perioada de început. Opera lor a fost continuată de mai tinerii lor
confraţi: educatoarele, Ciocârlan Cristea Aurelia şi Brăgău Nastasia,
invaţătorii: Lucia Calotă, Georgica Iordăchescu, Aurora Iftimie şi
Ortansa Zaharia(Baciu), profesorii Gheorghe Tutoş, Ion Avram,
Mihalache Dumitrache, Gheorghiţă Paul, Nicu Tandără, Tanţa
Momanu, Costina Mincu Dochia şi alţii.
Dintre formaţiile artistice ale căminelor culturale s-au
remarcat îndeosebi formaţiile de dansuri, premiate la mai multe
concursuri raionale sau judeţene, datorită atât originalităţii unor
dansuri, cât şi măiestriei cu care au fost executate. Dintre dansurile
populare
din repertoriul acestor formaţii menţionăm: Brîul,
Baraboiul, Polca pe furate, Ceardaşul, Ovreicuţa , Jianu, Botoşanca
şi Hora lui Gheorghe. În prezent această tradiţie este pe cale de
dispariţie, semnele de supravieţuire fiind destul de palide.
În anul 1964 s-a dat în folosinţă un local de cămin cultural şi
în satul Poienile, construit prin contribuţia bănească şi munca
voluntară a cetăţenilor. Deteriorându-se, în anul 1980 a fost
demolat, începându-se construcţia unui nou local,rămas nefinalizat.
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Satul Gura Caliţei era singurul sat mare din comună, care nu
avea local propriu pentru căminul cultural, vechiul local al acestuia
fiind ocupat în 1955 de către magazinul sătesc. Din iniţiativa
directorului Şcolii Gura Caliţei, prof. Mihai Momanu, la 17 ianuarie
1977 s-a ales un comitet de iniţiativă format din Ionel C. Pupăză –
preşedinte, Costică Robu – vice preşedinte, Neculai Zarzalin – casier,
Vasile Lăzăroiu, Dumitru Robu, Florică Bălălău, Gheorghe Olteanu II,
Mărgărit Morcoşan şi Gheorghe Olteanu I – membri, care au început
construirea unui local modern pentru căminul cultural.
Acesta având o lungime de 22 m şi o lăţime de 8 m a fost
dat în folosinţă în anul 1980, fiind compus dintr-o sală de spectacole,
cu scenă, două camere mai mici şi un hol. Locuitorii satului Gura
Caliţei au contribuit în mod voluntar la construirea localului cu suma
de 60.000 lei, la care s-a adăugat şi suma de 3.600 lei, strânsă iniţial
pentru construirea unei brutării, precum şi cu muncă voluntară.
Îmbunătăţirea bazei materiale a dat un nou impuls activităţii
culturale din comună şi îndeosebi în satul de reşedinţă al comunei.
Între timp s-a dat în folosinţă un local de cămin cultural şi în satul
Plopu, construit de asemenea prin contribuţia bănească şi munca
voluntară a cetăţenilor sub organizarea învăţătorului Mihai Brăgău.
Începând din anul 1978, de la ediţia a II-a a Festivalului
Naţional „Cîntarea României”, Căminul Cultural Gura Caliţei a obţinut
mai multe premii şi menţiuni. Astfel în anul 1978, a obţinut premiul I
la etapa judeţeană cu montajul literar – muzical, cu brigada artistică
şi cu interpreţii Aurelia Cristea şi Dorel Iorgu. În anul 1983, a obţinut
premiul I la etapa judeţeană cu brigada artistică, care se va remarca
în mod deosebit, pentru piese de port popular, prezentate de Sonia
Bratu şi Costina Mincu Dochia, piese premiate şi la faza republicană
cu premiul I obţinut de Sonia Bratu şi premiul II obţinut de Costina
Mincu Dochia. În anul 1985, an de vârf al activităţii culturale din
comună, director al căminul cultural fiind Toader Ştefan, brigada
artistică si grupul vocal feminin au primit premiul I la etapa
judeţeană. Tot în acelaşi an, brigada artistică a Căminului Cultural
Gura Caliţei, formată din Ştefan Toader, Mihalache Dumitrache,
textieri şi instructori ai brigăzii, Tutoş Gheorghe, Tanţa Bălan
(Momanu), Aurelia Ciocîrlan (Cristea), Calotă Lucica, Costina Mincu
Dochia şi Mioara Pidlepa (Grigoriu), Georgica Iordăchescu, Aurora
Iftimie şi Ortansa Zaharia Baciu au obţinut un prestigios loc IV pe
ţară, atât pentru interpretare cât şi pentru conţinutul textului. În
acelaş an 1985, tot la etapa republicană, Căminul Cultural Gura
Caliţei a obţinut un preţios loc II pe ţară pentru activitatea sa
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generală, un loc I pentru ţesături prezentate de Sonia Bratu şi un loc
II pentru piese de port popular, prezentate de Costina Mincu Dochia.

Căminul Cultural Gura Caliţei în 1985,foto C. Bălan

Căminul Cultural din Gura Caliţei după lucrările de modernizare
(Foto C. Bălan anul 2010)

Considerăm că pe viitor, participarea unui număr cât mai
mare de cetăţeni din toate domeniile de activitate la activitatea
culturală ar da acesteia un plus de vigoare şi prospeţime.
În anul 2008 s-a inaugurat noul local al Primăriei, dar şi
localul căminului cultural, după reparaţii capitale consistente, care iau dat un aspect modern, având şi un gard împrejmuitor elegant.
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Merită apreciată activitatea Primăriei şi a Consiliului Local în
deosebi a primarului Dragoş Bîtculescu şi a contabilului Săndel Ursu,
care au realizat aceste acţiuni creând practic un nou centru civic al
comunei.

Primăria nouă din Gura Caliţei, Foto C. Bălan 2010

Salariaţi ai Primăriei Gura Caliţei, alături de primarul comunei,
Dragoş Bâtculescu si de unii consilieri comunali. Foto C. Bălan
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4.5.

Cultura
Marile transformări din viaţa economică şi politică a ţării, au
determinat prefaceri radicale în domeniul culturii, între ele existând
variate şi complexe legături.
După reforma învăţământului din anul 1948, s-au luat măsuri
ferme din partea statului pentru eradicarea neştiinţei de carte. În
comuna Gura Caliţei, un rol deosebit de important revenind
învăţătorilor din acea perioadă. Lichidarea analfabetismului a
constituit o realizare remarcabilă, dând posibilitatea tuturor
cetăţenilor să se bucure de marile realizări ale culturii şi artei
româneşti.
Învăţământul a cunoscut o dezvoltare fără precedent şi în
comuna Gura Caliţei, înfiindu-se şcoli, aşa cum arătam, chiar şi în
cătunele Şesu cu Plopi şi Groapa Tufei. Generalizarea învăţământului
gimnazial de 7 clase şi apoi de 8 clase şi gratuitatea învăţământului,
au permis unui număr mare de absolvenţi ai şcolilor generale din
comună să-şi continue studiile în licee şi chiar în institute de
învăţământ superior. Numeroşii tineri, absolvenţi ai şcolilor
gimnaziale din comună, şi-au continuat studiile în şcoli profesionale
şi licee, calificându-se în diferite meserii, după care s-au încadrat în
producţie sau şi-au continuat studiile în învăţământul superior.
După 1944, cinematograful şi-a făcut simţită prezenţa şi în
satele comunei Gura Caliţei, la început sub forma caravanei
cinematografice, care periodic prezenta filme în aceste sate. Apoi
căminele culturale din cele trei foste reşedinţe de comună sau şcolile
mai mari din Gura Caliţei, Lacul lui Baban şi Dealul Lung, au fost
dotate cu aparate de filmat, care prezentau permanent filme pentru
toţi locuitorii comunei.
La nivelul comunei a fost înfiinţată o bibliotecă care cuprinde
peste 10.000 de volume. Dacă adăugăm la acestea şi cele 13.000
volume existente în cele trei biblioteci şcolare, avem o imagine
completă despre fondul de cărţi, adevărate comori de cultură şi
civilizaţie, care stau la dispoziţia tuturor cetăţenilor comunei. Unii
cetăţeni din comună dispun chiar de mici biblioteci personale,
formate din zeci de volume, exemplul lor fiind pilduitor pentru
generaţiile mai tinere.
Aproape în toate casele au pătruns aparatele de radio şi
televizoarele, prin intermediul cărora cetăţenii pot lua cunoştinţă de
noile cuceriri ale ştiinţei şi tehnicii, de marile realizări ale economiei şi
cele mai noi informaţii de politică internă şi externă.
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Biblioteca Comunală: în stânga Mihaela Robu cititoare şi în dreapta,
Steluţa Alecse, bibliotecară. Foto C. Bălan 2010.

Toate acestea: cartea, şcoala, cinematograful, aparatele de
radio, televizoarele şi căminul cultural au contribuit la transformarea
săteanului înapoiat, lipsit de orice cunoştinţe despre lume şi viaţă,
pradă uşoară a superstiţiilor şi concepţiilor mistice, într-un om cu un
nivel cultural şi spiritual ridicat, dornic de nou şi de cultură, care să
privească viitorul cu optimism. Oamenii sunt tot mai interesaţi de
marile realizări ale societăţii noastre, sunt dornici să le cunoască şi să
le admire, sunt extrem de preocupaţi de ce se petrece în lume şi în
ţară, iau parte activă la edificarea unei societăţi moderne, îşi sporesc
eforturile pentru prosperitatea comunei şi a ţării.
A crescut tot mai mult numărul celor care participă la diferite
spectacole ce au loc la Focşani. Aici aş face câteva consideraţii
generale asupra epocii socialiste.
Astfel dacă regimul comunist a adus un cortegiu de mari
necazuri pentru români, cum ar fi cotele obligatorii de produse
agricole, persecuţiile politice, cooperativizarea forţată a agriculturii,
exterminarea elitelor politice şi culturale româneşti, etc, tot în
această perioadă s-au înfăptuit şi unele lucruri pozitive, cum ar fi
accesul copiilor săraci la învăţătură şi cultură, extinderea şi
dezvoltarea asistenţei medicale, construirea de locuinţe, asigurarea
locurilor de muncă, etc. Eu însumi, deşi am fost un critic aspru al
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acestui regim şi mai sunt încă, nu pot nega aceste realizări acceptate
de toţi mai mulţi compatrioţi.
4.6.

Ocrotirea sănătăţii. Dispensarul uman
În perioada premergătoare aplicării Regulamentului Organic,
asistenţa medicală era asigurată doar în capitalele Principatelor
Române şi în oraşele mai importante.
Restul populaţiei, îndeosebi oamenii săraci, fie şi din
instinctul de conservare, recurgeau la diferite leacuri tămăduitoare,
bazându-se şi pe practici superstiţioase, pe descântece şi vrajitorii.
De aceea, în cazul unor epidemii endemice, aceştia erau
sortiţi îmbolnăvirilor grave, care se soldau de multe ori cu moartea.
Bolile cele mai frecvente se înregistrau mai ales în anii
secetoşi, când datorită multiplelor lipsuri între care, foametea ocupa
locul principal, organismul uman slăbit, constituia un teren ideal
pentru tot felul de boli.
Cele mai devastatoare, erau epidemiile de ciumă, care
provocau moartea a mii de oameni. Epidemia de ciumă din anul
1829 a cuprins şi oraşul Focşani, precum şi împrejurimile sale, când
s-au prăpădit mii de oameni 118.
Epidemiile de ciumă din anii 1829 şi 1838 au cuprins şi
satele comunei Gura Caliţei şi au avut urmări dintre cele mai
groaznice , încât amintirea lor a rămas neştearsă, transmiţându-se
din generaţie în generaţie, unii bătrâni putând relata chiar şi în zilele
noastre amănunte despre manifestarea acestei boli şi despre
înmormântarea celor decedaţi din cauza ciumei 119.
Cutremurele de pământ, creau o panică apocaliptică şi o
stare de spirit favorabilă proliferării celor mai năstruşnice superstiţii.
Victimele, constituiau focare de infecţie pentru ciumă şi alte boli.
În trecut, autorităţile şi proprietarii de pământ, nu se
preocupau decât într-o mică măsură de apărarea sănătăţii fizice şi
morale a locuitorilor satelor comunei Gura Caliţei. Majoritatea
acestora fiind săraci, erau nevoiţi să lucreze pământul proprietarilor
în condiţii destul de grele, fiind condamnaţi la o existenţă mizeră. Era
firesc ca asemenea condiţii să-i predispună la îmbolnăviri.
În savuroasa carte a dr. George Ulieru „Jurnalul unui medic
de plasă” este redată cât se poate de plastic asistenţa medicală din
trecut de la sate. Unui medic de plasă sau al circumscripţiei medicale
îi reveneau un număr mare de locuitori, dispersaţi pe o suprafaţă
foarte mare, acesta neputând interveni la timp pentru salvarea vieţii
unor oameni. Dacă adăugăm la aceasta, aparatura sumară de care
dispuneau, lipsa de medicamente, opoziţia unor autorităţi si
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prejudecăţile oamenilor, ne putem forma o imagine cât mai completă
despre modul cum se realiza această asistenţă medicală.
Într-un mod similar se prezenta şi asistenţa medicală în
satele comunei Gura Caliţei. In satele fostei comune Lacul lui Baban,
care aparţineau în perioada interbelică de circumscripţia medicală
Popeşti apoi Urecheşti, se deplasa periodic medicul pentru inspecţii
sanitare si consultaţii care erau date fie la punctul sanitar, fie la
domiciliul pacientului. Cu această ocazie, inspectau şi şcolile,
menţionând cele constatate în procese verbale întocmite în registrul
de inspecţie al şcolii. Iată un extras dintr-un proces verbal întocmit
de dr. A. Dascălu la 21 aprilie 1926, după inspectarea Şcolii Gura
Caliţei: "localul este impropriu pentru şcoală: sălile sînt
neîncăpătoare, fără lumină şi cubaj insuficient. Pardoseala este
stricată. Mobilierul este complet deteriorat şi insuficient, pe o bancă
fiind asezaţi câte 6-7 elevi, ceea ee este cu totul inadmisibil. În
asemenea condiţiuni de continuat cursurile este imposibil" 120. In final
ruga pe revizorul şcolar să ia măsuri pentru îndreptarea situaţiei şi
dacă se poate să se construiască un nou local de şcoală122.
In fosta comună Dealul Lung, a existat după primul război
mondial o circumscripţie sanitară, ce a funcţionat, în diferite case
particulare, încadrată fiind cu un medic, asistenţa medicală fiind mult
mai bună decît în celelalte sate ale comunei. Au rămas în amintirea
bătrânilor pentru probitatea lor profesională medicii Pavel Vergiliu,
Medelson şi Tecuceanu. Adeseori veneau la consultaţii şi locuitorii
fostei comune Lacul lui Babau, deoarece era mai aproape decît la
Popeşti şi Urecheşti.
In lipsa medicului, asistenţa medicală rămânea în seama
agenţilor sanitari: lon Macovei în Lacul lui Baban şi Neculai Negoiţă
în Dealul Lung. Moşitul empiric şi tratamentul cu leacuri băbeşti erau
fenomene curente.
După exproprierea caselor boierilor T.Dăbuleanu şi Dumitru
Suculescu, Dispensarul uman Dealul Lung se mută într-una din
fostele case ale lui D. Suculescu, care la rîndul lui o cumpărase prin
anul 1946 de la cetăţeanul Dumitru Cercelaru 122. Acolo a funcţionat
pînă în anul 1981, cînd s-a mutat în clădirea fostului internat, din
cauza deteriorării fostului local, care necesita urgente lucrări de
raparaţii capitale.
În Gura Caliţei, Dispensarul uman a fost înfiinţat în anul
1966 şi a funcţionat doi ani în localul primăriei, avînd ca medic pe
Doina Harinescu 123 .Din iniţiativa primarului de atunci, Ion C.Pupăza,
a secretarului Ion Cosma şi a moaşei Lina Păun, s-a început construirea unui local pentru dispensar, prin contribuţia în bani şi în muncă a
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cetăţenilor, care a fost dat în folosinţă în anul 1962.

Dispensarul sanitar uman Gura Caliţei
al cărui local a fost inaugurat în anul 1962
(foto C.Bălan 1985).

În cadrul politicii de stat, ocrotirea sănătăţii a devenit o
problemă fundamentală, care s-a concretizat in înfiinţarea
celor
două dispensare (din care unul exista încă din perioada interbelică),
şi încadrarea lor cu personal calificat, contribuind la îmbunătăţirea
substanţială a asistenţei medicale în comuna Gura Caliţei. Cele două
dispensare erau încadrate în anul 1970 cu 3 medici, două moaşe şi
două surori medicale.
Pe lîngă Dispensarul uman Gura Caliţei, a luat fiinţă în anul
1962, o casă de naşteri, dotată cu 4 paturi şi o bucătărie dietetică.
Cîţiva ani mai tîrziu,în 1967,dispensarul este dotat cu aparatură
pentru stomatologie, fiind repartizată ca medic stomatolog doctoriţa
Maria Manoliu. Secţia de stomatologie a funcţionat cu unele întreruperi pînă în anul 1982. De atunci, deşi aparatura a rămas în dotarea
dispensarului, nu s-a mai repartizat nici un medic stomatolog.
Ponderea bolilor cronice în prezent este foarte mică în comparaţie cu situaţia din trecut, fiind pe cale de dispariţie. Si numărul
celor care suferă de alte boli este în general în scădere. In comună,la
15 iulie 1986, se semnalau următoarele cazuri:

tumori maligne - 17 cazuri în scădere (faţă de 1966);

maladia ulceroasă - 11 cazuri în scădere ( faţă de 1966);
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Miocardiopatii - 19 cazuri, în scădere (faţă de 1966);
Diabet zaharat
- 3 cazuri, în scădere (faţă de 1966);
Nevropatii - 2 cazuri, în scădere (faţă de1966);
Boli psihice, epilepsii - 15 cazuri, în creştere (faţă de 1966);
boli nervoase - 5 cazuri, în creştere (faţă de 1966);
deficienti senzitiv – motor - 13 cazuri, în scădere (faţă de
1966);

Boli endocrine–glanda tiroidă - 2 cazuri, în scădere (faţă de
1966);

Reumatism articular la copii - 3 cazuri, în scădere (faţă de
1966);

T.B.C. - 10 cazuri, în creştere (faţă de 1966);

Boli venerice nici un caz

Hepatită epidemică - 3 cazuri, în scădere (faţă de 1966)124;
De la începutul anului 1986 pînă la 15 iulie 1986 s-au acordat
2225 consultaţii pentru copii şi 1023 consultaţii pentru adulţi 125 .Cele
mai frecvente boli la copii au fost: faringo-amigdalită acută,
rinofaringită acută, trombobronşite acute, pneumatii şi otite, iar la
adulţi cardiopatii ischemice dureroase şi nedureroase, gastrite,
reumatism, astm bronşic şi pneumatie acută 126.
In anul 1986, personalul medical al comunei era format
dintr-un medic, două moaşe, o soră pediatră şi o soră de îngrijire.
Consultaţiile se acordau fie la Dispensarul uman Gura Caliţei, 4 zile
pe săptămînă, fie la punctul sanitar Lacul lui Baban sau la
Dispensabil uman Dealul Lung, unde medicul se deplasa câte o zi pe
săptămână.
Se remarcă o mare fluctuaţie a medicilor în comună, mai
ales în ultimul timp. Aceştia stau 6 luni sau un an şi apoi sînt mutaţi
in altă parte sau detaşaţi, abia cînd oamenii au început sa-i cunoască
mal bine şi să-i preţuiască pentru munca lor. Intrucât această
fluctuaţie a medicilor devenită "cronică" influenţează negativ calitatea asistenţei medicale, se impune o mai mare stabilitate a
acestora, luîndu-se măsurile corespunzătoare. In schimb, cadrele
medicale cu pregătire medie, toate originare din comună, au o mare
continuitate în activitate, ceea ca atenuează parţial efectele negative
ale fluctuaţiei cadrelor medicale cu pregătire superioară.
Toate tratamentele şi consultaţiile se faceau gratuit, aceasta
fiind o expresie elocventă a grijii pe care o manifesta statul pentru
ocrotirea sănătăţii oamenilor.
În prezent, adică în anul 2010, asistenţa medicală la nivelul
comunei este asigurată de dr. Nicoleta Condrea şi asistenta Simona
Gurguiatu, pentru un număr de 2042 persoane din care 1013 bolnavi
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cronici. Localul dispensarului este concesionat dr. Nicoleta Condrea
pe o perioadă mai mare de timp, de către primăria comunei pe baza
unui contract cu clauze stabilite de comun acord. Aceasta explică şi
stabilitatea mai mare a personalului medical şi chiar îmbunătăţirea
asistenţei medicale a populaţiei, care are o percepţie pozitivă despre
actul medical, justificată de altfel atât de profesionalismul cât şi de
comportamentul personalului medical.

Dispensarul uman din Gura Caliţei, modernizat. Foto C.Bălan 2010

Sunt îngrijorătoare două fenomene: scăderea drastică a
natalităţii, astfel în anul 2009 s-au născut 24 de copii şi au murit 33
de persoane; al doilea fenomen negativ, după părerea noastră este
numărul mare de bolnavi cronici, de 1013 la nivelul comunei. Spre
edificare prezentăm şi evidenţa bolnavilor cronici pe anul 2010:
 diabet zaharat
25 persoane
 epilepsie
24 persoane
 hipertensiune arterială
167 persoane
 cardiopatii ischemice
68 persoane
 cord pulmonar cronic
2 persoane
 boli cerebro – vasculare
36 persoane
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boli pulmonare cronice obstructive
30 persoane
boală ulceroasă
17 persoane
ciroze hepatice cronice
55 persoane
insuficienţă renală cronică
16 persoane
tumori maligne
22 persoane
tuberculoză
3 persoane
tulburări mintale
96 persoane
După cum se remarcă cu uşurinţă, predomină bolile
cardiovasculare, cirozele şi tulburările mintale, boli care necesită o
permanentă şi atentă asistenţă medicală.
4.7.

Viaţa relegioasă. Biserica
Datorita condiţiilor social-istorice în care a apărut şi s-a
dezvoltat comuna Gura Caliţei, cultura religioasă şi bisericile au
ocupat un loc important în viaţa locuitorilor. Pentru a cunoaşte mai
bine viaţa oamenilor de pe aceste meleaguri din trecut, nu putem
ignora cultura religioasă şi bisericile care excluzând faptul că erau
lăcaşuri de cult şi că deţineau întinse moşii muncite de către ţăranii
săraci, pe care-i exploata, au îndeplinit şi o însemnata funcţie
cultural-educativă, îndeosebi până la înfiinţarea şcolilor publice săteşti din comună.
a.

Schitul Peletic
Cea mai veche şi importantă mărturie a trecutului de pe
teritoriul comunei Gura Caliţei o reprezintă Schitul Peletic.
Schitul Peletic, apare pentru prima dată menţionat, într-un
document din 27 decembrie 1697. Acesta era un act de danie a lui
Cristea Hercul către Mănăstirea Rîmnic, prin care îi închină Schitul
Peletic 127. El se înălţa acum aproape 3oo ani mai sus de satul
Peletic, astăzi satul Dealul Lung, pe partea stângă a pârâului Peletic,
într-un loc înconjurat de codri seculari şi de poieni deosebit de
pitoresti.
Ctitorul acestui schit a fost popa Fătul, fost metoh al
Mănăstirii Adormirea din Rîmnicul Sărat, care l-a construit în anul
1689 128. Între timp acest schit a devenit destul de important, de
vreme ce însuşi Ştefan Cantacuzino, domnul Tării Româneşti, dă un
hrisov prin care-l scuteşte de dijmăritul bucatelor, râmătorilor şi
vinăritului 129.
Perioada de strălucire a Schitului Peletic a durat pînă în anul
1755, dată după care nu am mai găsit menţionat numele schitului.
Este posibil să fi fost desfiinţat ca urmare a neînţelegerii dintre
Episcopia Buzău şi Mănăstirea Rîmnic în legătură cu moşia Peletic. In
locul său apare menţionată moşia Peleticul a Mănăstirii Rîmnic,
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începând cu documentul din 24 octombrie 1755, o carte de judecată
pentru moşia Peleticul şi Tinosele a Mănăstirii Rîmnic 130.
Cu privire la existenţa acestui important asezămănt monahal,
dispunem de documente de arhivă, privind danii făcute Schitului
Peletic, de către diverşi proprietari, precum şi numeroasele hrisoave
domneşti, emise de către domnitorii Grigore Ghica şi Constantin
Brâncoveanu, prin care se acordau scutiri de dări schitului şi se
reglementau unele neînţelegeri cu Mănăstirea Râmnic.
După relatările bătrînilor, Schitul Peletic a existat pînă la anul
1800, dar nu s-au găsit documente care să confirme acest lucru.
După dispariţia schitului, a rămas biserica acestuia, ca biserică a
satului Peletic. Fiind foarte veche, în locul ei a fost construita o altă
biserică în anul 1833 de către Enache Cotescu şi Sandu Simion 131.
Unii bătrâni afirmă că această biserică a fost adusă din Poiana Dealul
Lung, unde ar fi fost la început satul Dealul Lung (mai sus de Plopu).

Biserica veche din Dealul Lung, aşezată pe locul fostului Schit Peletic
(foto C .Bălan, anul1985).

Din această biserica veche, construită pe locul fostului schit Peletic,
în anul 1985 rămăsese doar nişte ruine dezolante în mijlocul unui
cimitir. Nu s-au păstrat icoane sau cărţi ale Schitului Peletic, nici ale
bisericii vechi. Bătrânii spun că icoane din lemn sculptate cu
măiestrie şi alte obiecte preţioase au fost sustrase şi înstrăinate unor
cetăţeni din afara comunei. În prezent, pe locul vechiului schit, s-a
construit o bisericuţă de preotul Gheorghiţă Crihan şi de enoriaşi,care
a fost sfinţită pe 29 iunie 1997 de IPS Epifanie Norocel, episcopul
Buzăului şi Vrancei. Aici se oficiază în prezent slujbe religioase pentru

191

locuitorii cătunului Peletic, care au construit şi îngrijesc această
bisericuţă. .

Bisericuţa construită în locul celei vechi pe locul Schitului Peletic
Foto C.Bălan,septembrie 2010

b.

Biserica din Dealul Lung
Biserica nouă (Sf. Ioan Botezătorul) a satului Dealul Lung a
fost construită in anii 1970-1979 prin grija preotului Dumitru Puiu din
Lăstuni şi a enoriaşilor din Dealul Lung. Biserica a fost construită din
lemn, având o singura turlă iar în interior în locul picturilor se află
icoane pictate. Ea a fost sfinţită în anul 1979 şi resfinţită după
reparaţii capitale, prin strădania preotului Gheorghiţă Crihan, pe 19
septembrie 2010, de IPS Epifanie Norocel, Arhiepiscopul Buzăului şi
Vrancei. Bisericile din Dealul Lung,Plopu şi Peletic sunt deservite de
preotul paroh Gheorghiţă Crihan din anul 1979 până în prezent.

Biserica nouă din Dealul Lung. Foto C. Bălan iunie 2010
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C

Biserica din Lacul lui Baban
Biserica Adormirea Maicii Domnului din satul Lacul lui Baban
a fost construită în anii 1820 – 1821, fiind deservită de preotul
Constandin şi dascălu Oprea 132. Deşi nu se cunosc numele ctitorilor,
bănuim că printre aceştia se aflau şi marii proprietari de moşii din
Lacul Baban, Iancu, Dincă şi Matache Borănescu, care au contribuit
cu sume de bani şi la plata salariilor primilor învăţători ai Şcolii din
Lacul Baban, Matei Bentea şi Toader Bezea.
Românii fiind creştinaţi încă din sec. I d. Hr., prin stăruinţa
misionarului creştin Andrei devenit Sfântul Andrei, patronul şi
ocrotitorul României. Acţiunea continuă în secolele următoare şi în
restul Daciei. Credem că şi locuitorii satului Lacul lui Baban au avut
înainte de 1821 un locaş de rugăciune şi de slujbe bisericeşti,
probabil mult mai modest, despre care încă nu avem dovezi.
Se cunoaşte şi numele preotului care a deservit biserica în
anul 1879 şi anume preotul Stanciu Enache 133.
Biserica fiind veche, a fost reparată în anul 1884 134.
Preotul Pantazică Mărculescu este menţionat ca preot ce
deservea biserica în anul 1899, când apare şi ca învăţător la Şcoala
Lacul Baban, nefiind exclus ca el să fi funcţionat cu mai mult timp
înainte la această biserică. Urmează apoi preotul Ion Soare
Georgescu, născut la 13 noiembrie 1859, absolvent al Seminarului
Inferior, care a funcţionat până în anul 1917 135. Parohia avea în anul
1909 un număr de 398 de familii cu 2120 suflete 136. În acelaşi an
avea ca filiale bisericile:
a) Sfinţii Voievozi din satul Gura Caliţei
b) Sfântul Nicolae din satul Poieni.
Biserica din Lacul lui Baban a fost construită din lemn în stil
bizantin, cu o singură turlă pe naos.
După 1917 biserica este deservită o perioadă de timp de
călugării:
1. ieromonahul Martinian Comănici, până în 1921;
2. ieromonahul Ghimnazie Pricopie, până în 1923;
3. ieromonahul Cornelie Marin, până în 1926;
4. ieromonahul Ghimnazie Pricopie, până în 1928;
5. ieromonahul Teofil Mocăniţă, a servit vreo trei luni în anul
1928;
La 1 septembrie 1928 este instalat preotul Nicolae
Burlăcescu, care va deservi biserica până la 1 august 1938.
Urmează apoi preotul Gogu Sârbu, până la 1 decembrie
1939, preotul Ionel Potecaş până în septembrie 1940, preotul Ion
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Baltă până în august 1941 şi preotul Mihail Moldoveanu până în
noiembrie 1945.
În 1944, soseşte în Lacul Baban preotul Valerian Păruţă,
refugiat din Basarabia, unde a slujit la o parohie din jud. Kahul.La
început a funcţionat ca preot utilizat la biserica din satul Poienile şi
după moartea preotului paroh M. Moldoveanu în 1945, a deservit ca
preot ambele biserici, cea din Lacul Baban şi cea din Poienile până
în anul 1950, când este numit preot paroh la Biserica Lacul Baban,
numită Constandoiu. A deservit această biserică o lungă perioadă de
timp, până în anul 1971, după care s-a stabilit în comuna Gugeşti.
A fost un preot cu har, care s-a îngrijit de sufletele
locuitorilor din parohia sa, dar şi de buna gospodărire a bisericii şi a
cimitirului.
A avut iniţiativa întocmirii monografiilor Bisericii din Lacul
Baban şi Bisericii din Poienile în anul 1956, bine structurate, bazate
în principal pe relatările cântăreţului Gheorghe Mareş Duţă şi a altor
locuitori din parohie precum şi pe documentele existente în arhivele
bisericii, fără a apela la informaţii din alte arhive. Pentru că nu avea
copii, a înfiat o fetiţă, a cetăţeanului Vasile Pupăză, Tudoriţa, care va
deveni mai târziu profesoară de limba şi literatura română.
Primul cântăreţ al bisericii a fost dascălu Oprea în anii 18201821. Iată şi lista de are dispunem a cântăreţilor bisericii, care au
urmat şi care au fost identificaţi:
 până în 1879 a servit cântăreţul Leica Pavel;
 până în 1899 au servit cântăreţii Iorgu Popa şi Vasile Stanciu;
 până în 1903 a servit Alexandru Chiriţă;
 din 1903 până la 1907, Ion Ghinoiu şi Stan Stănciulescu;
 din 1907 până la 1909, Costică Constantinescu;
 din 1909 până la 1913, Alecu Grama;
 din 1913 până la 1963, Gheorghe Mareş Duţă din comuna Gura
Caliţei,
 din 1926 până la 1956, Toader R. Popescu, din Dealul Lung,
Biserica Adormirea Maicii Domnului din Lacul lui Baban a fost
mereu biserică parohială, deservind satele Lacul lui
Baban
(Constandoiu), Bălăneşti, Poienile, Groapa Tufei, Sotârcari, o parte
din Cocoşari şi până în anul 1936 şi fosta sa filială Gura Caliţei, care
din acest an a devenit parohie independentă.
Nu se ştie când şi de cine a fost construită clopotniţa. Se ştie
doar că a fost reparată în 1945 de către meşterul Gheorghe Văsii,
din satul Poienile.
Biserica dispunea şi de o casă parohială construită de
enoriaşi în anul 1934, pe locul alteia, mai veche.
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În 1952 a fost cedată Sfatului Popular Lacul Baban, care a
dat-o la rândul său în exploatare cooperativei locale 138.
Biserica este înconjurată de un cimitir cu o suprafaţă de circa
1500 mp, cu mormintele îngrijite, având cruci din lemn, piatră sau
chiar marmură, dovedind la majoritatea enoriaşilor formarea unui
adevărat cult pentru cei decedaţi. Prin munca inimosului preot
Valeriu Avram, fiu al satului şi a enoriaşilor, s-a construit o sală de
praznice şi un frumos gard împrejmuitor.
În 1956, data întocmirii monografiei Bisericii Lacul Baban de
către preotul Valerian Păruţă, parohia avea 467 de familii cu 1911
suflete, numărul acestora fiind în scădere faţă de 1909, scădere ce
se va accentua dramatic după alunecările de teren din primăvara
anului 1970.
După plecarea preotului Valerian A. Păruţă. biserica din Lacul
Baban şi filiala sa din satul Poienile au fost deservite de preotul
Vasilescu Gheorghe, de la parohia Gura Caliţei în perioada 19711975. Urmează apoi preotul Boştiog Vasile din Iveşti - Vrancea doar
pentru şase luni şi nepotul acestuia Boştiog Valeriu în anii 19771978. In anii 1979-1980 a suplinit preotul Militaru Zamfir, din
localitatea Tercheşti.

Biserica ,,Adormirea Maicii Domnului” Lacul Baban
Foto C.Bălan 2008

Din 13 noiembrie 1980 şi până în prezent, ambele biserici au
fost şi sunt deservite de preotul paroh Valeriu N. Avram, fiu al
satului Lacul Baban, absolvent al Facultăţii de Teologie din
Târgovişte. Din anul 2009 funcţionează ca preot asociat la biserica
din satul Poienile fiul său Nicu Avram.
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Biserica din Lacul Baban dispune de cărţi relşigioase de
valoare istorică: un Ohtoih, editat în 1750 în timpul domnitorului Ion
Grigore Ghica, în limba chirilică; un Antologhion editat, în 1787 în
timpul domnitorului Alexandru Ipsilanti, în limba chirilică, cu
binecuvântarea mitropolitului Ungro-Vlahiei Grigorie; Ohtoihul Mic,
editat în anul 1841; Ohtoihul Mare, editat în anul 1811, în limba
română cu litere chirilice, la Braşov sau Sibiu, în timpul împăratului
Francisc I al Austriei, cu binecuvântarea arhiepiscopului Ştefan
Stratimirovici; Tipic bisericesc, editat în 1851, în timpul domnitorului
Barbu Ştirbei şi cu binecuvântarea mitropolitului Nifon; Slujba Învierii
editată în 1861, în timpul domnitorului Al.I.Cuza cu binecuvântarea
P.S.Calinic, episcop al Râmnicului şi Slujba Sf. Filofteia, editată în
1868 în timpul domnitorului Carol I, cu binecuvântarea P.S.Dionisie,
episcop al Buzăului. Însemnările pe aceste cărţi bisericeşti sunt
foarte rare şi nu prezintă o importanţă deosebită.
Din iniţiativa meritorie a preotului Valeriu N. Avram, în vara
anului 2006, au început lucrările de construcţie a unei noi biserici cu
hramul "Sf. Mare Mucenic Gheorghe şi Cuviosul Vasile de la Poiana
Mărului", pe un teren din Costinoaia, pe partea opusă şcolii noi.
Piatra de temelie s-a aşezat la 3 decembrie 2006 cu binecuvântarea
I.P.S. Epifanie Norocel, arhiepiscop al Buzăului şi Vrancei, iar lucrările
de construcţie s-au finalizat în vara anului 2008, un timp record
pentru construirea unei biserici destul de marea, de tip urban. La 15
septembrie al aceluiaşi an, s-a început pictura în tehnica frescă de
pictorii Petre şi Ioan Paşcu din localitatea Brusturoasa, judeţul Bacău.
În acelaşi timp s-au început lucrările de construcţie a casei
prăznicale, lângă biserică, care s-u finalizat în luna august 2010.
Casa praznicală are camere destinate pentru o sală de mese,
bucătărie, bibliotecă, farmacie şi punct sanitar având o structură
unică printre parohiile din Vrancea, fiind un adevărat "campus
bisericesc", destinată unor proiecte ambiţioase, caritabile, ale
preotului Valeriu N. Avram.
Atât biserica, cât şi casa praznicală, cu toate dotările au avut
ca sponsor principal familia Mircea Şotârcă, fiul al satului, domiciliat
în Focşani, şi Ligia Şotârcă, soţia sa. De asemenea, familiile Cristinel
şi Geraldin Tîlvar, Neculai şi Daniela Pupăză au participat cu
contribuţii însemnate la ridicarea acestui sfânt lăcaş. Trebuie să
menţionăm şi contribuţia foarte importantă a locuitorilor satelor Lacul
Baban şi Poienile în bani şi muncă la construirea bisericii.
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Enoriaşi, participanţi la slujba de sfinţire a noii biserici.

Biserica nouă din Lacul Baban cu hramul:,,Sf. Mare Mucenic
Gheorghe
şi Cuviosul Vasile de la Poiana Mărului”
Înainte de sfinţire:preotul Valeriu Avram,împreună cu cei doi autori ai monografiei,
Corneliu Bălan şi Mihai Momanu.
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Biserica a fost înzestrată cu două clopote turnate de
societatea Perner din Germania, cel mare are o greutate de 400kg,
cel mic o greutate de 260kg, ambele fiind de o calitate foarte bună.
Considerăm construirea noii bisericii şi a casei praznicale ca
o realizare excepţională a preotului Valeriu N. Avram ,,opera vieţii
sale", dar şi a enoriaşilor din satele Lacul Baban şi Poienile.
Sfinţirea bisericii a avut loc in data de 19 septembrie 2010,
în prezenţa unei impresionante asistenţe, atât din partea enoriaşilor
şi a numeroşilor participanţi din localităţile limitrofe, precum şi a înalt
preasfinţitului Epifanie Norocel, arhepiscop al Buzăului şi Vrancei şi a
numeroşi prelati. A fost prezent şi preotul dr. Vasile Gavrilă, fiu
strălucit al comunei şi cumnat al preotului Valeriu Avram care a ţinut
o impresionantă şi documentată cuvântare.
După sfinţire, participanţii au fost invitaţi la o masa comună
cu enoriaşii, pentru prăznuirea importantului eveniment din viaţa
bisericii şi a comunităţii locale.
c.

Biserica din Gura Caliţei
Biserica Sf. Voievozi din satul Gura Caliţei a fost la început
o filială a bisericii din Lacul lui Baban, parohia Constandoiu. Ea a fost
construită din lemn în anii 1832-1833 şi reparata in 1901 137. Se
pare însă că biserica veche nu este cea construită în anii 1832-1833,
deoarece pisania acesteia ne informează că biserica a fost ridicată în
anul 1852, principalul ctitor fiind Pavel Mincu. Tradiţia populară ne
furnizează informaţii interesante. Conform acestei tradiţii, când în
comuna Dumitreşti, vecină cu Gura Caliţei, s-a zidit o nouă biserică,
biserica veche a fost donată caliţenilor, care au adus-o şi au reclădito in satul Gura Caliţei în anul 1852. În acest caz dacă admitem ca
exactă această informaţie, credem că biserica veche a fost
construită în locul numit "bisericuţa" din Vârtejari.
Biserica este construită în stil bizantin, avînd formă de cruce
şi având o singură turlă, pe naos. Ea a foat reparată încă o data în
anii 1939-1940, prin grija preotului Apostol Condruţ când a fost
învelită cu tablă zincată şi pictata de pictorul Nicolae Vasilescu138.
La această biserică au funcţionat: preotul Ion Georgescu,
mort în războiul din 1916-1917, preotul Nicolae Burlăcescu, preotul
Apostol Condruţ, preotul Gheorghe Vasilescu între 1941-1978 şi în
prezent preotul Gheorghe Bratu din anul 1977. In perioada 19171927 preoţii au fost supliniţi de către călugări de la Schitul
Vărzăreşti, ca şi în cazul bisericii „Adormirea Maicii Domnului” din
Lacul lui Baban.
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Biserica din Gura Caliţei construită în anul 1852 şi
renovată în anul 1939. Document de arhivă

Pe temelia fostei biserici s-a zidit o nouă biserică maiestoasă,
la iniţiativa preotului paroh, Gheorghe A Bratu, ajutat de Consiliul
parohial şi prin contribuţia enoriaşilor. Lucrările de zidire a actualei
biserici, cu hramul Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil şi Sf. Mare Mc.
Gheorghe, au început în anul 1990 şi s-au terminat în anul 1999.
Pictura a fost efectuată de către pictorul Gabriel Siriescu din
Buzău între anii 1996 – 1999. Slujba de sfinţire s-a oficiat de către
P.S. Epifanie Norocel, episcop al Buzăului şi Vrancei, înconjurat de un
sobor de preoţi şi diaconi, la care a participat şi o mulţime de
credincioşi din parohie şi împrejurimi, în ziua de 29 octombrie 2000,
aşa cum ne informează pisania noii biserici.
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Biserica nouă din satul Gura Caliţei, sfinţită în anul 2000.
Foto: Gianina Pupăză Bădilă, anul 2010

d.

Biserica din Poieni

Biserica Sf.Nicolae din Poienile a fost de la început o filială a
bisericii din Lacul lui Baban, parohia Constandoiu. Ea a fost
construită din lemn în anul 1834 de către Panaite Cotescu, proprietar
din comuna Coteşti 142. Ea a fost reparată în anul 1886 143.
Turnul bisericii a fost trăsnit într-o zi de duminică, 20 iulie
1947, ora 5 dimineaţa, în urma unei ploi torenţiale. Biserica a fost
distrusă până la temelie de incendiul declanşat, rămânând doar Sf.
Masă din altar, ea fiind construită din cărămidă. A fost mistuit de foc
şi întregul inventar al bisericii, cu excepţia unui costum preoţesc
complect de catifea verzuie, care se găsea în casa epitropului
Pantazică Cosma.
Chiar în toamna aceluiaşi an nenorocit, 1947, când a fost o
cumplită secetă şi apoi o crudă foamete, s-au început pregătiri
pentru procurarea materialului lemnos, pentru construirea unei noi
biserici de bârne în satul Poienile. Construirea bisericii s-a început la
cca. 10 m spre nord de locul celei vechi, având binecuvântarea PS
Episcop, Antim Anghelescu, al Buzăului şi Vrancei din anul 1953.
Foarte captivantă este şi modalitatea prin care s-au procurat
toate obiectele sacre necesare unei biserici.
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Astfel, verişoara cântăreţului de la Constandoiu, Gh. Mareş
Duţă, dna. prof. Margareta Costache, ce ocupa funcţia de directoare
a Şcolii Profesionale de fete nr. 3 „Robescu” din Bucureşti a venit în
vacanţă în anul 1948 în Gura Caliţei. Cu această ocazie ea s-a
exprimat faţă de verişorul său, Gh. Mareş Duţă, că intenţionează să
doneze obiectele sacre ale fostei capele de pe lângă şcoala pe care o
conducea, care se desfiinţase, bisericii din satul său natal, Gura
Caliţei. Verişorul său, Gh. Mareş Duţă, i-a dat sfatul să le doneze mai
bine pentru viitoarea biserică din satul Poienile 143.După schimbul de
corespondenţă
oficială între Parohia Constandoiu, Mitropolia
Bucureştilor şi Şcoala nr. 3 „Robescu”, pentru primirea aprobărilor
necesare, preotul Valerian Păruţă, însoţit de cântăreţul Gh. Mareş
Duţă şi epitropul Pantazică Cosma, după o săptămână de muncă au
reuşit să demonteze întregul inventar al capelei ce se afla la etajul
III al şcolii, să-l împacheteze în scânduri şi să-l aducă la Gara
Gugeşti şi apoi la Poienile 144.
Pentru construirea bisericii este angajat meşterul Gheorghe
Căpăţână din Focşani, aşa încât în luna iulie 1956 era ridicat tot
scheletul bisericii, inclusiv turla, aşezându-se şi cele două cruci
sfinţite. Biserica a fost sfinţită în anul 1964.

Biserica cu hramul Sf.Nicolae din Poieni.
Profesorul Mihai Momanu împreună cu preotul Nicu Avram, vrednic slujitor al
domnului.
Foto: C.Bălan iunie 2010
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Terenul, în completare, pentru construirea bisericii a fost
donat de Panaite Bunea, tatăl lui Alexandru Bunea.
Cimitirul având o suprafaţă de 1400 mp, se află în jurul
bisericii. Nu se ştie de cine este donat.
Clopotniţa, la fel ca şi fosta biserică din Poienile, a fost
construită de acelaşi proprietar din Coteşti, Panaite Cotescu 145.
Datorită preotului Valeriu N. Avram s-au efectuat reparaţii
capitale la biserică, care arată foarte bine şi s-a construit o clădire cu
sală de praznice şi o bibliotecă.
Pe locul bisericii care a ars , pe altar, s-a construit o capelă
care a fost frumos pictată de fiica preotului Valeriu Avram, Ana
Avram.
Din anul 2009 biserica este deservită de preotul Nicolae V
Avram, ca preot asociat al preotului Valeriu Avram.
Tânărul preot, Nicolae V.Avram, a luat o serie de măsuri,
atăt pentru buna gospodărire a lăcaşului cât şi pentru sistematizarea
şi înfrumuşeţarea cimitirului din jurul bisericii, antrenând în aceste
acţiuni enoriaşii din satul Poienile.
e.

Biserica din Plopu
Biserica Sf.Nicolae din Plopu a fost de la început o filială a
bisericii Sf. Ioan Botezătorul din Dealul Lung, parohia Peleticul. Ea a
fost construită din lemn în Poiana Dealul Lung, pe mosia boierească
Alexandru Plagino (Plaino), în anul 1847, sau în anul 1840 cum se
găseşte înscris în Pisania Bisericii. A fost construită, de către clăcaşii
care lucrau pe moşia boierului si locuiau în case izolate pe moşia
acestuia. Conform pisaniei, după împroprietărirea din anul 1864,
sătenii dispersaţi pe moşia Plaino au primit locuri de casa în masă
compactă. Cu această ocazie au mutat şi biserica, din Poiana Dealul
Lung, în mijlocul satului care a luat denumirea de Plopu de la vechile
păduri de plopi de pe moşia boierului. Biserica a fost reconstruită de
enoriaşi din bârne şi acoperită cu sindrilă iar obiectele de cult au fost
donate de credincioşi. Conform documentelor de arhivă, biserica a
fost reparată in anul 1890140 .
După unele reparaţii în anul 1990, la îndemnul preotului
paroh Gheorghiţă Crihan, au fost executate picturi în tehnica cu ulei,
de către pictorul Cipercă Constantin.
Începănd din anul 1980 şi până în prezent, bisericile din
Plopu, Peletic şi Dealul Lung sunt deservite de preotul paroh
Gheorghiţă Crihan.
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Biserica din Plopu. Foto: C. Bălan, iunie 2010

CONCLUZII
Comuna Gura Caliţei este situată intr-o zonă puţin cercetată,
în afară de celebrul geograf francez Emmanuel de Martonne.
Cercetarile arheologice, oferă dovezi despre existenţă umană
în această zonă, cu o vechime de cca 3.000 - 4.000 ani. Însăşi
documentele de arhivă, începînd din secolul al XVII-lea pînă în
secolul XX, confirmă o vieţuire neîtreruptă pe aceste meleaguri,
până în zilele noastre. Chiar şi faptul că în satul Lacul lui Baban
(Constandoiu) s-a înfiinţat una din cele mai vechi şcoli publice
săteşti, după aplicarea Regulamentului Organic în Ţara Românească,
ne dovedeşte existenţa unei populaţii numeroase, organizată social şi
politic.
Monografia de faţă îşi arată şi pentru această cauză rostul şi
necesitatea ei pentru viaţa comunităţii.

1.
2.

NOTE BIBLIOGRAFICE LA CAPITOLUL 4
Din relatările cetăţenei Maria Robu Bălan, 66 ani din Gura
Caliţei
Anexa nr. 2 – Folclor din comuna Gura Caliţei
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Anexa nr. 2 – Folclor din comuna Gura Caliţei
Ionel Budescu – Op. cit. pag. 115 – 116
Arhivele Statului Bucureşti, fond Ministerul Instrucţiunii
Publice şi Cultelor, dosar 6069/1838 f. 7
Ibidem
V. A. Urechia – Istoria Şcoalelor de la 1800 – 1864, tom. II,
Bucureşti
Ibidem
Arhivele Statului Bucureşti, fond Ministerul Instrucţiunii
Publice şi Cultelor, dosar 6069/1838 f. 7
Idem, fond Vornicia din Lăuntru, dosar 5390,
I
1B/1838, f. 456 – 458
V.A. Urechia – OP. cit. pag. 1
Arhivele Statului Bucureşti , fond Ministerul Instrucţiunii
Publice şi Cultelor, dosar 1772/1844, f. 58 – 62
Idem, fond Vornicia din Lăuntru, dosar 5390 IB 1838, f. 458
Anuariul general al Instrucţiunii Publice pe Anul Şcolariu
1864 – 1865, Bucureşti 1868, pag. 72 – 73
Arhivele Statului Bucureşti, fond Vornicia din Lăuntru dosar
5390/IB/1868 f. 456
Idem. fond M.I.P.C., dosar 1707/1845, f. 64
Idem, fond Vornicia din Lăuntru, dosar 5390 II/1838
II/1838, vol. II, f. 3
Idem. fond M.I.P.C., dosar 1514/1846, f. 3 v.15
Ibidem
C. Constantinescu Mircesti, Vrancea Arhaică, Bucuresti,
pg.151-155
Gh. Părnuţă- Învăţători şi profesori în revoluţia de la 1848,
Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti, 1976, pag. 133
V.A. Urechia – OP. cit. , tom. III, Bucureşti 1894, pag. 6 – 7
Arhivele Statului Bucureşti, fond M.I.P.C. dosar 4046/1854,
f.1.
G.D. Iscru – O încercare de redeschidere a şcolilor săteşti, în
Ţara Românească în anii 1851 – 1853, în Revista Arhivelor
nr. 1 Bucureşti, 1970, pag. 107
Arhivele Statului Bucureşti, fond Vornicia din Lăuntru, dosar
5390 IB/1838, f. 458
Anuariul generale al instrucţiunei publice pe anulu şcolariu
1864 – 1865, sub direcţiunea lui V.A. Urechia 1868, pag. 72
– 73
Arh. Statului Bucureşti, fond M.I.P.C. dosar 1707/1845, f. 6
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29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

Ibidem , dosar 1772 /1844, f.14 v
Ibidem , dosar 1707 /1845, f.6 v
Ibidem , dosar 1514 /1846, f. 15
Ibidem , dosar 2581 /1848, f. 58
Ibidem , dosar 4064 /1854, f. 1
Anuariul generale al instrucţiunei publice pe anulu şcolariu
1864 – 1865, sub direcţiunea lui V.A. Urechia 1868, pag. 72
– 73
Arhivele Statului Bucureşti, fond M.I.P.C. dosar 285/1861, f.
177 şi 182
Gr. Dănescu – Dicţionarul geografic al jud. Rîmnicul Sărat,
Bucureşti 1896. pag. 86
Anuariul generale al instrucţiunei publice pe anulu şcolariu
1864 – 1865, sub direcţiunea lui V.A. Urechia 1868, pag. 72
– 79
Mihai Popescu – începuturile învăţământului în Slam Rîmnic
în Milcovia, 1936 pag. 54
Arhivele Statului Bucureşti, fond M.I.P.C. dosar 3052/1876,f4
Ibidem, f. 83 v
Ibidem, dosar 3894/1887, f. 108
Ibidem
Ibidem, f. 108 v
Ibidem, f. 108
Ibidem, dosar 100 a/1894, f. 74 v
Ibidem, dosar 114 /1895, f. 154 v
Ibidem, dosar 3178 /1901, f. 106
Ibidem, dosar 3178 /1901, f. 52
Recensământul copiilor în vârstă de şcoală din comunele
rurale şi urbane făcut în anul 1899, Bucureşti 1899, pag. 318
– 319
Arhivele Statului Bucureşti, fond M.I.P.C., 1901, f. 52
Recensământul copiilor de vârstă de şcoală, români şi străini
din comunele rurale şi urbane pe anul şcolar 1904 – 1905,
Bucureşti 1905 , p. 178 – 179
Arh. Statului Bucureşti, fond M.I.P.C., dosar 695/1907, f. 20;
Din relatările cetăţeanului Pantazică Cosma, 90 de ani, fostul
său elev
Arh. Statului Bucureşti, fond M.I.P.C., dosar 695/1907, f. 20;
Din relatările profesorului emerit Nicolae V. Bălan , fost elev
în acei ani
Ibidem
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56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.

Arhiva Şcolii Generale Lacul lui Baban, Registrul matricol
1918
Din relatările prof. emerit Nicolae V. Bălan, 80 de ani
Arhiva Şcolii Generale Lacul lui Baban, Registrul matricol
/1919 – 1920
Arhivele Statului Bucureşti. fond Reforma agrară din 1921,
dosar 7/1922, f. 98
Arhiva şcolii generale Lacul lui Baban, Registrul matricol
/1922 – 1923
Ibidem, Registrul matricol /1924 – 1925
Ibidem, anii şcolari 1925 - 1926; 1926 – 1927; 1927 –
1928; 1928 – 1929
Ibidem, anul şcolar 1939 – 1940
Ibidem, anul şcolar 1941 – 1942
Ibidem, anii şcolari 1949/1950 – 1984/1985
Arhivele Statului Bucureşti – fond M.I.P.C. dosar
1772/+1844, f. 15
Ibidem, dosar 1514/1846, f. 3,13 v. 15
Ibidem, dosar 2581/1848. f. 58 – 59
Ibidem, dosar 4064/1854, f. 1
Mihai Popescu – Op. cit. p.47
Arhivele Statului Bucureşti – fond M.I.P.C. dosar 285/1861, f.
177, 182
Ibidem, dosar 100 a/1894, f. 10
Recensământul copiilor de vârstă de şcoală, români şi străini
din comunele rurale şi urbane pe anul şcolar 1904 – 1905,
Bucureşti 1905 , p. 178 – 179
Din relatările cetăţanului Constantin Olaru 79 ani, GuraCaliţei
Din relatările cetăţeanului Constantin Olaru - Gura Caliţei
Arhiva Şcolii Gura Caliţei, dosar de corespondenţă 1919 –
1920 f. 16
Idem, Registrul de Inspecţie, vol. II pag. 4
Ibidem
Ibidem, pag. 27
Ibidem, pag. 19
Ibidem, pag. 31
Ibidem, dosar Situaţii statistice 1937 – 1938 f. 72
Ibidem, Registrul de Inspecţie, vol. I pag. 49
Ibidem , pag. 53
Idem, dosar Situaţii statistice 1937 – 1938, f. 72
Idem, Registrele matricole 1932 – 1982
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87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.

Arhivele Statului Bucureşti, fond M.I.P.C. dosar 1707/1845, f.
6-v.
Ibidem
Ibidem, dosar 1514/1846 f. 3, 13 –v, 15
Ibidem, dosar 2581/1848, f. 58 – 59
Ibidem, dosar 4064/1857 f. 1
N. St. Mihăilescu, St. N. Mihăilescu, V. Macovei – op.cit, pag.
182
Arhivele Statului Bucureşti, fond M.I.P.C. dosar 114/1895, f.
136 v
Recensământul copiilor de vârstă de şcoală, români şi străini
din comunele rurale şi urbane pe anul şcolar 1904 – 1905,
Bucureşti 1905 , p. 178 – 179
Arhivele Statului Bucureşti, fond M.I.P.C. dosar 695/1907, f.
26
Ibidem, f. 129
Ibidem f. 26
Arhiva Şcolii Dealul Lung
Ibidem
Arhiva Şcolii Dealul Lung, registrele matricole 1950 – 1983
Arhivele Statului Bucureşti, fond M.I.P.C. dosar 1707/1845
f.6.v
Ibidem
Ibidem, dosar 1514/1846, f. 3.13 v.-15
Ibidem, dosar 2581/1848 f. 58 – 59 v
Arhiva Şcolii Poienile, dosar corespondenţă 1922 – 1923, f.
161
Ibidem, Registrul de Inspecţie, f. 3
Ibidem
Ibidem, f. 46
Ibidem, f. 43
Ibidem, Registrele matricole 1941 – 1985
Ibidem, Registrele de inspecţie, f. 54
Arhiva Şcolii Plopu
Ibidem
Ibidem
Ibidem
Arhiva Şcolii Raşca, Registrul matricol, 1956 - 1957
Ibidem
Milcovia, revistă istorică, anul III, vol. I – II, Focşani 1932,
pag. 61
Din relatările bătrânului Ştefan Robu 83 de ani,
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129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.

Arhiva Şcolii Gura Caliţei, registru de inspecţie 1921 – 1941,
f. 14
Ibidem
Din relatările cetăţeanului Dumitru Mălinoiu 67 ani, satul
Dealul Lung
Din relatările cetăţenei Lina Păun, 58 ani, care a funcţionat
ca moaşă la Dispensarul uman Gura Caliţei
Arhiva Dispensarului uman Gura Caliţei, Registrul de
consultaţii 1986
Ibidem
Ibidem
Arhivele Statului Bucureşti, fond Mănăstirea Rîmnic, pac.
XI/4
Spiritualitate şi istorie la întorsătura Carpaţilor, sub îngrijirea
dr. Antonie Plămădeală, vol II, Buzău, 1983 p. 275
Arhivele Statului Bucureşti, fond Mănăstirea Rîmnic, pac.
XI/8
Ibidem, pac. XI/14
George Ioan Lahovari, Op. cit., vol. III, Bucureşti 1900, pag.
84
Administraţiunea Cassei Bisericii, Anuar 1909, Bucureşti,
1909, p. 259
Ibidem
Ibidem
Ibidem
Ibidem
Ibidem
Din relatările cetăţeanului Constantin Olaru, 79 ani din Satul
Gura Caliţei
Note incluse la cap. Biserica din Lacul lui Baban

139.
Preot Valerian Păruţă, Monografia Bisericii Lacul Baban,
1856, în manuscris, bazată în mare parte pe relatările cântăreţului
Gheorghe Mareş Duţă, ce a slujit biserica 50 de ani(1913-1963)
140.
Preot Valerian Păruţă, Monografia Bisericii Lacul Baban, 1956
în manuscris
141.
Preot Valerian Păruţă, Monografia Bisericii Lacul Baban, 1956
în manuscris
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Pentru biserica Poienile:
142
Administraţiunea casei Bisericii, Anuar 1909 Bucureşti,pg 259
143
Ibidem, pag. 263
143
preotul Valerian E. Păruţă – Monografia bisericii Poienile (Sf.
Nicolae) 1956 în manuscris pag. 7
144
Ibidem pag. 8
145
Din relatările fostului cântăreţ Gheorghe Mareş Duţă, din
comuna Gura Caliţei
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CAPITOLUL 5.

REVOLUŢIA DIN 1989
ÎN COMUNA GURA CALIŢEI
Şi în comuna Gura Caliţei, cetăţenii erau foarte nemulţumiţi
de numeroasele obligaţii şi restricţii impuse de regimul comunist al
lui Nicolae Ceauşescu. De aceea, vestea evenimentelor de la
Timişoara din 16 - 20 decembrie 1989, a stârnit o vie agitaţie printre
locuitorii comunei, agitaţie sporită de informaţiile privind izbucnirea
revoluţiei şi la Bucureşti pe 21 şi 22 decembrie 1989, cu ocazia
mitingurilor convocate de Ceauşescu.
Oamenii erau sătui de sistemul comunist, de clanul lui N.
Ceauşescu, care de prin anii 1980 le făcuse viaţa din ce în ce mai
grea. Cu alte cuvinte, le ajunsese cuţitul la os şi nemulţumirile care
se acumulase în ei, îi făceau să-şi dorească cu ardoare înlăturarea
regimului comunist. Ideea revoluţiei plutea în aer.
Vestea anunţată din 5 în 5 minute de posturile de radio şi de
televiziune că N. Ceauşescu fugise împreună cu soţia, cu un
elicopter, de pe clădirea Comitetului Central, precum şi prinderea
acestora, a bucurat şi încălzit inimile românilor, inclusiv ale
locuitorilor comunei. Această veste circula din casă în casă şi din om
în om, cu o viteză ameţitoare, fiecare dorind parcă să fie primul care
aducea marea bucurie.
Pe 23 decembrie 1989, pădurarul Olteanu Marin, un localnic
ce păstorea pădurile din jurul comunei Sihlea, a adus vestea că
cetăţenii acestei comune organizaseră o manifestaţie de amploare,
înlăturând de la conducerea comunei primarul şi o parte din salariaţii
primăriei. Cu dorinţa aprigă de a face ca şi în comuna Gura Caliţei să
se întâmple acelaşi lucru, a început în după amiaza zilei de 23
decembrie 1989, să mobilizeze cetăţenii pentru manifestaţia din 24
decembrie 19891.
Iată şi desfăşurarea evenimentelor din 24 decembrie 1989,
într-o savuroasă relatare cu certe calităţi literare a d-lui Nicolae
Pupăză, martor ocular, fiu al comunei, maistru electrician la fabrica
METROM din Braşov, aflat întâmplător în comună, participant la
evenimente:
"Era 24 decembrie 1989, o zi obişnuită de iarnă, săracă în
zăpadă, dar cu o temperatură ce a permis oamenilor să folosească o
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ţinută sumară. Soarele ce s-a ivit dimineaţă de după culmea dealului
ce ascunde satul Gura Caliţei ca într-o văgăună, îşi arunca generos
razele peste sat. Era un soare cu dinţi. Încă de la primele ore ale
zilei, un vânt subţire, ce-ţi ajungea până la oase, avea parcă discret
să vestească o nelinişte ce urma să cuprindă întreaga suflare a
satului. În dimineaţa acestei zile, prin jurul orei 9,00, un grup de
cetăţeni, având ca lideri pe fraţii Olteanu şi pe Ticu Toader, au
început, destul de zgomotos, marşul spre primărie, chemând să se
alăture acestui grup pe toţi cei întâlniţi în cale. Localnicii, componenţi
ai grupului, aveau un comportament caracteristic trăirii unui mare
eveniment, pe care-l aşteptau de multă vreme. În drum spre
primărie, grupului iniţial i s-au adăugat şi alţi cetăţeni, astfel că
grupul număra circa de 60 persoane. În faţa localului de şcoală, aflat
în drum spre vechiul local al primăriei, acest grup a fuzionat cu
grupul de cetăţeni din satele Lacul lui Baban, Poieni, Plopu, Dealul
Lung şi Raşca, al cărui lider era d-l Ion Nicolae, ce avea să devină
primar al comunei în legislaturile 1992-1996 şi 2000-2004".
Printre cetăţenii veniţi la primărie, se afla şi d-l Nicolae
Pupăză, martor, dar şi participant activ la evenimente. Acesta este
solicitat de participanţi, să dea citire unui articol din ziarul "Milcovul",
în care se anunţa fuga şi arestarea soţilor Ceauşescu, precum şi
încartiruirea lor într-o unitate militară din Boteni, judeţul Dâmboviţa.
Trăirea la maximum a evenimentului, a făcut ca cetăţenii, plini de
entuziasm, să strige la nesfârşit lozinci, cum ar fi: "Ole, ole, ole,
Ceauşescu nu mai e!", "Jos Ceauşescu!", "Jos comunismul!".
Manifestanţii, având asupra lor două drapele tricolore cu stema
decupată, au pornit în marş spre primărie. Cei mai înflăcăraţi erau
fraţii Olteanu (Marin, Ion şi Nicolae), fraţii Zarzalin, Mituţă şi Valerică,
dar şi cetăţeanul Ticu Toader. Aceştia au intrat în primărie şi au
început să scoată de prin dulapuri cărţi politice ale lui N.Ceauşescu,
K. Marx, Fr. Engels şi V. I. Lenin şi le-au dat foc. Voiau să dea foc şi
la arhiva primăriei, dar secretarul Toader Ion, Pupăză Nicolae, Robu
Mihaela şi Nicolae Ion nu au permis acest lucru. Au fost distruse apoi
portretele lui N. Ceauşescu de pe pereţii birourilor din primărie şi din
sălile de clasă ale celor două şcoli.
Demonstranţii nutreau ideea schimbării primarului, d-na
Marcela Voicu din Bordeşti, dar originară din Gura Caliţei şi a unor
funcţionari din primărie, cu un comitet provizoriu, având drept lideri
pe prof. Dumitrache Mihalache şi Bragău Mihai, dar acest lucru nu sa întâmplat.
În toată această perioadă, un ofiţer al armatei române era
prezent în comună, cu sediul la primărie, având misiunea probabil de

212

a raporta organelor judeţene desfăşurarea evenimentelor. Altfel nu
ne explicăm prezenţa sa, deoarece nu a intervenit nici într-un fel
pentru menţinerea ordinii.
Era în comportamentul acelor oameni, o ură nebună, o sete
aprigă de dreptate, aveau libertatea, dar nu ştiau ce să facă cu ea2.
După toate cele întâmplate la primărie şi şcoală, unii
revoluţionari în frunte cu Ion Nicolae, Văduva Ionel, Şotârcă Dumitru
şi alţii au cerut ca toţi proprietarii de maşini din satul Gura Caliţei, să
meargă în coloană prin satele componente ale comunei, pentru
mobilizarea tuturor cetăţenilor în vederea organizării unei
manifestaţii de şi mai mare amploare3.
De menţionat este faptul că nu întreaga populaţie a comunei
a participat la evenimentele din decembrie 1989, fapt de altfel
caracteristic pentru întreaga ţară. Pe faţa multora dintre ei se putea
citi o teamă, o nehotărâre. Mulţi nu doreau o implicare directă în
aceste evenimente, neştiind care va fi finalul a tot ce se întâmplă. Nu
erau siguri de alungarea definitivă a clanului Ceauşescu şi nu doreau
să dea socoteală pentru atitudinea lor şi să fie supuşi represaliilor.
În zilele ce au urmat lui 24 decembrie, fruntaşii
demonstranţilor au constituit un comitat provizoriu, avându-l ca lider
pe prof. Dumitrache Mihalache. Acest comitet avea în componenţa
sa delegaţi din toate satele comunei, în număr de 15 şi a funcţionat
până la constituirea C.P.U.N.-ului local.
După constituirea C.P.U.N.-ului, a fost numit ca primar
interimar d-l Bragău Mihai de către prefectul judeţului Vrancea, iar
perioada interimatului a durat până la organizarea alegerilor locale
din februarie 1992. La aceste alegeri din februarie 1992 este ales
prin votul democratic al cetăţenilor din comună ca primar d-l Ion
Nicolae şi primul consiliu local, majoritatea consilierilor fiind din
partea F.S.N.

Mihai Brăgău, Primar în perioadele: 1974-1980 şi1990-1992.
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1.
martor
2.
martor
3.
martor

Din relatările d-lui Nicolae Pupăză, 62 ani, fiu al comunei,
ocular, participant la evenimente
Din relatările d-lui Nicolae Pupăză, 62 ani, fiu al comunei,
ocular, participant la evenimente
Din relatările d-lui Nicolae Pupăză, 62 ani, fiu al comunei,
ocular, participant la evenimente
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CAPITOLUL 6.

VIAŢA POLITICĂ DIN COMUNA GURA CALIŢEI
DUPĂ DECEMBRIE 1989
După revoluţia din decembrie 1989, în România viaţa politică
a cunoscut o schimbare radicală. Astfel P.C.R. a fost scos în afara
legii, iar membrii acestuia precum şi cetăţenii care până acum nu
erau înregimentaţi politic au început să simpatizeze cu anumite
partide politice. Partidele politice, unele numite şi partide „de
buzunar”, datorită numărului mic de membri, au apărut ca ciupercile
după ploaie, numărul lor ridicându-se la circa 200 la nivel naţional.
Mai întâi au reapărut partidele istorice: PNŢ sub denumirea
de PNŢCD şi PNL, apoi FSN condus de Ion Iliescu s-a transformat
într-un partid politic sub numele de PDSR. Alte partide importante
apărute la nivel naţional au fost PUNR,UDMR, PSM, PRM şi PER.
La nivelul comunei, alegerile parlamentare şi prezidenţiale
din 20 mai 1990, din „duminica orbului”, câştigate cu o majoritate
zdrobitoare de către FSN şi de Ion Iliescu, s-au desfăşurat într-o
atmosferă foarte agitată, deşi în mod oficial nu se înfiinţaseră filiale
locale ale partidelor politice, apărute la nivel naţional. Deşi
majoritatea locuitorilor erau simpatizanţi ai FSN, o parte din aceştia
erau simpatizanţi ai PNŢCD şi PNL. Puţinii opozanţi ai pesediştilor
erau persecutaţi de marea majoritate, cărora li se adresau cu
apelativul „Căposu” o deviere lingvistică de la „Coposu” numele
liderului PNŢCD, Corneliu Coposu. Pentru a-i întărâta pe pesedişti,
nişte binevoitori au adus bidoane de vin şi o parte din aceştia s-au
îmbătat şi au înconjurat secţia de votare, suspectându-i pe unii
membrii ai biroului secţiei de votare că ar simpatiza cu opoziţia. Erau
răspândite zvonuri aberante, cum ar fi căsătoria lui Corneliu Coposu
cu Doina Cornea sau că aceştia au pus stăpânire pe întreprinderile
din Transilvania.
Treptat lucrurile s-au normalizat, deşi discuţiile pe teme
politice erau foarte aprinse, degenerând uneori în certuri chiar între
rude, manifestându-se intoleranţă de ambele părţi. Considerăm
oarecum fireşti aceste manifestări, datorită lipsei unei minime culturi
politice după 45 de ani de regim comunist totalitar, cultură politică
care se formează greu, după acumulări teoretice succesive şi multe
exerciţii practice în viaţa politică.
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În primăvara anului 1991, la iniţiativa d-lui Ion Nicolae, un
om oarecum iniţat în politica fostului regim se va înfiinţa Frontul
Unităţii Naţionale (F.S.N.), care după mai multe transformări va
deveni PDSR. Acesta a fost şi a rămas cel mai simpatizat partid de
către cetăţenii comunei, numărul membrilor de partid fiind în jur de
300. Aşa se explică faptul că la primele alegeri locale democratice
din România, care au avut loc în primăvara anului 1992, liderul
acestui partid Ion Nicolae este ales primar, iar 11 consilieri din 13 au
fost aleşi din partea PDSR.

Ion Nicolae, Primar ales în mandatele: 1992-1996 şi 2000-2004

Filiala locală a PNŢCD s-a constituit la iniţiativa d-lui Vlase
Paul, om cu o laborioasă şcoală a vieţii şi priceput în probleme de
politică, în anul 1992, care a reuşit să atragă destui simpatizanţi
pentru partidul a cărei doctrină o propagă, încât numărul membrilor
de partid a ajuns la 70. Partidul a avut un candidat la funcţia de
primar pe Ene Mircea, care va pierde în faţa lui Ion Nicolae, însă va
obţine 2 consilieri în Consiliul Local la alegerile din 1992. Organizaţia
locală a PNŢCD a cunoscut o mare dezvoltare în perioada 1992 –
1996. Partidul PNŢCD era un înverşunat opozant al PDSR-ului şi şi-a
stabilit un program ambiţios, care urmărea printre altele: întregirea
islazului satului Gura Caliţei, care fusese luat de C.A.P. Tercheşti în
1960; să redea loturile de teren locuitorilor satului Gura Caliţei, în
zona de câmp, pe raza comunei Gugeşti, care a fost comasat tot de
C.A.P. Tercheşti. Pentru îndeplinirea programului, militanţii partidului
şi-au propus să câştige alegerile din 1996. La alegerile din 1996,
candidatul de primar la Primărie, Avram Marian, nu a reuşit să
devină primar, dar partidul a câştigat 3 funcţii de consilieri locali, iar
liderul partidului Vlase Paul, a fost ales viceprimar pentru perioada
1996-2000. În această calitate a reuşit după multă muncă să
întregească islazul, să redea terenurile din câmp locuitorilor satului
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Gura Caliţei, cu sprijinul fostului deputat Radu Minea. A întocmit,
câştigat şi derulat 3 proiecte în cadrul programului F.D.R.S. (Fondul
de Dezvoltare Rurală a Satelor) pentru satele: Lacul Baban, Poienile,
Dealul Lung, Raşca şi Groapa Tufei. În realizarea proiectelor au fost
implicaţi şi Avram Marian, Avram Lică şi Toader Ion, secretarul
comunei Gura Caliţei. După alegerile parlamentare din 2000, când
PNŢCD nu a reuşit să intre în Parlament, organizaţia locală a acestui
partid îşi pierde o parte din membri şi simpatizanţi în pofida
eforturilor făcute de liderul său de a-l menţine printre principalele
partide politice din comună.
În primăvara anului 1996, înaintea alegerilor, la iniţiativa dlui ing. Bălan Corneliu, apare la orizont, îmbogăţind spectrul politic al
comunei, Partidul Unităţii Naţionale Române (PUNR). D-l Corneliu
Bălan, deputat în Parlamentul României şi liderul PUNR-ului din
judeţul Bacău, fiu al comunei, având o vastă experienţă politică a
dorit să înfiinţeze şi la Gura Caliţei o organizaţie a acestui partid. Ca
lider al acestui partid la nivelul comunei, a fost desemnat d-l Toader
Ştefan, ce lucra ca tehnician veterinar la dispensarul veterinar din
comună. D-l ing. Corneliu Bălan, pătruns de un patriotism mai rar
întâlnit, fiind artizanul principal în asfaltarea drumului judeţean
Dumbrăveni-Gura Caliţei şi în construirea noului local de şcoală din
satul Lacul Baban, s-a implicat profund în campania electorală a d-lui
Toader Ştefan, candidat din partea PUNR-ului la funcţia de primar
din vara anului 1996, fapt care a determinat alegerea acestuia ca
primar pentru legislatura 1996 – 2000. Cu toate acestea, la nivelul
comunei, PUNR-ul şi liderul său local, nu au desfăşurat o activitate
politică deosebită, fapt dovedit şi prin completa lui dispariţie de pe
scena politică a comunei.

Toader Ştefan, Primar ales în legislatura 1996-2000
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În anul 2000, înaintea alegerilor locale şi parlamentare din
acest an, la iniţiativa doctorului veterinar Luigi Munteanu şi a d-lui
Mircea Ene, ambii foşti ţărănişti, a luat fiinţă organizaţia locală a PNL,
venind să completeze viaţa politică din comună. Deşi d-l Mircea Ene,
candidatul PNL la funcţia de primar, la alegerile din anul 2000, nu a
câştigat alegerile, totuşi partidul a reuşit să obţină alegerea a doi
consilieri în Consiliul Local. PNL participă şi la alegerile locale din
2004 cu candidat la funcţia de primar în persoana prof. Mihai
Momanu, fără a câştiga alegerile, obţinând 2 consilieri şi un
viceprimar în persoana dr. Luigi Munteanu. La alegerile din 2008,
partidul a avut candidat la funcţia de primar pe d-l Buharu Fănel,
care a pierdut alegerile. Deşi a obţinut în alegeri doar 2 consilieri în
Consiliul Local, PNL a realizat performanţa ca d-l Buharu Fănel să fie
ales viceprimar cu sprijinul consilierilor PSD.
Despre PNG putem remarca că a fost o apariţie meteoritică
pe scena politică a comunei. Organizaţia comunală a acestui partid a
apărut în anul 2008, cu puţin înaintea alegerilor locale, din iniţiativa
d-lui Avram Marian, fostul candidat al PNŢCD din 1996, la funcţia de
primar, de data aceasta, pe listele P.N.G. Domnul Avram Marian a
pierdut alegerile şi datorită numărului mic de voturi nu a reuşit să
obţină nici un loc de consilier în Consiliu Local. Activitatea politică a
acestui partid la nivelul comunei este aproape inexistentă.
PRM a apărut conjunctural în comună în anul 2004, având şi
un candidat la funcţia de primar, pe d-l Nicolae T. Pupăză, fost factor
poştal în comună, pensionar, dar rezultatul participării la alegerile
locale a fost derizoriu, obţinând doar 6 voturi. La alegerile din 2008,
PRM participă cu lista completă de consilieri şi un candidat la funcţia
de primar, în persoana d-lui Nicolae Ţandară, care datorită unei
campanii electorale foarte active şi a influenţei sale, reuşeşte să intre
în turul II cu d-l Dragoş Bitculescu, candidat din partea PSD, acesta
din urmă câştigând detaşat alegerile. Totuşi reuşeşte să câştige două
locuri de consilieri în Consiliu Local.
În aprilie 2008 este fondată organizaţia comunală a
Partidului Conservator, avându-l protagonist pe d-l Nicolae I. Pupăză,
un fiu al satului, care fiind plecat mult timp din sat, la Braşov, unde a
lucrat ca maistru electrician la Uzina METROM, a revenit pe
meleagurile natale la vârsta pensionării. Deşi timpul până la alegeri a
fost relativ scurt, acestea fiind la 1 iunie 2008, d-l Nicolae Pupăză,
participând la alegeri pentru funcţia de primar şi cu o listă completă
de consilieri, nu a câştigat alegerile, dar a reuşit să devină unul din
consilierii Consiliului Local.
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Profitând de revenirea spectaculoasă pe plan naţional a
PDSR-ului, care şi-a schimbat titulatura după unificarea cu PSD-ul lui
Alexandru Atanasiu în PSD, acesta participă la alegerile locale din
2000, avându-l candidat la funcţia de primar pe d-l Ion Nicolae, care
a şi câştigat alegerile pentru legislatura 2000-2004, obţinând si cele
mai multe locuri de consilieri. Fiind un primar oarecum controversat,
, a iniţiat totuşi şi derulat proiectele privind introducerea reţelei de
canalizare cu apă în satele Gura Caliţei şi Lacul Baban, precum şi
pentru construirea podurilor de beton spre satele Poienile şi
Cocoşari. O contribuţie importantă şi-a adus şi în construirea noilor
localuri de şcoală prin Programul Naţional de reabilitare a şcolilor,
bucurându-se de un sprijin substanţial din partea lui Miron Mitrea
senator al PSD şi a lui Marian Oprişan, liderul judeţean al acestui
partid şi preşedinte al Consiliului Judeţean Vrancea. În anul 2004, cu
puţin timp înainte de alegerile locale, are loc o schimbare
spectaculoasă de lideri la nivelul organizaţiei comunale a PSD,
impusă de la nivel judeţean. Astfel d-l Ion Nicolae,lider al organizaţiei
comunale şi încă primar al comunei este schimbat cu d-l Dragoş
Bâtculescu, care în anul 2000 candidase la funcţia de primar din
partea Convenţiei Democratice din România. Aceasta, probabil şi în
urma sondajelor de opinie organizate de PSD, în care preferinţele
cetăţenilor pentru Ion Nicolae au scăzut ca urmare a unor acuzaţii ce
i s-au adus, dar şi a intrigilor interne de partid. D-l Dragoş Bitculescu
a candidat din partea PSD la alegerile din 2004 la funcţia de primar,
câştigând alegerile şi un număr de 6 consilieri din 13, care alcătuiau
Consiliul Local. A câştigat şi alegerile din anul 2008 şi un număr de 6
consilieri din cei 11, care formează Consiliul Local. Numărul
consilierilor a scăzut de la 13 la 11, ca urmare a scăderii numărului
de locuitori din comună. Deşi nu este misiunea noastră să evaluăm
activitatea primarilor trebuie totuşi să remarcăm contribuţia sa şi a
Consiliului Local la repararea drumului judeţean şi la amenajarea
centrului civic al comunei, elegant şi bine conceput format din noul
local (sediu) al Primăriei, Dispensarul Uman şi Căminul Cultural. A
depus eforturi şi pentru finalizarea construirii noilor localuri de şcoala
din satele Poienile, Plopu, Dealul Lung şi Raşca. După cum se ştie, în
vara anului 2005 au avut loc inundaţii catastrofale în comuna Gura
Caliţei, care au acoperit o parte din satul Gura Caliţei, producând
mari pagube materiale: 38 de case fiind complet distruse, iar altele
60 suferind avarii importante. Putem menţiona că primarul şi
Consiliul Local au gestionat bine remedierea urmărilor inundaţiilor, în
contextul acordării de către stat a materialelor de construcţii pentru
construirea în totalitate a 4 case noi şi a remedierii avariilor la
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celelalte locuinţe afectate. Celor afectaţi li s-au acordat şi alte
ajutoare de la stat, constând din frigidere, televizoare şi chiar
alimente pentru locuitorii ce suferisera mari pierderi.

Dragoş Bâtculescu, Primar ales în legislaturile:
2004-2008 şi 2008-2012

În concluzie, putem deduce că viaţa politică de la nivelul
comunei a fost destul de agitată, îndeosebi imediat după 1989, dar şi
în timpul campaniilor electorale, urmând în general paradigma vieţii
politice de la nivel naţional.
Am ezitat mult până ne-am hotărât să abordăm desfăşurarea
vieţii politice la nivel local, capitol care lipseşte din majoritatea
monografiilor elaborate până în prezent, datorită tocmai dificultăţilor
pe care le presupune acest demers, dar şi necesităţii trecerii unei
perioade mai îndelungate de timp de la desfăşurarea unor
evenimente, pentru a câştiga detaşarea şi obiectivitatea necesară
analizării evenimentelor respective. Pe de altă parte, viaţa politică fie
şi la nivel comunal, face parte din viaţa noastră şi sunt sigur că va fi
urmărită cu interes de către locuitorii comunei. În acelaşi timp,
considerăm necesar,să ne cerem scuze dacă unele afirmaţii nu sunt
foarte bine argumentate sau dacă nu sunt complete.
La întocmirea capitolului privind viaţa politică din comuna
Gura Caliţei ne-au fost de un real folos informaţiile furnizate de d-nii
Vlase Paul şi Pupăză I. Nicolae, Ion Nicolae, protagonişti activi ai
vieţii politice la nivel comunal, foarte bine informaţi, fapt pentru care
le aducem mulţumirile noastre.
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CAPITOLUL 7

BIOGRAFII SELECTIVE ALE
PERSONALITĂŢILOR REPREZENTATIVE ALE COMUNEI

PROF. EMERIT NICOLAE V. BĂLAN
1906 – 1993

Născut la 29 decembrie 1906, în satul Lacul Lui Baban
(Constandoiu), jud. Vrancea, din părinţii Dumitra şi Vasile Bălan.
Studii: şcoala primară în satul natal, clasele I – V în perioada
1913 – 1919 (un an şcolar cursurile au fost întrerupte din cauza
ocupaţiei germane); între anii 1919 – 1927 urmează Seminarul
Teologic din Buzău. Odată cu Diploma de absolvire a seminarului
obţine şi Diploma de capacitate pentru învăţător de la Şcoala
Normală de băieţi din Buzău. Urmează Facultatea de Teologie din
Bucureşti în anul şcolar 1927 – 1928 şi în 1928 obţine diploma de
bacalaureat la Liceul „Sf. Sava” din Bucureşti. Îşi continuă studiile la
Facultatea de Teologie între anii 1928 – 1931 şi în paralel urmează
cursurile Facultăţii de Litere şi Filozofie din Bucureşti, precum şi
cursurile Conservatorului de Muzică şi Artă Dramatică din Bucureşti,
absolvind clasa de teorie şi solfegii şi pe cea de cor şi dirijat. În 1933
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susţine cu succes examenul de licenţă la Facultatea de Litere şi
Filozofie din Bucureşti, specialitatea filologie modernă, iar în anul
universitar 1933 – 1934 a absolvit şi Seminarul Pedagogic Universitar
„Titu Maiorescu” din Bucureşti.
Deşi absolvent a trei facultăţi este nevoit să se întoarcă în
satul natal ca învăţător gradul I, pentru întreţinerea familiei
numeroase, după moartea prematură a tatălui său.
A funcţionat ca învăţător la şcolile primare: Tinoasa (1933 –
1934), Constandoiu (1933 – 1934) şi Cocoşari (1934 – 1938).
In anul 1938 obţine prin concurs organizat de M.E.N. postul
de inspector (revizor) şcolar al judeţului Rîmnicul Sărat, pe care îl va
deţine până în anul 1944, deşi în anul 1941 a fost mobilizat pe front
ca ofiţer de artilerie, odată cu izbucnirea războiului contra U.R.S.S.
pentru eliberarea teritoriilor anexate în anul tragic 1940.
Ca revizor şcolar şef al judeţului Rîmnicul Sărat, în perioada
1938 – 1941, a demonstrat o competenţă profesională deosebită şi
aptitudini remarcabile de conducător.
În timpul războiului este avansat pentru faptele sale de vitejie
la gradul de căpitan de artilerie şi decorat cu ordinul „Coroana
României” la 6 octombrie 1942 şi cu Ordinul M.A.N. nr. 12253 din 6
octombrie 1942. În luptele grele de la Cotul Donului din 1943 este
luat prizonier, împreună cu fratele său mai mic Bălan Ion, fiind
reţinuţi ca prizonieri de război până în anul 1948, când au fost
repatriaţi, deşi războiul contra U.R.S.S. se terminase la 23 august
1944, iar România din inamic devenise aliat al U.R.S.S. în războiul
contra Germaniei.
În lagărele de prizonieri, a ţinut numeroase conferinţe pe
diferite teme, în mai multe limbi, alături de ofiţeri prizonieri germani
şi italieni şi a manifestat o atitudine anticomunistă hotărâtă faţă de
Ana Pauker şi Vasile Luca, când aceştia au încercat să-l înroleze în
divizia „Tudor Vladimirescu”, promiţîndu-i chiar postul de ministru al
educaţiei dacă acceptă. El a refuzat cu fermitate această ofertă,
considerându-i pe cei doi trădători de neam şi de ţară şi aceasta l-a
costat probabil şi prelungirea perioadei de prizonierat.
Revenit în ţară în 1948, funcţionează ca profesor de limba
română la Şcoala Generală din Bălţaţi, jud. Rîmnicul Sărat, în
perioada 1948 – 1955, fiind responsabil al cercului pedagogic al
profesorilor de română din raionul Rîmnicul Sărat, între anii 1953 –
1955. Între anii 1955 – 1958 a fost profesor la Şcoala Medie Nr.5 din
Ploieşti, iar între anii 1958 – 1969, profesor de limba română la
Colegiul Naţional „I.L. Caragiale” din Ploieşti, unde şi-a obţinut toate
gradele didactice cu nota „10”. În această perioadă primeşte şi cele
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mai înalte distincţii acordate unui profesor pentru activitatea sa:
„Premiul de Stat” pentru anul şcolar 1957 – 1958; „Profesor fruntaş”
prin Ordinul Ministerului de Invăţământ din 16 iunie 1965 şi titlul de
„Profesor emerit” prin Decretul Consiliului de Stat din 26 iunie 1967.
Concomitent cu o activitate didactică şi metodică laborioasă
între 1959 – 1961, fiind responsabilul cercului pedagogic al
profesorilor de limba română din oraşul Ploieşti, desfăşoară şi o
bogată activitate publicistică în „Gazeta liberă” din Rîmnicul Sărat, în
revista „Limba română”, ziarul „Flamura Prahovei”, „Curierul liceului”
revistă a Liceului „I.L. Caragiale” din Ploieşti şi în revista „Studii şi
materiale privitoare la trecutul istoric al juderţului Prahova”,
continuîndu-şi preocupările sale din perioada interbelică, când a
publicat mai multe poezii şi nuvele în revista „Muguri” din Buzău.
Reţinem câteva articole şi studii cu un larg ecou în publicaţiile vremii
şi în crtitica literară:
- „Mormintele voievodale de la Mănăstirea Dealul” publicat în
„Studii şi materiale privitoare la trecutul istoric al juderţului Prahova”;
- „Prenumele scriitorilor: Costache Negruzzi, Ion Creangă, Mihai
Eminescu şi G. Topîrceanu” publicat în „Cuvîntul Liceului”, revistă a
Liceului „I.L.Caragiale” Ploieşti;
- „O polemică ideologică – literară de larg răsunet din anul 1907”
publicat în „Curierul Liceului”;
- „Note asupra romantismului şi pesimismului eminescian” publicat
în „Curierul Liceului”, revistă cu o largă circulaţie în judeţul Prahova
şi în ţară;
- „Alexandru Sihleanu ” – viaţa şi opera, 1930, 110 pagini, lucrare de
seminar, cu prof. D. Caracostea;
- „Schitul Vărzăreşti” - monografie, 1931, teză de licenţă la
Facultatea de Teologie din Bucureşti, cu prof. academician preot
Nicolae M. Popescu, 135 pagini;
Şi lista ar putea continua cu alte numeroase studii, articole şi
comunicări ştiinţifice.
Pentru aceste merite, ca un omagiu, cadrele didactice din
Lacul Lui Baban au propus şi Inspectoratul Şcolar Vrancea a
aprobat, ca noua şcoală construită în satul Lacul Lui Baban să poarte
numele de „Şcoala Generală cu 8 clase Nicolae V. Bălan”.
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Ing. CORNELIU I. BĂLAN

S-a născut la 22 aprilie 1939, în satul Lacul lui Baban
(Constandoiu), judeţul Vrancea, din parinţii Marea si Ion Bălan.
Mama sa îşi amintea că venirea pe lume a primului născut al
familiei a fost o mare si dublă bucurie. Primul strigăt de bucurie, al
noului născut, s-a ingemănat cu primul dangat al clopotului de la
miezul nopţii, al bisericii, care vestea învierea domnului nostru Iisus
Hristos a anului 1939.
Primii ani de viaţă i-a petrecut in Constandoiu, alături de
mama, bunica sa din partea tatălui şi sora sa mai mica Doina. Tatăl,
la puţin timp dupa naştere sa, a fost concentrat în armată, apoi a
fost mobilizat, în anul 1942, în războiul pentru apărarea patriei.
În 1943, în luptele de la Odesa, a fost luat prizonier
împreună cu fratele său mai mare, profesorul Nicolae V. Bălan, cu
care s-a repatriat abia în 1948, când fiul său era în clasa III.
Şcoala primară, clasele I-IV, le-a urmat in satul natal, unde
a avut ca învăţător şi director pe unchiul său, Dumitru Ianculescu.
Gimnaziul, clasele V-VII, în perioada 1949-1952, le-a urmat
in comuna vecină Dealul Lung, unde a făcut naveta săptămânal.
Primul director şi profesor i-a fost invăţătorul Ion Carabulea,
care a pus bazele şcolii cu 7 clase in Dealul Lung
După absolvirea gimnaziului, s-a înscris şi a fost admis la
Scoala Medie Tehnică de Petrol din Câmpina.
În anul II de studii, după vacanţa de iarnă, în februarie1955,
o veste năucitoare, anunţa moartea tatălui său, la numai 42 de ani.
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Şi pentru că un necaz nu vine intodeauna singur, în vară,
Şcoala Medie Tehnică s-a transformat in profesională şi perioada de
studii, a scăzut de la patru la trei an. Începuse marile investitii in
petrol şi era nevoie în primul rand de muncitori.
După încă un an de studii, cu practici de specialitate,
intercalate, pentru pregătirea ca muncitor calificat, in toamna lui
1956 la nici 17 ani, era angajat ca mecanic motoare, pompe şi
compresoare în Moldova, la Moinesti – oraşul petroliştilor.
Dorinţa de împlinire profesională îl mobilizează şi in acelaşi
an 1956, dă diferenţele pentru doi ani de liceu şi intră în clasa X-a la
liceul seral din Moineşti, pe care îl absolvă in 1958.
Munca grea, în condiţii de şantier, îl căleşte şi îl
ambiţionează, şi în 1959 intra la Institutul de Petrol şi Gaze
Bucureşti, ca bursier de intreprindere.
Studenţia a fost cea mai frumoasa perioada a vieţii, deşi
necazurile familiale erau mari, trei fraţi mai mici iar mama, o femeie
puternica, ţinea familia cu muncile agricole şi cu acul, fiind
croitoreasă.
Pentru lucrarea de diplomă, intitulată: ,,Exploatarea raţională
a apelor minerale din zona Borsec,, l-a avut conducător pe renumitul
profesor Viaceslav Harnaj, preşedinte al APIMONDIA timp de 20 de
ani si cel care a calculat şi proiectat fundaţiile pe nisip ale marilor
hoteluri de pe litoralul românesc.
Satisfacerea serviciului militar TR, la arma geniu-pontoneri, a
stimulat simţul datoriei şi a călit organismul pentru viitor.
In august 1964, dupa susţinerea examenului de diplomă, a
inceput activitatea ca inginer de foraj-extracţie tot în Moldova, la
Schela de extracţie Tg. Ocna.
Încă din primele zile de activitate, a fost numit inginer şef
secţie de extacţie, având în coordonare peste 50 de sonde de
extracţie, sute de muncitori şi numeroase instalaţii specifice.
În anul 1966 cunoaşte pe cea care avea să-i fie o bună şi
inţelegătoare soţie, Nuţi Radu Bălan şi cu care are doi copii, ambii
ingineri, casătoriţi la rândul lor şi realizaţi profesional.
In anul 1967, fiind apreciat pentru rezultatele actvitaţii
profesionale, a fost promovat la Comisia Economică a Comitetului
Judeţean Bacău, pentru a coordona întreaga activitate de petrol,
sectoarele extractive de carbune şi sare, precum şi producerea şi
distribuţia de energie termica şi electrică din judeţ.
In perioada 1986-1992, ca inspector general in cadrul
Inspecţiei Minier Geologice, secţia Bacau, a controlat şi coordonat
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exploatarea raţională a zăcămintelor de petrol şi gaze, cărbune, sare,
ape minerale şi alte substamâe minerale utile din intreaga Moldovă.
Revoluţia din decembrie 1989, l-a găsit în mijlocul
evenimentelor. Ca o persoana cunoscută, a contribuit la calmarea
situaţiei, revoluţia desfăşurându-se la Bacău relativ paşnic, făra
incidente majore.
Până in februarie 1990, în cadrul Comitetului Provizoriu al
Revoluţionarilor, a condus activitatea de organizare economică şi
socială la nivelul judeţului Bacau. După calmarea evenimentelor a
revenit in cadrul Inspecţiei Minier Geologice, la activitatea specifică.
În anul 1990, a iniţiat, a constituit şi condus Filiala Bacău a
organizaţiei culturale Vatra Românească.
În anul 1991 cu un grup de iniţiativă, a înfiinţat filiala
judeţeană Bacău a PUNR, al cărui preşedinte a fost până la fuziunea
cu PC în 2007.
La alegerile parlamentare, din toamna anului 1992, a
candidat şi a fost ales deputat pentru judeţul Bacău, din partea
Partidului Unitaţii Naţionale Române, PUNR.
Ca parlamentar in perioada 1992-1996, a avut numeroase
iniţiative şi o participare activă la lucrările Parlamentulu şi fiind
apreciat, din 1993 şi până la fuziunea cu PC in 2007,a fost ales, atât
ca preşedinte al filialei Bacău al PUNR, cât şi vicepreşedinte al
partidului, la nivel naţional.
După inchierea mandatului de deputat in anul 1996, a rămas
în continuare în Parlament ca Expert Parlamentar până în anul 2000
când a ieşit la pensie.
Impreună cu soţia, care a lucrat numai ca proiectant, a
înfiinţat la Bacau, in 1992, firma de proiectare S.C.RESMIN S.R.L.,
unde funcţionează ca director. În urma unor examene de specialitate
a obţinut titlul de verificator de proiecte în domeniul gazelor.
Implinirea varstei de 70 de ani, în 2009, l-a găsit înconjurat
de familie, rude, surori, cumnaţi nepoţi , prieteni, fiind un prilej de
bilanţ pozitiv, dar şi un nou imbold pentru activitatea viitoare.
Are în lucru un volum cu o parte din intervenţiile şi
cuvântările din parlament şi poziţia exprimată cu prilejul unor
evenimente deosebite din viaţa politica şi socială, interviuri, etc.
Ca fiu credincios al comunei, s-a implicat in realizarea unor
obiective de infrastructura ale comunei obţinând, în perioada cât a
fost deputat, 1992-1996, aprobarea şi finanţarea asfaltării drumului
judeţean de legătura cu şoseaua naţională şi construirea unei
moderne şcoli în Lacul lui Baban. Aceleaşi sentimente, l-a animat şi
la implicarea activă în elaborarea Monografiei comunei Gura Caliţei.
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Prof. Preot VASILE GAVRILĂ
DOCTOR ÎN TEOLOGIE

Vasile Gavrilă, este cel de al doilea copil al familiei de ţărani
români Costică şi Florica Gavrilă. S-a născut pe data de 24 august
1962, în comuna Gura-Caliţei, judeţul Vrancea, unde a urmat şi
cursurile Şcolii Generale, între anii 1969-1977.
Între anii 1978- 1980, a urmat cursurile Liceului Pedagogic
din Focşani, secţia Filologie-Istorie, însă visul lui, nutrit încă din
copilărie, era ca, într-o bună zi, să fie preot şi să îi slujească lui
Dumnezeu.
Acestui vis îi pune început în anul 1980, când intră la
Seminarul Teologic Ortodox din Buzău, ale cărui cursuri le absolvă ca
şef de promoţie în 1985. În 1986 pleacă la Bucureşti şi devine
student al Facultăţii de Teologie Ortodoxă a Universităţii din capitală.
Tot în anul 1986, se căsătoreşte cu domnişoara Liliana Avram, din
satul Poieni, comuna Gura- Caliţei.
După absolvirea Facultăţii de Teologie, în 1990, este
hirotonit în comuna Scorţoasa, judeţul Buzău şi îşi începe activitatea
pastorală ca preot paroh în satul Policiori din acelaşi judeţ.
Din anul 1991 se întoarce în Bucureşti, unde îndeplineşte
funcţiile de redactor şi tehnoredactor al oficiosului Patriarhiei
Române, Vestitorul Ortodox, până în anul 1993. Din 1992 este numit
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de către Preafericitul Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
din acea vreme, preot paroh al Paraclisului Universitar „Sfântul
Nicolae" din Bucureşti, devenind astfel cel mai tânăr paroh din
Arhiepiscopia Bucureştilor - nu avea atunci decât 30 de ani. Este
profesor la Seminarul Teologic Ortodox din Bucureşti (între anii
1994-1995 şi 1995-1996), apoi lector suplinitor la Facultatea de
Teologie Ortodoxă, Universitatea „Ovidiu" din Constanţa (1996-1997)
şi lector suplinitor la Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea
din Craiova (2006-2007). În anul 2004 îşi ia doctoratul în Teologie,
specialitatea Teologie Liturgică.
Din anul 2007 şi până în prezent realizează, la postul
naţional de televiziune TVR Cultural, emisiunea „Duhovnicul de la
miezul nopţii" .
În cei 20 de ani care au trecut de la hirotonia sa, părintele
Vasile Gavrilă şi-a împletit minunata activitate pastorală şi
duhovnicească de la biserica al cărei paroh este, cu o intensă
activitate pe plan cultural şi ştiinţific. Astfel, a susţinut numeroase
conferinţe şi comunicări pe teme religioase în ţară şi străinătate:
 Taina Cununiei - Universitatea Constanţa, decembrie 1998 şi la
Catedrala Saint Sulpice, Paris, 2001;
 Icoană şi cuvânt, Universitatea A.S.E - Bucureşti, 4 martie 1999;
 Despre libertate, Facultatea de Istorie - Universitatea Bucureşti,
11 martie 2000.
 Căsătoria şi familia creştină, Braşov, decembrie 2005;
 Ortodoxia - mărturie a vieţii veşnice, Craiova, martie 2007;
 Icoana Bizantină şi rolul ei duhovnicesc în viaţa omului, în cadrul
Simpozionului „Zilele icoanei bizantine", Facultatea de Teologie
Ortodoxă Bucureşti, Amfiteatrul „Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae", 17
martie 2008;
 Postul – naştere în Hristos Bruxelles, 2008;
• Conferinţa Calea mântuirii tinerilor-căsătoria, călugăria sau
fecioria în lume, în cadrul întâlnirii Asociaţiei de tineret Nepsis, din
Spania şi Portugalia, 11-14 iunie, 2010, Zaragoza - Spania.
Traduce în limba română lucrări ale unor parinţi duhovniceşti
de renume:
 Comentariu la Rugăciunea Sfântului Efrem Sirul, după Al.
Schmemann, Great Lent Journey to Pascha, New York, 1990,
publicat în „Vestitorul Ortodoxiei" VI (1994), nr. 114, p. 2;
• Hristos, Sfânt şi Biserica, în Ioannis Zizioulas, ecclesială, Editura
Bizantină, Bucureşti, 1996, după ediţia ing as communion, London,
1985.
Publică diferite lucrări didactice şi ştiinţifice, broşuri şi cărţi:
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• Linguriţa - obiect de cult, publicat în periodicul „Vestitorul
Ortodoxiei", (1997),;
 Rânduieli liturgice din Postul Mare şi importanţa lor pentru viaţa
creştinilor; în Revista de Teologie „Sfântul Apostol Andrei", (1998),
• Dumnezeiasca Liturghie - cea mai înaltă expresie a Graiului
Liturgic, Revista „Text şi discurs religios", Editura Universităţii
ALEXANDRU IOAN CUZA, Iaşi, 2010;
Cărţi publicate:
1. Taina Cununiei, Editura „Ramida", Bucureşti, 1998;
2. Despre Spovedanie, Editura „România creştină", Bucureşti, 1999;
3. Despre Sfânta împărtăşanie, Editura „România creştină",
Bucureşti, 1999;
4. Postul Mare pe înţelesul tuturor, Editura „România creştină",
Bucureşti, 1999;
5. Cununia - viaţă întru împărăţie, Editura „Fundaţia Tradiţia
Românească", Bucureşti, 2004.
6. Pentru tineri, teologie liturgică, Editura „Fundaţia Tradiţia
Românească", Bucureşti, 2009;
7. Prin Uşile Pocăinţei - Paşi spre înviere. Cuvinte la Triod, Editura
„Fundaţia Tradiţia Românească", Bucureşti 2010.
Astăzi, în pragul împlinirii vârstei de 48 de ani, Părintele
Vasile Gavrilă se poate considera un om împlinit:
Ca soţ şi tată de familie - alături de doamna sa preoteasă,
împreună cu care a întemeiat o căsnicie fericită, Părintele se bucură
de o familie de o rară frumuseţe, luminată de surâsul a cinci copii
(trei fete şi doi băieţi), familie care reprezintă un adevărat model
pentru tinerii care pornesc mână în mână în viaţă, prin poarta
căsătoriei.
Ca teolog şi om de cultură - activitatea ştiinţifică mai sus
enumerată o dovedeşte din plin.
Ca preot - sub îndrumarea sa, la biserica pe care o
păstoreşte s-a desfăşurat şi se desfăşoară o puternică lucrare
misionară, care are ca obiectiv principal întărirea vieţii liturgice a
studenţilor, prin participarea la bogatul program de slujbe, prin
spovedanie tot mai deasă şi prin împărtăşire după măsura curăţirii şi
a învrednicirii fiecăruia.
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Preot VALERIU N. AVRAM

Născut la 13.02.1956 din părinţii Nicolae şi Eugenia Avram ,
în localitatea Lacul lui Baban, judeţul Vrancea.
Urmează Şcoala Generală I - VIII în satul natal, apoi
Seminarul Teologic din Buzău, între anii 1974 - 1979. In toamna
anului 1979 se înscrie la Facultatea de Teologie din Bucureşti.
In 1980 efectuează stagiul militar de scurtă durată în
localitatea Vînju Mare, judeţul Mehedinţi. După terminarea stagiului
militar, în vara anului 1980 se căsătoreşte cu tânăra Costache Elena
din comuna Gura - Caliţei.
La 13 noiembrie 1980 este hirotonit preot pe seama parohiei
Constandoiu. Pentru a se dedica reparaţiei celor doua lăcaşuri de cult
din cadrul parohiei în care a fost numit, întrerupe cursurile de la
Facultatea de Teologie din Bucureşti, şi le va relua abia în anul 2000
la Facultatea de Teologie din cadrul Universităţii "Valahia" din
Târgovişte, obţinând titlul de licenţiat în anul 2004. Totodată
urmează cursurile modulului psiho - pedagogic din cadrul aceleaşi
Universităţi.
In activitatea pastoral - duhovniceasca şi administrativă se
remarcă prin construirea a două case de prăznuire, dotate cu
bibliotecă şi bucătarie unde credincioşii parohiei şi nu numai, pot
organiza parastase pentru cei răposaţi, atât de obşte cât şi
particular.
După ce s-a îngrijit şi a terminat cu consolidarea şi dotarea
cu cele necesare, a celor doua biserici din satul Poienile şi Lacul lui
Baban, în toamna anului 2006 pune temelia unei noi biserici din zid
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la jumătatea distanţei dintre cele doua biserici din lemn, deja
existente. Piatra de temelie a acestui nou lăcaş de cult, cu hramul
"Sfântul Mare Mucenic Gheorghe" şi "Sfântul Cuvios Vasile de la
Poiana Mărului ", a fost pusă în ziua de 03 decembrie 2006 de către
Preasfinţia Sa Episcopul Epifanie al Buzăului şi Vrancei, însoţit de un
distins sobor de Prea Cucernici părinţi şi în prezenţa unui mare
număr de credincioşi.
Lucrările de construcţie au început în acelaşi an şi s-au
încheiat în primăvara anului 2008.
Din toamna aceluiaşi an, s-au început lucrările de pictură,
fiind împodobită în haină de sărbătoare spre închinare Domnului şi
veşniciei neamului, în tehnică tradiţională românească fresco de
către pictorii Paşcu Petre şi Paşcu Ionel din Brusturoasa, jud. Bacău.
Lucrările au fost finalizate în august 2010, prin strădania Prea
cucernicului părinte paroh Valeriu Avram şi cucernicului părinte
profesor Nicolae Avram, cu cheltuiala substanţială a familiei Şotârcă
Mircea şi Ligia din municipiul Focşani, şi cu ajutorul credincioşilor.
Biserica a fost dotată cu doua clopote cu greutatea de 400 şi
respectiv 270 kg, sincronizate pe notele SI BEMOL şi respectiv RE
BEMOL, turnate la Turnătoria în Germania.
In incinta bisericii s-a ridicat şi o casă de prăznuire dotată cu
sală de mese, bibliotecă, bucătărie, un centru de medicină generală
şi farmacie. Tot aici va funcţiona şi un centru social pentru cei săraci.
Slujba târnosirii a fost oficiată în ziua 19 septembrie a anul de
graţie 2010, de către Î.P.S. Epifanie Norocel, Arhiepiscopul Buzăului
şi Vrancei, înconjurat de un distins sobor de preoţi şi în prezenţa
unui număr mare de credincioşi din parohie şi din localităţile
învecinate. Cu acest prilej, parintele Valeriu Avram, a primit ca
recompensă pentru strădania si încununarea activităţii sale gradul de
iconom stavrofor, cel mai înalt grad preoţesc, din partea
Arhiepiscopiei Buzăului şi Vrancei şi a IPS Epifanie Norocel.
Astăzi, în pragul împlinirii vârstei de 55 de ani, părintele
Avram Valeriu se poate considera un om împlinit. Ca soţ, se bucură
alături de soţia sa, învăţătoare la Şcoala cu clasele I - VIII din Lacul
lui Baban din anul 1985, unde a aşezat condeiul, pentru prima dată,
în mâna a atâtor generaţii de elevi. Ea l-a sprijinit şi susţinut în tot
ceea ce a făcut, de când a primit în păstorire această comunitate de
creştini ortodocşi, fiind conştientă că are şi o a doua familie, parohia.
Ca tată şi bunic se bucură de cei trei copii, un fiu, doua fete
şi trei nepoţi.
Ca preot se bucură de o pastoraţie roditoare şi liniştită,
având doar o familie în toată parohia de alta confesiune religioasă.
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Doctor ing. GICĂ DUŢĂ

S-a născut la 3 aprilie 1954, în comuna Popeşti, jud. Vrancea,
din părinţii, Duţă Gheorghe Mareş şi Dudău Lina. Începe şcoala
primară în anul 1961 la Şcoala Generală Gura Caliţei, având ca
dascăl pe renumitul învăţător Mogoş Ion care împreună cu soţia, înv.
Mogoş Victoria a pus creionul în mână mai multor generaţii de elevi
din satul Gura Caliţei. În anul 1966 este transferat la actualul Colegiu
Naţional Unirea unde a urmat şi cursurile liceale până în anul 1973.
Este atras din primii ani de viaţă de foşnetul şi freamătul
codrului verde, care ajungea până în spatele grădinii casei părinteşti
şi în care mergea aproape zilnic la joacă, după ciuperci, vreascuri,
alune, coarne, cireşe amare sau cu vitele la păscut si uneori la
lucrările silvice. Dragostea de pădure a deprins-o la îndemnul
părinţilor şi a celor mai pasionaţi slujitori ai pădurii din zonă:
brigadierii silvici Luca Ion, Gavrilă Aurel, Busuioc Ghiţă şi pădurarii
Dragomir Costache, Constandache Niţă, Duţă Neagu, Robu Viorel,
Cosma Neculai, David Vasile şi alţii.
Ca urmare a pasiunii sale, urmează cursurile Facultăţii de
Silvicultură şi Exploatări Forestiere a Universităţii Transilvania Braşov,
unde avea să afle din prelegerile celor mai renumiţi profesori, că în
Vrancea se face cea mai grea silvicultură din ţară, datorită
specificului zonei (terenuri instabile, eroziune puternică, substrat
litologic friabil, reţea hidrologică bogată, zonă seismică, etc.) şi că

232

aici, în Vrancea, inginerul silvic are nobila misiune, mai mult ca
oriunde, de a asigura permanenţa „Aurului Verde” . De aceea, după
terminarea facultăţii, în anul 1978, deşi avea popsibilitatea să aleagă
locuri mai atrăgătoare de muncă prin repatiţie, a preferat să-şi
înceapă cariera ca inginer silvic la Sectorul de Exploatare a Lemnului
Dumitreşti, din cadrul fostei Intreprinderi Forestiere de Exploatare şi
Transport Focşani (I.F.E.T. Focşani).
În anul 1979 a fost transferat la Ocolul Silvic Dumitreşti, unde
a preluat problemele de fond forestier, activitatea cea mai complexă
în cadrul unui ocol silvic.
În anul 1980 se căsătoreşte cu Silvia Gabriela Botea, fiică de
silvicultori şi cu prenumele (silva=pădure), parcă predestinată pentru
un silvicultor.
La solicitarea conducerii fostului Inspectorat Silvic Vrancea, în
anul 1983, este transferat în centrala inspectoratului, unde preia
funcţia de şef al Inspecţiei Fond Forestier, Pază şi Protecţia Pădurilor,
pe care a condus-o până în anul 1991. Prin concurs, a ocupat funcţia
de şef al Ocolului Silvic Focşani, cel mai mare ocol silvic din Vrancea
şi unul din cele mai mari din ţară, funcţie pe care a deţinut-o până în
anul 2001, cănd a fost numit director al Direcţiei Silvice Focşani,
care avea în administrare şi fondul forestier din judeţul Galaţi.
In anul 2003, a susţinut teza de doctorat la Universitatea
Transilvania, din Braşov, devenind doctor în ştiinţe silvice, iar în anul
2004 a devenit şef de lucrări, doctor inginer la Facultatea de
Management Agroturistic a Universităţii
Bioterra Bucureşti,
devenind apoi titularul Catedrei de Silvicultură, Dendrologie,
Dendrometrie, Arhitectura peisageră şi Amenajament silvic.
A candidat la alegerile parlamentare din anul 2008, ca senator
pentru judeţul Vrancea, a câştigat 44,3% din voturi în colegiul unde
a candidat, dar datorită „legislaţiei în vigoare” , a ocupat postul de
senator candidata situată pe locul doi, care a obţinut un număr mai
mic de voturi.
A deţinut şi funcţia de consilier judeţean până la începutul
anului 2009, când a fost numit subsecretar de stat în Ministerul
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, unde a răspuns de soarta
fondului forestier naţional, aproape un an de zile. Începând cu anul
2010 a devenit şi Expert Tehnic Judiciar în specialitatea Silvicultură şi
Exploatări Forestiere.
Este căsătorit, soţia sa, Duţă Silvia Gabriela fiind Judeător la
Tribunalul Vrancea şi are doi băieţi, unul avocat şi unul inginer silvic
şi economist, ambii înscrişi pentru obţinerea titlului de doctor în
specializările respective.
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Colonel în rezervă ing. FĂNICĂ VOINEA ENE

Cunoscutul militar, jurnalist, scriitor şi specialist în terapii
complementare, ing. Fănică Voinea Ene s-a născut la 8 noiembrie
1946, în satul Gura Caliţei, din comuna cu acelaşi nume, judeţul
Vrancea, fiind primul din cei şase copii ai agricultorilor Voinea Ene şi
Ileana Bughiurlan. Un rol important în educaţia lui l-a avut mama sa,
care îi povestea deseori istorii din viaţa sfinţilor şi îl învăţa să recite
poezii cu caracter religios, dorinţa ei nedisimulată era să-l
pregătească pentru a deveni preot.
Ca iubitor al naturii, o ajuta pe bunica sa din partea tatălui,
Dumitra Ene, cunoscută tămăduitoare din zonă, la recoltarea de
plante medicinale, prilej cu care i se naşte o vie pasiune pentru
medicina naturistă.
În 1953, începe cursurile şcolii primare din satul natal,
avându-l ca învăţător pe Ion Mogoş, pentru care va păstra toată
viaţa o imagine plină de respect şi recunoştinţă.
După absolvirea şcolii primare în 1957, urmează cursurile
şcolii gimnaziale din Dumbrăveni, unde avea să-i fie remarcat şi
cultivat talentul la desen de profesorul şi pictorul Gheorghe Nicula.
Tot la această şcoală avea s-o cunoască, în ultimul an de studii, pe
Georgeta Soare, viitoarea sa soţie.
În anul 1960, promovează cu medie de bursă examenul
pentru a urma cursurile Liceului „Unirea” din Focşani. Din păcate,
pentru el, în 1962 se desfiinţează bursele pentru liceu – o grea
lovitură pentru fiii de oameni săraci, cum era şi Fănică Voinea Ene.
Nemaiavând cu ce să-l întreţină la studii, tatăl său îl cheamă
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acasă să-l ajute la munca câmpului. Dar, norocul îi surâde fiind
selectat de Centrul Militar Judeţean, pe baza examenului medical şi a
mediilor obţinute la liceul civil, pentru clasele a XI-a şi a XII-a a
Liceului Militar „Dimitrie Cantemir” din Breaza, judeţul Prahova. Se
remarcă şi în liceul militar pentru talentul său literar şi cel pentru
pictură şi îşi dezvoltă pasiunea pentru identificarea şi colectarea de
plate medicinale, necesare tratamentelor naturiste.
După absolvirea liceului, urmează cursurile Şcolii Superioare
de Ofiţeri „Nicolae Bălcescu”, arma artilerie din Sibiu, unde pe lângă
programa de studiu necesară unui viitor ofiţer, a studiat şi o serie de
discipline specifice unor viitori ingineri. În cadrul facultăţii, face
cunoştinţă cu o disciplină militară strâns legată de medicina
naturistă: supravieţuirea. Supravieţuirea în sensul militar al
cuvântului însemna a-ţi trata afecţiunile sănătăţii şi a te alimenta cu
ceea ce îţi oferă natura – aceasta fiind şi esenţa medicinei naturiste.
În urma absolvirii şcolii de ofiţeri, este avansat locotenent şi
devine comandant de pluton la Medgidia. În toamna aceluiaşi an se
căsătoreşte cu d-na Georgeta Soare.
Încă de la începutul carierei, publică articole în gazeta
militară „Înainte”, în ziarul judeţean din Constanţa „Dobrogea nouă”
şi în „Revista trupelor de uscat” continuându-şi cu discreţie
activitatea de terapeut naturist, considerată pe atunci vrăjitorie, deşi
apelau la ea chiar unii din mai marii unor judeţe.
După ce este încadrat ca redactor la gazeta militară „Înainte”
din Bucureşti în 1971, este admis apoi ca student la Facultatea de
Ziaristică a Academiei „Ştefan Gheorghiu” din Bucureşti în 1973.
Repartizat pentru un timp pe funcţia de comandant de baterie, la
garnizoana „Mihai Bravu” din Giurgiu se intoarce la Bucureşti şi este
admis apoi, la Academia Militară de Comandă şi Stat Major,
Facultatea „Arme”, secţia „Artilerie” şi urmează cursurile ei
concomitent cu cele ale Facultăţii de Ziaristică. În 1978, termină
cursurile Academiei Militare ca şef de promoţie şi este repartizat ca
şef de cercetare la regimentul de artilerie din Mihai Bravu, unde îşi
continuă preocupările în domeniul medicinei naturiste. Acum, se pun
bazele activităţii sale de specialist în terapii complementare, începută
prin colaborarea cu un renumit medic oncolog, doctorul în ştiinţe
medicale, Ion Pleşca, de la Spitalul Fundeni. Începe să publice
articole, însemnări şi reportaje la Ziarul central al armatei „Apărarea
Patriei”.
În 1983, absolvă Facultatea de Ziaristică cu lucrarea de
licenţă „Pentru o publicistică originală”, iar în 1980 urmează la
Institutul Central de Informatică din Bucureşti un curs de analişti în
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domeniul informaticii fiind avansat în acelaşi an în funcţia de locţiitor
de comandant de regiment.
După mai multe colaborări la diferite reviste cu caracter
militar, în 1987 este numit redactor la Ziarul Central al Armatei
„Apărarea Patriei” unde publică articole despre pregătirea de luptă a
militarilor, dar care în conţinutul lor fac loc şi pentru vechea sa
pasiune – medicina naturii. Colaborează în această perioadă la
revista „Viaţa militară”, la emisiunile de radio „Ora armatei” cu
tablete scurte despre tehnicile de supravieţuire şi despre medicina
naturii, la cotidianul „România liberă” şi la Studioul cinematografic al
armatei cu scenarii despre filme documentare. În 1991 devine
membru al Uniunii Ziariştilor din România.
Revoluţia din 1989, îl găseşte ca redactor la acelaşi ziar
central al armatei „Apărarea Patriei” care va deveni „Armata
României” şi apoi „Observatorul Militar”. În zilele revoluţiei, se
deplasează în punctele fierbinţi ale capitalei şi publică în paginile
ziarului, reportaje emoţionante despre faptele eroice ale militarilor în
confruntarea cu grupurile diversionist-teroriste. În septembrie 1990,
participă ca reporter militar la lansarea unei rachete Skud de militarii
români în poligonul Kapustin din Kazahstan şi din această experienţă
se va naşte un capitol din cartea „Prin Savana somaleză” iar în 1991
devine membru al Uniunii Ziariştilor Profesionişti.
Concomitent cu activitatea la ziarul la care era încadrat,
continuă colaborarea la revista „Revista militară” la emisiunile de
radio „Ora armatei”, la „România liberă”, la Studioul cinematografic
al armatei „Revista de Istorie Militară”, revista „Panorama” şi alte
publicaţii. Editează revista „Romanian Armed Forces, Apartner for
Peace” destinată forţelor NATO.
În 1996, la cererea Direcţiei de Informaţii Militare, publică la
Editura Militară cartea: „Să ne tratăm singuri – Ghid de terapie
naturistă” care abordează tratarea unor afecţiuni ale sănătăţii şi
alimentaţia cu mijloace oferite de natură. În acelaşi an este trimis ca
reporter militar în Somalia în cadrul misiunii ONU de menţinere a
păcii, într-o ţară măcinată de război civil, iar din experienţa acestei
misiuni se va naşte un nou capitol din cartea „Prin savana somaleză”.
Cu această ocazie a pregătit o tinctură de plante medicinale,
ajutându-i pe băştinaşi în combaterea malariei.
În 1997 trece în rezervă şi se va muta la Vălenii de Munte,
unde îşi construieşte o casă şi se dedică cu toată energia cercetării
ştiinţifice şi tratamentelor naturiste.
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În 1999, înfiinţează Fundaţia „Terapia Naturistă” având ca
obiectiv principal promovarea metodelor şi procedeelor medicinei
naturii, o acţiune de pionierat în România.
Susţine mai multe comunicări ştiinţifice în cadrul sesiunilor a
V-a, a VI-a, a XI-a şi a XII-a a Conferinţei Internaţionale de Terapii
complementare de la Arad, România, publicate în compendiul
conferinţelor. Iată câteva teme ale acestor conferinţe deosebit de
actuale şi de importante: „Tratarea cancerului cu mijloace naturale”;
„Cele 10 porunci ale regenerării psiho-fizice” şi „Reducerea numărului
de bolnavi de cancer”.
Publică în 2005 la Editura All Cartea: „Terapie naturistă.
Cazuistica”, care înfăţişează drama unor pacienţi afectaţi grav, cărora
a reuşit să le amelioreze sau să le vindece suferinţa cu remedii
naturiste. Foarte activ, publică în anul 2006 tot la Editura All Cartea,
cartea: „Terapia naturistică”. ,,Ghidul turistului” ce vine în sprijinul
turiştilor.
Activitatea sa laborioasă este răsplătită cu numeroase
diplome şi distincţii: astfel, în anul 2002 i se acordă „Diplomă de
merit” de către Asociaţia Naţională de Terapii Complementare din
România; în anul 2005 i se acordă de către Trustul de Presă al MAN
„Diplomă de preţuire” pentru emisiunile prezentate la radio iar în
2009, acelaşi trust de presă îi acordă „Diplomă de merit” pentru
întreaga activitate de jurnalist militar. În anul 2010, „Trustul de
presă al MAN, i-a acordat cu prilejul aniversării a 70 de ani de
radiofonie militară „Diplomă” pentru devotamentul cu care a apărat
la microfonul emisiunilor militare, idealurile Armatei Român,e
consolidând încrederea publică în Oastea Ţării, iar Biblioteca Militară
Naţională i-a acordat „Diplomă de onoare”.Tot în 2010 publică la
Editura All Cartea „Ochi de poieniţă ascunsă” şi la Editura Tritonic,
cartea „Prin Savana Somaleză”.
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COLONEL (R)

SANDEL DOAGĂ

S-a nascut la data de 27.02.1955 în com. Gura Calitei, satul
Dealul Lung, jud. Vrancea, din părinţii Stan şi Valentina Doagă.
Cursurile primare şi gimnaziale le-a urmat la Şcoala Generală
Dealul Lung.In perioada 1970 - 1974 a fost elev al Liceului Economic
din Focşani, după care a urmat cursurile Facultăţii de Economia
Industriei Construcţiilor şi Transporturilor, din cadrul Academiei de
Studii Economice Bucureşti, obţinând diploma de licenţă în ştiinţe
economice, fiind încadrat ca economist la UJECOOP Vrancea.
In anul 1982 a fost încadrat ca ofiţer de poliţie la
Inspectoratul Judeţean de Poliţie Vrancea. După încadrarea ca ofiţer
activ, a urmat o serie de cursuri de perfecţionare, astfel:
- în anul 1983 şi 1987 cursul de formare ofiţeri de poliţie şi
cadre de conducere în cadrul Centrului de Studii Postuniversitare
Bucureşti; în anul 1998, cursul postuniversitar în cadrul Academiei
de Studii Economice Bucureşti - specializarea "Norme contabile
internationale"; în anul 2002, cursul de management în cadrul
Centrului de Studii Postuniversitare Bucureşti.
Pe linie profesionala a evoluat de la funcţia de ofiţer
specialist în cadrul poliţiei economico - financiare la cea de şef
serviciu logistic, şef serviciu poliţie economico - financiara, prim adjunct al inspectorului şef şi inspector şef al IPJ Vrancea. Dupa
trecerea în rezervă, ca urmare a pensionării, a urmat cursurile
organizate de Fundaţia pentru Schimbări Democratice, în prezent
fiind în curs de autorizare ca "mediator".
Este casatorit cu Doagă Aneta, de profesie economist şi are
două fiice, Doaga loana Maria, avocat în cadrul Baroului Bucureşti si
Doaga Elena, economist în cadrul unei banci cu capital italian.
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Lt. Colonel (R)

VASILE PUPĂZĂ

S-a născut la 14.10.1954 în satul Groapa-Tufei, comuna
Gura-Caliţei, judeţul Vrancea, fiind al 5-lea copil al familiei de
agricultori, Enache şi Neaga Pupăză.
Cursurile primare şi gimnaziale le-a urmat la şcoala din Lacul
Baban. În 1969, mama este confruntată cu o problemă gravă de
sănătate din care nu-şi va mai reveni.
Din 1969 a urmat cursurile Liceului "Unirea" din Focşani.
După terminarea anului al treilea, confruntat tot mai acut cu lipsurile
materiale, pleacă la Braşov şi munceşte ca necalificat în Uzina
"Metrom". În paralel îşi continuă studiile şi obţine diploma de
bacalaureat.
Doreşte să devină pilot militar, însă este respins la examenul
medical. I se propune să urmeze o altă şcoală de ofiţeri, dar refuză.
Solicită totuşi să fie încorporat pentru a rezolva problema
obligaţiilor militare. Este repartizat la o unitate de transmisiuni din
Brăila. După un an, în 1975, hotărăşte să dea examen la Şcoala
Militară de Ofiţeri Activi de Transmisiuni din Sibiu. La terminare,
în 1978, i se acordă gradul de locotenent şi solicită să fie repartizat
la Şcoala Militară de Ofiţeri de Aviaţie "Aurel Vlaicu" de la Boboc,
judeţul Buzău, în funcţia de comandant de pluton.
în 1981, după un curs de specializare, este numit ofiţer
cifrator în statul major al aceleiaşi structuri militare. În paralel,
desfăşoară şi unele activităţi didactice.
Din 1988 este admis la Academia de Studii Economice din
Bucureşti, obţinând, în 1993, licenţa în management.
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Doreşte să devină paraşutist militar şi, în 1991, se mută cu
serviciul la Batalionul 60 Paraşutişti "Băneasa-Otopeni". După parcurgerea
cursului de brevetare, intră în rândurile personalului aeronavigant. Ca ofiţer
de stat major în cadrul acestei unităţi, a răspuns , în primul rând, de
planificarea, organizarea, controlul şi evaluarea instrucţiei.
În 1998, devine oficial cadru didactic militar în cadrul Şcolii de
Aplicaţie pentru Paraşutişti (mai târziu, Şcoala de Aplicaţie a Forţelor
pentru Operaţii Speciale). Activitatea sa didactică priveşte mai ales
managementul instrucţiei, pregătirea psihologică a viitorilor paraşutişti,
dreptul internaţional umanitar.
Este autorul a mai multor culegeri de lecţii şi cursuri de
specialitate, necesare procesului de învăţământ militar, între care:
"Drept internaţional umanitar" (2000), "Managementul
organizaţiilor'" (2005), "Paraşutismul militar - fundamente teoretice
şi organizatorice" (2005) şi coautor la alte studii, manuale şi
regulamente militare.
În cursul anului 2004 a condus o echipă de paraşutişti cu
multă experienţă care a testat operaţional un nou tip de paraşută
standard pentru personal (compatibilă NATO). Acest tip de
paraşută a intrat deja în înzestrarea armatei.
Întrucât reglementările actuale nu permit persoanelor care
au împlinit vârsta de 50 de ani, efectuarea de paraşutări în scopuri
militare, în 2005, a fost nevoit să pună capăt unei cariere de 30 de
ani, în care a parcurs treptele ierarhiei militare de la soldat (1974) la
locotenent-colonel (1997) şi să se pensioneze.Pentru activitatea sa
militară a fost decorat de mai multe ori cu ordine şi medalii.
După momentul pensionării, a încercat să se adapteze la
viaţa civilă şi desfăşurat o serie de activităţi civile: director al Filialei
de Cruce Roşie Buzău (2006 - 2007), cadru didactic asociat al
Universităţii "George Bariţiu" din Braşov (2006 - 2010), administrator
al unei societăţi comerciale (2007 - 2008) ş.a.
Este căsătorit cu Virginia (născută Şotârcă), originară din
Poieni şi este tatăl a doi copii. A rămas mereu cu inima alături de
colegii săi paraşutişti şi piloţi militari, dar şi de cei peste 1000 de
cursanţi şi studenţi, la formarea cărora creade că şi-a adus o
modestă contribuţie.
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Comisar în rezervă, BOCU GHEORGHE

S-a născut la 17 februarie 1960 în satul Lacu lui Baban,
comuna Gura-Caliţei, din părinţii Ion şi Ecaterina Bocu, fiind al
cincilea din cei şase copii ai lor.
Urmeaza cursurile primare şi gimnaziale la Şcoala Generală
Lacul lui Baban. Îşi aminteţte cu recunoştinţă de invăţătoarele:
Valerica Brăgău, Adriana Baciu şi Condina Albei şi de dirigintele
Virginica Dăscăliţa şi Mioara Ciubuc.
După absolvirea Liceului de Mecanică Fină Focşani se
angajează la I.D.S.M.S.A. Focşani.
În 1978 este încorporat în armată, fiind repartizat în oraşul
Dej la Regimentul de Infanterie Mecanizată de pe Dealul Florilor,
din judeţul Cluj
După lăsarea la vatră este încadrat la vechiul loc de muncă,
şi apoi s-a transferat la Şantierul de Instalaţii Montaj Braşov.
În 1981 se căsătoreşte cu Elena zis Liliana Caliţa, din
comuna Ţifeşti a judeţului Vrancea.
Un an mai târziu, ia cu rezultate foarte bune, examenul de
admitere în Şcoala Militară de Ofiţeri a Ministerului de Interne,
actuala Academie de Poliţie Alexandru Ioan Cuza din Bucureşti, pe
care o absolvă în 1985, fiind repartizat la Miliţia Municipiului
Focşani.
Pe perioada cât a urmat şcoala i s-au născut cele două
fiice, Adriana-Silvia şi Nina-Teodora.
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Revoluţia din decembrie 1989 îl găseşte ca lucrător în
acelaşi Birou Judiciar.
În anul 1992 se înscrie la cursurile fără frecvenţă ale
Facultăţii de Drept, pentru completarea pregătirii juridice, pe care
le absolvă
în 1995, devenind licenţiat în ştiinţe juridice,
specialitatea drept.
Patru ani mai târziu, absolvă cursurile postuniversitare de
perfecţionare în domeniul siguranţei circulaţiei rutiere. Cu toate
acestea, la cererea sa, a rămas să lucreze în continuare la
„omoruri” – o provocare pentru el şi, în general, pentru orice
poliţist care-şi respectă profesia.
Aşa se face, că datorită uzurii psihice şi fizice generată de
obligaţiile de serviciu tot mai stresante, i se depreciază treptat
starea de sănătate, îmbolnăvindu-se în anul 2001. Întrucât nu s-au
obţinut rezultate favorabile cu tratamentele alopate, a apelat atunci
la tratamentele neconvenţionale ale colonelului în rezervă, inginer
Fănică-Voinea Ene din Vălenii de Munte, originar tot din comuna sa
natală Gura-Caliţei, vestit şi apreciat terapeut naturist atât în ţară
cât şi în străinătate. Domnia sa, prin terapiile originale aplicate a
reuşit să-l redea în scurt timp familiei şi societăţii, vindecându-l
definitiv de crunta afecţiune.
În anul 2003 este avansat la gradul de comisar iar în martie
2005, cu ocazia Zilei Poliţiei este desemnat ,,Poliţistul anului”. Un
an mai târziu este avansat la gradul de comisar şef, cel mai înalt
grad într-o funcţie de execuţie în poliţie.
Pe lângă îndeplinirea obligaţiilor de serviciu a desfăşurat şi
activităţi cu caracter social. Astfel, în luna mai 2005, ajutat de
colegul său, inspectorul Cătălin Toşcuţă, a înfiinţat Sindicatul
Poliţiştilor din Vrancea, acesta făcând parte din Sindicatul Naţional
al Poliţiştilor. Este prima organizaţie sindicală din istoria poliţiei
vrâncene. În calitate de lider al acesteia, a luptat pentru apărarea
drepturilor poliţiştilor judeţului de numeroasele nedreptăţi şi abuzuri
comise asupra lor de conducerile profesionale ale instituţiei sau de
reprezentanţii altor organisme.
În anul 2009 iese la pensie, în continuare ocupându-se cu
lucrări în gospodăria proprie din comuna Goleşti a judeţului natal şi
cu pregătirile necesare pentru a intra în avocatură.
A
AA
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Ing. ANTONESCU CONSTANTIN

S-a născut la 17 ianuarie 1946, în satul Gura-Caliţei, comuna
Gura-Caliţei, din părinţii Costică Antonescu şi Marta Moldoveanu.
În 1953 începe cursurile şcoalii primare în comuna natală,
avându-l ca învăţător pe Gheorghe Mogoş, despre care va păstra
toată viaţa o imagine plină de respect şi recunoştinşă.
Continuă apoi cursurile şcolii gimnaziale în comuna
Dumbrăveni, pe atunci numită Suvorov, fiind întreţinut gratuit la
internatul şcolii.
Urmează Şcoala Profesională Electroprecizia Săcele, judeţul
Braşov, devenind după absolvire sculer-matriţer şi încadrat la
intreprinderea Electropricizia Săcele. Continuă studiile la Liceul
Unirea Braşov, după care urmează Facultatea de Tehnologia
Construcţiilor de Maşini, fiind licenţiat în specialitatea de inginer
proiectant. Este încadrat apoi ca inginer tehnolog la aceeaşi
intreprindere Electroprecizia Săcele.
În perioada 1981-1988 brevetează un număr de 8 invenţii şi
46 de inovaţii referitoare la construcţii şi tehnologii privind realizarea
de maşini electrice, primind premiul întâi la concursul naţional de
creaţie ştiinţifică desfăşurat în intervalul 1981-1982 la Braşov.
În anul 1983 îi apare la Editura Ştiinţă şi Tehnică Bucureşti
cartea Nouă Construcţie şi Tehnologie pentru Realizarea
Colectoarelor Destinate Demaroarelor Pentru Autovehicule.
Iese la pensie în 2005, ocupându-se în continuare de
creşterea vitelor, fiind preşedinte al Asociaţiei Agricole Bunloc Săcele
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MEDIC PRIMAR PUPĂZĂ N. RADU

Născut în anul 1925, în satul Lacul Baban, din părinţii Maria
şi Nicolae Pupăză, fiind singurul băiat din cei patru copii ai familiei.
A urmat Şcoala Primară I – VII Lacul Baban, avându-l ca
învăţător pe Dumitru Ianculescu.
După absolvirea şcolii, intră ca ucenic la o croitorie din
Dumitreşti, a lui Iordache Ion, pentru o perioadă de 3 ani. În
continuare a lucrat croitorie, în propriul său atelier, în Lacul Baban.
În timp ce practica croitoria a urmat la cursuri fără
frecvenţă, Liceul Teoretic Râmnicul Sărat, absolvind câte două clase
liceale într-un an şcolar.
Urmează apoi Facultatea de Medicină din Iaşi, de unde se
transferă la Facultatea de Medicină din Bucureşti, în perioada 1950 –
1956. După absolvirea făcultăţii, a lucrat ca medic stagier în comuna
Dălhăuţi. După un an se transfer la Dispensarul Dumbrăveni, unde a
funcţionat o perioadă de 3 ani, până în anul 1960.
În acelaşi an, este admis prin concurs la cursurile de
specializare ca medic cardiolog la Bucureşti. Este repartizat apoi, ca
medic cardiolog la secţia cardiologie a Spitalului Judeţean Galaţi. Aici
s-a remarcat prin activitatea sa competentă fiind promovat ca şef de
secţie apoi chiar director al Spitalului Judeţean Galaţi.
A fost căsătorit cu inginera geolog Maria Panaitescu, după
repartizarea sa ca medic în oraşul Galaţi. Neavând copii, au adoptat
o fetiţă, Ancuţa, care lucrează în prezent ca medic la Spitalul Elias
din Bucureşti.
S-a stins din viaţă în anul 1991, ca urmare a unei boli de
ficat, contractată în tinereţe şi a unui atac de cord, ironie a sorţii,
survenit în urma operaţiei.
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Profesor TOMULESCU A. VALERICĂ

S-a născut la 4 aprilie 1947, în satul Plopu, comuna Gura
Caliţei, jud. Vrancea.
A absolvit Şcoala Primară în satul Plopu, apoi a urmat
cursurile gimnaziale la Şc. Generală Dealul Lung, com. Gura Caliţei.
După absolvirea şcolii a fost admis la Colegiul Naţional
„Alexandru Ioan Cuza” din Focşani pe care l-a absolvit în anul 1965.
Din 1965 şi până în anul 1971 a funcţionat ca profesor
suplinitor şi director (1969–1971), cu o perioadă de întrerupere
pentru satisfacerea serviciului militar, la Şcoala cu clasele I – VIII
Dealul Lung, comuna Gura Caliţei.
În această perioadă, a absolvit la fără frecvenţă, Facultatea
de Istorie a Universităţii din Bucureşti, iar ulterior a absolvit a doua
facultate şi anume Facultatea de Georgrafie a aceleiaşi universităţi.
După absolvirea facultăţii, în perioada 1971 – 1978 va
funcţiona ca profesor de istorie – geografie la Şcoala cu clasele I –
VIII Stupina, comuna Măicăneşti, jud. Vrancea.
Între anii 1978 – 1990 a fost profesor titular la Şcoala cu
clasele I – VIII Nr. 1 din Mărăşeşti, îndeplinind şi funcţia de director
al şcolii între anii 1979 – 1980. În această perioadă a fost detaşat de
două ori: o detaşare la Şcoala Nr.9 Focşani între 1980 – 1982 şi o
altă detaşare la Liceul Industrial Nr.2 Focşani între anii 1983 – 1985.
Din 1990 şi până în prezent este profesor titular al Şcolii cu
clasele I – VIII, „Ştefan cel Mare” din Focşani.
Între anii 1990 – 1997 a fost promovat ca inspector şcolar
teritorial şi apoi de specialitate la Inspectoratul Şcolar Vrancea.
Este căsătorit, locuieşte în oraşul Focşani şi are doi copii.
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Profesor MIHALACHE DUMITRACHE

A văzut lumina zilei la 21 noiembrie 1943, în satul
Poienile, comuna Gura Caliţei, jud. Vrancea, din parinţii Vasile şi
Maria Dumitrache. A urmat şcoala primară în satul natal, iar ciclul
gimnazial la Şcoala Generală Dealul Lung.
După absolvirea cursurilor gimnaziale, a urmat cursurile Şcolii
Pedagogice „Costache Negri” din Galaţi, în perioada 1956 – 1960.
După absolvire este repartizat ca învăţător la Şcoala Plopu
între 1960 –1962, apoi ca profesor la Şcoala Dealul Lung între 1962
–1964. Revine ca învăţător la Şcoala Dealul Lung în 1964 –1965.
De la 1 septembrie 1965 până la 31 august 1967, a funcţionat
ca învăţător şi profesor la Şcoala Gura Caliţei, după absolvirea
Facultăţii de Istorie - Geografie, din cadrul Institutului Pedagogic de
3 ani Bucureşti. Îşi desfăşoară apoi întreaga activitate ca profesor de
istorie – geografie la şcolile Gura Caliţei şi Lacul Lui Baban în
perioada 1967 –2007.
În această perioadă îndelungată de activitate, de 47 de ani, a
îndeplinit şi funcţia de director la Şcoala Plopu (1960 – 1962), ca
director coordonator la Şcoala cu clasele I – VIII Gura Caliţei, în
perioada 1991– 1995 şi ca director la Şcoala cu clasele I – VIII
Lacul Lui Baban între anii 1997 – 2006.
A îndeplinit în această perioadă şi funcţia de director al
Căminului Cultural Gura Caliţei, fiind un animator remarcabil al vieţei
cultural artistice din comună, el însuşi fiind înzestrat cu calităţi
artistice deosebite. De altfel a făcut parte din brigada artistică a
comunei, care a obţinut numeroase premii la concursurile judeţene,
interjudeţene şi chiar naţionale.
Este căsătorit cu profesoara Dumitrache (Olaru) Maria, fiică a
comunei, cu care are două fete.
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Profesor GICĂ ŢANDĂRĂ

S-a născut la 25.05.1950 în localitatea Dealu Lung, com.
Gura Caliţei .Şcoala primară a urmat-o în satul Cocoşari, iar
gimnaziul la Şcoala cu clasele I – VIII Dealul Lung. În anul 1969 a
absolvit cursurile Liceului „Unirea” din Focşani iar între anii 1969 –
1971 a studiat la Institutul Pedagogic de 2 ani.
După absolvire, în perioada 1971-1977, a funcţionat ca
învăţător la Şcoala cu clasele I – IV Cocoşari, com. Gura Caliţei.
În 1977 se transferă, prin concurs la Şcoala nr. 1 din Focşani.
După Revoluţie, în 1990, se transferă la Şcoala nr. 3 Focşani
unitate nou reînfiinţată. Aici, în afara muncii de învăţător, desfăşoară
activitate şi la I.S.J. Vrancea, ca metodist la învăţământul primar.
De asemenea desfăşoară o bogată activitate cultural –
artistică în cadrul Corului „Pastorala” Focşani participând la
numeroase turnee în ţară şi în străinătate.
Cu această formaţie a reuşit să obţină numeroase premii
naţionale şi internaţionale , să ridice prestigiul dascălilor vrânceni.
Din anul 1998 până în anul 2009 a avut funcţia de inspector
de specialitate pentru învăţământul primar la I.S.J. Vrancea.
În această calitate, a contribuit în mod semnificativ, la
perfecţionarea didactică a dascălilor vrânceni, la îmbunătăţirea
managementului din şcoli.
Printr-o colaborare susţinută cu dascălii
cu experienţă
didactică, a publicat cărţi de specialitate care au venit în sprijinul
cadrelor didactice. Amintim câteva titluri: -Lecţia de educaţie fizică la
clasele I–IV; -Educaţia fizică şi sport la clasele I – IV, Gimnastica
ritmică- aerobică şi dans modern; -Caietul învăţătorului clasele I-IV;
Din anul 2009 este profesor psiholog la Cabinetul de
Asistenţă Psiho-pedagogică de la Şcoala Ion Basgan Focşani şi
Şcoala nr. 3, precum şi metodist al I.S.J. Vrancea.
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PREOT

GHEORGHIŢĂ CRIHAN

S-a născut la 6 aprilie 1956, în satul Poienile, comuna Gura
Caliţei, din părinţii Joiţa şi Ştefan Crihan, într-o familie numeroasă cu
7 copii.
Studii: a urmat Şcoala Primară Poienile şi a frecventat apoi
cursurile gimnaziale la Şcoala Generală Lacul Baban şi Şcoala
Generală Dealul Lung.
Între anii 1972 – 1977 a frecventat cursurile Seminarului
Teologic din Buzău.
După satisfacerea stagiului militar la Piatra Neamţ este numit
ca preot paroh la parohia Dealul Lung în anul 1979. Parohia este
formată din parohia propriuzisă, Dealul Lung, Peletic şi Plopu.
Bisericile din Plopu şi Peletic au fost renovate prin strădania
preotului Gheorghiţă Crihan şi a enoriaşilor.
Biserica din Dealul Lunga fost construită din nou şi a fost
sfinţită în anul 1979 în timp ce era desevită de preotul Dumitru Puiu
din Lastuni şi după unele reparatii a fost resfiinţită pe 19 septembrie
2010 de către IPS Epifanie Norocel. Biserica din Plopu a fost sfinţită
în anul 1982 după reparaţii capitale .
Biserica de la Peletic s-a construit din nou pe locul celei
vechi a Schitului Peletic si a fost sfinţită pe 29 iunie 1997 de IPS
arhiepiscop al Buzăului şi Vrancei Epifanie Norocel.
Merită evidenţiată strădania preotului Gheorghiţă Crihan
pentru renovarea celor trei biserici, îndeosebi a celei de pe locul
vechiului schit Peletic, fapt care explică preţuirea credincioşilor din
parohia sa.
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ECONOMIST

ŞOTÂRCĂ MIRCEA

Născut la 22 iulie 1952, în comuna Lacul Baban, jud. Vrancea din
părinţii, Dumitra şi Ghiţă Şotârcă, fiind al zecilea copil din cei 13
copii, care alcătuiau cea mai numeroasă familie din comună.
Studii: a urmat Şcoala Generală de 8 ani în satul Lacul
Baban. Şi-a continuat studiile la Şcoala Profesională de
Industrializarea Lemnului Suceava.
După absolvirea şcolii s-a angajat ca muncitor la CPL
Focşani. În această perioadă a urmat cursurile serale la Liceul
Industrial nr. 3 Focşani. În anul 1976 s-a angajat la COMAT Focşani
(BJATM Vrancea) pe post de lucrător comercial cu gestiune.
În anul 1977 s-a căsătorit cu d-ra. Gavrilă Ligia din Pufeşti
cu care are doi copii, o fată Monica şi un băiat Ionuţ.
După 1990 a pornit o mică afacere cu materiale de
construcţii, care s-a dezvoltat continuu, devenind o afacere de
amploare la nivelul judeţului Vrancea.
Între timp a absolvit Facultatea de Economia Comerţului din
cadrul Universităţii „Petru Andrei” din Iaşi, devenind economist .
Provine dintr-o familie cu părinţi foarte credincioşi, care i-au
transmis şi lui această credinţă.
Această credinţă profundă, coroborată cu dragostea faţă de
locurile natale, l-au determinat să-şi aducă o contribuţie substanţială
la construirea unui complex bisericesc în satul Lacul Baban, sfinţit la
19 septembrie2010 de Î.P.S.Epifanie Norocel Arhiepiscop al Buzăului
şi Vrancei, în prezenţa unui sobor de preoţi şi a unei mulţimi
impresionante de credincioşi.
Ca o recunoaştere a contribuţiei deosebite la construirea
complexului bisericesc IPS Epifanie Norocel a acordat diplome
speciale lui Mircea, Ligiei Şotârcă şi copiilor acestora.
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Prof. MARIŢA C. OLARU DUMITRACHE

’
S-a născut la 6 aprilie 1943, în comuna Dumbrăveni, jud.
Vrancea, din parinţii Anica şi Constantin Olaru.
Urmează cursurile Şcolii Primare Gura Caliţei, apoi cursurile
gimnaziale la Şcoala Generală Popeşti. După absolvirea şcolii
gimnaziale urmează cursurile liceale la Râmnicul Sărat între anii 1957
– 1959 şi apoi ale Colegiului Naţional „Alexandru Ioan Cuza” din
Focşani, în perioada 1960 – 1961.
Funcţionează apoi ca profesor suplinitor de limba română în
perioada 1 septembrie 1961 – 31 august 1967. În această perioadă
s-a înscris la Facultatea de Limba şi Literatura Română în anul 1963,
pe care a absolvit-o în anul 1967. După absolvirea facultăţii, a
funcţionat ca profesor de limba şi literatura română la Şcolile de pe
raza comunei Dealul Lung, Gura Caliţei şi Lacul Lui Baban.
La Şcoala cu clasele I – VIII Lacul Lui Baban, a îndeplinit şi
funcţia de director între anii 1980 – 1990, manifestând o remarcabilă
conştiinciozitate şi seriozitate în îndeplinirea sarcinilor profesionale şi
manageriale.
Ca şi soţul său, prof. Dumitrache Mihalache, a demonstrat o
deosebită fidelitate faţă de comuna natală, unde şi-a desfăşurat
toată activitatea didactică şi unde s-a şi pensionat.
Este căsătorită cu prof. Dumitrache Mihalache, cu care are
două fete: Dumitrache Loredana, care este medic şi Dumitrache
Cerasela, institutor.
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Profesor VIRGINICA TOADER

S-a născut pe 31 august 1980, in localitatea Focşani, judeţul
Vrancea, din părinţii Ion şi Săndica Toader.
A absolvit cursurile ciclului primar şi gimnazial la Şcoala cu
clasele I-VIII Gura Caliţei.
În anul 2000 a absolvit cursurile Şcolii Normale din Focşani
la profilul învăţătoti-educatoare.
In anul 2004 a absolvit Facultatea de Litere şi Teologie la
Universitatea ,,Dunărea de jos,, din Galaţi, profilul filologie,
specializarea limba şi literatura franceză- limba şi literatura română.
În anul 2008 a absolvit programul de masteratManagementul Organizaţional şi al resurselor umane.
In perioada 2000-2001 a funcţionat ca învăţătoare la Şcoala
cu clasele I-VIII din Gura Caliţei, iar in perioada 2001-2004 a fost
învăţătoare la Şcoala cu clasele I-IV Dragosloveni.
Din anul 2004 este profesor de limba şi literatura română la
Şcoala de Arte şi Meserii Gura Caliţei, iar din anul 2008 este director
coordonator al şcolii, având sarcina de a controla şi îndruma
activitatea tuturor unităţilor şcolare din comună,.
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Economist ŞTEFAN (IRIMIA) DÂRDALĂ

S-a născut la 3 iunie 1948, în satul Gura Caliţei, comuna Gura
Caliţei, jud. Vrancea.
Urmează Şcoala Primară în satul natal, între anii 1955 – 1959.
După absolvirea şcolii primare urmează clasele gimnaziale la Şcoala
Generală Suvorov, astăzi Dumbrăveni, jud. Vrancea.
Între anii 1962 – 1966 urmează cursurile Colegiului Naţional
„Alexandru Ioan Cuza” din Focşani, iar după absolvire, în perioada
1966 – 1967, funcţionează ca prof. suplinitor la Şcoala Gura Caliţei.
A satisfăcut apoi stagiul militar la o unitate de grăniceri în
Drobeta Turnu-Severin între anii 1967 – 1968.
În anul şcolar 1968 – 1969 a funcţionat ca profesor suplinitor
la Şcoala Generală Dealul Lung.
Urmează Facultatea de Studii Economice din Craiova, cursuri
de zi, în perioada 1970 – 1974. După absolvirea facultăţii a lucrat ca
ofiţer cu probleme economice în cadrul Miliţiei jud. Olt, în perioada
1974 – 1978.
Între anii 1979 – 1989 a funcţionat la Banca Agricolă
Drăgăneşti – Olt, ca economist de creditare a industriei alimentare.
Între anii 1989 – 1990 a făcut parte din FSN Drăgăneşti –
Olt, iar la alegerile parlamentare din 1990, este ales deputat în
Parlamentul României , pentru legislatura 1990 – 1992.
După expirarea mandatului de deputat a revenit în 1992 la
Banca Agricolă Drăgăneşti – Olt, ca economist cu probleme de
creditare a sectorului privat, unde funcţionează până în anul 2001.
Între anii 2001 – 2008 a funcţionat la Inspectoratul Teritorial
de Muncă Olt, ca economist cu executarea silită a persoanelor, de
unde s-a pensionat în anul 2008.
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Economist BĂLAN DONE (VICĂ)
22 octombrie 1950 – 16 august 2000

S-a născut la 22 octombrie 1950, în satul Lacul Lui Baban,
comuna Gura Caliţei,jud. Vrancea, din parinţii Maria şi Ion Bălan.
Urmează cursurile Şcolii Primare Lacul Baban, în satul natal,
având ca învăţători pe Lascu Maria şi Tutos Gheorghe.
După absolvirea Şcolii Generale Lacul Lui Baban în anul 1965,
urmează cursurile Colegiului Naţional „Unirea” în perioada 1965 –
1969. Funcţionează ca profesor suplinitor pe catedra de matematică
în anul şcolar 1969 – 1970, apoi a satisfăcut stagiul militar la o
unitate militară din Ploieşti.
Urmează apoi cursurile Academiei de Ştiinţe Economice din
Bucureşti în perioada 1972 – 1976, unde a fost un student eminent,
terminând pe locul al doilea, după cunoscutul finanţist Florin
Georgescu, fost ministru de finanţe în perioada 1992 – 1996.
După absolvirea facultăţii, a funcţionat ca inspector financiar
la Administraţia Financiară a Sectorului 3 din Bucureşti. Datorită
competenţei sale profesionale şi a conştiinciozităţii remarcabile, este
promovat ca director adjunct al Administraţiei Financiare a
Sectorului 3 din Bucureşti. La un moment dat, ministrul de finanţe
Florin Georgescu l-a solicitat să ocupe un post de secretar de stat în
Ministerul de Finanţe, pe care l-a refuzat, susţinând că nu vrea să se
implice în politică.
A sprijinit demersurile fratelui său, ing. Corneliu Bălan,
deputat în Parlamentul României, pe lângă ministrul de finanţe,
pentru obţinerera fondurilor necesare asfaltării drumului judeţean
Dumbrăveni – Gura Caliţei.
A fost căsătorit şi are o fată, Miruna, tot economistă. Din
păcate ne-a părăsit prea repede, la nici 50 de ani, la 16 august 2000.
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Ing. TITI I. OLTEANU

Născut în satul Gura Caliţei, la 1 octombrie 1958 din părinţii
Ion şi Floarea Olteanu.
A urmat cursurile şcolii primare şi gimnaziale la şcoala din
satul natal în perioada 1965 – 1973. Din 1973 până în 1978 a urmat
cursurile Liceului nr.3 din Focşani, cu profil de exploatare a lemnului.
În anul 1978 a fost admis la Facultatea de Silvicultură şi
Exploatări Forestiere din Braşov, urmând cursurile acesteia în
perioada 1979 – 1984, după efectuarea stagiului militar.
Dragostea şi inclinaţia spre silvicultură i-a fost insuflată de
tatăl său care, împreună cu mama sa, au făcut eforturi deosebite
pentru a-l întreţine în facultate.
In 1984, după absolvire, a obţinut repartiţie ca inginer silvic
stagiar în cadrul Inspectoratul Silvic Vrancea, la Ocolul Silvic Nereju.
La numai un an şi opt luni de la angajare, la 01.05.1986, a
fost numit în funcţia de şef de ocol al Ocolului Silvic Nereju, cu
derogare de vechime, funcţie pe care a deţinut-o până în martie
2001. În această perioadă a cunoscut-o şi s-a căsătorit cu Hotnog
Florentina, profesor de biologie la şcoala din Nereju.
Din martie 2001 şi până în ianuarie 2005, a ocupat funcţia de
director tehnic al Direcţiei Silvice Focşani, direcţie care administra în
acea perioadă şi pădurile statului din judeţele Vrancea şi Galaţi.
Începând cu ianuarie 2005, a ocupat succesiv funcţiile de şef
ocol la Ocolul Silvic Gugeşti), apoi şef birou Programare-resurse
Umane şi şef birou în centrala Direcţiei Silvice Vrancea.
Împreună cu soţia, care la această dată este directorul Şcolii
Anghel Saligny din Focşani, are doi copii, o fată şi un băiat, liceeni la
Colegiul Naţional Unirea.
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Economist URSU SÂNDEL

Născut la 9 decembrie 1964, în satul Plopu, comuna Gura
Caliţei, jud. Vrancea . Urmează şcoala primară în satul natal, apoi
cursurile gimnaziale la Şcoala Dealul Lung, comuna Gura Caliţei.
Absolvă Liceul Industrial din Galaţi, după care se încadrează
la Combinatul Siderurgic Galaţi până în anul 1990.
În anul 1990, intră în administraţie la Primăria Gura Caliţei,
unde lucrează până în anul 1996. Funcţionează apoi ca inspector
financiar pentru comunele Goleşti, Urecheşti, Costeşti şi Cîrligele, în
perioada 1996 – 2000.
Revine în comuna natală, unde este încadradat pe funcţia de
contabil la Primăria Gura Caliţei în anul 2000, funcţie pe care o
îndeplineşte până în anul 2003, când este încadrat contabil şef la
aceiaşi comună. Între timp, a absolvit şi Facultatea de Contabilitate
şi Informatică de gestiune, fiind licenţiat în ştiinţe economice.
A manifestat mult spirit întreprinzător în demararea şi
finalizarea unor investiţii în comună, având un rol important, alături
de primar şi de consiliul local, în amenajarea noului centru civic al
comunei, foarte elegant şi estetic.
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PUPĂZĂ I. NICOLAE

Pupăză.

Născut la 18 septembrie 1947 din părinţii, Sultana şi Ion

Studii: Urmează cursurile primare în satul natal Gura Caliţei,
apoi cursurile gimnaziale la Şcoala Generală Dumbrăveni. Absolvă
Liceul teoretic din Odobeşti, după care a funcţionat ca învăţător
suplinitor la Şcoala Generală Lacul Baban şi apoi ca secretar şef la
Şcoala Gura Caliţei, funcţii în care a dat dovadă de multă
conştiinciozitate şi de creativitate.
În 1970 se căsătoreşte cu o fiică a satului Lacul Baban,
Şotârcă Neta,aducând împreună pe lume 3 copii, 2 băieţi şi o fată.
În 1973, pleacă împreună cu familia la Braşov, unde se
califică ca electrician la întreprinderea METROM. Promovează treptele
profesionale devenind maistru electrician.
În anul 2000 iese la pensie şi a revenit cu familia pe
meleagurile satului natal, unde s-a implicat activ în viaţa social –
politică a comunei, dând dovadă de iniţiativă şi patriotism, fiind
cunoscut şi ca un bun vânător.
Intră în politică, şi în anul 2000 devine preşedintele
Partidului Conservator din comuna Gura Caliţei. În urma alegerilor
din 1 iunie 2008, când candidează la funcţia de primar din partea
P.C. devine consilier local, unde desfăşoară o bogată activitate
pentru prosperitatea comunei.
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Ing. GHEORGHIŢĂ I. OLTEANU

Născut la 23 septembrie 1954 în satul Gura Caliţei, comuna
Gura Caliţei, judeţul Vrancea, din părinţii Floarea şi Ion Olteanu.
Studii: Şcoala Generală Gura Caliţei, între anii 1961 – 1969.
Urmează apoi cursurile Liceului Silvic Brăneşti, jud. Ilfov, în perioada
1969 – 1974.
După satisfacerea stagiului militar, în perioada octombrie
1974 – februarie 1976, este angajat la Inspectoratul Silvic Vrancea –
Ocolul Silvic Focşani ca tehnician silvic, responsabil cu lucrările de
împăduriri, fiind avansat în 1979 în centrala Inspectoratului Silvic
Vrancea, la biroul Împăduriri şi Mecanizarea Lucrărilor Silvice.
In perioada 2000 – 2006 a urmat cursurile Facultăţii de
Silvicultură la Universitatea „ Ştefan cel Mare” din Suceava. După
absolvire lucrează ca inginer silvic în cadrul Direcţiei Silvice Vrancea,
compartimentul Împăduriri şi Achiziţii publice.
Este căsătorit şi are o fetiţă, care a absolvit Academia de
Poliţie şi lucrează ca inspector la Inspectoratul de Poliţie al Judeţului
Vrancea.
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PROF. ING.

DUŢĂ PRUTEANU ANIŞOARA

Născută la data de 19.06.1956, în comuna Urecheşti, judeţul Vrancea
din părinţii, Duţă Gheorghe Mareş şi Dudău Duţă Lina. petrecând o
copilărie frumoasă, alături de cei trei fraţi ai săi, Maria, Gică şi Mihai,
în comuna Gura Caliţei.
Din 1963 urmează cursurile primare şi gimnziale la Şcoala
Generală din Gura Caliţei iar în perioada 1972-1977, timp de 5 ani,
urmează cursurile Liceului Industrial Nr. 3 din Focşani, liceu cu profil
de prelucrarea lemnului.
În perioada 1977-1982 a urmat cursurile Facultăţii de
Industrializarea Lemnului din cadrul Universităţii „Transilvania"
Braşov. Este repartizată la Fabrica de Prelucrare a Lemnului
„Imprelg" din Gugeşti, judeţul Vrancea, unde a lucrat până în 2001,
ocupând de-a lungul timpului, diferite funcţii de conducere.
Începând cu anul 1990, predă la seral noţiuni de specialitate
şi matematică la Şcoala din Gugeşti unde obţine şi definitivatul.
Din 2001, devine profesor pentru prelucrarea lemnului la
Liceul de specialitate din Focşani unde obţine gradul didactic II.
Din dorinţa de a fi în pas cu schimbările post-revoluţionare,
în anul 2003, a absolvit programul de conversie profesională intitulat
„Educaţie tehnologică" la Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi.
În anul 2010 i se acordă gradul didactic I de către
Universitatea „Transilvania" Braşov, Facultatea de Industrializarea
Lemnului.
Este căsătorită cu inginerul Pruteanu Mircea şi are doi copii
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ÎNVĂŢĂTOR

MANEA ŞERBĂNOIU

S-a născut la data de 26 noiembrie 1938, în satul Cocoşari,
comuna Dealul Lung, actualmente comuna Gura Caliţei, jud. Vrancea
A absolvit clasele I – IV, în satul Cocoşari, iar clasele V – VIII
în satul Dealul Lung.
În perioada 1953 – 1956 a urmat cursurile Liceului Teoretic
“Unirea” din Focşani, pe care l-a absolvit în 1956.
După absolvirea liceului, a intrat în învăţământ în 1956, ca
învăţător suplinitor la Şcoala cu clasele I – IV Plopu, comuna Dealul
Lung. În anul şcolar 1957 – 1958 a funcţionat ca învăţător suplinitor
la Şcoala Lacul Baban.
Între anii 1959 – 1960 a fost încorporat în armată pentru
satisfacerea serviciului militar.
În perioada 1961 – 1962 a urmat cursurile Institutului
Pedagogic de Învăţători din Galaţi, pe care l-a absolvit în anul 1962.
Între anii 1962 – 1964 a fost director al Şcolii cu clasele I –
VIII din Lacul Baban.
Între anii 1964 – 1966 a fost învăţător şi director la Şcola cu
clasele I – VIII Dealul Lung, raionul Focşani.
Între anii 1966 – 1970, a funcţionat ca învăţător şi director la
Şcoala Generală cu clasele I-VIII Gura Caliţei.
Între anii 1970 – 2000 a funcţionat ca învăţător în comuna
Gugeşti, jud. Vrancea.
În anul 2000 a ieşit la pensie pentru vechime în muncă.
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Jurist TOADER Şt. ION

Născut la data 23 aprilie 1945, în localitatea Suvorov
(Dumbrăveni), din părinţii Ştefan şi Mărioara, ambii orfani din
războiul din anul 1916.
În perioada 1952-1956, urmează cursurile Şcolii Primare din
Gura Caliţei, având ca învăţător pe Mogoş Victoria. Urmează apoi
cursurile Şcolii Generale de 7 ani din comuna Dumbrăveni, pe care le
absolvă în 1959.
Frecventează în perioada 1960-1962, Şcoala Profesională
Gugeşti, specialitatea prelucrarea lemnului, fiind angajat apoi ca
muncitor la Combinatul de Prelucrarea Lemnului din Comăneşti,
judeţul Bacău, unde a lucrat până în anul 1968. În această perioadă
a absolvit liceul seral din Comăneşti.
A satisfăcut serviciul militar în perioada 1968-1870, la o
unitate de aviaţie din Otopeni, Bucureşti.
În perioada 1970-1974, a funcţionat ca învăţător şi profesor
suplinitor la şcolile din comuna Gura Caliţei.
Este angajat apoi, ca secretar al biroului executive al
Consiliului Popular Gura Caliţei în anul 1974, funcţie pe care o deţine
pănă în anul 1980. În acest an este numit primar al comunei Gura
Caliţei, funcţie pe care o deţine până în anul 1982.
Intre anii 1982-1985, a lucrat la serviciul commercial al FPL
Gugeşti, cu probleme de aprovizionare, apoi a revenit la Primăria
Gura Caliţei,unde a lucrat pe funcţia de contabil intre anii 1985-1988.
Din 1988 până în mai 2010, când s- a pensionat, a funcţionat
ca secretar al comunei Gura Caliţei.
In perioada 1990-1995 a urmat cursurile Facultăţii de Drept
din Bucureşti, pe care a absolvit-o în anul 1996. După
pensionare,
desfăşoară activităţi de liber profesionist ca mediator autorizat.
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BUNICUL BUNICILOR DIN VRANCEA
COMAN MOLDOVEANU
1905 – 2009

Numit de Ziarul de Vrancea, din 22 septembrie 2008, cu
ocazia împlinirii venerabilei vârste de 103 ani şi bunicul bunicilor din
Vrancea, moş Coman Moldoveanu, la această aniversare, era
considerat cel mai în vârstă locuitor din comuna Gura Caliţei şi chiar
din judeţul Vrancea.
De la cele două soţii a avut 16 copii, din care pe 10 ia
îngropat deja, iar 30 de nepoţi şi 34 de strănepoţi îi duc numele mai
departe, în timp. Cei mai cunoscuţi nepoţi ai săi sunt Viorel
Moldoveanu, primarul comunei Bordeşti, îndrăgitul interpret Aurel
Moldoveanu şi învăţătoarea Petruţa Lalu din comuna Jitea.
Majoritatea nepoţilor săi au participat la sărbătorirea celor 103
ani,împliniţi de moş Coman în 2008. Dintre ei, cel mai îndrăgit este
Aurel Moldoveanu, care îl vizita lunar pentru a merge cu el la doctor.
Moş Coman a avut următorul principiu de viaţă: „Dacă ştii să
te păstrezi, nu e greu să treci suta!”. Aşa se face că deşi a trecut prin
cele două războaie mondiale, primul între 1914 – 1918, pe care îl
ţine minte deşi avea o vârstă fragedă, apoi pe al doilea, în care a
participat efectiv la lupte, moş Coman Moldoveanu şi-a păstrat până
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la sfârşitul vieţii optimismul şi dragostea de viaţă. La vârsta de 103
ani, impresiona prin luciditate, cunoştiinţele sale şi prin starea sa de
sănătate, căci până la 100 de ani nu a călcat pe la spitale, şi încă mai
urca sprinten dealurile din Gura Caliţei şi a putut citi mereu fără
ochelari. Secretul longevităţii sale ni-l oferă viaţa sa ordonată, fără
alcool în exces, timp de 60 de ani, pe care l-a înlocuit cu laptele.
Credem că longevitatea sa şi a altor cetăţeni din comună se
explică şi prin îmbogăţirea cantităţii de ozon din atmosferă, ca
urmare a plantării a 70 ha de conifere în 1976 în imediata apropiere
a satului Gura Caliţei. Aceasta are o influenţă benefică asupra
sănătăţii oamenilor din zonă.
Moş Coman, din păcate, a încetat din viaţă la 22 februarie
2009, înainte de a împlini 104 ani.
Am considerat necesar să prezentăm pe moş Coman
Moldoveanu printre fii reprezentativi ai comunei, merită acest lucru
pentru viaţa sa exemplară, ordonată, pe care a dus-o, pentru
sănătatea, luciditatea, optimismul şi cunoştinţele sale pe care le-a
păstrat nealterate până la această vârstă, dar şi pentru longevitatea
sa, de care sperăm să se molipsească cât mai mulţi locuitori ai
comunei.
Bunicul bunicilor din Gura Caliţei a avut inaintaşi.
In fotografia de mai jos se află bătrânul Ion I. Bălan din
satul Bălaneşti, la vârsta de 100 ani, alături de fiul său, nepoţi şi
strănepoţi, născut în anul 1859. Nu avem date despre data morţii.

Foto Prof.Nicolae V. Bălan la data de 12 iulie 1959
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Anexa nr. 1

CATAGRAFIA (RECENSĂMÂNTUL) POPULAŢIEI ANUL 1838 – COMUNA GURA CALIŢEI
1. Satul Gura Caliţei

Nr.
crt
.
1.

2.

3.

4.

5.

Numele şi
prenumele
Ilie Sin Cojocaru
Ruxandra – Soţie
Lăudatu
Sterie
Grigore
Coman Sin
Terchescu
Ioana – soţie
Ioan Buharu
Catrina – soţie
Petru
Catinca
Tudorache
Curătureanu
Ana – soţie
Toader
Vasile Pupăză
Dobriţa – soţie
Mihalache
Maria

Neam
ul

Starea
civilă

Vârsta

român

însurat

român

însurat

60
45
28
11
7
25

român

însurat

român

însurat

român

însurat

17
70
40
7
9
30
25
4
30
20
4
6

Biru

Proprietar
sau clăcaş

Ocupati
a

Pogoane
lucrate

birnic

clăcaş

cu sapa

2 – porum
3 – fâneţe

2 boi
8 oi
1 râmător

birnic

clăcaş

cu sapa

1 – porumb
1 – fâneţe

2 boi

birnic

clăcaş

cu sapa

2 – porumb
3 – fâneţe

2 boi
10 oi

birnic

clăcaş

cu sapa

2 – porumb
1 – fâneţe
4- pomet

1 vacă
1 rîmător

birnic

clăcaş

cu sapa

1 – porumb
1 – fâneţe

1 vacă
1 rîmător
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Animale

6.

Şerban Bughiurlan
Uţa – soţie
Lina
Gherghina
Ioana

7.

Ioan Pupăză
Rada – soţie
Stan

8.

9.

10.
11.

12.

Nicu Rotaru
Ilinca – soţie
Stan
Stancu Turtaru
Marina – soţie
Ion
Nastasia
Stana
Vasile Ciobotaru
Nastasia – soţie
Ion
Ana sin Vasile
Vânătoru
Constantin sin
Dumitru Spânu
Ioana – soţie
Stana
Tasica

român

însurat

român

însurat

român

însurat

român

însurat

român

însurat

român

văduvă

român

însurat

30
21
1
8
4
40
30
1
31
22
6
25
23
7
4
3
30
22
5
75
26

birnic

clăcaş

rotar

2 – fâneţe

2 boi
1 rîmător

birnic

clăcaş

cu sapa

2 – porumb
1 – fâneţe

birnic

clăcaş

rotar

2 – porumb

2 cai
2 boi
2 vaci
10 oi
-

birnic

scutit

cu sapa

1 – porumb

-

birnic

scutit

cu sapa

2 – porumb
1 – fâneţe

2 boi

iertată

scutit

cu sapa

-

-

birnic

clăcaş

cu sapa

2 – porumb
1 – fâneţe

2 cai
2 boi
1 vacă+

21
4
4
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13.

14.
15.
16.

17.

18.

19.

Constandin Spânu
Aniţa – soţia
Matei
Stanca
Marina
Nastasia
Anica Văduva
Tudosie Bălălău
Paraschiva – soţie
Anghel Iordache
Stana – soţie
Iacov
Ion
Dumitru Robu
Radu
Anghel
Stana
Maria
Neagu Negoiţă
Maria – soţie
Dragu
Dobre
Ion Robu
Dumitra – soţie
Neculai
Stana
Safta

român

însurat

român
român

văduvă
însurat

român

însurat

român

văduv

român

însurat

român

însurat

50
35
19
22
14
7
75
25
17
30
31
12
2
70
16
20
23
11
27
21
7
5
26
23
2
6
4

doroba
nţ

clăcaş

la slujba
dorobanţ

2 porumb.
3 fan
1 vie

scutit
birnic

iertată
clăcaş

cu sapa

1 porumb.

1 râmător

birnic

clăcaş

olac

1 porumb.
1 fâneţe
2 vie

32 boi

birnic

clăcaş

cu sapa

2 porumb.
1 fan.

2 boi
1 vaca
12 oi

birnic

clăcaş

cu sapa

1 porumb
2 fâneţe

2 boi
1 vaca

birnic

clăcaş

cu sapa

1 porumb.
5 fâneţe.

2 boi
2 vaci
8 capre
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20.

Vasile Negoiţă
Irina - soţie
Ion
Stana

21.

Maria Robu
Neagu
Stan

22.

23.
24.
25.
26.

27.

Radu Cazacu
Maria – soţie
Ion
Smaranda
Ioana
Dragomir Turtoi
Ioana – soţie
Maria
Constantin Robu
Voica – soţie
Ion
Stancu Manole
Maria – soţie
Spirea Bughiurlan
Maria – soţie
Neculai Toader
Maria – soţie
Radu
Stanca

român

însurat

român

văduvă

român

însurat

român

însurat

român

însurat

român

însurat

român

însurat

român

însurat

25
18
1
3
50
18
22
25
26
6
4
2
20
18
2
28
27
2
30
25
25
28
28
26
11
9

birnic

clăcaş

cu sapa

1 porumb.
2 fâneţe

2 boi
1 vacă

birnic

clăcaş

cu sapa

1 porumb.
3 fâneţe.

birnic

clăcaş

cu sapa

1 porumb.
2 fâneţe

2 boi
1 vacă
8 oi
2 râmători
1 cal
8 oi

birnic

clăcaş

cu sapa

1 porumb
1 fâneţe

birnic

clăcaş

cu sapa

2 porumb.
3 fâneţe

birnic

clăcaş

cu sapa

2 porumb.

birnic

clăcaş

cu sapa

birnic

clăcaş

cu sapa

1 porumb
1 fâneţe
1 porumb
1 fâneţe
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2 boi
2 vaci
2 râmat
1 cal
1 vacă
10 oi

2 boi
2 vaci
2 capre

român

însurat

35
25
3
5

birnic

clăcaş

cu sapa

1 porumb
1 fâneţe

2 boi
1 vaca

român
român

văduvă
însurat

40
70
40
8
1
10
3

birnic
birnic

clăcaş
clăcaş

cu sapa

1 porumb
1 fâneţe

1 vacă

român

însurat

birnic

clăcaş

cu sapa

1 porumb
1 fâneţe

1 vacă

Radu sin Ion
Pupălapte
Maria – soţie

român

însurat

birnic

clăcaş

cu sapa

2 porumb
1 fâneţe

Ion sin Ion

român

birnic

clăcaş

cu sapa

1 fâneţe

28.

Ioan Bucur
Ioana – soţie
Toma
Stana

29.

Rada sin Ştefan

30.

Ioan Pupălapte
Stana – soţie
Neagu
Constandin
Constandina
Ştefana

31

Constandin sin Ion
Pupălapte
Floarea – soţie
Voicu
Ioana

32

33

Bughiurlan
Maria – soţie
Maria

31
26
3
1
26
20

însurat

26
20
2
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1 vacă
2 râmatori

34.

Toader Bughiurlan
Floarea – soţie
Ion
Dumitru
Nedelea
Maria
Neaga

35.

Petrea Roşul
Maria – soţie
Dumitra

36.

Neculai Bughiurlan
Ştefana – soţie
Vasile
Ion
Dobra
Vasilica

37.

Ionaşcu sin Radu
Mămăliguţă
Aniţa – soţie
Anca

38.

Paraschiv Turtoi
Maria – soţie
Constandin
Simioana

român

însurat

30
23
12
5
7
5
3

birnic

clăcaş

cu sapa

2 porumb

român

însurat

birnic

clăcaş

cu sapa

2 porumb
1 fâneţe

1 vacă
40 oi

român

însurat

31
25
2
32
30
12
6
4
2

birnic

clăcaş

cu sapa

2 porumb
1 fâneţe

2 vaci

român

însurat

birnic

clăcaş

cu sapa

1 porumb
1 fâneţe

1 vacă

birnic

clăcaş

cu sapa

1 porumb
1 fâneţe

2 vaci
1 râmator

român

însurat

36
32
6
50
40
9
16
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39.

40.

41.

42.

43.

Stoica sin Zarzalin
Stanca – soţie
Ion
Nastasia
Constandina nepoată
Neculai Drăgan
Marica – soţie
Dinu sin Anghel
Caraţă
Mira – soţia
Ion
Neculai
Elena
Maria
Tudosie sin Radu
Mămăliguţă
Voica – soţia
Stancu
Gligore
Ion
Stoica
Niţa
Măriuţa
Mavrodin sin Ion
Caraţă
Rada – soţia
Neculai

român

însurat

65
43
9
14
26

român

însurat

20
18

român

însurat

birnic

clăcaş

cu sapa

2 porumb
8 fâneţe
10 pomet

4 boi
2 vaci
6 capre
3 râmător

birnic

clăcaş

cu sapa

1 porumb
1 fâneţe

1 cal
1 vaca

birnic

clăcaş

cu sapa

2 porumb
3 fâneţe

2 boi
8 oi
1 râmător

birnic

clăcaş

cu sapa

25
21
7
6
4
3
român

însurat

român

însurat

28
26
12
6
2
1
9
4
16
12
1
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44.

Gheorghe Pîrgaru
Marica – soţie
Constandin
Stanciu

45.

Năstase sin
Gheorghe
Ciubotaru
Stanca – soţie
Ion
Catrina
Ioana

46.

Albu sin Gheorghe
Ciubotraru
Ioana – soţie

47.

Gavrilă Turtoiu
Niţa – soţie
Dobriţa
Mira

48.

Stanciu sin Gavrilă
Puşcoi
Stanca – soţie
Neculai
Stan

român

însurat

român

însurat

60
50
22
10

birnic

clăcaş

cu sapa

1 porumb
3 fâneţe

2 boi
8 oi

birnic

clăcaş

cu sapa

1 porumb
2 fâneţe

2 boi
2 oi

40
30
19
13
5
român

însurat

28
23

birnic

clăcaş

cu sapa

român

însurat

60
51
10
12

birnic

clăcaş

cu sapa

1 porumb
1 fâneţe

16 oi

român

însurat

20

birnic

clăcaş

cu sapa

1 porumb
1 fâneţe

2 boi

23
2
4

270

49.

50.

Marin Lupul
Maria – soţie
Gheorghe
Radu
Pavel
Ioana
Sora
Dorincu sin Năstase
Bica – soţie
Niţa
Maria
Anca

51.

Stanciu Zarzalin sin
Radu Zarzalin
Aniţa – soţie
Aniţa
Elena

52.

Damaschin sin
Gheorghe
Zarzalin
Leana – soţie
Stan
Măriuţa

53.
54.

Niţă sin Toma
Dorica soţia lui
Năstase

român

însurat

român

însurat

român

însurat

30
26
5
3
1
2
3
30
21
2
7
4
46

birnic

clăcaş

cu sapa

2 porumb
2 fâneţe

1 bou
1 vacă

birnic

clăcaş

cu sapa

1 porumb
1 fâneţe

8 oi
1 vacă

birnic

clăcaş

cu sapa

1 porumb
2 fâneţe

2 oi

birnic

clăcaş

cu sapa

2 porumb
3 fâneţe

3 cai
1 vacă
4 capre
2 râmători

scutit
iertată

clăcaş

30
9
7
român

însurat

32
25
8
4

român
român

văduv
văduvă

80
67
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55.
56.
57.
58.

59.

60.
61.

62.

Niţa Văduva
Rada soţia lui
Anghel Carat
Marica soţia lui
Dumitru Mersoiu
Miţa soţia lui Ion
Cazacu
Tănase sin
Gheorghe
Ciubucudulce
Maria – soţie
Ion
Ioana
Stana
Şerban Rotaru
Stana – soţie
Constantin sin Ion
Niţă
Anicuţa – soţie
Stan
Ioniţă Ţigănuşiu
Stanca – soţie
Stanca
Radu
Nastasia
Măriuţa

român
român

văduvă
văduvă

78
56

iertată
iertată

clăcaş
clăcaş

român

văduvă

53

iertată

clăcaş

român

văduvă

60

birnic

clăcaş

român

însurat

35

birnic

clăcaş

cu sapa

birnic

clăcaş

cu sapa

birnic

clăcaş

birnic

clăcaş

1 fâneţe

1 vacă

1 porumb
1 fâneţe
1 porumb
2 fâneţe

2 boi
1 vacă
2 boi
1 vacă

cu sapa

1 fâneţe

2 boi
1 vacă

cu sapa

1 porumb
3 fâneţe

1 cal
2 boi
1 vacă
10 oi
6 capre
3 râmători

25
6
1
2
român

însurat

român

însurat

român

însurat

70
40
20
16
1
49
32
12
8
10
5
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Totul Târcă
român
Ioana – soţie
63.
Stana
Stanca
Vasile sin Ion
român
Olteanu
64. Vasilica – soţie
Ioana
Rada
Gheorghe
român
Ungureanu
Voica – soţie
65. Maria
Nastasia
Ioana
Catrina
Ion Roşul
român
Stana – soţie
Constandin
66.
Vasile
Stana
Maria
67. Stanciu Ursu
român
În total 67 familii cuprinzând 247

însurat

însurat

50
35
14
12
20

însurat

26
3
1
40

35
10
7
5
12
însurat
36
28
10
13
5
7
holtei
20
persoane

birnic

clăcaş

cu sapa

1 fâneţe

3 vaci
1 râmător

birnic

clăcaş

cu sapa

1 fâneţe
1 porumb

1 vacă

birnic

clăcaş

cu sapa

2 porumb
1 fâneţe

2 boi
3 vaci
100 oi
2 râmători

birnic

clăcaş

cu sapa

2 porumb
4 fâneţe

3 cai
2 boi
3 vaci
50 oi
10 capre

birnic

clăcaş

cu sapa
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2.

Satul Lacul lui Baban

Nr.
crt.

Numele şi prenumele

Neamul

Starea
civilă

Vârsta

1.

Toader Răduţă
Ioana - soţie

român

însurat

80
60

2.

Gheorghe Rotaru
Măriuţa - soţie

român

însurat

3.

Şerban Caliţiun
Rada – soţie

român

4.

Fătul Nichiţelea
Măriuţa - soţie

5.

Constantin Bălăjel
Ioana – soţie
Ion

6.

7.

Ion Bocu
Stanca – soţie
Ion
Neculai
Toader
Ghiţă
Stanciu Pătraşcu
Chiţa - soţie
Vasilica
Ioana

Biru

Proprietar
sau clăcaş

Ocupatia

Pogoane
lucrate

birnic

clăcaş

plugar

3 porumb
3 fâneţe

28
22

birnic

clăcaş

plugar

2 porumb
3 fâneţe

însurat

80
70

birnic

clăcaş

cu sapa

2 porumb

român

însurat

30
25

birnic

clăcaş

plugar

2 porumb
3 fâneţe

român

însurat

birnic

clăcaş

plugar

2 porumb
3 fâneţe

70
60
30
17
15

birnic

clăcaş

plugar

3 porumb
3 fâneţe

2 cai
2 boi
1 vacă

35
31
6
12

birnic

clăcaş

plugar

3 porumb
3 fâneţe

2 cai
2 boi

român

român

însurat

însurat

25
20
10
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Animale

1 cal
2 boi
10 oi
1 cal
2 boi
1 vacă

1 cal
2 boi
1 vacă
1 cal
2 boi
1 vacă
20 oi

8.

Voicu Bălăjel
Dumitra – soţie
Gheorghe
Muşat

9.

Ion Cheptea
Ioana – soţie
Ioana
Dragomir

10.

Neculai Hoancă
Marica – soţie
Ioana
Anghina

11.

12.

13.

Ştefan Bocu
Zamfira – soţie
Ion
Radu
Stana
Niţă
Ion Nichiţelea
Tudora – soţie
Damian Răduţă
Varvara – soţie
Maria
Irina
Stan

român

român

român

român

însurat

însurat

însurat

însurat

român

însurat

român

însurat

70
60
19
6
40
30
6
3
60
50
10
2
60
50
10
8
16
5
26
20
60
40
20
15
9

2 cai
2 boi
2 vaci
100 oi

birnic

clăcaş

plugar

3 porumb
5 fâneţe

birnic

clăcaş

cu sapa

1 porumb
1 fâneţe

1 vacă

birnic

clăcaş

cu sapa

2 porumb
1 fâneţe

2 cai

1 cal
2 boi
1 vacă
10 oi

birnic

clăcaş

plugar

2 porumb
4 fâneţe

birnic

clăcaş

cu sapa

2 porumb
1 fâneţe

1 cal
2 vaci

birnic

clăcaş

cu sapa

1 porumb
1 fâneţe

1 vacă
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14.

15.

16.

Stanciu Pupăză
Anghelina – soţie
Drăgana
Stan
Grigore Oprea
Cervasia – soţie
Radu
Stan
Elena
Sanda
Radu Bocu
Maria – soţie
Toader
Enache
Tudora
Stanca

17.

Alecsandru
Nichiţelea
Ana – soţie
Constandin
Bălana
Dobra

18.

Toader Bălan
Nastasia – soţie
Ştefan
Ion

român

român

român

român

însurat

însurat

însurat

71
68
13
10
60
40
10
3
15
5
40
35
13
6
3
1

clăcaş

plugar

2 porumb
3 fâneţe

1 cal
1 vacă
14 oi

birnic

clăcaş

cu sapa

2 porumb
2 fâneţe

1 cal
1 vacă
10 oi

birnic

clăcaş

cu sapa

1 porumb

birnic

clăcaş

cu sapa

1 porumb
1 fâneţe

2 boi
1 vacă

plugar

3 porumb
6 fâneţe

1 cal
2 boi
4 vaci
30 oi

însurat
40
30
18
15
6

român

birnic

însurat

30
20
3
1

birnic
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clăcaş

19.

Stan sin Busuiocu
Ioana – soţie
Stana
Maria
Stan
Dumitra

20.

Stan Nichiţelea
Ioana – soţie
Radu
Ancuţa

21.

Toader Mînzu
Andronache

22.

Stancu Cărăbuş
Nastasia – soţie
Şerbu
Ion
Stana
Stancu

23.

Stanciu Mînzu
Draghina – soţie
Toader
Anca

24.

Radu Busuiocu
Ioana - soţie

român

român

însurat

însurat

român

văduv

român

însurat

român

român

însurat

însurat

80
70
20
10
8
6
80
70
20
16
40
8
50
44
12
9
7
5
33
32
3
5
25
22

birnic

clăcaş

plugar

2 porumb
4 fâneţe

2 cai
2 boi
1 vacă
15 oi

1 cal
2 boi

birnic

clăcaş

plugar

3 porumb
2 fâneţe

birnic

clăcaş

cu sapa

1 porumb
1 fâneţe

birnic

clăcaş

cu sapa

1 porumb
1 fâneţe

8 oi

birnic

clăcaş

cu sapa

birnic

clăcaş

plugar

1 porumb
1 fâneţe

2 boi
1 vacă
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1 cal

25.

26.

27.

Panaete Eniţă
Paraschiva – soţie
Ion
Stan
Maria
Ion Datcu
Nasta
Alecsandra
Ioana
Pavel Grigoraş
Aniţa – soţie
Voica

28.

Simion Furcoiu
Ioana – soţie

29.

Oancea Bălan
Neacşa – soţie
Sandu
Anicuţa

30.

Dumitru Bălan
Anghelina – soţie
Voica
Ioana

31.

Ion Bezea
Maria – soţie

român

român

român
român
român

român

român

însurat

însurat

însurat
însurat
însurat

însurat

însurat

40
35
10
8
5
40,
30
6
4
40
35
1
28
23
60
38
1
8
40
36
6
1
28
23

birnic

clăcaş

cu sapa

1 porumb
1 fâneaţa

1 vacă

birnic

clăcaş

plugar

2 porumb
3 fâneţe

2 boi
2 vaci
20 oi

birnic

clăcaş

cu sapa

1 porumb
1 fâneaţa

2 vaci

birnic

clăcaş

cu sapa

1 porumb
2 fâneţe

1 cal
2 boi
2 vaci

birnic

clăcaş

cu sapa

2 porumb
1 fâneaţa

14 oi
4 capre
4 râmători

birnic

clăcaş

plugar

2 porumb
3 fâneţe

2 boi
3 vaci
2 capre

birnic

clăcaş

plugar

3 porumb
4 fâneţe

2 boi
4 vaci
10 oi
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32.

Radu Răduţă
Ioana – soţie
Safta

33.

Iacov Bezea
Aniţa – soţie
Ursu
Anica

34.

Vasile Bezea
Siţa – soţie

35.

Mafteiu Merlaru
Maria – soţie
Soare
Ioana
Avramia

36.

Toma nenecu
Ioana – soţie
Ene
Dragomir
Ioana

37.
38.

Stoica Bălan
Maria – soţie
Miron
Ion Bălan cel Mare
Ioana – soţie
Radu

român

român

român
român

român

român
român

însurat

însurat

însurat
însurat

însurat

însurat
însurat

80
76
18

birnic

clăcaş

cu sapa

1 porumb
1 fâneaţa

2 vaci

58
49
15
9

birnic

clăcaş

cu sapa

2 porumb
3 fâneţe

1 cal
4 vaci

26
21

birnic

clăcaş

plugar

2 porumb
3 fâneţe

1 cal
2 boi
3 vaci

birnic

clăcaş

plugar

1 porumb
2 fâneţe

2 boi
1 vacă

birnic

clăcaş

plugar

3 porumb
3 fâneţe

2 boi
2 vaci
8 oi

birnic

clăcaş

plugar

2 porumb
2 fâneţe

2 boi
1 vacă

birnic

clăcaş

cu sapa

1 porumb
1 fâneaţa

2 cai

40
34
20
8
3
38
33
3
1
8
30
27
2
43
27
2
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39.

40.

41.

42.

43.
44.
45.
46.

Ion Bălan
Safta – soţie
Toma
Voicu
Ioana
Oancea Bezea
Maria – soţie
Ion
Tudora
Ion Nechifor
Biţa – soţie
petre
Bica
Floarea
Constandin Bălan
Ioana – soţie
Maria
Gheorghe Velico
Enica – soţie
Tudora
Stoica
Stoica Bălan
Neagu Bocu
Aniţa – soţie
Ion
Maria
Stana Cătrăceanca

român

român

român

român
român

însurat

însurat

însurat

însurat
însurat

român

văduv

român

însurat

român

văduvă

85
75
18
16
12
37
29
5
2
43
39
12
8
6
28
26
8
80
70
9
7
98
85
72
20
16
85

birnic

clăcaş

plugar

3 porumb
5 fâneţe

2 cai
2 boi
2 vaci
20 oi
2 cai
2 boi
3 vaci
20 oi
2 boi
3 vaci

birnic

clăcaş

plugar

2 porumb
3 fâneţe

birnic

clăcaş

plugar

3 porumb
3 fâneţe

birnic

clăcaş

cu sapa

2 porumb
3 fâneţe

doroba
nţ al
plăşii

moşnean

plugar

4 porumb
4 fâneţe

birnic

clăcaş

cu sapa

1 porumb
3 porumb
6 fâneţe

birnic

clăcaş

plugar

iertată

scutită

cu furca
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1 cal
2 boi
1 vacă
2 cai
2 boi
4 vaci
20 oi

3 cai
2 boi
3 vaci
30 oi

47.

Ştefana
Bucur

48.

Neacşa Nicuţă
Stana
Radu

49.
50.

Sora
Măriuţa

51.

Sandu Rusu
Spriţa
Ghiţă
Nicolau
Ştefana
Catrina

52.

Vasile Ţeţea
Tudora – soţie
Aniţa
Ioana
Stana

53.

Dinu Odică
Măriuţa – soţie
Ioana
Stana
Stoica

român
român

român
român
ţigan

ţigan

ţigan

văduvă
văduvă

văduvă
văduvă
însurat

însurat

însurat

80
16
68
20
15
98
35
41
38
8
1
6
9
50
40
15
8
4
20
25
6
4
1

birnic

clăcaş

cu sapa

2 porumb
4 fâneţe

2 boi
4 vaci
5 oi

birnic

clăcaş

cu sapa

2 porumb
1 fâneaţa

1 cal
1 bou

iertată
birnic

scutită
clăcaş

cu furca
cu sapa

birnic

clăcaş

cu sapa

1 porumb

birnic

clăcaş

cu sapa

1 porumb

birnic

clăcaş

cu sapa

1 porumb
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54.

55.

56.

57.

58.

59.

Vasile Rusu
Costanda – soţie
Toma
Radu
Ion
Sanda
Bala
Stoica Cîrcea
pama – soţie
Toader
Ioniţă
Niţă
Ioan Niţu
Vasilica – soţie
Stan
Ştefan Negrea
Dumitra – soţie
Vasile
Stana
Oprea Negrea
Dumitra – soţie
Vasile
Ion
Stan Negrea
Sanda – soţie
Stoica
Ştefana

ţigan

ţigan

însurat

însurat

ţigan

însurat

ţigan

însurat

ţigan

ţigan

însurat

însurat

45
35
12
15
7
1
5
50
40
10
7
5
23
20
2
70
60
17
13
24
22
8
1
30
25
7
5

birnic

clăcaş

cu sapa

1 porumb

birnic

clăcaş

cu sapa

1 porumb

birnic

clăcaş

cu sapa

1 porumb

birnic

clăcaş

cu sapa

1 porumb

birnic

clăcaş

cu sapa

1 porumb

birnic

clăcaş

cu sapa

1 porumb
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60.

61.

Avram Ilie
Dumitra – soţie
Vlad
Ion
Soare
Stan Ilie
Voica – soţie

62.

Gheorghe Tîrel
Maria – soţie
Ştefan
Vasile
Ion
Stana
Vasilica

63.

Panaite Oancă
Voica – soţie
Ion

64.

Toader Tetu
Maria – soţie
Ion
Stan
Marica
Ancuţa

65.

Neculai Buică
Vlaica – soţie
Sava

ţigan

însurat

ţigan

însurat

ţigan

însurat

ţigan

însurat

ţigan

însurat

ţigan

însurat

30
25
4
3
1
90
82
40
35
20
15
8
14
5
30
20
1
50
40
21
10
7
1
24
30
1

birnic

clăcaş

cu sapa

birnic

clăcaş

cu sapa

birnic

clăcaş

cu sapa

2 porumb

birnic

clăcaş

cu sapa

1 porumb

birnic

clăcaş

cu sapa

1 porumb

birnic

clăcaş

cu sapa

1 porumb
1 fâneaţă
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1 porumb

66.

Toma Nenecu
Maria – soţie
Toma
Ion
Dumitru

67.

Constandin Oancă
Rada – soţie
Tache
Toader
Vasile

68.
69.
70.

Neculai Dobrin
Sora – soţie
Maria
Stan sin Toma
Maria – soţie
Ion
Iordache Bîrlă
Mîndruţa

71.

Voicu Bîrlă
Maria – soţie
Cristea
Oprea
maria

72.

Stancu Borca
Ioana – soţie
Ilinca

ţigan

ţigan

ţigan
ţigan

însurat

însurat

însurat
însurat

ţigan

însurat

ţigan

însurat

ţigan

însurat

53
46
6
5
1
51
45
20
3
10
20
16
3
23
19
1
25
20
40
43
14
10
5
90
75
20

birnic

clăcaş

cu sapa

1 porumb

birnic

clăcaş

cu sapa

2 porumb

birnic

clăcaş

cu sapa

-

birnic

clăcaş

cu sapa

-

birnic

clăcaş

cu sapa

-

birnic

clăcaş

cu sapa

1 porumb

birnic

clăcaş

cu sapa

1 porumb
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73.

Anghel Micu
Dina – Soţie
Toader

74.

Stăvărache Drăgan
Aniţa – soţie
Ion
Smaranda

75.

Sandu Merlaru
Aniţa – soţie
Stancu
Ion
Dragomiru
ilinca

76.

Cristea Turtaru
Măriuţa – soţie
Oprea
Vasile
Ion

77.

78.

Niţu Turtaru
Uţa – soţie
Ion
Vasile
Gheorghe Turtaru
Ioana – soţie
Sora

ţigan
ţigan

ţigan

ţigan

ţigan

ţigan

însurat
însurat

însurat

însurat

însurat

însurat

58
53
26
65
59
28
19
40
32
18
15
6
10
48
35
16
9
6
35
30
10
5
60
59
15

birnic

clăcaş

cu sapa

2 porumb

birnic

clăcaş

cu sapa

1 porumb

birnic

clăcaş

cu sapa

-

birnic

clăcaş

cu sapa

-

birnic

clăcaş

cu sapa

-

birnic

clăcaş

cu sapa

-
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79.

80.

81.

82.

83.
84.
85.

Dumitrache Nenecu
Stanca – soţie
Stan
Vasile
Anica
Gheorghe
Stângaciu
Ilinca – soţia
Stan
vasile
Ancuţa

ţigan

Nedelcu Oancă
Ioana - soţie
Marin Molban
Niţa – soţie
Radu
maria
Ion

ţigan

însurat

ţigan

însurat

Vasile Galu
Măriuţa – soţie
Constandin
Alecsandru Boştină
Costanda - soţie
Stan Boştină
Ştefana – soţie
Maria

ţigan

ţigan

însurat

însurat

însurat

ţigan

însurat

ţigan

însurat

40
35
8
6
16

birnic

clăcaş

cu sapa

-

52
45
24
6
18

birnic

clăcaş

cu sapa

-

80
73

birnic

clăcaş

cu sapa

-

52
50
25
8
3

birnic

clăcaş

cu sapa

-

birnic

clăcaş

cu sapa

-

birnic

clăcaş

cu sapa

-

birnic

clăcaş

cu sapa

-

40
38
8
27
22
60
51
18
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86.
87.
88.
89.
90.

91.

Panait Bîrlă
Maria – soţie
Ion
Gheorghe Oancă
Tudora – soţie
Ion
Constandin Nedelcu
Smaranda – soţie
Snada Gobănoaie
Ion
Marina Bostănică
Ene
Stanca
Maria Pătraşcu
Osica
Vasile
Mecu
Maria

ţigan
ţigan

însurat
însurat

ţigan

însurat

ţigan

văduvă

ţigan

văduvă

ţigan

văduvă

45
36
8
30
25
5
25
20
48
29
50
15
10
60
30
13
6
4

birnic

clăcaş

cu sapa

-

birnic

clăcaş

cu sapa

-

birnic

clăcaş

cu sapa

-

birnic

clăcaş

cu furca

-

birnic

clăcaş

cu furca

-

birnic

clăcaş

cu furca

-

În total 91 de familii cuprinzând 342 persoane.
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1. Satul Poienile
Nr.
crt.

Numele şi prenumele

1.

Ion Cozma
Dobra – soţie
Radu
Gheorghe
Măriuţa

2.

Toma Tîrcă
Dobriţa – soţie
Constandin
Niţă
Vasile
Măriuţa
Dobra
Maria

3.

Radu sin Mihai
Nastasia - soţie

4.
5.
6.

Mihalache Tandără
Stana – soţie
Stan
Coman sin Petru
Ioana – soţie
Stana
Mihai sin Andronic

Neamul

Starea
civilă

român

însurat

român

român
român
român
român

însurat

însurat
însurat
însurat
însurat

Vârsta

60
45
10
12
5

Biru

birnic

Proprietar
sau clăcaş

clăcaş

Ocupatia

Pogoane
lucrate

plugar

2 porumb
3 fâneţe

3 porumb
3 fâneţe

Animale

1 cal
2 boi
2 vaci
15 oi
3 capre
1 râmător

65
35
4
9
8
1
3
2

birnic

clăcaş

plugar

35
22

birnic

clăcaş

plugar

2 porumb
2 fâneţe

2 boi
2 vaci
12 capre

birnic

clăcaş

plugar

2 porumb
2 fâneţe

2 vaci
15 oi

birnic

clăcaş

cu sapa

1 porumb
1 fâneaţă

2 boi

birnic

clăcaş

cu sapa

2 porumb

65
50
10
30
26
4
40
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2 cai
2 boi
1 vacă
2 stupi

7.
8.

9.
10.

Maria – soţie
Dobriţa
Răduţă Foarfece
Anica – soţie

Radu Faraoneanu
Ioana – soţie
Petre
Simion Dobre
Voica – soţie
Neculai

11.

12.

Ion Văsâiu
Costanda – soţie
Neculai
Dumitru
Elena

14.

însurat

român

însurat

Gheorghe sin Mecu
Sanda - soţie

Ion Faraoneanu
Măriuţa – soţie
Ilie
Catrina

13.

român

Vasile Macoveiu
Măriuţa – soţie
Gavrilă Tandără

35
5
55
50
70
40

român

însurat

român

însurat

român

însurat

român

însurat

român

însurat

român

însurat

55
30
10
40
28
4
40
28
1
4
50
30
7
4
1
30
20
80

scutit

clăcaş

cu sapa

2 boi
2 vaci
20 oi
3 stupi

birnic

clăcaş

plugar

2 porumb
3 fâneţe

birnic

clăcaş

cu sapa

1 porumb
1 fâneaţă
5 pomet

1 vacă

birnic

clăcaş

cu sapa

1 porumb
1 fâneaţă

1 vacă

birnic

clăcaş

plugar

1 porumb
2 fâneţe
6 pomet

2 porumb
3 fâneţe
4 pomet

birnic

clăcaş

plugar

birnic

clăcaş

cu sapa

birnic

clăcaş

plugar
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1 porumb
1 fâneaţă
2 porumb

1 capră

1 cal
2 boi
2 vaci
15 oi
1 cal
2 cai

Simioana – soţie
Gheorghe
Ancuţa

15.

Anghel Tandără
Oiţa – soţie
Niţă
Vasile
Mărioara

16.

Ion Foarfecă
Ioana – soţie

17.

Serea sin Antohe
Tudora – soţie
Simion
Măriuţa

18.

Constandin Benguş
Costanda – soţie
Gheorghe
Voica

19.

Mateiu Gheorghiţă
Rada – soţie
Vasile

20.

Bucur Gherghica

41
8
13
român

însurat

român

însurat

român

însurat

român

român

român

însurat

însurat

însurat

40
30
8
4
2
30
20
50
30
5
2
50
40
6
10
80
60
12
60

4 grâu
4 fâneţe

2 porumb
3 fâneţe

2 boi
2 vaci
20 oi
1 cal
2 boi
1 vacă
4 oi

birnic

clăcaş

plugar

birnic

clăcaş

cu sapa

1 porumb
2 fâneţe
4 pomet

2 boi
1 vacă
1 capră

birnic

clăcaş

rotar

1 porumb
1 fâneaţă

1 vacă
1 capră

birnic

clăcaş

cu sapa

1 porumb
2 fâneţe

1 cal
2 boi

birnic

clăcaş

cu sapa

1 porumb

birnic

clăcaş

cu sapa

1 porumb
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2 vaci

21.
22.

Maria – soţie
Dumitru
Neculai
Oprea
Ion Scurge
Tudora - soţie
Nistor Scurge
Tudora – soţie
Neculaie

23.

Ion sin Neculai
Ioana – soţie
Ion
Tatiana
Ioana

24.

Andronache Scurge
Aniţa – soţie
Enache
Gheorghe
Ion

25.

Stancu sin Nică
Ioana – soţie
Mateiu
Maria
Ioana
Ancuţa

26.

Vasile sin Nică

român

însurat

român

însurat

român

român

român

român

însurat

însurat

însurat

însurat

40
9
6
2
70
50
30
20
2
40
25
2
3
5
50
40
12
7
2
45
30
8
6
4
2
70

1 fâneaţă

birnic

clăcaş

cu sapa

1 porumb

-

birnic

clăcaş

cu sapa

1 porumb
1 fâneaţă

1 vacă
1 râmător

birnic

clăcaş

cu sapa

1 porumb

-

birnic

clăcaş

cu sapa

1 porumb
1 fâneaţă

1 cal
1 vacă

birnic

clăcaş

cu sapa

1 porumb

-

iertat

clăcaş

cu sapa

1 porumb

1 cal

291

Ioana - Soţie

27.

28.

Sava sin Dobre
Văduva
Ion
Răduţă
Nicolae
Floarea
Ion Bunea
Safta – soţie

29.

Neculae Secu
Stanca – soţie
Ana

30.

Constandin Bunea
Niţa – soţie
Măriuţa

31.

Ion Grotea
Doiniţa - soţie

32.

Dumitrache
Sanda – soţie
Pavel
Chiţa
Sanda

40
român

văduv

român

însurat

român

însurat

român

însurat

român

însurat

român

însurat

2 fâneţe

2 boi
20 oi
1 râmător

60
10
7
5
10
50
40

birnic

clăcaş

cu sapa

1 porumb
1 fâneaţă

patentar

clăcaş

cu sapa

1 porumb
2 fâneţe

45
30
4

patentar

clăcaş

cu sapa

1 porumb
2 fâneţe

50
30
5

patentar

clăcaş

plugar

1 porumb
1 fâneaţă

1 vacă
5 oi

80
50

patentar

clăcaş

cu sapa

1 porumb
2 fâneţe

1 cal
2 stupi
2 vaci

60
40
8
6
2

birnic

clăcaş

plugar

1 porumb
2 fâneţe

2 boi
5 oi
6 capre
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15 oi
2 boi
1 vacă
2 boi
1 vacă
5 oi
2 stupi

33.

Radu Secu
Stana – soţie
Măriuţa

34.

Lazăr Vînătoru
Simioana – soţie

35.

Neculai Văcar
Ioana – soţie
Ion

36.

Ene Bratu
Stancu
Măriuţa

37.

Constandin Dulău
Măriuţa – soţie
Ana
Nedelea
Nastasia
Dochiţa
Ioana

român
român
român
român

38.
39.

Dumitru Tandără
Aniţa – soţie
Ancuţa
Nastasia
Maria
Oprea Gheorghiţă

însurat
însurat
însurat

30
25
1

birnic

clăcaş

plugar

2 porumb
2 fâneţe
1 grâu

2 boi
1 vacă

40
20

birnic

clăcaş

cu sapa

1 porumb
2 fâneţe

2 vaci
5 oi
1 rîmător

80
60
10

birnic

clăcaş

cu sapa

1 porumb
1 fâneaţă

2 boi

văduv
60
6
1

român

român

român

însurat

însurat

văduv

50
40
8
7
5
3
1
45
35
12
8
6
50

birnic

clăcaş

cu sapa

1 porumb
2 fâneţe

1 cal
2 boi
1 vacă
5 oi
1 stup

birnic

clăcaş

cu sapa

1 porumb
1 fâneaţă

1 cal
2 vaci
10 oi

birnic

clăcaş

cu sapa

1 porumb
1 fâneaţă
1 grâu

2 boi
1 vacă
13 oi

birnic

clăcaş

cu sapa

1 porumb

1 vacă
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Neculai
Voica
Măriuţa
Ilinca

40.
41.

42.

Vasile Crihan
Floarea – soţie
Rada – nepoată
Anca
Ion Cojan
Aniţa - soţie
Toader sin Ion
Cojan
Ioana – soţie
Vasile
Anica

30
7
5
3
român

român

însurat

român

însurat

Neculai Cojan

44.

Dumitru sin neculai
Cojan
Maria – soţie
Mihalache

45.

Stan Gheorghiţă

40
30
13
6
80
70
30
25
5
3

român
43.

însurat

român

român

1 fâneaţă

birnic

clăcaş

cu sapa

1 porumb
1 fâneaţă

1 vacă

birnic

clăcaş

cu sapa

2 porumb
3 pomet

-

birnic

clăcaş

cu sapa

1 porumb
2 pomet

2 boi
2 râmători

văduv
60

birnic

clăcaş

plugar

1 porumb
4 fâneţe

25
20
1

birnic

clăcaş

plugar

1 porumb
4 fâneţe
1 grâu

50

birnic

clăcaş

argat la

însurat

însurat
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2 cai
2 boi
2 vaci
25 oi
1 râmător
2 cai
2 boi
1 vacă
10 oi
1 râmător

46.

47.

48.
49.

Dumitra – soţie
Ion
Ştefan
Stan berşu
Ioana – soţie
Vasile
Petru
Ana
Iacob Vulpe
Stana – soţie
Vasile
Toader Piticu
Măriuţa – soţie
Voica
Pătraşcu Burlacu

50.

Negoiţă Grozea
Sora – soţie

51.

Tudor Grozea
Nedelea – soţie
Maria

52.
53.

Anghel Babaca
Ioana – soţie
Onea sin Neculai

român

român

român
român
român

însurat

însurat

însurat
văduv
însurat

40
6
4
50
30
2
5
10
60
40
6
25
20
1
70
70
60

român

însurat

român

însurat

român

însurat

35
20
1
50
30
25

boier

birnic

clăcaş

dorobanţ

1 porumb
4 fâneţe

1 porumb
2 fâneţe

birnic

clăcaş

cu sapa

birnic

clăcaş

plugar

iertat

clăcaş

cu sapa

scutit

clăcaş

cu sapa

birnic

clăcaş

plugar

birnic

clăcaş

cu sapa

birnic

clăcaş

cu sapa

295

2 porumb
2 fâneţe

1 porumb
1 fâneaţă
3 pomet
1 porumb
3 fâneţe
1grâu
1 porumb
2 fâneţe
1 porumb

1 cal
2 boi
2 vaci
10 oi
1 cal
1 vacă
20 oi
2 râmători
2 boi
1 vacă
10 oi
20 oi
1 cal
2 boi
35 oi
5 capre
1 râmător
1 cal
2 boi
1 vacă
10 oi
20 capre

54.
55.

Maria - soţie
Trifan Iorgu
Dobra – soţie
Tudora
Anca
Ion Vânătoru
Chiţa – soţie

56.

Stan Dobre

57.

Gheorghe Tandără

58.

Radu sin Dobre
Ioana – soţie

59.

Ioniţă sin
Constandin Moroiu
Ancuţa – soţie
Toader
Ion
Ilinca

60.
61.
62.
63.

Apostol Târcă
Ioana – soţie
Coman sin Neculai
Măriuţa – soţie
Tatiana soţia lui
Vasile Foarfecă
Ioana
Aniţa – soţia lui

român

însurat

român

însurat

român

văduv

român

văduv

român

însurat

român

însurat

român

însurat

român

însurat

român

văduvă

român

văduvă

18
40
30
10
18
80
60

birnic

clăcaş

cu sapa

1 porumb

scutit

clăcaş

cu sapa

2 porumb

80

birnic

scutit

60

iertat

50
30

birnic

clăcaş

argat

50
30
9
6
2

birnic

clăcaş

rotar

1 porumb
2 fâneţe

birnic

clăcaş

cu sapa

1 porumb

birnic

clăcaş

cu sapa

1 porumb

70
15

iertată

scutită

cu furca

1 porumb

1 cal

60

iertată

scutită

cu furca

-

-

45
30
30
20
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argat la
boier
nu poate
munci

1 râmător

1 cal
15 oi

2 boi
15 oi
5 capre

64.
65.
66.
67.

68.

69.

70.

Neculai Cangol
Maria
Măriuţa
Maria soţia lui
Neculai Piticu
Floarea
Catrina sin
Gheorghe Dobre
Niţă sin Mihai Voicu
Ion

român

văduvă

român

văduvă

50
20
40

iertată

scutită

cu furca

-

-

iertată

scutită

cu furca

-

-

30

iertată

scutită

cu furca

-

-

50
8

iertată

scutită

cu furca

3 fâneţe

1 cal
2 boi
5 oi

clăcaş

rotar

1 porumb

clăcaş

rotar

1 porumb

clăcaş

rotar

-

6
român

văduvă

român

văduv

Năstase sin Neniţă
ţigan
însurat
Nedelea – soţie
Ioniţă
Soare
Radu B. Dădiu
ţigan
însurat
Ilinca – soţie
Toader
Stanca
Ioniţă Pepeniţă
ţigan
însurat
Măriuţa – soţie
Toader
Ancuţa
Mariţa
În total 70 de familii cuprinzând 223

30
25
cu ziua
4
1
48
25
cu ziua
10
7
48
25
10
cu ziua
7
6
persoane.
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3. Satul Dealul Lung
Nr.
crt.

Numele şi prenumele

1.

Radu Tronaru
Ioana – soţie

2.

Savu Moroiu
Ioana – soţie

3.

Iacov Jidanu
Aniţa – soţie
Ion
mateiu
Ştefana

4.

5.

6.

Neamul

Starea
civilă

român

însurat

român

însurat

Vârsta

65
40

Biru

Proprietar
sau clăcaş

Ocupatia

birnic

clăcaş

cu sapa

birnic

clăcaş

plugar

90
50

Pogoane
lucrate

1 porumb
2 fâneţe
10 pomet
2 porumb
1 grâu
4 fâneţe

român

însurat

40
30
3
1
6

birnic

clăcaş

cu sapa

1 porumb

Mafteiu Jidanu
Savina - soţie

român

însurat

95
80

scutit

clăcaş

cu sapa

1 porumb

Chiriţă Zota
Floarea – soţie
Toma
Nedelea
Ion Bobar
Dochiţa – soţie
Gheorghe
Neculai

român

însurat

birnic

clăcaş

cu sapa

1 porumb
2 fâneţe

român

însurat

50
30
12
6
40
30
4
1

birnic

clăcaş

cu sapa

1 porumb
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Animale

1 cal
3 vaci
1 cal
2 boi
2 vaci
10 oi
5 capre

1 vacă

7.

8.
9.

10.

11.

12.

Ştefan Gîrboiu
Neculai
Acsinte
Neculaie
Sanda
Dumitra
Ilie Moroiu
Stana – soţie
Ion
Vasile sin Gheorghe
Stana – soţie
Toader
Moroiu Orzaru
Varvara – soţie
Radu
Vasile
Ion
Şerbana
Radu Moroiu
Rada – soţie
Sandu Bentea
Catrina – soţie
Niţă
Vasile
Maria
Ioana
Ioana

român

văduv

român

însurat

român

însurat

român

însurat

român

însurat

român

însurat

60
24
12
9
18
6
40
30
1
50
30
8
55
30
12
8
3
6
40
25
60
40
15
8
6
10
5

birnic

clăcaş

plugar

2 porumb
2 fâneţe

birnic

clăcaş

cu sapa

1 porumb

birnic

clăcaş

plugar

1 porumb
2 fâneţe

birnic

clăcaş

cu sapa

1 porumb
2 fâneţe

birnic

clăcaş

cu sapa

birnic

clăcaş

cu sapa

1 porumb
1 fâneaţă
1 porumb
1 fâneaţă
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1 cal
10 oi
2 boi
1 râmător

2 boi
3 vaci
6 râmători
2 vaci
1 râmător

1 vacă
1 râmător
1 vacă

13
14.
15.
16.

17.

18.

19.

20.

Radu Bentea
Paraschiva – soţie
Ion Berin
Gherghina – soţie
Gheorghe Bezea
Sanda – soţie
Toader Tudosie
Nedelea – soţie
Ion Tudorice
Elena – soţie
Ion
Dobriţa
Ilinca
Ioana

român

însurat

român

însurat

român

însurat

român

însurat

român

însurat

român

însurat

Ioniţă Bentea
Ioana – soţie
Stan Moroiu
Sanda – soţie
Sanda
Ioniţă
Maria
Stan Epure
Sanda – soţie
Bodina

25
18
40
30
25
16
50
40
60
40
1
8
10
4

birnic

clăcaş

cu sapa

birnic

clăcaş

cu sapa

birnic

clăcaş

cu sapa

birnic

clăcaş

cu sapa

birnic

clăcaş

cu sapa

2 porumb
2 fâneţe

birnic

clăcaş

cu sapa

1 porumb
1 grâu
2 fâneţe

birnic

clăcaş

plugar

2 porumb
1 grâu
2 fâneţe

birnic

clăcaş

cu sapa

1 porumb
2 fâneţe

80
70
român

însurat

român

însurat

70
45
14
12
10
50
30
3

300

1 porumb
1 fâneaţă
1 porumb
1 fâneaţă
1 porumb
1 fâneaţă
1 porumb

1 vacă
1 cal
4 râmători
3 râmători
3 râmători
1 cal
1 cal
1 vacă
5 oi
3 râmători
1 cal
2 vaci
10 oi
3 râmători
15 oi
2 boi

1 cal
2 vaci
1 oaie

român
21.

22.

23.

Stan Lotru
Măriuţa – soţie
Stanca
Gheorghe
Ştefan
Ştefan Bunea
Voica – soţie
Neagu
Stan
Anghel
Ion

24.

Stoica Moroiu
Dobriţa – soţie

25.

Iordache Moroiu
Neacşa – soţie

26.
27.

însurat

Toader Lotru
Ioana – soţie
Răduţă
Stanca

Apostol Bentea
Dumitra – soţie
Simion
Grigore Moroiu

birnic

clăcaş

plugar

2 porumb
1 grâu
4 fâneţe

birnic

clăcaş

plugar

2 porumb
4 fâneţe

birnic

clăcaş

plugar

2 porumb
1 grâu
2 fâneţe

birnic

clăcaş

plugar

2 porumb
1 grâu
2 fâneţe

50
30
3
1
român

însurat

55
40
5
3
1
55
40
9
7
3
1

român

însurat

român

însurat

român

însurat

35
20

birnic

clăcaş

cu sapa

2 porumb
1 fâneaţă

român

însurat

birnic

clăcaş

cu sapa

1 porumb
2 fâneţe

român

văduv

50
40
10
50

birnic

clăcaş

cu sapa

1 porumb

25
20
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2 cai
2 boi
1 vacă
15 oi
3 râmători
2 stupi
1 cal
2 boi
1 vacă
15 oi
3 râmători
2 boi
1 vacă
5 oi
5 râmători
2 boi
1 vacă
8 oi
5 râmători
1 vacă
1 râmător
1 cal
2 vaci
2 râmători
5 oi

28.

29.

30.

Stoica Bobaru
Maria – soţie
Radu
Dragu
Ion Jidanu
Stana – soţie
Neagu
Ion
Niţă
Stan
Neagu Moroiu
Sandală - soţie

român

însurat

român

însurat

român

însurat

70
40
10
3
90
80
40
30
25
20
25
20

birnic

clăcaş

plugar

2 porumb
3 fâneţe

1 cal
1 vacă
10 oi

scutit

clăcaş

cu sapa

2 porumb
3 fâneţe

1 cal
1 vacă
10 oi

birnic

clăcaş

plugar

1 porumb
2 fâneţe

1 cal
2 boi
1 vacă

În total 30 familii cuprinzând 105 persoane.
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4. Satul Raşca
Nr.
crt.

1.
2.

3.

Numele şi prenumele

Neamul

Starea
civilă

Vârsta

Gavrilă Vănoagă
Oprina – soţie
Vasile Boştină
Maria – soţie
Nistor
Ion Boştină
Saghina – soţie
Vasilica
Ioana

român

însurat

român

însurat

român

însurat

român

însurat

român

însurat

4.

Ion Cazan
Stanca – soţie
Toader
Ion
Dobra
Vasilica
Ştefana

5.

Tătu Lupuşoru
Ileana – soţie

Biru

Proprietar
sau clăcaş

Ocupatia

Pogoane
lucrate

50
40
40
33
3
35
25
4
3
45
30,
8
12
7
5
4

birnic

clăcaş

dogar

2 porumb

birnic

clăcaş

cu sapa

1 porumb

birnic

clăcaş

dogar

1 porumb
1 fâneaţă

1 cal
4 vaci
2 râmători

birnic

clăcaş

cu sapa

1 porumb
1 fâneaţă

1 cal

70
50

birnic

clăcaş

dogar

1 porumb
1 fâneaţă

2 cai
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Animale

6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.

Simion sinTătu
Lupuşoru
maria
Ioana
Stoica
Toader Bălan
Simioana – soţie
Ion
Ştefan
Stoica sin Damian
Nasta – soţie
Radu
Nastasia
Radu Bîra
Ioana – soţie
Neagu
Simioana
Soare sin Nistoru
Rada – soţie
Ştefan Bezea
Stana – soţie
Mafteiu
Ion
Ioana
Ileana
Ion sin Ştefan
Bezea
Marica – soţie

român

însurat

român

însurat

român

însurat

român

însurat

român

însurat

român

însurat

român

însurat

21
25
4
3
35
26
7
5
36
24
4
3
38
26
4
3
40
30
70
40
20
5
10
9
20
18

birnic

clăcaş

dogar

2 porumb

1 cal
2 vaci

birnic

clăcaş

dogar

1 porumb
1 fâneaţă

2 vaci

birnic

clăcaş

cu sapa

1 porumb
1 fâneaţă

1 vacă

birnic

clăcaş

plugar

3 porumb
1 fâneaţă

birnic

clăcaş

plugar

birnic

clăcaş

plugar

1 porumb
1 fâneaţă
1 porumb
1 fâneaţă

4 vaci
2 boi
2 cai
1 râmător
2 vaci

birnic

clăcaş

plugar
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1 porumb

1 vacă

13.

14.

15.
16.

17.

18.

Toader Bertan
Măriuţa – soţie
Călin
Simion Vartolomei
Dumitra – soţie
Ion
Profira
Dobra
Gavrilă Bodea
Ioana – soţie
Ion
Florea sin Chirilă
Maria – soţie
Ion
Neculai Tomulescu
Aniţa – soţie
Negoiţă
Radu
Ursa
Safta
Măriuţa
Panaite Cimpoieşu
Călina – soţie
Radu
Păuna

român

însurat

român

însurat

român

însurat

român

însurat

român

însurat

român

însurat

30
20
5
40
26
11
12
6
30
21
4
30
21
4
28
20
6
5
4
3
2
27
26
1
3

birnic

clăcaş

plugar

1 porumb

birnic

clăcaş

plugar

1 porumb
1 fâneaţă

1 cal

birnic

clăcaş

plugar

1 porumb
1 fâneaţă

2 vaci

birnic

clăcaş

plugar

1 porumb
1 fâneaţă

birnic

clăcaş

rotar

1 porumb
1 fâneaţă

1 cal

birnic

clăcaş

cu sapa

2 porumb
2 fâneţe

2 boi
1 vacă
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19.
20.

21.

22.
23.

24.

Gheorghe Bălan
Aniţa – soţie
Lazăr
Dobra
David Bîra
Mariţa – soţie
Bodea Bălan
Ioana – soţie
Oprea
Stan
Vladu
Ion
Marina
Doricu sin Chirilă
Maria
Gherghescu Chirilă
Nuţa – soţie
Măriuţa
Ion Lera
Sora – soţie
Ion
Voica
Măriuţa
Maria

25.

Gavrilă Burlacu

26.

Ştefan Bălan

român

însurat

român

însurat

român

însurat

român

însurat

român

însurat

român

însurat

român

holtei

român

văduv

29
25
4
5
20
17
40
28
8
9
6
3
1
34
24
20
16
1
38
24
6
12
8
3
25
70

birnic

clăcaş

cu sapa

1 porumb
2 fâneţe

3 vaci

birnic

clăcaş

cu sapa

1 vacă

birnic

clăcaş

cu sapa

1 porumb
1 fâneaţă
1 porumb
3 fâneţe

birnic

clăcaş

cu sapa

birnic

clăcaş

cu sapa

1 porumb
2 fâneţe
1 porumb
1 fâneaţă

2 boi
2 vaci
1 cal
1 vacă

birnic

clăcaş

cu sapa

2 porumb
2 fâneţe

1 cal
3 vaci

birnic

clăcaş

cu sapa

1 porumb

birnic

scutit

cu sapa
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1 cal
2 vaci

27.

28.

29.

Ştefan sin Neagu
Bălan
Stanca – soţie
Radu
Ion
Gheorghe
Ion Moldoveanu
Ioana - soţie
Busica
Badea
Stan sin Bodea
Nastasia – soţie
Rada

30.

Toader Bodea

31.

Constantin Ghenea
Lilica – soţie

32.

Neagu Bălan

33.

Mihaiu Chirilă
Măriuţa – soţie
Tudora
Simioana

34.

Toader Todericiu

35.

Călina soţia lui
Toma

român

însurat

român

însurat

român

însurat

român

văduv

român

însurat

român

văduv

român

însurat

român

văduv

român

văduvă

45
30
7
5
8
38
24
5
2
26
18
1
70
90
78
80
25
16
3
1
38
70

birnic

clăcaş

dorobanţ

2 porumb
2 fâneţe

1 cal
3 vaci

birnic

clăcaş

cu sapa

1 porumb
3 fâneţe

1 vacă
1 cal

birnic

clăcaş

cu sapa

1 porumb
1 fâneaţă

1 vacă

iertat

scutit

orb

iertat

scutit

1 fâneaţă

1 cal

iertat

scutit

2 fâneţe

birnic

clăcaş

cu sapa

1 porumb
1 fâneaţă

1 cal
1 vacă
1 cal
1 vacă

birnic

clăcaş

dogar

1 porumb
1 fâneaţă

scutită

scutită

cu furca
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1 cal
1 vacă

36.

37.

Paraschiva soţia lui
român
văduvă
cu furca
1 porumb
1 vacă
65
Ion Cercă
1 fâneaţă
Vasile Chirilă
român
însurat
70
birnic
clăcaş
plugar
1 porumb
4 cai
Maria – soţie
60
1 fâneaţăă
4 vaci
Ion
13
30 oi
Aniţa
11
6 râmători
Sanda
9
În total 37 de familii cuprinzând 123 locuitori.
În toate satele comunei Gura Caliţei locuiau un număr de 295 familii cuprinzând 1040 de locuitori.
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Din folclorul comunei Gura Caliţei
1. Balada Caliţei
Foaie verde mărgărit,
Noi am auzit,
Bătrânii au vorbit,
Si ne-au povestit
De-a noastră comună,
Cine i-a fost mumă
Si cine era mândra Caliţa
Tânără nevastă,
Pasăre măiastră,
Ca avea de bărbat
Un voinic din sat
Mândru şi viteaz.
Veşnic şedea,
Păzea la notare
Când veneau tătarii.
Tătarii veniră,
Pe el tăbărâră,
Şi mi-l omorâră
Păgâni fără milă.
Cailţa a rămas
Cu trei copilaşi,
Singură jura
Şi se blestema
C-o să se răzbune
Cât o fi pe lume.
Când veneau tătarii,
Ieşea-n dealu mare,
Din gură striga,
Lumea o auzea
Toţi o auzeau
Şi se pregăteau,
Gropi mari îşi făceau
Toate îşi ascundeau.
Vitele-şi luau
Şi-n codri plecau
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Caliţa pleca,
Din sat ultima.
Tătarii veneau,
Nimic nu găseau,
Pe ea mi-o prindeau,
Si mi-o chinuiau.
Si mi-o chinuiră,
Până o omorâră.
Şi mi-o omorâră
Pagâni fără milă.
Lumea a auzit,
Mult a mai jelit
Şi s-au sfătuit
Şi pe-al lor sat
Ei l-au botezat
Cu numele drag
Care i-a salvat
Gura Caliţei
I-a salvat pe ei
Balada a fost culeasă din satul Gura Caliţei în anul 1977 de la cetăţeanul
Bezea A. Vasile în vârstă de 32 ani.
2. Balada lui Corbea
Şi iar verde şi-un măcriş
Doamne, la Ţara de Sus,
La temniţa lui Opriş
Unde-mi şade Corbea inchis
Şade-n apa până-n brâu
Şi-n noroi până-n ţîrloi.
Şi-o drăcoaică de şerpoaică,
Cu toţi puii mititei.
Ea atunci cu ce-i creştea,
Cu sânge de-a lui Corbea.
Văleu, măiculiţa mea,
În temniţă când am intrat
Erau şerpii ca aţele
S-au făcut ca grinzile.
Văleu, măiculiţa mea,
la de aici cheiţa
Şi acasă sa te duci
Nouă meşteri să-mi aduci
Nouă cu hârleţele,
Nouă cu lopeţile
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În pământ când ei săpau
De uşa grajdului da
Dar baba ce-mi făcea,
Lăcăţelul descuia,
Uşile le deschidea,
Uşurel s-a alătura
Şi la Roşu că intra
De căpăstru îl apuca
Cu el pe stradă pornea.
Care cum o întâlnea
Din guriţă aşa-i zicea:
Babă slută şi urâta
Tot de Dumnezeu făcută
Nu ţi-i Roşu de vânzare?
Sa-ţi dau galbeni şi parale,
Galbenii cu baniţa,
Cu baniţa, cu miarţa
Dar baba ce-mi zicea:
Nu mi-i Roşu de vânzare
Ce-mi este de dăruială,
Să scap om de la închisoare.
Înainte că pleca,
La Ştefan vodă mi-ajungea,
Ştefan vodă ce-mi făcea?
Porţile le deschidea
Pe Roşu în curte-l băga,
Oştirea căci mi-o punea
Şi pe Roşu încăleca,
Care cum încăleca,
În pământ când îl trântea
Fierea întrânsul căplesnea.
Dar baba ce-mi zicea:
Nu-ţi mai trudi slugile,
Că-ţi părăseşte curţile,
Dă-i drumul lui Corbea meu
Să-ţi facă pe Roşu miel,
Dă-i cartea de împărăţie
Si hainele dumitale
Să se dea Roşu cu ele
Dară Corbea, ce-mi făcea,
În deşte că-şi fluiera
Şi la Roşu că pornea
Dară Roşu ce-mi făcea?
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Urechile le ciulea
Şi la Corbea se ducea
Dară Corbea ce-mi făcea?
Pe Roşu se arunca
Volte prin curte da
Şi prin nori se amesteca,
Înapoi când se întorcea
Baba de brâu Roşu o apuca
Şi pe cal căci mi-o punea
Volte prin curte când da,
Şi prin nori se amesteca,
Şi din gură aşa zicea:
Ştefan Vodă dumneata
La bună mână ţi-am fost
Dar de minte mi-ai fost prost
Culeasă de cetăţeanul Ion Bocu, de 79 de ani, din satul Lacul lui Baban,
care la rândul său a auzit-o de la lăutarul Gheorghe Ursaru.
3. Pluguşorul
Aho, aho copii şi fraţi
Staţi puţin şi nu mânaţi,
Lângă boi v-alăturaţi
Şi cuvântul mi-ascultaţii.
S-a sculat mai an bădica Traian
Şi-a încălecat pe-un cal învăţat,
Cu nume de Graur,
Cu şaua de aur,
Cu firul de mătase,
Cît viţa de groasă
Şi în scări s-a ridicat,
Peste câmpuri s-a uitat,
Ca să aleagă un loc curat
De arat, de semănat
Şi curând s-a apucat
Câmpul neted de arat
În lungiş şi-n curmeziş.
S-a apucat într-o sfântă joi
Cu plugul cu 12 boi.
Boi, bourei
In coadă codălbei,
In frunte ţinteţei,
Să-mi facă Dumnezeu parte de ei
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Mânaţi măi! Hăi! Hăi!
Ziua toată au lucrat,
Brazdă neagră au răsturnat
Şi prin brazde-au semănat
Grâu mărunt şi grâu de vară
Deie Domnul să răsară
Minaţi băieţi! Hăi! Hăi!
Şi când lucrul s-a sfârşit
Iată, măre, s-a stârnit
Un vânt mare pe pământ
Şi ploi multe după vânt
Pământul de-a răcorit.
Şi sămânţa de-încolţit
Mânaţi măi! Hăi! Hăi!
La lună, la săptămână
Îşi umplu cu apă mâna
Şi se duse ca să vadă
De-i i-a dat Dumnezeu roade
Şi de-i grâul răsărit
Şi de-i spicul aurit
Era-n spic ca vrabia,
Era-n pai ca trestia
Mânaţi măi! Hăi! Hăi!
Traian iute s-a întors
Şi din grajd pe loc a scos
Un alt cal mai năzdrăvan,
Cum îi place lui Traian,
Negru ca corbul,
Iute ca focul
De nu-l prinde locul,
Cu potcoave de argint
Ce-s spornice la fugit
Mânaţi băieţi! Hăi! Hăi!
El voios încăleca
La Tighina apuca
Şi oţel a cumpăra,
Ca să facă seceri mari
Pentru secerători tari
Şi să facă seceri mici
Pentru copilaşi voinici
Şi altele mai mărunţele
Cu mănunchi de floricele
Pentru fete tinerele
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Mânaţi măi! Hăi! Hăi!
Şi-a strâns finii
Şi vecinii
Şi vre-o trei babe bătrâne
Care ştiu rândul la pâine
Şi pe câmp i-a dus
Şi pe toţi i-a pus
La lucrul pământului
În răcoarea vântului
Mânaţi măi! Hăi! Hăi!
Ei cu stânga apucă
Şi cu dreapta seceră
Şi prin lan înaintă
De părea că înoată.
Alţii în urma lor lega
Snopuri înalte aduna
Şi clăi mândre ridica
Ce la soare se usca
Mânaţi măi! Hăi! Hăi!
Apoi carele-ncărca
Şi pe toate le căra
Şi cirezi înalte dura
În capul pământului,
În steriţa vântului
Apoi marie-şi făcea
Şi din grajd mai aducea
Zece iepe,
Tot sirepe,
Şi de par el le lega
Şi pe toate le mâna
Împrejurul carului
Deasupra bătarului
Mânaţi măi! Hăi! Hăi!
Iepele mereu fugea
Funia se tot strângea
Şi grâul că-l aduna
Şi flăcăii-l vântura
În harabale încărca
Şi către moară pleca.
Mânaţi băieţi! Hăi! Hăi!
Iar hoaţa cea de moară,
Când văzu atâta cară
Încărcate cu povară,
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Puse coada pe spinare
Şi plecă în fuga mare
La cea luncă de scăpare.
Luncă mare frunză n-are,
Luncă mică frunza-i pică,
Iar morarul meşter bun,
Zări moara prin cătun,
Îşi luă cojoc miţos
Şi mi-l îmbrăca pe dos
Îşi luă cociorva-n brâu
Ba îşi mai luă şi-un frâu,
Apoi iute alergă
Moara cu frâul o legă
Şi-o apuca de călcâi
De-o pune pe căpătâi
Şi-i dă cu ciocanu-n şele
De-o aşază pe măsele
Mânaţi măi! Hăi! Hăi!
El o luă de lăptuc
Şi-o dă iar în vad la loc
Şi turnă deasupra-n coş
Grâu mărunţel de cel roş,
Grâul se-aşeză pe piatră,
De sub piatră în covată ,
Curgea făina-n covată
Mânaţi măi! Hăi! Hăi!
Traian mult se bucura,
Zeciuială morii da,
Pe morar îl dăruia,
Apoi călare suia,
Şi voios se înturna.
Cu flăcăii boi mâna,
Iar boii se-opintea
Şi roţile scârţia
Mânaţi măi! Hăi! Hăi!
Iată mândra jupâneasă,
Dochiana cea frumoasă,
C-auzi tocmai din casă
Chiotul flăcăilor,
Scârţâitul carelor
Şi-n cămară că mergea
Şi din cui îşi alegea
Sită mare şi c-am deasă
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Tot cu pânză de mătasă.
Sufleca ea mâneci dalbe
Şi cernea, mări, cernea
Ninsoarea se aşternea
Negurile jos cădea
Mânaţi măi! Hăi! Hăi!
Apoi maia plămădea,
Ş-o lăsa până dospea,
Apoi colaci învârtea,
Pe lopata mi-i culca,
Şi-n cuptor îi arunca.
Apoi iară cu lopata
Rumeni îi scotea toţi gata,
Atunci ea-mpărţi vreo cinci
la flăcăii cei voinici,
Şi-mpărţi trei colăcei
La copiii mititei.
Mânaţi măi! Hăi! Hăi!
Cum a dat Dumnezeu an ,
Holde mândre lui Traian,
Aşa să dea şi la voi,
Ca s-avem parte şi de noi,
Sa vă fie casă, casă
Tot cu mesele întinse,
Si cu feţele aprinse,
Tot cu casele-ngrijite,
Cu buni oaspeţi locuite,
Si la anul să trăiţi,
Să vă găsim înfloriţi ,
Ca merii,
Ca perii,
In mijlocul verii
Mânaţi băieţi! Hăi! Hăi!
De urat am mai ura,
Dar ni-e ca vom însera
Pe la curtea dumneavoastră
Departe de casa noastră.
Dumneavoastră s-aveţi parte,
De curţi nalte luminate,
Văruite, şindrilite
Şi cu pietre stecluite.
Noi avem bordeie mici,
Bune de plugari voinici,
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Văltucite şl lipite.
Câta păsări sunt la noi,
Atâţi bani vor fi la voi.
De urat am mai ura
Dar ni-e că vom însera
Si avem a trece-n cale
O dumbrava rea din vale
Mânaţi băieţi! Hăi! Hăi!
Cules în satul Lacul lui Baban (Constandoiu) în anul 1933 de către prof.
Nicolae V. Bălan de la Toma Bocu.
4. Colinde
a. Cetinele, cetinoare
La creanga ele vişinel, cetinele,
Cetinele, cetioare.
Mi-este-un leagăn de mătase, cetinele,
Cetinele, cetioare.
Dar in leagăn cine sade, cetinele,
Cetinele, cetioare.
Si-mi şade de-o fată mare, cetinele,
Cetinele, cetioare.
Dar pe nume cum mi-o cheamă, cetinele,
Cetinele, cetioare.
Tot (cutare) fată mare, cetinele,
Cetinele, cetioare.
Ea ieşi fată-n foişor, cetinele,
Cetinele, cetioare.
Te uită pe cîmp de flori, cetinele,
Cetinele, cetioare.
Cum îţi vin logoditori, cetinele,
Cetinele, cetioare.
Ce stai fată-aşa gătită, cetinele,
Cetinele, cetioare.
Las‟ să stau că-mi pare bine, cetinele,
Cetinele, cetioare.
Cules în anul 1930 de la Toma Bocu din satul Lacul lui Baban.
b. Lerului mărului
La tulpină la doi meri, Lerului mărului.
La tulpină la doi meri
Mi-este-un pat mîndru-nchegat , Lerului mărului.
Mi-este-un pat mîndru-nchegat
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Cu scânduri dalbe de brad, Lerului mărului.
Cu scânduri dalbe de brad
Pe-un picior de fag uscat, Lerului mărului.
Pe-un picior de fag uscat
Dar pe pat cine-i culcatu, Lerului mărului.
Dar pe pat cine-i culcat
Dar pe pat ce-i aşternutu, Lerului mirului
Dar pe pat ce-i aşternut
De-o pilotă şi-un cearşaf, Lerului mărului.
De-o pilota şi-un covor
Scoală, doamnă, c-ai dormitu, Lerului mărului.
Scoală doamnă c-ai dormit
Căci ne-a nins, ne-a viscolitu, Lerului mărului.
Căci ne-a nins, ne-a viscolit
Flori de măr s-au scuturatu, Lerului mărului.
Flori de măr s-au scuturat
Peste noi s-au aruncatu, Lerului mărului.
Peste noi s-au aruncat
Peste noi, peste-amândoi, Lerului mărului.
Peste noi, peste-amândoi
Taci nevastă, minte proastă, Lerului mărului.
Taci nevastă, minte proastă
Nici n-a nins, n-a viscolit, Lerului mărului.
Nici n-a nins, n-a viscolit
Vânt de vară ne-a bătut, Lerului mărului.
Vânt de vară ne-a bătut
De vară, de primăvară, Lerului mărului.
De vară, de primăvară
Cules în anul 1930 de la Toma Bocu din Lacul Iul Baban de către prof.
emerit Nicolae V. Bălan.
c.
Lerui doamnele
Prin cel ce, prin celor cele
Lerului doamnele,
Prin cel ce, prin celor cele
La creanga de vişinelu
Lerului doamnele,
La creanga de vişinel
Mi-este-un leagăn de mătase,
Lerului doamnele,
Mi-este-un leagăn de mătase,
Cu viţa-mpletită-n şase,
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Lerului doamnele,
Cu viţa-mpletită-n şase,
Dar în leagăn cine-mi şade,
Lerului doamnele,
Dar în leagăn cine-mi şade,
Şi-mi şade o fată mare
Lerului doamnele,
Şi-mi şade o fată mare
Dar pe nume cum mi-o cheamă
Lerului doamnele,
Dar pe nume cum mi-o cheamă
Tot (cutare fată mare)
Lerului doamnele,
Tot (cutare fată mare)
Şade la gherghef şi coase,
Lerului doamnele,
Şade la gherghef şi coase,
Nu ştiu coase sau descoase
Lerului doamnele,
Nu ştiu coase sau descoase
Şi-mi coase de-un guleraşu
Lerului doamnele,
Şi-mi coase de-un guleraş,
Guleraşul taică-său,
Lerului doamnele,
Guleraşul taică-său,
Băsmăluţa frate-său,
Lerului doamnele
Băsmăluţa frate-său
Ce stai fată-aşa gătită,
Lerului doamnele,
Ce stai fată-aşa gătită
La să stau că-mi pare bine,
Lerului doamnele,
La să stau că-mi pare bine,
Stăi (cutare)-n foişor,
Lerului doamnele,
Stăi (cutare)-n foişor
Şi te uită printre flori,
Lerului doamnele,
Şi te uită printre flori,
Cum îţi vin logoditori,
Lerului doamnele,
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Cum îţi vin logoditori
Şi nu vine ca să stea,
Lerului doamnele,
Şi nu vine ca să stea,
Lerului doamnele,
Ci vine ca să te ia,
Să te i-a dintr-aste curţi,
Lerului doamnele,
Să te i-a dintr-aste curţi,
Să te treacă peste munţi,
Lerului doamnele,
Să te treacă peste munţi,
La alţi fraţi, la alţi părinţi,
Lerului doamnele,
La alţi fraţi, la alţi părinţi,
Dar acolo ce-o să fie,
Lerului doamnele,
Dar acolo ce-o să fie
Chelăriţa banilor,
Lerului doamnele,
Chelăriţa banilor
Stăpâna argaţilor,
Lerului doamnele,
Stăpâna argaţilor.
Cules în anul 1933 de la Toma Bocu din satul Lacul lui Baban de prof.
emerit Nicolae V. Bălan.
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TABEL NOMINAL
Cuprinzând familii de clăcaşi împroprietăriţi la 1864 din comuna Lacul lui Baban,
judeţul Rîmnicul Sărat – Plasa Marginea de Sus
Suma
despăgubirilor

Categoria
Numele şi
prenumele

1

Simion Bălăjel

-

7,19

cu
bratele
pog
prj
-

2

Ion Nichiţelea

-

7,19

-

100

24

3

Const-tin Nichiţelea

-

7,19

-

100

24

4

Panaite Eniţă

-

7,19

-

100

24

5

Mihai Andronache

-

7,19

-

100

24

6

Stan Panaete

-

7,19

-

100

24

7

Costache Bălăjel

-

7,19

-

100

24

8

Ghiţă Pupăză

-

7,19

-

100

24

9

Ilie Pupăză

-

7,19

-

100

24

10

Stan Bocu

-

7,19

-

100

24

11

Radu Zamfir

-

7,19

-

100

24

Nr crt

cu 4 boi
pog prj

cu 2 boi
pog prj
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lei

parale

100

24

Numele
proprietarului

Iancu Borănescu

12

Neculai Arseni

-

7,19

-

100

24

13

Gheorghe Mafteiu

-

7,19

-

100

24

14

Maria Băjănăriţa

-

7,19

-

100

24

15

Constantin Bălan

-

7,19

-

100

24

16

Neagu Bălan

-

7,19

-

100

24

17

Iacovu Bălan

-

7,19

-

100

24

18

Moise Voicu

-

7,19

-

100

24

19

Moisă Soare

-

7,19

-

100

24

20

Vasile Tandără

-

-

4,15

71

20

21

Toma Bălan

-

-

4,15

71

20

22

Cristean Răduţă

-

-

4,15

71

20

23

Oprea Cârcea

-

-

4,15

71

20

24

Vladu Avram

-

-

4,15

71

20

25

Soare Avram

-

-

4,15

71

20

26

Ion Avram

-

-

4,15

71

20

27

Alecsandru Gavirlă

-

-

4,15

71

20

28

Constantin Petrescu

-

-

4,15

71

20

29

Oprea Negrea

-

-

4,15

71

20

30

Vasile Tirel

-

-

4,15

71

20

31

Dragomir Merlaru

-

-

4,15

71

20
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32

Vasile Merlaru

-

-

4,15

71

20

33

Vasile Stoean

-

-

4,15

71

20

34

Maria Tirel

-

-

4,15

71

20

35

Gheorghe Drăganu

-

-

4,15

71

20

36

Radu Drăganu

-

-

4,15

71

20

37

Anghel Encea

-

-

4,15

71

20

38

Nicolae Petrescu

-

-

4,15

71

20

39

Sandu State

-

-

4,15

71

20

40

Lupu State

-

-

4,15

71

20

41

Tudor Drăgan

-

-

4,15

71

20

42

Dinică Arseni

-

-

4,15

71

20

43

Dumitru Caliţiun

-

-

4,15

71

20

44

Vasile E Şotârcă

-

7,19

-

100

24

45

Niţă Tandără

-

7,19

-

100

24

46

Negoiţă Tandără

-

7,19

-

100

24

47

Apostu Tîlvăr

-

7,19

-

100

24

48

Simion Furcoiu

-

7,19

-

100

24

49

Grigore Răduţă

-

7,19

-

100

24

50

Ene Şerbănoi

-

7,19

-

100

24

51

Dragu Şerbănoiu

-

7,19

-

100

24
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52

Tudor Şotârcă

-

7,19

-

100

24

53

Stan Nichifor

-

7,19

-

100

24

54

Ion Bocu

-

7,19

-

100

24

55

Radu Burlacu

-

7,19

-

100

24

56

Toader Bocu

-

7,19

-

100

24

57

Ştefan Bocu

-

7,19

-

100

24

58

Neagu Bocu

-

7,19

-

100

24

59

Dumitru Encea

-

7,19

-

100

24

60

Neagu Burlacu

-

7,19

-

100

24

61

Ion Toma

-

7,19

-

100

24

62

Bucur Ciobanu

-

7,19

-

100

24

63

Bodunechi Telea

-

7,19

-

100

24

64

Şerban Rotaru

-

7,19

-

100

24

65

Ion Busuiocu

-

-

4,15

71

20

66

Gheorghe Hoancă

-

-

4,15

71

20

67

Tudor Alstanei

-

-

4,15

71

20

68

Ion Alstanei

-

-

4,15

71

20

69

Lupu Pătraşcu

-

-

4,15

71

20

70

Onică Turtaru

-

-

4,15

71

20

71

Stan I Stoica

-

-

4,15

71

20
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72

Cristea Turtaru

-

-

4,15

71

20

73

Tache Hoancă

-

-

4,15

71

20

74

Vasile Hoancă

-

-

4,15

71

20

75

Negoiţă Bondilă

-

-

4,15

71

20

76

Ion Bondilă

-

-

4,15

71

20

77

Gheorghe Bondilă

-

-

4,15

71

20

78

Vasile Bondilă

-

-

4,15

71

20

79

Stan C Neniu

-

-

4,15

71

20

80

Constantin Neniu

-

-

4,15

71

20

81

Negoiţă Neniu

-

-

4,15

71

20

82

Stan Pricu

-

-

4,15

71

20

83

Ioniţă Pătraşcu

-

-

4,15

71

20

84

Nicolae Buică

-

-

4,15

71

20

85

Gheorghe Ciobanu

-

-

4,15

71

20

86

Marin Merlaru

-

-

4,15

71

20

87

Vladu Nedelea

-

-

4,15

71

20

88

Toaderu Stoica

-

-

4,15

71

20

89

Ilie Leopea

-

7,19

-

100

24

90

Ion Jaru

-

7,19

-

100

24

91

Stan Bucuiocu

-

7,19

-

100

24
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Matache
Borănescu

92

Alecs. Bostănică

-

7,19

-

100

24

93

Ion Stoica

-

7,19

-

100

24

94

Stanciu Petrescu

-

7,19

-

100

24

95

Dumitru I Zamfir

-

7,19

-

100

24

96

Stan Petriceanu

-

7,19

-

100

24

97

Ioniţă Pupăză

-

7,19

-

100

24

98

Gheorghe Bălăjel

-

7,19

-

100

24

99

Nicolae Bezea

-

7,19

-

100

24

100

Dumitru Mateiu

-

7,19

-

100

24

101

Ştefan Bezea

-

7,19

-

100

24

102

Nicolaiu Bondilă

-

7,19

-

100

24

103

Gh. Nămează

-

7,19

-

100

24

104

Dobre Chioveanu

-

7,19

-

100

24

105

Dinu Cimpoieşu

-

7,19

-

100

24

106

Ancuţa Vasile

-

7,19

-

100

24

107

Chiţa Văduva

-

7,19

-

100

24

108

Gheorghe Rotaru

-

7,19

-

100

24

109

Vasile Bostănică

-

-

4,15

71

20

110

Ion Hoancă

-

-

4,15

71

20

111

Ion Caşcaval

-

-

4,15

71

20
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112

Ion Bezea

-

-

4,15

71

20

113

Odică Zahiu

-

-

4,15

71

20

114

Ion Tâlvăr

-

-

4,15

71

20

115

Stan Stângaciu

-

-

4,15

71

20

116

Ion Stângaciu

-

-

4,15

71

20

117

Stoean Mecu

-

-

4,15

71

20

118

Nedelcu Lera

-

-

4,15

71

20

119

Voica Văduva

-

-

4,15

71

20

120

Vasile Pricu

-

-

4,15

71

20

121

Muşat Bălan

-

-

4,15

71

20

122

Petrea Nonîcu

-

-

4,15

71

20

123

Ion Stoean

-

-

4,15

71

20

124

Niţilă Nonîcu

-

-

4,15

71

20

125

Merăuţă St Lera

-

-

4,15

71

20

126

Barbu Merlaru

-

-

4,15

71

20

127

Ion Panaite

-

-

4,15

71

20

128

Măriuţa Bălăjel

-

-

4,15

71

20

129

Radu Busuioc

-

-

4,15

71

20

130

Măriuţa Pătraşcu

-

-

4,15

71

20
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131

Ion Dudău

-

7,19

-

100

24

132

Constantin Secu

-

7,19

-

100

24

133

Voicu Văcaru

-

7,19

-

100

24

134

Nicu Văcaru

-

7,19

-

100

24

135

Constantin Tîrcă

-

7,19

-

100

24

136

Dobre Hrizea

-

7,19

-

100

24

137

Ion Bezea

-

7,19

-

100

24

138

Nicu Hrizea

-

7,19

-

100

24

139

Stan Hrizea

-

7,19

-

100

24

140

Stan Dumitrache

-

-

4,15

71

20

141

Pavel Dumitrache

-

-

4,15

71

20

142

Constantin Dudău

-

-

4,15

71

20

143

-

-

4,15

71

20

-

7,19

-

100

24

145

Ion Pascu
Radu Cosma
(Poienile)
Simoin Cosma

-

7,19

-

100

24

146

Toma Teacă

-

7,19

-

100

24

147

Simoin Macovei

-

7,19

-

100

24

148

Petrea Buharu

-

7,19

-

100

24

149

Dumitru Văsăiu

-

7,19

-

100

24

144
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Hristache
Caţafani –
Groapa Tufei

Alecu Cottescu

150

Toma Văsăiu

-

7,19

-

100

24

151

Toaderu Piticu

-

7,19

-

100

24

152

Stan Tandără

-

7,19

-

100

24

153

Vasile Piticu

-

7,19

-

100

24

154

Ion Andronache

-

7,19

-

100

24

155

Toader Cojanu

-

7,19

-

100

24

156

Tănase Cosma

-

7,19

-

100

24

157

Toaderu Dobre

-

7,19

-

100

24

158

Alecsandru Dochie

-

7,19

-

100

24

159

Stanciu Negoiţă

-

7,19

-

100

24

160

Nicolaiu Sava

-

7,19

-

100

24

161

Ion Zamfir

-

7,19

-

100

24

162

Avram Epure

-

7,19

-

100

24

163

Gh. Ardeleanu

-

7,19

-

100

24

164

Zamfir Ardeleanu

-

7,19

-

100

24

165

Ilie Faraoneanu

-

7,19

-

100

24

166

Niculaie Dinu

-

7,19

-

100

24

167

Toaderu Cozma

-

7,19

-

100

24

168

Gheorghe Avram

-

7,19

-

100

24

169

Vasile Bunea

-

7,19

-

100

24
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170

Ion Cocioabă

-

7,19

-

100

24

171

Stoica Dumitrache

-

7,19

-

100

24

172

Ion Petrea

-

7,19

-

100

24

173

Enache Văsîiu

-

7,19

-

100

24

174

Vasile Epure

-

-

4,15

71

20

175

Barbu Epure

-

-

4,15

71

20

176

Stoean Crihană

-

-

4,15

71

20

177

Ion Ciuplea

-

-

4,15

71

20

178

Ghorghe Ciuplea

-

-

4,15

71

20

179

Nistor Scurge

-

-

4,15

71

20

180

Vasile Corduneanu

-

-

4,15

71

20

181

Dumitru Dochia

-

-

4,15

71

20

182

Ghe. Andronache

-

-

4,15

71

20

183

Ghinea Dragomir

-

-

4,15

71

20

184

Ion Ghinea

-

-

4,15

71

20

185

Ion Cucoşel

-

-

4,15

71

20

186

Radu Corcocaşu

-

-

4,15

71

20

187

Sandu Ursu

-

-

4,15

71

20

188

Iordan Turtaru

-

-

4,15

71

20

189

Sandu Ioniţă

-

-

4,15

71

20
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190

Stan Chiforu

-

-

4,15

71

20

191

Nicolae Bucur

-

-

4,15

71

20

192

Toaderu Trofinu

-

-

4,15

71

20

193

Ticu Oprea

-

-

4,15

71

20

194

Stan Ghenea

-

-

4,15

71

20

195

Stan Nenîcu

-

-

4,15

71

20

196

Ioan Hoancă

-

-

4,15

71

20

197

Stan Ticu

-

-

4,15

71

20

198

Costachi Dumitrachi

-

-

4,15

71

20

199

Stan Burdulea

-

-

4,15

71

20

200

Constantin Ciuplea

-

-

4,15

71

20

201

Toader Burdulea

-

-

4,15

71

20

202

Negoiţă Dobre

-

-

4,15

71

20

203

Oprea Hoancă

-

-

4,15

71

20

204

Stan Onea

-

-

4,15

71

20

205

Nicolaiu Coman

-

-

4,15

71

20

206

Vasile Hoancă

-

-

4,15

71

20

207

Nicolaiu Hoancă

-

-

4,15

71

20

208

Iordache Toma

-

-

4,15

71

20

209

Gheorghe Alpăuni

-

-

4,15

71

20
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210

Chiriac Macoveiu

-

-

4,15

71

20

211

Niţu Turtaru

-

-

4,15

71

20

212

Gheorghe Ciuplea

-

-

4,15

71

20

213

Toader Bughiurlaşu

-

-

4,15

71

20

214

Gheorghe T Mecu

-

-

4,15

71

20

215

Radu Lulea

-

-

4,15

71

20

216

Ioana V Trofin

-

-

4,15

71

20

217

Nicolaiu Cojanu

-

-

4,15

71

20

218

Constantin Robu

-

7,19

-

100

24

219

Tudose Bălălău

-

7,19

-

100

24

220

Tănase Spânu

-

7,19

-

100

24

221

Gheorghe D Spânu

-

7,19

-

100

24

222

Gheorghe Bălălău

-

7,19

-

100

24

223

Toader Spânu

-

7,19

-

100

24

224

Staniciu Duţă

-

7,19

-

100

24

225

Neagu Roibu

-

7,19

-

100

24

226

Miron Olaru

-

7,19

-

100

24

227

Anghel Olaru

-

7,19

-

100

24

228

Anghel Robu

-

7,19

-

100

24

229

Radu Robu

-

7,19

-

100

24
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Mincu Pavel
Gura Caliţei

230

Mariea Bughiurlan

-

7,19

-

100

24

231

Dumitru Bucur

-

7,19

-

100

24

232

Nastasia Zarzalin

-

7,19

-

100

24

233

Toader I Roibu

-

7,19

-

100

24

234

Neagu Burlacu

-

7,19

-

100

24

235

Radu N Roibu

-

7,19

-

100

24

236

Costachi Papălapte

-

7,19

-

100

24

237

Vasile Puşcoiu

-

7,19

-

100

24

238

Gheorghe Terciu

-

7,19

-

100

24

239

Oprea Bălălău

-

7,19

-

100

24

240

Jinga Bughiurlan

-

7,19

-

100

24

241

Toader Bughiurlan

-

7,19

-

100

24

242

Stoica Cojocaru

-

7,19

-

100

24

243

Iacoş Olaru

-

-

4,15

71

20

244

Ion E Robu

-

-

4,15

71

20

245

Nicolaiu Ghibirdicu

-

-

4,15

71

20

246

Stoica Puşcoiu

-

-

4,15

71

20

247

Radu Bucur

-

-

4,15

71

20

248

Iacovu Robu

-

-

4,15

71

20

249

Vasilică Ionaşcu

-

-

4,15

71

20
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250

Ion Neacşu

-

-

4,15

71

20

251

Niţu Ababi

-

-

4,15

71

20

252

Ion Toaderu

-

-

4,15

71

20

253

Vasile Neacşu

-

-

4,15

71

20

254

Vasile Neacşu

11

-

-

133

-

255

Gheorghe Bălălău

11

-

-

133

-

256

Stoica Ţigănuşu

-

7,19

-

100

24

257

Radu Ţigănuşiu

-

7,19

-

100

24

258

Dinică Ţigănuşu

-

7,19

-

100

24

259

Ion Gh Popa

-

7,19

-

100

24

260

Constatin Stoica

-

7,19

-

100

24

261

Stan Damaschin

-

7,19

-

100

24

262

Dumitru Zarzalin

-

7,19

-

100

24

263

Melinte Cojocaru

-

7,19

-

100

24

264

Ion Zarzalin

-

7,19

-

100

24

265

Constantin Olteanu

-

7,19

-

100

24

266

Ion C Olteanu

-

7,19

-

100

24

267

Gheorghe Zarzalin

-

7,19

-

100

24

268

Ion Dinu

-

7,19

-

100

24

269

Ion Năstase

-

7,19

-

100

24

334

Mănăstirea Sf
Ioanu

Nicolae Pătulea
Gheorghe
Moldoveanu
Stan Dinică

-

7,19

-

100

24

-

7,19

-

100

24

-

-

4,15

71

20

-

-

4,15

71

20

-

-

4,15

71

20

275

Sandu Dinică
Constantin
Damaschin
Stan Gheorghe

-

-

4,15

71

20

276

Ion Gh Zarzalin

-

-

4,15

71

20

277

Stanciu Chiriţă

-

-

4,15

71

20

278

Stanciu Turtoiu

-

-

4,15

71

20

279

Dărică Turtoiu

-

-

4,15

71

20

280

Nistor Lăptucă

-

-

4,15

71

20

281

Mavrodin Chiriţă

-

-

4,15

71

20

282

Ion I Mersoiu

-

7,19

-

100

24

283

Ioniţă Dinu

-

7,19

-

100

24

284

Apostu Costache

-

7,19

-

100

24

285

Ioniţă Voinea

-

7,19

-

100

24

286

Coman Pîrgaru

-

7,19

-

100

24

287

Pătraşcu Câmpeanu

-

7,19

-

100

24

288

Sandu Mircea

-

7,19

-

100

24

270
271
272
273
274
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289

Ilie Cîmpeanu

-

7,19

-

100

24

290

Toader Zamfir

-

7,19

-

100

24

291

Toaderu Ciobotaru

-

7,19

-

100

24

292

Negoiţă Terchescu

-

-

4,15

71

20

293

Aniţă Angheloae

-

-

4,15

71

20

294

Ion Moldoveanu

-

-

4,15

71

20

295

Ioniţă Curătureanu

-

-

4,15

71

20

296

Ghe. Cîmpeanu

-

-

4,15

71

20

297

Petrache Ailenei

-

-

4,15

71

20

298

Jipa Marcu

-

-

4,15

71

20

TOTAL=298 familii

22 pog.

116 pog.

679 pog

25.765 lei

36 paral
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Comuna Dealul Lung
Suma
despăgubirilor

Categoria
Nr crt

Numele şi
prenumele

cu
bratele
pog
prj

cu 4 boi
pog prj

cu 2 boi
pog prj

11

-

-

133

-

11

-

-

133

-

11

-

-

133

-

-

7,19

-

100

24

5

Luca Bălan
Busuioc
Moldoveanu
Negoiţă Tomulescu

-

7,19

-

100

24

6

Nestor Ungureanu

-

7,19

-

100

24

7

Gheorghe Lazăr

-

7,19

-

100

24

8

Stan Lotru

-

7,19

-

100

24

9

Niţă Jidanu

-

7,19

-

100

24

10

Ştefan Lotru

-

7,19

-

100

24

11

Grigore Todericiu

-

7,19

-

100

24

12

Sava Todericiu

-

7,19

-

100

24

1
2
3
4

Nicolaiu
Frânculescu
Stoica Lotru
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Numele
proprietarulu
i

parale

lei

Alexandru
Plagino(Plaino)

13

Grigore Ungureanu

-

7,19

-

100

24

14

Radu Gheorghiţă

-

7,19

-

100

24

15

Toaderu Gheorghiţă

-

7,19

-

100

24

16

Dragomir Florea

-

7,19

-

100

24

17

Gheorghiţă Serea

-

7,19

-

100

24

18

Ion Serea

-

7,19

-

100

24

19

Vasile Frăţilă

-

7,19

-

100

24

20

Gheorghe Baciu

-

7,19

-

100

24

21

Toaderu Păvălucă

-

7,19

-

100

24

22

Marin Tomulescu

-

7,19

-

100

24

23

Stan Dochiţa

-

7,19

-

100

24

24

Vasile Istrate

-

7,19

-

100

24

25

Micu Berinu

-

7,19

-

100

24

26

Stoiana Văduva

-

7,19

-

100

24

27

Niţă Moroiu

-

7,19

-

100

24

28

Stan Jidanu

-

7,19

-

100

24

29

Neculai Gîrboiu

-

7,19

-

100

24

30

Radu Codanu

-

7,19

-

100

24

31

Ion Bălan

-

7,19

-

100

24

32

Dobre Bîra

-

7,19

-

100

24
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34

Constantin
Sinochină
Stan Badea

35

Apostu Bălan

-

7,19

-

100

24

36

Lazăr Bălan

-

7,19

-

100

24

37

Vladu Bălan

-

7,19

-

100

24

38

Ion I Tudor

-

7,19

-

100

24

39

Ştefan Bălan

-

7,19

-

100

24

40

Ion Merăuţă

-

7,19

-

100

24

41

Stoian Avram

-

7,19

-

100

24

42

Iordache Bezea

-

7,19

-

100

24

43

Ion Tulache

-

7,19

-

100

24

44

Constantin Pistruiu

-

7,19

-

100

24

45

Gheorghe Pistruiu

-

7,19

-

100

24

46

Cristian Bezea

-

7,19

-

100

24

47

Vasile Busuiocu

-

7,19

-

100

24

48

Ivan Băruşiu

-

7,19

-

100

24

49

Neculai Tapu

-

7,19

-

100

24

50

Nemandi Bezea

-

7,19

-

100

24

51

Ioan Bîtcă

-

7,19

-

100

24

52

Toma Lera

-

7,19

-

100

24

33

-

7,19

-

100

24

-

7,19

-

100

24
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53

Toaderu Bîra

-

7,19

-

100

24

54

Dumitru Cojocaru

-

7,19

-

100

24

55

Ioan Şotârcă

-

7,19

-

100

24

56

Ştefănică Bălan

-

7,19

-

100

24

57

Constantin Gugon

-

7,19

-

100

24

58

Vasile Cocu

-

7,19

-

100

24

59

Radu Tîlvăr

-

7,19

-

100

24

60

Vasile Cucu

-

7,19

-

100

24

61

Stan Bîra

-

7,19

-

100

24

62

Gheorghe Cucu

-

7,19

-

100

24

63

Radu Tudor

-

7,19

-

100

24

64

Manea Serea

-

7,19

-

100

24

65

Tudor Tomulescu

-

-

4,15

71

20

66

Ion Chirilă

-

-

4,15

71

20

67

Gheorghe Chirilă

-

-

4,15

71

20

68

Stan Moldoveanu

-

-

4,15

71

20

69

Anghel Bunea

-

-

4,15

71

20

70

Ion Furnică

-

-

4,15

71

20

71

Stan Călinu

-

-

4,15

71

20

72

Vasile Benguşiu

-

-

4,15

71

20
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73

Radu Toma

-

-

4,15

71

20

74

Mateiu Popa

-

-

4,15

71

20

75

Ionaşcu Păvălucă

-

-

4,15

71

20

76

Dumitru Ursu

-

-

4,15

71

20

77

Gheorghe Doagă

-

-

4,15

71

20

78

Ion Doagă

-

-

4,15

71

20

79

Ion Feroşcaru

-

-

4,15

71

20

80

Radu Marin

-

-

4,15

71

20

81

Ion Marin

-

-

4,15

71

20

82

Ion Olaru

-

-

4,15

71

20

83

Sava Moroiu

-

-

4,15

71

20

84

Ion Iacovu

-

-

4,15

71

20

85

Stanciu Gîrboiu

-

-

4,15

71

20

86

Stoian Codanu

-

-

4,15

71

20

87

Radu Dăuşiean

-

-

4,15

71

20

88

Ştefan Bălan

-

-

4,15

71

20

89

Neagu Bîra

-

-

4,15

71

20

90

Grigore Moraru

-

-

4,15

71

20

91

Mafteiu Bezea

-

-

4,15

71

20

92

Simion Bentea

-

-

4,15

71

20
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93

Ion Badea

-

-

4,15

71

20

94

Toaderu Darie

-

-

4,15

71

20

95

Ştefan Badea

-

-

4,15

71

20

96

Stan sin Stan Badea

-

-

4,15

71

20

97

Radu Bălan

-

-

4,15

71

20

98

Enache Ungureanu

-

-

4,15

71

20

99

Gheorghe Tîlvăr

-

-

4,15

71

20

100

Ion Toader Bezea

-

-

4,15

71

20

101

Ghiţă Munteanu

-

-

4,15

71

20

102

Alecu Tălvăru

-

-

4,15

71

20

103

Dumitru Bălan

-

-

4,15

71

20

104

Merăuţă Tudor

-

-

4,15

71

20

105

Negoiţă Busuioc

-

-

4,15

71

20

106

-

-

4,15

71

20

-

-

4,15

71

20

108

Neculaiu Negoiţă
Neculaiu
Ungureanu
Maria Văduva

-

-

4,15

71

20

109

Sandu Merăuţă

-

-

4,15

71

20

110

Sandu Merăuţă

-

-

4,15

71

20

111

Grigore Bezea

-

-

4,15

71

20

112

Dumitru Bîtcă

-

-

4,15

71

20

107
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113

Stoica Pistruiu

-

-

4,15

71

20

114

Gheorghiţă Lera

-

-

4,15

71

20

115

Gheorghe Cojocaru

-

-

4,15

71

20

116

Dragu Cimpoieşu

-

-

4,15

71

20

117

Enache Bezea

-

-

4,15

71

20

118

Vasile Băruşiu

-

-

4,15

71

20

119

Radu Cojocaru

-

-

4,15

71

20

120

Ştefan Bîtcă

-

-

4,15

71

20

121

Iordachi Tîlvăr

-

-

4,15

71

20

122

Stoica Tîlvăr

-

-

4,15

71

20

123

Ion V Bălan

-

-

4,15

71

20

124

-

-

4,15

71

20

-

-

4,15

71

20

-

-

4,15

71

20

127

Oancea Arion
Gheorghe
Bugiubeiu
Gheorghe Ioniţă
Bălan
Stoica Radu Onei

-

-

4,15

71

20

128

Ştefan Tudorachi

-

-

4,15

71

20

129

Ion Militaru

-

-

4,15

71

20

130

Eftemi Tudorachi
Gheorghe
Tudorachi

-

-

4,15

71

20

-

-

4,15

71

20

125
126

131
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132

Stan Ticu

-

-

4,15

71

20

133

Tudorachi Celmicu

-

-

4,15

71

20

134

Ion Radu Oancea

-

-

4,15

71

20

135

Toma Călin

-

-

4,15

71

20

136

Ion Sreilă

-

-

4,15

71

20

137

Neculaiu Bîra

-

-

4,15

71

20

138

Maria Păvăloaie

-

-

4,15

71

20

139

Stoica Bîra

-

-

4,15

71

20

140

Stroe Şotîrcă

-

-

4,15

71

20

141

Velica Văduva

-

-

4,15

71

20

142

Ioana Ursulescu

-

-

4,15

71

20

143

Mariea Neagu Cucu

-

-

4,15

71

20

144

Mariea Ion Tudor

-

-

4,15

71

20

145

Ioana I Cazacu

-

-

4,15

71

20

146

Gheorghe Şotîrcă

-

-

4,15

71

20

147

Grigore Iordache

-

-

4,15

71

20

148

Grigore Turturică

-

7,19

-

100

24

149

Petrea Ungureanu

-

7,19

-

100

24

150

Ion Bălan

-

7,19

-

100

24

151

Radu Duţă

-

7,19

-

100

24

344

152

Simon Tîcu

-

7,19

-

100

24

153

Mihaiu Avram

-

7,19

-

100

24

154

Ştefan Avram

-

7,19

-

100

24

155

Ion Avram

-

7,19

-

100

24

156

Ion Foarfecă

-

7,19

-

100

24

157

Avram Şotîrcă

-

7,19

-

100

24

158

Ion Eni

-

7,19

-

100

24

159

Năstase Gheba

-

-

4,15

71

20

160

Ion Duţu

-

-

4,15

71

20

161

Neagu Petroiu

-

-

4,15

71

20

162

Radu Petroiu

-

-

4,15

71

20

163

Ion Jipianu

-

-

4,15

71

20

164

Ioana Văduva
TOTAL= 164 familii

-

-

4,15

71

20

33 pog

461 pog

411 pog

14 005 lei

28 parale
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Anexa nr. 4

SCRISOAREA LOCUITORILOR
SATULUI LACUL LUI BABAN ADRESATĂ
MINISTERULUI INSTRUCŢIUNII PUBLICE ŞI
CULTELOR ÎN ANUL 1887 LA 12 DECEMBRIE

Domnule Ministru
Subsemnaţii, locuitori ai comunei Lacul lui Babanu, plasa Marginea
de susu, judeţul Rîmnicul Săratu, venim cu profundu respectu a vă arăta
următoarele :
Atît în comuna noastră, cîtu şi în alte două comuni vecine, Dealul
Lungu şi Odobasca, fiind situate în partea muntoasă a districtului, locu
izolatu şi drumurile în multe rînduri impracticabile, pămîntu aproape
infertilu, locuitori trăindu foarte restrînşi procurîndu-şi cu greu existenţa,
cea mai mare parte numai prin munca cu zioa, precum prin păduri, eşindu
la cîmpu, la podgorie etc. – acestea şi altele face ca aceste comuni să aibă
un venitu insuficientu, ca probă sîntu mandaţile slujbaşiloru comunei şi a
altoru cheltuieli care a rămasu şi rămînu în fiecare an ne achitate, plătinduse în urmă parte din ele succesivu din anii următori, sau prin judecată, sau
prin alocuţiuni în bugetu în asemenea scopuri.
Astu felu fiindu, această comuna n-au pututu pînă astăzi şi nici vor
putea vreodată să ridice un local de şcolă, sau să o întreţie fără ajutorul
satului sau a judeţului.
Cele două comuni vecine menţionate mai susu, nu au şi nici nu a
avutu niciodată şcoală, a nostră însă a avutu o mică odăiţă în localu
primăriei (azi ocupată de percepţie)unde din cîndu în cîndu la cîte doi şi trei
ani, o venitu cîte 4 sau 5 luni cîte un învăţător, care neavîndu localu şi nici
neavîndu comuna de unde îl plăti regulatu a plecatu, scoţîndu în urmă leafa
cu judecată, aşa că din 1884 nu a mai venitu nici un învăţător.
Domnule Ministru, în urma celor arătate subsemnaţii văzându în
desbaterile unei camerei legiuitoare din şedinţa de la 1 decembrie, curentu,
unde se vorbeşte despre donaţiunea făcută de Dnu. şi Dna. Stroescu,
donaţiune făcută în scopul de a se ridica şcoli în comunele rurale cele care
se află în absolută lipsă de mijloace, şi unde Dvs. aţi zisu că vaţi ocupatu şi
vă ocupaţi pentru a găsi asemenea locuri.
Venim cu totu respectu a vă ruga să binevoiţi că unu din acele
locuri să fie comuna noastră, care nu numai noi, dar credem că şi orice
persoană cunoaşte sau va cunoaşte poziţiunea comunei noastre, pre cum şi
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a celorlante comuni vecine, atât ca poziţiune în ori ce felu câtu şi în ceea ce
priveşte veniturile, au zice că locul cel mai nimeritu şi mai demn de
prefiratu din totu regatul, acesta este, unde fiindu o şcoală înfiinţată, ar fi
nu numai pentru comuna noastră, dar ar servi şi pentru celelalte două
comuni (vecine) numite mai susu şi pentru o altă comună ce este şi mai în
munţi, numită Andreiaşu, unde iarăşi nu este şi nici nu a fostu nici o dată o
şcolă, şi ar face ca atît donatori cîtu şi Dss care aţi ţinutu seama de
rugăciunea noastră, precum şi onor, guvernu sub care s-a făcutu să rămâie
neştersu în memoria nostră, care dacă nu am avutu noi norocirea să avem
o şcolă, voru avea ei şi cu toţi de la celu micu până la celu mare vom
mulţumi cu genunchile la pământu.
Nu ne îndoim şi suntem plini de încredere dle. Ministru că cererea
nostră va fi realizată, contându pe bunătatea Dvs şi ştiindu că de la dvs.
depandă totul.
Bine voiţi vă rugăm Dle. Ministru a primi stimă şi devotamentul ce
vă păstrămu.
1187 Decembrie 12
I. Georgescu

N. Buharu

Eu Mihalache Petrea

N. Coama

Eu Petrea Buharu
Rezoluţia a fost următoarea: „Fondul Stroescu fiind utilizat nu se
poate aproba cererea”
Scrisoarea originală se găseşte la Arhivele Statului Bucureşti fiind
Ministerul Instrucţiunii Publice şi Cultelor, dosar 3894/1887, f. 108 – 108 v.
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Anexa nr. 5

TABEL NOMINAL
Cuprinzând primarii comunelor Lacul lui Baban,
Dealul Lung şi Gura Caliţei în decursul vremii

1.

Lacul lui Baban

Numele şi prenumele
Ion Meletescu
Theodor Bocu
Ion C. Bălan
Coman D. Zarzalin
Costache R. Burlacu
Vasile A. Robu
Costache R. Burlacu
Grigore Rotaru
Petre D. Bocu
Costache R. Burlacu
Ioniţă Bîtculescu
Grigore Rotaru
Neculai Brătilă
Grigore Rotaru
Ion I. Bezea
Toader Negoiţă
Ion Gh. Cucu
Costache R. Burlacu
Neculai Buharu
Şerban Ţigănuş
Ion I. Bezea
Ion Bezescu
Constantin Răduţă
Neculai Buharu
Ion Bezescu
Neculai Crihan
Costică Pupăză
Ion Tăranu
Constantin Bocu
Costică Pupăză
Ionel C. Pupăză

Perioada
1896
1897 – 1899
1900 – 1901
1901 – 1903
1903 – 1906
1907
1908
1909
1910 – 1911
1912 – 1913
1914
1915 – 1916
1917
1918 – 1920
1921 – 1922
1923 – 1924
1925
1926
1927
1928 – 1929
1930 – 1932
1933 – 1937
1938 – 1939
1940
1941 – 1944
1945 – 1948
1949 – 1951
1952 – 1956
1957
1958 – 1966
1966 -1970
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2.

Dealul Lung

3.

Gura Caliţei

1896 – 1899
Neagu Popa
Petrea Lotru
1900 – 1904
Neagu Băruş
1905 – 1907
Grigore Rotaru
1907 – 1908
În perioada 1908 – 1926 fosta comună Dealul Lung a
aparţinut de comuna Lacul lui Baban.
Neagu Popa
1926 - 1927
Ion G. Cucu
1927
Costică R. Brăteanu
1928 – 1929
Ion G. Cucu
1930
Ion Ursu
1931 – 1932
Ion Chirilă
1933 – 1934
Ion Ursu
1935 – 1937
Ion Popa
1938 – 1939
Ion Chirilă
1940 – 1942
Ion Ursu
1943 – 1944
Ion Chirilă
1945 – 1946
Ştefan Popa
1947
Ion T. Bezea
1948 – 1949
Vasile Gheorghiţă
1950 – 1951
Anton Lobodă
1952 –1956
Radu Tulache
1957 – 1960
Gheorghe Şotârcă
1961 – 1966
Ion Velica
1967 – 1968

1931 – 1933

Şerban Ţigănuş
Florea V. Duţă
Mirică Petrescu
Vasile Apostoiu
Mirică Petrescu

1934
1936
1939
1941

–
–
–
–

1935
1938
1940
1942

În perioada 1942 – 1943 Gura Calitei a aparţinut de com.
Dragosloveni, iar în perioada 1945- 1956 a aparţinut de
comuna Tercheşti cu reşedinţa la Tercheşti.
Ion Costache
1945 – 1948
Costică Terchescu
1949 – 1950
Ionel C. Pupăză
1950 – 1952
Constantin D. Sava
1953
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A
A
A

Ilie Vlad
1954
Ionel C. Pupăză
1955 – 1966
In perioda 1966 – 1970 localitatea Gura Calitei a aparţinut de
comuna Lacul lui Baban
Aurel Ghibirdic
1970 – 1972
Nicolae Chiriţă
1973 – 1974
Mihai Brăgău
1974 – 1980
Ion Toader
1980 – 1982
Gică Ghibirdic
1982 – 1985
Maria Popişteanu
1985 – 1987
Nicolae Cenat
1987 - 1989
Marcela Voicu
1989 – 1990
Mihai Brăgău
1990 – 1992
Ion Nicolae
1992 – 1996
Toader Ştefan
1996 - 2000
Ion Nicolae
2000 – 2004
Dragoş Bîtculescu
2004 - 2010
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Anexa nr. 6

TABEL NOMINAL
Cuprinzând eroii comunei Gura Caliţei căzuţi în războiul pentru
întregirea neamului 1916 – 1918 şi în al doilea război mondial
1941-1945
Nr.
crt.

Numele şi prenumele

1 Alecsandru Ioan
3 Andronache T. Ioan
5 Arsenie Petre
7 Apostu Iacov
9 Avram Dobre
Avram Enache
11
Avram Soare
13
Badiu Nicolae
15
Baruş I. Ion
17
19 Batcă Ion
21 Bălălău Nicolae
Bălan Mereuţă
23
Bălan Negu
25
Bălan Stoica
27
Bălan Vasile
29
Bălăjel Toader
31
Bălălău Stan
33
Băruş Ioniţă
35
Bezea Constantin
37
Bezea Gheorghe
39
Bezea Maftei
41
Bîtcă Duţă
43
Bîră Ion
45
Bîtcă Ion
47
Bâtcă Dumitru
49

Nr.
crt.
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
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Numele şi prenumele
Andronache Radu
Apostu Iacob
Antonache Iancu
Avram Constantin
Avram Dobre
Avram Gheorghe
Badiu Stelian
Bara N. Ion
Batca Duţă
Batca Stoica
Bălan L. Stan
Bălan Neagu
Bălan Stan
Bălan Ştefan
BălanToader
Bălăjel Stan
Bălăjel I.Toader
Bălălău Ştefan
Băruş Ion
Berin Stan
Bezea Dumitru
Bezea Grigore
Bezea Matei
Bîtculescu Toma
Bîtcă Stoica

51
53
55
57
59

Bâtcă Ştefan
Bocu D. Ion
Bocu Neagu
Bostan A. Ion
Boştină Vintilă

52
54
56
58
60

Bocu Ion
Bocu Toader
Bostănică Ghiţă
Bratu Avram
Bratu Ştefan

61

Bratu Dobre

62

Butnaru Gheorghe

63
65

Bratu Florică
Bratosin Costică

64
66

Bucur Toader
Bughiurlan C. Gheorghe

68
70
72
74
76
78
80
82
84
86
88
90
92
94
96
98
100
102
104
106
108
110
112
114
116
118
120

Bughiurlan Nicolae
Bunea Stan
Busuioc Gheorghe
Busuioc T. Niculae
Chirilă Alexa
Ciobanu Gheorghe
Cîrcea Ilie
Cojocaru Ion
Cojocaru Stan
Coman Ion
Comănescu Constantin
Costache N. Ion
Costache N. Costică
Costache C. Gheorghe
Cristian Negoiţă
Damaschin Melete
Dascălu Ilie
Datca Ştefan
Dinică Ştefan
Dobrin Asanache
Dumitru Ion
Eftemie Gheorghe
Enache Costică
Gheorghe Şt. Gavrilă
Florea Savu
Gherghe M. Ion
Ghibirdel Dumitru

67
69
71
73
75
77
79
81
83
85
87
89
91
93
95
97
99
101
103
105
107
109
111
113
115
117
119

Bughiurlan A. Mihai
Bughiurlan Mareş
Buică Nicolae
Burlacu Vasile
Busuioc Maftei
Chioveanu Gheorghe
Chiriţescu Dumitru
Ciuplea Ion
Cojocaru Alexandru
Cojocaru Toader
Coman Matei
Comănescu Costache
Costache Georgică
Costache Vasile
Cristea Negoiţă
Crîngu Nicolae
Dascălu Nistor
Dinu Alexandru
Dîrdală Isofache
Dudău Ion
Durlea Niţă
Enache Neculai
Enache Avram
Epure Alecsandru
Gheorghiţă Ion
Gherghe Manea
Gheorghiţă Constantin
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121
123
125
127
129
131
133
135
137
139

Ghibirdic Gheorghe
Hoancă Radu
Iancu Dinu
Iftime Ion
Ilie Grigore
Iordache N. Nicolae
Iordăchescu Ion
Ionescu Ion
Istrate Ion
Lazăr Mărgărit

122
124
126
128
130
132
134
136
138
140

141
143
145

Maftei Ion
Manea Gheorghe
Matei Constantin

147
149
151
153
155
157
159
161
163
165
167
169
171
173
175
177
179
181
183
185
187
189

Meletescu Aristide
Mitrică Mihai
Mînzu V. Ion
Moldoveanu Avram
Năstase Ion
Negoiţă Ion
Neniu Costică
Olaru Nicu
Olaru Ştefan
Olteanu Dobre
Pană Constantin
Pascu Gheorghe
Pavelucă Alexandru
Pavelucă Petru
Pericle Vasile
Petrea Nicu
Popa I. Petre
Puşcoiu V. Meluţă
Preda Pătraşcu
Puşcoi Vasile
Răduţă Petrea
Regeot Arif

142 Lera Neagu
144 Maftei Panait
1436 Mare Nicu
148 Melete Damaschin
150 Militaru Ion
152 Mînzu Ion
154 Moise Avram
156 Negoiţă Cristian
158 Negrea Ion
160 Olaru Dumitru
162 Olaru Radu
164 Olteanu Constantin
166 Panaite I Ştefan
168 Pupălapte Stan
170 Pascu Vasile
172 Pavălucă Constantin
174 Pătraşcu Stan
176 Petre Nicu
178 Popa Şt. Ion
180 Popa Şt. Mihalache
182 Puşcoiu Vasile
184 Pupăză Drăghici
186 Răduţă Gheorghe
188 Roibu C. Costică
190 Robu Constantin
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Ghibirdic Simion
Hrizu Ion
Iacob Gheorghe
Iftime Gheorghe
Ilie Ion
Ilie M. Emil
Iordăchescu S. Toader
Iordăchescu Savu
Ion Gheorghiţă
Jipianu Ion

191
193
195
197
199
201
203
205
207
209
211

Roibu Constantin
Robu Mihalache
Savatin Şerban
Stan Nicolae
Stanciu Ghe. Voicu
Stănică Ion
Stănică Nicolae
Stoica Ion
Stoican I. Nicolae
Şerban Stan
Şerbănoiu Petrică

192
194
196
198
200
202
204
206
208
210
212

Roman Iancu
Savu Florea
Stângaciu Anghel
Stănică Dragomir
Stoian Ilie
Stoica Dumitru
Stoican Gh. Ioan
Şerban Paraschiv
Şerbănoiu Ion
Şerbănoiu Paraschiv
Şerbănoiu Neculai

213
215
217
219
221

Şerbanoiu Petrache
Tăudană Nicolae
Ticu Radu
Târcă Radu
Tîlvăr Gh. Gheorghe

214
216
218
220
222

Ştefănescu Mihai
Teacă Stan
Tîlvăr D. Ion
Tâlvăr Matei
Tîlvar Ion

223
225
227
229
231
323
235
237
239
241
243
245
247
249
251
253
255
257
259

Tîlvăr Maftei
Tîlvăr Stoica
Tîlvăr Nicolae
Toader Bocu
Toma Nicolae
Tudor Leica
Tudorache Ion
Tudor Gheorghe
Ţandără Nicolae
Ţigănuş I. Gheorghe
Ţigănuş B. Petre
Ungureanu Constantin
Ursu Guţă
Ursu Toader
Văcaru Ion
Văcaru Nicolae
Velica Toma
Zarzalin Avram
Zarzalin N. Stanciu

224
226
228
230
232
234
236
238
240
242
244
246
248
250
252
254
256
258
260

Tîrcă Muşat
Tîlvăr Stan
Tîlvar D. Toader
Toderici Grigore
Tomulescu Ion
Toader T Toader
Tudor Toader
Ţandără Ion
Ţandără Ene
Ţarca Radu
Ţigănuş Iordache
Ţigănuş Toma
Ungureanu Ion
Ungureanu Toader
Vasile Arsene
Văcaru Nicolae
Văduva Nicolae
Voicu Toader
Zarzalin Mihai
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261

Zachiu Costică

262

Zarzalin Mihai

263

Zamfir Vasile

264

Zachiu Mitică

Acest tabel cuprinde eroii din satele comunei Gura Caliţei care se găsesc
înscrişi pe plăcile comemorative amenajate la colţurile Eroilor din comună
cât şi în documentele de arhivă.
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Planşa 1. 29 iulie 2010. Grupul de iniţiativă şi sprijin pentru editarea monografiei
comunei Gura-Caliţei. Din faţă către spate şi de la stânga la dreapta:
rândul 1 ● Neculai Pupăză, consilier local, ● Fănică -Voinea Ene,colonel în
rezervă, inginer, scriitor, jurnalist şi specialist în medicină
complementară,
● Săndel Ursu, contabil, ● Corneliu Bălan, inginer proiectant,fost
deputat în PARLAMENTUL ROMANIEI, coautor a monografiei;
rândul 2 ● Ion Nicolae, consilier local, fost primar, ● Titi Olteanu, inginer silvic,
Virginica Toader, director şcoală Gura-Caliţei,● Mihalache
Dumitrache, profesor de istorie,● Mihai Momanu, profesor de
istorie, coautor a monografiei, ● Bîtculescu Dragoş, primar, Duţă
Gică, dr. inginer silvic, ● Raluca Elena, secretar primărie, ● Ioana
Bocu, asistent social, ● Gheorghe Bocu, ofiţer de poliţie, ● Fănel
Buharu, viceprimar;

rândul 3 ● Gheorghiţă Olteanu, inginer silvic, ● Lucian
ălălău,respons.PSI,
● Mihaela Robu, agent agricol, ● Steluţa Alecse,bibliotecar şi
● Mariana Grosu, contabil.
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Planşa nr 2 Vedere de ansamblu a centrului administrativ, economic
şi cultural al localitaţii
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Planşa nr 3. Grupul de iniţiativă şi sprijin,
Sus : în sala Căminului Cultural recent modernizat.
Jos : în faţa localului nou al Primăriei Gura Caliţei.
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Planşa nr 4.

Sus: Biserica nouă din Lacul Baban
Jos: Slujba de sfinţire a bisericii 19 septembrie 2010
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Plansa nr 5 Grija pentru educaţie este pe primul plan
Sus : Şcoala nouă din Gura Caliţei, inaugurată mai 2002
Jos : Şcoala nouă din Lacul Baban, inaugurată ianuarie 1998
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Planşa nr 6. Şcoala asigura educaţie şi cultură
Sus: Preşcolari şi elevi la Şcoala I-IV Poieni, iunie 2010.
Jos : Elevi şi părinţi la sfârşit de an şcolar în satul Raşca
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Planşa nr 7
Sus : Biserica nouă Lacul Baban intr-un cadru natural mirific;
Jos : Catapeteasma noii biserici din Lacul Baban, septembrie 2010,
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Planşa nr. 8 Aspecte de la Sfinţirea bisericii noi Lacul Baban, septembrie 2010,
Sus: Preotul Valeriu Avram alături de IPS Epifanie Norocel,
Arhiepiscop al Buzăului şi Vrancei,
Jos: Preotul Dr. Vasile Gavrilă, fiu strălucit al comunei,
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Planşa nr. 9. Indeletniciri străvechi ale caliţenilor,
Sus : Culesul şi transportul strugurilor din vie; , în toamna anului 2008;
Jos : Prelucrarea strugurilor pentru vin, cu zdrobitorul şi teascul;
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Planşa 10. Industria lemnului o nouă ocupaţie a locuitorilor comunei.
Sus: Dan Pupăză, un întrprinzător de succes din comun. la pupitrul
de comandă al instalaţiilor atelierului său de fabricarea a mobilei.
Jos: Transport de lemne.
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Planşa nr. 11.
Sus: fânul este principala sursă de hrană a animalelor zonei.
Jos: prelucrarea tradiţională a laptelui la stâna Hănţoaia din satul Plopu.

366

Planşa 12. Strunga
Locul în care se mulg oile, la o stăna din comună.

367

Planşa nr. 13 Peisaje încântătoare
Sus : Islazul satului Lacul Baban spre Maga şi Caliţa;
Jos : Satele Lacul Baban, Poieni şi Plopu văzute din dealul Bănculeşti
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Planşa nr. 14
Peisaje încântătoare din Dealul Caliţei
Sus: Tineri, viitorii caliţeni, jos: Cartierul ,, Pe Coastă”
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Planşa 15. Peisaje mirifice din Satul Raşca,
Sus: Vara prin livadă în anul 2010,
Jos: Iarna geroasă a anului 2009,

370

Planşa 16. Râmna, râul ce străbate localitatea, izvorăşte din zona
dealurilor Andreiaşu de Jos şi se varsă în râul Putna. Principalele specii
de peşte care-l populează sunt cleanul şi zvârluga.
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Planşa 17. Peisajele încântătoare ale zonei sunt principalele motive
pentru care comuna este frecvent vizitată de turişti. În imagine,
împrejurimile satului Plopu.
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Planşa 18. Atelajele cu boi vor rămâne în curând doar amintiri.
Sus : Ultima pereche de boi din Raşca aparţine lui Ion Petrea,
Jos : Vara anului 1985, la transportul fânului pe cositură la Peletic,
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Planşa 19. Unul din obiceiurile creştineşti ale oamenilor locului este
acela de a înălţa troiţe – locuri de închinare şi rugăciune. În imagine
troiţa din centrul satului Lacul lui Baban.
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Planşa nr.20 Magazinul sătesc din Gura Caliţei
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Planşa 21.

Inventar cuprinzând documente care atestă existenţa Schitului Peletic (pag.1)
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Planşa nr 22
Inventar cuprinzând documente care atestă existenţa Schitului Peletic (pag.2)

377

Planşa nr.23

HARTA COMUNEI GURA CALITEI
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Planşa nr. 24

Harta Judeţului Vrancea
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INDICE GENERAL
Birnic
Chelar
Clăcaş

Clacă

Davă
Dijmă
Eforie
Embatic
Embaticar
Hotarnic
Hrisov
Hotărnicie
Ispravnic
Logofăt

Loitră
Metoh
Moşnean

Contribuabil
Persoană în îngrijirea căreia se aflau cheile de la o
cămară, pivniţă, etc., administratorul conacului
boieresc.
Ţăran aşezat pe o moşie boierească, domnească
sau manăstirească, care plătea proprietarului în
muncă - clacă, chiria pământului pe care locuia şi
din care se hrănea.
formă caracteristică a rentei feudale constând din
muncă gratuită pe care ţăranul fără pământ era
obligat să o păresteze în folosul stăpânului de
moşie
aşezare geto-dacică întătită
plată obligatorie, în natură , reprezentând a zecea
parte din recoltă, pe care ţăranii o dădeau boierilor,
pentru loturile de pământ primite in folosinţă
instituţie administrativă de utilitate publică cu
funcţii social culturale, din trecut
Arendare a unui teren pe termen foarte lung, în
timpul căruia arendaşul se bucura de dreptul de
posesiune deplină a terenului
Titularul dreptului de embatic
împuternicit de domnie să hotărnicească o moşie
act domnesc care servea ca titlu de proprietate,
document prin care se recunoştea un drept sau un
privilegiu
fixare pe bază de măsurători a hotarelor unei
proprietăţi
dregător care ducea la îndeplinire poruncile
domneşti sau care conducea ca reprezentant al
domnului, un judeţ sau un ţinut
persoană care deţinea titlu de mare dregător în
ierarhia boierilor români, şef al cancelariei
domneşti sau supraveghetor al slugilor de la o
curte boierească
Partea laterală, în formă de scară, a coşului căruţei
schit mic, subordonat unei mănăstiri
mic proprietar rural, şezător la ţară, care-şi cultiva
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Naos
Oca

Ocârmuire
Ocină
Odăjdii
Ot
Paparudă
Paraclis
Patentă
Patentar
Pârloagă
Plasă
Prăjină
a pristăvi
Pronaos
Revizor
şcolar
Sin
Spătar
Stînjen
Stolnic
Sudit
Tulpan
Ursitoare

propriul său pământ. În Moldova se numea răzeş,
ţăran liber.
partea centrală a unei biserici ortodoxe
Unitate de măsură folosită în trecut egală cu 1,75
kg în Tara Românească şi cu 1,291 kg în Moldova;
unitate de măsură a volumului folosită în trecut:
a)pentru lichide egala cu 1,288 l în Tara
Românească şi cu l,52o l în Moldova;
b)pentru cereale, egală cu 1,698 l în Tara
Românească şi cu 1,791 l în Moldova.
organ de conducere, de administraţie, guvern
moşie, proprietate, bucată de pământ moştenită
veşminte bisericeşti, pe care le îmbracă peroţii la
oficierea slujbei religioase
din
străvechi dans ritual de invocare a ploii, însoţit de
cântece şi chiuituri
capelă construită alături de o biserică într-un cimitir
Bir la care este impus un cetăţean pentru comerţul
sau meşteşugul pe care-l exercita.
cel ce plăteşte patentă (o taxa către stat)
teren arabil nelucrat, plin de buruieni
subdiviziune a unui judeţ în vechea împărţire
administrativă a ţării
Unitate de măsură pentru suprafaţă, echivalentă în
Tara Românească cu 200 m
a muri
partea bisericii creştine care precede naosul
inspector care în trecut efectua controlul şcolilor
dintr-un judeţ
fiu
dregător mare la curtea domnească în timpul
feudalismului
Unitate de măsură folosită în trecut pentru
suprafaţă în Tara Românească, care varia în funcţie
de loc şi de timp între 1,96 m pînă la 2,12 m
dregător care avea în grijă masa domnitorului
Supus străin care se bucura de protecţia consulului
său. Se întâlneşte şi cu înţelesul "venit din alt sat"
dar mai rar.
Basma în trei colţuri, cu care femeile îşi acoperă
capul, năframă
fiinţă imaginară despre care se crede că poate
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Vel
Vinărici
Zapciu

hotărâ soarta omului la naştere
mare, precede un titlu sau un rang boieresc în Evul
Mediu în Ţara Românească
dijmă în vin, reprezentând a zecea parte din
recoltă, plătită domniei pentru vie
persoană care avea un grad în armată, echivalent
cu cel de căpitan
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INCHEIERE
Istoria şi viaţa unei localităţi, în cazul de faţă Gura Caliţei, nu pot fi
cuprinse într-o carte şi cei doi autori ai acestei lucrări monografice au spus
doar cât au putut afla din cercetările lor. Cu siguranţă, sunt multe omisiuni
de fapte şi de oameni, care au avut contribuţia lor la derularea
evenimentelor, şi la închegarea acestei colectivităţi de vechi sate româneşti.
Îi rugăm să ne ierte pentru aceste omisiuni. Sperăm ca modesta noastră
lucrare să dea un imbold altor cercetători, care pornind de aici să studieze
cu competenţă şi dragoste şi să ducă mai profund şi mai departe studiul
monografic al comunei.

În faţa primăriei la ultima discuţie asupra monografiei
29 iulie 2010
Aşezată într-o depresiune intracolinară, comuna Gura Caliţei cu
satele sale componente, pare oarecum dezavantajată de slaba fertilitate a
solului şi de relativa izolare a sa faţă de celelalte localităţi, fapt care explică
şi atestarea sa documentară târzie. Cu toate acestea, cineva acolo sus
iubeşte această comună. Iată şi câteva dovezi: după 1989 s-a asfaltat
drumul judeţean Dumbrăveni – Gura Caliţei; s-au construit localuri noi
pentru toate şcolile din comună, 6 la număr, fiind singura comună din judeţ
cu toate localurile de şcoală noi; s-au construit două biserici falnice de tip
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urban, iar în prezent este în plină derulare un proiect de amenajare a râului
Râmna, pe o perioadă de 5 ani, pentru a asigura stabilitatea terenului şi a
preveni eventuale alunecări de teren. Toate acestea ar putea contribui la
valorificarea veleităţilor turistice ale comunei, semnalate de renumitul
profesor Emil Giurgea în cartea sa „Vrancea – ghid turistic”, cu condiţia să
existe drumuri corespunzătoare, adică o infrastructură adecvată, având în
vedere peisajele minunate de care dispune. Sigur că toate acestea, s-au
realizat de către unii oameni, o parte din ei fii ai comunei, cu mare
dragoste faţă de aceste meleaguri.
Pe planul resurselor umane, amintim faptul, că doi fii ai comunei,
ing. Bălan Corneliu şi economistul Dîrdală Irimia, au fost deputaţi în
Parlamentul României la care se adaugă şi dr. Udrea Florian, medicul
comunei, ales şi el deputat. Aminteam de asemenea la istoria
învăţământului, că 7 cadre didactice din comună au fost promovate
inspectori şcolari după 1989, fapt care demostrează buna pregătire de
specialitate şi psihopedagogică a acestora, recunoscută pe plan judeţean.
Având în vedere că în ultimii ani, s-au construit multe vile elegante
de către tinerii plecaţi în străinătate şi luând în considerare frumoasele
peisaje din comună, precum şi îmbunătăţirea infrastructurii, anticipăm
transformarea unora dintre sate în adevărate sate de vacanţă. Dacă avem
în vedere aerul curat, nepoluat, emanat de pădurea de conifere din
apropierea satului Gura Caliţei şi apropierea de reşedinţa judeţului, Focşani,
comuna ar putea deveni o atracţie turistică pentru locuitorii acestui oraş.
Este de datoria instituţiilor de bază ale comunei: primăria, şcoala,
biserica, dispensarul uman, dispensarul veterinar şi a celor care le conduc
să-şi unească eforturile pentru ca aceste deziderate să devină realitate.

AŞA SĂ NE AJUTE DUMNEZEU !
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