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 În memoria bunilor și străbunilor noștri, care au dus greul 

vremurilor; 
 În memoria eroilor comunei noastre, Săgeata, care s-au 

jertfit pentru păstrarea identității naționale și a integrității 
teritoriale,  

 În memoria eroilor care au luptat în revoltele interne, 
pentru obținerea drepturilor cetățenești.  

 În memoria tuturor fiilor comunei Săgeata, care prin 
valoarea lor (morală, științifică, economică, artistică, sportivă, 
etc.), au ridicat prestigiul comunei Săgeata la nivel județean, 
național și chiar internațional. 



MIRCEA IORDACHE                                      CONSTANTIN ALECSE 
 
 

 
 

SĂGEATA 

ZBOR PRIN VREMURI 

PAGINI MONOGRAFICE 



 
               Zbor prin vremuri 
 
Viitorul nu poate fi rupt de trecut și prezent, 
E continuitate – eternitate cu pas emergent, 
Suntem efemeri, zburători prin vremuri, 
Trăim doar momente, poate, lacrimi de nori.  
 
Străbunii, bunii, părinții, au avut mult alean, 
Astăzi, să îi slăvim că ne-au păstrat ca neam! 
Nouă ne revine menirea pentru continuitate, 
Ca urmașii să-i creștem în pace și demnitate.  
 
Urmașii, urmașilor, urmașilor noștri, să poată  
A păstra neamul  nostru pe a timpului roată. 
Să le lăsăm o zestre, cu ai credinței sâmburi, 
Să poarte Săgeata, în „Zbor prin vremuri!” 
 
          Mircea Iordache 
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CUVÂNT ÎNAINTE 

Pr. Protopop Constantin ALECSE 

 

       În 2013 se lansa cu mult succes 
"Monografia satului Dâmbroca - Curcubeu 
peste timp", rodul muncii asidue a d-lui 
ing. prof. Mircea Iordache. Apariția acelei 
lucrări a fost o necesitate. Așa a simțit 
autorul, născut  în Satul Dâmbroca, și un 
bun cunoscător al locuitorilor satului natal, 
al evenimentelor și greutăților acelui sat, 
începând cu  perioada interbelică, vremu-
rile triste ale comunismului și mai apoi 
schimbările din 1989 până astăzi. 

        Monograful satului, în urma cercetărilor la fața locului și a 
interviurilor cu localnicii, a reușit ca lucrarea sa de pionierat 
"Monografia satului Dâmbroca” să devină ca o lucrare de referință 
și pentru celelalte sate din Bărăganul liniei Buzău-Săgeata-Banița. 
Acum aproape 2 ani, dl. ing. Mircea Iordache mi-a împărtășit 
vestea că Primăria Comunei Săgeata l-a abordat personal cu 
rugămintea de a se implica în tipărirea unei Monografii a Comunei 
Săgeata. Nici că ar fi fost posibil să se găsească o altă persoană 
mai competentă, și cu o vădită experiență, de a întocmi o nouă 
lucrare, o lucrare mult mai complexă, o monografie a unei întregi 
comune, „SĂGEATA, ZBOR PRIN VREMURI, PAG. MONOGRAFICE”.  
L-am felicitat. Mi-am imaginat cât de greu va fi jugul pe care de 
bună-voie l-a acceptat. Se angaja la o lucrare de loc ușoară. L-am 
încurajat bine, știind că numai domnia sa, bine știind, cu dedicație 
și sârg, va reuși să înfăptuiască o asemenea lucrare extrem de 
diversă ca teme, conținut, întindere (număr de pagini), 
profunzimea cercetării şi a cunoașterii așezărilor și sătenilor. 
Lucrarea este acum „gata de tipar”. Monografia de față este 
rezultatul unei activități de cercetare, la fața locului, mai bine de 
un an de zile, cu normă întreagă, zi de zi. O cercetare cu sudoare, 
cu dăruire, cu dragoste de semeni, în care sunt punctate rolul 
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agriculturii, educației, al culturii și tradițiilor populare ale 
cetățenilor din toate satele amintite. Temeinicia acestei lucrări 
trebuie punctată, fiind un produs al documentelor argumentate cu 
statistici importante din arhivele instituțiilor publice ale satelor, cu 
interviuri cu unii oamenii de seamă ai satului, oratori născuți și cu  
profund simț al umorului, unii octogenari și nonagenari, martori 
oculari ai acelor vremuri, cu vechi cântece românești și tradiții 
legate de toate etapele vieții omenești, cu specifice caracteristici 
lingvistice, port, textile, broderii, mobilier, ceramică și alte obiecte 
etnografice. Fotografiile vechi completează broderia lucrării, 
oferind cititorului o imagine completă și interesantă privind viața 
satelor amintite. 
Împărtășesc întru totul gândurile autorului lucrării care se 
mărturisește de la început că s-a simțit onorat de propunerea de a 
fi autorul unei asemenea lucrări de referință, dar a fost și foarte 
îngrijorat fiindcă știa prea bine sacrificiile personale, la vârstă 
octogenară, ce muncă minuțioasă de documentare avea să 
presteze, în cercetarea minuțioasă în primul rând a arhivelor 
primărie și bisericilor satelor amintite, apoi lucrările de referință 
ale altor monografi buzoieni, diferite schițe, hârți, fotografii, etc.  
 În final, autorul respiră ușurat, punând punctul pe „i”: 
„Oricum, analizând lucrarea, consider că e o carte bună, care 
descrie trecutul și prezentul comunei Săgeata și care poate fi un 
frumos ghid pentru viitorii monografi ai acestor plaiuri Mirifice”. 
  Cartea de față rămâne deci chezășia viitorului, pentru 
generațiile care vor veni după noi. Informațiile cuprinse în acest 
„document istoric” vor deveni obiectul studiilor de cercetare, 
pentru generațiile viitoare, și zid de apărare și prezervare în timp, 
într-o societate în care stilul de viață, și cadrul socio-politic, 
globalist, este într-o perpetuă schimbare. 
Așadar, iată că plănuirile incipiente, după un an și mai bine de 
muncă asiduă a d-lui ing. Iordache, acum dau roadele muncii, 
vrednice de toată admirația.  
  În încheiere, împărtășind gândurile cititorilor, se cuvine să-i 
mulțumim autorului, ing. Mircea Iordache, și autorităților 
primăriei, care au făcut posibilă apariția acestei monografii, într-un 
glas să rostim cuvintele scripturistice că: „Vrednic este lucrătorul 
de plata sa”. Monografia „Săgeata - Zbor Prin Vremuri - Pagini 
Monografice”, are o expunere binemeritată în virtual - 
www.comunasageata.com. Pentru corecturi și eventuale  
completări, la ediția virtuală, sunteți rugați să contactați 
administratorul site-ului  
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  Ca  slujitor al bisericii drept măritoare, sub oblăduirea 
căreia s-au aflat moșii și strămoșii acestor plaiuri, Îl rugăm pe 
Bunul Dumnezeu să reverse har și pace din plinătatea Harului cel 
Veșnic al Preasfintei Treimi spre sănătate, ajutor și mântuire, 
tuturor viețuitorilor satelor comunei Săgeata, iar celor plecați la 
veșnicie să le facă odihnă în corturile drepților, în Împărăția Sa cea 
Cerească.  
 Pr. Protopop Constantin Alecse (fiu al Comunei Săgeata) 
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CUVÂNT DE RECUNOȘTINȚĂ. 
(Mircea Iordache) 

 

 Cuvine-se să mulțumesc, în mod deosebit, sponsorului, 
Părintele Protopop Constantin Alecse, pentru mărinimia 
sponsorizării, cât și pentru dragostea pătimașă ce o poartă satului 
natal Dâmbroca, dar și satului Săgeata (satul natal al mamei Prea 
Cucerniciei Sale, Anica Alexe).  
 

 
Inginer Ion Anton 

 

     Mulțumesc din suflet D-lui Inginer Ion 
Anton, pentru atașamentul față de acest 
proiect monografic, sponsorizându-l cu o 
sumă importantă. Domnul inginer este un 
apropiat de suflet al subsemnatului, un 
inginer chimist foarte valoros, care a 
funcționat ca director în profilul profesiei, în 
țară și în mod deosebit în Iași, pentru a fi 
mai aproape de comuna natală, Hermeziu, 
din județul Iași. 
www.ion-anton.com  

 Cuvine-se să mulțumesc domnului Primar al comunei 
Săgeata, pentru ideea de realizare a cărții și pentru strădania de 
a-mi asigura bune condiții de cazare pentru investigații.  
 Mulțumesc mult preoților din satele comunei  Săgeata, 
pentru sprijinirea investigațiilor în biserici (Pc. Pr. Adăscăliței 
Iulian, Pc. Pr. Gheorghe Ion, Pc. Pr. Ene Florentin, Pc. Pr. Apostoiu 
Daniel, Pc. Pr. Popa Adrian, Pc. Pr. Niculescu Adrian). 
 Adresez și în această filă mulțumiri colaboratorilor care sunt 
cuprinși pe panoul de la paginile de titlu. 
 Ție, cititorule,  îți dedic această carte și îți urez ca bunul 
Dumnezeu să te binecuvânteze cu sănătate, cinste, hărnicie, 
înțelepciune și credință în Dumnezeu!    
 

„Orice har are și o favoare, dar nu orice favoare e har, 
De la un prieten se primește har prin faptă și cuvânt, 
Orice favoare primită de la el este ca un sfânt dar, 
Căci prietenia este întreținută de harul Duhului Sfânt” MI 

 
  Cu deosebită stimă....  Mircea Iordache 
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CUVÂNTUL AUTORULUI 

Mircea IORDACHE 

 

      Am căutat comorile trăirilor, de-a 
lungul vremurilor, pe aceste meleaguri 
binecuvântate de Dumnezeu, ale 
comunei Săgeata, să le cuprind în carte 
și, într-o măsură, cred că le-am găsit. 
     Nu am pretenția că am cuprins toate 
aspectele, și nu încerc să mă justific, am 
făcut și eu ce am putut, în funcție de 
ceea ce am obținut: de la binevoitorii 
colaboratori1 în  sprijinirea documentării; 
din cărțile care cuprind 

referiri monografice2 la comuna Săgeata; și din investigații 
personale, timp de o lună de zile, în satele comunei Săgeata. 
 O „vorbă” a  scriitorului buzoian, profesor Gheorghe Petcu, 
suna cam așa: „Unii au făcut ceva și au mai greşit, alții n-au făcut 
nimic și le-a reuşit perfect.” 
 Deși am mai precizat colaboratorii principali,, le mulțumesc 
mult și în acest cuvânt al meu, că fără ei cartea ar fi fost mult mai 
săracă. Mulțumesc, în mod deosebit:  domnului prof. univ. dr. 
Gheorghe Calcan; domnului prof. univ. dr. Florea Oprea, pentru 
unele documente și pentru  consiliere. De asemeni, mulțumesc 
doamnei profesoare Constanța Albu pentru  multele amintiri 
frumoase, aduse cărții. Mulțumesc conducerii  școlii Săgeata, și 
domnului profesor Nicu Toma, pentru documentele statistice 
oferite. Mulțumesc personalului primăriei, în primul rând domnului 
dr. Sorin Tănase, pentru condițiile asigurate,  pentru colaborare și, 
nu în ultimul rând, preoților celor șase biserici ale comunei și 
părintelui Florin Stanciu. Să trec de aceste aspecte introductive și 
să precizez ce am vrut și ce-am putut: 
 Am vrut să cuprind într-o mai mare extensie cele 12 
capitole de bază, și în mod deosebit capitolele: Istoric; Geografic; 
Habitatul; Dezvoltarea Socio-Economică; Instituțiile; Activitatea 
Culturală-Artistică și Sportivă; Fiii comunei, dar m-am lovit de 
unele obstacole, pe care nu le-am putut trece: Cartea nu mi-a 
permis o mai mare extensie, că și așa, cu 768 de pagini,  este 
foarte voluminoasă.  Anumite documente primite au fost nelizibile, 

 
1 Colaboratorii principali sunt menționați în paginile de început ale cărții 
2 A se vedea la bibliografie 
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spre exemplu unele documente monografice xeroxate; Multe 
documente venite din teritoriu au fost sub formă de imagini JPG, și 
a trebuit să le rescriu în Word,  cuvânt cu cuvânt, ceea ce mi-a 
îngreunat munca și a prelungit timpul de tehnoredactare. 
 Nu am avut suficientă documentare la unele dintre capitole. 
Ar fi trebuit ca în fiecare sat să fi avut un însoțitor, bun cunoscător 
al întregii vieți a satului său, care să mă fi condus pe traseu.  
 Eventualilor cititori ai acestei cărți monografice „Săgeata – 
Zbor prin vremuri – Pagini Monografice”, le doresc, mai înainte de 
toate, sănătate și îi rog să fie  înțelegători dacă constată anumite 
lipsuri și dacă nu se regăsesc în carte. Știu că fiecare cititor va 
căuta, în primul rând, dacă despre el, sau despre apropiații lui se 
spune ceva laudativ, ceea ce nu e chiar rău, dar le-aș recomanda 
să dea importanță istoricului, cu strămoșii, moșii și  bunicii lor, că 
de acolo vine înțelepciunea viitorului. Și le-aș mai recomanda să 
privească asupra dezvoltării trecute și asupra nivelului de 
perfecționare al tehnologiilor și mijloacelor existențiale. 
  Această carte este o închinăciune pentru înaintașii 
meleagurilor comunei Săgeata, care au luptat eroic pentru 
păstrarea hotarelor țării. Este dedicată: personalităților comunei, 
care au adus faimă meleagurilor natale; personalităților satelor pe 
domenii de activitate, pentru contribuția la dezvoltarea vieții 
materiale și spirituale; părinților mei, că au avut o viață cinstită și 
devotată țării și oamenilor, cu multă credință în Dumnezeu, 
constituind modele demne de urmat pentru urmași. 
 

 
 

„Cărțile-s doar o treaptă în procesul cunoașterii, 
Adevărata experiență filosofică este în practică, 
Adică prin cugetarea și formarea opiniei proprii, 
Despre lume în genere, chiar și cu opinie biblică.” 
 
     Mircea Iordache 
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INTRODUCERE 
LOCUL COMUNEI SĂGEATA 

 
A.- LOCUL ROMÂNIEI PE GLOB 

 
Longitudine: 20 ° 15 ' E 
Latitudine:    48 ° 26 ' N 
21º:13’̀ E,  la Timișoara  -       29º:40’ E, la  Sulina                                                                                  
43º:39’ N, la  Zimnicea   -     47º:56’ N, la Sighetu-Marmației 
 

 
Locul României pe Globul Pământesc 
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Harta României 

 

  
Steagul Stema 

 
SIMBOLURILE NAŢIONALE 
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    IMNUL ROMÂNIEI 
        (Versuri de Andrei Mureșan) 
 
Deșteaptă-te române din somnul cel de moarte,  
În care te-adânciră barbarii de tirani,  
Acum, ori niciodată, croiește-ți altă soarte,  
La care să se-nchine și cruzii tăi dușmani! 
 
Acum, ori niciodată, să dăm dovezi la lume  
Că-n aste mâni mai curge un sânge de roman,  
Și că-n a noastre piepturi păstrăm cu fală-un nume,  
Triumfător în lupte, un nume de Traian!  
 
Înalță-ți lata frunte și caută-n giur de tine,  
Cum stau ca brazi în munte voinici sute de mii!  
Un glas ei mai așteaptă și sar ca lupi în stâne,  
Bătrâni, bărbați, juni, tineri, din munți și din câmpii.  
 
Priviți, mărețe umbre, Mihai, Ștefan, Corvine,  
Româna națiune, ai voștri strănepoți,  
Cu brațele armate, cu focul vostru-n vine,  
"Viața-n libertate ori moarte" strigă toți!  

 
Pre voi vă nimiciră a pizmei răutate 
Şi oarba neunire la Milcov şi Carpați! 
Dar noi, pătrunși la suflet de sfânta libertate, 
Jurăm că vom da mâna, să fim pururea fraţi! 
 
O mamă văduvită de la Mihai cel Mare 
Pretinde de la fii-şi azi mână d-ajutori, 
Şi blastămă cu lacrimi în ochi pe orișicare, 
În astfel de pericol s-ar face vânzători! 
 
De fulgere să piară, de trăsnet şi pucioasă, 
Oricare s-ar retrage din gloriosul loc, 
Când patria sau mama, cu inimă duioasă, 
Va cere ca să trecem prin sabie şi foc! 
 
N-ajunse iataganul barbarei semilune, 
A cărui plăgi fatale şi azi le mai simţim; 
Acum se vâră cnuta în vetrele străbune, 
Dar martor ne e Domnul că vii nu o primim! 
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N-ajunse despotismul cu-ntreaga lui orbie, 
Al cărui jug din seculi ca vitele-l purtăm ; 
Acum se-ncearcă cruzii, în oarba lor trufie, 
Să ne răpească limba, dar morţi numai o dăm! 
 
Români din patru unghiuri, acum ori niciodată 
Uniți-vă în cuget, uniți-vă-n simțiri! 
Strigați în lumea largă că Dunărea-i furată 
Prin intrigă şi silă, viclene uneltiri! 
 
Preoţi, cu cruce-n frunte! căci oastea e creștină, 
Deviza-i libertate şi scopul ei preasfânt. 
Murim mai bine-n luptă, cu glorie deplină, 
Decât să fim sclavi iarăşi în vechiul nost' pământ! 
 

           Ridică-te române!  
(Propunere de variantă nouă, 4 strofe) 
 
Ridică-te române la lupta pentru viaţă 
Şi propăşirea ţării în Europa Mare! 
Poţi face România să prindă-o nouă faţă, 
Iar numele să-ţi poarte embleme planetare! 
 
Alungă ceaţa densă ce-ar obloni iubirea, 
Alege judecata care sfinţeşte glia, 
Înalţă tricolorul să-l vada omenirea 
Şi strigă cu putere: Trăiasca România! 
 
Că suveranitatea stă în sacrificii mari, 
Hai, să pornim la lupta ieşirii din nevoi, 
Să nu ne vindem viaţa la ginte de barbari 
Şi, pentru asta, frate, războiul e în noi! 
 
Şi nu uita străbunii, căci s-au jertfit în lupte, 
Să lase ţara-ntreagă pentru ai lor nepoţi, 
Din pilda lor învaţă să duci patria-n frunte, 
Cu dușmanii te luptă şi cu vicleni despoți! 
 
Iar mai presus de toate pe treptele lumești 
Să ai  în stema tării, cu vultur, bour, leu, 
Simbolurile sfinte, pe care le cinstești, 
O cruce şi un scut, credinţa-n Dumnezeu. 
                   Mircea Iordache 
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B. LOCUL JUDEŢULUI BUZĂU ÎN ROMÂNIA 
 

 Buzăul e un judeţ situat în sud-estul României. Se 
învecinează la nord-vest cu județele: Braşov şi Covasna, la vest 
cu Prahova, la sud cu Ialomița, la est cu Brăila  şi la nord-est 
cu Vrancea 

 
- Suprafaţă -  6.103 km² 
   
1. Populaţia Judeţului Buzău (2005) - 495,325 

locuitori 
- Densitate    - 81 loc./km² 
- Locul după populaţie  – 17 
- Prefix telefonic   – 38 
 
2. Diviziuni administrative 

Judeţul este compus din: 2 municipii, 3 oraşe şi 82 comune (2006) 
2. 1. Municipii: 
 Buzău – reşedinţa judeţului, 
 Râmnicu Sărat 
2. 2. Oraşe: 
 Nehoiu 
 Pătârlagele (din 2006) 
 Pogoanele 
2. 3. Comune: 
 Amaru, Bălăceanu, Balta Albă, Beceni, Berca, Bisoca, 

Blăjani, Boldu, Bozioru, Brădeanu, Brăeşti, Breaza, Buda, C.A. 
Rosetti, Calvini, Căneşti, Cătina, Cernăteşti, Chiliile, Chiojdu, 
Cilibia, Cislău, Cochirleanca, Colţi, Costeşti, Cozieni, Florica, 
Gălbinaşi, Gherăseni, Ghergheasa, Glodeanu Sărat, Glodeanu-
Siliştea, Grebănu, Gura Teghii, Largu, Lopătari, Luciu. Măgura, 
Mărăcineni, Mărgăriteşti, Mânzăleşti, Merei, Mihăileşti, Movila 
Banului, Murgeşti, Năeni, Odăile, Padina, Pardoşi, Pănătău, 
Pârscov, Pietroasele, Podgoria, Poşta Câlnău, Puieşti, Racoviţeni, 
Râmnicelu, Robeasca, Ruşeţu, Săgeata, Săhăteni, Săpoca, 
Săruleşti, Scorţoasa, Scutelnici, Siriu, Smeeni, Stâlpu, Tisău, 
Topliceni, Țintești, Ulmeni, Unguriu, Vadu Paşii, Valea Râmnicului, 
Valea Salciei, Vâlcelele, Verneşti, Vintilă Vodă, Vipereşti, Zărneşti, 
Ziduri. 
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Vechea stemă a jud. Buzău Noua Stemă a jud. Buzău 

SIMBOLURILE JUDEȚULUI BUZĂU 
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C.- LOCUL COMUNEI SĂGEATA 
ÎN JUDEȚUL BUZĂU 

 
 

Stema comunei Săgeata, 
propusă de Mircea Iordache 

Cod poştal: 127525 
Telefon:      0238-581168 
Suprafaţă : 10200 ha 
Sate aparţinătoare : Săgeata, 
Baniţa, Beilic, Borduşani, 
Dâmbroca, Găvăneşti,Moviliţa 
Coordonate:  45° 6′ 0″ N, -
26° 59′ 0″ E 
Înfiinţare    – 1865 
Populaţie(2002):  5.483 loc. 
Baniţa        429 
Beilic          448 
Borduşani     443 
Dâmbroca            1.324 
Găvăneşti             1.241 
Moviliţa        22 
Săgeata                1.576 
 

1. Localizare 
Săgeata este o comună mare, aşezată în partea de câmp a 

judeţului Buzău, la o  distanţă de 17,3 km de oraşul Buzău şi 26 
km de ultimele cute ale munților Carpaţi. 

Toate satele sunt aşezate în lungul aceleaşi șosele, pe malul 
stâng al râului Buzău. În unele părţi, apropierea de râu ajunge la 
7-8 m, distanţa medie fiind de 400 m. 
2. Etimologie 

Numele comunei vine de la Stan Săgeată, un mocan care s-
a oprit cu turmele lui de oi în păşunile înalte care erau în acea 
vreme. 

În primăvara anului 1812, apele râului Buzău cresc şi se 
revarsă. Stan Săgeată alege să se mute pe malul stâng al râului, 
care era mai înalt şi apele nu pătrunseră aşa tare. 
3. Istoric 

În anul 1837, se adunaseră la un loc 40 de familii, care 
trăiau în bordeie. În anul 1855, Alexandru Bagdat împarte moșia 
în două, dăruind-o celor doi moștenitori ai săi, Toma Bagdat și 
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Kaltz Bagdat, formându-se două sate: Săgeata de sus și Săgeata 
de jos.  

Fiind așezată pe malul opus al Buzăului, față de drumul care 
duce de la Bucureşti prin Buzău spre Brăila, Săgeata a fost 
întrebuințată ca punct strategic de armatele rusești, împotriva 
turcilor. Astfel în timpul războiului ruso-turc din anii 1806-1812, 
satele Săgeata și Beilic au fost devastate de mai multe ori.  

În anul 1809 generalul Essen a fortificat-o, tabăra militară 
fiind condusă apoi de generalul Langeron.  

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna Săgeata făcea 
parte din plasa Câmpul a judeţului Buzău și era formată din satele 
Beilic, Coiteasca, Dâmbroca, Plevna, Săgeata de Jos, Săgeata de 
Sus (reședința) și Șeineasca, având în total 1490 de locuitori.  

În comună funcționau o școală cu 41 de elevi în Săgeata de 
Sus și 2 biserici la Beilic și Săgeata de Sus. Pe teritoriul actual al 
comunei Săgeata, în aceeași plasă, mai era atunci organizată și 
comuna Găvănești, formată din cătunele Movilița și Găvănești, cu 
1080 de locuitori ce trăiau în 231 de case. În comuna Găvănești 
funcționau o școală cu 36 de elevi (dintre care 2 fete) și o biserică 
clădită de episcopul Chesarie al Buzăului în 1844. 

În 1925, comuna făcea parte din plasa Câlnău a aceluiași 
județ, era formată din satele Beilicu, Borduşani-Coiteasca, Săgeata 
de Jos, Săgeata de Sus și Șeineasca, după ce satul Dâmbroca a 
fost transferat la comuna Scurtești.  

Comuna Găvănești era tot atunci în aceeași plasă, și avea 
satele Banița, Găvănești și Movilița, cu 1959 de locuitori. 

În 1950, comunele Găvănești și Săgeata au fost incluse în 
raionul Buzău al regiunii Buzău și apoi (după 1952) al regiunii 
Ploiești.  

În 1968, reforma administrativă a dus la desființarea 
comunei Găvănești și includerea ei în comuna Săgeata, care a fost 
rearondată județului Buzău, reînființat; tot atunci, satele Săgeata 
de Jos și Săgeata de Sus au fost unite în satul Săgeata, satul 
Șeineasca a fost inclus în satul Beilic, iar satul Dâmbroca a revenit 
la comuna Săgeata din 1950. 

 
  „Pe această planetă, orice om este liber... Dar sufletul 

fiecăruia îşi are rădăcinile adânc înfipte în tărâmul natal, singurul 
loc care dă sens cuvântului "acasă".”  

      Cornelia Georgescu 
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CAPIT. I– CADRUL ISTORIC  
 

I.1.- ISTORICUL SATELOR  
COMUNEI SĂGEATA 

 
A.- ISTORICUL SATULUI SĂGEATA 

 
ISTORICUL AȘEZĂRII 

(Prof. univ. dr. Florea Oprea – arhivist - Arhivele Statului - 
Scurtă istorie) 

a.- Legenda apariției satului Săgeata 
 

Satul Săgeata este singurul din România care poartă un 
nume atât de impunător. O legendă, transmisă din generație în 
generație, ne spune că satul a fost întemeiat de mocanul Stan 
Săgeată care, conducându-și turma de oi la păscut pe malul drept 
al râului Buzău, s-a așezat definitiv cu oamenii săi în zona numită 
de localnici Cotu Băcanului. Denumirea „Cotu” definea o schimbare 
bruscă de direcție a cursului râului (vezi și Cotu Ciorii).  

Legenda despre Stan Săgeată se confirmă istoric prin mai 
multe dovezi: 

1.- În primul rând, peregrinarea sistematică a mocanilor cu 
mari turme de oi pentru căutarea de noi pășuni este cunoscută în 
istorie sub numele de transhumanță. În acest sens, mocanii, din 
Mărginimea Sibiului, din Țara Bârsei și de la Întorsura Buzăului, 
aveau mari turme de oi pe care le pășteau pe durata verii în locurile 
de baștină, iar la sfârșitul verii le conduceau pentru iernat în 
Dobrogea, unde clima era mai blândă și existau întinse pășuni care 
asigurau hrănirea animalelor. Trecerea peste Dunăre se făcea cu 
bacul pe la Brăila și Hârșova.  Calendarul plecării „la iernat” era 
până la 30 septembrie, adică până la echinocțiul de toamnă care 
marca trecerea de la anotimpul cald la cel rece. Este mai mult decât 
probabil că Stan Săgeată făcea parte din grupul de mocani care 
țineau drumul pe valea Buzăului spre Brăila unde, la locul numit de 
turci Ghecet (= „Trecere”) traversau Dunărea cu bacul și ajungeau 
în Dobrogea cu întreaga turmă, cu câinii, cu echipa de ciobani și 
proviziile necesare. Iată cum descrie un urmaș al mocanilor 
transilvani transhumanța practicată de părinții săi din Săliștea 
Sibiului și trăită de el în copilărie: „Creșteau oi; primăvara, vara și 
toamna le pășteau pe munții Săliștii, iar spre sfârșitul toamnei și pe 
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iarnă, coborau turma lor de oi, la care adăugau și alte turme ale 
unor săteni, spre Dunăre, ca să ierneze ori în Dobrogea, pe atunci 
turcească, ori să treacă mult mai departe în Crimeea, ba și-n 
Caucaz, pe unde erau pășuni bogate și cald, iar stăpânitorii acelor 
locuri, turci sau tătari, le îngăduiau, trăgând folos din pășunat. <...> 
 Mămica mi-a lămurit că în primăvară, când fată oile, pașa 
respectiv își trimitea oamenii săi, care alegeau cam 10 la sută din 
mielușeii cu blana mai frumoasă și mai grași. Uneori ei cereau și oi 
sau brânză.”1 După achitarea datoriei către stăpânii locului mocanii 
se întorceau primăvara acasă cu turmele lor. Această practică era 
urmată anual din vremuri străvechi. Un cercetător al fenomenului 
ne spune că „În acest sens grăitoare sunt, printre altele, 
regulamentele otomane vamale ale orașelor din Dobrogea (1520-
1566) care atestă prezența anuală a unor turme din Transilvania și 
din Subcarpații Olteniei pentru a ierna în zona bălților și ostroavelor 
Dunării sau pe malul drept al fluviului. Către sfârșitul secolului al 
XVIII-lea și începutul secolului al XIX-lea transhumanța va atinge 
apogeul”.2 

Pentru o călătorie atât de lungă mocanii și turmele lor aveau 
locuri tradiționale de popas pe lângă ape, unde își adăpau oile și 
rezolvau problemele de igienă personală. Aceste locuri erau folosite 
contra unei taxe locale sau erau cumpărate și gospodărite în mod 
permanent de familia unui mocan care devenea gazdă de popas 
pentru rudele și prietenii săi. Un asemenea loc de popas a fost, 
probabil, și Cotu Băcanului în care s-a oprit Stan Săgeată și oamenii 
săi și, unde s-a așezat până la urmă definitiv.  

Momentul așezării mocanului Stan Săgeată la Cotu Băcanului 
nu este dovedit, deocamdată, dar evenimentul s-a petrecut cu 
siguranță pe la sfârșitul secolului al XVIII-lea. Astfel, pe harta 
militară întocmită de austrieci în anii 1790-17913 apare denumirea 
germană Satzata, în mod evident Săgeata, în dreptul unei movile 
din zona Cotu Băcanului. 

Este prima confirmare documentară a locului unde s-a așezat 
Stan Săgeată și oamenii săi, dar consemnările documentare apar, 
de regulă, cu mare întârziere față de data reală a evenimentelor 

 
1 - Arhivele Naționale, Fond Constantin Tomescu (1919-1974), „Jurnal din viața 
mea”.  
2 - Gh. Iordache, Ocupații tradiționale pe teritoriul României, vol. II, Craiova, 1986, 
pp. 21-22. 
3 - F. Specht, Militairische Karte der Kleinen oder Österreichischen und Grossen 
Wallachei ...[Harta militară a Valahiei Mici sau Austriece și a Valahiei Mari], Vienna, 
1790-1791, Foaia 96, București, Biblioteca Academiei Române. 
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istorice. Movila Săgeata este poziționată de topograful austriac pe 
malul stâng al râului dar localnicii știu că această movilă este pe 
malul drept și ea nu poate fi confundată cu movila, aflată pe drumul 
spre Beilic, care apare și ea pe această hartă. Este mai mult decât 
probabil că în primă formulă de locuire Săgeata a fost un „loc izolat 
și târlă”, după cum se exprima situația în epocă. În mod treptat 
așezarea a devenit cătun aparținător de satul Gălbinași, aflat în 
apropiere. 

 

 
Harta militară austriacă din anii 1790-1791 (detaliu). 

 
În acest sens, stau mărturie situații de proprietate a unor 

săgețeni în moșia Gălbinași și a unor locuitori din Gălbinași în moșia 
Săgeata.4 Este limpede că mutarea satului Săgeata pe malul opus 
al râului – cum vom vedea ceva mai departe - nu a desființat 
drepturile de moștenire ale urmașilor rezultați din familii mixte de 
tineri provenind din cele două sate. 

În zona noastră de interes mai apar pe această hartă și satele 
Beilic și Găvănești pe malul stâng și Cilibia pe malul drept. 

2.- O altă dovadă istorică a poziției satului Săgeata pe malul 
drept al Buzăului, aproape de satul Gălbinași, o aduce o cronică în 

 
4 - Cunosc situații concrete din anii 1950-1960, cu nume de oameni din Săgeata care 
aveau terenuri agricole în moșia Gălbinași și cu nume de oameni din Săgeata care 
lucrau „în dijmă” terenuri de pe moșia Săgeata ce aparțineau unor locuitori din 
Gălbinași. De altfel, fostul președinte al CAP Săgeata, Nicu Albu, îmi spunea că o 
parte din terenul agricol gestionat de unitatea agricolă pe care o conducea se afla 
„în Cotu Băcanului”. (comunicare personală).  
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care se prezintă informații din luna mai, 1807, când turcii încearcă 
să-l prindă pe voievodul Constantin Ipsilanti fugit din București spre 
Focșani în timpul războiului ruso-turc, recent început în acea vreme: 
„1807 Maiu 19, duminică, a fugit Ipsilant din București <...> având 
cu el pe prietenul său Radofinix și pe curtesanii lui și toate 
calabalâcurile și, a luat drumul spre Focșani și a dormit sara la 
Afumați, a doua zi, luni, la Urziceni, marți seara la 21 maiu a sosit 
la Buzău și aflând râul revărsat și-a propus să rămâe acolo, 
Radofinix însă l-a nevoit să treacă râul fără să peardă un moment 
și să iea drumul către Focșani, pentru orice  întâmplare; deci la 21, 
în  revărsatul zorilor, cu multă ostineală și primejdie a trecut râul și 
miercuri, maiu 22, seara, a sosit la Focșanii Valahiei, găzduind la 
Isprăvnicie. În aceeași mercuri, de dimineață, a sosit în iuțeală la 
Buzău Ibrahim Nazir, cu Ghiaur Hasan și cu armată îndeajunsă, ca 
la 2.000, după cum spun într-adins ca să prindă pe Ipsilant și 
neaflându-l au ucis câțiva din localnici, până la 230 și câțiva au 
sclavit, au ars și o parte din case; aflând pe drum patru trăsuri cu 
calabalâc de a lui Ipsilant le-au luat, au sclăvit și două sate din 
districtul Buzău: Săgeata și Gălbinei (nota mea: citește Gălbinași) 
și s-au reîntors norociți la Brăila.”5 

3.- Un alt document privitor la poziția inițială a satului 
Săgeata îl constituie harta militară rusească începută în anul 1817 
și terminată în anul 1820.6 Pe această hartă apare satul Săgeata 
(textual: Саджіата, Sadjiata) poziționat tot pe malul drept al râului 
Buzău. Pe această hartă apar, pe malul stâng, satele Potoceni 
(Поmочель), Mărăcineni (Марочиени), Bojani sau Focșănei 
(Божаны или Фокшнеи), Stăncești (Сmанцешти), Odaia (Одаѣ, 
probabil, Beilic), Găvănești (Гавбнешти), Moșești (Мосешти). Pe 
malul drept, în afară de Săgeata Саджіата, mai găsim pe zona avută 
în vedere Buzău (Бузео), Ceauș Vlad (Чаушъ Влад), probabil prima 
denumire pentru Bentu, Cilibia (Челебія) al cărei nume este scris 
confuz peste meandrele râului și mai departe Făurei (Фаурей).  
 

 
5 - Cronicul protosinghelului Naum Râmniceanu de la 1768-1810, in: Constantin 
Erbiceanu, Cronicarii greci carii au scris despre români în epoca fanariotă, București, 
Tipografia Cărților Bisericesci, (1888) 1890, 361p. pp. 259-294 (vezi: p. 273). 
6 - Карта Бессарабии, Молдавии, Валахии и части земель, къ онымъ 
прилежащихъ, сочинена при Военно – Топографическомъ Депо въ 1817 и 
исправлена 1820 года (Harta Basarabiei, Moldovei, Valahiei și a părților de pământ 
învecinate, începută de Serviciul Topografic Militar în 1817 și terminată în anul 
1820), Foaia „CIII”. Arhivele Statului, Chișinău.  
On line: https://humus.livejournal.com/5252075.html (acces: 11.09.2018). 
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Harta militară rusească din anul 1817 în care apare satul Săgeata (detaliu). 

 
Este mai mult decât probabil că așezarea întemeiată de Stan 

Săgeată a dăinuit pe malul drept al Buzăului, cel puțin până în anul 
1817 când apele râului s-au umflat în mod catastrofal și au schimbat 
în numeroase locuri cursul istoric. Se știe, de exemplu, că la 
sfârșitul secolului al XVII-lea râul Buzău curgea pe lângă satul 
Bentu, la o depărtare de 100 m, în vreme ce pe malul stâng al râului 
se afla o pădure mare de ulmi.7 După această inundație apare, mai 
mult decât probabil, că râul a rupt malurile pe o zonă adâncă în 
moșia de pe stânga, și a creat o albie nouă, mai la nord, ținând 
drumul drept dinspre Cotu Băcanului spre Șeineasca, pe care a 
despărțit-o de pădurea din partea sudică.  

Din experiența contemporanilor noștri s-ar putea să fie de 
mirare sau chiar  incredibilă ideea că râul Buzău a putut să aibă o 
asemenea mare viitură cu efecte dezastruoase asupra localităților 
din traseu. Mama mea (născută în anul 1907) mi-a spus că o mare 
inundație a râului Buzău a avut loc în anul 1929 când apele au 
inundat albia majoră ajungând să umple complet valea din spatele 
școlii până aproape de clădire, precum și valea movilii până în dosul 
curților sătenilor și până la șoseaua principală ce duce spre Beilic. 
Își amintea că pe râul umflat oamenii au văzut la un moment dat o 
casă de lemn cu lampa de petrol aprinsă înăuntru și care plutea pe 
râu la vale. Își amintea de asemenea că un locuitor al satului numit 
Costache avea casa la locul marcat acum de un puț aflat pe valea 
din spatele școlii și acel locuitor fiind surprins de inundație, cu ape 
atât de adânci, s-a salvat pentru moment suindu-se pe acoperișul 

 
7 - Lupașcu I. Alexandrescu, Biserica din Bentu, in: Glasul Bisericii, XXVII (1-2), pp. 
148-160.  
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casei de unde țipa cerând ajutor. În sprijinul capacității râului Buzău 
de a provoca asemenea mari dezastre aduc și argumentul susținut 
de mari geografi - între care George Vâlsan – potrivit cărora râul 
Buzău și-a mutat mai mereu cursul spre stânga, respectiv spre 
nord, și că locul de plecare al celui mai vechi curs este râul 
Călmățui.8  

Dovezi privind o inundație de mari proporții a Râului Buzău 
în anul 1817 se găsesc în arhivele timpului.  

4.- De exemplu, un document din 31 octombrie 1817 
cuprinde o mărturie referitoare la mutarea mătcii apei Buzăului.9  
Apar în același an litigii legate de cerința proprietarilor de mori de 
apă aflate pe „gârla veche”, secată, care revendică dreptul de a le 
muta pe „gârla nouă” aflată pe o altă proprietate.10  

Schimbarea cursului râului Buzău în zona Săgeata-Bentu este 
probată și de harta militară rusească din anul 1817 despre care am 
vorbit mai devreme. Astfel, pe această hartă există un meandru mai 
subțire, al râului Buzău, care marchează în mod riguros „gârla 
veche”, Cotu Băcanului, cursul vechi pe lângă satul Bentu, numit, 
pe hartă, Ceauș Vlad (Чаушъ Влад), cu revenirea apei la cursul 
principal undeva în dreptul satului Beilic, numit pe hartă Odaia 
(Одаѣ). Satul Săgeata (Саджіата) apare pe malul drept în mijlocul 
apelor, între „gârla veche” și „gârla nouă”. Este argumentul 
indubitabil că la data ridicării topografice inundația din anul 1817 
avusese loc și că în vremea aceea săgețenii își puneau cu toată 
îngrijorarea problema mutării satului din această conjunctură 
periculoasă.  
 Mutarea cursului râului în zona Bentu-Săgeata, a lăsat o 
parte din moșia Săgeata dincolo de „gârla nouă”. Această parte a 
devenit o zonă de islaz aflat pe malul drept între „gârla nouă” și 
„gârla veche” secată. „Gârla veche” a devenit cu timpul o fășie 
mlăștinoasă vizibilă până de curând și care marca talvegul vechiului 
curs al râului. 

În acest mod satul Bentu a fost despărțit, de râu, de islazul 
care era parte din moșia Săgeata și care a rămas așa până azi. Din 
acest motiv este un obicei anual ca locuitorii satului Bentu să ceară 
învoieli cu Primăria Săgeata pentru a permite animalelor lor scoase 

 
8 - Dumitru Frunzescu și Gheorghe Brănoiu, Monografia geologică a bazinului râului 
Buzău, Ploiești, Editura Universității din Ploiești, 2004, p. 161. 
9 - Arhivele Statului, București, Fond Episcopia Buzăului, doc. VIII/3.  
10 - Arhivele Statului, București, Fond Episcopia Buzăului, doc.: VIII/24 VIII/25, 
VIII/26, VIII/27, VIII/28, X/122, X/123, X/139. 
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la pășunat în perimetrul propriu să fie conduse peste islazul Săgeata 
la adăpat în râul Buzău. 
 

 
Detaliu din harta militară rusească din 1817 

privind „gârla veche” și „gârla nouă” în zona Cotu Băcanului-Săgeata-Bentu. 
 
b.- Mutarea satului pe o nouă vatră 
 

Locuitorii satului Săgeata calamitați de inundația din 1817 au 
căzut la înțelegere cu stăpânul moșiei de pe malul stâng să le ofere 
o nouă vatră de sat. Acesta, interesat cu siguranță de forța de 
muncă a oamenilor năpăstuiți, clăcași și mai înainte pe moșia sa, 
le-a oferit o zonă lipsită de interes agricol aflată între „gârla nouă” 
și valea aridă numită de localnici „Sărătură”.11  

Aici  s-a construit satul nou Săgeata pe un amplasament ale 
cărui repere erau cuprinse în epocă între două șanțuri de scurgere 
a apelor din „Sărătură”: unul se afla în amonte la intrarea în sat, 
cumva peste gârlă, față de Cotu Băcanului și unde este acum o 
podișcă pentru circulație rutieră pe șoseaua principală; cel de al 
doilea se afla în aval, undeva în zona bisericii, curgând prin partea 
dreaptă a amplasamentului școlii și care a fost astupat între timp 

 
11 - Există și o ipoteză care presupune că vatra nouă a satului a fost undeva departe 
de râu, mai spre mijlocul moșiei Săgeata. Ipoteza nu are susținere științifică din patru 
motive majore: (i) nu există documente istorice care să probeze o astfel de ipoteză 
și care să demonstreze reașezarea ulterioară a satului pe malul râului; (ii) nu există 
vestigii arheologice autentice ale unei vechi vetre de sat în mijlocul moșiei (iii) 
moșierul nu ar fi acceptat să-și spargă integritatea moșiei prin acceptarea unei vetre 
de sat cu toate neajunsurile ce decurg de aici: drumuri noi de acces, sporirea 
formelor de pază a recoltelor etc. (iv) sătenii nu puteau renunța la avantajele 
vecinătății cu râul: apa bună pentru spălat lucrurile, scăldatul distractiv sau în scop 
de igienă personală, adăparea animalelor scoase la pășune pe noul islaz apărut peste 
râu și chiar îmbăierea animalelor mari (boi, vaci, cai) pe timp de vară.  
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dar eu l-am prins ca o viroagă ce împiedica circulația pietonală „pe 
lângă gard”. În centrul acestui perimetru a fost construită prima 
biserică a satului având hramul Sf. Dumitru iar în jurul bisericii a 
fost stabilit cimitirul vechi. Faptul că Săgeata este un sat relativ nou 
este probat și de trama stradală: spre deosebire de satele foarte 
vechi care au ulițe relativ întortocheate, Săgeata are o șosea 
principală ce ține cumva o linie paralelă cu gârla și mai multe ulițe 
care întretaie în linie perfect dreaptă șoseaua dinspre câmp spre 
malul gârlei unde erau vaduri de trecere a râului.  

O excepție o face „ulița bisericii”. De fapt, acest aliniament, 
devenit peste timp uliță, era la început un șanț care, mai târziu, 
marca separația dintre cătunele Săgeata de Sus și Săgeata de jos. 
Prin astuparea treptată pe tot traseul s-a deschis drumul care a 
devenit mai târziu „ulița bisericii”.  

În anul 1871, Săgeata figura cu statut de comună în jud. 
Buzău, plasa Câmpu și cuprindea și satele Coiteasca (devenit mai 
târziu Bordușani), Beilic și Șeineasca. Comuna avea cu totul la acea 
vreme 830 locuitori.12  
 
c.- Extinderea satului.  

 
După numai câteva decenii vatra satului a devenit 

neîncăpătoare pentru noi gospodării întemeiate de tinerii căsătoriți. 
Acesta este motivul pentru care o parte dintre aceste familii și-au 
făcut case și gospodării pe o nouă vatră al cărei centru era undeva 
în zona pe care se află fosta proprietate a lui Constantin Gh. Apostu, 
zis Chegheu. Așa au apărut în evidențele administrative denumirile 
de Săgeata de Sus, pentru vechiul sat și Săgeata de Jos, pentru 
satul nou. Localnicii se identificau ca grupuri distincte sub numele 
de „susenii” și „vălenii” iar aceste denumiri se păstrează și azi. În 
unele cazuri de început noile curți aveau suprafețe întinse. Îmi aduc 
aminte de povestea din bătrâni potrivit căreia un anume Finta 
deținea tot terenul care începea pe dreapta șoselei de la punctul în 
care se afla casa lui Constantin Gheorghe Apostu până la colțul 
ultimei ulițe unde se afla, odată, moara lui Ion Doli (Rudolf 
Glinischi), vecin cu învățătorul Nicolae Apostu, fiu al lui Chegheu. 
Pe acest aliniament, câteva familii contemporane se numesc tot 
Apostu deoarece sunt urmașii moștenitori ai acelui Finta.  

Alte extinderi ale satului Săgeata au fost spre satul învecinat 
numit Coiteasca, înregistrat în anul 1892 cu 140 locuitori și 26 case 

 
12 - Dimitrie Frunɖescu, Dictionaru topograficu și statisticu alu Romaniei, Bucuresci, 
Tipografia Statului, 1872, LXX+536 p, s.v. Săgeata. 
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risipite în cătunele Coiteasca, Bordușani, Cărpuleasa, Cârteanca și 
Murgescu.13 De asemenea, apar extinderi ale comunei spre satul 
Dâmbroca, localitatea apărând în anul 1892 cu câteva pâlcuri de 
case care formau  cătunele:  

- Dâmbroca (cu denumirea anterioară Murgescu), „cătun al 
comunei Săgeata cu 20 locuitori și 5 case”; de aici provine 
denumirea moșiei Murgeasca din dreptul satului.  

- Dâmbroca (cu denumirea anterioară de Chiona), „cătun al 
comunei Scurtești, format din însurăței, cu 13 locuitori și 34 case.” 
În acest cătun s-a născut reputatul teolog Ioan G. Coman 
(27.XI.1902 - 11.IV.1987) care-și revendica identitatea din comuna 
Scurtești, satul Dâmbroca.14 

În timp, cele două cătune s-au unit formând satul Dâmbroca 
de azi ca parte a comunei Săgeata. 

În afară de sate, denumirea Dâmbroca mai identifica în trecut 
și proprietăți funciare (moșii și păduri): - „moșie nelocuită în jud. 
Buzău, plasa Câmpu, cu 17 pogoane de pădure”;15 

- „mică pădure a statului în comuna Scurtești, cătunul 
Stăncești, pe moșia Spiridoneanca, are 18 ha, acum s-a dat 
însurățeilor.”16 

- [un codru] „moșie a statului în comuna Scurtești, pendinte 
de schitul Găvanele, are 60 ha date însurățeilor.”17 

- „moșie a statului în comuna Scurtești, formată din trei 
trupuri: Spiridoneanca, Stăncești și Coiteasca, reunite și arendate 
la început sub numele de Dâmbroca; vânzându-se s-a desfăcut în 
două corpuri. Dâmbroca care depindea de Episcopie, cu o suprafață 
de 1350 ha, din care 681 s-a dat însurățeilor sub numele 
Spiridonenanca, iar Dâmbroca propriu-zisă de 675 ha s-a vândut 
particular;”18 

 
13 - Basil Iorgulescu, Dicționar geografic, statistic, economic și istoric al județului 
Buzeu. București, Atelierele Grafice I.V. Socecu, 1892, s.v. Coitésca. 
14 - Pr. prof. univ. dr. Constantin Coman (rudă apropiată a teologului Ioan G. Coman), 
comunicare personală. 
15 - Dimitrie Frunɖescu, Dictionaru topograficu și statisticu alu Romaniei, Bucuresci, 
Tipografia Statului, 1872, LXX+536 p, s.v. Dâmbroca. 
16 - B Iorgulescu, Dictionar geografic, statistic și istoric al județului Buzău, 1892, s.v. 
Dâmbroca. 
17 - B Iorgulescu, Dictionar geografic, statistic și istoric al județului Buzău, 1892, s.v. 
Dâmbroca. 
18 - B Iorgulescu, Dictionar geografic, statistic și istoric al județului Buzău, 1892, s.v. 
Dâmbroca. 
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- „Numire ce se mai dă moșiei Spiridoneanca din comuna 
Scurtești.”19 

Din datele prezentate rezultă că la mutarea satului Săgeata 
pe malul stâng al râului Buzău exista satul Coiteasca, dar satele 
Dâmbroca și Bordușani au luat ființă abia la sfârșitul secolului al 
XIX-lea prin extindere din satele preexistente. 

O extindere eșuată a fost satul numit Plevna. Acest sat s-a 
constituit din câteva case ale însurățeilor împroprietăriți pe moșia 
Beilic în urma Războiului de Independență din anul 1877.   Vatra 
satului era imediat dincolo de movila mare aflată pe drumul spre 
Beilic, mai exact pe drumul ce pleacă din șoseaua principală spre 
câmp, în sens opus cu drumul ce duce la Șeineasca. În anul 1891 
satul Plevna avea 3 case și cuprindea în total 20 locuitori.20 După 
câteva decenii satul a dispărut prin mutarea locuitorilor, denumirea 
rămânând doar ca reper în limbajul bătrânilor, în formule de 
referință topografică locală. Nu este exclus ca depărtarea față de 
râu să fi fost un motiv al renunțării la o asemenea vatră, știut fiind 
că locuitorii preferau în ordine pentru spălat: apa de ploaie, apa de 
gârlă și numai în ultimul rând apa de la anumite puțuri, unde 
salinitatea era foarte redusă. O extindere mai puțin știută este spre 
satul Bentu (nume turcesc al satului însemnând „lac” format din apa 
Buzăului”21). Astfel, se spune într-o publicație că satul Bentu s-a 
format din locuitorii fugiți din comuna Săgeata aflată în apropiere, 
la o depărtare de 3 km peste râul Buzău.22 
 
d.- Construirea centrului 
 

Satele Săgeata de Sus și Săgeata de Jos erau la început 
separate. Între ele era drumul care avea pe partea dinspre râu o 
vale întinsă în care se afla parte din vechea pădure numită în epocă 
Crivină. Zona era nepotrivită pentru loc de casă dar la sfârșitul 
secolului al XIX-lea locuitorii celor două sate au considerat că acolo 
se poate construi noul centru cu primăria, școala și biserica.  

 
19 - B Iorgulescu, Dicţionar geografic, statistic și istoric al județului Buzău, 1892, s.v. 
Dâmbroca. 
20 - Basil Iorgulescu, Dicţionar geografic, statistic și istoric al județului Buzău, 1892, 
s.v. Plevna.  
21 - Lupașcu I. Andreescu, Biserica din satul Bentu, Glasul Bisericii, XXVII (1-2)/1968, 
pp. 148-160.  
22 - Lucrările Seminarului de Geografie Economică 1941-1946, București, Academia 
de Înalte Studii Comerciale și Industriale, p. 115.  
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Este mai mult decât probabil că ulița bisericii a fost la început 
o arteră dreaptă ce traversa șoseaua spre gârlă, ca toate celelalte 
ulițe. Așa cum se prezintă acum ulița bisericii, cu un traseu drept 
până la gardul din spatele bisericii și apoi cu ocolire prin partea de 
vest a curții, cu ieșire la șoseaua principală, dar fără a continua 
peste șosea spre gârlă, ca toate celelalte ulițe, mă îndeamnă să cred 
că spațiul liber dintre satele inițiale Săgeata de Sus și Săgeata de 
Jos a fost folosit pentru construcția bisericii, a primăriei (sediul 
vechi) și a școlii. 

- terenul din dreapta bisericii, aflat între curtea bisericii și 
proprietatea de pe colțul uliței ce duce la cimitir (deținută până de 
curând de Costel Oprea) a fost cumpărat de boierul Vasile 
Gheorghiu – numit de săteni Vasilache, care și-a construit aici casa. 
Moșul meu, Constantin Radu Ene (1868-1960), vecin și proprietar 
al terenului și al casei de pe colțul format de șosea cu ulița cimitirului 
mi-a povestit că la vremea respectivă Vasilache nu putea cumpăra 
proprietate în Săgeata, în condiții legale, deoarece era străin. Cred 
că am reținut că era grec. În această situație Vasilache, om 
întreprinzător, a făcut o înțelegere tainică cu moșul Constantin Radu 
Ene în sensul ca primul să plătească cumpărătura, iar ultimul să 
accepte ca în acte să figureze în secret ca proprietar. În urma 
acestei înțelegeri boierul și-a construit casa pe terenul din dreapta 
bisericii. Știu această casă, care era încă nefolosită, prin anii 1947-
1948 când funcționa acolo o grădiniță de copii la care am mers și 
eu și unde era educatoare „domnișoara Madi”, nepoata directă a lui 
Vasilache și fiica „domnului Mitu Gheorghiu”, fiul lui Vasilache. 
Boierul a murit prematur, iar gospodăria și averea din câmp au fost 
gestionate, în mod energic, de soția sa „Coana Sanda”. După 
moartea Coanei Sanda s-a pus problema partajului la succesiune. 
Atunci a venit moș Constantin Radu Ene, cu marea taină și, le-a 
povestit urmașilor despre modul cum s-a întâmplat cu terenul și 
casa în care au crescut ajutându-i să reintre în drepturi. „Nu aveam 
cum să fac, era păcat mare să nu le spun” zicea moșul trăitor în 
frumoasa morală creștină. Așadar, nici terenul din dreapta bisericii 
nu a fost folosit la început de vechii săteni. Urmașii lui Vasilache au 
vândut terenul și casa prin anul 1950 lui Ionel Mușat și soției sale 
Florica (părinții prietenilor mei din copilărie și tinerețe, numiți Vasile 
zis Vasilică; Gigi, devenit inginer; și Marcel, care a avut o viață mai 
necăjită). Cumpărătorul, Ionel Mușat, a fost subofițer la o unitate 
militară din Caransebeș, iar la venirea regimului comunist a fost dat 
afară și s-a întors în sat unde a trebuit să-și construiască o casă 
proprie și să ducă o viață de sătean obișnuit. 
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 Satele Șeineasca și Plevna, astăzi dispărute, se aflau între 
Săgeata și Beilic, fiind poziționate de o parte și de alta ale șoselei 
principale ce merge spre Beilic: Șeineasca se afla pe malul râului 
Buzău la cca. 2 km depărtare de șoseaua principală iar Plevna se 
afla de partea cealaltă a șoselei principale, adică spre câmp, într-o 
poziție simetrică cu Șeineasca, și tot la o depărtare de șosea de cca. 
2 Km. Așadar, între cele două sate era o depărtare de cca. 4 km, 
ușor de parcurs pe un drum continuu care traversa șoseaua 
principală, cu direcție prin spatele Movilii Mari spre Șeineasca și, 
invers, cu direcție spre câmp pentru a ajunge la Plevna. 
 Localitatea Şeineasca, a dispărut în ultimele trei-patru 
decenii. La sfârşitul secolului al XIX-lea avea 12 case şi 60 de 
locuitori. Moşia sa (470 ha din care 40 ha pădure), ca toate celelalte 
moşii ale satelor comunei, era situată în partea estică a localităţii şi 
se numea tot Şeineasca (Iorgulescu: 79). Micuța localitate a 
funcţionat întotdeauna ca un mic satelit al Beilicului, cu care s-a 
aflat în legătură directă printr-un drum special, apropiat de albia 
Buzăului, şi în paralel cu drumul central al comunei, care trecea prin 
toate celelalte sate. Denumirea Şeineasca pare a avea rezonanțe 
atât dacice cât şi turce (Andreica şi Albu 2010: 48-49) ceea ce 
conduce la ideea unei vechimi considerabile a localităţii. În anul 
1857 moşia Şeineasca apare menționată în documente (Andreica şi 
Albu 2010: 48-49). Localitatea a fost prezentă în conştiinţa 
săgeţenilor şi pentru faptul că aici exista şi funcţiona aproape mereu 
luntrea (barca), care realiza trecerea de pe un mal pe celălalt al 
Buzăului, ce în vremea ploilor nu putea fi trecut decât în acest mod.  
Denumirea Plevna este pusă în legătură cu războiul de 
independență din anul 1877 şi cu bătăliile de la Plevna. Dicţionarul 
Judeţului Buzău precizează faptul că localitatea s-a format pe moşia 
Beilicului prin împroprietărirea însurățeilor. Interpretând datele 
Dicționarului menţionat mai sus, am putea deduce că în momentul 
constituirii satului, ca urmare a Legii de împroprietărire a 
însurățeilor, din anul 1878, localitatea avea 3 case şi 20 de locuitori 
(Iorgulescu 1892: 404). 
 Denumirea Şeineasca pare a avea rezonanțe atât dacice cât 
şi turce (Andreica şi Albu 2010: 48-49) ceea ce conduce la ideea 
unei vechimi considerabile a localităţii. În anul 1857 moşia 
Şeineasca apare menționată în documente (Andreica şi Albu 2010: 
48-49). Personal pledăm pentru ideea că localitatea s-a numit 
Şeineasca, iar apoi, după războiul de independență, când s-a 
adoptat legea de împroprietărire a tinerilor însurăţei, prin venirea 
unui „flux demografic” acolo, localitatea şi-a schimbat probabil 
denumirea în Plevna. Documentele şi lucrările mai vechi sunt 
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confuze în această privință utilizând cele două denumiri, 
concomitent, sau alternativ. Localitatea a fost întotdeauna de 
dimensiuni foarte mici, fapt care nu permitea existenţa a două 
localităţi distincte în acelaşi perimetru. Localitatea a fost prezentă 
în conştiinţa săgeţenilor şi pentru faptul că aici exista şi funcţiona 
aproape mereu luntrea (barca), care realiza trecerea de pe un mal 
pe celălalt al Buzăului, ce în vremea ploilor nu putea fi trecut decât 
în acest mod. Astăzi localitatea a dispărut. Cauzele dispariţiei 
localităţii provin din izolarea acesteia, (singura localitate care nu se 
afla pe şoseaua principală a comunei) 

 
B.- ISTORICUL SATULUI DÂMBROCA 

 
Istoria Satului Dâmbroca este atât de bogată, încât nu poate 

fi cuprinsă, în detaliu, de această carte. Vom încerca să arătăm 
acele aspecte care definesc formarea şi dezvoltarea satului de la 
întemeiere până în prezent. 

Am cules date, în principal, din enciclopedii şi monografii, 
care fac referire la Dâmbroca, dar şi din mărturiile multor consăteni, 
care la rândul lor au ascultat povestirile bunilor lor. Ne simțim 
participativi la toate evenimentele şi e firesc să fie aşa, căci suntem 
legaţi organic de trăirile tuturor generațiilor care au trecut prin acest 
sat. Trăirile înaintașilor noştri sunt şi ale noastre. Într-un fel sau 
altul am simţit urmările războaielor, foametei, atrocităților epocii de 
„aur” şi ale regimului de după aşa zisa revoluţie de la 1989.  

Cu toate greutățile vremurilor, ne mândrim cu eroismul 
înaintașilor noştri, căci s-au dovedit neînfricați în toate înfruntările. 

 
 „În aprilie 1833 este o referință despre satul Dâmbroca, în 
care călugării de la schitul Găvanele au arondat o parte din moșia 
de acolo. Trei ani mai târziu, aceeași moșie, Dâmbroca, a fost 
arendată de starețul schitului Găvanele, el tratând cu posesorul 
terenului, respectiv Costache Alionte, iar hotărnicia făcută, cu acel 
prilej, menționează că terenul în cauză era vecin cu al lui Iancu 
Murgescu.‟ (Din „În căutarea unei noi șanse‟ - Săgeata, de Victor 
Andreica și Florentin - Stelian Albu) 

Satul Dâmbroca  a fost întemeiat în secolul  al XIX-lea, având 
la bază împroprietărirea „însurățeilor”, care şi-au construit case pe 
terenurile încredințate, formând cătune (grupuri de case).  Câteva 
cătune s-au alipit de satele mai mari, unele au rămas de sine 
stătătoare, iar altele au dispărut. Astfel, pe la 1840, au apărut 
cătunele : Dâmbroca, Murgescu, Borduşani, Cârteanca, Cărpuleasa, 
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ultimele patru purtau numele comun de Coiteasca. Acestea au stat 
la baza formării satelor Dâmbroca şi Borduşani. 

Este posibil ca satul Dâmbroca să-şi tragă numele de la 
dâmbul pe care este aşezat, iar academicianul Iorgu Iordan susține 
că, inițial, satul s-a numit Drâmboca, fiindu-i schimbat numele 
datorită greutății de pronunție. 

Dâmbroca – cătun al comunei Scurteşti (în timp a mai 
aparținut şi comunei Săgeata), care a mai purtat denumirea şi de 
Chioana, alcătuit din însurăţei, care, în prag de veac XX, avea 34 
case şi 130 locuitori. În acelaşi timp, hărțile hotarnice amintesc şi 
de Dâmbroca (o mică pădure a satului), situată pe raza satului 
Scurteşti, cătunul Stănceşti, pe moşia Spiridoneanca. Pădurea 
respectivă se întindea pe cca. 20 ha şi a fost, în totalitatea ei, dată 
însurățeilor, în perioada 1870–1876. 

O altă Dâmbroca denumea un codru de câmpie, situat în 
Scurteşti, aparținând satului, în suprafaţă de 60 ha, împărțit, în 
totalitate, în aceeaşi perioadă, însurățeilor. 

Dâmbroca  a însemnat şi denumire omonimă, extrem de 
frecventă, în documentele cercetate, care era atribuită şi moșiei 
Spiridoneanca, situată în comuna Scurteşti 
  Dâmbroca – moşie a statului în comuna Scurteşti, constituită 
din 3 trupuri: Spiridoneanca, Stănceşti şi Coiteasca, reunite şi 
arendate, în stadiul inițial (1875–1880), sub numele de Dâmbroca. 
După ce a început procesul de vânzare, moşia s-a scindat în două 
corpuri: Dâmbroca, care depindea de Episcopie, în suprafaţă de 
1356 ha, din care 681 au fost acordate însurăţeilor, în actele de 
împroprietărire menționându-se „din moşia Spiridoneanca”, iar 
partea propriu zisă, Dâmbroca, ce măsura 675 ha, s-a vândut, în 
particular, oamenilor dornici a poseda terenuri. 

În 1892, la data publicării Dicționarului lui Basil Iorgulescu,  
judeţul Buzău era structurat în trei plase şi trei plaiuri, ce 
cuprindeau în componenţa lor cele 117 comune: Plasa Câmpului, 
Plasa Buzău, Plasa Sărăţii, Plaiul Slănic, Plaiul Pârscov şi Plaiul 
Tohani. Desființarea în 1883 a judeţului Săcuieni, a oferit judeţului 
Buzău mai multe sate, care s-au integrat: în Plasa Câmpului – 9 
sate; în Plasa Tohani – 13 sate; în Plasa Buzău – 40 sate 

Plasa Câmpului – unitate administrativ-teritorială, alcătuită 
din 22 comune situate în zona de câmpie a judeţului, în care a intrat 
şi comuna Scurteşti până în 1931 (deci şi satul Dâmbroca – n.a.). 

Plasa Pogoanele, fostă a Câmpului, care reunea localităţile 
din partea de sud a judeţului (22 comune), a fost deposedată de 8 
din ele, rămânând cu 14. Comunele care au fost luate din Plasa 
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Pogoanele au fost: Cioranca, Găvăneşti, Gherăseni, Maxenu, 
Săgeata, Scurteşti, Tăbărăști şi Țintești. 
  Prefectul din anul 1943, Constantin Tegăneanu, a alcătuit o 
monografie, din care reiese că între 1892 şi 1943, împărțirea 
administrativ – teritorială a judeţului a suferit modificări importante. 
Buzăul dispunea în 1943 de 8 plase. În 1941 comuna Scurteşti 
aparţinea de Plasa Buzău. 
  Plasa Mărăcineni, a funcţionat până în 1930, cu denumirea 
de Plasa Câlnău, când a fost desființată, reapărând, sub acelaşi 
nume, în 1936, având, succesiv, sediul în Buzău, Vadu Paşii şi Poșta 
Câlnău, stabilită apoi, definitiv, la Mărăcineni, începând cu 1942. În 
structura sa intrau 15 comune: Aliceni, Boboc, Cochirleanca, 
Focşănei, Fundeni, Găvăneşti, Mărăcineni, Poşta Câlnău, Săgeata, 
Scurteşti, Vadu Paşii, Zărnești şi Ziliştea. 

În perioada 1935–1944, din considerente privind strategia de 
apărare a României, ţara a fost împărțită în ținuturi. Buzăul şi 
județele învecinate făceau parte din Ținutul Bucegi. 
   Terminologia folosită de Basil Iorgulescu, în Dicţionar: 
Coiteasca – moşie în cătunul Dâmbroca, aparținătoare comunei 
Scurteşti; Crivina Scurteşti – pădure a statului în Comuna Scurteşti, 
în suprafaţă de 50 ha, care în 1881 a fost împărţită însurăţeilor; 
 În dicţionarul lui Basil Iorgulescu se arată că: 
  „În avalul râului Buzău, comunităţile sunt înşirate, precum o 
salbă, copiind meandrele cursului de apă. Argumentele transmise 
prin viu grai, susţin că şi în 1808 şi în timpul războiului ruso–turc 
(1808 – 1812), râul Buzău a fost trecut, de ambele armate, prin 
acelaşi vad. Staţionarea trupelor în zonă, a prilejuit „moscalilor”, 
„spahiilor şi ienicerilor” să devasteze şi să treacă prin foc şi sabie 
localităţile din zonă. Acest act tragic a creat Scurteşti-ului motivul 
să fie supranumit Pârjolu. Localnicii au fugit din calea devastării, 
revenind abia în 1813, când au încetat operațiunile militare. 

În vreme, la localnici s-au mai alăturat şi alţi oameni prigoniți 
de soartă, cărora, după graiul epocii, li s-a spus că s-au atârnat de 
băștinași, astfel născându-se, cu timpul, satul Atârnați. 

După instaurarea păcii, însurățeii, împroprietăriți în 
conformitate cu legea din 1879, au pus bazele satelor Dâmbroca şi 
Vadu Paşii. 

Scurteşti-ul s-a constituit ca, comună în 1864, în timpul 
domnitorului Alexandru Ioan Cuza, care a proclamat Legea rurală. 
Atunci Scurteşti-ul făcea parte din plasa Câmpu şi avea în 
componență satele: Băjani, Focşănei, Scurteşti şi Stănceşti, cu 
precizarea că, în vechime, aşezarea s-a mai numit Atârnaţi şi 
Ulmeni, având la acea dată 3 biserici, 283 case şi 260 familii. 
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  În 1912, comuna Scurteşti avea în componență satele: 
Băjani, Ciocârlia, Dâmbroca, Focşănei, Scurteşti (reşedinţa comunei 
), Stănceşti şi Vadu Paşii. 

Dicţionarul lui Basil Iorgulescu arată că, la 1890, proprietăţile 
mari erau: Băjani (356 ha), Dâmbroca (formată din trei trupuri: 1) 
Spiridoneanca,  2) Stănceşti, 3) Coiteasca, arendate împreună sub 
numele de Dâmbroca.  

După ce au fost vândute, a rămas partea numită Dâmbroca, 
fostă a Episcopiei Buzău, cu 1350 ha, din care 681 ha s-au atribuit 
însurăţeilor, conform legii din 1879, sub numele de Spiridoneanca 
şi Dâmbroca propriu zisă, cu 675 ha. 
Comuna era formată, în 1890, din satele Atârnaţi (220 locuitori şi 
48 case), Băjani (150 locuitori şi 29 case), Ciocârlia (173 locuitori 
şi 43 case), Dâmbroca (Chiona), sat de însurăţei (130 locuitori şi 34 
case), Focşănei (80 locuitori şi 20 case), Scurteşti sau Pârjolu, 
reşedinţa comunei ( 720 locuitori şi 157 case), Stănceşti (620 
locuitori şi 126 case) şi Vadu Paşii (470 locuitori şi 153 case).” 
  În monografia întocmită în 1943 de Prefectura Judeţului, se 
menţionează şi comuna Scurteşti, plasa Mărăcineni, cu satele: 
Ciocârlia, Dâmbroca, Scurteşti şi Stănceşti. 
În „Toponimica românească”,  apărută în 1963, la Editura Academiei 
R.P.R., Iorgu Iordan, opinează pentru  analizarea numelor de locuri 
ale unei zone, potrivit modului în care au luat naștere, precum şi al 
rolului pe care l-au avut în viaţa poporului, a unei colectivități, zone, 
etc. 
  Astfel referindu-se la denumirea satului Dâmbroca, el este de 
părere că acesta s-a numit inițial Dâlboca, dar, din cauza pronunției 
greoaie,  oamenii au găsit soluția de a apela la o metateză – 
modificare fonetică, l-a numit Dâmbroca. Este un cuvânt de origine 
slavă („oka”, rădăcina cuvântului, ce vine de la dâmb, un 
regionalism pentru movilă). 
 

 „Noi, românii, nu realizăm că, tot apelând în mod inflaționist 
la a clama măreția trecutului nostru istoric, nu facem altceva decât 
să evidențiem şi mai pregnant decăderea existenţei noastre 
prezente.” Citat de Marian Pătrașcu 
 

„Istoria este și va fi cea dintâi carte a unei nații, 
Într-însa se vede trecutul, prezentul și viitorul, 
Frumusețea ei stă în continuitate, fără deviații, 
Doar așa prezentul și viitorul își pot găsi izvorul.” 

 
        MI 
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C.- ISTORICUL SATULUI BORDUȘANI 
 

„Localitatea Borduşani este menţionată prin Legea 
comunelor rurale din anul 1904 sub denumirea Borduşani – 
Coiteasca (Monitorul Oficial 1904: 1028), iar Dicţionarul Judeţului 
Buzău de la sfârşitul secolului al XIX-lea menţiona moşia Coiteasca, 
în legătură logică cu localitatea umană care trebuia să o 
stăpânească şi să o lucreze. Conform legendei, denumirea localităţii 
provine de la numele unui argat harnic şi iute al moşiei Coiteasca 
(Iorgulescu 1892: 432) care se numea Borduşanu. Localitatea s-ar 
fi întemeiat în anul 1814 (Andreica şi Albu: 12). 

Referința legendei la hărnicie pare să aibă corespondență în 
realitate. Borduşenenii sunt percepuți ca oameni harnici. Casele, 
anexele şi gospodăriile lor sunt frumos aranjate. Gardurile erau 
întotdeauna văruite în alb, iar acum vopsite, şanţurile măturate, iar 
la şosea, în faţa casei, florile înveselesc imaginea localităţii. De 
remarcat faptul că în vorbirea curentă, localnicii numesc localitatea, 
Borduşani, iar locuitorii acesteia, bordoşeneni.‟(Gheorghe Calcan) 
 

D.- ISTORICUL SATULUI BEILIC 
 

‟Localitatea Beilic are o denumire de origine turcă. Beilic, 
reprezentând conform Dicționarului explicativ al limbii române 
(1975: 81) un punct în care turcii strângeau birul de la locuitorii 
zonei. Iorgu Iordan dă următoarele accepțiuni pentru originea 
denumirii de Beilic: punct/„odaie” de locuit cu rol de găzduire 
gratuită a reprezentaților otomani, exemplu Odaia de Beilic (Turnu 
Măgurele), stație în drumul de trecere a turcilor spre Moldova; b) 
corvadă, muncă gratuită sau cu plată mică la care erau obligaţi 
localnicii în folosul autorităților/turcilor; c) punct de strângere, 
zeciuială a vitelor de către turci, beilic, (Movila Beilicului). Aşa este 
şi cazul cătunului Beilic din Judeţul Buzău.‟ (Iordan 1963: 255-
256). 

„Începuturile localităţii trebuie să fie destul de vechi. Dacă 
mergem pe accepțiunea care este păstrată în tradiția orală, punct 
turcesc de strângere a dărilor, dominația otomană asupra Ţării 
Româneşti datând din timpul domniei lui Mircea cel Bătrân, (1386-
1418), se poate intui vechimea foarte mare a localităţii, turcii 
putând organiza aici, din vreme, un punct de strângere zonală a 
taxelor. Din perioada războiului ruso-turc din anii 1806-1812 sunt 
consemnate informaţii care atestă fortificații şi lupte acerbe de 
ambele părți, la Beilic şi Săgeata (Bălănescu 1934: 10), la Beilic 
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remarcându-se fortificațiile generalului Langeron din anul 1808‟ 
(Iorgulescu1892: 256). 

„Comuna Săgeata are o mare vechime, cele dintâi sate sunt 
Beilicul și Săgeata. În timpul războiului dintre ruși și turci (1806 – 
1812), Săgeata a fost de mai multe ori devastată. În 1809, după 
generalul Lageron, alt general rus, Esen III, care a primit de la 
celebrul conducător militar Bagration, comandantul suprem al 
trupelor rusești, ordinul să refacă și să consolideze unele linii 
întărite, cele mai multe amplasate în satul Beilic, sat în care parte 
a comandamentului suprem a staționat mai multe luni, aici fiind 
punctul pentru conducerea operațiilor.‟ (Victor Andreica și 
Florentin-Stelian Albu - „În căutarea unei noi șanse – Săgeata) 

„În perioada copilăriei noastre, anii 1960-1970, am auzit 
această accepțiune şi din spusele bunicului Nicolae N. Calcan (1880-
1976) care afirma că Beilicul ar fi fost sat „turcesc”. Turcii stabiliți 
aici s-ar fi căsătorit cu femei localnice şi aşa se explică faptul că 
beilicenii sunt mai bruneți şi mai „răi” decât ceilalți locuitori ai zonei. 
Localitatea Beilic este localitate destul de mică, la sfârşitul secolului 
al XIX-lea avea 68 de case şi 350 de locuitori – arăta Iorgulescu - 
1892: 35.″ (Prof. univ. dr. Gh. Calcan) 
 

E.- ISTORICUL SATULUI GĂVĂNEȘTI 
 

„Localitatea Găvăneşti are o existenţă veche; după datele 
pe care le deținem în prezent, cea mai veche dintre localităţile 
comunei. Denumirea pare şi ea „ancestrală”, provenind, conform 
tradiţiei locale de la ocupațiile tradiţionale ale oamenilor de acolo, 
de a face găvane (eventual, duble) din lemn. Zona de luncă a 
Buzăului avea atunci întinse păduri utile vieţii şi ocupațiilor 
omenești. Luând în consideraţie varianta lucrării în lemn, denumirea 
localităţii ar putea proveni şi de la căușul – găvanul – lingurilor de 
lemn pe care localnicii le confecționau. Găvanul ar mai putea fi şi 
blidul / strachina din care oamenii mâncau.  

O altă ipoteză de lucru ar putea fi faptul că localitatea s-a 
aflat inițial în zona de luncă, pe vechia albie a Buzăului, în „găvanul” 
apei Buzăului. Iorgu Iordan aprecia că în Muntenia, găvan/a 
reprezenta un obiect din lemn, semisferic şi adânc scobit care 
servea la pisatul sării, usturoiului sau altor produse. În Moldova de 
Nord cuvântul desemna scobitura semisferică a unui obiect din 
lemn, precum găvanul lingurii. Aceeaşi semnificație putând fi 
atribuită şi pentru o groapă, o vâlcea semisferică, o mică depresiune 
în căldare, între munți, precum locul amplasării fostei mici mănăstiri 
Găvanul din Munţii Buzăului. Cuvântul găvană are provenienţă 
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bulgărească, însemnând strachină de lemn, blid, gamelă, accepțiuni 
predominante în Muntenia (Iordan 1963: 27, 390, 555). 

Inițial localitatea era aşezată chiar în luncă, în zona fostei 
albii a Buzăului. La începutul secolului al XIX-lea, Episcopia Buzăului 
care deţinea pământuri şi păduri în zonă a hotărât ca oamenii să-şi 
construiască locuințele pe terasa înaltă a râului, unde se află acum 
localitatea.  

Conform autorilor monografiei comunei Săgeata, zona 
Găvăneşti este menţionată într-un document, pentru prima dată în 
anul 1533, iar localitatea ca atare, în anul 1547, când Mircea 
Ciobanul, domnitorul Ţării Româneşti întărește o ocină în Găvăneștii 
de Coastă unui anume Badin. După atestare, localitatea apare cu 
frecvență apreciabilă, de cel puţin două ori în secolul al XVI-lea şi al 
XVII-lea, de trei ori în secolul al XVIII-lea, pentru ca începând cu 
secolul al XIX-lea, documentele să se înmulţească în mod 
considerabil (Andreica şi Albu 2010: 51-52).  

Denumirea localităţii Găvăneşti s-a atribuit şi moşiei satului, 
situată în partea estică a localităţii, numită în mod curent 
Găvăneasca, denumire uzuală şi astăzi.” (Ghe. C) 

Cea mai veche așezare umană atestată dintre localitățile de 
astăzi ale comunei Săgeata este satul Găvănești. Atestarea datează 
de la data de 21 ianuarie 1597, când  într-un document domnesc, 
voievodul Mihai Viteazul oferă Episcopiei Buzăului, în persoana 
arhiepiscopului Luca din Cipru, satele Pojorâții, Stănuleștii, 
Găvăneștii de Sus și Găvăneștii de Jos. Despre toate aceste sate 
oferite, domnitorul spune că „au fost toate conduse de  cnezi”. 
Acești cnezi, din cele scrise în document, „au venit ei singuri, de a 
lor bunăvoie, înaintea domniei mele de și-au vândut toate satele 
lor, câte au avut de pretutindeni și din pădure și din apă și din sus 
și din jos.”23  Destinația acestor sate, probabil aflate toate în zona 
comunei Săgeata de astăzi, este schimbată din proprietăți ale unor 
conducători locali în proprietate a Episcopiei Buzăului, datorită 
bunăvoinței domnitorului care le-a donat Bisericii spre pomenirea 
sa și a străbunilor săi, precum și a apropierii cunoscute dintre acesta 
și persoana episcopului de atunci, Luca din Cipru, mitropolit al 
Ungro-Vlahiei, începând cu anul 1602. Un nou hrisov al lui Mihai 
Viteazul, datat la 28 mai 1598, prezintă mult mai pe larg în ce 
consta dania făcută Episcopiei cu satele de mai sus: „Și iar să fie 
sfintei Episcopii amândouă satele, Găvăneștii de Sus și Găvăneștii 

 
23 ***, Documenta Romaniae Historica, colecția B Țara Românească, vol. XI (1593-
1600)  – Domnia lui Mihai Viteazul, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 
București, 1975, p.289-290. 
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de Jos, toți, cu tot hotarul, însă în lățime stânjeni 1700, iar în 
lungime din apa Buzăului până în mijlocul Costeiului, pentru că am 
cumpărat domnia mea de la Dragotă și de la toți frații și toată ceata 
lui, însă cu aspri gata pe care i-am dat și dăjdiile pe care le-am pus 
în seamă, fac la un loc 58 000 de aspri.” În final, se pecetluia dania 
și pentru viitor, după plecarea lui Mihai Viteazul: „cine va înnoi și va 
întări acest hrisov (…) aceluia domnul Dumnezeu să-i sfințească 
trupul și sufletul. Iar cine va strica și va călca, aceluia domnul 
Dumnezeu să-i nimicească acum trupul, iar în viitor sufletul său și 
să fie cu Iuda și cu Arie și să fie blestemat de 318 părinți cei de la 
Nicheia.”24  

Unul din aceia care au vegheat la păstrarea statutului impus 
de Mihai Viteazul, a fost domnitorul Matei Basarab, care la 1 iunie 
1634 poruncește birarilor să nu ia galbenul de fum și birul 
moldovenesc de la oamenii Episcopiei din Buzău și celor din 
Găvănești. În acele vremuri era episcop Efrem Trufășel (1620-
1636), care se plânsese că se cereau aceste biruri de care Episcopia 
era achitată, același lucru întâmplându-se și pentru „oamenii sfintei 
episcupii de la Găvănești”.25  

La jumătatea secolului al XIX-lea, exista încă moșia dăruită 
de Mihai Viteazul Episcopiei. Aceasta se numea Găvănești-Priviți și 
după secularizare a devenit „cea mai mare proprietate a statului în 
acest județ, fiind încorporată cu moșia Cotu-Ciorii”, având singură 
2300 ha, împărțită acum în 270 loturi.26 Primele date ale arhivei 
primăriei comunei Găvănești sunt din anul 1894, însă toată perioada 
acestui secol reprezintă dezvoltarea satului într-un mod intens, 
biserica având un rol deosebit. Lăcașul de cult construit de episcopul 
Chesarie în 1844 este astăzi, singurul monument istoric de interes 
local, alături de clopotniță și de zidul de incintă. 

La sfârșitul secolului al XIX-lea, satul Găvănești era reședința 
unei comune aflate în plasa Câmpu  a județului Buzău și formate 
din cătunele Movilița și Găvănești, având în total 1080 de locuitori 
ce trăiau în 231 de case.27 Satul se afla pe malul stâng al râului 
Buzău, la o distanță de oraș de 24.460 metri. Limitele comunei, 

 
24 ***, Documenta Romaniae Historica, colecția B – Țara Românească, vol. XI… , 
pp.391-392. 
25 ***, Documenta Romaniae Historica, colecția B – Țara Românească, vol. XXIV 
(1633-1634), Editura Academiei Republicii Socialiste România, București, 1974, 
pp.416-417. 
26 Basil IORGULESCU, Dicționar geografic…, p.239. 
27 George Ioan LAHOVARI, Marele Dicționar Geografic al Romîniei, vol.3 C-H, Stab. 
grafic J. V. Socecu, București, 1900, p. 493. 
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expuse de Basil Iorgulescu  erau: la Nord, Drumul Fierului și drumul 
Costeiului, până la hotarul județului Râmnic; la Est lacul Costeiului, 
până în albia râului Buzău, la Sud, albia râului Buzău, până în 
pădurea Roșie, merge la hotarul moșiei Beilic, până în Drumul 
Fierului28 – o rămășiță dintr-un vechi drum existent în Evul Mediu. 
Acesta începea din plaiul Slănic și continua pe malul stâng al râului 
Buzău, trecând prin Scurtești, Săgeata și Găvănești, servind ca 
arteră de circulație atât localităților și moșiilor din județul Buzău, 
dar și din zona Râmnicu Sărat și Brăila. Era folosit de cărăușii care 
transportau minereuri de fier din localitățile ardelenești situate la 
granița cu Muntenia, ducându-le spre Brăila și Galați, de unde se 
încărcau pe șlepuri, cu destinația Turcia, Egipt, Cipru, precum și în 
orașe din Italia și Franța, cu care, în timpurile respective se făcea 
comerț.29 

Suprafața comunei Găvănești de la vremea respectivă era de 
3244 ha, dintre care 2197 arabile, 450 pădure - crivină, 80 fâneață, 
320 islaz și 197 sterp. Pe terenul șes și puțin băltos se cultivau 
porumbul și grâul. Ca singură altă activitate economică exista o 
stână. Efectivele de animale domestice au fost numărate la 594 boi, 
339 vaci, 240 viței, 2 bivolițe, 184 cai, 159 iepe, 64 mânji, 740 oi 
și 200 porci, 56 stupi de albine.30  

Căile de comunicație erau: Drumul Fierului, Drumul Săgetei 
și un pod de vase peste Buzău prin care se punea în contact cu 
șoseaua Cilibia. Diferența dintre Drumul Fierului și Drumul Săgetei 
este greu de sesizat, probabil era vorba despre același drum. 
Comuna era formată la început din satele Găvănești și Movilița, 
având o populație de 1080 locuitori, dintre care bărbați însurați 241, 
neînsurați 3, văduvi 10, divorțați 5, băieți 265; iar femei măritate 
241, văduve 14, fete 310. Numărul caselor era de 231. Străinii 
prezenți erau: 4 greci și 1 austro-ungar. Comuna avea ca meseriași: 
1 lemnar, 1 croitor, 3 cizmari, 2 fierari și 1 brutar. Media anuală a 
nașterilor era de 58, a deceselor de 26, a căsătoriilor de 9. Populația 
creștea așadar  în medie cu 32 suflete. Bugetul comunei era de 
2262, 96 lei. În comuna Găvănești funcționa o școală cu 36 de elevi 
(dintre care 2 fete), țăranii cunoscători de carte erau în număr de 
84 (din 1080 locuitori).31  Un lucru deosebit îl reprezintă faptul că 
încă de la începutul secolului al XX-lea, se remarcă și un reper 

 
28  Basil IORGULESCU, Dicționar geografic…, p.237. 
29 Mircea IORDACHE, Pr. Constantin ALECSE, Dâmbroca – curcubeu peste 
timp…,  p.36. 
30 Basil IORGULESCU, Dicționar geografic…, p.237. 
31 Basil IORGULESCU, Dicționar geografic…, pp. 237-238 
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cultural al comunei: editarea periodicului „Înnoirea”, mai întâi între 
21 decembrie 1912 și iulie 1916, apoi în anul 1919 între lunile mai 
și septembrie.32  În 1925, comuna era în plasa Câlnău a aceluiași 
județ, și avea în componență satele Bănița ( astăzi Banița), 
Găvănești și Movilița, cu 1959 de locuitori. Un alt reper al comunei 
devenit și gara din Cilibia, peste râul Buzău, de care se distanța cu 
6 km. În  Anuarul „Socec” al României-Mari pe anii 1924-1925 se 
oferă informații despre persoanele importante și activitățile 
economico-financiare și sociale ale comunei. Aflăm numele 
primarului (Datcu J.I.) sau a notarului (Popescu C-tin), iar la școala 
din sat erau învățători Ionescu Gh., Ion A.I., preotul Stănescu 
Ioachim și doamna Popescu Maria C. 
  Banca populară a comunei Găvănești se numea „Sf. Nicolae”, 
de la hramul bisericii din localitate, având un capital de 200 000 lei, 
fiind prezidată de Popescu Mihalache. Comercianții și meșteșugarii 
comunei erau: un patron de băcănie (Onofrei Scarlat), mai mulți 
cârciumari (Alexe Petre, Bălan I. Lazăr, Dobre St. Gr., Voinea R. 
Ion), cizmari (Anghel I. Sandu I. , Dragomir O. D-tru, Georgescu M. 
Apostu, Grigore Marin Mihai), croitori (Alexe V. N-lae, Costin D. 
Mihai, C-tin P. Ion, Petrea C. Florea), fierari (Matache D. V-le, 
Panțuru G. Sandu, Petre M.I., Petre Șt. Ion, Sava St. Ion, Stoican 
N-lae), lemnari (Grigore Marin Ilie, Voinea Sava); Mori:(Popescu D-
tru.)33  
  În anul 1939 se deschide Căminul cultural din Găvănești, 
organizație a întregului sat, ce viza multiple și reale necesități, 
prima realizare fiind susținerea unor cursuri țărănești în același an. 
Cursurile cuprindeau ateliere meșteșugărești, cercuri și școli pentru 
publicul larg, pe probleme de agricultură, gospodărie, igienă, 
cultură, educație și cultură. Se procurau pentru cămin aparate 
radio, abonamente la ziare și reviste. Aici mai activau asociații ale 
foștilor luptători, ale decoraților de război, asociații sportive.34 În 
1950, comuna Găvănești a fost inclusă în raionul Buzău al regiunii 
Buzău și apoi din 1952, în regiunea Ploiești. În 1968, reforma 
administrativă a dus la desființarea comunei Găvănești și includerea 
ei în comuna Săgeata.35  

 
32 Valeriu NICOLESCU, Pagini de istorie culturală (Buzău-Rm. Sărat) , Editura Alpha, 
Buzău, 2004, p.139. 
33 ***, Anuarul „Socec” al României-Mari, vol. II 1924-1925, Editura „Socec&Co” 
S.A., București, 1925, p.124. 
34 Valeriu NICOLESCU, Pagini de istorie culturală…, pp. 43-44, 125; 
35 Legea nr. 2 din 16 februarie 1968, privind organizarea administrativă a Republicii 
Socialiste România, emisă de Marea Adunare Națională și publicată în Buletinul 
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Din „În Căutarea Unei Noi Șanse‟ - Săgeata, de Victor 
Andreica și Florentin - Stelian Albu 

Referiri la Găvănești se fac în zece situații:  
1.- 23 aug. 1533 – se realizează o întărire  a lui Gontea, înfrățit cu 
Ialov; 
2.- 1558 – întărire prin document în limba slavonă pentru boierul 
Tudor; 
3.- mai 1668 – se face o volnicie (acțiune de forță – n.a.) pentru 
strângere de oameni străini; 
4.- 16 ian. 1696 – Se dă un pricaz pentru scutirea de bir a femeilor; 
5.- 27 mai 1714 – volnicie pentru strângerea de oameni străini, 
6.- 17 martie 1718 - volnicie pentru strângerea de oameni străini, 
7.- 15 mai 1775 – și – 16 sept. 1775 – volnicie pentru a scoate 
oamenii nesupuși la clacă și pentru adunarea dijmei, 
8.- 19 iun. 1776 – prelucrarea unui ordin, dat de autorități contra 
tăierii pădurii de lângă Găvănești, supusă unor repetate furturi, 
9.- aprilie 1830 – act de arendare de către călugări a moșiei din 
Găvănești a lui Oprea, 
10.- 7 febr. 1857 – se alcătuiește  o listă cu banii primiți pentru 
arendarea moșiilor Șeineasca și Găvănești, 
11.- 8 sept. 1858 – desființează o listă cu datoriile dichiului 
Partenie, 
* Mențiune despre subdiviziunile moșiei din Găvănești: Găvăneștii 
de Sus, Găvăneștii de Jos, Găvăneștii de Coastă, Găvăneștii de 
Vale,36  
 „Documente fundamentale care atestă vechimea 

1.- Găvăneștiul este atestat prima dată în 1547, când 
domnitorul  Țării Românești  Mircea Ciobanul întărește o ocină în 
Găvăneștii de Coastă, lui Badiu  documentul fiind înregistrat la 15 
iun. 1547,  sub nr. 373, îndosariat la cele privind veacul al XVI-lea 
(1526-1550), publicat în 1951, în Editura Academiei.   

2.- Alt domnitor al Țării Românești, Mihai Turcitul, întărește 
o ocină lui Zarnă, nepotul Dobrei, la 1 iul 1579, într-o moșie de la 
Pojorâți (cătun de lângă Găvănești). Acest document se păstrează 
la D.I.R – B , Țara Românească, veacul al XVI-lea, 

 
Oficial nr. 163-165 din 20 decembrie 1968, accesată pe : 
<http://www.monitoruljuridic.ro/act/lege-nr-2-din-16-februarie-1968-republicata-
privind-organizarea-administrativa-a-teritoriului-republicii-socialiste-romania-
emitent-marea-adunare-nationala-46045.html>la 03.05.2014, 13:16. 
36 Victor Andreica și Florentin-Stelian Albu - „În căutarea unei noi șanse – Săgeata 
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Vol. IV (1571 – 1580), publicat în Ed. Academiei, București, 1952, 

3.- A treia atestare o datorăm tot domnitorului Mircea 
Turcitul, se referă tot la satul Găvănești, este înregistrat sub nr. 
81/1 sept. 1582, publicată în  D.I.R., B, Țara Românească, Ed. 
Acad., Vol. V Buc. și se referă  la întărire de ocină, dată de acesta 
fratelui său Stanciu, într-o moșie la Găvăneștii de Sus, din Apa 
Buzăului până la o movilă. 

4.- Radu Mihnea, – 7 aug. 1615, întărește lui Radu de 
Gurguiați o ocină Schei și la Pieptești (sat din fostul județ  Brăila), 
de la granițe cu județul Buzău,……. de la Apa Buzăului din Găvăneștii 
de Coastă cu fiii lui, răscumpărată de la Episcopia Buzău, după ce a 
scăpat de robia tătarilor. 

5.- La 18 oct.  1615, mai mulți martori, din Vernești, 
Dedulești, Gurguiați (sat lângă Găvănești), Obidiți (sat lângă 
Cotorca), adeveresc faptul că diaconul Jipa, din Buzău și Preda din 
Tâmpeni (cătun de lângă Cochirleanca), au moștenit o ocină de la 
Barbu, unchiul lor. 

6.- Satul Găvănești, amintit prima data într-un document din 
1547 a fost reatestat și la 21 ian. 1597, printr-un hrisov dat la 
Curtea Domnească de către Mihai Viteazul, prin care s-a dăruit 
Episcopiei Buzău, satele: Pojorâți, Stănulești, Găvăneștii de Sus și 
Găvăneștii de Jos, vândute domnului, ….(D.I.R., B – Țara 
Românească, veacul al XVI-lea, Vol. III (1591- 1600), Ed. Acad., 
București, 1957, doc. Nr 272/21 ian 1597); 

7.- În „Bibliografia localităților și monumentelor feudale din 
România, Țara Românească, pg. 328‟, lucrare aparținând lui N. 
Stoicescu, se menționează că  Biserica cu hramul Sf. Nicolae a fost 
rezidită de episcopii Chesarie și Filotei între anii 1844 – 1847, fiind 
reparată succesiv în 1856, 1878, 1909, așa cum se menționează în 
„Anuarul Eparhiei Ortodoxe a Buzăului.‟ Buzău 1927, pg. 49. 

8.- Despre același așezământ bisericesc, Basil Iorgulescu (în 
Dicționarul Geografic și Statistic, Economic și Istoric al județului 
Buzău, Buc. – 1892) face precizări semnificative: „Biserica 
însemnată, ridicată pe malul stg. al râului Buzău, deasupra unei 
movile, pe un  teren donat de Mihai Viteazul, Episcopiei Buzăului, în 
1598 (inadvertență!? – n.a.), de către Episcopul Chesarie, în anul 
1844, pentru a se constitui o nouă biserică, cu hramul Sf. Nicolae, 
care de multe ori a fost prădată  și pustiită de păgânătate și stropită 
de lacrimile creștinului căzut; terminate de Episcopul Filotei la 6 dec. 
1847. Profesorul buzoian atrăgea atenția, în finalul însemnării, 
asupra pericolul ca biserica să fie luată de apele râului Buzău. 

9.- Tot în Dicționar, Basil Iorgulescu mai menționează: „ 
sate: Găvănești (Priviți), cu 1060 locuitori și 225 case, și Movilița 
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(vechea denumire Măgura Mică, parte din moșia Găvănești). Pe 
această moșie au fost împroprietăriți însurăței în 1881, dându-li-se 
150 ha., pe malul stâng al râului Buzău, din care 10 ha. pentru 
școală și cimitir.‟ 
 Același Dicționar mai dădea câteva detalii semnificative 
despre satul Găvănești: la începutul veacului al XIX-lea, așezarea 
era lângă Cilibia, dispunând doar de 30 case, situate în vale, chiar 
în vecinătatea râului. 

Episcopul Constantie a mutat satul pe amplasamentul actual, 
construind pentru locuitori și o biserică, care va fi sub efectul 
„prădăciunilor repetate‟  

În 1844 s-a început construirea unei noi biserici, iniţiativa 
aparținându-i Episcopului Chesarie, lăcaș finalizat în 1847. 
 10.- Monografia Județului Buzău, realizată  în 1943, sub 
conducerea prefectului Constantin Tegăceanu, amintea adevărul că 
această comună (Găvănești) avea 3005 locuitori, 667 familii, două 
școli și tot atâtea biserici, fiind compusă din trei sate: Banița, 
Găvănești și Movilița.‟37 

 
G.- ISTORICUL SATULUI MOVILIȚA 
 
Moviliţa este o localitate mică, un cătun, situată în 

vecinătatea estică a localităţii Găvăneşti. Numele localităţii provine 
de la faptul că aşezarea este situată pe/lângă o ridicătură a 
pământului, o movilă. Localitatea s-ar fi înfiinţat în anul 1881 (sau 
în 1892), din însurăţei împroprietăriți pe o parte a moşiei Găvăneşti, 
numită Măgura Mică (Andreica şi Albu 2010: 49-55, 97). Localitatea 
a funcţionat ca un satelit al localităţii Găvăneşti. Cătunul nu a 
dispărut pentru că se află la numai 150-200 m de şoseaua principală 
care unește celelalte localităţi ale comunei. 

„În anul 1881, cu ocazia unei noi împroprietăriri, a luat ființă 
satul Movilița, aici stabilindu-se oamenii tineri, numiți „însurăței.‟ 
Fiecare familie primea câte 4,40 ha. teren arabil și 0,50 ha. loc de 
casă.” (Învățător Nicolae Ispas) 

 
 
 
 

 
37 Victor Andreica și Florentin-Stelian Albu - „În căutarea unei noi șanse – Săgeata 
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H.- ISTORICUL SATULUI BANIȚA 
 

Baniţa este localitatea cea mai estică a comunei. Numele 
acesta provine, ca şi în cazul Găvăneştiului din vecinătate, de la 
confecţionarea obiectelor din lemn, a banițelor de către localnici din 
lemnul pădurilor învecinate. Dicţionarul Judeţului Buzău consemna 
această denumire pentru o parte de 40 ha din pădurea satului 
Găvăneşti – Cotu Ciorii, pe moşia Găvăneşti – Priviți (Iorgulescu 
1892: 22). În mod cert localitatea s-a dezvoltat în vecinătatea 
acestei păduri. 

Autorii monografiei comunei Săgeata nuanțează legenda 
întemeierii localităţii pe care o plasează în anul 1892 (sau 1894), 
prin împroprietărirea însurăţeilor (Andreica şi Albu 2010: 12, 97), 
cu două variante. Prima este aceea că localitatea şi-a luat numele 
de la o mică pădure situată în vecinătate – Bănicioara. Cea de-a 
doua, că localitatea s-a constituit într-un „loc de popas”, unde un 
om de încredere al mai marelui locului (boierului), măsura grânele 
(dările ţăranului) cu banița. În acel loc de popas al ţăranilor se 
confecționau şi se comercializau banițele (Andreica şi Albu 2010: 
12, 97). Evident ambele variante sunt posibile. Personal înclinăm 
spre varianta confecționării banițelor/dublelor din lemnul pădurilor 
învecinate. 

„Făcându-se împroprietărire în anul 1992, s-a  înființat satul 
Banița, fiind aduși și împroprietăriți săteni din satele unde nu erau 
moșii, fiecare familie primind 4,50 ha. teren arabil, 0,20 ha. loc de 
casă și 0,30 ha, vatră de sat. 
 Denumirea – În drum spre pătule, țăranii făceau un popas, 
unde li se măsurau, de un om de încredere al boierului, cu banița, 
cantitatea de cereale pe care trebuiau să o dea boierului. Cum locul 
de popas era același cu locul unde se găsește satul, acesta a 
împrumutat numele de Banița.” (Învățător Nicolae Ispas) 
 

„Istoria e un vast sistem de atenționare timpurie, 
Ea permite aflarea trecutului, raportat la prezent. 
Istoricul trebuie să dispună de o imensă fantezie 
Și nu-i rău dacă, în plan literar, are ceva talent. 
 
Generația care ignoră istoria nu are nici trecut, 
Și nici viitor, va face cursă între rău și mai rău. 
Tratați istoria ca pe ceva sfânt, n-o dați la rebut! 
Istoria e joc, jucat de cei buni, ieri, azi și mereu.” MI 
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I.2.- ISTORICUL COMUNEI SĂGEATA 
 

A.- FOSTA COMUNĂ GĂVĂNEȘTI 

 De-a lungul vremii, trei învăţători s-au străduit şi au realizat 
mici monografii în zona comunei Săgeata: 
 Dumitru T Alexandru, din comuna Smeeni, judeţul Buzău,  a 
realizat, în 1942, monografia comunei Găvăneşti, ca lucrare pentru 
gradul I didactic, care se întindea pe 53 pagini dactilografiate şi care 
a fost depusă la Inspectoratul Şcolar Județean; 
Gheorghe Tudor, prezintă, în 1943, ca lucrare pentru gradul I 
didactic, o monografie a satului Găvăneşti, pe 59 pagini,  rămasă în 
manuscris la Inspectoratul Şcolar Județean. 

 Satul se afla pe malul stâng al râului Buzău, la o distanță de 
oraș de 24.460 metri. Limitele comunei, expuse de Basil 
Iorgulescu  erau: la Nord, Drumul Fierului și drumul Costeiului, 
până la hotarul județului Râmnic; la Est lacul Costeiului, până în 
albia râului Buzău, la Sud, albia râului Buzău, până în pădurea 
Roșie, merge la hotarul moșiei Beilic, până în Drumul Fierului38 – o 
rămășiță dintr-un vechi drum existent în Evul Mediu. Acesta începea 
din plaiul Slănic și continua pe malul stâng al râului Buzău, trecând 
prin Scurtești, Săgeata și Găvănești, servind ca arteră de circulație 
atât localităților și moșiilor din județul Buzău, dar și din zona 
Râmnicu Sărat și Brăila. Era folosit de cărăușii care transportau 
minereuri de fier din localitățile ardelenești situate la granița cu 
Muntenia, ducându-le spre Brăila și Galați, de unde se încărcau pe 
șlepuri, cu destinația Turcia, Egipt, Cipru, precum și în orașe din 
Italia și Franța, cu care, în timpurile respective se făcea comerț.39 

Suprafața comunei Găvănești de la vremea respectivă era de 
3244 ha, dintre care 2197 arabile, 450 pădure crivină, 80 fâneață, 
320 islaz și 197 sterp. Pe terenul șes și puțin băltos se cultivau 
porumbul și grâul. Ca singură altă activitate economică exista o 
stână. Efectivele de animale domestice au fost numărate la 594 boi, 
339 vaci, 240 viței, 2 bivolițe, 184 cai, 159 iepe, 64 mânji, 740 oi 
și 200 porci, 56 stupi de albine.40  

Căile de comunicație erau: Drumul Fierului, Drumul Săgeții și 
un pod de vase peste Buzău prin care se pune în contact cu șoseaua 

 
38 Basil IORGULESCU, Dicționar geografic…, p.237. 
39 Mircea IORDACHE, Pr. Constantin ALECSE, Dâmbroca – curcubeu peste 
timp…,  p.36. 
40 Basil IORGULESCU, Dicționar geografic…, p.237. 
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Cilibia. Diferența dintre Drumul Fierului și Drumul Săgeții este greu 
de sesizat, probabil era vorba despre același drum. Comuna era 
formată la început din satele Găvănești și Movilița, având o 
populație de 1080 locuitori, dintre care bărbați însurați 241, 
neînsurați 3, văduvi 10, divorțați 5, băieți 265; iar femei măritate 
241, văduve 14, fete 310. Numărul caselor era de 231. Străinii 
prezenți erau 4 greci și 1 austro-ungar. Comuna avea ca meseriași: 
1 lemnar, 1 croitor, 3 cizmari, 2 fierari și 1 brutar. Media anuală a 
nașterilor era de 58, a deceselor de 26, a căsătoriilor de 9. Populația 
creștea așadar cu în medie cu 32 suflete. Bugetul comunei era de 
2262, 96 lei. În comuna Găvănești funcționa o școală cu 36 de elevi 
(dintre care 2 fete), țăranii cunoscători de carte erau în număr de 
84 (din 1080 locuitori).41 Un lucru deosebit îl reprezintă faptul că 
încă de la începutul secolului al XX-lea, se remarcă și un reper 
cultural al comunei: editarea periodicului „Înnoirea”, mai întâi între 
21 decembrie 1912 și iulie 1916, apoi în anul 1919 între lunile mai 
și septembrie.42 În 1925, comuna era în plasa Câlnău a aceluiași 
județ, și avea în componență satele Bănița ( astăzi Banița), 
Găvănești și Movilița, cu 1959 de locuitori. Un alt reper al comunei 
devenit și gara din Cilibia, peste râul Buzău, de care se distanța cu 
6 km. În  Anuarul „Socec” al României-Mari pe anii 1924-1925 se 
oferă informații despre persoanele importante și activitățile 
economico-financiare și sociale ale comunei. Aflăm numele 
primarului (Datcu J.I.) sau a notarului (Popescu C-tin), iar la școala 
din sat erau învățători Ionescu Gh., Ion A.I., preotul Stănescu 
Ioachim și doamna Popescu Maria C. 
  Banca populară a comunei Găvănești se numea „Sf. Nicolae”, 
de la hramul bisericii din localitate, având un capital de 200 000 lei, 
fiind prezidată de Popescu Mihalache. Comercianții și meșteșugarii 
comunei erau: un patron de băcănie (Onofrei Scarlat), mai mulți 
cârciumari (Alexe Petre, Bălan I. Lazăr, Dobre St. Gr., Voinea R. 
Ion), cizmari (Anghel I. Sandu I. , Dragomir O. D-tru, Georgescu M. 
Apostu, Grigore Marin Mihai), croitori (Alexe V. N-lae, Costin D. 
Mihai, C-tin P. Ion, Petrea C. Florea), fierari (Matache D. V-le, 
Panțuru G. Sandu, Petre M.I., Petre Șt. Ion, Sava St. Ion, Stoican 
N-lae), lemnari (Grigore Marin Ilie, Voinea Sava; Mori: Popescu D-
tru.) 
1894 – primele date ale arhivei comunei Găvănești; 

 
41 Basil IORGULESCU, Dicționar geografic…, pp. 237-238 
42 Valeriu NICOLESCU, Pagini de istorie culturală (Buzău-Rm. Sărat) , Editura Alpha, 
Buzău, 2004, p.139. 
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1912 decembrie 21-1916 iulie; 1919 mai-septembrie – editarea 
periodicului „Înnoirea” în comuna Găvănești, întrerupt de intrarea 
României în Primul Război Mondial; 
În 1925, satul Dâmbroca a trecut de la comuna Săgeata la comuna 
Scurtești, apoi a funcționat câțiva ani ca și comună și un an a 
aparținut de comuna Stăncești, până în 1950, când a revenit la 
comuna Săgeata 
În 1950, comuna Găvănești a fost inclusă în raionul Buzău 
al regiunii Buzău și apoi din 1952, în regiunea Ploiești.  
În 1968, reforma administrativă a dus la desființarea comunei 
Găvănești și includerea ei în comuna Săgeata.43  
 

  „Ah, prietene! Numai în liniştea vieţii de la ţară, numai în 
sânul naturii, poate un suflet sensibil să se bucure de toată 
plenitudinea iubirii şi a duioșiei.”  Nikolai Mihailovici Karamzin. 

 
B.- COMUNA SĂGEATA 

 „Câteva cătune s-au alipit de satele mai mari, unele au rămas 
de sine stătătoare, iar altele au dispărut. Astfel, pe la 1840, au 
apărut cătunele : Dâmbroca, Murgescu, Borduşani, Cârtenca, 
Cărpulesa, ultimele patru purtau numele comun de Coiteasca. 
Acestea au stat la baza formării satelor Dâmbroca şi Borduşani 
Casele erau făcute din lemn, cu lipani, lipite cu pământ, iar 
acoperişul era din stuf. Oamenii cei mai săraci locuiau în bordeie. 
Petre Ungureanu, în mica sa monografie a comunei Săgeata: „Când 
şi când se aud, deasupra satelor, vaiete ascuțite şi zăngănit de fier 
– cotropind așezarea românească.  Pâlcuri, pâlcuri, pleacă din sate 
ostașii, să se adune mulţi şi să plece, cu căpeteniile în frunte, la 
locul primejdiilor. Pe urmă, unii nu se mai întorc, rămân acolo, la 
hotare, să le întărească jos, la temelie, cu sânge cald şi oase albe. 
Cei de acasă torc mai departe firul vieţii. Morţii rămân în amintirea 
lor. Din faptele lor vitejești se țes legende şi basme trecute din gură 
în gură, din generaţie în generaţie. Morţii devin eroi, trec prin 
panteonul sufletesc al neamului. Şi nu e sat sau cămin de pe întregul 

 
43 Legea nr. 2 din 16 februarie 1968, privind organizarea administrativă a Republicii 
Socialiste România, emisă de Marea Adunare Națională și publicată în Buletinul 
Oficial nr. 163-165 din 20 decembrie 1968, accesată pe : 
<http://www.monitoruljuridic.ro/act/lege-nr-2-din-16-februarie-1968-republicata-
privind-organizarea-administrativa-a-teritoriului-republicii-socialiste-romania-
emitent-marea-adunare-nationala-46045.html>la 03.05.2014, 13:16. 
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cuprins al acestei țări, care să nu-şi aibă eroii săi, ale căror fapte să 
nu fie împletite cu numele şi icoana lui....”  

 Într-o situaţie cerută de Ministerul de Interne,  Agricultură 
şi Lucrări Publice din anul 1865, domeniul Serviciul Statistic, 
indicele comunelor României, potrivit „noii organizări a Legii 
comunale” multiplicată prin Imprimeria Statului, se menţionează că 
„satul Găvăneşti are 173 de familii şi o biserică, iar comuna Săgeata 
este alcătuită din trei sate: Săgeata, Beilic şi Coiteasca, în toate 
există 192 de case şi 166 de familii, precum şi două biserici.  
 

 
Basil Iorgulescu 

       Găvăneşti şi Săgeata fac parte din 
Plasa Câmpu.”( Extras din „În căutarea 
unei noi şanse – Săgeata” de Victor 
Andreica și Florentin-Stelian Albu) 

       „La sfârșitul secolului al XIX-lea, 
atunci când în Plasa Câmpu exista și 
comuna Găvănești pe teritoriul actual al 
comunei Săgeata, Basil Iorgulescu ne 
prezintă care erau limitele mai restrânse 
ale acesteia, folosind următoarele  

indicații: „la Nord, Drumul Fierului și Drumul Robesc,  începând de 
la Curtașu până în valea Costeiului; la Est, din valea Costeiului se 
lasă pe hotarul moșiei Găvănești până la râul Buzău, la petecul de 
crivină,  numit Roșia; la Sud, merge pe albia râului Buzău, până la 
Movila Lungă, la Vest, urcă pe hotarul moșiei Dâmbroca și petecului 
Luscan, trece pe Târla Curtașu și dă în Drumul Fierului.44” În 
această perioadă, cătunele și moșiile se înmulțesc, deși comuna nu 
conținea toate satele de astăzi, suprafața era de 5545 ha 
(aproximativ jumătate din cea de astăzi), din care 4548 ha, teren 
arabil, 225 de pădure, 612 de islaz și 160 de teren sterp – probabil 
aici erau incluse și suprafețele vetrelor de sate. Proprietăți mai 
însemnate sunt: Beilicu, Șeineasca (proprietate a statului), Săgeata 
de Jos, Săgeata de Sus, Coiteasca, Cărpuleasa și Murgeasca. Moșia 
Săgeata de Sus, de 1030 ha, dintre care 90 de pădure crivină, 
aparținea familiei Bagdat, iar Săgeata de Jos sau Zisuleasa, căreia 
i se dau exact aceleași dimensiuni, era împărțită deja mai multor 
proprietari. 
       Comuna era formată din cătunele: Beilic, Coiteasca, 
Dâmbroca, Plevna, Săgeata de Jos (440 locuitori și 85 case), 
Săgeata de Sus (reședința comunei, cu 460 locuitori și 96 case) și 

 
44 Basil IORGULESCU, Dicționar geografic…, p.432. 
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Șeineasca. Populația totală era de 1490 locuitori, dintre care bărbați 
însurați 318, neînsurați 5, văduvi 21, băieți 427; iar femei măritate 
318, văduve 29, fete 372. 
  Casele erau în număr de 282. Locuitori de alte naționalități 
erau 3 greci și 1 israelit. Media anuală a nașterilor este de 71, a 
deceselor de 40, a căsătoriilor de 12, așadar, populația creștea cu 
circa 31 suflete pe an. 
  Efectivele de animale domestice erau de 932 boi, 537 vaci, 
225 viței, 8 bivoli, 196 cai, 131 iepe, 44 mânji, 1840 oi, 10 capre și 
329 porci și 26 stupi. În privința activităților economice existau o 
stână, o moară de aburi, comerțul de desfacere a cerealelor pe care 
le transportă la gara Cilibia.   Meseriași erau 1 lemnar, 4 fierari și 1 
mașinist. Existau 6 cârciumi. Locuințele erau considerate 
convenabile, multe învelite cu fier, apreciindu-se că traiul începea a 
se îmbunătăți. Bugetul total al comunei era de 3389,08 lei. 
  Comuna avea o școală în cătunul Săgeata de sus, frecventată 
de 37 elevi și 4 eleve. Cunoscători de carte erau doar 63 din cei 
1490 de locuitori45. Între bibliotecile de lectură existente în județul 
Buzău la anul 1907, exista și una la Săgeata, cu 45 volume46.  
  În perioada interbelică, la anul 1925, comuna Săgeata se afla 
în Plasa Câlnău, avea 2312 locuitori și era compusă din 5 sate: 
Beilic, Borduşani-Coiteasca, Săgeata de sus, Săgeata de jos, 
Șeineasca. Căile de acces rămâneau drumul de 13 km până în 
municipiul Buzău și cei 8 km până la gara Cilibia. 
  Primarul la acea dată era Calcan Iancu, notarul primăriei era 
Scârlet I. Costache.‟ (De pe site-ul Comunei Săgeata) 

 „Comuna Săgeata este o unitate administrativ-teritorială a 
județului Buzău, de tip rural. Ea este compusă din satele: Săgeata, 
Dâmbroca, Găvănești, Beilic, Bordușani, Banița și Movilița. Satul 
Săgeata a fost de la început reședință comunală, deși fusese 
împărțit în două până în 1968: Săgeata de Sus și Săgeata de Jos, 
atributul de reședință aparținând primei dintre ele. Înființarea 
oficială a comunei este dată la anul 1907, dar data este imprecisă, 
deoarece în Dicționarul geografic, statistic, economic și istoric al 
județului Buzeu, scris de reputatul pedagog buzoian Basil 
Iorgulescu, Săgeata este prezentată ca fiind o comună rurală încă 
din a doua parte a secolului al XIX-lea47. Statutul de reședințe de 

 
45 Basil IORGULESCU, Dicționar geografic…, pp.432-433 , reluat apoi întocmai și de 
George Ioan LAHOVARI, Marele Dicționar Geografic al Romîniei, vol.5, pp.330-331. 
46 Valeriu NICOLESCU, Pagini de istorie culturală…,pp.122-123. 
47 - Basil IORGULESCU, Dicționar geografic, statistic, economic și istoric al județului 
Buzeu, Stabilimentul Grafic I.V. Socecu, București, 1892, pp. 432-434. 
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comună l-au mai avut și satele Dâmbroca și Găvănești. Formată 
inițial în cadrul comunei Săgeata, Dâmbroca a intrat și în 
componența altor comune din zonă: Scurtești, pe la 1925, a devenit 
comună distinctă pentru o scurtă perioadă între anii 1931-1938, a 
alcătuit și comuna Stăncești între 1946-1951, după aceea revenind 
tot la Săgeata. Găvănești a fost multă vreme o comună distinctă, 
având satele Găvănești, Movilița și Banița.  

La ultima reorganizare teritorială, în 1968, comuna Găvănești 
a fost desființată, satele acestea revenind comunei Săgeata. 

Cele trei sate, actuale sau foste reședințe de comune, anume 
Săgeata, Dâmbroca și Găvănești, sunt astăzi singurele care încă mai 
au o populație de peste 1000 de locuitori, au avut o dezvoltare 
istorică îndelungată față de Beilic, Bordușani și Banița care acum au 
fiecare în jur de 400 de locuitori, iar Movilița poate fi considerat 
totuși, un cătun, cu doar 17 locuitori. 
  Datorită proximității de municipiul Buzău, comunele Săgeata 
sau Găvănești au fost dintotdeauna arondate județului Buzău. 
Excepții ar putea constitui perioada 1935–1944, când din 
considerente privind strategia de apărare a României, ţara a fost 
împărțită în ținuturi. Buzăul şi județele învecinate făceau parte din 
Ținutul Bucegi48. Mai apoi, în perioada 1950-1968, atunci când au 
fost încercate alte forme de regiuni, comunele au fost atunci 
arondate raionului Buzău al regiunii Buzău, mai apoi al regiunii 
Ploiești, după 1952.  De asemenea, județele aveau în trecut și 
subunitățile teritoriale numite plase, alcătuite din mai multe 
comune, guvernate de câte un subprefect. La sfârșitul secolului al 
XIX-lea, Săgeata și Găvănești erau comune rurale în Plasa 
Câmpului. La 1925, erau încadrate în Plasa Câlnău. În 1942, plasa 
care conținea comunele Săgeata și Găvănești se numea Mărăcineni, 
fiind de fapt, o redenumire a precedentei, după o serie de mutări 
ale sediului.‟ (De pe site-ul Comunei Săgeata) 

 „Comuna are şapte sate: Dâmbroca, Borduşani, Săgeata, 
Beilic, Găvăneşti, Movilița şi Baniţa aşezate în ordinea prezentată, 
de-a lungul șoselei care merge în paralel cu apa Buzăului dinspre N 
spre S-SE. Organizarea comunei este veche, putând începe în forma 
modernă în anul 1864, prin legea comunală adoptată de Al. I. Cuza 
(Calcan 2009: 17-26). Componența şi structura ei a variat de-a 
lungul timpului. Legea pentru organizarea comunelor rurale din anul 
1904, o desemna cu următoarele localități : Săgeata de Sus unde 

 
48 Mircea IORDACHE, Pr. Constantin ALECSE, Dâmbroca – curcubeu peste timp. 
Repere monografice, Editura Mior Publishing House, Suceava, 2013, p.35. 
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se afla şi reşedinţa comunei, Săgeata de Jos, Șeineasca, Beilicul şi 
Bordușanii – Coiteasca, așezând-o în plasa Câmpu. Localitatea 
Dâmbroca era cuprinsă în Comuna Scurteşti, localitate situată pe 
aceeaşi şosea spre N, iar Găvăneștii, Movilița şi Baniţa alcătuiau 
comuna Găvănești (Monitorul Oficial 1904: 1028). 
 

ATESTAREA DOCUMENTARĂ 
(Victor Andreica și Florentin-Stelian Albu - „În căutarea unei noi 

șanse – Săgeata) 
 

„1.- Anuarul Episcopiei Buzăului – Bz. 1927, pg. 26-28, 
menționează că Biserica Buna Vestire, din Săgeata a fost construită 
în 1873 și reparată în 1924. 

2.- Dosarul nr.3/1871, privind Hotărniciile Județului Buzău, 
păstrat în arhiva Tribunalului Buzău, prezintă hotărnicia moșiei 
Săgeata, zisă Boldești și Șăinești, situată în Plasa Câmpului, fiind în 
proprietatea lui Cati Zissu. 

Iată prezentarea detaliilor acestei hotărnicii: 
VECINI:  

 Toma Bagdat, din Râmnicu Sărat, la nord cu restul moșiei 
Săgeata; 

 Avocatul public, pentru moșia Șeineasca, la sud, fosta 
proprietate a Episcopiei Buzăului; 

 Epitropia Spitalului Gârlași, cu moșia Cochirleanca, la est. 
  Toma Tâmpeanu, din Brăila, cu moșia Pârliți (Cochirleanca), 

la est 
 Primăria comunei Săgeata, pentru terenurile atribuite 

locuitorilor, conf. Legii Agrare din 1864.  
 
Ca documentare s-a prezentat: 

 Hotărnicia din 6 iun. 1838, executată de inginer hotarnic, 
medelnicerul Ion Giurescu, și planul inginerului Ion Zotov, 
executate la solicitarea lui Ghiță Zissu, în vederea ieșirii din 
indiviziune față de Alecu Bagdat. A fost prezent și inginerul hotarnic, 
serdarul Ioan Vernescu, vechil, din partea Episcopiei, proprietarul 
moșiei Șeineasca, 

   Altă moșie vecină era proprietatea lui Iancu (Ion) 
Marghiloman, tatăl viitorului om politic Alexandru Marghiloman. 
Linia de hotar, potrivit hotărniciei din 1838 era pe primul aliniament 
(prima trăsură), de la Valea Coșteiului, la poalele movilei Fiveștii 
Coșteiului. 

 Pentru vecinătatea cu moșia lui Toma Bagdat, adică restul 
moșiei Săgeata, s-a folosit tot hotărnicia de la 1838, unul din 



52                SĂGEATA – ZBOR PRIN VREMURI - PAGINI MONOGRAFICE 
 
 
punctele de reper fiind matca Văii Coșteiului, unde s-a făcut mușuroi 
în Drumul Fierului (130 stânjeni). 

 Spre moșia Șeinești, fosta proprietate a Episcopiei Buzăului, 
conform hotărniciei din 1938, hotarul era puțul din poalele Movilei 
Coșteiului: Movila Enache, Movila Sori (movilă de pământ), Movila 
de Piatră, Popina Lată, lacurile jirlăenilor, lacurile Văcinarului, 
lacurile lui Niță Ungureanu. 

 În anul 1865, potrivit Legii Agrare, din 1864, la 48 locuitori, 
încadrați în cele trei categorii: - fruntași ( cu patru boi și o vacă); - 
mijlocași (cu doi boi și o vacă și; - pălmași (sau codași, numai cu o 
vacă), cât și pentru preoți și proprietar (suprafața rămasă), și 
locurile de casă și grădină X 498 stânjeni pătrați, s-au atribuit 494 
pogoane și 12 prăjini, sau 640.872 stânjeni pătrați. 
  Terenul cu care au fost împroprietăriți era între mușuroiul de 
pe hotarul cu moșia Săgeata și al Păunei Bagdat, pe apa Buzăului, 
în jos, spre Movila lui Măciucă „movila care este în dreptul satului, 
spre Movila lui Bucă.‟ 

Inginerul hotarnic Emanoil Mehtupciu a stabilit că spre moșia 
Șeinești, proprietate a statului, erau 5835 de stânjeni, iar spre 
moșia Săgeata , a lui Toma Bagdat, erau 4824 de stânjeni. 

 Tot din dosarul hotărniciilor (4/1897), aflat în arhiva 
Tribunalului Buzău, moșia Săgeata Veche, comuna Tăbărăști, 
proprietatea colonelului Petrean, moșie vecină cu moșia Săgeata de 
Sus „la capătul moșiei Buzăului, proprietate a lui Alexandru 
Bagdat‟, hotărnicire efectuată cu aceeași rigoare profesională de 
Emanoil Mehtupciu. 

 Dosarul 31/1968, pg. 179 – 295, a Consiliul Popular 
Județean, menționează principalele date din fișa Comunei Săgeata, 
la această dată (1968), când s-a desființat regiunea Ploiești și 
raionul Buzău, reapărând pe harta țării județele.″ (Din „În căutarea 
unei noi șanse‟ - Săgeata, de Victor Andreica și Florentin - Stelian 
Albu) 

 
CONCLUZII 

„Toponimia Comunei Săgeata este una specifică localităților 
rurale. Denumirea satelor, a moșiei, locurilor, a punctelor are o 
provenienţă intuitivă. Numele satului Săgeata are la origine un 
antroponim, iar celelalte localități ale comunei îşi trag denumirea de 
la ocupațiile locuitorilor (Găvăneşti, Baniţa), de la înfățișarea 
topografică a locurilor respective (Dâmbroca, Movilița), de la 
fenomene istorice sau social politice (Beilic, Șeineasca/Plevna). 
Aceeaşi schemă se repetă în genere şi în toponomastica diferitelor 
puncte de reper ale localităților unde întâlnim filiera 
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antroponomastică (Puţul lui Zgârci, Puţul Boiereștii etc.), sau cea 
topografică (Valea Movilei, Valea Coșteiului). 

O semnificație aparte o are Drumul Fierului, denumire care 
transcende orizontul geografic al comunei, având o rezonanță 
istorică, regională, şi chiar naţională, cu rădăcini în comerțul 
medieval al Țărilor Române, de la Dunăre în Transilvania, Moldova 
şi Muntenia Subcarpatică, şi invers. 
Aplecările asupra toponimiei Comunei Săgeata din Judeţul Buzău, 
au menirea de a invita la reflecții prin aprofundarea acestui aspect 
important al vieţii spirituale locale şi al integrării şi înțelegerii 
acestui proces într-un cadru mai larg, zonal sau chiar naţional. 
Antroponomastica şi toponomastica pot contribui la deslușirea unor 
sensuri subtile şi profunde ale metamorfozei spiritualității naționale 
în curgerea timpului.″ (Din Cercetările D-lui Prof. Univ. Dr. 
Gheorghe Calcan)  
 

CRONOLOGIA  ISTORICĂ A COMUNEI SĂGEATA 
„Pentru o mai bună înțelegere a derulării evenimentelor 

formării comunei Săgeata, prezentăm o cronologie a lor: 
1597, ianuarie 21 – este pentru prima dată atestat documentar 
satul Găvănești, când într-un document domnesc, voievodul Mihai 
Viteazul oferă Episcopiei Buzăului, în persoana arhiepiscopului Luca 
din Cipru, satele Pojorâtei, Stănileștii, Găvăneștii de Sus și 
Găvăneștii de Jos; 
1598, mai 25 – un nou hrisov al lui Mihai Viteazul prezintă  mai pe 
larg în ce consta dania făcută Episcopiei cu satele de mai sus, 
amintind ca hotare apa Buzăului și mijlocul Costeiului; 
1806-1812 – satele Săgeata și Beilic au fost devastate, aici fiind 
frontul Războiului Ruso-Turc. 
1809 – Săgeata este fortificată de generalul rus Essen, devenind 
tabără militară, condusă apoi de generalul Langeron; 
1812 – este reperul  pentru nașterea satului Săgeata.  Au loc 
revărsări ale râului Buzău care îl obligă pe ciobanul Stan Săgeată – 
întemeietorul semi-legendar al satului care îi poartă numele, să se 
mute pe malul stâng, acesta fiind mai înalt și ferit de inundații; 
1837  – în satul Săgeata se adunaseră 40 de familii care trăiau în 
bordeie; 
1855 – Alexandru Bagdat împarte moșia în două fiilor săi, Toma și 
Katz, formându-se cele două sate: Săgeata de Sus și Săgeata de 
Jos; 
1874 – este construită Biserica  Buna Vestire din satul Săgeata, prin 
strădaniile tuturor  locuitorilor din Săgeata de Sus, Săgeata de Jos 
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și Coiteasca. Episcop al Buzăului era Inocențiu (1873-1893), titular 
de numai un an de zile ca succesor al  lui Dionisie Romano; 
1907 – între bibliotecile de lectură existente în județul Buzău exista 
și una la Săgeata, având 45 volume; 
1926 – la Săgeata s-a constituit un comitet pentru strângerea 
fondurilor necesare ridicării unui monument pentru eroii căzuți în 
timpul Primului Război Mondial. 
1934 – se înființează Căminul Cultural Săgeata; 
1934, martie 25 – locuitorii vor reuși să ridice  Monumentul în 
cinstea eroilor comunei din Primul Război Mondial. Cu ocazia acestui 
eveniment a fost editată și cartea „În amintirea Eroilor din Comuna 
Săgeata”, scrisă de Dumitru Bălănescu, având valoare de 
monografie a satului, dar și de a elogia pe acești eroi; 
2015, august 2 – Credincioșii parohiei buzoiene Găvăneşti au 
primit, duminică, 2 august 2015, vizita chiriarhului locului. 
Înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, Înalt preasfințitul Părinte 
Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului şi Vrancei, a oficiat Sfânta Liturghie 
în Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” din acest sat. 
2015, octombrie 4 – are loc (re)sfințirea mare a bisericii „Buna 
Vestire” din satul Săgeata. Slujba a fost săvârșită de ÎPS Ciprian 
Spiridon, arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, împreună cu un sobor 
de preoți și diaconi. A fost oficiată și Sfânta Liturghie arhierească la 
care au participat sute de credincioși din comună și împrejurimi. La 
final a fost sfințită și o casă de praznic, recent construită lângă 
biserică. 
2016 - octombrie 23 – este sfințită și capela mortuară „Sfinții 
Apostoli Petru și Pavel” a Parohiei Săgeata, tot printr-o vizită a ÎPS 
Ciprian Spiridon, arhiepiscopul Buzăului și Vrancei. (De pe site-ul 
comunei Săgeata) 

 
          „Eroismul este puterea de a ne învinge pe noi înșine pentru 
a face să triumfe valorile ideale dictate de propria noastră 
conştiinţă.”   definiție de Ion Găvănescu 
 

Aparent negativă, pentru că nu rezolvă nimic, revolta e 
profund pozitivă pentru că relevă întotdeauna ceea ce merită apărat 
în om.‟ Albert Camus. 
   

„Sinuciderea nu este un eroism; este o laşitate. Eroii 
adevărați îndură viaţa aşa cum e. Ei se revoltă, ei plâng, ei luptă 
pentru a o îmbunătăți, dar nu dezertează.”  citat clasic din Traian 
Demetrescu 
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I.3.-PARTICIPAREA LA MARILE 
EVENIMENTE MONDIALE 

 
A.- RĂZBOIUL DE INDEPENDENȚĂ 

 
 „Unirea cea mică din 1859 şi reformele lui Cuza, care au 

fundamentat statul naţional român modern, au pregătit 
independența de la 1877, cu marile jertfe de la Plevna, Grivița, 
Smârdan şi Rahova………… 

Ca toţi fiii ţării, buzoienii au luat parte la toate marile 
momente din istoria neamului, care au cerut mari pierderi de vieți 
omenești şi le-au dat, conștienți că jertfa lor va contribui la apărarea 
credinței, libertății şi unităţii. Stau mărturie, acestor sacrificii, sute 
de cruci, troițe, plăci comemorative, pomelnice, monumente şi 
cimitire ale eroilor din toate localităţile judeţului. 

Proclamarea independenței naţionale de către Camera 
Deputaților și Senatul României, la 9 mai 1877, a fost marcată a 
doua zi, 10 mai 1877, de aniversarea a 11 ani de la urcarea pe 
tronul României a domnului Carol I, numit în discursul primului 
ministru C.I. Brătianu „Întâiul oștean şi domnul României libere şi 
independente" 
  Dobândirea independenței a adus şi primul teritoriu 
românesc la sânul patriei mamă, Dobrogea.‟ (ENCICLOPEDIA ROMÂNIEI 
– vol I –Tipo MOLDOVA – Iaşi 2010). 

„La Războiul de Independență din 1877, au luat parte și 
locuitorii satului Găvănești. Dintre ei menționăm: Mitu Voinea, 
Nicolae Voinea, Ion Grecu, Andrei Pelin, Dobre Dinu. Au murit pe 
câmpurile de luptă 4 fii ai acestui sat.  
 Cei care s-au întors, din acest război, au fost împroprietăriți 
cu câte 30 ha. în Dobrogea‟ (învățător Nicu Ispas) 

 
B.- PRIMUL RĂZBOI MONDIAL 

 
Peste vrerea mai marilor ţării, România a fost atrasă în bătălii 

crâncene, pentru a-şi desăvârși ideea de unitate naţională, de 
alipire la patria mamă a tuturor provinciilor sale, dintre care unele 
erau sub stăpânirea Imperiului Austro – Ungar, iar altele sub 
stăpânirea Rusiei Țariste, devenită, apoi, primul stat bolșevic, de tip 
comunist. Participarea la lupte, alături de Puterile Centrale, a costat 
enorm România, suferind mari pagube materiale, dar şi viaţa a 
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peste jumătate de milion de oameni, precum şi mutilarea, pentru 
întreaga existenţă a altor câteva sute de mii. Acesta a fost prețul 
major, plătit în perioada 1916 – 1918 pentru FĂURIREA ROMÂNIEI 
MARI, care încorpora Ardealul, cât şi Basarabia. 
 

1.- PARTICIPAREA COMUNEI SĂGEATA LA PRIMUL 
RĂZBOI MONDIAL 

 
(Extras din „în căutarea unei noi șanse – Săgeata‟ - de 

Victor Andreica și Florentin - Stelian Albu) 

„Multe documente privesc recrutările tinerilor şi trimiterea 
altor categorii de cetăţeni, pe front, până la vârsta de 48 ani, 
descriindu-se stresul așteptării, speranța că vor fi uitați de pe aceste 
liste, mulţi plecaţi găsindu-şi sfârşitul pe meleaguri străine, rudele 
lor necunoscând măcar locul de veci al acestora. 

220 femei din familii, din care bărbații au fost mobilizați  s-
au adresat Prefecturii Județului că sunt lipsite de orice mijloace 
materiale, solicitând ajutoare. Din această categorie menționăm: 
Vasilica Dincă, Ioana Vasile, Sultana Anghel, Rada Maria Matei, 
Sandală Sburlan, Maria Toma, Sevastița Lungu, Ioana D. Șerban, 
Tudora Albu, Voica Georgescu, Maria Sărățeanu, etc 

Pe unii mobilizați în conflagrația de la 1916 – 1918, 
participanți la luptele de la Oituz, Nemira, Şandora, Măgura, 
Mărăşeşti, Mărăști, Panciu, Doaga, etc., adevărate cimitire ad-hoc, 
i-a avut Divinitatea sub protecţie şi au reuşit să se întoarcă acasă. 
Sunt liste cu bravii ostaşi de pe meleagurile din Săgeata şi 
Găvăneşti, dar despre cei din Dâmbroca nu se amintește, cu toate 
că bunicii noştri ne-au povestit despre participarea lor şi despre 
rude ale lor care nu s-au mai întors. 

Nemţii s-au dedat la abuzuri pe teritoriul României în 
perioada 1916 – 1918. Pe teritoriul comunei Săgeata au luat, cu 
japca, sub titlu de rechiziționări, boi, vaci, cai, oi, capre, porci şi 
altele. 

Cercetând documente în Arhivele Statului București, la 
Direcția Județeană Buzău a Arhivelor Statului, la Tribunalul 
Județean și la Episcopia Buzăului și Vrancei, am reușit să alcătuim 
o listă completă a vitejilor din Săgeata trecuți în rândul eroilor 
neamului, prin jertfa supremă pe care au dat-o în războiul din 1916 
– 1918. Este vorba de 104 bărbați. 

Toți acei bravi ostași, fii ai meleagurilor din Săgeata și 
Găvănești au fost cuprinși în: Regimentul 16 Infanterie Suceava, 
Regimentul 4 Călugăreni, Regimentul 39 Infanterie, Regimentul 79 
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Infanterie, Regimentul 4 Obuziere, Regimentul 20 Artilerie, 
Regimentul 3 Jandarmi, Regimentul 9 Vânători, Regimentul 8 
Buzău, Regimentul 3 Olt, , 3 Artilerie, 20 Artilerie, 3 Cetate, Spitalul 
Mobil, Batalionul de Miliție și Coloana 6 Subzistență. Se precizează 
că au fost cazuri în care au murit chiar 3 frați, sau în altele 5-6 
verișori 
 O altă situație dramatică  apare din Adresa nr. 1450/7 sept. 
1918, prin care Prefectura era înștiințată de către Primăria Săgeata 
că în toamna anului 1916, anul în care România intrase, ca țară 
beligerantă, în prima conflagrație mondială, autoritățile militare 
recrutaseră 16 tineri, încorporați în Regimentul Petru Rareș, de 
situația cărora nimeni nu mai are cunoștință, întrucât nu s-au primit 
înștiințări că au murit. Au fost duși în Moldova și li s-a pierdut urma. 
 „Ajutați-ne d-le prefect – se spune în adresă -  să aflăm 
despre soarta lor. Or fi duși în niscaiva lagăre de concentrare?” 
 În actele de stare civilă sunt menționați 11 oameni, care au 
murit în război, toți din Regimentul Petru Rareș: Vasile Țintea, 
Vasile Stoica, Alexandru Ispas, Nicolae Scarlat, Gheorghe Mircea, 
Stan Roșca, Mihai Tănase, Haralambie Lungu, Ion Șerban, Ștefan 
Drăgulin, și Ion Stoica. 
 Alt tabel, înaintat Prefecturii, informa în legătură cu 25 familii 
din care cel puțin câte un bărbat fusese mobilizat, că sunt lipsite de 
orice mijloace de subzistență, solicitând ajutor material. Ne referim 
aici doar la 4 dintre femeile aflate în această categorie:  Ioana 
Vasile, Sultana Anghel, Steliana Ștef și Anica Matei.  
 Spre a se mai alunga un timp sărăcia din gospodăriile 
oamenilor, se mai practicau și unele acte caritabile, dar puține și 
mici. Astfel de acțiuni întreprindeau și administrațiile plaselor, cum 
ar fi Plasa Câlnău, care, în 1918, în preajma sărbătorilor de Paște, 
a acordat din fondul „Familiile Luptătorilor‟ ajutoare de câte 15 lei 
la 10 săteni. S-au mai adunat și banii donați pentru fiecare sat din  
fondul Reginei Maria. 

Cei reîntorși la bordeiele lor, multe din ele de o modestie 
umilitoare, acoperite cu stuf, gospodării neîmprejmuite, și-au reluat 
viața dinainte  de 1916, dar starea lor socială s-a înrăutățit, fiind 
trecuți într-o situație specială la Primărie, comunicată apoi tot 
Prefecturii, cu rugămintea de a se interveni rapid cu „oarece 
ajutoare‟ 

Lista cuprindea 55 locuitori ai satului Beilic, printre care: 
Vasile Roșca, Stan Țepușă, Dobre Buculei, Ion Ghiță, Gheorghe 
Crăciun, Ion Mihaiu, Stavăr Ciurea, Alexandru Badea, Gheorghe 
Pâslaru, Toader Pâslaru, Vasile Ciurea, Stoica Badea, și alții. 
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Finalizându-se acțiunile militare, în grija armatei rămăseseră 
mii de animale de muncă rechiziționate, a căror furajare costa sume 
care nu existau în secătuita vistierie a țării. S-a hotărât ca aceste 
animale să fie date în îngrijirea sătenilor, cu predilecție celor care 
au participat la bătălii ori au fost concentrați, acțiune pe care 
„Ministerul de Război‟ a adus-o la cunoștința prefecturilor. În 
această acțiune au fost cuprinși 71 de locuitori din Săgeata, cărora 
li s-a repartizat câte o pereche de cai, printre aceștia numărându-
se: Anghel Baboiu, Sandu Dinu, Ion Baboiu, Ion Sburlan, Nae Ispas, 
Nicolae Calcan, Pârvu Modreanu, Toma Pătrașcu, Nicolae Albu, 
Dumitru Stanciu, Pâslaru Stanciu, Sandu Anton, Ștefan Boacă, 
Nicolae I. Albu, R. Mihai Albu…..  
 Prin Adresa nr. 223/19 dec. 1918, Primăria Săgeata informa 
Prefectura în legătură cu altă realitate dureroasă: „Pe proprie 
răspundere, 43 de săteni din localitatea noastră, care au participat 
la acțiunile militare între 1916 – 1918, declară că au fost luați 
prizonieri de război și ținuți, timp de ani, luni ori săptămâni, în 
lagăre, dar Dumnezeu s-a milostivit de ei, ajutându-i să se întoarcă 
acasă. Printre aceștia s-au numărat și: Florea Gheorghe, Dumitru 
Dumitra, Stanciu Pâslaru, Constantin Nicolae, Toma Nicolae, 
Constantin Neagu, Toader Ghiță, Petre Nicolae, Radu Neacșu, 
Coman Macău și alții, toți aceștia fiind îndreptățiți să primească 
ajutoare pentru foamea, frigul și celelalte umilințe îndurate.‟ 

Alți 71 de săteni, printre care: Radu Dinu, Radu Ghiță, 
Dumitru Bentaru, Nicolae Sburlan, Ion Ceauș, Gheorghe Baboiu, 
Nae Ispas, Nicolae Stancu, Nicolae Zăbavă, Tănase Iancu, Ion Albu, 
Gheorghe Albu și alții, se plâng prefectului că în toamna anului 1916  
rușii le-au rechiziționat vite și păsări din gospodării, fără a le plăti 
contravaloarea, ori a le înmâna acte doveditoare. Și această 
categorie solicită despăgubiri. 

Chiar și reprezentanții unei națiuni unanim apreciate ca 
având rațiune – nemții – s-au dedat la abuzuri și importante 
rechiziții pe teritoriul României. Menționând acest aspect doar pe 
teritoriul comunei Săgeata, arătăm că au luat cu japca, sub titlul 
inofensiv de rechiziționări: 490 boi, 611 vaci, 107 juninci gestante, 
257 mânzați, 179 cai, 169 iepe, 43 noateni, 3.060 oi, 150 berbeci, 
3 capre, 664 porci, iar din Găvănești au luat: 307 boi, 211 vaci, 50 
juninci, 57 mânzați, 94 cai, 1.865 oi și 552 porci. 

O asociație americană, care acționa pe teritoriul României, a 
acordat ajutoare materiale, în 1920,  la 38 de categorii din cele 
amintite (femei văduve), la invalizi de război, și la 7 familii de 
luptători mobilizați pe front. Iată o listă: Smaranda Iacob (mamă a 
2 copii), Vasilica Vânătoru (7 copii), Ioana D Vasile (2 copii), Sultana 
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Anghel (4 copii), Rada Marin Matei (1 copil), Neacșa Mateiu (1 
copil), Sandală Sburlan (3 copii), Arigla Neacșa (4 copii), Steliana 
Biță (4 copii), Ioana Șerban (2 copii), Ana Neacșa Bică (5 copii), 
Floarea Albu (5 copii), Stana Crăciun (2 copii). 

În anii următori, prefectura a mai acordat ajutoare 
categoriilor defavorizate din cauza războiului, în 1921 (pentru 47 
văduve, 9 invalizi și 14 orfani de război), în 1923 (pentru 65 
persoane din categoriile respective) 

Ajutoare erau prevăzute în toată perioada interbelică și prin 
bugetul comunei.  

În 1920, 108 văduve de război, orfani și invalizi au fost ajutați 
de Comitetul Județean al „Familiei luptătorilor‟ 

În Primul Război Mondial, numai Comuna Săgeata a dat tribut 
de 62 bărbați, iar 91 săteni au fost răniți. 

În 1929 se mai aflau în viață 73 văduve de război, 4 orfani și 
58 invalizi. 

Încă de pe când se aflau în tranșee la Mărăști, Mărășești și 
Doaga, sau apărau colinele de la Măgura și Oituz, soldaților li s-a 
promis de regele Ferdinand că li se va plăti vitejia cu o reformă 
agrară, care a fost legiferată în 1918 și aplicată în perioada 1921 – 
1928. Împroprietărirea s-a făcut prin răscumpărare. 

Pe baza Legii Agrare au fost expropriate moșii de pe 
suprafața de 100 ha., primarul informând Prefectura că pe raza 
comunei Săgeata, în această situație se află moșiile: 

 Mihai Lesta – arendașul moșiei Săgeata de Sus – suprafața 
de 825 ha. 

 Andrei Economu – arendașul moșiei Bordușani – 825 ha. 
 Moșia de stat „Obștea Săgeata‟, din Săgeata de Jos,- 505 ha. 
 Andreiu Bărbulescu – arendașul moșiei Săgeata de Jos –  

505 ha. 
 Alexandru Iordăchescu – arendaș al moșiei Săgeata De Sus 

– 275 ha. 
 Leon Morărescu – arendaș al unei moșii în Săgeata de Sus, - 

325 ha 
  Din moșiile Murgeasca, Cărpuleasca, Bordușani – Coiteanca, 
Săgeata de Sus și Săgeata de jos, conform Decretului – lege nr 
3697/ 15 dec, 1918, au fost împroprietăriți 415 săteni, cu terenuri 
între 0,5 ha – 5 ha., iar culturile de toamnă au fost considerate 
„culturi de dijmă‟, condițiile de plată ale acestora urmând să fie 
stabilite între Comisia Județeană și locuitorii satelor. 
 Pentru țăranii din celelalte sate ale comunei Săgeata, s-a luat 
teren din moșiile Coiteasca și Murgeasca, repartizându-li-se 
suprafețe de 4,50 ha, beneficiari fiind 17 săteni: Constantin Apostol, 
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Radu Bănescu, Ștefan Toma, Gheorghe Buculei, Gheorghe Iamandi, 
Gheorghe Radu, Ghiță Lăzărescu, Ion Zăbavă, Stanciu Sandu, 
Roșca Smaranda, Rădulescu Antofi, Haralambie Voinea, Ion 
Georgescu, Ion Panait……. 
 Acești țărani au fost uitați de la primele exerciții de 
împroprietărire, ei câștigându-și terenul în urma contestațiilor 
făcute către Comitetul Agrar, hotărârea acestui organism fiind dată 
abia în 1929.  
 După revizuirea întregului set de contestații , în comună au 
existat 345 de împroprietăriți, iar prin includerea în această 
categorie a invalizilor de război, ofițerilor, gradelor inferioare și 
tinerilor mobilizați în teatrul de război, s-au mai adăugat încă 183 
de oameni, plus învățătorii,  preoții, cârciumarii și negustorii care 
trăiau în comunitate. 
 Pentru 26 tineri care și-au întemeiat familii între 1921 – 1929 
li s-au atribuit loturi de teren, pentru a-și construi case. 

Regele Ferdinand a promis împroprietărirea vitejiei în război 
şi s-a ţinut de cuvânt prin reforma agrară din 1918, reformă care s-
a aplicat în perioada 1921 – 1928. Pământurile pentru 
împroprietărire au fost obţinute din exproprierea unor moşii: 
Murgeasca, Cărpuleasca, Borduşani – Coiteanca, Săgeata de Sus, 
Săgeata de Jos, Coiteasca..” 
 „Dosarul 12/1921 pune ordine în evidenţa locuitorilor 
comunei Scurteşti, care şi-au găsit sfârşitul în cruntele bătălii ale 
primului război mondial. Un ordin al Plasei Mărăcineni, relua, către 
primărie, instrucțiunile Ministerului de Război pentru organizarea 
anuală a Zilei Eroilor, sarcini pe această linie revenind autorităților 
administrative, cât şi şcolilor, organizațiilor ne-guvernamentale şi 
în primul rând Societății „Mormintele Eroilor Neamului”. (Extras, din 
„Un spaţiu în competiţie cu timpul – Vadu Paşii”) 
„La intrarea în curtea bisericii cu hramul „Adormirea Maicii 
Domnului”, se află o cruce, susţinută de un soclu din piatră şi un 
postament în trepte, placat cu marmură neagră. Pe faţa crucii se 
află scris: Această sfântă cruce s-a ridicat de Gheorghe S. Bratosin 
cu soţia sa, Marica, pentru morţii lor.” (urmează prenumele 
acestora), iar pe spatele crucii citim că este înălțată pentru: „Eroii 
din războiul 1916 – 1918, după care urmează prenumele acestora. 
În apropiere se găsesc mai multe cruci mici, care amintesc de eroii 
căzuți între 1941–1945. (Monumente şi eroi Buzoieni, de Relu 
Stoica) 

„Pacea nu poate veni din dorința de pace, ci de la suprima-
rea instinctelor de război.” citat celebru din Nicolae Iorga 
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Înmormântarea soldaţilor romani după masacrul de la Braşov 1916 

 
„La nivelul comunei Săgeata sunt prezentate numele eroilor 

din războaie. Lista cuprinde eroii din satele: Baniţa, Beilic, 
Borduşani, Dâmbroca, Găvăneşti, Moviliţa, Săgeata. Nu se specifică 
satul în dreptul fiecărui erou, dar se poate aproxima, după numele 
de familii, că unii dintre ei erau din Dâmbroca, sau au avut grade 
de rudenie cu oamenii din acest sat. 
 La nivelul comunei Vadu Paşii, care are inclusă şi fosta 
comună Scurteşti, din care făcea parte satul Dâmbroca, în timpul 
celui de al doilea război:  

- La războiul din 1916–1918. apar: Coman Gheorghe, Enache 
Ion, Florea Ion, Ion Ion, Ionescu Ion, Iosif Nicolae, Lăudatu 
Gheorghe, Moise Ion, Oprea Gheorghe, Oprişan Nicolae, Pană Stan, 
Preda C. Marin, Ungureanu Constantin, Voinea Gheorghe, Voinea 
Vasile, Zaharia Vasile...‟   (Monumente şi eroi Buzoieni, de Relu 
Stoica) 

 
2.- PARTICIPAREA COMUNEI GĂVĂNEȘTI LA PRIMUL 

RĂZBOI MONDIAL 
 

„La 14 aug. 1913, s-a anunțat  în comună, prin sunete de 
goarnă, mobilizarea țării. Dimineața, toți locuitorii s-au strâns în 
fața primăriei și li s-a făcut anunțul. S-a format un convoi, pentru a 
merge la gara Cilibia, să se prezinte la unități. 

Izbucnirea primului război mondial la 15 aug. 1916, ora zero, 
prin tragere de clopote și sunete de goarnă. În comună s-a sunat 
mobilizarea pentru contingentele 1894 - 1919 
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 Comuna a dat fii capabili, patrioți înfocați, Georgescu Vasile, 
ofițer activ, mobilizat; căpitanul demobilizat Constantinescu 
Isofache, căpitanul Ion R. Ion, căpitanul Tomescu Coman, căpitanul 
Atanasie Popescu. Comuna a fost martora multor evenimente în 
acel an. Pe aici trecea armata română pe podul de vase de pe râul 
Buzău, în dreptul satului Mânzu, trecând pe șoseaua Galbenu – 
Bălăceanu, cu direcția Moldova. 
 Fiind o toamnă ploioasă, terenul se desfundase, astfel că 
moșia Găvănești a fost călcată peste arătura de toamnă și au rămas 
armament, căruțe, chesoane, vite. 
   6 dec.1916, comuna a fost ocupată de trupele germane, care, 
urmărind armata română, a produs mari pagube. Pentru 10 – 18 
zile, armata rusă a oprit înaintarea germană, pe linia Galbenu – 
Bălăceanu. 
 Comuna era locul de retragere a  cavaleriei germane, în 
timpul nopții gospodăriile țăranilor fiind ocupate, oamenii fiind dați 
afară din case în timpul iernii.  
 În acest timp prizonierii români și ruși, prinși de armata 
germană au fost închiși în biserica, existentă și azi, în satul 
Găvănești, transformând-o în lagăr de prizonieri. 

1917 – A fost o iarnă foarte geroasă.  
În sat  rămăseseră numai bătrânii, femeile și copiii.  
În satele  comunei au fost înființate posturi de jandarmi 

germane, care obligau populația să transporte, la gările Cilibia, 
Tăbărăști și Buzău, mari cantități de cereale și alte bunuri, care luau 
drumul Germaniei.  

Locuitorii erau obligați să lucreze moșia din Săgeata a 
arendașului Lestu.  

Administrația germană pusese stăpânire și pe cele mai mici 
venituri ale populației: posesorii de vaci erau obligați să ducă, în 
fiecare zi, la primărie, laptele; pentru fiecare găină din curte 
trebuiau să plătească câte un ou. 

Pe la sfârșitul primăverii anului 1918, încep să apară 
demobilizații din Moldova. 

În sat a început să se vadă bucurie și veselie pentru familiile 
celor care s-au întors din război și plânsete și jale pentru cei care 
au căzut pe câmpul de bătălie. În acest război au murit 71 bărbați.  

În anii 1921 – 1922, locuitorii comunei au fost împroprietăriți 
pe moșia Minculeasa. 

Au început să apară și locuințe noi, a început viața pașnică și 
munca pământului. 
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În perioada 1923 – 1930, gospodarii mai înstăriți din sat 
încep a-și da copiii la școli, mulţi dintre ei devenind învățători, 
ofițeri, subofițeri, meseriași, etc. 

Încep să apară partidele politice, certurile dintre ele 
terminându-se adeseori cu bătăi și crime.‟  (Înv. Nicu Ispas) 
 
 „Chiar dacă mâine, să zicem, se va produce un dezastru 
financiar, în urma căruia toate averile vor deveni fără valoare, cum 
a fost cazul mărcii germane după primul război mondial, dacă nu 
veţi înceta să folosiţi legile mentalului, pentru a vă atrage bogăția, 
atunci veţi avea parte mereu de abundență, indiferent ce formă 
nouă va lua ea.” Joseph Murphy în Puterea Extraordinară a 
subconștientului tău 
 

C.- AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL 
(Extras din „În căutarea unei noi șanse – Săgeata‟  de Victor 

Andreica și  Stelian  Albu) 

 Țara noastră era mică și aflată la răspântia imperiilor.  
 De multe ori marile puteri s-au împiedecat în împlinirea vrerii 
lor de spațiul geografic dintre Carpați și Marea Neagră, creând 
evenimente și angajând locuitorii în confruntări armate, cu final 
extrem de dureros. 

Pregătirea unui, eventual, al doilea război a început de prin 
anii 1934 – 1936, când armata a fost sprijinită să se refacă şi să-şi 
ridice potențialul de luptă. Din comuna Scurteşti, 51 locuitori au fost 
stabiliți să pună la dispoziţie atelajele pentru transportul 
„grăunțelor” ce vor fi adunate la rampa din gara Buzău, spre a fi 
orientate apoi spre aprovizionare, în 1934, a efectivelor militare. În 
1936 au fost rechiziționate atelaje particulare, aducându-se la zi şi 
evidenţa persoanelor apte să participe la un eventual război. S-au 
stabilit, în acest scop: căruţele, carele, caii şi boii, de rechiziționat, 
dar şi croitoriile care vor lucra efecte pentru trupe, precum şi 
curelăria și harnașamentele care vor fi puse la dispoziția armatei.” 

În 1937, primăria a înaintat organelor judeţene o situaţie cu 
familiile recenzate în scopul cazării oamenilor în caz de forţă majoră. 

Tot în 1937 se organizează şi se înfiinţează detaşamente de 
străjeri, care reuneau copii, adolescenţi şi tineri între 7–18 ani, care 
sunt prinşi în forme de pregătire premilitară. 

În anul 1938, Dâmbroca avea statut de comună de sine 
stătătoare, localitatea înregistrând 47 orfani de război, din care cel 
mai „școlit” absolvise 5 clase, iar cel mai puţin pregătit avea o clasă. 
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Din această categorie: 

 8 cazuri erau cu  5–7 copii, 
 3 cazuri     4 copii, 
 24 cazuri  2–3 copii. 

Au fost recrutați spre a fi trimişi într-un eventual război 57 
bărbaţi, iar 71 săteni au contribuit la susținerea bugetului militar cu 
câte 5 lei, cu titlul  „pentru fortificarea graniţelor de vest”. 

Numărul concentraților era de 26 bărbaţi, iar primăria 
comunei Dâmbroca, informa Prefectura că „în localitate sunt 43 
săteni, lipsiţi de cel mai elementar mijloc de subzistență.” 

A continuat tot mai intens acţiunea de rechiziționare, în 
vederea asigurării alimentelor şi mijloacelor de transport pentru 
armată. 

În decembrie 1940, au fost recenzați tinerii născuţi în 1923, 
în număr de tineri, fiind atenționați să se pregătească pentru 
încorporare şi trimiterea lor pe fronturile care vor fi deschise, iar 
Ministerul Afacerilor Interne, comunică primăriilor, prin Ordinul 
18.844/nov.1940, reglementarea marcării sărbătorilor religioase, 
comemorările naţionale şi aniversările familiei regale. 
 Așa s-a petrecut și în a doua conflagrație mondială din 
perioada 1941 – 1943, când cca 100 de bărbați, din satele Săgeata 
și Găvănești, au  fost mobilizați pe teatrele de operațiuni din est și 
din vest. În atare condiții, din Săgeata, 65 de bărbaţi în putere și-
au găsit sfârșitul în primii 3 ani de război.  

Acestora li s-au mai adăugat încă 24 de moți și dispăruți în 
ultimii 2 ani ai războiului, respectiv în anii 1944 – 1945. 

Din cele 3 sate ale comunei Găvănești, în același dosar se 
află o listă cu cei 25 de morți și dispăruți. 

Și în Cazul comunei Găvănești, listei de 25 morți și dispăruți, 
s-au mai adăugat 14, care și-au jertfit viața în ultimii 2 ani ai 
războiului 

În perioada 1940 – 1941 s-a consemnat o creștere a ponderii 
cetățenilor asistați. Astfel, în Găvănești 56 familii ale celor 
concentrați pe front, dar și alții 183 de săteni, considerați nevoiași, 
primeau, lunar, ajutoare, atât centralizat – din fonduri locale și ale 
Prefecturii, dar și din resurse funciare puse la dispoziție de „Onor 
Ținutul Bucegi‟, prin intermediul administrației plasei Câlnău. 

În vederea continuării acțiunilor de rechiziționare a 
animalelor și materialelor pentru război, în 1940 s-a dispus 
recensământul cailor, în comuna Găvănești înregistrându-se 112 
cetățeni care dețineau bidivii, 137 guri de ham și 146 trăsuri. 

În dosarele primăriei s-au adunat documente care atestă 
cereri de ajutoare materiale – către comunitatea locală, plasă, ori 
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Prefectură – din partea văduvelor, orfanilor și mutilaților de război, 
așa cum este cazul în dosarele: 20/1944, 8/1946, 3/1946 (se 
solicită lemne de foc de către 126 invalizi fără niciun mijloc de 
întreținere) 

Când trupele sovietice au trecut la contraatac, eliberând 
teritoriul rus, s-au creat formațiuni militare de luptă împotriva 
Germaniei.  
S-au constituit două divizii: 
 „Tudor Vladimirescu” şi „Horia, Cloșca şi Crișan”, în 
componenţa cărora au fost incluși şi câţiva voluntari din comuna 
Săgeata și Găvănești, aceștia fiind: Gheorghe M. Oancea, Ion Crețu, 
Gheorghe Bâlhăceanu, Ion Crăciun, Gheorghe Crăciun, Haralambie 
Georgescu, Nicolae Baboi și Costică Oprea.‟ 

„Evidențele păstrate la arhive evidențiază că, în perioada 
1941–1945, sute de telegrame sosite de pe fronturile de Răsărit ori 
Apus, anunțau că „x, z ... au căzut la datorie şi patria le va fi 
recunoscătoare”, iar dosarele cercetate, abundă în cereri de 
ajutoare pentru văduve şi orfani. 
   În acele condiţii, comemorarea eroilor a devenit o sărbătoare 
naţională în România  şi coincide cu marcarea Înălțării Domnului. 
Această tradiţie este menţionată în Programul de comemorare a 
eroilor, lansat în 1935, promovat de Societatea „Cultul Eroilor” 
București, care glăsuia, într-un limbaj ales:  - Sărbătorind amintirea 
eroilor, osebit de pietatea ce-o datorăm rămășițelor lor pământești, 
le sărbătorim spiritul nemuritor, ca şi frumuseţea morală şi 
idealismul pentru care s-au jertfit.”. În acest spirit, au fost ridicate 
monumente dedicate eroilor.” (Extras, din „Un spaţiu în competiţie 
cu timpul – Vadu Paşii”)  
 
DIN RELATĂRILE UNOR CONCETĂȚENI 
 
  „De când plecase militar,  în  treizeci şi şapte, venea acasă 
doar  rar de  tot. Numai concentrări, când colo, când dincolo; îi tot 
muta; primea uneori câte o carte poștală de la el, cu ștampila 
cenzurii. Pe urmă începuse războiul. El ştia că are să fie război. Se 
înnegura uneori: „- Ce-ai să te faci tu, singură, cu gospodăria, cu 
copiii, cu pământul?..” Era nebărbierit, tras la faţă, slăbise. I se 
cuibărise în brațe şi el nu zisese decât „-Măi, Dumitră!” şi ea 
începuse să plângă încet, cu faţa îngropată în mantaua lui de 
postav, aspră. Mai târziu avea să povestească nepoţilor despre 
seara aceea, căci şi-o amintea bine; îl mai văzuse o singură dată, 
când trecuse cu frontul înapoi; era rănit la cap şi la un braț, dar 
spusese că nu poate să stea acasă, trebuie să meargă cu toţi ceilalți 
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până când s-o termina sau până când... Avea să spună cum s-a 
trezit întâi Gheorghiță şi sărise de sub  plapumă:  „-Tăticule!”,  apoi 
Florica,  şi  cum  i-a  ţinut  pe amândoi în brațe şi nu-i mai venea 
să le dea drumul, în timp ce ea făcea lumina lămpii mai mare şi se 
apuca să-i pregătească ceva să mănânce. După ce mâncase, copiii 
nu vruseseră să se mai culce. El le spusese poezii din cărțile de 
şcoală, le cântase, zisese: „– Pe Gheorghiță să faci cum știi, chiar 
dacă mai vinzi din pământ, numai  să-l  dai  să  învețe mai  departe.  
Poate  chiar  ofiţer  să  ajungă. Timpurile or să se mai schimbe, dar 
o să fie întotdeauna nevoie de oameni de ispravă. Cu Florica nu ştiu, 
mai vezi, poate ea să rămână pe lângă tine. Şi să faci verandă la 
casă, aşa cum am gândit noi! (Din „Erezii Pioase” de Radu Voinescu 
- Dâmbroca) 

 „Aş menţiona doi fraţi de înaltă onoare pentru sat. Este 
vorba despre fraţii Cojocaru. Au locuit în satul Dâmbroca la sfârşitul 
veacului XIX şi începutul celui de al XX – lea. Erau cu 3–5 ani mai 
în vârstă decât Ion G. Coman. Au locuit la şosea, unde acum este 
loc viran, între Vasile Dragomir (Geambaşu) şi Dinu Constantin 
(Munteanu). 

Tatăl lor avea o casă modestă şi o bărăcuţă, ca Băcănie – 
Prăvălie. Era deci un mic comerciant. Erau rude cu Stan Voinea 
(tatăl lui Neagu Voinea). Băiatul cel mare a avut gradul de colonel 
şi a fost comandant de divizie pe frontul de est (1941–1944). 
   După 23 august 1944, s-a ocupat de organizarea şi instruirea 
unei noi divizii, la Medgidia. La pensionare a primit gradul onorific 
de general. Băiatul cel mic a avansat până la gradul de colonel. A 
fost comandant de mare unitate, la Pitești. Informațiile despre 
aceşti doi fraţi, sunt de la Ghiţă Coman.” (Prof. Constantin Enuş) 
    

Al doilea război mondial este încă viu în memoria celor care 
au astăzi o vârstă de peste 70 ani. Dintre văduvele de război, din 
satul Dâmbroca, a mai trăit doar Ioana Florea, până în 2015, murind 
la vârsta de 101 de ani. dar dintre copiii orfani, sunt mai mulţi. Între 
1942 – 1944, nu se prea ştia ce este pe front, căci nu erau mijloace 
de comunicare, sau dacă se mai citea câte vreun jurnal, de către 
lumea adunată la „radio şanţ” (adunare la marginea şanţului), știrile 
erau încurajatoare şi subţiri. Uneori știrile primite erau transformate 
în zvonuri, mai mult sau mai puţin pesimiste. 
  Când au început să apară escadrile de avioane, pe cerul 
satului, la înălțimi că de-abia se vedeau, am văzut semnele 
războiului la noi acasă. 

Lumea se temea de ocupația sovietică şi mai ales de 
caracterul soldaţilor ruşi care se comportau grotesc şi erau însetați 
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de sex. Mai întâi au trecut nemţii, în retragere grabnică şi se purtau 
civilizat cu femeile și cu copiii. Probabil că se gândeau şi ei la copiii 
lor, de acasă şi de dor, dădeau copiilor noştri din bunătățile ce le 
aveau în ranițe (conserve, dulciuri).  Unii din ei au făcut popas şi în 
Dâmbroca, câte o noapte, sau se ascundeau pe sub malul de lângă 
cimitirul satului. Când au început să vină ruşii,  mai întâi au apărut 
avioane pe deasupra satului şi au aruncat bombe, dar nu prea 
explodau. Aşa se făcea că folclorul intra imediat în acţiune şi copiii 
cântau: 

 La Dâmbroca pe Suhat, 
Multe bombe tu ai dat, 
Niciuna n-a  explodat, 

Rusule, rusule  
    Nimica n-a păgubat, 
     O oaie şi-un kil de cheag! 

 
Au apărut şi unii dintre sătenii care au fost plecaţi pe front, 

dar au trebuit să meargă imediat pe frontul de vest. 
Treceau şi unele avioane americane, la joasă înălţime şi se 

auzeau mitralierele. Aflam de la oamenii mari că americanii îşi 
descarcă muniția, nu au interes să continue războiul. Am văzut cum 
un avion american mergea pe deasupra lizierei de salcâmi, care 
desparte suhatul de linia care duce spre zona de câmp „La Pădure”: 
Mi se părea că stă pe loc, deasupra salcâmilor şi am auzit rafala de 
mitralieră. Mă aflam cu bobocii pe suhat şi m-am speriat foarte tare. 
Nu-mi ajungeau picioarele de pământ, aşa de tare am fugit spre 
grădina mare a noastră, aflată la marginea satului. 
  Prin toamna anului 1944 au venit ruşii şi am înţeles că au mai 
prins, din urmă, nemţi rătăciți de trupele lor şi i-au aranjat aşa cum 
ştiau ei mai bine. 

Într-o zi am văzut mișcări pe suhat (i se mai spune şi „După  
Oboare”). M-am ascuns după un salcâm mare din fundul grădinii şi 
deodată văd cum trec în goană doi călăreți şi trăgeau unul în altul. 
Am presupus că un rus alerga după un neamţ. Treptat a apărut 
puhoi de trupe rusești şi şi-au instalat corturile pe suhat (suhatul 
era destinat pentru păscutul vitelor, nu avea culturi de vreun fel). 
Să vezi corturi, unul lângă altul, pe tot suhatul. Cred că asta se 
petrecea prin 1945 şi trupele respective erau în retragere, după 
victoria de la Berlin. Copil fiind, eram curios şi m-am apropiat de 
corturi. Un rus m-a îmbiat să merg la el, spunând: „Иди сюда, 
мальчик!” (vino încoace, băiete).  Poftele pentru ceea ce îmi arătau 
(conserve, biscuiți...) erau mari, dar aveam în mine frica, 
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alimentată şi de mămica, cum că ruşii sunt răi şi cine ştie ce se 
poate întâmpla, aşa că am luat-o la fugă spre casă. 

Au stat mult, ruşii, pe suhatul satului nostru şi făceau dese 
incursiuni pe la casele oamenilor. Unii mi-au părut civilizați şi 
neagresivi, dar spaima era mare, mai ales pentru noaptea, când 
căutau băutură şi hazaici. Mămica a aranjat să locuim în podul casei 
şi numai cu o lumânare aprinsă, pentru ca în caz că vom fi vizitați 
de ruşi să creadă că e casă părăsită. Într-o zi, o vecină strigă: 
„Sando, ruşii!” Mămica se afla pe șura cu paie, îi aranja coama, să 
nu pătrundă apa şi să  mucezească paiele de grâu (baza materială 
pentru foc, pe vremea aceea). Nici nu ştiu cum a alunecat de pe 
șura înaltă şi a fugit în ascunzătoarea din pod. 

 
Mamaia, Veta IONIȚĂ  - Un destin ca un rug în flăcări. 
 

 

      S-a născut în anul 1911 într-o 
familie de țărani nevoiași pe nume Bița 
Neculai alături de sora Mița, ducând în 
prima tinerețe o viață plină de nevoi, la 
muncă câmpului și  fără școală. Mama 
ei, Rada,  o țărancă aprigă și 
destoinică, a învățat-o de mică că viață 
este grea fără muncă, că pământul 
este principala sursă sigură de viață, 
iar Dumnezeu este singurul stâlp de 
care poți rezemă în vremuri de 
restriște.  

Nu avea decât 5 ani, când tatăl ei Bița  Neculai a fost chemat pe 
front, în războiul pentru întregirea neamului (1916-1918)  și nu s-
a mai întors, toate visele copilăriei năruindu-se, din acel moment.     
  În anul  1928, la vârstă de  17 ani , prin căsătorie, a intrat în 
familia lui Ioniță  Ion , care la rândul sau avea  6 copii, printre care 
și Ioniță Constantin, viitorul soț. 
      Nu știa în acel moment că viață îi va oferi alte necazuri și 
greutăți, pe care numai un caracter puternic, de țărancă autentică, 
învățată la „școala timpului  acelor vremuri” o va  ține ca un stâlp 
în calea vâltorilor vieții ce vor urma. Pentru noua familie, a urmat o 
perioadă aspră, cu multe coborâșuri, ca după război și primul copil 
venit pe lume, născut mort. Singurele bucurii și speranțe de viață 
palpabile au fost nașterea copiilor: Nicolae(Nicu), Apostol (Telu), 
Georgeta, Sanda, Dumitru (Mitu) și Ioana (Onița). 
      Dar de bucurii, nici nu putea veni vorba,  în acele timpuri tulburi 
pentru țară, deoarece nici nu se cicatrizase în suflete ororile 
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primului război mondial, în care tânăra mama își pierduse tatăl, 
mort pe front - erou, că viața o punea,  încă odată, la o 
altă  încercare teribilă pentru o femeie rămasă acasă singură, cu 
cinci copii, prin trimiterea pe front a soțului, de acesta dată în al 
doilea război mondial (1940-1945). A urmat o perioada grea, cu 
lipsuri de tot felul, cu grija copiilor și a întreținerii gospodarei, cu 
munca la câmp de dimineață până seară și uneori cu rămânerea în 
câmp peste noapte, cu copii cu tot, dat fiind faptul că deplasarea se 
făcea anevoios cu carul cu boi și distanță era mare între sat și locul 
proprietății pământului. Și ca această caznă să fie perfectă amintim 
episodul în care neplătind dările către stat, datorită situației în care 
se află, autoritățile locale au arestat-o și închis-o șase zile în beciul 
Primăriei, de unde a fost scoasă la rugămințile  în corpore ale 
copiilor, veniți după mama închisă și cu promisiunea să aducă 
agoniseala ce o avea strânsă acasă, în contul datoriei. Ruga la 
Sfântul Dumnezeu și speranța că războiul se va termină și că soțul 
se va întoarce nevătămat acasă, o ținea însă „în picioare ,trează”, 
zi și noapte. 
      Nu mică i-a fost bucuria și tresărirea sufetului când într-o 
dimineață s-a trezit cu soțul acasă, venit pentru câteva zile în 
permisie de pe front, ca o răsplată pentru faptele de vitejie 
petrecute acolo. Au fost clipe când speranța de viață tihnită, cu 
familia reîntregita s-a înfiripat ca o flacăra în sufletele lor, obosite 
de griji și de întrebări rămase fără răspuns în față destinului. 
        Aceste „vise” s-au spulberat repede, permisia s-a terminat, 
soțul s-a reîntors pe front și viața Vetei  lui Constantin Ioniță parcă 
a devenit mai apăsătoare și mai  grea după această încercare. Să fi 
fost  oare o premoniție  pentru ceea ce va urma!?   Din nou  își 
punea speranța, în bunul Dumnezeu, mergând în fiecare zi de 
sărbătoare la sfânta biserică din sat, rugându-se pentru 
binecuvântare. Simțea greutatea vitregiilor destinului ca pe o cruce, 
care trebuia urcată pe Golgota vieții și uneori chiar i se părea normal 
acest fapt. 
       Cursul vieții avea să-și arate din nou colții, când într-o zi, la 
nici opt luni de la venirea soțului în permisie, a primit vestea morții 
acestuia, căzut ca un erou, pe front, în luptele de la Cotul Donului. 
Rămasă văduvă, la nici 30 de ani și, cu șase  copii, cel mare având 
vârsta de 11 ani, iar cel mai mic nenăscut, a primit, ca pe un trăsnet 
vestea morții soțului. Cu toate acestea, a înțeles că trebuie să-și 
crească, în demnitate și cu frica lui Dumnezeu, copii rămași în grija 
sa, muncind în continuare din greu pământul, pentru a-și salva 
familia. Și a reușit, ajutându-și copii, așa cum a putut, aceștia 
ajungând în timp, la casele lor, întemeindu-și  fiecare  o familie, fata 
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cea mică, Ioana, reușind chiar să absolve Facultatea de Matematică, 
din București. 
        A mers la cele veșnice la venerabila vârstă de 92 de ani, 
înconjurată de  12 nepoți și „mi-o amintesc  ca pe o femeie strașnică 
și demnă până în ultima clipă a vieții. Când mă mai duceam pe la 
ea o întrebam de ce are două paturi în camera strâmtă în care 
locuia,  iar răspunsul venea de fiecare dată înțelept și plin de 
tristețe: „pentru că atunci când, din cauza gândurilor care te apasă, 
nu poți dormi, te muți în celălalt pat ca să o iei de la … capăt!” -
povestește nepoata ei, Sofica Ioniță-profesor la școala din sat. 
 
 „Potrivit statisticilor, pierderile României în cel de-al Doilea 
Război Mondial au depășit 300.000 de morţi: 147.000 pe frontul de 
răsărit, 167.000 pe cel din apus. Pe timp de pace, au avut de suferit, 
din motive politice, peste 2.000.000 de persoane: reținuți, 
anchetați, condamnați prin sentinţe judecătoreşti, condamnaţi 
administrativ, internaţi în colonii de muncă sau în clinici psihiatrice, 
deportaţi. Dintre acestea, au pierit în celule sau în lagăre de 
exterminare cam 300.000.” 
Florin Pavlovici în Tortura, pe înțelesul tuturor (2001) 
 

I.4.-PARTICIPAREA 
LA EVENIMENTELE INTERNE 

 
Facem, mai întâi, o scurtă prezentare pentru o 

referirea la Răscoala de la 1907 
 

„Săgeata -  1907 – Și evenimentul răscoalei a fost resimțit 
pe aceste meleaguri. Astfel câțiva săteni: Alexandru Albu, 
Alexandru Navin, Constantin Scarlat, Ghiță Petre Pâslaru, Marin 
Boacă, ș.a., împreună cu țărani din împrejurimi,  au participat la 
luptele de la capul podului din Mărăcineni. 

 
Reprimarea a fost dură. Alexandru Albu și Alexandru Navin au fost 
întemnițați, fiind inculpați pentru instigare la răscoală. 
 
 Răscoala nu a avut aceeași  intensitate pe tot cuprinsul 
comunei și în jur. Spre exemplu în satul Găvănești, populația a fost 
pașnică, căci nu au existat moșii. Au fost însă delegați la luptele de 
la podul din Mărăcineni.‟ (Înv. Nicu Ispas) 
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A.- INSTALAREA COMUNISMULUI 
 

1.- INTRODUCERE 
(Din „În căutarea unei noi șanse‟ - Săgeata, de Victor Andreica și 

Florentin - Stelian Albu) 
 
 Ca o primă măsură a perioadei post – războiul al II-lea 
Mondial, a fost mistificarea alegerilor din 1946, urmată de măsuri 
sistematice, prin care s-a instaurat dictatura comunistă în toate 
sectoarele, abolirea monarhiei, naționalizarea principalelor mijloace 
industriale, bancare și de transport, înființarea în matrice 
românească a întovărășirilor, TOZ-urilor, G.A.C.-urilor, S.M.T.-
urilor, transformate apoi în S.M.A.-uri, ceea ce a însemnat, practic, 
translarea formelor sovietice de organizare a economiei 
(sovhozurile și colhozurile), în perimetrul românesc.  
 Au apărut societăți comune sovieto–române, în principalele 
ramuri de activitate: SOVROMLEMN, SOVROMPETROL, 
SOVROMTRANSPORT, ETC, camuflându-se astfel exfolierea 
României, în contul despăgubirilor de război. 
 Perioada la care ne referim a marcat și viața locuitorilor din 
comuna Săgeata și Găvănești. Astfel în 1946 s-a reorganizat și sub 
raport teritorial, țara, s-au creat apoi, la nivelul comunelor, sfaturile 
populare, cu  aparatul lor operativ – comitetele executive – s-a 
transferat de Uniunea Sovietică și perioada NEPULUI, concretizată 
prin cote obligatorii, declararea țăranilor gospodari drept „chiaburi‟, 
socotiți cei mai înverșunați dușmani ai regimului comunist, creându-
se forme de  organizare a economiei după cum am arătate mai sus. 
S-a creat o egalizare a celor care muncesc cu cei care lenevesc. 
 S-au creat multe privațiuni de libertate și de dreptate socială. 

 
ECONOMIA ROMÂNIEI COMUNISTE 

 
 „După cel de-al Doilea Război Mondial, şi în România, 
asemeni celorlalte state est-europene, se aplică în economie planul 
cincinal. 
  Se impune un ritm ridicat de creştere economică, prin care 
anumite ramuri ale industriei (industria constructoare de maşini, 
siderurgică, chimică) trebuia să crească spectaculos, dar cu 
neglijarea producţiei bunurilor de consum. 
 În zona rurală, se urmărea eliminarea elementelor cu 
potențial capitalist (ţăranii înstăriţi, denumiți chiaburi şi consideraţi 
dușmani ai regimului) şi colectivizarea agriculturii. 
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 Conform propagandei, scopul consta în ridicarea nivelului de 
trai şi a culturii maselor. 
 Neîndeplinirea planului de producţie era pusă pe seama celor 
socotiți indezirabili de către regim. S-a ajuns ca aceştia să fie 
consideraţi sabotori şi deferiți justiţiei. Astfel de procese au abundat 
în anii 1949 şi 1950.” (preluare de pe Wikipedia – Enciclopedia 
liberă)            

2.- DUREREA OCUPAȚIEI 
(Din relatările d-nei Constanța Albu – Săgeata) 

 
„Odată cu „eliberarea” au pătruns în lumea satului nostru multe 
suferințe: 

 În ziua de 24 august 1944 au pătruns în sat rușii, unii venind 
cu mașini, înarmați până în dinți, cu automatele de gât, alții trecând 
gârla, adică apele râului Buzău și venind de prin satele unde se 
aciuaseră în timpul deplasării frontului. Au avut  loc rechiziții, adică 
au fost luate proviziile de alimente ale oamenilor, le-au fost ocupate 
casele. Cea mai râvnită casă din sat era a cetățeanului Spiridon 
Onofrei, care era o casă mare și frumoasă, cu etaj, așezată în 
centrul satului. Aici a fost instalat un prim grup, format din 4 
rusoaice, înarmate și ele până în dinți cu pistoale mitralieră; 

 Într-o parte și alta a satului erau instalate niște așa zise 
bordeie, numai aparent, întrucât, în interior erau compartimentate  
ca orice locuință. Ele erau camuflate și acolo erau unii soldați care 
cercetau cerul cu aparate de observat;  

 Îmi povestea cineva că cele patru rusoaice au fost „atacate”  
într-o noapte de două fete din sat, mai exact Mița țiganca și Petruța 
Lăzărescu, fata învățătoarei Lăzărescu, care de altfel făcea parte din 
tineretul legionar. Satul a fost inundat de ostași ruși cu automatele 
de gât să caute „partizanii” care aruncaseră cu un pietroi în geamul 
rusoaicelor. Cu greu au fost lămuriți că în sat nu există partizani; 
        Din spusele bunicii mele am aflat că rușii chiar s-au comportat 
că niște ocupanți. Luau ce doreau din curtea oamenilor, pentru 
mâncare, spre deosebire de nemți, care au fost mai umani, 
plângeau și ei de dorul copiilor lor, lăsați acasă și, uneori le ofereau 
copiilor ciocolată, chiar dacă și ei rechiziționau alimentele 
oamenilor; 

 La intrarea în sat era un conac boieresc, proprietar fiind unul 
Oteteleşanu. Administratorul moșiei era  Constantin Efrimescu, 
preotul satului. Ei au întrebat cine este „kulakul” care are asemenea 
moșie și s-au și dus sa-l lichideze. Preotul își ascunsese familia prin 
sat pe la diverși cetățeni, iar dumnealui a fost ascuns chiar de 
familia Onofrei, gazda celor patru rusoaice. Rușii au și sosit la casa 
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preotului, pe care au percheziționat-o și negăsind pe nimeni au tras 
cu pistoalele automate în tavanul camerelor, ca în cazul în care 
cineva se ascundea acolo să fie omorât. Însă suferințele Preotului, 
unchiul meu dinspre mamă, de abia aveau să înceapă.              

 Un „element sănătos” al satului, un bețiv și leneș notoriu, pe 
numele lui Nicu Ciurea, zis și Varză și Lică, a plasat în podul 
grajdului o mină de mare putere, cu gând să-l omoare pe „kulak”. 
Într-una din zile, pe când unchiul și mătușa mea erau plecaţi, Ionel, 
un băiat de 13 ani, seminarist, jucându-se cu copiii din vecini avea 
să calce pe mina din pod. Fiind o mină de mare putere, explozia a 
fost pe măsură. Trupul firav al copilului a fost împrăștiat şi făcut 
pulbere. Au fost găsite părți din corpul său inclusiv  pe ramurile 
copacilor din păduricea din Cotul Băcanului, acolo unde îşi stabilise 
târla de oi acela de la care şi vine numele satului nostru. În acel 
incendiu a ars grajdul, în întregime, şi caii din el, pentru că nenea 
Popa, cum ii spuneam noi, avea doi cai tare frumoşi şi o caleașcă 
pe măsură; 
  A fost multă durere în casa unchiului Costică, zis Nenea Popa, 
dar se zice că Domnul dă lupte grele ostașilor destoinici, care pot 
să le ducă. 

 Pe acest criminal mi-l amintesc perfect, treceam zilnic pe 
lângă el. Zăcea în fiecare zi pe treptele casei domnului Spiridon, sau 
pe treptele prăvăliei care funcționa în casa fratelui său, Pahone 
Ciurea, în orice caz în apropiere de casa preotului. Mama mi-a 
povestit mai apoi că pe patul de moarte l-a chemat pe preotul 
Efrimescu, deşi nu făcea parte din parohia sa, noi cei din Săgeata 
de Sus fiind arondați la părintele Manole Florea, şi i-a cerut să-l 
ierte, că el a pus acea mină şi că mina era pentru preot şi nu pentru 
copil; 

 Aşa cum se obișnuiește, la vremuri noi au fost aduși oameni 
pe măsură. Îmi amintesc că oamenii din sat au început a fi împărțiți 
în elemente sănătoase şi elemente dușmănoase. În acest fel 
primarul şi notarul satului, Costache Scârlet, socrul preotului, care 
ocupase acest post timp de 30 de ani, a fost înlăturat şi au început 
căutările. Au fost ofertați, Iancu Lungu, unul din cei mai bețivi şi 
leneşi oameni din sat, Mihai Boacă, fratele lui tata, care fusese 
înscris în Garda de fier, desigur printre trepăduși. Au  fost găsite 
variante. Se spune că a fost adus un „element sănătos”, pe numele 
său Otea, venit de prin părțile Vrancei. După un stagiu relativ scurt 
a fost înscăunat un alt „element sănătos”, fiul lui Fănică Stancu şi 
anume Constantin Stancu, zis şi Costică Glonț, iar Otea a devenit 
agentul fiscal al satului. 
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 Acest Otea a fost unul dintre cei mai răi. Nu există familie din 
sat care să nu fi suferit din cauza lui. În schimbul taxelor lua din 
casele oamenilor lucruri de valoare, scule, adică cuverturi, covoare 
si altele. Nouă ne-au luat suveica de la maşina de cusut, o marcă 
germană, pe care nu mi-o mai amintesc, şi în acest fel nimeni, 
niciodată, nu a mai putut folosi acea maşină de cusut, care se află 
şi acum în familia noastră.; 

 Mulţi consăteni de-ai mei, oameni gospodari şi serioși, au fost 
înscriși la categoria chiaburi. Astfel  cetăţeni ca Neculai Şerban, au 
fost imediat pedepsiți şi li s-au rechiziționat părți din casă, care au 
fost folosite în diferite scopuri. Am învăţat în casa acestui om, după 
cum am învăţat și în casa lui nenea Nicu Oprea, în spațiul unde 
acesta îşi încropise o prăvălie. Am învăţat la grădiniţă în casa 
părintelui Efrimescu, unde mai târziu s-a mutat şi dispensarul 
uman; 

 Persecuțiile au curs. Periodic veneau de la judeţ tot felul de 
persoane, care nu-şi declinau identitatea şi chemau aici tot felul de 
cetăţeni legionari,  împreună cu oameni care nu avuseseră niciodată 
de-a face cu legionarismul: Nicu Sandu, zis şi Bugudie; Vasile 
Vasile, zis Butuban; Nicu Oprea şi alţii; 

 Din spusele unchiului meu lucrurile se desfășurau cam aşa: 
„-Tovarășe Boacă, ai fost legionar? -Da, tovarășe! -De ce? -Aveam 
cinci fete şi un băiat şi mi s-a promis pământ. -La rebeliune ai fost? 
-Nu, m-a încuiat mama în casă şi am adormit în grâu, m-am trezit 
a doua zi.  
  I se strângea mâna şi pleca acasă. Mai erau „anchetați” vreo 
câţiva, apoi se trecea la anchetarea celor care nu au avut nimic în 
comun cu legionarii. „Interviul” continua în aceeași notă.  Pentru că 
oamenii spuneau că nu au fost legionari, şi nu fuseseră, erau bătuți 
cu bestialitate. Unora din aceşti oameni le-au fost daţi copiii afară 
din şcoli; 

 Nu numai acestea au fost persecuțiile la care unii oameni au 
fost supuşi pentru simplul motiv că erau gospodari. Uneori erau 
bătuți şi chiar reținuți pentru motive închipuite. Sora bunicii mele 
dinspre mamă, Maria Scârlet, soacra preotului Efrimescu,  a fost 
reţinută în localul primăriei că nu a semănat la timp. Din spusele 
domnului profesor Ciurea, de părinţii din Săgeata, Onofrei Spiridon 
a fost închis un an şi jumătate pe motiv că nu  a arat miriștea la 
timp. După părerea mea, acest domn Onofrei  şi soţia sa erau evrei, 
veniți aici de prin părțile Huşiului, doamna fiind de origine rusă.  

 Unii oameni neputincioși, ca Pahone  Ciurea - zis Lică, au fost 
băgaţi în categoria chiaburilor, pentru că, bolnavi fiind, foloseau 
oameni cu ziua la munca celor câteva pogoane pe care le aveau, 
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erau cum s-ar spune exploatatori. Lui şi altora le-au fost daţi afară 
copiii de pe la şcoli, din acelaşi motiv. Se spune că în perioada 
comunistă şi-au pierdut viaţa cinci milioane de români; 

 Cea mai mare nemernicie a constat în faptul că la reforma 
monetară, celor câţiva gospodari din sat, declaraţi chiaburi, nu li s-
a schimbat nici măcar un  „sfanț”; 

 Din acelaşi motiv, părinţii mei îşi lucrau singuri cele câteva 
ha. de pământ pe care le aveau. Întrucât tata era plecat la serviciu, 
mama ne lua la câmp să o ajutăm la lucru. Aşa se face că eu şi 
surorile mele mânuiam cu expertiză sapa la prășit şi secera la 
dezlegatul snopilor pe maşina de treierat grâu, căreia noi îi spuneam 
batoză, alţii îi spuneau vapor. Participam şi la alte munci ale 
câmpului, alături de mama; 

 În ceea ce priveşte trecerea la colectiv, la noi nu au fost 
probleme. Noi am avut relativ puţin pământ, vreo patru ha, 
moştenit mai mult de la bunica maternă, care având 4 copii i-a 
înzestrat pe toţi. Din partea tatei aveam puţin. Nu acelaşi noroc a 
avut sora bunicii, Maria Scârlet, soacra preotului Efrimescu, care, 
neavând decât un copil, averea moştenită de la părinţii ei şi cea a 
lui Moş Costache Scârlet, i-a plasat, din prima, în rândurile 
chiaburilor. Şi, apoi, la vremea aceea părinţii mei aveau în şcoală 3 
fete: una la facultate şi două la liceu: sora mea cea mare, Elena, 
era directoarea Şcolii din Săgeata şi şi-ar fi pierdut serviciul; eu şi 
sora mea mai mare cu 3 ani, puteam fi date afară de la liceu. 

Ştia prea bine tatăl meu ce înseamnă să nu ai şcoală. La 
puţina carte pe care o avea, a intuit că nu mai poţi paria pe 
pământ.” 

3.- FOAMETEA 
(Din amintirile mele) 

 
„Anii 1945-1946 au fost ani secetoși, în special în Moldova, 

unde 1946 a fost extrem de secetos. În 1946, comuniştii aveau 
ambiția de a se legitima în fruntea României. În acel context, s-au 
îngrijit foarte puţin în administrarea ţării. În general, ei erau prosti 
administratori, deoarece nu îi interesa bunăstarea populaţiei, ci 
accederea la putere. 

Aşa cum se arată şi în subcapitolul „Pagini de istorie a 
României”, înserat pe cartea „Curcubeu peste timp – Dâmbroca - 
Repere monografice” postată în virtual, după 1945  au fost puternic 
resimțite, în toată ţara, urmările războiului, dar mai ales la sate. 
Sovieticii au impus tributuri, ca daune de război, golind rezervele 
de alimente ale populaţiei, provocând o foamete cumplită. Peste 
aceste necazuri s-a adăugat şi seceta anilor 1946–1947, cât şi 
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incompetenţa guvernului Dr. Petru Groza, impus de sovietici la 
„alegerile” din 1946. În perioada 1946-1948, mă aflam în Colegiul 
Militar de Orfani, înfiinţat de Ion Antonescu (clasa a I-a am urmat-
o la Arad şi clasa a II-a la Lugoj).  

Copil fiind, îmi dădeam seama de secetă, căci mâncarea era 
foarte slabă. Mâncarea de bază era: mămăliga cu miros de 
mucegai; supa lungă; mâncare de gulii şi altele cam de aceeaşi 
factură calitativă. Pentru copiii mai pirpirii se mai dădea câte un 
supliment – lapte cu mămăligă. 

Foametea din sat am trăit-o în vacanța şcolară din 1947 şi 
apoi după desființarea colegiului militar, în perioada 1948–1949.  
 A fost cumplit! Tăticu era prizonier şi  mămica a trebuit să 
meargă cu trenul „Foamea”, în Vlașca, să poată aduce o baniță 
(dublă, cum i se spune în sat) de mălai. Mergea mămica, cu ziua la 
doamna Dumitrescu (fosta învăţătoare a dânsei) şi venea seara, cu 
o bucăţică de brânză, cu o bucată de mămăliguţă şi o bucată de 
pepene.  Şi acum mă inundă lacrimile când mă gândesc, în special 
la mămica, care lupta disperată, să aducă ceva de mâncare pentru 
puii ei. Ne așezam la masă şi am fi devorat totul în două minute, 
dar mămica ne spunea: „Mâncați încet, mamă, că numai aşa o să 
vă săturați!”  
 Am ajuns la aceşti peste 80 ani, în faţa aceste pagini, să 
plâng în hohote amintindu-mi de biata mamă, câte a putut să 
îndure. 
 Cu trenul „ Foamea” au plecat mulţi oameni din sat. Erau 
trenuri de marfă, mai precis de transportat vite. În înghesuiala 
aceea mare, cu murdăria corporală, păduchii forfăiau şi apoi s-a 
instalat tifosul şi moartea. 

Îl ţin minte pe Vasile Luntraru (tata Vasile, cum îi spuneam), 
că era bolnav de tifos şi cam toţi ai casei erau bolnavi, iar mămica 
le ducea şi lor câte ceva de mâncare şi le dădea pe fereastră, să nu 
se contamineze cu tifos, dar a murit tata Vasile, un om de deosebită 
omenie, care mă iubea şi se juca cu mine de-a „hai la marfă, marfă”. 
Mă lua în spate şi mă lovea cu fundulețul de perete, repetând: „- 
Hai la marfă, marfă, cine cumpără marfă!” şi eu râdeam de mă 
prăpădeam. 
  Şi Vasile Dârstaru, un om de pe uliţa noastră, a fost bolnav 
de tifos. A scăpat cu viaţă, dar boala i-a mâncat nasul, încât apărea 
tare hidos. A scăpat atunci, dar a murit mai târziu, cam prin anii 60, 
într-un accident stupid. Venind cu bicicleta de la Buzău, un tractor 
a avut pană de cauciuc şi l-a ghemuit pe nea Vasile într-un şanţ. 
  Nu pot uita cum după moartea lui Tata Vasile, familia lui 
formată din mama Veta şi 5 fete, aveau pe masă o mămăliguţă de 
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orz şi o strachină pe fundul căreia abia se zărea un ou fiert moale. 
Toţi ai casei se prefăceau că dau cu mămăliguţă prin ou şi de fapt, 
mâncau mămăliguța goala, numai cea mică,  Niculina, mânca din 
ou. 

Aveam şi noi păduchi, căci îi luam de pe la şcoală şi vai de 
mămica, cât trebuia să ne despăducheze. Norocul nostru era că 
păduchii noştri nu erau infestați cu tifos. Detergenți nu erau de fel 
şi ne-a prins şi râia, şcoala fiind focarul principal de contaminare. 
Au apărut şi ploșnițele şi cam toate relele se spărgeau în capul bietei 
mame, care se străduia să ne ţină departe de boală şi de moarte. 
         Prin 1948, după ce s-a desființat colegiul militar de orfani, am 
fost înscris la şcoala primară din sat. Când mi-a spus mămica: „- 
Gicuţă, maică, de-acum trebuie să mergi la şcoala primară din sat!”  
Eu i-am răspuns, plângăcios: „- Mămică, eu nu vreau să mă fac 
primar!” 

În acea perioadă foamea era în toi şi s-a primit un fel de 
ajutor american, care consta în îmbrăcăminte second - hand şi un 
fel de pesmeți, făcuţi din pâine uscată. Ajutoarele ajungeau la 
nenea Ionel Cosoroabă. Am primit şi eu nişte pantofi de fetiță, cu 
tocurile cam înalte, cu care puteam să merg la şcoală. Mămica a 
primit misiunea să facă un fel de supă a foamei, cu pesmeții daţi 
din ajutoare şi nu ştiu ce mai punea în ea, dar era o zeamă lungă, 
pe care pluteau câţiva pesmeți. Veneau sătenii şi în principal copiii 
şi, îşi primeau porția de zeamă „chioară”. Într-o zi a venit un copil 
să mai ceară o porţie, plângând că-i e foame. Mi s-a făcut aşa de 
milă, că i-am zis mămicii să-i dea porția mea. Tare s-a mai lăudat 
mămică cu atitudinea mea de atunci. 

Pe la sfârşitul anului 1949, foametea s-a mai înmuiat un pic 
şi am avut de Crăciun, nu ştiu prin ce minune a mamei, sărmăluțe 
cu mămăliguţă. 

Ce frumos a fost atunci, căci vestea nemaipomenită adusă de 
nea Vasile Ciucea, a fost ca picată din cer, ca dar al lui Moş Crăciun. 
Nici nu putea fi un dar mai mare, ca acela că prin grădina mare a 
venit tăticu din prizonierat. Seceta am resimţit-o până în primăvara 
anului 1950, când pentru cină aveam un fel de borș cu mămăligă 
de orz. 

În 1950 s-a mai organizat viaţa satului. Comuniştii l-au uns 
secretar de partid pe Mihai Filipoiu (N'ijai). Era un om de treabă, 
dar din câte ştiu, nu avea carte. Venea la şcoală şi era mândru că 
partidul ne oferea câte un pahar cu lapte (apă fiartă în care se dilua 
un pic de lapte praf.), dar era foarte bun, dacă mă gândesc că 
majoritatea copiilor venea la şcoală cu grăunţe coapte în traista – 
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ghiozdan. Eram fericiţi că puteam ronțăi grăunţe şi mai venea şi 
câte un pahar cu lapte. 

Apoi a intrat tăticu, ca sanitar pe la Gura Teghi şi de acolo 
primeam fructe şi ceva bani. Prin vara anului 1951, sora mea, Olica 
şi fratele, Oani, au mers la Gura Teghi şi de acolo au venit încărcați 
cu pere şi prune, încât eu nu am putut să mă abțin şi cu toate că 
aveam doar 12 ani, am zis:”- Mămică, eu am să mă însor cu o fată 
de la munte!”. Ce știam eu, credeam că însurătoarea se mănâncă 
cu fructe. Aveam şi noi prin grădină, corcoduși şi pruni. Apoi veneau 
strugurii şi pepenii, dar ca perele alea de „aur”, nu mai văzusem.‟  

 
4.- PÂRJOLUL 

(Din amintirile unor consăteni) 
 

„Sunt  iarăși încredințat că aici, în această casă s-au împlinit 
cele istorisite de mătușa mea, Marița lui Costică Ion (fratele tatei), 
despre colectivizare, și focul din sat, cum, atât de elocvent descrie 
Mircea Iordache în cartea satului: „La colectivizare eram şi gravidă 
cu ultima fetiţă. După ce s-a terminat focul, au venit şi pompierii, 
dar tot ce am avut în curte a ars, până la colțul casei. Era şiră cu 
paie, erau ciocani. A venit, de pe a treia uliță, un șomoiog de paie 
cu jar. Şi acum mi se zburlește părul pe mine. A ars tot. N-a mai 
rămas nimic, nimic. Am vândut vaca, să luăm ceva pe ea, că nu mai 
aveam ce să-i dăm de mâncare. Costică, nu era acasă, lucra la 
șantier. Aveam copii mulţi şi trebuia să se ducă la lucru. Venea cu 
sacul de pâine neagră, de aia de 6 lei/bucată. Tăbărau toţi copii pe 
el, de luau fiecare câte o pâine. Aşa i-am ţinut în viață. El lucra la 
Braşov... În toiul focului, miliția ne-a păzit o săptămână la ușa casei: 
pe mine, că eram gravidă, copiii – toţi cu mine, iar la geamuri 
stăteau milițienii care-mi spuneau „De ce ai nevoie, doar strigă, să 
nu ieşi afară, îți dăm noi ce-ți trebuiește, numai să ne spui ce-ţi 
trebuie!”- mărturisi Marița Alexe  

Vorbind despre focul de care amintește mătușa mea, Marița, 
eu, pe atunci, copil de 11-12 ani, pot da mărturie că am fost martor 
ocular al acelei întâmplări. Pentru mine era a doua participare la 
ceva care-mi apărea ca mister, dar a fost real şi mi-a marcat 
copilăria. Îmi aduc aminte de scena focului despre care vorbește 
mătușa Marița. Era imediat după colectivizarea forțată a satului. 
Probabil prin anii 1962-1963. Părinţii mei se mutase cu casa la 
șosea.   Stingerea focului a fost ceva inedit pentru mine, căci focul 
a mistuit  cel puțin 15% din sat. Mulțumesc Domnului că părinții își 
mutaseră casa la șosea cu 2-3 ani înainte de pârjol și pe tarla se 
afla porumb verde și mai erau încă 2-3 locuri virane până la „Casa 
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Iordache”, altfel ar fi fost şi mai mare prăpăd. Îmi scapă detaliile. 
Nu știu dacă eram la cules de agude, la casa bunicilor, însă reţin, 
de parcă s-ar fi întâmplat astăzi, flăcările îngrozitoare care veneau, 
parcă cu viteza fulgerului, către casa bunicilor. Vagă îmi este 
amintirea despre pompieri şi maşinile lor, dar îmi amintesc bine că 
la stingere participau vreo 4-5 pompieri.  Erau oameni tineri, cam 
la 20-30 de ani.  

Au început să înșire, de-a lungul uliței, de la locul „focului” 
până la apa  Buzăului, niște tuburi circulare, flexibile, de cca  10 
centimetri în diametru, și pe 1000 metri lungime, având un sistem 
de conectare, simplu și eficient, ca un fel de sistem de irigare, care 
urma să aducă apa de la râu, la locurile incendiate. Pentru mine era 
extraordinar să constat energia, dedicația, spontaneitatea și 
mobilitatea acelor pompieri. Cunoșteam ulița, și cunoșteam foarte 
bine văgăunile râului Buzău, căci mergeam zilnic la scăldat. Așa că 
am devenit aproape „ad-hoc” ghidul pompierilor. În timp ce ei 
înșirau, și conectau acele tuburi circulare de plastic, eu alergam 
înaintea lor ca să le arat calea spre râu. Să fi tot durat întregul 
proces de instalare a echipamentului „salvator”, de la locurile 
incendiate până la râu, vreo oră, pe un km, distanţă.  Doi dintre 
pompieri, aflați la râu,  aveau cu ei 2 pompe (întotdeauna aveau și 
una de rezervă). Au pornit prima pompă, care împingea apa pe 
acele țevi, numai Domnul știe, câți litri de apă pe minut. Pompierul 
principal, mi-a cerut să alerg, pe cât pot eu mai repede, să verific 
dacă toate confecțiunile mufelor  sunt în rânduială, să merg la locul 
focului,  să constat dacă apa ajunge la colegii lor, care de pe scări, 
țineau jeturile cu presiune de apă, ațintite asupra acoperișurilor din 
stuf și să revin, cât pot de repede, să le raportez situaţia. M-am 
simțit foarte important, de parcă tot satul depindea de mine. 
Devenisem pompier, fără diplomă... Nu am observat defecțiuni de 
conectare la mufe şi apa avea presiune în jeturile pompierilor care 
stingeau focul. După câteva minute de uimire, și apreciere a calității 
tehnologiei  de salvare, cu adrenalina la maximum, decid să mă 
întorc la râu, să le raportez că totul e bine. Nu apuc să fac sânga-
mprejur, și dau nas în nas cu adjunctul celui care se afla cu pompa  
la râu şi mă trimisese în « misiune ». Nedumerit, dar și intrigat de 
faptul că a venit și el la locul cu incendiului, l-am întrebat de ce m-
au trimis într-o astfel de „misiune”, și ce trebuie să fac acum, dacă 
și el, „profesionistul” a făcut ceea ce eu fusesem trimis să 
împlinesc!!!... Răspunsul a fost simplu, și la subiect: „am vrut să 
scăpăm de tine, băgăciosule, ca să nu ne mai încurci în lucrarea 
noastră – ai înțeles!!!”. Să trăiți, am înțeles! Această lecție am 
învățat-o atunci, și constat că este de actualitate și astăzi. 
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 Majoritatea românilor au crezut și încă cred și astăzi că se 
pricep la toate. Ce poți să faci, te întreabă patronul. De toate!, este 
răspunsul românului... În lumea civilizației vestice ți se cere să ai 
expertiză numai într-un domeniu (nu în toate), însă, potrivit 
scripturii, în domeniul expertizei tale, „slujba ta, fă-o deplin!”.   

Revin  la mărturisirea mătușii mele Marița. Mă cutremur și 
acum de mărturisirea ei despre foc, și de pătimirile familiei pentru 
neacceptarea intrării în colectivă.   

Doamne, Sfinte, câtă nedreptate! Vis-a-vis  de casa unchiului 
Costică se afla casa („un mini-palat”!) al celui care, direct, sau 
indirect a contribuit la dezmoștenirea unchiului, a noastră şi a altor 
săteni. Şi când te gândești că familia unchiului meu l-a cununat, i-
a ţinut lumânările la cununie. 

Nu  l-am văzut nici să participe la oprirea incendiului, de la 
nasul său şi gândeam că, în timp ce naşii sufereau, finul (care prin 
cununie devenise copilul spiritual, al unchiului Costică), poate că 
chefuiește cu mai marii de pe la judeţul de partid. Aceleaşi 
„caractere” sunt tari pe poziții şi astăzi, la 22 ani de la aşa zisa 
revoluţie şi dau lecții de conduită morală, sau sfaturi despre credinţa 
creștină. 

Reflectând la astfel de lucruri, concluzionez că vocația mea a 
fost întotdeauna să fiu lider.  Dacă mi-am dorit vreodată să fiu 
altceva decât sunt astăzi, a fost aceea de a deveni pompier, ca să 
fiu în slujba semenilor, să salvez vieți, proprietăți și în general,  să 
ajut la orice, oamenii, animalele, păsările şi tot ce reprezintă faună 
şi floră, adică, creația vie a lui Dumnezeu.  Nu a fost să fie.” (Pr. 
Protopop Constantin Alecse – fiu al comunei Săgeata)  
 

„Istoria este definită ca un proces de dezvoltare 
A oricărui fenomen din natură și din societate. 
Istoria țării arată procesele ei de transformare, 
Ca proces unitar, bazat pe  legi de obiectivitate. 
 
Istoria e un martor, confirmă trecerea timpului, 
Iluminează realitatea, vitalizează mult memoria, 
Oferă călăuzirea, în viața de zi cu zi, a omului, 
Și ne aduce știri din antichitate, cu toată teoria, 
 
Nu plângeți trecutul, nu vă fie teamă de viitor, 
Trecutul e maleabil, flexibil, ne explică ce-a fost, 
Dar e bine să credem că totul vine de la Creator. 
Doamne, ajută istoriei viitorului să aibă bun rost!” 

        MI 
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B.- COLECTIVIZAREA 
 

„DESPRE COLECTIVIZAREA ÎN COMUNA SĂGEATA” 
(Extras din articolul Scurtă Istorie, de Florea Oprea) 

 
1.- INTRODUCERE 

 
Încerc să descriu o ședință la care am participat în 1962, când 

a luat ființă Gospodăria Agricolă Colectivă „11 Iunie” din Săgeata, 
cosmetizată în vremea lui N. Ceaușescu cu denumirea de 
Cooperativa Agricolă de Producție (CAP). Denumirea de Gospodărie 
Agricolă Colectivă era tradusă direct din rusește, din cuvântul 
„colhoz” (prescurtare col + hoz, de la „colectivnoe hozeaistvo”, 
коллективное хозяйство = gospodărie colectivă).  Până în anul 
1962 sătenii au fost obligați să se înscrie în așa-numitele 
„întovărășiri agricole” numite și TOZ-uri.  

Aceasta era o formă tranzitorie de „organizare socialistă a 
agriculturii”, în care sătenii își păstrau proprietățile și mijloacele de 
producție agricolă (terenuri în câmp, animale de tracțiune, atelaje 
etc) dar erau obligați să execute contra cost în natură campaniile 
agricole majore (arat, semănat, recoltat) cu mașinile asigurate prin 
stațiunile de mașini și tractoare (SMT).  

În toamna anului 1961 și primăvara anului 1962, Partidul 
Comunist Român (PMR pe atunci) a hotărât să încheie campania de 
colectivizare a agriculturii începută în anul 1949. În Săgeata s-a 
ținut o ședință în școală, „la paravan” unde s-au ținut cuvântări și 
în final s-a propus transformarea întovărășirii agricole în gospodărie 
agricolă colectivă.  

Niște lideri de opinie, pregătiți din timp, au început să 
aplaude iar oamenii din sală au aplaudat și ei de frică să nu sfideze 
autoritățile comuniste.  

În final a luat cuvântul trimisul partidului care și-a exprimat 
bucuria pentru aplauzele primite, pe care, a spus că le consideră 
aprobarea unanimă a înființării gospodăriei agricole colective în 
satul Săgeata.  

Ședința încheia o campanie de obligare și forțare samavolnică 
a sătenilor să se înscrie la colectiv, despre care mai am informații, 
mai mult decât interesante, de spus, dar mă întorc la perimetrul 
central al satului și la construirea zonei centrale.  
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2.- ACȚIUNEA DE COLECTIVIZARE ÎN SĂGEATA 
(Din amintirile prof. univ. dr. Florea Oprea) 

 
 „Acțiunea de colectivizare agriculturii a început în anul 1949. 

Se înființau „gospodării agricole colective” după modelul sovietic al 
colhozurilor (denumirea Gospodărie Agricolă Colectivă era tradusă 
direct din rusește, din cuvântul „colhoz”, prescurtare col + hoz, de 
la „colectivnoe hozeaistvo”, коллективное хозяйство = gospodărie 
colectivă). Românii numeau „Colectiv” această formă de colhoz iar 
acțiunea politică s-a numit colectivizare.  

Primul „colectiv” înființat în 1949 pe valea Buzăului în zona 
noastră a fost la Găvănești. Pentru a feri de informare satele 
învecinate, satul Găvănești era închis accesului altor locuitori. Tot 
ce se putea ști despre noua formă de spoliere a țăranilor circula prin 
șoapte. La nivel național, prima regiune care a fost colectivizată, 
începând cu anul 1949, a fost Dobrogea dar și aceasta a fost izolată 
de restul țării prin măsuri severe. Un unchi al meu a dorit să meargă 
să-și vadă fiul în armată în Dobrogea dar a trebuit să scoată acte 
de la raionul Buzău ca și când urma să plece în străinătate. 

În întreaga țară colectivizarea mergea greu și foarte greu. 
Țăranii nu voiau să se înscrie. Partidul comunist a venit atunci cu 
două măsuri:  

- prima, întocmire a unei liste oficiale cu chiaburii satului. Pe 
această listă au fost trecuți cei mai buni gospodari din sat, cei care 
aveau o stare materială asigurată prin muncă proprie. Împotriva 
acestora a început un program sistematic de persecuție politică prin 
toate mijloacele. Unii au fost scoși din case pentru a se instala 
instituții (exemplu, Stelian Lungu), în casele altora s-au confiscat 
spații parțiale pentru a se organiza case pentru elevi după 
demolarea școlii vechi, alții erau amendați în mod gratuit de miliție 
și de agentul fiscal pentru vină închipuită, alții erau amenințați cu 
deportarea pentru acțiuni dușmănoase împotriva regimului etc.  

- cea de a doua a fost înființarea unor forme de asociere 
agricolă a țăranilor în așa-numitele întovărășiri agricole, numite și 
TOZ-uri. Erau forme tranzitorii spre forma superioară reprezentată 
de „gospodăria agricolă colectivă”. Toată lumea a fost obligată să 
se înscrie în TOZ. Cum erau obligați oamenii simpli? Au găsit 
metoda: vreai să cumperi gaz pentru lampă (atunci nu exista curent 
electric), nu-ți dădea la magazin dacă nu erai înscris; vreai să 
cumperi ulei, era la fel, vreai să cumperi pânză de la magazin 
(atunci lenjeria o făceau femeile în casă), se întâmpla la fel; îți 
trebuia o adeverință de la primărie pentru copilul trimis la școală, 
nu o obțineai ș.a.m.d. Toate aceste opreliști funcționau și, pentru 
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sustragerea de la sistemul de colectare (un sistem de confiscare a 
recoltelor mai mari decât consumul calculat pe familie de 
autorități)49 sau a achizițiilor de produse agricole (grâu, porumb, 
lână, carne, ouă) care erau obligatorii și erau plătite în mod 
simbolic. Îmi aduc aminte despre aceste activități de confiscare a 
rezultatelor muncii oamenilor: o comisie de 4-5 persoane din care 
am reținut pe unul Petrișor, om din sat, care avea o carabină purtată 
pe umăr și ajungea cu țeava la pământ, un altul avea o vergea de 
fier lungă de cca. doi metri și alți doi care asigurau funcționarea 
echipei, intrau în curtea săteanului și treceau la treabă: cereau 
scară și se suiau în pod să vadă dacă nu este acolo vreo grămadă 
de grâu sau de porumb, verificau pavimentele casei și ale 
dependințelor, să vadă dacă există pivnițe în care se pot „dosi” 
rezerve agricole, înțepau cu vergeaua șira de paie și glugile de 
coceni, să vadă dacă nu sunt stive de saci plini cu grâu sau porumb 
ascunși și verificau în orice mod situațiile care li se păreau 
îndoielnice. Stabileau pe loc cât îi trebuie unei familii și restul se 
încărca și se confisca. Comisia de verificare venea adesea după ce 
primea un denunț pentru că firea omenească a fost mereu pătrunsă 
de slăbiciuni și păcate. Această practică nefericită mi-a adus o 
neașteptată palmă peste gură din partea tatălui meu care își iubea 
copiii mai mult decât orice: când m-am întors într-o după-amiază 
de la joacă am observat că părinții mei trebăluiau ceva la ultima 
încăpere din grajd unde era țarcul oilor (tata ținea mereu 3-5 oi 
pentru brânză). M-am dus să văd ce fac. Am văzut că acolo ei 
săpaseră o groapă adâncă în țarc. Am întrebat nedumerit pentru ce 
este acea groapă. Nenorocul a fost că, simultan, un vecin mai puțin 
sigur - și oricum nimeni nu era sigur atunci – a intrat în curte să 
împrumute o unealtă. În acel moment tata mi-a închis rapid gura 
cu o palmă și a trecut să-i de unealta vecinului pentru a scăpa de 
el. M-am lămurit apoi că acolo, în groapa proaspăt săpată, urma să 
fie ascuns un butoi de vin cu capacitatea de 600 litri. Motivația era 
dată de faptul că strugurii din recoltă trebuiau să fie predați la 
„centrul de colectare” cu excepția unei cantități nesemnificative care 
era rezervată ca „struguri de masă” și „struguri de vin” pentru o 
cantitate prestabilită pe fiecare familie! 

 
49 - Decret nr. 131/1952, privind răspunderea pentru nepredarea în termen de către 
gospodăriile agricole individuale și cetățeni a produselor agricole supuse colectării, 
precum și procedura de urmărire silită a executării acestor obligațiuni, B. Of. Nr. 30 
din 18 iunie 1952 (Republicat în B. Of. Nr. 44 din 26 august 1952; modificări: Decret 
nr. 61/1954, B. Of. Nr. 13 din 8 martie 1954). 
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În anul 1961 partidul comunist a hotărât să încheie procesul 
de colectivizare a agriculturii. S-au făcut comisii peste comisii care 
au avut comandamente la regiune, la raion, la comună și care au 
mers în mod repetat în fiecare casă pentru a convinge țăranii. Voi 
da două exemple de „convingere” pe care le cunosc bine: 

Exemplul nr. 1: Familia părinților mei a fost călcată în mod 
repetat de comisia de colectivizare, dar fără succes. La un moment 
dat, tata nu era acasă iar mama, aflând că vine comisia, s-a ascuns 
în spatele curții între două șire de paie. Din poziția în care era legat, 
câinele nostru se bucura văzând stăpâna tupilată lângă paie. În 
acest timp comisia a intrat în curte ca la ei acasă și a început să 
caute. Văzând mișcările câinelui au dedus imediat că acolo se 
ascunde cineva așa că s-au dus acolo și a întrebat acuzator: „ce faci 
aici, bre?” În altă vizită comisia i-a spus confidențial tatălui meu că 
dacă nu se trece la colectiv o să-l dea afară din sat pe fratele său, 
Nicu Oprea, listat atunci ca chiabur, deci reacționar. Ultimul 
argument la o altă vizită a fost că „îți trimitem acasă băiatul care 
este student la facultate”. Era vorba despre mine. Părinții mei știau 
că cei din comisie nu glumesc și au semnat cerea de înscriere. 
Atunci șeful comisiei a zis: „stai că mai avem treabă: mergi cu noi 
și la alți vecini să le spui că te-ai înscris, pentru că pe noi nu ne vor 
crede”. Așa a devenit în mod forțat tatăl meu antrenat pe lângă 
comisie. Între alții au ajuns și la vecinul Gheorghe Pescarul, care 
avea casa pe ulicioara ce trece pe lângă grajdul comunal. Acolo nu 
era nimeni acasă. Comisia nu s-a descurajat: a luat o cazma, a 
introdus tăișul cazmalei sub pragul ușii de la intrarea în casă și a 
săltat scoțând ușa din balamale. Înăuntru era nea Gheorghe 
Pescarul care a fost învinuit că se ascunde de autorități și a fost 
forțat să se înscrie „pentru a nu ieși mai rău”. Așa s-a întâmplat și 
cu alte familii.  

Exemplul nr. 2: Un vecin aflat la câteva case de părinții mei 
a declarat comisiei că nu se înscrie cu niciun chip. A venit în Săgeata 
tovarășul Chivu Stoica, activist de frunte al conducerii partidului 
comunist, de fel din Smeeni, care l-a chemat pe vecinul meu să-l 
convingă cu argumentul suprem: „măi omule, noi comasăm 
pământurile satului și ție, dacă nu te înscrii o să-ți dăm pământ la 
schimb în prundul gârlei”. Vecinul meu a răspuns: „Nu-i nimic, 
dragă, dați-mi acolo” și tot nu a vrut să se înscrie. În această 
situație s-a recurs la o metodă mai fermă: comisia a venit la ceas 
de seară la poarta omului să mai discute o dată. Omul a socotit că 
nu trebuie să audă vecinii discuția așa că a invitat comisia în casă, 
i-a așezat la o masă, a scos o cană cu vin și le-a urat sănătate. La 
vedere comisia discuta cu gazda în mod civilizat dar din dreapta și 
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din stânga îl ciupeau cu putere iar pe sub masă îl băteau cu 
picioarele până  când omul a început să strige „hoții, hoții !” În 
această situație l-au înhățat și l-au introdus într-o dubă închisă 
plecând cu el spre necunoscut. În spațiul în care a fost introdus 
arestatul nu existau scaune, iar platforma, care servea de 
paviment, era montată într-un sistem prin care, la comandă, vibra 
pe verticală, aruncând cu o anumită frecvență deținutul care cădea 
apoi la loc. Au mers cu acest dispozitiv de tortură o vreme destul 
de mare discutând cei din față (șoferul și însoțitorii): „Pe unde 
suntem ?”, „Pe la Focșani !”, „Cât mai este până la Iași?”, „O să 
dureze până ajungem în Siberia.” Vecinul meu care știa ce este 
Siberia de unde se întorsese de curând din prizonierat un alt vecin, 
s-a lăsat învins și a cerut cerea de înscriere pe care a semnat-o. 
După aceasta, în cca. 10 minute omul a fost adus acasă. Mașina se 
învârtise tot timpul în sat pentru a convinge prin tortură rebelul.  

Așa a luat ființă Gospodăria Agricolă colectivă din Săgeata. 
După ce a venit la putere, Nicolae Ceaușescu a dat o lege prin care 
denumirea de Gospodărie Agricolă Colectivă se schimbă cu 
denumirea de Cooperativă Agricolă de Producție. Nu s-a schimbat 
nimic însă în modul cum erau retribuiți țăranii care munceau de 
dimineața până noaptea, iar la normare nu adunau pe săptămână 
decât o normă de maximum o „zi-muncă.” Grosul recoltelor mergea 
la silozul de stat. Aceasta a fost cauza marii răscoale din cele trei 
sate – Dâmbroca, Bordușani și Săgeata – care au speriat autoritățile 
comuniste. Era în ziua de Sf. Dumitru, când s-a pornit știrea că 
porumbul proaspăt recoltat pleacă la siloz înainte de a se da 
oamenilor cantitatea promisă. S-a dat alarma trăgându-se clopotele  
de la biserică în maniera folosită pentru alarma de incendiu (un ritm 
agitat). S-a adunat lumea la primărie, unii au tăiat sârmele 
telefonice, altcineva a înfipt mâinile în gâtul unui funcționar 
nevinovat, unii au blocat acțiunea la CAP, alții au fugărit 
președintele CAP, care s-a salvat intrând într-o curte unde s-a suit 
în podul casei păzind trapa de acces cu o bâtă. În această cumplită 
vânzoleală un cetățean numit Varmari, locuitor din Bordușani, care 
avea în acea vreme funcția de „agent de tutun” –  adică, era angajat 
al fabricii de tutun care se îngrijea de controlul tehnologic a 
culturilor – a înhățat o bicicletă din fața primăriei și a fugit cu ea 
spre gârlă spunându-i din mers proprietarului stupefiat: „pentru 
interesul superior al statului”. A trecut gârla și s-a dus la primarul 
din Bentu unde i-a cerut să-i facă urgent legătura cu primul secretar 
de partid al raionului Buzău (liderul local cu împuterniciri depline). 
I-a transmis acestuia situația din cele trei sate așa cum o știa el. La 
prima discuție, primul secretar de partid era tentat să nu creadă 
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dar, destul de repede s-a lămurit văzând că nu poate lua legătura 
cu Primăria Săgeata, deoarece legăturile pe fir fuseseră tăiate 
(atunci nu existau legături fără fir)50. A început imediat marea 
vânătoare, cu liste negre, cu arestați la fapt de seară, cu deportări 
în locuri neștiute. Părinții mei au aflat pe căi tainice că pe lista 
neagră este și cumnata mea, Smaranda Oprea, soția fratelui Alecu 
Oprea. La vremea respectivă milițianul comunei, unul Andrei, stătea 
cu chirie la vărul meu, Iancu Grama Florea, care avea pe acea 
vreme casa și curtea spate în spate cu casa  domnului profesor 
Marius Toma. Mama l-a rugat pe vărul Iancu să încerce să-l 
convingă pe milițianul Andrei să o scoată de pe lista neagră pe 
Smaranda Oprea, sub motiv că nu a participat la rebeliune ci s-a 
dus acolo, la răscrucea șoselei cu ulița școlii să ia copilul minor 
(Sofica) care se afla la mama sa, Ioana Boacă, mama lui Paulică 
Boacă, iar în acel moment copilul se juca pe drum în zona zaverei. 
Vărul Iancu a transmis că Andrei nu poate face nimic, dar timp de 
două săptămâni Smaranda să nu doarmă acasă. Săraca mamă a 
însoțit-o în fiecare noapte mereu la o altă rudă unde au dormit 
împreună pentru a o proteja. Așa a scăpat. Cei care au fost înhățați 
de securitate au fost duși la închisoare și nu s-a mai știut nimic de 
ei până la grațierea dată de Gheorghe Gheorghiu-Dej în anul 1964, 
înainte de a muri de cancer în martie 1965. Atunci s-au întors 
oamenii acasă având la mână o adeverință care certifica faptul că 
au lucrat la un IAS (întreprindere agricolă de stat). Așadar, au fost 
ținuți la pușcărie fără forme timp de cca. doi ani.‟  

 

 

 
Ghicitoare 
  
Dintre patru dobitoace 
Prinse în acest tablou, 
Spuneți-mi, dacă se poate, 
Care-i cel mai mare bou? 
 

 
 
 
 

 
50 - Comunicare personală făcută de dl Varmari într-o discuție personală avută cu 
dânsul la o vreme ulterioară când lucrurile s-au liniștit. 
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PENTRU  COMUNA SĂGEATA 
(Extras din „În căutarea unei noi şanse - Săgeata” de Victor 

Andreica și Florentin - Stelian Albu) 
 

La intrarea în această formă de organizare a agriculturii, 
prin care cetățenilor li se suspenda dreptul de proprietate a 

pământului, aceștia erau obligați să completeze o cerere tip, cu 
următoarea formulare:

 
 
 „În Săgeata, C.A.P.- ul s-a înființat în 1961, cu numele 

C.A.P.  „11 iunie‟ - Săgeata, la festivitățile inaugurării participând 
și secretarul raionului Buzău, Victor Vergu. În 1956, în planurile de 
activitate , Comitetul Provizoriu își trecea, ca obiectiv principal, 
sprijinirea sectorului socialist al agriculturii, urmărind, prin tabele 
ce le analiza săptămânal, între 1956 – 1962,  pe cetățenii care 
solicitau primirea în C.A.P.  

 
Derularea evenimentelor de după 1946 
  

 „Statele mici au fost împărțite pe sfere de influență, România 
intrând în sfera Rusiei comuniste, care ne-a subjugat toate laturile 
existențiale. 

O primă măsură – mistificarea alegerilor din 1946, urmată 
apoi de: abolirea monarhiei, naționalizarea principalelor mijloace 
industriale, bancare şi de transport, înfiinţarea în stil românesc a 
întovărășirilor. 

Toate procesele de transformare, aduse de comunism, au 
marcat, puternic-negativ, viaţa satului: 
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- au fost create, la nivelul comunelor, sfaturile populare, cu 
aparatele lor operative – comitetele executive; 

- au fost stabilite cote obligatorii; 
- ţăranii gospodari au fost declaraţi chiaburi, socotiți ca  

fiind cei mai înverșunați dușmani ai sistemului comunist; 
         - au luat ființă: TOZ-urile, GAC-urile, CAP-urile, SMT-urile, 
SMA-urile... 
         - s-au înfiinţat SOVROM-uri,  

- au avut loc reformele: învățământului, monetară,  
         - au fost introduse cartele, pentru salariați, la produsele de 
bază; 

- au fost stabilite planuri anuale de producţie. 
  După 1949 s-a renunțat la cotele obligatorii şi s-a adoptat un 
sistem de colectare a produselor, numit CUASC ( contribuţia 
unităților agricole, a consiliilor populare şi altor instituţii la fondul de 
stat). 
  La Plenara C.C. a P.C.R din 3-5 martie 1949, se aprecia că 
„fără o industrie socialistă puternică şi modernă, cu pivotul ei, 
industria constructoare de maşini, nu se poate înfăptui 
transformarea socialistă a agriculturii”. De pe acest eșafodaj, 
evenimentul politic menţionat comitea una dintre cele mai mari 
monstruozități a comunismului, respectiv - desființarea proprietății 
private asupra pământului, încălcându-se un drept fundamental 
prevăzut în constituția fiecărui stat bazat pe o democrație autentică. 
Pentru a justifica această nelegiuire în faţa „ lumii libere”, a fost 
plăsmuită o doctrină potrivit căreia trecerea pământului şi a 
mijloacelor mecanice din posesia ţăranilor şi moșierilor în cea a 
statului ar fi o lege obiectivă, fără de care nu s-ar putea trece la o 
agricultură modernă. Se considera că pământul rămânea principalul 
mijloc de producţie în agricultură, numai că devenea proprietate de 
grup. Prin acest act „liber consimțit” ţăranii intrau în unităţile 
agricole cu toate terenurile deținute, cu animalele de muncă, 
utilajele agricole ( tractoarele, batozele, prășitoarele, căruţele...), 
    La înființarea unității, în 1962, erau înscriși 108 țărani, printre 
care: Vasile Scărlătescu, Niculai Agapie, Lazăr Iamandi, Ion M. 
Calcan, Mihai A. Nicolae, Costache Baboi, Ion D. Chirilă. 
 Recensământul mai evidenția: 24 de iepe, 12 tauri, 544 de 
vaci cu lapte, 45 de vaci sterpe, 88 de femele tinere, etc. 
 Definitivarea agriculturii socialiste din 1962, a consemnat 
lipsa de furaje, ceea ce a diminuat posibilitatea menținerii acestui 
număr de animale și păsări în gospodăriile populației. 
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 Înainte de intrarea în C.A.P., la recensământul animalelor, s-
au înregistrat: 

 
Sinteză asupra C.A.P. „11 Iunie ‟ Săgeata, făcută în anul 1989: 
 Suprafața – 3.338 ha, 
 Brațe de muncă – 1.526 lei, 
 Fond de bază – 8.600.000 lei, 
 Avere obștească – 13.623.584 lei, 
 Producții medii: grâu – 2.150 Kg./ha.; porumb – 2.000 

Kg/ha; floarea soarelui – 1.800 Kg/ha; 
 În sectorul zootehnic: 740 bovine, 714 porcine, 14.000 

păsări; 
 Parcul tehnic: 7 autocamioane, 1 autoturism, 1 tractor, 13 

motopompe, 2 aspersoare, 11 motoare diferite, 2 mori cu ciocănele. 
 Producție mai deosebită la C.A.P. „11 Iunie‟ săgeata a atins 
cotele cele mai mari în perioada 1977 – 1982, când președinte al 
C.A.P.- ului a fost economista Maria Albu, astfel: 

 La grâu, 4.500 – 5.000 kg/ha, 
 La porumb boabe, 4.500 – 5.000 kg/ha, 
 La floarea soarelui, 2.500 kg/ha, 
 Sfeclă de zahăr, 25.000 kg/ha. 

  De-a lungul vremii, unitățile agricole ale comunei Săgeata au 
beneficiat de serviciile competente ale unor ingineri  
agronomi, horticultori ori mecanici, extrem de harnici: Veronica și 
Ion Dache, Floarea și Cornel Andronache, Mariana și Gheorghe 
Oprea, Marin Țâru, Alexandru Sandu, Valentin Tănase, Gheorghe 
Bichirgiu, Gheorghe Vișan ș.a.‟  

 
„Iluzia e când nu vedem realitățile așa cum sunt, 
Deși fiecare vedem realitatea într-un mod dferit, 
Funcție de cum părinții, să ne convingă au știut, 
Dar suntem marcați de viață, de adevărul  trecut”  
      MI 
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3.- COLECTIZARE ÎN FOSTA COMUNĂ GĂVĂNEȘTI 
(perioada 1950 – 1968) (Extras din „În căutarea unei noi şanse 

- Săgeata” de Victor Andreica și Florentin - Stelian Albu) 
 
„Documentele evidențiază aceeași realitate și pentru comuna 
Găvănești, privind numărul de animale existent în primii ani de 
după instalarea comunismului. 
 Astfel, în 1950 erau vaci cu lapte în 23 de gospodării, iar 380 
de țărani creșteau oi, dintre care unul avea cele mai multe, 23 de 
oi, iar 114 de țărani aveai numai câte o oaie.  
 În ciuda presiunilor, din partea organelor comuniste, pentru 
a-i integra pe toți țăranii în activitatea din agricultură, un număr 
restrâns de oameni. 
 În 1949, Comitetul  Provizoriu al comunei Găvănești (făcând 
parte din plasa Mărăcineni), a raportat la organele ierarhice 
superioare că pe plan local sunt 50 de meseriași: dulgheri – 11, 
rotari – 3, tâmplari – 6, fierari – 3, croitori – 10, cizmari – 11, 
tricoteri – 4, pălărieri – 2.  
 În Găvănești se inaugurează a 3-a cooperativă agricolă de 
producție, din județ, primele două fiind în Căldărăști și Bălăceanu, 
astfel că la 26 februarie 1950 ia ființă C.A.P. – ul din Găvănești, cu 
numele de „7 Noiembrie‟ 
 În primăvara anului 1950, doar 36 de familii din Găvănești, 
cu: 157 hectare, 16 pluguri, o grapă, o prășitoare, 12 căruțe, 15 boi 
și un cal. 
 Doi ani mai târziu se înființează C.A.P. – uri și în celelalte sate 
ale comunei Găvănești. 
 Sinteză asupra C.A.P. „7 Noiembrie‟ Găvănești), făcută în 
anul 1989 (aparținând atunci de comuna Săgeata): 

 Suprafața – 2.470 ha, 
 Brațe de muncă – 1051, 
 Fond de bază – 4.550.292 lei. 
 Avere obștească – 10.060.965 lei, 
 Producții medii: 2.150 Kg., la grâu; 3.000 Kg., la porumb; 

2.000 Kg., la floarea soarelui; 
 În sectorul zootehnic: 600 porcine, 536 bovine, 4.590 păsări; 
 Parcul tehnic: 6 autocamioane, 2 tractoare, 12 motopompe, 

16 motoare diferite, 1 aspersor, 2 mori cu ciocănele.  
 Beneficiind de vecinătatea râului Buzău, comuna a organizat 
un sistem de irigații., fiind posibilă irigarea a peste 200 hectare, 
cultivate în principal cu legume și zarzavaturi, satele de aici intrând 
în bazinele legumicole, renumite, ale Buzăului. 
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 Producțiile și câștigurile medii obținute de C.A.P. Găvănești, 
pe perioada 1960 – 1989, au fost:  

 Roșii – 46.816 Kg./ha., 
 Varză – 29.920 Kg./ha., 
 Ceapă – 22.920 Kg./ha, 
 Doar la 16 ha. cultivate cu roșii timpurii, se realiza, anual, un 

venit de 1.134.913 lei, 
  În schimbul miilor de tone ale produselor din grădină, livrate 

pe piața internă și la export, tot anual, la nivelul comunei, se realiza 
suma de 6.000.000 lei.‟ 

 
4.- COLECTIVIZAREA ÎN SATUL DÂMBROCA 

 
„În satul Dâmbroca, finalizarea colectivizării (înfiinţarea 

C.A.P.–ului) s-a făcut pe 24 martie 1962. 
       S-a înfiinţat C.A.P. „ Libertatea” Dâmbroca: 
 - suprafaţa  – 1.481 ha;.- brațe de muncă  – 1.349; 
 - fond de bază     – 3.700.000 lei; 
 - avere obștească     – 5.700.000 lei;                                                  
 Producţii medii: grâu - 2.500 kg/ha; porumb – 3.200 kg/ha; 
floarea-soarelui – 2.100 kg/ha;  sfeclă de zahăr – 21.000 kg/ha. 
   În sectorul zootehnic: bovine – 326 capete; porcine – 246 
capete; păsări – 9.243.  
 Parcul tehnic: autocamioane – 3; autoturisme – 1; 
motopompe – 5; motoare 25 cp – 2 buc.; moară cu ciocănele – 1 .    

Experienţa de 28 ani a C.A.P.-urilor din Găvăneşti, Săgeata 
şi Dâmbroca, arată că pământul nu se putea lucra eficient decât în 
exploataţii mari, ceea ce nu mai este posibil după aplicarea Legii nr. 
18/1991.                                                                        
  Putem concluziona că în comunism au existat şi aspecte 
pozitive, printre care acela că s-a creat oportunitatea pentru o 
agricultură corespunzătoare, prin exploataţii întinse, care permiteau 
asolamentul, respectarea verigilor tehnologice, iar fertilizarea, 
chimizarea, erbicidarea şi folosirea pesticidelor erau bine puse la 
punct de către cadre tehnico – inginereşti, foarte capabile. Toate 
acestea au condus la producţii de 4-5 ori mai mari decât cele 
înregistrate după 1990.                                              
      Avantajele obţinute au fost: 

 Conceperea muncii la „ colhoz” ca o tehnologie din industrie, 
privitor la preluarea şi valorificarea de la producător a  cerealelor, 
legumelor, fructelor, strugurilor, laptelui, cărnii şi ouălor; 
posibilitatea unui export eficient; abordarea unui vast program de 
investiții. 
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Din păcate statul îi exploata crunt pe ţărani: agricultura 
cooperatistă era tratată în ultimii 20 ani din viaţa ei ca o afacere de 
stat, adică unităților li se lua aproape întreaga producţie, 
cooperatorii nefiind trataţi ca proprietari.  Circa  90% din ce realizau 
C.A.P.-urile, lua drumul fondului de stat; - C.A.P.- urile au ieşit de 
sub jurisdicția U.N.C.A.P. şi au trecut în subordinea Ministerului 
Agriculturii; - cooperatorii, truditori ai pământului, nu arareori fiind 
subnutriți, ajunși la condiția de flămânzi ai gliei, erau consideraţi, 
mai ales după 1980, „ adevărați dușmani ai orânduirii socialiste. ”  
(Extras din „În căutarea unei noi şanse - Săgeata”)  

 
DIN MĂRTURIILE UNOR CONSĂTENI 

 
Tătica al meu – erou. 
 

 
Enache Alexe                                      

(foto la 14 iulie,1948) 

   „Într-o dimineață, prin primăvara anului 
1962, în timp ce tătica îşi prășea porumbul, 
s-a trezit cu o ceată de inși, condusă de 
finul, cerându-i să părăsească tarlaua, căci 
acel pământ aparține colectivei. Am fost 
martor ocular la acel abuz. Din cauza unor 
incidente anterioare, cu manechinii 
colectivei, tătica purta cu el un topor, 
pentru a-şi apăra bunurile moștenite din 
moşi-strămoşi. L-am întrebat o dată: - 
Matale, tată, zici că ești om credincios. 
Explică-mi, vrei să faci vreo crimă, cu  

toporul, să omori pe cineva, dacă te va ataca? 
 M-a impresionat mult răspunsul lui şi mă macină şi astăzi:  
- Costele, pământul ţării a fost apărat cu prețul sângelui. Să apăr 
acest pământ am luptat până în Munţii Tatra şi dacă va fi nevoie 
sunt gata să-mi vărs sângele pentru acest pământ sfânt! 
În mintea şi-n sufletul meu, s-a lăsat atunci o linişte divină şi am 
rămas fără grai. 
  Revenind la întâmplarea cu ciracii colectivei, parcă îl aud pe 
finul, șeful lor:”-De azi înainte, acest pământ aparține colectivei, şi 
a făcut un gest ca ciracii să-l imobilizeze pe tata. Vreo 4-5 dintre ei, 
mai curajoși, fac un pas înainte să îndeplinească porunca, de a-l 
sălta pe tata, dar tata, ca un adevărat Hercule, vânjos cum era, îşi 
ia toporul de la brâu, se rotește cu toporul în ambele mâini şi le zice 
asaltatorilor:”- Încercaţi să vă apropiați, dacă nu mi-a fost să mor 
în Munţii Tatra, apărându-mi ţara, şi-mi este dat să mor, aici, la 
mine acasă, apărându-mi tarlaua, apoi să fie voia Domnului! 
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 Eu eram speriat şi neputincios, dar vedeam vitejia 
personificată în chipul ţăranului patriot, apărător al moștenirii 
strămoșești, asemeni ţăranilor din Răscoala de la 1907, zugrăviți în 
tabloul lui Octav Băncilă. 
 Tătuca aştepta deznodământul şi numai băiatul lui Enache să 
nu fi fost în acele clipe şi să participi la asemenea mizerii bolșevice, 
în care bietul tata era singur împotriva a peste 30 ciraci, care îl 
tâlhăreau de avere. Se mai rotește o dată printre ei, amenințător 
cu toporul şi atunci „finul”, zice către gașcă: „- Lăsaţi-l, că e nebun, 
hai să mergem!” 
 A fost o victorie, temporară, pentru tata, în acele clipe, dar 
vor urma alte povestiri triste şi acum înţeleg de ce fostul preşedinte 
al ţării, domnul profesor Emil Constantinescu, în timpul mandatului 
domniei sale a rostit: „M-a învins sistemul!”. A fost o constatare 
tardivă, căci România a fost învinsă, în fapt, de sistem, cu mai bine 
de cinci zeci de ani în urmă. 
  Vorba răposatului, de tristă amintire, când şi-a pierdut 
scaunul de atotputernic.  „Tovarăși, agenturile străine vor să ne 
răpească libertățile democratice!”  
Ce ar mai putea spune Majestate Sa, Regele Mihai, pe această  
temă!?” (Pr. Protopop Constantin Alecse - Dâmbroca) 
  „– Noi am ştiut să ne muncim pământul şi nu am putut să-l 
dăm la colectivă, căci nu aveam încredere în ea. Ca noi au mai fost 
câţiva consăteni: cumnatul Enache Alexe, Gheorghe Ocheșel, 
Gheorghe al Vetei lui Ion Lalu  şi alţii.  
  Au început represiunile. Soţul era plecat pe la Braşov, după 
lucru şi a venit miliţia şi ne-a blocat în casă. Stăteau milițienii şi 
comunicau cu noi pe geam:  „- Spuneți ce vă trebuie şi vă dăm, dar 
din casă nu aveţi voie să ieșiți!”. Când a revenit acasă, l-au şi săltat 
milițienii, l-au dus la Săgeata şi l-au ţinut trei zile nedormit şi 
nemâncat, tot în anchetă şi bătăi. Ne-au cerut să mergem cu grâul 
la treierat şi ne-am opus şi iar l-au luat pe Costică, de data aia la 
Buzău şi iar cu bătăi. Din alea i s-a tras moartea. Nu au avut încotro, 
căci au văzut cât de mulţi copii avem şi au zis că trebuie să ne lase 
în pace. Au venit şi ne-au luat boii din curte, acţiune la care au 
participat chiar rude ale noastre foarte apropiate.  

Pe 13 mai 1963, a venit aşa ca un ghemotoc de paie aprinse 
şi ne-a ars tot. Numai casa a fost salvată. Nu mai aveam nutreţ 
deloc şi a trebuit să vindem vaca, să luăm ceva pe ea. 

Cu greu a reuşit să scape de miliţie şi să poată lucra pentru 
a asigura hrana celor şapte copii. Aducea seara câte un sac de pâine 
neagră şi toţi se repezeau de prindeau câte o pâinică şi să scape de 
hămeseala foamei. Bătăile primite şi greutățile întâmpinate l-au 
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doborât înainte de vreme, la numai 59 ani şi nu a apucat să trăiască 
schimbările de după 1989. Datorită suferințelor lui şi muncii 
susținute de noi amândoi, am reuşit să ne creştem şi să le dăm 
viitor bun celor 7 copii.” (Maria Alexe- Dâmbroca)  

„- Am aflat, de la părinţi, că în anul 1962 (aveam eu vârsta 
de 1 an), s-a hotărât de către conducerea comunistă a ţării, 
încheierea forţată a colectivizării. Părinţii mei nu făcuseră cerere de 
înscriere în C.A.P. (Cooperativa Agricolă de Producţie). A fost 
ultimul an când li s-a permis să-şi ridice recolta de pe pământul pe 
care-l munciseră în acel an. Apoi li s-a confiscat totul: pământ, 
căruţă, cai, boi şi plug. Era un spectacol dureros şi grotesc în acelaşi 
timp. Dureros, pentru că ai mei rămâneau cu 6 copii (între timp a 
venit şi al șaptelea) şi fără mijloace de întreţinere. Mămica țipa, 
copiii plângeau, tatăl meu trăgea de boi ca să nu-i fie scoși din curte, 
dar totul în zadar. Grotesc, deoarece torționarii îi batjocoreau şi ce 
este mai rău, îi şi loveau cu biciul pe părinţi ca pe nişte animale. Au 
fost drame reale care au lăsat urme adânci în conştiinţa lor. A doua 
zi tatăl meu a fost arestat şi închis 21 de zile, deoarece reacționase  
„violent” la actul de colectivizare a agriculturii.   Când s-a întors din 
închisoare, o buna bucată de timp nu a spus nimic. Abia după mai 
multe zile, a povestit calvarul la care a fost supus: amenințare, 
tortură, înfometare. Toate aceste metode, urmau să anihileze în 
omul gospodar, orice gând şi dorință, de a mai avea în proprietatea 
sa pământ sau alte bunuri mobile. În satul Dâmbroca 3 familii nu s-
au înscris în C.A.P.:  Lalu Gheorghe,  Enache Alexe (fratele mai 
mare al tatălui meu şi familia) şi a tatălui meu. 
    Părinţii mei au  trebuit sa plece din sat, să-şi caute de lucru, 
pentru a ne putea creste şi ţine la şcoală, cei şapte copii. Au muncit 
la ferme de stat, pe șantiere şi în cele din urmă la fabrica de geamuri 
Buzău. În toate aceste locuri au dat dovadă de o forţă incredibilă în 
lupta cu vitregiile vremurilor.  
 Părinţii noştri au reuşit să ne transmită un fel de „ambiție” 
(hotărâre) de a învăţa cât mai bine, ca să ajungem în viaţă oameni 
cu „rost”, şi stăpâni pe propria viaţă. Ceilalţi opozanți au procedat 
cam în acelaşi mod ca părinţii mei.”   (Pr. Costel Ion - Dâmbroca) 

„În viaţa satului s-au produs schimbări, în momentul 
colectivizării, când le-a fost luat oamenilor tot ce agonisiseră. 
Deoarece nu toţi semnau adeziunile de înscriere în CAP, respectivii 
stăteau fugari în câmp, până se făcea seară şi pleca echipa trimisă 
de raionul de partid. Îmi amintesc că tata stătea fugar la vie, care 
era situată la 1,5 km de sat.  

Deşi în momentul decretării încheierii procesului de 
colectivizare a satului, au fost şi săteni care nu au acceptat să 
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lucreze în CAP, au refuzat ridicarea cantității minime de bucate 
oferite la sfârşitul recoltării grâului, florii soarelui sau porumbului. 
 Printre cei care au refuzat munca la CAP se aflau Enache 
Alexe – tatăl părintelui Constantin Alecse , cât şi fratele lui – 
Costică, care au avut numai de suferit la perioada respectivă.(Ec. 
Constantin Glineschi - Dâmbroca) 

„Sunt  mândru pentru modul cum am reuşit să organizez şi 
să dezvolt CAP-ul, cu prelucrarea după tehnologii de nivel tot mai 
ridicat, de amenajarea fermelor şi solariilor şi de viaţa bună  a 
tuturor celor care făceau zile de muncă. 
  CAP-ul cuprindea satele Dâmbroca şi Borduşani, cu un 
extravilan de 1350 ha, din care Dâmbroca deţinea 910 ha. 
Intravilanul satului Dâmbroca este de 1340 m x 460 m. 
În apropierea anului 1990, situaţia se cam degradase, căci serele şi 
solariile, care fusese cuprinse în Asociaţia de Sere şi Solarii Săgeata, 
aveau randament scăzut, mai ales din cauza furturilor. Din cauza 
menţionată AESSS, a fost alipită la CAP, astfel că toate pierderile le 
suporta CAP-ul şi conducea, implicit la scăderea retribuției pe ziua 
de muncă.”(Constantin Stănilă - Dâmbroca) 
 
Cronologia colectivizării 

 Până în anul 1962 sătenii au fost obligați să se înscrie în așa 
-numitele „întovărășiri agricole” numite și TOZ-uri, dar, cum reiese 
din datele de mai jos, apariția C.A.P. – urilor s-a făcut mai devre- 
me în comuna Găvănești (1950) și în comuna Săgeata în 1961.  
 Numai în satul Dâmbroca, formarea C.A.P. – ului s-a făcut 
în 1962., 

 La 26 februarie 1950 ia ființă C.A.P. – ul din Găvănești, cu 
numele de „7 Noiembrie‟ 

 În Săgeata, C.A.P.- ul s-a înființat în 1961, cu numele  
C.A.P.  „11 iunie‟ - Săgeata, 

 În satul Dâmbroca, finalizarea colectivizării (înfiinţarea 
C.A.P.–ului) s-a făcut pe 24 martie 1962 sub numele de  „ 
Libertatea” Dâmbroca: 
 
  „Pentru ca numărul de GAC sa fie îndeplinit conform planului, 
era nevoie ca ţăranii sa fie determinați sa intre in GAC. Aceasta 
determinare s-a realizat prin forța. Pavel Chirtoaca, membru al 
comisiei care se ocupa de organizarea GAC, mărturisea la ședința 
Secretariatului din 10-11 oct. 1950 "ca organele se stat - Miliţie, 
Securitate, Justiţie - au pus oamenii "să facă culcări, sa cânte 
cucurigu, sa spună Tatăl nostru, sa studieze "Problemele 
comunismului”... Alexandru Mihalcea 
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5.- O SINTEZĂ A MUNCII ÎN COLECTIVE 
(Extras din „În căutarea unei noi şanse - Săgeata” – de Victor 

Andreica și Florentin-Stelian Albu) 
Avantaje, Oportunități: 

 Conceperea ca o tehnologie de industrie, cu preluarea și 
valorificarea produselor  de la producător; 

 Posibilitatea unui export eficient; 
 Acordarea unui vast program de investiții; 

Dintre dezavantaje: 
 Agricultura cooperatistă era tratată în ultimii 20 de ani, din 

viața ei, ca una de stat, unităților luându-li-se aproape  întreaga 
producție, cooperatorii nefiind tratați ca proprietari; 

 C.A.P. –urile au trecut în subordinea Ministerului Agricult., 
ieșind, practic, din U.N.C.A.P.; 

 90% din producție, pentru toate produsele, lua drumul 
fondu-ui de stat; 

 Procedându-se așa, sectorul creșterii animalelor și păsărilor, 
în gospodăriile populației a suferit grav; 

 Cooperatorii, deveniți ca truditori ai pământului, nu arareori 
fiind subnutriți, ajunși în condiția de flămânzi ai gliei, erau consi-
derați, mai ales după 1980, „adevărați dușmani ai orânduirii socia-
liste.‟ 
     Sunt multe aspecte negative legate de educația muncii: 

 Interesul pentru muncă a scăzut, căci munca la comun a adus 
cu ea lenea, căpătuiala prin furturi de produse, corupția 
conducătorilor de colective, nepotismele și altele; 

 Nu ar trebui considerat ca aspect negativ, faptul că erau 
folosiți elevii la recoltarea produselor, dar era necinstit ca după ce 
elevii recoltau, din grămezile de produse rămase în urmă pe tarla 
veneau hoții (dintre săteni), cu sacii și dijmuiau recoltele. Nu vreau 
să mă întreb a cui era vina și cum erau implicați brigadierii și 
politrucii. Se vorbea că mai marii colectivelor își burdușeau podurile 
și hambarele cu produse agricole, cărând noaptea cu camioanele. 
În povestea asta nu știu dacă și în comuna Săgeata se întâmpla așa 
ceva, dar am fost martor ocular la fermele agricole de stat. 

 Așa s-a dus de râpă agricultura socialistă 
Art. 12 al Legii cooperativizării. „Se vor exercita presiuni asupra 
serviciilor in sensul neacordării de acte doveditoare a proprietății 
asupra pământului; actele vor arata calitatea de lot dat in folosinţă, 
dar nu de proprietate a deținătorului.” 
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C.- REVOLTA ȚĂRANILOR 
 

1.- INTRODUCERE 
Din referatul „Revoluția împotriva cooperativizării agriculturii, 

octombrie 1962”, de Prof. Univ. Dr. Gheorghe Calcan 
 

Comuna Săgeata este o comună mare, de câmpie din județul 
Buzău. Ea este așezată pe partea stângă a râului Buzău la o 
distanță de aproximativ 17 km de orașul Buzău. Are o suprafață de 
102 km2 și o populație de aproximativ 5000 locuitori. Comuna este 
compusă din șapte sate dispuse în lungul șoselei care urmează în 
paralel cursul râului Buzău: Dâmbroca, Borduşani, Săgeata, Beilic, 
Găvăneşti, Moviliţa şi Baniţa51. 

Aidoma ca la nivelul întregii țări, în anul 1962 s-a încheiat și 
în comuna Săgeata așa numitul proces de cooperativizare a 
agriculturii. În realitate, a fost vorba de confiscarea forțată a 
pământului proprietate personală a țăranilor, a vitelor de tracțiune 
și atelajelor agricole ale acestora și obligarea lor să muncească într-
un sistem de plată derizoriu în aceste forme „asociative”. Fiind 
făcut prin constrângere și împotriva firescului psihicului țărănesc, 
acest proces nu a fost bine primit de țărani care s-au împotrivit în 
toate formele: reticență, tergiversare, protest, refuz, sustragere, 
revoltă individuală și colectivă etc. 
  Păstrez de la vârsta de șase ani câteva imagini legate de 
modul de realizare a cooperativizării în localitatea natală. Un grup 
de cetățeni cu nuiele subțiri în mâini, cam patru – cinci pe podișca 
din fața casei, doreau să intre în curte. Unul din ei a comunicat 

 
51 Vezi Victor Andreica, Florentin - Stelian Albu, În căutarea unei noi șanse, Săgeata, 
Editura Editgraph, Buzău, 2010. Vezi și Gheorghe Calcan, Din toponimia comunei 
Săgeata, Județul Buzău, în “Numele şi numirea”, Actele Conferinţei Internaţionale 
de Onomastică, Ediția I: Interferențe multietnice în antroponimie, Baia Mare, 19–
21 septembrie 2011, Editor: Oliviu Felecan, Editura Mega, Colecţia Universitas, Cluj-
Napoca, 2011, p. 399-408. Gheorghe Calcan, Nume de străzi ale localităților din 
Comuna Săgeata, județul Buzău, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Centrul 
Universitar Nord Baia Mare, Facultatea de Litere, Centrul de Onomastică, 
Conferința Internațională de Onomastică, “Numele şi numirea”, Ediția a II-a, Baia 
Mare: Onomastica din spațiul public actual, Proceedings of the Second 
International Conference on Onomastics „Name and Naming” Onomastics in 
Contemporary Public Space, Baia Mare, May 9-11, 2013, Edited by Oliviu Felecan, 
Editura Mega, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2013, p. 254 – 262. 
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celorlalți că nu e nevoie pentru că (tata) „se trecuse la colectiv”. 
Atunci toți au devenit prietenoși și au început să glumească cu mine 
și cu sora mea, mai mică cu un an. Ne-au luat cu ei, drept argument, 
pentru a-l convinge pe „nea Gheorghe Calcan”, vecinul de pe uliță. 
Aici mai toți au intrat în curte și apoi în casă. L-au scos pe „nea 
Gheorghe” din casă în bătăi cu nuielele, în țipetele soției lui, care 
trăgea de el înapoi strigând că-i moare băiatul în casă. Pe noi, 
repede ne-au trimis acasă. 
 Vara am participat, ca martor, la serbarea înființării C. A. P. 
- ului (Cooperativa Agricolă de Producție – 11 Iunie, Săgeata). 
Probabil m-am strecurat printre adulți, ca și alți copii prinși de 
vâlvătaia evenimentului … Cred că am avut încuviințarea mamei, 
care astfel asigura, prin mine, reprezentarea familiei, neputând deci 
fi etichetată ca potrivnică … Lume multă, forfotă, se tăiau crengile 
salcâmilor, se curăța cu sapa terenul, se amenaja scena, se 
întindeau fire … Am văzut cu uimire niște cutii mari, negre, din care 
ieșeau sunete puternice; erau difuzoarele care multiplicau sunetul. 
Totul se petrecea în viitoarea curte a C. A. P. - ului (către casa și 
gardul Chirei). Mama a rămas în casă tânguindu-se cu tanti Marieta. 
 O altă secvență din acea etapă: puțină agitație în curte. Tata 
a scos din grajd și a predat caii, mângâindu-i pe cap! Erau prietenoși 
și părinții vorbeau despre ei ca despre niște ființe dragi. După un 
timp am aflat „de pe drum” că la fel ca ceilalți cai adunați din sat au 
fost omorâți în curtea C. A. P. - ului cu lovituri de ciocan în cap 
(după acoperirea ochilor) … „Rudimentele” trecutului erau aruncate 
pentru a face loc progresului, tractoarelor … 
   Toamna a fost „revoluția” … În octombrie 1962, în Comuna 
Săgeata a izbucnit o revoltă împotriva practicilor și metodelor 
comuniste de organizare și funcționare a C. A. P. - ului. Revolta a 
început în satul Dâmbroca și s-a întins în câteva ore și în celelalte 
localități ale comunei. 
 

2.- REVOLTA DIN SATUL DÂMBROCA 
 

 „Octogenarul Gheorghe Calcan din localitatea vecină 
Bordușani aprecia că la Dâmbroca în anul 1962 a avut loc o 
adevărată revoluție52. Termenul de revoluție l-am auzit și de la 
bunicul meu Nicolae N. Calcan, născut în anul 1880 și participant 
la răscoala din anul 1907, ca și la alți cetățeni, fiind oarecum 
încetățenit în zonă. 

 
52 Victor Andreica, Florentin - Stelian Albu, op. cit., p. 89. 
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Cauza profundă era cea cunoscută și străbătea fibra tuturor 
cetățenilor proprietari: nemulțumirea de tot ceea ce presupunea 
noua ordine comunistă. Cauza imediată a constituit-o 
nerespectarea promisiunilor făcute de către autorități în primăvară, 
de retribuire a muncii țăranilor. Atunci s-a promis atribuirea a 8 kg 
de porumb pentru fiecare zi de muncă, iar în toamnă la momentul 
întocmirii actelor s-a vorbit de acordarea doar a 4 kg53. 

La 25 octombrie 1962, la ședința de planificare a activităților 
de la C. A. P. „Libertatea” din Dâmbroca s-a hotărât să se achite 
obligațiile C. A. P. - ului față de Stațiunea de Mașini Agricole (S. M. 
A.) pentru muncile realizate. Aceste obligații se achitau în produse 
agricole. În consecință, s-a cerut fiecărui brigadier să trimită a doua 
zi la sediul C. A. P. câte doi oameni pentru a încărca porumbul în 
mașini. 

La acea ședință brigadierii au aflat că C. A. P. - ul trebuia să 
dea o cantitate de porumb mai mare decât se stabilise anterior. Ei 
au răspândit această veste în sat, îndemnând chiar oamenii să se 
opună cu forța (spunând că ei nu o puteau face pentru că „erau 
membri de partid”). Se periclita în acel mod posibilitatea respectării 
promisiunilor de retribuire din primăvară. 

Revolta s-a declanșat a doua zi, 26 octombrie și a avut mai 
multe faze. O parte a sătenilor a plecat la câmp pentru muncile 
cotidiene (tăierea cocenilor de porumb). Concomitent, de 
dimineață, în curtea C. A. P. - ului au sosit camioanele destinate 
transportului de porumb. Operațiunea era executată de 
aproximativ 40 de săteni mobilizați de activistul de partid al 
comunei, Dima, de către soldați și de milițieni.  
  S-a dat imediat alarma în sat. Au început să bată clopotele 
bisericii54. Lumea a ieșit pe străzi și s-a îndreptat spre curtea C. A. 
P. - ului. Au venit și țăranii de la câmp. Agitația iscată a fost foarte 
mare, cuprinzând aproape toată suflarea satului. Cam o oră s-a 
chemat la ordine. Au început amenințările, injuriile și altercațiile în 
jurul pătulelor de porumb. Acțiunea a degenerat într-o bătaie între 
cele două tabere. În această primă fază, țăranii au ieșit victorioși. 
Ei au folosit ca arme țambrele pătulelor, bâte, araci, pietre, 

 
53 Costică Baroian își amintește că la ședința din primăvară instructorul de partid le-
a spus că recolta va fi a celor care lucrează la C. A. P ., estimând chiar o distribuție 
de 10 kg boabe la ziua de muncă, iar toamna s-a vorbit de o repartizare de 4 kg de 
știuleți la ziua de muncă. (Mircea Iordache, Constantin Alecse, Dâmbroca. Curcubeu 
peste timp. Repere monografice, Editura Accent Print, Suceava, 2013, p. 64). 

54 După spusele lui Dumitru Oprea cel care a tras clopotele a fost Ion Enache – 
Pleașcă. (Ibidem, p. 66). 
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bolovani și chiar legume (castraveți). Activistul de partid al 
comunei a fost alergat pe câmp și alungat spre Bordușani. Un alt 
activist a reușit să fugă cu o motocicletă la Buzău. Revolta s-a întins 
și în satele vecine Bordușani și Săgeata. La îndemnul lui Gheorghe 
Lalu, țăranii au blocat drumul județean cu trunchiuri de copac. 
Porumbul încărcat a fost dat jos din mașini.  

Faza a doua a fost deschisă de sosirea a patru camioane 
încărcate cu milițieni și activiști de partid. S-au declanșat din nou 
confruntările dintre cele două tabere. Cu o mașină mică – GAZ a 
venit în curtea C. A. P. - ului primul secretar al raionului de partid 
de la Buzău, Moldoveanu, încercând să calmeze spiritele55. A fost 
alungat cu știuleți și obligat să se întoarcă rapid.  

Forțele venite de la Buzău erau dotate cu arme cu baionetă, 
muniție de manevră și de război, bastoane de cauciuc. 
Confruntarea a fost de proporții. Inițiativa și „victoriile” pendulau 
când de o parte când de alta. Trei săteni au fost capturați de 
milițieni56, duși la camion, imobilizați la podea și maltratați cu 
sălbăticie. Sătenii au luat cu asalt mașina și i-au eliberat. Au fost 
trase focuri de armă mai întâi în sus și apoi spre mulțime. Probabil 
au fost gloanțe oarbe. Unii din participanți (Gheorghe Lalu) 
îndemnau lumea: „Înaintați că nu au cartușe de război, ci oarbe”! 
Câțiva săteni au fost răniți la picioare prin împușcare, iar alții prin 
împungere cu baioneta. Țăranii au reușit și de această dată să 
împrăștie forțele de ordine. O parte din acestea au fost alungate 
spre Bordușani, și o altă parte spre apa Buzăului, fiind chiar 
„aruncate” dincolo de apă. Unul din săteni (Dăniță Nicolae) a 
alergat un milițian până la apa Buzăului, aducându-l înapoi în 
bătaie. Un alt sătean (Gheorghe Pană) povestește: „a venit de la 
Buzău primul secretar Moldoveanu, cu o armată de oameni. Aveau 
și niște țepușe. S-au luat la bătaie în fața CAP-ului. Oamenii au luat 
căpriori de la C. A. P. și după ei prin varză, bătaie nu jucărie! Toți 
milițienii căzuți, iar unii oameni erau împușcați și noaptea au 
început să ridice din oameni ...”57. În confruntări s-au implicat activ 
și femeile, atât în curtea C. A. P. - ului cât și în sat unde-l căutau 
pe instructorul de partid pentru a-l bate. (Mița Macovei a fost 
ulterior arestată).  

 
55 Dumitru Oprea care face această afirmație susține că a doua zi ar fi venit în 
localitate, de la Ploiești, și secretarul de partid al regiunii, Balalia. Acesta ar fi 
convocat la școală o ședință a factorilor responsabili din C. A. P. La această ședință 
s-a aprobat predarea de către C. A. P. a cotei suplimentare de porumb, după care 
secretarul de partid a plecat. (Ibidem). 

56 Conform relatărilor lui Enache Dedu cei trei țărani capturați au fost: Mircea 
Florea, Radu Octav și Radu Oprișan. (Ibidem p. 67). 

57 Ibidem, p. 331-332. 
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  Cea de a treia fază e deschisă de sosirea altor mașini de 
milițieni și militari. De această dată țăranii percepând probabil 
schimbarea raportului de forțe, s-au împrăștiat pe câmp. Satul a 
fost împânzit de securiști, milițieni, armată și activiști. Această 
acțiune s-a desfășurat concomitent și în Bordușani și în Săgeata. 
 După unele opinii, Dâmbroca ar fi fost înconjurată cu tancuri. 
S-a ordonat ca toată lumea să intre în curți. S-a interzis circulația 
prin sat. Unii din cei surprinși pe străzi au fost arestați. Limba 
clopotului de la biserică a fost legată și clopotnița pusă sub pază. 
  Din cauza atrocităților la care au fost supuşi după răscoală, 
unii foști participanți se tem şi astăzi să dea amănunte. Dedu 
Enache recunoaște că a participat la bătaie, lovind milițienii care 
acționau. După spusele sale, milițienii au făcut uz de arme. Au fost 
trase multe focuri de armă, în sus şi spre oameni. Crede că nu toate 
focurile au fost cu gloanțe de război, că au fost şi cartușe oarbe, 
pentru a speria mulțimea.  S-au înregistrat şi răniţi prin împușcare: 
Catrinoiu Gheorghe, Preda Gheorghe – împușcați în picioare. Şi 
milițienii au rămas cu unele urme ale bătăii. Dedu Enache a fost şi 
el rănit. Mai are şi azi semnul împunsăturii cu baioneta. 
..................... 
  A început represiunea. Era cea de-a treia parte a zilei58. 
Costică Baroian, participant la revoltă, plasa desfășurarea celor trei 
etape de confruntări între orele 8 și 15, iar realizarea primelor 
arestări spre ora 2059. Un grup de milițieni a sărit dintr-o mașină 
încercând să-l aresteze de pe marginea drumului pe Stan Bârsan. 
Sătenii i-au sărit în ajutor.  
 După o scurtă altercație, el a reușit să fugă refugiindu-se la 
o stână. I-au fost însă arestați mama, tatăl și fratele. După câteva 
zile i-a fost eliberată mama cu scopul de a-l convinge să se predea 
pentru ca astfel să ușureze situația tatălui său. După vreo trei zile 
acesta s-a predat.  
  Noaptea au început arestările sistematice. Sătenii apreciază 
că activiștii de partid Dima și Enache împreună cu președintele 
Sfatului Popular din Săgeata, Stancu ar fi fost cei care au întocmit 
listele pentru arestări. Ei recunosc în același timp implicarea lui 
Gheorghe Lalu (același care a îndemnat la blocarea drumului) în 
denunțarea participanților la revoltă.  Echipe alcătuite din trei - 
patru persoane (un securist îmbrăcat civil, un milițian, un activist 
de partid și un sătean membru de partid, deghizat în milițian) 
soseau la casele indicate și realizau arestarea. Au fost arestate 

 
58 Ibidem, p. 61. 

59 Ibidem, p. 65. 
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aproximativ 30 de persoane60. Acțiunea a durat mai multe zile (cel 
puțin până la 1 noiembrie)61.  

Relatările celor arestați evidențiază bestialitatea și ura cu 
care au fost tratați în momentul arestării, al transportului către 
Buzău și Ploiești și al „anchetării” lor. Au fost înghesuiți în dube și 
obligați să stea în genunchi, cu bărbia lipită de piept. Toți au fost 
bătuți, iar cine mișca era lovit cu bocancii și cu ghioagele. 
 „Cercetarea” s-a făcut la sediul securității regionale din 
Ploiești de pe strada Vasile Lupu și la închisoarea orașului de pe 
strada Rudului. Ea s-a întins pe parcursul a 40-45 de zile, perioadă 
în care arestații erau scoși la „anchetă” cu ochelari opaci la ochi, de 
două ori pe zi. Erau întinși pe masă și bătuți sistematic la piele, sau 
peste pantaloni și cămașă, din călcâie până la ceafă. Bastoane, 
pumni, șuturi, „mașina de întins” (Dăniță Nicolae), leșin și udat cu 
apă și reluat „operațiunea” etc., singura grijă fiind aceea ca 
arestații să rămână în viață ...62. Pentru acuzarea unor arestați 
(Enache Dedu) au fost chemați la Ploiești să depună mărturie 
comandantul securității din Buzău, căpitanul Rizea și milițianul din 
comună, Andrei63.  

Cele mai frecvente întrebări erau: De ce s-au revoltat? Cine 
i-a îndemnat? Unele răspunsuri retorice de tipul: „Dacă vouă vă 
reduce salariul la jumătate vă convine ?” erau urmate de noi etape 
de bătăi groaznice, ale căror urme s-au păstrat ani de zile (Moise 
Neculai). În anumite cazuri „ancheta” se încheia abia atunci când 
țăranii „recunoșteau” că au bătut milițieni și au aruncat cu bolovani 
în ei (Stan Bârsan). 

 
60 Dumitru Oprea povestește că s-au constituit echipe de anchetă pe fiecare uliță, 
în fața cărora erau chemați oamenii pentru cercetare. Cei care nu recunoșteau 
învinuirile erau bătuți pe pielea goală. (Ibidem, p. 66). 

61 Ibidem, p. 67). 

62 Metodele așa zisei cercetări și anchetări realizate de organele de represiune 
comuniste, ori condițiile de detenție sunt astăzi bine cunoscute din descrierile 
vastei literaturi concentraționare, a documentarelor de profil realizate de mass 
media națională ori de unele realizări cinematografice. Vezi spre exemplu „Tu vrei, 
mă banditule să dărâmi regimul?”, Interviu cu Mircea Nicolae, fost deținut politic, 
instalator la Cazinou, detașat la Canal, „Memoria”, Revista gândirii arestate, Editată 
de Fundația Culturală Memoria, sub egida Uniunii Scriitorilor din România, 
Fondator Banu Rădulescu, București, nr. (86), 1, 2014, p. 85 – 94. Acest fost deținut 
politic relata: „Tot atunci se făcea și colectivizarea satelor, iar la Jilava au fost aduși 
numeroși țărani nevinovați, învinețiți de atâta bătaie. Fuseseră călcați în picioare și 
abia dacă le puteam desluși trăsăturile. Erau aproape în pielea goală și țin minte că 
i-am ajutat și noi cu niște haine” (Ibidem, p. 89). 

63 Mircea Iordache, Constantin Alecse, op. cit., p. 67. 
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Arestații nu au fost judecați. Au fost considerați internați în 
penitenciar.  Hotărârea a fost de doi ani de detenție pentru 
reeducare. Au fost mutați pentru câteva zile la penitenciarul din 
Galați și de aici transferați în lagărul de muncă de la Periprava. Aici 
au îndeplinit munci diverse: întreținerea culturilor, irigat, recoltat 
stuf, fabricat cărămizi, dulgherie, zidărie, croitorie, activități de 
întreținere etc.  

După un an și jumătate de muncă la Periprava, deținuții din 
lotul Săgeata au fost readuși la Ploiești, și de aici în sat64. Aici s-a 
organizat o întâlnire la Sfatul Popular la care au participat un 
colonel de securitate, activistul de partid al comunei și președintele 
Sfatului Popular, Stancu. Au fost avertizați să nu vorbească despre 
perioada detenției și atenționați că sunt supravegheați permanent. 
A urmat o altă ședință la C. A. P. la care s-a hotărât reprimirea lor 
la muncă.  

Pe perioada detenției, familiile celor arestați au fost timorate 
și persecutate. Nu lipseau amenințările că arestații nu se vor mai 
întoarce. După înapoiere, foștii deținuți au fost marginalizați și 
urmăriți. Au avut de suferit și copiii acestora, nefiind admiși să 
urmeze anumite școli. După prăbușirea comunismului în anul 1989, 
cei care au suferit arestări au fost incluși în categoria foștilor 
deținuți politici și au primit o pensie simbolică65 …  

Unele aprecieri asupra revoltei din anul 1962 au fost făcute 
retrospectiv și de către Constantin Stănilă. El a fost martor al 
acestor evenimente, „ca simplu membru în C. A. P.”. Se declară 
mândru pentru că a „condus activitatea C. A. P. - ului timp de 21 
de ani, apoi ca primar al comunei, încă cinci ani”, fiind în general 
apreciat de săteni. El a pus în ecuația declanșării evenimentului trei 
elemente: a) nedreptatea făcută țăranilor, b) participarea și 
„înfierbântarea” acestora în dimineața zilei de 26 octombrie (Ziua 
Sfântului Dumitru) la cele aproximativ 12 pomeni făcute în sat, c) 
acțiunea unor țărani agitatori care „mergeau prin sat, și spuneau 
oamenilor că li se ia porumbul”. El considera că „au greșit și șefii 
de la județ că nu au făcut calculele bine de la început și lumea s-a 

 
64 Eliberarea deținuților din lotul Săgeata s-a făcut în contextul decretelor de 
eliberare a deținuților politici din anii 1963-1964 (Vezi Alexandru Mihalcea, Mirel 
Stănescu, 50 de ani de la eliberarea deținuților politici, „Memoria”, Revista gândirii 
arestate, Editată de Fundația Culturală Memoria, sub egida Uniunii Scriitorilor din 
România, Fondator Banu Rădulescu, București, nr. (87 – 88), 2 – 3, 2014, p. 50 – 57). 
Acest context pare să explice și ne intentarea unor procese țăranilor implicați în 
revoltele din comuna Săgeata din toamna anului 1962. 

65 Victor Andreica, Florentin - Stelian Albu, op. cit., p. 89, 252-252, 346. 
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simțit mințită, dar și oamenii, care s-au lăsat atrași în cursa 
violențelor”66.  

Nuanța participării oamenilor la pomeni, și a efectului vinului 
consumat aici a fost sesizată și de către săteanul Dumitru Oprea67, 
iar cuvântul „instigatori” apare utilizat și în relatările lui Constantin 
Gh. Iamandi din Bordușani68. Procesul descifrării acestui eveniment 
se află, evident la început, miturile comunismului69 încep a fi 
deșirate …, iar fenomenul uitării nu se poate produce70.” (Prof. univ. 
dr. Gheorghe Calcan., Extras din Referatul „Revoluția” din Comuna 
Săgeata, Județul Buzău, împotriva „Cooperativizării Agriculturii”,  ) 
 

DIN MĂRTURIILE UNOR CONSĂTENI 
 
„După ce s-a cules aproape totul de pe câmp, urma să se 

primească drepturile în cereale, aşa cum se stabilise în ședința de 
constituire a CAP-ului, prin luna aprilie a anului 1962. În acele zile 
de toamnă lumea devenise bănuitoare că cei care erau la 
conducerea colectivei nu se ţin de cuvânt. Şi aşa se observase unele 
abuzuri şi unele ordine de sus, care-i defavorizau. Se interzicea 
tăierea vițeilor. Cei din conducere făceau unele abuzuri, luau viţei 
mici, de la oamenii din sat, cam de trei 3 luni şi înlocuia, cu ei, 
tăurașii de la CAP, pe care-i tăia în folos personal sau pentru a duce 
plocoane pe la judeţ, sau pentru unele interese de școlarizare  
„formală”.  Un hâtru, bun de glume a lansat o zicală reţinută în 
memorie de mulţi săteni: <Cu vițeii noştri, scoatem boii la 
lumină!>. 

 
66 Cf. Mircea Iordache, Constantin Alecse, op. cit., p. 64 
67 Ibidem, p. 66. 
68 Victor Andreica, Florentin - Stelian Albu, op. cit., p. 69. Referiri la revolta din 
Dâmbroca vezi și în Gh., Calcan, Impresionant!, în Mircea Iordache, Constantin 
Alecse, Dâmbroca. Curcubeu peste timp. Repere monografice, Editura Accent Print, 
Suceava, 2013, p. 10; Gheorghe Calcan, Mircea Iordache, Constantin Alecse, 
Dâmbroca – Curcubeu peste timp. Repere monografice, [Dâmbroca – A Rainbow 
Over Time. Monographic References], Accent Print Publishing House, Suceava, 
2013, 372 p., Buletinul Universității „Petrol-Gaze” Ploieşti, Seria Ştiinţe Socio 
Umane şi Juridice, Vol. LXIV, nr. 2 /2013, p. 53. 

69 O teoretizare a miturilor comunismului vezi la Claudia – Florentina Dobre, 
Avatarurile imaginarului: miturile comunismului românesc, „Memoria”, Revista 
gândirii arestate, Editată de Fundația Culturală Memoria, sub egida Uniunii 
Scriitorilor din România, Fondator Banu Rădulescu, București, nr. (87 – 88), 2 – 3, 
2014, p. 58  
70 Vezi Valeriu Antonovici despre fenomenul uitării – You Tube, 
https://www.youtube.com/watch?v=czVxcD977n4, accesat în data de 5 ianuarie 
2014 
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 Am auzit că lumea în sat este agitată şi se striga: „Săriți 
oameni buni, că a venit miliţia şi ne ia porumbul din pătule!”  La 
revoltă a participat toată lumea satului. Lumea a mers şi s-a opus 
încărcării. Ei au sunat la Buzău şi de acolo a venit miliţia cu 
camioane. Lumea s-a opus şi a început încăierarea. De la grajdurile 
în construcţii, erau materiale lemnoase, pe care sătenii le-au folosit 
ca arme de luptă. Miliţia i-a prins pe: Mircea Florea, Radu Octav şi 
Radu Oprișan şi a început să-i tortureze, fiind ținuți cu faţa în jos, 
în camioane. Sătenii au intensificat atacul şi i-au scos din maşină 
pe cei trei. Gheorghe Lalu, de la şosea, a agitat lumea împotriva 
miliţiei, dar apoi a devenit aliat cu milițienii şi i-a denunțat pe toţi 
participanții la revoltă. Cei arestați l-au denunțat şi pe el. 
  La cooperativă, la Benone, Ghițan (Gheorghe Lalu), ajuta la 
cântar şi avea o expresie pe care o repeta mereu, în glumă  „cu 
bătaie ca la miliţie!” 
  În timpul revoltei am intrat  în magazin, la chemarea lui 
Benone, să fie scos din mâna femeilor, că acestea intrau să-l scoată 
pe instructorul de partid Enache (care de fapt nu era acolo). Să 
scape de femei, care voiau să-l bată, m-a chemat pe mine şi pe Ion 
Pană (Cerbu), să vadă cum stă treaba şi am văzut că nu era 
înăuntru. Am comunicat femeilor şi s-au liniștit. 
Din cauza asta, Benone a declarat că Enache Dedu şi Ion Pană au 
intrat să-l scoată pe instructor şi să-l bată. 
  Vreo  4 – 5 zile am dormit pe câmp, împreună cu Stan Bârsan 
şi fratele, Costică Dedu. După acele zile m-am culcat seara acasă şi 
în noaptea aceea a venit miliţia şi cu câţiva săteni îmbrăcați şi ei în 
miliţieni (Costică Rădoi şi Gheorghe Lalu). Unul din consăteni a luat 
un cuțit de pe masă şi-mi zicea: „A, cu cuțitul ăsta ai sărit la 
miliţie!?” 
  La Ploieşti eram considerat cel mai periculos, alături de Micea 
Florea. A venit la securitatea din Ploieşti şi comandantul securității 
din Buzău, căpitanul Rizea şi cu milițianul din comună, Andrei şi m-
a acuzat de tentativă de omor la un milițian. 
  Bătaia a fost cruntă. Mă loveau cu tocul pantofului până 
leșinam, mă uda cu apă şi apoi mă băteau să mă scol. Mi-au căzut 
dinţii pentru că a trebuit să beau apă înghețată. Mâncarea consta 
din legume opărite şi turtoi, 5 cm X 5 cm. 
   Cei arestați au fost următorii: Enache Dedu, Ion Enache 
(Pleașcă), Chiriţă Onea, Spiru Moise, Constantin Tudor (al lui 
Agachi), Ion Cazan (Nelu lui Nae Cazan), Ion Cazan (Bau), Stan 
Bârsan, Neagu Bârsan, Florea Săftoiu, Gicu Săftoiu, Ion Toma (al 
lui Lisandru Puşcoi), Neculai Moise( al lui Gheorghe Damian), Victor 
Enache (a intrat total nevinovat, căci venea de la Buzău, cu țiglă 
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pentru grajdurile CAP-ului, s-a împotmolit în gârlă şi a sosit abia 
spre ziuă. De fapt, la revoltă fusese fratele său, Titi, care a ştiut să 
plece la Bacău, unde avea domiciliul), Radu Oprişan, Gheorghe 
Dobre (al lui Urleanu), Miţa Macovei. 
  Am fost arestați în data de 1. nov. 1962 şi după 40  zile, au 
cerut familiilor să ne dea de îmbrăcat pentru iarnă. Apoi am fost 
transportaţi la Galați, cu Bou –Vagon, unde am fost ținuți 5 zile la 
Penitenciar, ca pe animale şi de acolo am fost trimişi în lagărul de 
la Periprava (la ieşirea Dunării în mare). 
  La Periprava, am fost prinşi la diverse meserii şi am fost 
școlarizați pentru ele: dulgher, zidar, agricultor. 
 Pentru că știam să cos la maşină, am fost încadrat pe postul 
de croitor şi am lucrat o iarnă întreagă la atelierul de călcat haine, 
pentru ofiţerii de miliţie. 
  Celelalte aspecte legate de motivele revoltei şi de modul în 
care autoritățile au încercat, în mod dictatorial să impună  ridicarea 
recoltelor colectivului, am văzut că aveţi informaţii.” (Enache Dedu 
– Dâmbroca, participant la revoltă) 
 

3.- REVOLTA DIN SATUL BORDUȘANI 
 

Revolta de aici a avut ca punct de plecare acțiunile  
dâmbrocenilor, cu care borduşenenii constituiau același C. A. P. 
Oamenii s-au strâns pe ulițe strigând: „Jos C. A. P. - ul!”, „Jos 
Partidul Comunist!”, „Nu mai vrem colhoz!”. După aceea ei au ajuns 
în centrul satului într-o mare surescitare, strigând lozinci.  De la 
Buzău au sosit grupe de câte 20 de milițieni și 20 de militari. 
Oamenii au fost fugăriți prin sat și capturați. Cei prinși, destul de 
numeroși, au fost închiși mai multe luni și bătuți.  

Constantin Gh. Iamandi își amintește că a fost reținut trei 
zile și trei nopți la primăria din Săgeata, unde a fost anchetat și 
bătut din oră în oră de un anume colonel Marcu. Au fost urmăriți în 
mod special așa zișii instigatori ai revoltei. Șase-zece oameni din 
localitate au fost privați de libertate. Detenția cea mai mare (2-3 
ani de închisoare) au avut -o Ion Dinu și Dăniță Damian71. 

 
DIN MĂRTURIILE UNOR SĂTENI 

  „La Dâmbroca a fost, într-adevăr în toamna anului 1962, o 
revoluţie”, susține Gheoghe Calcan, octogenar din satul Borduşani. 

 
71 Relatările lui Gheorghe Calcan și Constantin Gh. Iamandi din Bordușani și Ștefan 
Bârsan din Dâmbroca. (Victor Andreica, Florentin - Stelian Albu, op. cit., p. 67-69, 
252). 
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„Starea de agitație din satul vecin s-a întins şi la noi, la ea 
participând 10 – 15 inși” 

Constantin Gh. Iamandi, de 77 ani, din Borduşani: „Răscoala 
a avut loc de pornire Dâmbroca. Satul s-a transformat, precum la 
răscoala din 1907, într-o adevărată vâlvătaie.  

Cu rapiditate au venit forte de represiune de la Buzău, vreo 
20 de miliţieni şi tot atâția soldați, i-au arestat pe instigatori, printre 
care 10 din Dâmbroca, 10 din Săgeata  şi 2 din Borduşani..........” 

Gheorghe Vasile, de 78 ani, din Borduşani: „........Auzind de 
protestul justificat al cooperatorilor şi nu numai al lor, ci şi a altor 
săteni: din Dâmbroca, Beilic, Borduşani, spre a nu mă amesteca cu 
aceştia, mai ales în stadiul de anchetă, arestări şi întemnițări, 
întorcându-mă de la Buzău, unde am fost după cumpărături, m-am 
furișat acasă pe căi lăturalnice, pe câmp.......În scurt timp am fost 
chemat la sediul primăriei din Găvăneşti, în biroul preşedintelui, 
Anton Albu, în care se găsea şi instructorul de partid, unul pe nume 
Panait. Acesta avea spume la gură, ameninţa, înjura şi bătea cu 
pumnul în masă. Îi dicta preşedintelui, precum un zbir, cum să facă 
retribuția muncii: „– Nu le dai ăstora decât 3 kg grâu la ziua de 
muncă! Ai înţeles?”(Extras din „ REVISTA NOASTRĂ” 
nr.13/decembrie 2008) 

 
4.- REVOLTA DIN LOCALITATEA SĂGEATA 

 
Vestea celor petrecute la Dâmbroca a ajuns repede în 

Săgeata. Instantaneu, ulițele satului au fost cuprinse de zarvă și 
forfotă, producându-se o mare „înghesuială” de oameni care 
strigau lozinci. Rapid oamenii s-au adunat în centrul satului 
vociferând împotriva autorităților locale și a rânduielilor impuse de 
regimul comunist. Mașina primului secretar al partidului comunist 
de la Buzău, sosit aici, la centrul de comună, a fost răsturnată. 
Rapid au fost aduse forțe armate de la Buzău. Localitatea a fost 
împânzită de forțe de securitate. Clopotele bisericii au fost blocate 
și puse sub pază72. Forțele militare au înfrânt rapid răzmerița, 
făcând ordine destul de repede în localitate. Mulțimea a fost 
fugărită și lovită cu bastoanele de trupele sosite aici. Oricine circula 
prin localitate era oprit și obligat să stea închis în casă. Staționarea 
forțelor de ordine aici s-a prelungit. Zamfir Pâslaru din Beilic, satul 
vecin, relatează faptul că a găzduit pentru o noapte pe unul din 
pompierii aduși de la Buzău, care a fugit pentru a scăpa din 
încăierările din localitate. Mai mulți săteni au fost prinși, aduși la 

 
72 Mircea Iordache, Constantin Alecse, op. cit., p. 61. 
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postul de miliție și la primărie unde au fost bătuți cu sălbăticie. 
Zece persoane dintre aceștia au fost arestate73.  

Acest moment mi-a rămas puternic întipărit în minte deși 
eram copil. Era toamnă. Împreună cu mama, pe geamul camerei 
din antreu am ridicat ușor hârtia dintr-un colț ce camufla geamul 
și am văzut cum o grămadă de oameni era mânată în trap, pe 
drumul principal, ca o turmă, de către milițieni care dădeau 
continuu și la întâmplare în stânga și-n dreapta cu bastoanele. 
Ulterior am asemănat peren această imagine cu tabloul La 
împărțitul porumbului al lui Ștefan Luchian. „Coana Zamfira”, care 
venea la noi în vizită când și când, profitând că nu aveam poarta 
încuiată s-a furișat în curtea noastră, ascunzându-se între casă și 
gard. Leana lui Chiț (Costică Ene) lovită de milițieni a rămas în șanț. 
„Turma” a fost dusă în bastoane în curtea C. A .P. - ului și aici a 
trecut gârla (apa Buzăului), ascunzându-se în pădure (Cotu 
Băcanului). Au urmat arestările, oamenii care nu au mai venit, și 
despre care nu se vorbea, ori se vorbea tainic în șoaptă. 

Despre consecințele participării la revoltă am luat cunoștință 
în mod tainic. Nu se vorbea! Mai mult se intuia. Frânturi de 
conversații ascunse prindeam din discuțiile  adulților pe la răspântia 
ulițelor. Zvonul revoltei de la Dâmbroca a fost adus de X și de Y, 
care au venit cu bicicleta (și au fost rostite nume pe care nu le mai 
rețin). În clasele primare am avut o colegă de clasă, Mariana lui 
Terente (Ion Toma) despre care mai mult se știa și nu se vorbea 
că are mama la pușcărie! Participase la revoluție (Clara lu` 
Terente)! Se auzea că ar fi avut un rol activ! Vociferase și fusese 
un fel de lider. Aceste lucruri pătrundeau ca un nor în mintea mea, 
copil, acum elev de 7-8 ani. Percepția mea era că la școală colega 
în cauză era privită cu un fel de compasiune mută de comunitatea 
didactică și chiar de către noi, colegii, mici copii. Aveam o soră cu 
ceva  ani mai mare, și eram contaminați de compasiunea mută a 
comunității sătești și didactice care imprimau mesajul că cele două 
fete rămăseseră doar în grija tată lor. Se transmitea unda fiorului 
că fusese bătută mult! Nu s-a mai întors, sau a venit și a mai trăit 
foarte puțin! Nici fetele nu s-au prea mai întors prin sat după ce s-
au mărit. Toată lumea vorbea mut, știindu-se despre mama 
Marianei că a murit din cauza bătăilor suferite acolo.  

Eram prin curte, parcă alături de tata și mama era și 
Cumătru (Iancu Oancea). Deodată am auzit o veste. A venit Traian! 

 
73 Relatările lui Zamfir Pâslaru și Marin Drăgan din Beilic, Constantin Gh. Iamandi din Bordușani 
și Ștefan Bârsan din Dâmbroca. (Victor Andreica, Florentin - Stelian Albu, op. cit., p. 67 - 69, 252). 
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Nea Traian era fiul lui Cumătru Iancu, și eram oarecum vecini. Nea 
Traian venise de la închisoare. Participase la revoluție! Nu a mai 
trăit foarte mult după aceea! Toată lumea dădea verdictul. Se știa 
că suferea de inimă! Întotdeauna însă când era discutat cazul lui, 
boala de inimă era conjugată cu „sperietura” și cu bătăile pe care 
le-a îndurat el atunci!74   Teroarea noului regim trebuia să 
pătrundă în toate fibrele națiunii, iar dacă se reușea privarea de 
libertate a unui procent notabil din populație, restul, înspăimântat 
putea să se resemneze și să accepte sistemul75. Practica terorii 
dădea rezultatele scontate întrucât „frica a fost bine implantată în 
conștiința”76 tuturor indivizilor. 

 
5.- REVERBERAȚII ÎN SATELE VECINE – BEILIC 

 
Vestea evenimentelor din satele vecine a ajuns și la Beilic. 

Zamfir Pâslaru a găzduit o noapte un militar care s-a refugiat aici 
din pricina confruntărilor. Gheorghe Vasile din Banița, întorcându-
se acasă de la Buzău, pentru a se proteja, a ales să meargă pe 
câmp ocolind satele, inclusiv Beilicul. 

 
6.- REVOLTA DIN GĂVĂNEȘTI ȘI BANIȚA 

 
Aceste localități alcătuiau la acea dată comună separată. 

Primăria și C. A. P. - ul se aflau la Găvănești.  Gheorghe Vasile din 
Banița se întorcea pe timpul revoltei (când continuau anchetele și 
arestările în Săgeata) de la cumpărături,  de la Buzău. Pentru a se 
feri de eventuale complicații, a ocolit satele revoltate, ajungând 
acasă pe câmp. A fost chemat la primăria din Găvănești unde l-a 
auzit pe instructorul de partid Panait țipând, înjurând, bătând cu 
pumnul în masă și amenințându-l pe președintele C. A. P. - ului 
Anton Albu, să nu dea țăranilor mai mult de 3 kg de grâu la ziua 
de muncă. Gheorghe Vasile a intervenit relatând ceea ce s-a 

 
74 Referiri la „revoluția” din comuna Săgeata vezi și în Gheorghe Calcan, Victor Andreica, 
Florentin Stelian-Albu, Săgeata, Searching For A New Fortune, Editgraph Publishing House, 
Buzău, 2010, 396 p., Buletinul Universităţii „Petrol-Gaze” Ploieşti, Seria Ştiinţe Socio Umane şi 
Juridice, Vol. LXIV, nr. 1 /2013, p. 83. 
75 Claudia – Florentina Dobre, Un pays derière les barbelés. Brève histoire de la répresion 
communiste en Roumanie, Deuxième édition revue et augmentée, Editura Fundației Culturale 
Memoria, București, 2014, p. 27. 
76 Ibidem, p. 24. 
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întâmplat la Dâmbroca. Instructorul de partid s-a speriat și a fugit 
la Buzău, trecând apa prin râu și ocolind astfel satele răzvrătite.  
  De teama repetării scenariului din satele vecine, inginerul șef 
al C. A. P. - ului Nicolae Aldea a dispus împărțirea întregii cantități 
de porumb către săteni77. 
 

7.- CONCLUZII 
  Revolta țăranilor din comuna Săgeata din toamna anului 
1962 constituie un moment notabil din istoria rezistenței naționale 
împotriva comunismului. Ea a început în satul Dâmbroca și s- a 
întins în întreaga comună. Localnicii, la nivelul orizontului lor local 
au perceput-o ca o veritabilă revoluție. Ea s-a declanșat în chiar 
anul în care Partidul Comunist anunța (și chiar sărbătorea) cu 
emfază încheierea procesului de cooperativizare. Din acest punct 
de vedere ea a dat o puternică lovitură „mută” filozofiei și 
praxiologiei comuniste. Ea s-a încadrat unei serii mai largi de 
proteste naționale împotriva „noii orânduiri socialiste”.  
Ea demonstrează demnitatea nativă a țăranului român față de 
adevăr și de repulsie față de înșelăciune și minciună. Sătenii din 
Dâmbroca capătă involuntar un veritabil monument al 
recunoștinței colective. Plecăciune țăranilor din Bordușani și 
Săgeata care li s-au alăturat.  
  Revolta din comuna Săgeata a fost reprimată cu sălbăticie. 
Ea arată teama conducătorilor față de astfel de modele. Ea a fost 
reprimată rapid și brutal. Duritatea reprimării ei a impus și tăcerea. 
Despre revolta din Săgeata au știut tainic doar cei implicați. 
Aproape nimeni nu a îndrăznit în epocă să vorbească liber și deschis 
despre această revoltă.  
 Factorii centrali, guvernamentali, cu siguranță au urmărit 
îndeaproape și monitorizat evenimentele de la Săgeata. Cu 
certitudine ei au fost cei care au decis ca țăranilor din comuna 
Săgeata să nu li se întocmească un proces în justiție. Regimul nu 
trebuia să se înregistreze cu noi acțiuni de contestare a regimului 
„celei mai drepte și umane societăți pe care a cunoscut-o omenirea 
vreodată”. Eliberarea țăranilor arestați s-a realizat în contextul 
adoptării decretelor de eliberare a deținuților politici din anii 1963 
– 1964, când decidenții politici se străduiau să proiecteze o nouă 
lumină asupra societății pe care ei o conduceau.  

„Revoluția” din comuna Săgeata are o semnificație aparte nu 
numai în istoria locală, dar prin context, desfășurare, conținut și 

 
77 Victor Andreica, Florentin - Stelian Albu, op. cit., p. 70-74. 
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urmări ea capătă un loc bine definit și pe harta revoltei naționale 
împotriva regimului și practicilor sistemului politic comunist. 

 

 

    
Enache Alexe Anica Alexe C-tin Alexe Maeia Alexe 

 
 Se cuvine să prezentăm, mai în detaliu, pe cel mai vehement 
opozant al colectivizări, Enache Alexe, un model de cinste, omenie 
și credință în Dumnezeu, un bun soț, tată și bunic. În carte, pe la 
capitolele Cadrul Istoric și la Capitolul Peceți de omenie, sunt referiri 
mai ample care dovedesc vitejia, spiritul de dreptate și calitatea de 
bun pentru familia lui, pe calea credinței în Dumnezeu și a 
respectării poruncilor domnului. Am observat o recunoștință fără 
margini a fiului lui, Pr. Protopop Constantin Alecse.  
 
Un alt înverșunat luptător împotriva colectivizării 
Gheorghe I. LALU 
 

„M-am născut în 1939 în satul Dâmbroca, din familia Ion Lalu. 
De foarte mic am rămas orfan de tată. Mama a rămas cu doi copii: 
eu şi sora mea mai mare, Miţoaica. Ne-am zbătut mult să 
supraviețuim în vremurile războiului, ale foametei şi mai apoi pe 
timpul colectivizării. 
    Ne-am opus colectivizării, împreună cu mai mulţi oameni din sat 
şi am avut de tras multe necazuri şi umilințe. În 1962, când se 
finaliza cooperativizarea am arat 2,5 ha, din 6 ha, pe care le 
dețineam, ca să nu ni le ia în colectivă pe toate. Toamna au venit 
să secere grâul, în octombrie. 
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     Până atunci nu am dat voie şi au venit 
cu securitatea să ne aresteze. L-au treierat 
şi l-au dus la Sfatul Popular, iar noi am 
rămas „cu ochi-n soare”. Primarul şi cu 
oameni din sat ne-au luat grâul. Fetele lui 
nea Enache, împreună cu tatăl lor se luptau 
cu oamenii sfatului popular şi ţineau de 
căruţă să nu le-o ia. Ne chemau la miliţie şi 
ne torturau, mai ales pentru că unchiul, 
Gheorghe Stanciu, ştia nemțește. Toţi 
oamenii satului mă desconsiderau.”  

 

 
 
ANCHETAŢI, fără a fi internați în lagărul de la Periprava 
 

01. Moise Chiriţă , anchetat 1,5 luni la Ploieşti 
02. Pană Neculai ( Târlai) , anchetat 1,5 luni la Ploieşti 

 03. Preda Benone (în loc de Gheorghe). A fost rănit la picior 
şi securitatea nu l-au mai dus la Periprava, ci l-au internat în 
spital.  
 
ANCHETAȚI și internați în lagărul de la Periprava 
„Am văzut multe în viaţă, iar satul Dâmbroca a fost vatra vieţii mele. 
În ea au ars anii mei tineri, au defilat flăcările războiului, ale 
secetelor, ale revoltei sătenilor din 1962, la care am participat şi 
pentru care am suportat rigorile acelor legi nedrepte. Am fost 
educat să fiu harnic şi cinstit şi am avut model pe tatăl meu, care a 
fost chiar edil al satului, în anii 1934 – 1936. Dar să răspund la 
întrebarea ce mi-aţi adresat: - Prea multe despre primul război nu 
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prea am a spune, căci nu existam pe vremea aceea, şi ştiu doar de 
la tata, căci el a luptat în acel război.” (Stan Bârsan) 
      

   
Ștefan-Stan Bârsan Enache N Dedu Neculai Moise 

  
„La revolta satului, din octombrie 1962, a participat 

majoritatea sătenilor.  Revoltaţii cei mai implicaţi au fost:  Enache 
Dedu, Ion Enache (Pleașcă), Chiriţă Onea, Spiru Moise, Constantin 
Tudor (al lui Agachi), Ion Cazan (Nelu lui Nae Cazan), Ion Cazan 
(Bau), Stan Bârsan, Neagu Bârsan, Florea Săftoiu, Gicu Săftoiu, Ion 
Toma (al lui Lisandru Puşcoi), Neculai Moise (al lui Gheorghe 
Damian), Victor Enache (a intrat total nevinovat, căci venea de la 
Buzău, cu ţiglă pentru grajdurile CAP-ului, s-a împotmolit în gârlă şi 
a sosit abia spre ziuă. De fapt, la revoltă fusese fratele său Titi, care 
a ştiut să plece la Bacău, unde avea domiciliul), Radu Oprişan, 
Gheorghe Dobre (al lui Urleanu), Miţa Macovei. Cei menționați au 
suportat rigorile legilor strâmbe ale comunismului, ajungând în 
lagărul de muncă de la Periprava, pentru un an şi jumătate.”   

                                                             (Enache Dedu) 
  

D.- PERIOADA CEAUŞESCU 
 
 Nicolae Ceaușescu a fost ales noul Secretar General al PCR 
în 1965 şi şef al statului în 1967. Denunțarea invaziei sovietice în 
Cehoslovacia din 1968 şi scurta relaxare a represiunii interne, l-a 
ajutat pe noul lider comunist de la Bucureşti să-şi creeze o imagine 
pozitivă în ţară şi în occident. Rapida creştere economică, susţinută 
prin mari credite obţinute din vest, nu a putut fi menținută şi a 
scăzut gradual în intensitate până s-a ajuns la austeritate şi la 
represiune internă, care au avut ca rezultat Revoluția din decembrie 
1989 şi prăbușirea regimului comunist şi în România. 
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 Acte politice incriminabile comise de regimul comunist în 
România: 
  O analiză detaliată a crimelor comise de regimul comunist în 
România a fost făcută de Comisia Prezidențială pentru Analiza 
Dictaturii Comuniste din România, creată de președinția României 
în aprilie 2006, care a elaborat un raport cunoscut de publicul mai 
larg sub numele de „Raportul Tismăneanu”. În acest raport au fost 
identificate următoarele crime principale comise de regimul 
comunist din România: 

 Abandonarea intereselor naţionale prin servilism în relaţiile 
cu URSS după 1945; 

 Anihilarea statului de drept şi a pluralismului prin înscenări şi 
fraude, mai ales după furtul alegerilor în noiembrie 1946; 

 Distrugerea partidelor politice, prin arestarea liderilor şi a 
militanților; 

 Impunerea unui regim dictatorial total înfeudat Moscovei şi 
ostil valorilor politice şi culturale naţionale, lichidarea sindicatelor 
libere, distrugerea social-democrației ca mişcare politică opusă 
bolșevismului PCR; 

 Sovietizarea totală, prin forţă, a României, mai ales în 
perioada 1948-1956, şi impunerea unui sistem politic despotic, 
condus de o castă profitoare (nomenclatura), strâns unită în jurul 
liderului suprem; 

 Politica de exterminare socială (lichidarea fizică, prin 
asasinat, deportare, întemnițare, muncă forţată, a unor categorii 
sociale - burghezie, moșierime, ţărani, intelectuali, studenți), 
ghidată de preceptul luptei de clasă, a făcut între cinci sute de mii 
şi două milioane de victime; 

 Persecuția minorităților etnice, religioase, culturale sau de 
orientare sexuală; 

 Exterminarea programată a deținuților politici; 
 Exterminarea grupurilor de partizani care reprezentau 

rezistența anticomunistă armată în munți (1945-1962); 
 Represiunea împotriva cultelor, desființarea Bisericii Române 

Unite (Greco-Catolice); 
 Arestarea, uciderea, detenția politica sau deportarea 

ţăranilor oponenți colectivizării, lichidarea violentă a revoltelor 
ţărăneşti (1949-1962); 

 Deportările cu scop de exterminare, represiunile etnice, 
gonirea şi „vânzarea” evreilor şi germanilor; 

 Represiunea împotriva culturii, cenzura extremă, arestarea si 
umilirea intelectualilor neînregimentați ori protestatari (1945-
1989); 
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 Reprimarea mișcărilor şi acțiunilor studențești din 1956; 
 Reprimarea mișcărilor muncitorești din Valea Jiului (1977), 

Braşov (1987) şi a celorlalte greve din anii 1980; 
 Reprimarea oponenților şi disidenților în anii 1970 şi 1980 

(omorârea inginerului Gheorghe Ursu, condamnarea la moarte a 
lui Mircea Răceanu, Ion Mihai Pacepa, Liviu Turcu, Constantin 
Răuţă); 

 Distrugerea patrimoniului istoric şi cultural prin dărâmările 
din anii 1980 (un sfert din centrul istoric al Bucureștiului şi in cele 
mai multe din orașele mari ale României); 

 Crearea de lagăre pentru copiii fără părinţi sau cu handicap 
(ex: Cighid); 

 Impunerea unor norme aberante privitoare la „alimentaţia 
rațională”; înfometarea populaţiei, oprirea căldurii, starea de 
mizerie la care regimul a condamnat un întreg popor; 

 Conceptualizarea mizeriei materiale şi morale, precum şi a 
fricii, ca instrumente de menținere a puterii comuniste; 

 Masacrarea cetăţenilor, din ordinul lui Nicolae Ceaușescu, cu 
aprobarea conducerii Comitetului Politic Executiv al CC al PCR, în 
timpul Revoluției din 1989.  

 
E.- „LIBERTATEA‟ 

DE  DUPĂ REVOLUȚIA DE LA 1989 
 

30 DE ANI DE CÂND ROMÂNII AU SCĂPAT DE COMUNISM. 
DAR OARE AU SCĂPAT? 

  A fost mai ușoară lupta din așa zisa revoluție, decât lupta cu 
inerția păstrării conduitei comuniste în viața socială și politică. 
 Timp de 42 de ani, cât țara noastră a fost sub regim 
comunist, fiecare român aștepta ceea ce astăzi Constituția României 
stipulează prin articolul 30, alineatul 1: „Libertatea de exprimare a 
gândurilor, a opiniilor sau a credințelor și libertatea creațiilor de 
orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin 
alte mijloace de comunicare în public, sunt inviolabile”.  
 În acest nou regim românii au fugit de răspunderea ce le 
revine, de a instala o societate nouă: 

- Manipularea populației a fost o politică de stat, prin legi 
populiste, care au decimat bugetul țării și au mărit, continuu 
deficitul bugetar. Pomenile electorale au devenit surse de energie 
pentru mașina electorală comunistă, ceea ce a făcut ca populația să  
fie debusolată,  
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- Au fost deschise granițele, cu îngăduința de a se scoate din 
țară, ilicit, cât mai multe bunuri, pentru înavuțirea foștilor 
comuniști, care dețineau cheile tuturor depozitelor de bunuri.  

- Oportuniștii au dorit plecarea celor care i-ar fi incomodat în 
mașinațiunile  lor de a ține țara sub papuc și le-a reușit că cei mai 
potenți români, în masă, au plecat peste hotare, să-și croiască o 
viață mai bună,  

- Absenteismul de la urnele de vot, a devenit endemic, 
- Cei mai mulți dintre români nu au știut care vor fi 

consecințele acțiunilor lor. Indicatori că nu știu ce să facă cu 
libertatea lor este că nu merg la vot, sau dacă merg votează cu 
cine-i stimulează cu pomană electorală.  Un procent foarte mic din 
masa electorală s-a prezentat la vot când au fost alegeri. Dincolo 
de justificarea că au fost dezamăgiți de aleșii de până în anul 
alegerilor respective, românii nu au dobândit încă ferma 
convingere că opinia lor e importantă. Alt indicator al necunoașterii 
într-ale libertății este că românii nu sunt deprinși să cântărească 
impactul acțiunilor lor asupra celor din jur. Cei mai mulți dintre noi 
fac totul pentru propriul confort, fără a lua în considerare confortul 
celor de lângă ei. Acesta este modul particular în care românii au 
înțeles noțiunea de libertate.  Pentru mulți nu mai exista 
noțiunea de „limită”, iar bunul-simț e considerat o limitare a 
libertății câștigate. Acest lucru nu se întâmplă în societățile cu 
tradiții vechi în experimentarea libertății; acolo este clar că 
libertatea personală merge doar până acolo unde au de suferit 
libertatea, demnitatea, liniștea și confortul celui/celor de lângă 
tine. Această viziune a libertății în termen de echipă a lipsit și încă 
lipsește poporului român.  

- În prezent, românii au revenit la nevoia de a avea un stăpân.  
- Dezamăgitor este și faptul că în jocurile politice intră și 

biserica, din dorința de a fi sprijinită material de cei care vor să-și 
păstreze puterea și face propagandă electorală pentru cei care sunt 
înfrățiți cu corupția. 

- Politicianul populist,  promite veșnice și ne sustenabile 
creșteri de pensii și salarii. Acestui politician necinstit românul 
credul i se supune de bunăvoie și fără a avea sentimentul pierderii 
libertății.  

- Comuniștii abuzau și limitau libertatea folosind forța, 
intimidarea, spionarea și amenințarea. Azi, libertățile sunt 
restrânse prin specularea necunoașterii, a naivității și a 
nesiguranței. Modalitatea de ieșire din acest tango al hoțului cu 
fraierul este dezvoltarea personală, autoeducația, deschiderea 
către nou și cultivarea simțului realității. 
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CAPITOLUL II  
 CADRUL GEOGRAFIC ȘI 

DEMOGRAFIC 
 

A.- POZIȚIA GEOGRAFICĂ 
 

COMUNA SE ÎNTINDE ÎNTRE COORDONATELE: 

de la 45º04Ꞌ58" Nord - la 45º07Ꞌ39,04" Nord, 
de la 26º57Ꞌ00" Est  - la 27º 06Ꞌ48" Est 
Altitudinea  - 65 m.  
 

 

Săgeata este o comună 
mare, aşezată în partea de câmp a 
judeţului Buzău, la o  distanţă de 
17,3 km de oraşul Buzău şi 26 km 
de ultimele cute ale munților 
Carpați.  
     Sate aparținătoare: Săgeata, 
Găvăneşti, Dâmbroca, Baniţa, 
Beilic, Borduşani, Moviliţa. 

 
 Toate satele sunt așezate în lungul aceleași șosele (DJ203K), 
pe malul stâng al râului Buzău. DJ203K leagă comuna spre est de 
Robeasca și spre nord-vest de Vadu Pașii (unde se intersectează cu 
DN2). 
  Limita de S și SE este marcată de râul Buzău, iar la o distanță 
medie de 400m, uneori chiar la 7-8 m de acesta, se înșiră toate 
satele comunei de-a lungul unei singure șosele. 
 

1.- LOCALIZARE 

Deoarece toate satele sunt dispuse pe linia râului Buzău, deci 
spre limita sudică a teritoriului comunei, partea nordică este 
ocupată exclusiv, și pe o suprafață întinsă, numai de câmpie pe care 
se practică agricultură. 

Suprafață totală a comunei Săgeata este de 102,18 km, 
plasând-o printre cele mai mari comune din județ din acest punct 
de vedere. Populația a fost numărată în anul 2011 la 4949 locuitori, 
după ce la recensământul anterior, în 2002, erau 5483 locuitori. 
Cauzele scăderii populației sunt cele bine-cunoscute, mai ales zonei 
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rurale a țării, că produc îmbătrânirea populației: sporul natural 
negativ și emigrarea definitivă sau temporară pentru locuri de 
muncă, atât spre orașe (Buzău, Brașov, Brăila etc.), cât și spre alte 
țări europene: Spania, Italia, Portugalia, Regatul Unit.... 

Comunele învecinate sunt: la Nord comuna Cochirleanca, la 
N-E comuna Robeasca, la S-E comuna C.A. Rosetti, la S comunele 
Gălbinași și Cilibia, iar la V se află comuna Vadu Pașii Venind dinspre 
Buzău, ordinea lor pe acest drum, îndepărtându-se din ce în ce mai 
mult de oraș, este: Dâmbroca, Bordușani, Săgeata, Beilic, 
Găvănești, Movilița și Banița. 

 
 

2.- CĂILE DE ACCES 
 

Toate satele comunei Săgeata sunt tranzitate de același drum 
județean și anume DJ203K. Acesta face în primul rând legătura cu 
municipiul Buzău, intersectându-se cu DN2-E85 în dreptul localității 
Mărăcineni. El are două secțiuni: una mai lungă ce face legătura cu 
zona de munte a județului, de la Mărăcineni chiar din dreptul podului 
peste râul Buzău până în comuna Lopătari, iar cealaltă pornește de 
la Gura Câlnăului și face legătura cu comunele Vadu Pașii, Săgeata, 
Robeasca, ajungând apoi în județul Brăila în localitatea Jirlău.  

O alternativă mai scurtă de a ajunge la Săgeata din oraș o 
oferea până în 2005, un pod rutier alăturat celui de cale ferată de 
la Vadu Pașii (pod construit de Anghel Saligny), însă acesta a fost 
închis circulației din cauza unei viituri care l-a șubrezit și este 
nesigur. Aceeași viitură a fost responsabilă atunci și de ruperea 
podului de la Mărăcineni de pe DN2-E85, însă acela a fost 
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reconstruit de urgență, fiind de importanță națională, cel de la 
Vadu-Pașii suferind amânarea până astăzi.  

 

 
 

În schimbul acestuia, se utilizează un drum de pământ și un 
pod de tuburi peste râul Buzău în zona balastierei de la Vadu Pașii. 

Chiar dacă există o singură cale de acces, reprezentată de 
acest drum județean, Săgeata se află în apropierea mai multor căi 
de transport importante: DN2-E85 la aproximativ 22 km, calea 
ferată Buzău-Mărășești, DN2B (Buzău-Brăila) de cealaltă parte a 
râului Buzău alături de calea ferată Buzău-Făurei.  

Cele mai apropiate stații CFR sunt Gara Boboc, în comuna 
Cochirleanca pe ruta Buzău-Mărășești, precum și două stații pe ruta 
Buzău-Făurei (Tăbărăști, Gara Cilibia). Există și un drum neasfaltat 
care face legătura prin câmp între satul Dâmbroca din comună și 
satul Boboc din comuna Cochirleanca. Dar în zilele noastre nu 
putem lua în considerare astfel de căi de acces nemodernizate: 
drumuri neasfaltate prin câmp, traversarea râurilor prin prund sau 
pe pod de tuburi, ca în secolele trecute, așadar singura cale de 
comunicație viabilă este drumul spre Buzău și apoi acces la toate 
celelalte rute posibile: spre București, Ploiești, Slobozia, Brașov, 
Focșani sau Brăila.  

De altfel, drumul DJ203K nu este intens circulat în această 
zonă, timpul traseului Buzău - Săgeata este de maximum 20-25 
minute. Curse de autocar sunt programate de mai multe ori pe zi, 
cu plecare de la Gara Buzău sau de la Autogara Buzău Nord cu 
următoarele destinații: Săgeata, Găvănești, Robeasca sau Jirlău. 
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B.- DESCRIEREA GEOGRAFICĂ A ZONEI 
 

1.- RELIEFUL 
 Județul Buzău are mai multe etaje de relief, fiecare  
influențând clima, flora și fauna. Aceste etaje sunt:  

 ETAJUL SUBALPIN se desfășoară pe toate golurile monta-ne, 
de la 1400-1450 m în sus. 

 ETAJUL CONIFERELOR se remarcă prin predominarea molidului 
(Picea excelsa). Secundar, se adaugă bradul (Abies) și unele 
exemplare de pin și tisa. Pădurile de molid pure sunt limitate ca 
suprafață și apar doar în Siriu și Penteleu. Ele sunt în amestec cu 
făgete și se desfășoară de regulă între 1200-1400m. 

 ETAJUL FOIOASELOR se subdivide în câteva subetaje:  
Subetajul fagului se desfășoară între 700 și 1250- 1300m, dar se 
extinde în asociere cu gorunul și în afară acestor limite. 

 SILVOSTEPA ocupă aproape jumătate din suprafața  
județului și se desfășoară în câmpie, pe glacisul Istriței și piemontul 
Râmnicului. 

 STEPA se desfășoară numai în S-E județului, pe suprafețe  
restrânse, reprezentând ultimele prelungiri ale subzonei de stepă 
pontică. Astăzi, elementele xerofite tipice, datorită luării în cultură 
a terenurilor, apar doar pe suprafețe mici,  în lungul văilor sau pe 
unele izlazuri comunale. 

Comuna Săgeata se află în plină zonă de câmpie, în 
Bărăganul superior al Munteniei. Subdiviziunea aceasta a 
Bărăganului încadrată la nord și apoi la vest de râul Buzău se 
numește Câmpia Râmnicului, deoarece pornește exact din comuna 
Săgeata și se întinde până la valea râului cu același nume. Câmpia 
este singura treaptă de relief prezentă aici, altitudinea medie față 
de nivelul mării este de 65 m. 
 Distanța spre vest până la primele dealuri subcarpatice este 
de 26 km. Este important de știut că, spre deosebire de Câmpia 
Buzăului, aflată la sud de râul cu același nume (deci și la sud de 
Săgeata) este o câmpie plană, întinsă și oarecum înaltă, spre 
deosebire de Câmpia Râmnicului, care este una joasă, ce coboară 
mult spre N-V într-o zonă tectonică de subducție a țării – Câmpia 
Siretului inferior.  
  Acest lucru se poate observa și prin faptul că râuri precum 
Buzăul sau Râmnicul își schimbă cursul orientat până acum spre 
direcția N-V – S-E  în direcția S-V – N-E.  
 Râmnicul face acest lucru imediat după ce traversează orașul 
Râmnicu-Sărat, iar Buzăul începe chiar din zona comunei Săgeata 
să aibă un curs foarte ondulat, iar undeva din zona localității Jirlău 
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deja să-și schimbe cursul în direcția amintită. Dacă nu ar fi fost 
această câmpie ce coboară spre zona joasă de subducție a județelor 
Vrancea, Galați și Brăila, cu siguranță Buzăul, poate chiar și 
Râmnicul ar fi fost afluenți direcți ai Dunării, la fel ca toate râurile 
din Câmpia Română, deci nu s-ar fi vărsat în Siret spre nord. 
Cercetătorii pun în directă legătură zona de subducție a Câmpiei 
Siretului inferior, cu zona seismică din Munții Vrancei și ai Buzăului. 
 

 
  
  La Săgeata se poate vedea foarte clar că malul stâng al 
Buzăului este mult mai înalt decât cel drept. Microrelieful zonei este 
marcat de valea râului Buzău, care nu e la fel de largă ca cea de pe 
malul celălalt, este oarecum abruptă, dar se poate observa că se 
lărgește cu timpul și că albia minoră a râului se depărtează de sat. 
De asemenea, câmpia are și alte multe văi, precum cea a Costeiului, 
sau alte văi ce permit scurgere a apei din câmp, spre râul Buzău 
sau lacul Costei. Întinsa câmpie este brăzdată și de câteva movile 
de pământ, ridicături ce au între 10-20 metri față de nivelul normal 
al câmpiei. 

„Comună de „şes fertil puţin ondulat” după cum apărea în 
Dicţionarul de la sfârşitul secolului al XIX-lea, cu o suprafaţă de 
5545 ha din care 4548 ha arabil, 225 ha pădure, 621 ha islaz şi 160 
ha sterp (Iorgulescu 1892: 432), ea trecea şi în perioada interbelică 
„o comună mare şi bogată” cu „pământul arabil […], de bună 
calitate” având „starea economică […] prosperă” (Bălănescu 1892: 
6-7,16). 
  La sfârşitul secolului al XIX-lea, realizând o succintă 
prezentare eclectică, în comună existau: o moară cu aburi, 932 boi, 
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537 vaci, 225 viţei, 8 bivoli, 169 cai, 131 iezi, 44 mânji, 1840 de oi, 
10 capre, 32 porci, 26 de stupi, 1 lemnar, 4 fierari, 1 mașinist, o 
stână, 6 cârciumi, 3 greci şi un israelit (Iorgulescu 1892: 432-433). 
În perioada interbelică, pe islazul comunal întins pe ambele maluri 
ale râului Buzău pe o suprafaţă de 130 ha erau hrănite aproximativ 
250 de cornute mari şi 2800 de oi, proprietate a locuitorilor satului 
(Bălănescu 1934: 16). Apogeul economic al localităţii pare să fi fost 
atins însă în deceniile 7-8 ale secolului trecut, când s-au putut 
obţine producţii mari de cereale şi legume, vorbindu-se de un brand 
al Săgeții, localitatea remarcându-se şi prin semnificative împliniri 
în domeniul socio-cultural (Andreica şi Albu 2010: 244, 274, 360, 
364). 
 Un alt fenomen topografic şi toponimic interesant al comunei 
este cel al tumulilor, numite popular movile. Întâmplător, sau poate 
nu, trei dintre aceste movile sunt înșiruite pe „Drumul Mare” al 
Susenei. Toate sunt situate pe partea dreaptă a drumului cum mergi 
spre câmp şi la o distanţă foarte mică de acesta. Prima movilă este 
aproape de sat, a doua este la aproximativ de 2 km de localitate, 
iar cea de-a treia este dincolo de Cotitură, mai aproape de Valea 
Costeiului, este mai puţin proeminentă  şi este numită Bășică. 
Interesant este faptul că dacă s-ar continua această linie dreaptă 
care unește cele trei movile, peste apa Buzăului, ajungem la o a 
patra movilă aflată pe platoul de lângă Cotul Băcanului, exact acolo 
unde se presupune că a existat inițial localitatea Săgeata. 
 O altă axă a movilelor însoțește cursul râului Buzău, mai 
corect șoseaua care trece prin localităţile situate pe malul stâng al 
râului. În comună prima movilă este pe partea stângă a șoselei între 
Dâmbroca şi Borduşani. Cea de-a doua, şi cea mai vizibilă şi 
recunoscută este cea dintre Săgeata şi Beilic. Movila este cunoscută 
ca loc de reper (Movila Mare), iar Valea Movilei a reprezentat în 
perioada anilor 1960-1990 o importantă zonă (Grădina) de 
zarzavaturi a CAP Săgeata. O altă movilă este în zona localităţii 
Movilița, care a dat numele localităţii respective. 
 Ca puncte importante în toponomastica localităţii am putea 
reține şi Sărătura Mică şi Sărătura Mare. Ambele, mici văi străbătute 
de către un firișor de apă sălcie, la marginea satului, spre câmp. 
Interesante puncte toponomastici au devenit şi fântânile satului şi 
ale moșiei. Localitatea are două cimitire: Cimitirul Vechi, în Săgeata 
de Sus şi Cimitirul Nou amplasat la marginea localităţii, pe Hotar, în 
Săgeata de Jos.” (Din Cercetările D-lui Prof. Univ. Dr. Gheorghe 
Calcan)  
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2.- CLIMA 
 

Clima specifică zonei acesteia este cea temperat-
continentală, cu nuanțe de ariditate. Nu de puține ori și nu numai 
pe timpul verii se produce secetă, existând și ani considerați 
secetoși, în care agricultura are de suferit. Fenomenul s-a accentuat 
mai ales în ultimii ani. „Încălzirea globală își pune amprenta asupra 
anotimpurilor, conducând spre crearea a două anotimpuri: vara și 
iarna, cu puseuri dramatice de căldură în lunile mai, iunie, iulie, 
când se înregistrează până la 44ºC la umbră. Anul 2009 a fost cel 
mai călduros din ultimii 160 de ani, dar nici anul 2012 nu a fost mai 
puțin călduros.” 
Presiunea atmosferică este şi ea influențată negativ în ultimii 
15 ani, înregistrând o medie de 751–758 mm coloană de 
mercur, iar temperaturile sunt, în medie, de -8º C.,  iarna şi de 
40º C.,  vara.  

3.- VÂNTURILE 
 

Vânturile semnalate aici sunt în primul rând crivățul, care 
bate dinspre N-E, cel mai mult timp pe an și cel mai puternic, apoi 
Austrul – un vânt cald și secetos dinspre vest, care cauzează iarna 
gerul și vara temperaturi mari, Băltărețul bate mai rar dinspre S-E 
și aduce ploi de vară, iar Munteanul bate din nord. Precipitațiile 
înregistrate sunt în medie de 500 mm anual… 
Vânturile dominante sunt: 
Crivățul, care suflă de la nord–est, către est, fiind prezent în medie 
147 de zile pe an, aducând viscole, uneori cu zăpadă care blochează 
căile rutiere şi feroviare; 
Austrul este o mişcare a aerului care vine din vest, cca 124 zile pe 
an şi aduce uscăciune. Iarna cauzează geruri mari, iar vara aduce 
călduri mari şi secetă. El este vinovat de temperaturile extreme. 
Băltărețul, bate de la sud la est. Este o mişcare de aer călduț, 
agreabil, aducător de ploi repezi şi scurte, fiind prezent mai mult 
vara. Este mult dorit de agricultori. El bate, în medie 17 zile pe an; 
Munteanul, bate de la nord, în medie 27 zile pe an. 
Media anuală a precipitațiilor nu depășește 500mm/an, cantitate 
insuficientă pentru agricultură. Există un Punct de Cercetare, în 
Cilibia, care înregistrează fenomenele meteo pe o perioadă de 75 
ani şi s-au obţinut date statistice relevante privind evoluţia climei.  
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4.- APELE 
Principala caracteristică a comunei Săgeata și motivul 

nașterii așezărilor umane de aici este fără îndoială, existența râului 
Buzău. Este singura apă curgătoare permanentă de pe raza 
comunei și de asemenea cel mai important râu ce străbate județul 
Buzău. 

Râul Buzău izvorăște din Munții Ciucaș, în județul Brașov și 
după un curs de 325 km, străbătând județele Brașov, Covasna, 
Buzău și Brăila, având un bazin hidrografic de 5505 km², se varsă 
în râul Siret, în dreptul localității Șendreni, jud. Galați 
 

 
Lacul Siriu 

 
 Parcurge zona de munte a Carpaților Curburii, pe lângă 
localitățile Vama Buzăului în județul Brașov, Întorsura Buzăului, Sita 
Buzăului, Crasna în județul Covasna, apoi Siriu, Nevoiași, Nehoiu în 
zona de munte a județului Buzău. 

Afluenții principali ai cursului superior sunt:  Siriul Mare, 
Cașoca Mare și Bâsca. 

Tot aici a fost amenajat în scop hidroenergetic lacul de 
acumulare artificial și barajul de la Siriu. Ieșind din zona montană 
a județului Buzău, urmează cursul mediu din zona subcarpatică. 
Aici, localitățile principale traversate sunt: Pătârlagele, Cislău, 
Viperești, Măgura, Berca și Săpoca.    Afluenții sunt mai numeroși 
în această zonă: Pănătău, Bâsca Chiojdului, Bălăneasa, Sărățel, 
Slănic și Nișcov. Pornind de la Depresiunea Cislăului, râul a creat o 
vale foarte largă și propice agriculturii. Deja din dreptul localității 
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Vernești, intră în plină zonă de câmpie, aici mai este 
amenajată  valea râului în scop hidroenergetic și de irigații.  

Ajungând  în dreptul orașului Buzău și al comunei Mărăcineni, 
primește ultimul afluent al său, Câlnăul, iar de aici, cursul său 
inferior va parcurge aridul Bărăgan și localitățile: Vadu Pașii, 
Scurtești, Dâmbroca, Bordușani, Săgeata, Beilic, Găvănești, 
Movilița, Banița și Moșești în județul Buzău, apoi Vișani, Câineni-
Băi, Grădiștea, Racovița, Latinu și în dreptul localității Șendreni se 
varsă în râul Siret. Debitul mediu al râului Buzău este de 28,5 
m³/sec. 

Râul Buzău a fost atestat documentar din secolul al IV-lea d. 
Hr. cu ocazia martiriului Sfântului Sava Gotul (†372), fiind chiar 
singura apă de la noi din țară care a constituit un mijloc de 
martirizare prin înecare.  

Numele râului pomenit atunci în actul martiric era Mousaios 
– formă de la care, printr-o simplă schimbare fonetică s-a ajuns la 
denumirea actuală. 

O altă apă foarte importantă pe teritoriul comunei Săgeata 
este lacul Coșteiu, împreună cu izvorul vechi de alimentare din 
câmp și amenajarea piscicolă de pe el. Lacul avea în 2009 - 2,67 
km², a fost concesionat  în anul 2005 (prin susținere financiară 
majoritară a concesionarului şi din fonduri europene în 2006 a fost 
readus la parametri optimi producţiei piscicole). Este parcelat în 11 
heleșteie, 10 bazine de creştere, 11 pentru reproducere şi iazuri.  

 

 
Barajul de la Siriu 
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Râul Buzău este sursa de alimentare cu apă, prin inter-mediul 
unei stații de pompare. Din păcate, investiția a fost pierdută după 
aceea, astăzi el pierzând toată această activitate economică. 
Valea Buzăului – „Valea Buzăului este una dintre cele mai 
frumoase  minuni, dumnezeiești, ale ţării. Udată de râul Buzău, ce 
izvorăște din munţii Tesla, din Cheile Cordinului, Buzăul primește 
cursurile de apă din munți şi din zona colinară, lărgindu-se începând 
din perimetrul comunei Măgura, intrând, apoi, de la Pleșcoi şi 
Săpoca, în Câmpia Buzăului. De aici, țărmul are maluri care scad în 
altitudine, ridicându-se la nivelul unor movile, adică la o înălţime de 
15–30 metri. Malurile sunt formate mai mult din pietriș, din care 
cauză nu pot rezista violenței apei, care le mănâncă cu lăcomie, 
inundând, în repetate rânduri, şi punând în pericol casele situate în 
imediata apropiere a apei….” 

Sunt de semnalat marile viituri înregistrate de acest râu, care 
au provocat pagube materiale enorme, dar şi în vieți omenești. 
Ultima mare viitură a fost în 2005, când puhoaiele au măturat mult 
din malurile râului şi cel mai mult a cauzat podului de la Mărăcineni, 
pe care l-a rupt. Nivelele medii lunare variază între 50 – 70 cm până 
la 2300–3500 cm. În iernile secetoase şi geroase se înregistrează 
fenomene de îngheţ ale râului. 

 
Valea Buzăului la Măgura 

 Laboratoarele de specialitate au determinat, cu precizie, 
caracteristicile fizico-chimice ale apei râului, ce conțin săruri în 
procente normale, ceea ce a permis, mai ales în perioada 1968 -
1990, irigarea unor întinse suprafeţe de culturi legumicole şi chiar 
cerealiere, fiind exclusă posibilitatea sărării solurilor.     
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  Proiectul de regularizare hidroenergetică şi de 
hidroameliorare a bazinului hidrografic al Buzăului,  prevedea 
construirea a 24 hidrocentrale, din care s-au realizat doar trei: Siriu, 
Cândești şi Sinilească. 

Se viza aprovizionarea cu apă potabilă a localităţilor din aval 
de Măgura, punerea în valoare a patrimoniului funciar, irigarea unor 
suprafeţe  de peste 40.000 ha, dar şi sistematizarea așezărilor din 
zonă. Din păcate, proiectul a fost abandonat, ceea ce nu permite 
nici măcar excluderea capacității de inundare şi distrugere a acestui 
râu extrem de capricios. 

 
BALTA COSTEIU - COM. SĂGEATA 

 
 Situat pe cursul pârâului  Costei, care este și limita între 
comunele Săgeata și Robeasca, Lacul Costeiu s-a creat inițial în 
lunca inundabilă a râului Buzău (fenomene similare și în cazul altor 
acumulări de apă  situate pe malurile acestuia: lacurile Jirlău, 
Câineni, Balta–Albă și Amara). 

Pentru o mai bună cunoaștere a rădăcinilor în timp 
a  toponimiei și a primelor mențiuni arhivistice despre Lacul Costeiu 
s-a consultat un volum apreciabil de scrieri științifice și de 
specialitate, primele atestări documentare referitoare la acesta 
găsindu-se, după datele reținute de noi, în lucrarea 
„Dicționarul Geografic al județului Buzău, pentru uzul școalelor 
primare, urbane și rurale”, autor B. Iorgulescu, 1892 
  Cu toate acestea ,putem consideră, dat fiind modul de creare 
a acestor acumulări de apă, că prima atestare documentară a 
Lacului Costeiu, coincide cu perioada de atestare documentară a 
Râului Buzău, din secolul al IV-lea: într-un document din anul 376, 
trimisă de Iunnius Soranus, guvernatorul Scythiei Minor, 
arhiepiscopului din Caesarea Mazaca, se menționează martirizarea, 
la 12 aprilie 372, a misionarului creșțin Sava, înecat de către goți în 
râul Buzău (cunoscut la acea dată sub numele de  Mousaios). Copii 
ale documentului Pătimirea Sfântului Sava se păstrează la Biblioteca 
Vaticanului și Biblioteca San Marco din Veneția. 

În fotografia de mai jos se prezintă parțial harta județului 
Buzău, de  la acea vreme, unde se poate remarcă , lângă localitatea 
Gvanesci (Găvăneștii de astăzi)-Lacul Costeiu.   
 
        „ Există mai multe oportunităţi pentru cel care înoată în sensul 
curentului, decât pentru cel care înoată împotriva lui.” Wallace D. 
Wattles 
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RUINELE FERMEI PISCICOLE COSTEIU 
 

 
Parc-ar fi crescătorie de stuf 

 
5.- SOLURILE 

 
Solul este constituit de cernoziomul ciocolatiu și mediu 

levigat. Adâncimea pânzei freatice este de 8–20 m în partea de sus 
a câmpiei şi de 3–15 m în lunci, unde se întâlnesc soluri aluviale 
medii gumifere, aluviuni stratificate şi aluviuni recente. În aceste 
condiţii, chiar de la înfiinţarea așezărilor, terenul a permis 
practicarea unei agriculturi de mare randament.    
  Importanța calității solului este crucială în ceea ce privește 
viitorul comunei Săgeata. 
 Cernoziomul (din rusă чернозём) este un sol foarte fertil, de 
culoare închisă (neagră, castanie etc.), format sub 
o vegetație ierboasă, în condițiile unei clime continentale.    
Cernoziomul conţine humus  3-6%, procentaj mic în comparație cu 
alte soluri, care pot avea până la 25% humus, dar este de bună 
calitate (mult calcic), saturația în baze este de 90-100% cu o reacție 
neutră, slab alcalină (pH = 7-7,8) și un procentaj important de acid 
fosforic, amoniac și fosfor.  

 
„În natură nu există nimic urât, în ea e paradis, 
Tot ce a săvârșit Dumnezeu este desăvârșire, 
Floarea nu este floare în sine, ci oglinda unui vis, 
Sau oglinda altui suflet, plin de parfum și iubire.” MI 
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6.- FLORA 
 

  Vegetația ierboasa este compusă din graminee: păiuș, firuță, 
negară, pir crestat, precum și trifoi, măzărichea. Pe malurile 
abrupte ale văilor s-au păstrat tufișurile cu porumbar, vișin de 
stepă, migdalul pitic.  
 Vegetația este cea specifică zonei de câmpie, adică de stepă, 
respectiv silvostepă în foarte mică măsură. În principal, terenul este 
ocupat de culturile agricole, de cultura cerealelor și a plantelor 
industriale. Acestea iau locul cu totul vegetației sălbatice, aducând-
o până la extincție. Puținele spații lăsate necultivate care ar mai 
rămâne fâneţelor, pajiștilor şi islazurilor sunt năpădite acum de 
buruieni otrăvitoare, arboret şi mușuroaie.  
 

 
Grâu 

 
Porumb 

 
Floarea soarelui 

 
Mei 

Culturile predominante (rezistente la secetă): mei, orz, dughie, 
grâu, porumb, lucernă, floarea soarelui, rapiță…. 
Dintre speciile ierboase, mai întâlnite sunt: Colilia, Păiușul, 
Negară, Albăstrița, Pelinul, Pirul Gros, Volbura, Pelinița de Stepă, 
Firuța cu Bulb, Pătlagina, Scaieții, Ciocul Berzei, Aliorul, Știrul, 
Căprița, Troscotul, Ovăzciorul, Festuca, Rapița, Mohorul, Pălămida, 
etc.  

 
Colilia sau Năgara 

 
Albăstrița 
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(Albăstrița - Centaurea Cyanus -, popular este cunoscută și sub 
denumirea de - tătăișe, tătăișa vânătă, vinețea, vinețica, zglăvoc, 
potroacă, clopoțel, floare vânătă, floare de grâu, floarea paiului, 
iarba frigurilor, vinețica de câmp.)   
Pomi fructiferi: nuci, pruni, corcoduși, zarzări, cireși, vișini, meri, 
peri, ….. 
 

  
Pomii de pe lângă casă Via în satul Dâmbroca 

Vița de vie: Se cultivă în parcele mici, proprietăți particulare, diferite 
soiuri, predominantă fiind via producătoare (pentru vin): Terazul, 
Argeleanca, O mie unu. Mai rar se cultivă via pentru struguri de 
masă (afuzalin, Coarnă albă și Coarnă neagră)  
Vegetație Lemnoasă: cândva erau ulmi, dar au pierit din cauza 
unei boli, salcâmi. 
Puținele pâlcuri de arbori au fost sacrificate şi azi mai pot fi găsiți 
puţini arbori şi arbuști: porumbe (prunișori sălbatici), gărdurariță, 
muri, măceși, 
 

 
Porumbe 

 
Gărdurariță 

 
Mure 

 
Măcieș 

 
Zonele de luncă au fost singurele zone împădurite ale comunei 
Săgeata, chiar dacă malul stâng prezintă mult mai puțină vegetație 
de arbori decât pădurile întinse de pe cealaltă parte a râului. 
Vegetație de gârlă: Cătina Albă, Cătina Roșie, Talpa Gâștei, 
Pipirigul, Păpădia, Grâușorul, Ceapa Ciorii. 

 
"Oamenii nu îşi mai dau seama de bucuria de a trăi, pentru că nici 
nu mai ştiu să privească minunile Naturii." [Constantin Brâncuși] 
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7.- FAUNA 
 

Fauna în această zonă este de stepă şi silvostepă: mamiferele 
rozătoare (popândăul, șoarecele de câmp, iepurele de câmp şi 
hârciogul), mamifere carnivore, care apar totuşi foarte rar (vulpea 
şi lupul), păsări (potârnichea, ciocârlia de câmp, prepelița, sturzul, 
graurul), reptile (șopârle, șerpi, broaște țestoase), insecte (greierii, 
lăcustele, cosașii).  

O specie deosebită, semnalată în anul 2011 în județul Buzău, 
dar chiar și în Săgeata este șacalul auriu, o prezență exotică în țara 
noastră, ce a fost însă vânată intens din cauza pericolului ce îl 
reprezenta pentru ecosistemul nostru fragil. Lipsa acută de 
vegetație înaltă nu permite existența unor animale ușor de remarcat 
și agricultura intensivă nu permite să ofere solului un repaus 
natural. Toate aceste lucruri nu pot decât să îngrijoreze echilibrul 
natural al vieții, chiar și la nivelul comunei Săgeata. 
Păsări sălbatice: dropii, potârnichi, ulii,  ciocârlii, pupeze, cuci, 
grauri, pițigoi, vrăbii, ciori, …. 
Animale sălbatice: vulpi, lupi, dihori, șobolani, popândăi, 
nevăstuici, iepuri, arici, …. 
 

 
Iepure 

 
Popândău 

 
Dihor 

 
Nevăstuică 

 
Reptile: șopârle, gușteri, șerpi, … 
Păsări de casă: găini, rațe, gâște, bibilici, curci, porumbei (semi-
domestici), 
Animale domestice: boi, vaci, tauri, oi, berbeci, capre, țapi, cai, 
măgari,  porci, iepuri de casă, câini, pisici, 
Notă:  sublinierile indică viețuitoarele care au cam dispărut din 
zonă.” (Prof. Elisabeta Popp) 
 

„Dacă o cale este mai bună decât este o alta 
Atunci, să fii sigur că aceea este calea naturii. 
Natura n-a trădat niciodată inima, nici  arta, 
Ci le-a iubit și le-a oferit nestematele culori vii.”  
      MI 
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C.- POPULAȚIA 
 

  În Momografia Prefecturii din 1943, realizată sub conducerea 
prefectului Constantin Tegăceanu, sunt foarte puține date despre 
populația comunelor Săgeata, Găvănești și Scurtești (din care făcea 
parte satul Dâmbroca). Referitor la Găvănești se spune că în 
perioada 1923 – 1943, sporul natural al populației a fost de 26 
suflete. 
 Învățătorul Petre Ungureanu în cartea sa monografică, 
despre comuna Săgeata, din 8 dec. 1942 arată că media ultimilor 
50 de ani constată că „populația comunei crește în fiecare an cu 
câteva zeci de locuitori, întrucât numărul născuților depășește cu 
40 – 50 pe cel al decedaților.‟ 
 
Evoluţia populaţiei în satele comunei Găvănești 
 Învățătorul Dumitru Z. Alexandru, a finalizat și el o 
monografie pe 1 dec. 1942, pentru comuna Găvănești, în care 
constată că „locuitorii sunt români de baștină. Este numai un străin, 
de origine turc, care se îndeletnicește cu activitatea comercială, 
având manufactură și băcănie, și care viețuiește în zonă de mai bine 
de 20 de ani.‟ 
 Dumitru Z. Alexandru face un portret localnicilor din 
Găvănești: „La față, oamenii sunt oacheși, talie mijlocie, robuști și 
muncitori.  
 În vara anului 1938, în luna august, s-a recenzat populația 
comunei, de către organele sanitare și comunale, găsindu-se 3.132 
suflete, din care 1.550 bărbați și 1582 femei. Capi de familie  sunt 
468, în care se cuprinde și numărul de 48 văduve de război.‟ 

În tabelul de mai jos apare elocventă creșterea populației în 
perioada 1929 – 1938, din comuna Găvănești. 
  Tabelul arată creșterea continuă a populației din Găvănești, 
cât și faptul că numărul deceselor anuale sunt aproape pe jumătate 
din cel al născuților, iar mortalitatea copiilor sub un an reprezintă 
cam jumătate din cea a deceselor la nivelul satelor. Numărul mare 
al deceselor sub un an apare din ignoranța moașelor empirice care 
asistă nașterile și din lipsa igienei. Numărul degeneraților sau 
infirmilor e neînsemnat, sub 1% din totalul nașterilor. Celibatari nu 
sunt în satele comunei, iar în concubinaj trăiesc 9 cupluri. În 
perioada 1932 – 1943, nu s-a înregistrat nici un divorț. 
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Iată tabloul mișcării populației  în perioada 1929 – 1938: 

 
 Populația a fost numărată în anul 2011 la 4949 locuitori, după 
ce la recensământul anterior, în 2002, erau 5483 locuitori. Cauzele 
scăderii populației sunt cele bine-cunoscute, mai ales în zona rurală 
a țării, care produc îmbătrânirea populației: sporul natural negativ 
și emigrarea definitivă sau temporară pentru locuri de muncă, atât 
spre orașe (Buzău, Brașov, Brăila etc.), cât și spre alte țări 
europene: Spania, Italia, Portugalia, Regatul Unit. 
  Apartenența etnică a locuitorilor comunei Săgeata este în 
proporție de 99,32% română, însă pentru 3,55% din populație nu 
este cunoscută apartenența etnică. Totuși, poate fi semnalată și 
etnia rromă. În trecut au existat și cetățeni de origine greacă, 
evreiască, poloneză. Există și concepția că satul Beilic ar fi fost o 
așezare turco-tătară, lucru pe care și toponimia, respectiv 
etimologia numelui localității ni-l poate sugera. 
 
Evoluţia populaţiei în satele comunei Săgeata  
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  Majoritatea locuitorilor sunt de confesiune creștin-ortodoxă, 
cca 96,44%. Din nou, pentru mare parte din restul declaranților, nu 
se cunoaște confesiunea ( 3,53%).  
  În afară de Biserica Ortodoxă Română, reprezentată aici de 
6 parohii, nu există organizată vreo altă formă de comunitate 
religioasă. 
 
Recensământul locuințelor și locuitorilor – 1992 
 

 
 

Recensământul locuințelor și locuitorilor – 2002 
 

 
 
Recensământul locuințelor și locuitorilor – 2009 
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Recensământul locuințelor și locuitorilor - 2011 
 

 
 

Și comuna Săgeata ca, de altfel,  toată țara se înscrie pe linia 
îmbătrânirii populației în mediul rural.  

 

Câteva date privind demografia sunt edificatoare: 
 

 
 

 Speranța medie de viață: 
 La femei –                77 – 79 de ani; 
 La bărbați –              73 – 75 de ani. 

 
 
 „Populaţia globului a ajuns la 6.666.666.666. de locuitori. O 
veste bună! Diavolul e depășit numeric. S-ar putea să dea faliment.” 
citat din Gavriil Stiharul 
 

„De când omul a ajuns specia dominantă pe Pământ, 
A început să își modifice cu mult elan mediul vital, 
Schimbând astfel și viața animalelor, cu mult avânt, 
Așa se face că multe specii au dispărut, val după val.” 
 
      MI 
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PATRIA 
 

Patria este mediul politic, social și cultural 
În care-și duce fiecare popor lupta și viața, 
Este teritoriul locuit de un popor, locul natal, 
Climat propice dezvoltării cuiva sau a ceva, 
 
Patria nu-i pământul pe care trăim ca atare, 
Ci-i pământul stropit cu sângele înaintașilor, 
Patria-i un imaș de un verde crud, cu mioare, 
Dar privind atent vedem ghimpii dușmanilor. 
 
Cuvântul  patrie vine de la latinescul „pater‟, 
De unde se deduce că ea  începe cu părinții.  
Cinstiți-vă părinții printr-un frumos caracter, 
Serviți patria cu muncă și cu sudoarea frunții! 
 
Dragostea de patrie e cel mai nobil sentiment, 
E dragostea de locul natal, de lumina credinței, 
De limba maternă, cu sufletul ei în tine prezent, 
De copilăria și de sărbătorile alături de ai tăi. 
 
Gândind la cei ce-au plecat în cele patru zări, 
Îi dojenim, dar să ne gândim și la sufletele lor, 
Oare de ce-au plecat și ce mai fac de sărbători? 
Pentr-un șfanț amăgitor, se sting oftând de dor. 
 
Fiecare om are o patrie, restul sunt doar ţări, 
Iar patria sunt toți oamenii din poporul nostru. 
Dragostea de patrie ne dă întotdeauna fiori, 
Veniți, voi autoexilați, veniți la leagănul vostru! 
 
Dumnezeu a făcut oamenii, le-a dat pământ, 
Și a împrejmuit locurile unde pot locui mereu, 
Așa a alduit El țara, din lut, suflet și cuvânt. 
Patria a fost și rămâne un dar de la Dumnezeu. 
 
Patria-i zâmbetul, bucuria, faptele și dăruirea, 
E dragostea de pace, dorința pentru mai bine, 
Și este credința-n Hristos că ne dă mântuirea. 
Doamne, ocrotește-ne patria, speranța-i în Tine! 
         Mircea Iordache 
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CAPIT. III - HABITATUL 
COMUNEI SĂGEATA 

A.- AȘEZAREA  

1.- AȘEZAREA COMUNEI SĂGEATA 
 

Săgeata se situează în partea de est a județului, pe malul 
stâng al râului Buzău la distanță de oraș de 17,3 km în aval. Prin 
urmare, este o comună din zona de câmpie a județului, distanța 
înspre vest până la primele cute ale dealurilor subcarpatice este de 
26 km. Coordonatele pe glob ale localității Săgeata sunt: 45º06´ N 
, 26º59´ E.  Comunele învecinate sunt: la N comuna Cochirleanca, 
la N-E comuna Robeasca, la S-E comuna C.A. Rosetti, la S comunele 
Gălbinași și Cilibia, iar la V se află comuna Vadu-Pașii.  

 

 
 

Suprafața locuibilă a comunei = 83.593 m.p. 
 

Suprafață totală a comunei Săgeata este de 102,18 km², 
plasând-o printre cele mai mari comune din județ din acest punct 
de vedere. 
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          Unul dintre cele mai importante drumuri judeţene din Buzău, 
care face legătura cu Brăila, va intra în reabilitare 6 noiembrie 2018, 
Este vorba despre  Drumul Județean 203K. 

Șoseaua va fi modernizată cu bani europeni, iar autoritățile 
speră că lucrările vor începe la primăvară. Locuitorii comunelor 
buzoiene Vadu Paşii, Săgeata şi Robeasca primesc vești bune din 
partea autorităților. Nu doar în ceea ce privesc lucrările la podul 
peste râul Buzău, care se desfășoară în ritm alert, ci și în privința 
unui important drum județean. Este vorba despre drumul județean 
Vadu Paşii – Robeasca, care se află în etapa atribuirii lucrărilor de 
reabilitare. Reprezentanții Consiliului Județean Buzău afirmă că 
lucrările ar fi putut începe mult mai devreme, dacă licitația pentru 
atribuirea lucrărilor nu era contestată. Drumul Vadu Paşii – 
Robeasca, tronson lung de 36 de kilometri, se va moderniza cu 
fonduri europene, în valoare totală de 26 de milioane de euro. Doar 
2% din această suma, adică în jur de 500.000 de euro, va fi 
contribuția județului Buzău. 

 
Suprafața agricolă 
 

 
 
 
Lungimi de drumuri județene și sătești  
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în comuna Săgeata – județul Buzău 
 

Drum județean 203K 17,3 km 
Drumuri satul Dâmbroca 9,5 km 
Drumuri satul Bordușani 3,5 km 
Drumuri satul Săgeata 11,3 km 
Drumuri satul Beilic 2,3 km 
Drumuri satul Găvănești 5,3 km 
Drumuri satul Movilița 0,5 km 
Drumuri satul Banița 10,2 km 

 

Denumirea străzilor în comuna Săgeata 
 

 „Conform datelor din anul 2002, românii reprezentau, 
99,23% (minoritățile trăiau în număr nesemnificativ, fiind 
înregistrați 38 de țigani ceea ce însemna 0,69%), iar religia creștin 
ortodoxă este îmbrățișată practic de întreaga populație (99, 89%) 
(Calcan 2011: 399). 
  Satele comunei au origine veche, coborând documentar până 
la domnia lui Mihai Viteazul (Andreica şi Albu 2010: 42), dar în 
realitate putând avea o existență mult mai veche.   Începuturile 
organizării comunale moderne sunt fundamentate prin Legea 
comunală adoptată în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza 
(Calcan 2009: 17-26). La sfârșitul secolului al XIX-lea Comuna 
Săgeata avea 1490 locuitori (fără Dâmbroca care aparținea de 
comuna Scurtești, iar satele Găvănești, Banița și Movilița alcătuiau 
comuna Găvănești, care avea separat 1060 locuitori) (Iorgulescu 
1892: 212-233).  Formula administrativă de la sfârșit de secol 
XIX, a fost întărită prin Legea de organizare a comunelor rurale din 
anul 1904 (Legea pentru organizarea comunelor rurale 1904: 
1028), și groso-modo, a rezistat până la reforma administrativă din 
anul 1968, de când ființează actuala configurație a comunei. Dacă 
la cea dintâi ediție a Conferinței de onomastică ne-am referit la 
câteva aspecte legate de toponomastica comunei Săgeata (Calcan 
2011: 399-407), ne propunem ca de această dată să abordăm 
problematica denumirii străzilor localităților acestei comune. 
  În urma scurtei analize pe care am întreprins-o asupra 
acestui subiect putem reliefa următoarele constatări. Trei localități 
ale comunei au folosit în exclusivitate în denumirea străzilor lor 
nume de eroi și militari participanți la războaiele mondiale (Săgeata, 
Beilic și Bordușani). Localitatea Găvănești se particularizează prin 
acțiunea de denumire a 66% din străzile sale cu numele 
personalităților sale cu formație intelectuală cu aport direct la 
educarea fiilor satului și nu numai. Alte două localități (Dâmbroca și 



140              SĂGEATA – ZBOR PRIN VREMURI – PAGINI MONOGRAFICE 
 

Banița) au optat pentru un anume echilibru între personalități și 
denumiri care au provenit din universul reprezentativ al naturii și 
topografiei locale. 
  Considerăm acțiunea de denumire a străzilor localităților 
rurale ca fiind una foarte importantă. Aceasta nu numai din 
considerentul de aliniere automată la practica citadină sau la cea 
europeană, ci mai ales ca o etapă în consolidarea conștiinței locale, 
pe linia valorizării tradiției și specificului local. 
  Atribuirea numelui de străzi, din cele care au aparținut unora 
din membrii colectivității locale, care au pierit pe câmpul de onoare 
al patriei reprezintă un gest de pioșenie și de recunoștință față de 
faptele lor. Atribuirea numelui unor personalități ale orizontului 
local, și cu atât mai mult al celui regional sau național reprezintă un 
fapt remarcabil de cinstire a acestora în memoria colectivă și de 
educație a noilor generații.  Prin acțiunea de denumire a 
străzilor localităților rurale se creează și consolidează tradiția si 
istoria locală, mai ales atunci, așa cum este cazul Comunei Săgeata, 
din județul Buzău, când în operațiunea de denumire sunt utilizate 
preponderent numele unor eroi ori personalități locale, ori elemente 
cu denumire și cu sens semantic specific localității respective. 
 Referindu-se la acest aspect, cunoscutul pedagog român 
Constantin Narly pleda pentru acțiunea de omagiere a 
personalităților și eroilor locali, pentru că în fiecare localitate sunt 
oameni cu caractere tari și cu realizări peste media semenilor. 
Aceștia devin modele pentru cei mici, pentru tineri, și am continua 
noi, chiar pentru întreaga colectivitate. Personalitatea lor trebuie 
omagiată în muzeul pe care fiecare localitate ar trebui să-l aibă. 
Tinerele generații „găsesc admirație pentru oamenii cu deosebită 
putere de voință, oameni capabili de un efort puternic și susținut, 
oameni care au putut ajunge la realizări mari” care se transformă 
involuntar într-un „fel de intenționare a ceea ce el însuși (copilul – 
n. ns. Gh. C.) ar voi să fie” (Narly 1996: 378).   
   Impactul faptelor personale asupra celor din jur este un fapt 
de multă vreme documentat. „Fiecare om, prin acțiunile lui, prin 
cugetarea și simțirea lui aduce o parte de modificare în ființa 
fiecăruia dintre semenii săi, și a grupului social în totalitatea sa” 
(Narly 1996: 68). Cu atât mai mult cu cât este vorba despre oameni 
care și-au jertfit viața pentru semenii lor, ori au clădit lucruri 
durabile în satul ori în țara lor. Prezența acestora în denumirea 
străzilor este un element de perpetuă amintire și exemplu. 
Localitatea poate deveni astfel un „muzeu” mare și deschis tuturor.‟ 
       (Gheorghe Calcan) 
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2.- AȘEZAREA ȘI GEOMETRIA SATELOR COMUNEI 
SĂGEATA 

  
  

  
  

  
  

 
a.- Satul Săgeata 
Satul Săgeata este așezat la cca 17 Km de municipiul reședință al 
județului Buzău,  de o parte și de alta a drumului DJ203K, fiind 
compus, practic, din două sate: Săgeata de Sus și Săgeata de Jos. 
El se află cam la jumătatea distanței dintre cel mai apropiat sat de 
orașul Buzău (Dâmbroca)  și cel mai îndepărtat, Banița. 
 Geometria satului e cea prezentată în imaginea de mai sus, 
e neuniformă. Străzile sunt de diferite lungimi, dar aproximativ 
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paralele. Dacă ar fi să facem o asemuire „plastică‟, am spus că ne 
imaginăm (caricaturizat deasupra unei linii care reprezintă șoseaua 
DJ203K), un fel de tractor, cu un steguleț la spate și o formă 
apropiată de o caricatură de tractor, sub linia acelui DJ203K. 
 

Denumirea străzilor în satul Săgeata     

 „Străzile (ulițele) satelor au avut întotdeauna o anumită 
denumire în mentalul colectiv al localităților respective. Aceasta se 
atribuia ad-hoc în funcție de factori diferiți. Exemplificăm prin 
situația din localitatea Săgeata. Unele din străzi purtau denumirea 
instituțiilor reprezentative pe care erau amplasate. Astfel, strada 
din vecinătatea școlii, era ulița Școlii, cea care pornea de la biserică 
era ulița Bisericii, ulița Cimitirului etc. Alte străzi erau indicate după 
numele unor personalități reprezentative ale comunității care 
locuiau pe strada respectivă. De exemplu, în deceniile șase - șapte 
ale secolului trecut, toată lumea știa de ulița lui Titi Stancu 
(învățător și director al școlii), ori de ulița lui Dom` Bănescu 
(asistent medical) etc. De reținut că aceste denumiri aveau și o 
valoare fluctuantă, ele putând fi desemnate și prin alte denumiri în 
funcție de universul referențial creat la nivel de micro grupuri. În 
cazul desemnării denumirilor la nivelul reprezentativității puerile, 
nominalizarea se putea face prin referința la rude („ulița lu` Mama 
Ioana”, „ulița lu` nenea Titi” etc.), prieteni, colegi etc. Un fapt 
important de precizat este acela că unele din denumirile ad-hoc ale 
străzilor s-au schimbat de la o generație la alta, în funcție de 
dinamica afirmării personalităților culturale, caracteriale, economice 
ale generațiilor. Evident, această situație caracterizează groso-
modo universul întregii lumi rurale. Denumirea oficială a străzilor 
unei localități uniformizează acest fenomen. 
  Hotărârea de denumire a străzilor satelor comunei Săgeata a 
fost adoptată în ședința Consiliului Local, din data de 29 ianuarie 
2010 (Arhiva Primăriei Comunei Săgeata. 2010). Această hotărâre 
a avut la bază Expunerea de motive a primarului (ing. Adina 
Bădescu) privind Nomenclatorul stradal al comunei, un aviz din 
partea Compartimentului registrului agricol și rapoartele de avizare 
a comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Săgeata. Baza legală 
a hotărârii a reprezentat-o: O. G. nr. 63/2002, privind atribuirea 
sau schimbarea de denumiri, H. G. nr. 1370/2009 privind 
organizarea și desfășurarea recensământului general agricol din 
România, și Legea 215/2001, privind administrarea publică locală, 
republicată (art. 36, alin 2, lit. c; alin 5 lit. d și art. 45). La ședință 
au fost prezenți toți cei 15 consilieri comunali și hotărârea a fost 
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adoptată cu unanimitate de voturi (Consiliul Local 2010). Vom face 
în continuare câteva considerații asupra rezultatelor acestei acțiuni. 
 Săgeata. Reședința comunei, Săgeata are 32 de străzi, 
așezate în general, perpendicular, de o parte și de alta a străzii 
principale, care este în același timp șoseaua de legătura cu celelalte 
localități ale comunei. 
 1.-Toate denumirile străzilor, poartă numele unor eroi sau 
participanți la operațiunile militare, aproape toți decedați pe câmpul 
de onoare al țării. Pe grade militare, situația este următoarea: doi 
colonei, un căpitan, un sublocotenent, doi plutonieri, un sergent 
major, șapte sergenți, șapte caporali, trei fruntași, opt soldați 
 2.- Dintre aceștia, doi sunt menționați expres ca fiind eroi: 
strada Erou Serg. Maj. Georgescu Apostol și strada Erou sold. Radu 
Gh. Constantin. Strada principală poartă numele colonelului 
Gheorghiu Mihail. 
  Mihai V. Gheorghiu, a fost Președinte al Comitetului de 
ridicare al impunătorului și elegantului Monument al Eroilor înălțat 
în Săgeata în anul 1934. Autorul acestui monument este celebrul 
sculptor Ion Jalea. 
  „Datorită energiei acestui ofițer, el însuși un erou în război, 
monumentul s-a putut realiza fiind unul dintre cele mai mărețe din 
județ. [...] Maiorul Gheorghiu Mihai a înțeles că sacrificiul 
nenumăraților lui camarazi trebuie eternizat și lăsat ca pildă 
generațiilor viitoare ...” (Bălănescu 1934: 18-19).   Calitatea de 
președinte al comitetului de ridicare a monumentului este 
menționată și pe una din inscripțiile în marmură ale monumentului. 
Monumentul reprezintă un soldat fandat cu baioneta la armă în 
poziție de atac, realizat în bronz, și are înălțimea 5,5 m. Sculptura 
realizată în atelierele Turnătoriei de artă G. Curani din București, 
este așezată pe un frumos soclu paralelipipedic din piatră masivă, 
cu câteva rânduri de trepte în jur. Poziția și atitudinea soldatului 

 
1 Străzile localității poartă numele următorilor militari (în ordinea așezării străzilor): 
cap. Ispas Ion, serg. Mircea Alexandru, cap. Albu Tănase, sold. Anghel Nicolae, Erou 
sold. Radu Gh. Constantin, serg. Ioniță Constantin, cap. Ioniță Gheorghe, cap. Ispas 
Oprișan, sold. Boacă Gheorghe, sublocot. Stănescu M. Tache, serg. Ispas Gheorghe, 
col. Apostol Ion, serg. Ispas Alexandru, frtș. Șerban Nicolae, cap. Mirea Costache, 
serg. Popa Gheorghe, frtș. Boacă Gheorghe, pe partea stângă; serg. Mirea T. 
Alexandru, serg. Stancu Nicolae, serg. Bănescu Nicolae, Erou serg. maj. Georgescu 
Apostol, sold. Ciurea Vasile, sold. Florea Dumitru, plt. Albu Constantin, cap. Lungu 
Constantin, Stratulat Vasile, locot. Apostol Dumitru, sold. Ciurea Aurel, plt. Apostol 
Ion, cap. Albu Gheorghe, frtș. Albu N. Constantin, pe partea dreaptă a străzii 
principale col. Mihai Gheorghiu (Arhiva Primăriei Comunei Săgeata. 2010). 
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impresionează prin mesajul pe care îl transmite „hotărât parcă să 
alunge dușmanul care-i calcă glia strămoșească” (Andreica şi Albu 
2010: 107-108). Privirea şi concentrarea sa transmit fiorul 
încleștărilor de pe front și din tranșee. Monumentul este înconjurat 
de crucile din piatră ale eroilor pieriți pe front, alcătuind împreună 
un decent complex arhitectural al recunoștinței față de înaintași. 
Așezat în fața bisericii din centrul localității, monumentul ce are 
înscris pe latura din față textul: Eroilor din Comuna Săgeata - 1916-
1918, morți pe câmpul de onoare pentru întregirea neamului, 
rămâne un reper spiritual fundamental al localității și nu numai. 
Celelalte laturi conțin gravate numele eroilor din 1877, 1913 și 
1916-1918. Ideea înălțării monumentului a aparținut învățătorului 
C. Cazan, fiind lansată în anul 1923, însă plecarea acestuia din 
localitate a amânat concretizarea, inițiativa fiind relansată și 
finalizată de comitetul coordonat de colonelul Mihai Gheorghiu. 
  Amintirea colonelului Gheorghiu era puternică în memoria 
publică a localității (în perioada copilăriei noastre, anii 60 ai 
secolului trecut). Era un nume la care priveam cu admirație și 
deferență în copilărie. Cavoul familiei se impunea în Cimitirul Vechi, 
fiind singurul, până prin anii 90 ai secolului trecut, cu un frumos 
obelisc din mozaic și o mică și elegantă cruce de marmură în vârf, 
având anexate medalioanele părinților. Fratele colonelului era 
cunoscut de toată lumea drept Domnu `Mitu Gheorghiu  (1902-
1975), apelativul Domn fiind, de regulă foarte rar în lumea rurală, 
și oricum în afara uzanțelor comuniste ale vremii. Casa acestuia, 
construită pe locul celei părintești era o casă mare, cu 
coridor/pridvor și arcade, văruită în alb, de dimensiuni mari, care 
atrăgea atenția, situată la șosea, în centrul satului, vis - a vis de 
școală.   Am făcut aceste aprecieri colaterale tocmai pentru a 
evidenția mediul elitar al familiei din care a provenit colonelul Mihai 
Gheorghiu. Părinții colonelului, Vasile I. Gheorghiu (1860-1934) și 
Sanda V. Gheorghiu (1870-1946) au fost posesorii uneia din cele 
mai mari averi funciare ale comunei (Enuș 2013). Anuarul Socec al 
României Mari îl menționa pe Vasile Gheorghiu ca dublu proprietar 
de băcănie și de cârciumă (Anuarul Socec: 134). 
  Între numele de străzi ale localității, memoria colectivă a 
reținut și amintirea colonelului Constantin Apostol. Acesta era 
un nume care revenea frecvent în discuțiile ad-hoc care se generau 
în sat și pe care le auzeam în copilărie. Am luat cunoștință de 
numele colonelului Apostol și din relatările tatălui meu, mobilizat o 
perioadă în operațiunile celui de-al doilea război mondial. 
Constantin Apostol (1903-1995), a fost ofițer al Regimentului 11 
Roșiori din Cernăuți, și apoi profesor și instructor al Școlii de 
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echitație din Sibiu timp de 14 ani, și al Școlii Superioare de Război 
(Andreica şi Albu 2010: 305). A fost considerat unul din cei mai buni 
călăreți ai țării, remarcându-se în mod cu totul deosebit în această 
ramură sportivă. A reprezentat țara la numeroase concursuri 
internaționale, inclusiv la Olimpiada de la Berlin. A câștigat 
numeroase întreceri sportive internaționale: Neapole, Varșovia, 
Roma, Nice, Viena, Belgrad, Belgia (7 medalii), Polonia (4 medalii 
în 1937), Marele Trofeu de la Aachen (1933-1940), recompensat cu 
placheta ziarului Universul, membru al clubului londonez 
International Royal Horse. A fost activ și după trecerea în rezervă, 
pregătind echipa națională pentru olimpiadele de la Helsinki și 
Stockholm (1952, 1956), a fost antrenorul Clubului portiv Petrolul 
Ploiești (Nicolescu și Petcu 1999: 161-162). Colonelul Constantin 
Apostol a fost considerat cel mai prestigios reprezentant al 
hipismului românesc alături de Felix Țopescu și Henri Rang 
(Andreica şi Albu 2010: 307).  
  „Aceea a fost echipa de aur a României. Alături de Henri Rang 
şi de tatăl meu, mai călăreau Vladimir Constantinescu, Petre 
Kirculescu, Toma Tudoran, Constantin Zahei, Constantin Apostol – 
nişte oameni de o distincție şi o eleganță rară.  Adevărate modele 
de sportivi”, povesteşte Cristian Țopescu. 
  Familia Apostol a făcut parte din familiile de elită ale 
localității, fiind una dintre cele mai înstărite. Tatăl colonelului, 
Gheorghe Apostol este menționat în Anuarul Socec al României Mari 
ca proprietar de cârciumă (Anuarul Socec: 134). Fratele colonelului, 
Nicolae Apostol, a fost învățător ca și soția sa Maria, închinându-și 
întreaga viață educării fiilor satului natal. Casa acestora, mare, albă, 
înaltă, cu un turn ascuțit în acoperișul de tablă se impunea 
involuntar privirii trecătorului. Casa natală a colonelului se 
păstrează încă. Cu unele modificări, care i-au luat tradiționala 
prispă, (cerdacul), aceasta și-a pierdut din farmecul ei de odinioară. 
Ea a fost cunoscută de toată lumea sub numele de Casa lui Ghegheu 
(de la numele tatălui acestuia), și a avut parcă un destin predestinat 
adăpostind aproape întotdeauna un magazin (cârciumă, 
cooperativă, magazin mixt etc.).‟ (Prof. Univ. Dr. Gheorghe Calcan) 
 
b.- Satul Dâmbroca  
 Fiecare entitate materială are un loc anume, unic, în Univers, 
loc pe care şi-l împarte cu entitatea sa spirituală. Satul Dâmbroca 
este legat indestructibil de un dâmb, din comuna Săgeata, care la 
rându-i este parte a judeţului Buzău, a ţării cu aspect de frunză de 
stejar, numită România, de pe continentul cel mai încărcat de istorie 
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- Europa şi ... tot aşa mai departe, se poate vorbi despre: Planeta 
Pământ,  Sistemul Solar, Galaxie, Calea Lactee,........ ....Univers. 
 

 

      Pentru a-i recunoaște mai bine 
identitatea, i-am proiectat o stemă, în 
care sunt prezentate: 

- biserica şi şcoala – izvoare de 
lumină şi credinţă; 

- prelucrarea pământului, creşterea 
animalelor şi legumicultura – principalele 
ocupaţii ale satului. 
  Ca poziție spirituală, Dâmbroca 
este un sat cu rădăcini creșțin – ortodoxe 
şi se păstrează în această  

sfântă credinţă. Se roagă la Dumnezeu pentru toţi slujitorii săi care 
au trăit pe aceste meleaguri, să fie protejați ori unde se află. 

Alături de locul material al satului nostru se află şi locul 
spiritului său, care, deşi este indisolubil legat de materia satului şi 
îşi trage seva din toată credinţa Universului, are legătură direct cu 
Sfânta Treime, prin razele de lumină coborâte în Biserica 
„Adormirea Maicii Domnului” şi în sufletele credincioşilor parohiei. 

Comuna Săgeata este prezentată cam la fel cu judeţul, la 
care s-au adăugat câteva date asupra etimologiei. 
 Satul Dâmbroca se află pe un dâmb, situat pe malul râului 
Buzău şi este împrejmuit de câmpii mari şi de vadul larg al râului 
Buzău.  
  
Aşezarea 
 

Satul Dâmbroca este situat la cca 12 Km de oraşul Buzău, pe 
partea dreaptă a albiei râului Buzău, pe drumul județean 203K, ce 
duce spre Robeasca. Imaginea de mai jos suplinește o mie de 
cuvinte, legate de aşezarea  satului, de vecinii lui şi de poziţia faţă 
de râul Buzău. Până prin anul 1970, râul curgea limpede şi sprințar, 
la cca 200 m de sat. Mai apoi, nu ştim din ce cauză i-a fost deviat 
cursul prin apropiere de satul Tăbărăști, adică, cam la 1 Km. 
distanţă de Dâmbroca. Lângă sat, pe vale (lată de 200-300 m), 
acolo unde se afla grădina de legume a CAP-ului (în perioada 
comunistă), astăzi numai pe sfert este utilizată pentru legume de 
către un fermier de la Săgeata (satul reședință de comună). 
Dâmbrocenii sunt supărați pentru nedreptatea ce li s-a făcut, că 
terenul care le aparţinea a ajuns la mâna străinilor de sat. 
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 Albia râului Buzău, până la firul apei, este lată de 700–800 m 
şi pe ea a crescut un fel de pădurice din tufe de cătină şi alţi arbuști. 
Terenul este denivelat şi lăsat de izbeliște. 

Satul, după cum se observă din harta de mai jos, se 
învecinează cu satele Stănceşti şi Borduşani şi este înconjurat de 
câmp întins, format din loturile: Murgeasca, spre Borduşani (2 linii 
de teren), Obştea, spre Stănceşti (2 linii) şi Pogoane, pornind din 
capul satului (capul cel din partea opusă faţă de şosea (2 linii). La 
capătul liniilor de teren se află loturile cu care au fost împroprietăriți 
munteni din comunele: Cernătești, Aldeni şi Chiliile. 

 
Geometria 

 După cum se poate observa din schița de mai jos, satul 
Dâmbroca are o geometrie frumoasă, putând fi considerat ca un 
dreptunghi, tăiat de trei străzi, drepte, ceva mai lungi de 1,5 Km. 

În ultimii 50 ani au apărut şi ulițe marginale, zise inițial: După 
Oboare spre Borduşani şi După Oboare spre Stănceşti. 
 Dacă privim cu atenţie schița, putem crede că avem în faţă 
un pistol cu trei țevi şi cu un circuit electronic de ghidare a 
gloanțelor, către ținte. Chiar dacă această observare este doar 
imaginație, trebuie să mulțumim lui Dumnezeu că Mare creație a Sa 
este Dâmbroca noastră. 
 
Denumirea străzilor din Dâmbroca 

„Dâmbroca are zece străzi. Trei dintre acestea, cele mai 
importante sub raportul lungimii și a numărului de case poartă 
numele unor personalități ale satului: preotul Stanciu Emil, agentul 
sanitar Iordache Nicolae și profesorul universitar dr. Ioan Gh. 
Coman. Celelalte denumiri își au originea în orizonturi diferite: 
elemente ale concretului economic sau topografic (strada 
Principală, Strada Morii, Strada Mică), fenomene ale naturii (strada 
Primăverii, strada Crizantemelor), ori sunt denumiri convenționale 
(strada Armoniei, strada Tineretului). 

Preotul Emil Stanciu (parohia Dâmbroca, 1966-2000) 
rămâne în conștiința comunității și prin urmașii săi: cel dintâi copil, 
preotul Florin Stanciu, paroh al bisericii din Săgeata, cu înfăptuiri 
ecleziastice admirabile și ing. Adina Bădescu (cel de-  
al doilea copil), cu 4 mandate eficiente de primar al comunei, al 
cărei fiu a devenit la rândul său paroh al localității Dâmbroca. 
  Oficiantul sanitar Nicolae Iordache (1914-1997), 
participant la operațiunile militare ale celui de-al doilea război 
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mondial, șapte ani de prizonierat în URSS (Iordache și Alecse 2013: 
Online), se bucură de stima unanimă a consătenilor săi (Enuș 
2013). A rămas în amintirea tuturor datorită spiritului său deosebit 
de săritor și altruist. A fost omul care răspundea prezent la orice 
oră ar fi fost solicitat. Trecea drept un foarte bun profesionist. Avea 
un fler remarcabil în diagnosticarea și prescrierea medicației pe care 
o făcea atunci când i se cerea, ori își permitea să facă acest lucru, 
în limitele competențelor sale.  „Domnul Iordache” a cărei siluetă 
elegantă, îngrijită și plină de optimism și bonomie ne-o amintim din 
perioada copilăriei, răspundea dezinvolt și la solicitările venite din 
Săgeata ori din alte sate ale comunei. Bicicleta, gentuța mică din 
piele maron, ochelarii fumurii, (alifiile pe care uneori nu se sfia a le 
prepara el însuși), au devenit repere inconfundabile ale 
constituentului său. 
  Profesorul universitar doctor Ioan Gh. Coman este de 
departe personalitatea comunei, și nu numai, care s-a impus la nivel 
naţional şi chiar internațional. S-a născut în Dâmbroca (1902-1987) 
și a fost fiul lui Gheorghe Coman Ionescu (decedat 1962) și al Anicăi 
Ghe. C. Ionescu (decedată 1958), una din cele mai înstărite familii 
din zonă.” (Gheorghe Calcan) 
 O detaliere a vieții și activității profesorului se află în CV-ul 
Prea Cucerniciei sale, postat la Capitolul X, în calitate de 
personalitate a comunei Săgeata 
    
c.- Străzile satului Bordușani 

În localitatea Bordușani sunt 15 străzi. Toate denumirile 
poartă numele unor participanți la războaiele mondiale (trei 
sergenți, un caporal, doi fruntași, șapte soldați și alți doi militari fără 
grad precizat)2. De menționat că doi dintre aceștia au înscris titlul 
de erou: strada Erou serg. Dinu R. Nicolae și strada Erou sold. 
Pătrașcu Constantin. 

 
 
 
 

 
2 Iată numele acestora, în ordinea așezării străzilor: sold. Bentaru Neagu, sold. Dinu 
Gheorghe Neagu, sold. Dinu V. Iancu, serg. Dinu Constantin, ftrș. Cosma Mihalache, 
sold. Baboiu Pătrașcu, sold. Cosma Vasile, Baboiu Traian, Baboiu Oprișan, Erou 
sold. Pătrașcu Constantin, serg. Dinu R. Alexandru, frtș. Baboiu I. Gheorghe, sold. 
Ilie Gheorghe, cap. Răpițeanu Constantin, Erou serg. Dinu R. Nicolae (Arhiva 
Primăriei Comunei Săgeata. 2010). 
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d.- Străzile satului Beilic 
 

 Localitatea Beilic are șapte străzi, și toate au fost 
denumite după numele celor care au pierit pe câmpul de luptă3. 

e.- Străzile satului  Găvănești 

În Găvănești sunt 15 străzi. Aici, zece străzi poartă numele unor 
intelectuali, personalități ale satului: șase învățători, trei profesori, 
un preot4. Strada principală, șoseaua de legătură cu celelalte sate 
ale comunei, poartă numele locotenentului Anghel Petre, mort pe 
front în anul 1944 (Enuș, 2013). Celelalte denumiri își au obârșia în 
referințele universului local (strada Troiței, are legătură cu 
frumoasa troiță de ciment mozaicat dedicată eroilor satului, strada 
Dispensarului, ori Fundătura Mică și Fundăturii). 

Predilecția pentru omagierea personalităților locale atrage 
atenția și pare a fi o tradiție și particularitate a satului. Profesorul 
buzoian Constantin Enuș5, fiu al satului, ne-a oferit amănunte care 
pot ilustra tradiția și atuurile localității în educația școlară, calitatea 
corpului didactic de aici, rezultatele didactice ale elevilor (Enuș 
2013). La această apreciere putem adăuga constatarea proprie, 
făcută cu ocazia vizitării bisericii din localitate, (integrată în 
categoria monumentelor istorice - secolul al XIX-lea), în anul 2011. 
Preotul Gheorghe Zaharia, deși venit aici din altă zonă și foarte 
tânăr, a insistat în prezentarea complexului bisericesc din localitate 

 
3 Este vorba despre: serg. Neagu Ion, sold. Cojocaru Marin, sold. Nicu Constantin, 
sold. Pâslaru Ștefan, sold. Buculei Constantin, Ichim Gheorghe, și Anton Dumitru 
(Arhiva Primăriei Comunei Săgeata. 2010). Pentru ultimele două nume, inginerul 
Dumitr Petre, funcționar la Primăria Săgeata, originar din satul Beilic, ne-a comunicat 
gradul de soldat al acestora. 
4 Este vorba despre: preot Popescu Constantin, prof. Enuș Radu, prof. Ionescu Ion, 
prof. Tănase Nicolae, înv. Alexe Octavian, înv. Bălan Nicolae, înv. Enuș Stan, înv. 
Marin Radu, înv. Potorac Stela, înv. Voinea Gheorghe (Arhiva Primăriei Comunei 
Săgeata. 2010). 
5 Profesorul Constantin Enuș este una din personalitățile proeminente ale comunei, 
născut (1932) în satul Găvănești. A fost profesor și Director al Școlii din Dâmbroca 
o lungă perioadă de timp 1956-1972, cu realizări remarcabile în extinderea clădirii 
școlii și consolidarea prestigiului acesteia. În perioada 1969 – 1972 a îndeplinit 
funcția de Director coordonator al școlilor din comună, după care și-a continuat 
activitatea didactică la unul din liceele din municipiul Buzău. Este un foarte bun 
cunoscător al realităților școlare, istoriei comunei și a zonei buzoiene celei de a doua 
jumătăți a secolului trecut 
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pe zona în care sunt înmormântați profesorii și învățătorii satului, 
aducând frumoase elogii activității acestora. 
 

f.- Străzile cătunului Movilița 

În mica localitate Movilița sunt doar două străzi denumite: 
Stupinei și Soarelui. El se află situat pe Dj203km între satele 
Găvănești și Banița. 
 
g.- Străzile satului Banița 

Localitatea Banița are 16 străzi. Dispunerea lor topografică este 
cea mai geometrică, reprezentând careuri aproape perfecte. În 
denumirea lor predomină personalități de vază ale localității, șapte 
străzi: un preot, doi învățători și patru fruntași ai satului (unii 
participanți la ambele războaie mondiale - Ciupercă Iancu)6. 
Urmează categoria denumirilor care desemnează elemente 
referențiale ale naturii zonei, șase străzi: Vișinilor, Islazului, 
Poieniței, Viilor, Iazului, Grădinii. Două denumiri par a desemna 
realități sociale și istorice mai noi: strada Pensionarilor și strada 
Nouă. Strada Principală, este de fapt șoseaua județeană care face 
legătura cu celelalte localități ale comunei. 
 

B.– GOSPODĂRIILE SĂTENILOR 

1.- ÎN COMUNA SĂGEATA 
„Gheorghe Tudor, în monografia din 1943: „Lărgimea 

spațială a unei gospodării este prea puţin încăpătoare. Cât priveşte 
suprafaţa ocupată de o gospodărie obișnuită, ea depășește 2500 
mp, adică teren suficient pentru amplasarea casei, grajdului, 
șopronului, oborului cu nutreţ şi, eventual, un loc rezervat exclusiv 
pentru o grădină de zarzavat. Casele sunt aşezate cu faţa la drum, 
de formă pătrată, iar celelalte adăposturi se găsesc înăuntru, în 
ogradă, cu faţa spre miazăzi şi nu aşa de departe de casă. Nu există 
adăposturi speciale pentru fiecare specie de animale, aşa încât 
grajdul servește ca loc pentru vitele cornute, cât şi pentru cai, iar 
celelalte animale (oi şi porci) au adăposturi  speciale. Pentru porci, 

 
6 Personalitățile ale căror nume sunt atribuite străzilor din Banița, sunt următoarele: 
preot Bârsan Dumitru, înv. Ionescu Ion, înv. Stănescu Ion, Ciupercă Iancu, 
Haralambie Mazilu, Ioniță Nicolae, Ioniță Ștefan (Arhiva Primăriei Comunei 
Săgeata. 2010). 
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un coteț e făcut din scânduri, rareori pe tălpi şi podit. Învelișul este 
făcut din stuf, material la îndemâna oricui, pus pe câţiva păruşcani, 
care servesc drept grinzi şi care creează două scurgeri. Grajdul este 
făcut din gard de nuiele, cu două sau trei încăperi şi se găseşte în 
lungimea ogrăzii şi nu prea departe de casă, uneori la o depărtare 
de câţiva metri, mai aproape fiind cotineața de păsări. 

Pentru adăpostirea produselor agricole, sătenii nu au încăperi 
speciale, afară de hambarele care servesc numai pentru păstrarea 
porumbului. Fapt  constatat este că plugarul dă o atenţie deosebită 
porumbului, cereală foarte cultivată, nesocotind grâul, care altădată 
forma mijlocul de asigurare a unei făini deosebite, care se exporta. 
Ceva mai mult se cultivă orzul, apoi ovăzul şi acestea pentru nutreţ, 
servind ca hrană pentru păsări, cai, vaci şi porci. 

Gospodăriile sunt împrejmuite cu gard de nuiele, rareori cu 
scânduri, înşirate orizontal pe  bulumaci subţiri, cu numele de pari 
înfipți în pământ. Acoperişul are o scurgere nu prea înclinată, totuşi 
capabilă să asigure prelingerea apei de ploaie mai rapid. Sunt 
învelite cu stuf, rar şi numai la cei înstăriţi cu tablă din fier sau țiglă, 
însă când e vorba de caracteristică, numai cele cu stuf se pot lua în 
considerare. Sunt acoperite la fel ca şi grajdurile. Camerele sunt 
aşezate două câte două. Două la faţă, despărțite de o sală la intrare 
şi două în spate. Cele de la sud servesc de locuit, iar cea din faţă, 
dinspre nord, se numeşte „casa mare”, unde se ţin lucrurile de preţ: 
îmbrăcăminte, scoarţe, preșuri, etc. În faţă şi înspre sud casele au 
o prispă străjuită de stâlpi care susţin streașina. Uneori, prispa este 
împrejmuită cu o galerie de scândură, până la 70-80 cm înălţime. 
Între stâlpi şi imediat sub streașină se întinde, ca un fel de dantelă, 
un brâu de ciubucuri, de lucrătură în scândură, după cum meșterul 
s-a bucurat de mai multă fantezie” (Extras din „În căutarea unei noi 
şanse - Săgeata”) 

„Terenul din dreapta bisericii, aflat între curtea bisericii și 
proprietatea de pe colțul uliței ce duce la cimitir (deținută până de 
curând de Costel Oprea) a fost cumpărat de boierul Vasile 
Gheorghiu – numit de săteni Vasilache - care și-a construit aici casa. 
Moșul meu, Constantin Radu Ene (1868-1960), vecin și proprietar 
al terenului și al casei de pe colțul format de șosea cu ulița cimitirului 
mi-a povestit că la vremea respectivă Vasilache nu putea cumpăra 
proprietate în Săgeata în condiții legale deoarece era străin. Cred 
că am reținut că era grec. În această situație Vasilache – om 
întreprinzător - a făcut o înțelegere tainică cu moșul Constantin 
Radu Ene în sensul ca primul să plătească cumpărătura iar ultimul 
să accepte ca în acte să figureze în secret ca proprietar. În urma 
acestei înțelegeri boierul și-a construit casa pe terenul din dreapta 
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bisericii. Știu această casă care era încă nefolosită prin anii 1947-
1948 când funcționa acolo o grădiniță de copii la care am mers și 
eu și unde era educatoare „domnișoara Madi”, nepoata directă a lui 
Vasilache și fiica „domnului Mitu Gheorghiu”, fiul lui Vasilache. 
Boierul a murit prematur iar gospodăria și averea din câmp au fost 
gestionate în mod energic de soția sa „Coana Sanda”. După moartea 
Coanei Sanda s-a pus problema partajului la succesiune. Atunci a 
venit moș Constantin Radu Ene cu marea taină și le-a povestit 
urmașilor despre modul cum s-a întâmplat cu terenul și casa în care 
au crescut ajutându-i să reintre în drepturi. „Nu aveam cum să fac, 
era păcat mare să nu le spun” zicea moșul trăitor în frumoasa 
morală creștină. Așadar, nici terenul din dreapta bisericii nu a fost 
folosit la început de vechii săteni. Urmașii lui Vasilache au vândut 
terenul și casa prin anul 1950 lui Ionel Mușat și soției sale Florica 
(părinții prietenilor mei din copilărie și tinerețe, numiți Vasile zis 
Vasilică, Gigi, devenit inginer, și Marcel care a avut o viață mai 
necăjită). Cumpărătorul Ionel Mușat a fost subofițer la o unitate 
militară din Caransebeș, iar la venirea regimului comunist a fost dat 
afară și s-a întors în sat unde a trebuit să-și construiască o casă 
proprie și să ducă o viață de sătean obișnuit.” (Prof. univ. dr. Florea 
Oprea)  

2.- ÎN COMUNA GĂVĂNEȘTI 
 

„Din documentele de arhivă reies câteva date privind 
gospodăriile din comuna Găvănești: 

 Din totalul de 378 de case, câte erau în comună, 16 erau în 
1942 din zid, 362 cu pereți din gard de nuiele, 13 case aveau câte 
o singură încăpere, 76 de case aveau câte două încăperi, 112 cu 
câte trei încăperi și, 177 cu câte 4 sau mai multe încăperi; 

 Acoperișul caselor era: la 106 de case cu tablă metalică, la 
30 de case cu țigle, la 241 de case cu stuf și, numai la 1 casă cu 
șindrilă; 

 321 de case aveau latrină, iar 51 case nu aveau; 
 138  de case aveau câte o grădiniță la care cultivau câteva 

brazde cu zarzavat, iar 226 de gospodării posedau câte 5-20 de 
pomi; 

 Numărul caselor cu fântâni (puțuri) proprii se ridica la 147, 
grajduri bune dețineau 194 de gospodării, iar 136 dintre acestea se 
prezentau într-o stare jalnică; 

 Curățenia caselor se întreținea văruindu-se de mai multe ori 
pe an, înaintea sărbătorilor mari, adică la Crăciun, la Paști și la 
Rusalii, apoi toamna, după strânsul recoltei.  La Paști se văruiesc 
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casele și pe dinafară, în puterea unui obicei, ce se îndeplinește 
aproape ca o lege sfântă. 

 Pentru încălzit sătenii au sobe de cărămidă, numite „oarbe‟ 
sau cu plită. Combustibilul întrebuințat pentru încălzit: lemne, 
cătină, coceni, paie, etc. iar iluminatul se face cu petrol lampant.‟ 
(Extras din „În căutarea unei noi şanse - Săgeata”) 

 
C.- CASELE DIN COMUNA SĂGEATA 

1.- EVOLUȚIA NUMĂRULUI DE CASE 
ÎN COMUNA SĂGEATA 

 
 În capitolul I – CADRUL ISTORIC, sunt specificate unele date 
legate de numărul de case și numărul de familii, în anii de început 
ai fiecărui sat al comunelor Găvănești și Săgeata. În diferite 
perioade de existență a fiecărui sat se regăsesc date privind evoluția 
caselor, familiilor și numărului de locuitori.  
 O evidență mai bună s-a păstrat după anul 1965, prin 
recensămintele făcute. Și-au construit case de primii care s-au 
așezat pe pământurile comunei, apoi însurățeii, după împro-
prietărirea făcută de A.I. Cuza.  
 Au fost și multe alte împroprietăriri ale participanților la 
războaie (de independență, de la 1877; primul război mondial; al 
doilea război mondial). 
 Evoluția numărului de case a fost pozitivă până prin 1970, 
după care numărul caselor a scăzut prin părăsirea lor și plecarea la 
oraș. Mai rău este că astăzi sunt foarte multe case nelocuibile, 
populația scăzând drastic. Au rămas mai mult bătrânii satelor, 
neputincioși în lucrul pământului, pentru care și-au arendat 
terenurile agricole la câțiva fermieri. 
 

 



154              SĂGEATA – ZBOR PRIN VREMURI – PAGINI MONOGRAFICE 
 

2.- EVOLUŢIA NUMĂRULUI DE CASE 
ÎN SATUL DÂMBROCA 

 
  Deși în toată comuna Săgeata numărul și construcția caselor 
au evoluat, fiecare sat a avut o evoluție proprie funcție de anul 
întemeierii și de diverși factori sociali. 
  Satul Dâmbroca a avut și el o evoluție frumoasă  prin anul 
1970, după care numărul caselor a scăzut, dar au apărut case mai 
trainice, mai arătoase și mai încăpătoare, unele fiind etajate. 

La înfiinţarea satului, prin anii 1881–1882, primul grup de 
case a fost poziţionat în centrul actual al satului. Casele au fost 
construite de către muntenii din Goideşti (aparţinând azi de comuna 
Brăești, judeţul Buzău). Au venit, mai apoi, munteni din zonele 
Joseni, Aldeni (aparţinând în prezent de comuna Cernătești), Chiliile 
(fosta comună Trestioara) şi din alte zone ale Buzăului. În anul 1882 
satul avea 30 case şi 134 locuitori. Nu dispunem de toate 
recensămintele populaţiei şi poate că nu e cazul să înșirăm date 
statistice irelevante. Cert este că numărul de case şi populaţia au 
crescut treptat, atât prin împroprietărirea unor însurăţei de prin 
zonele de deal şi de munte, cât şi prin evoluţia factorului 
demografic. Una dintre dovezile, că muntenii din zonele menţionate 
mai sus au format satul Dâmbroca, o prezintă repunerile în posesii, 
ca urmare a Legii nr. 10, dată şi aplicată după 1990, prin care la 
capătul liniilor de câmp ale satului Dâmbroca au fost puşi în posesie 
ţărani de la: Cernătești, Aldeni şi Chiliile. 

Numărul de case a ajuns astăzi la 625 (conform tăblițelor de 
locuinţe aplicate pe porți), iar populaţia a ajuns la  sub 1200 de 
locuitori. Este de luat în considerare şi faptul că multe case sunt 
părăsite prin decesul proprietarilor, iar moștenitorii lor au locuinţe 
la oraş sau în alte zone ale ţării şi chiar în afara ţării. Moștenitorii 
şi-au păstrat casele părintești, pentru că se simt legaţi ombilical de 
ele şi pentru a avea unde să tragă când revin, cu nostalgie, pe 
pământurile natale. 
 

3.- CASA TRADIȚIONALĂ ÎN SATUL SĂGEATA 
(Prof. univ. dr. Florea Oprea) 

 

  O veche zicală populară afirmă „omul la casa lui e împărat”. 
Într-adevăr, omul nu s-a simțit niciodată suficient de protejat decât 
atunci când s-a aflat în casa proprie. Acolo s-a păstrat familia unită 
și neatinsă de vitregiile vremurilor mereu schimbătoare. 
  Elementul domestic cu simbolismul cel mai încărcat al casei 
tradiționale este vatra cu sensurile ei multiple: loc de liniște, loc de 
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încălzire, loc de preparare a hranei, loc de șezătoare și meditație, 
loc de lumină și de alungare a duhurilor rele și câte altele. Notam 
undeva că „după modelul templului, casa primordială s-a centrat în 
jurul vetrei. Pentru familia tradițională casa a echivalat, ca 
importanță, cu templul pentru comunitate.7 
 Acesta este motivul care m-a îndemnat să evoc aici tipologia 
casei tradiționale din satul Săgeata. Precizez de la început că în 
vechime toate casele tradiționale din Săgeata erau case de paiantă 
adică erau construite din lemn, și erau învelite – după posibilități - 
cu stuf, șindrilă, țiglă sau tablă galvanizată.  
  În funcție de posibilitățile omenești, în vechea tradiție din 
satul Săgeata au existat următoarele tipuri de case de locuit: 
a.- Odaia sau casa cu o singură încăpere. 
  Un asemenea tip de locuință (Fig. 1A) nu l-am mai prins în 
zilele mele dar îmi povesteau părinții că o astfel de construcție a 
existat până la începutul secolului XX. Ultimul localnic ce avea o 
asemenea casă se numea Moș Ion Românul. Casa lui avea patru 
pereți, o ușă de intrare direct de afară și o gaură într-unul din pereți 
care era astupată cu o foaie de bășică de porc prin care trecea o 
geană de lumină. Într-o asemenea încăpere, unul din colțuri era 
ocupat de soba de lut iar restul spațiului era ocupat de 1-2 paturi. 

A B

1 2

 
Fig. 1 - Casele vechi: 

A – odaia; B – casa cu o camera (2) si tinda (1) 
  Odaia a mai fost construită și folosită în mod ocazional la 
câmp – pe moșia Săgeata – pentru adăpostirea țăranilor din zona 
de deal a județului care aveau proprietăți și care se instalau în 
campanii de câteva zile pentru lucrările agricole. 
b.- Casa cu o cameră și tindă 
  Acest tip de casă (Fig. 1B), deși avea încă o încăpere la 
intrare și avea și o fereastră cu geam, rămâne la fel de 
sărăcăcioasă. Îmi amintesc faptul că o asemenea casă avea o 
femeie necăjită numită Sița. Această femeie – marcată de unele 
dizabilități, cum am spune astăzi - trăia singură într-o căsuță situată 

 
7 - Florea Oprea, Premisele naturale ale religiilor timpurii, București, Editura Muzeului 
Literaturii Române, 2015, p. 25 (v. și Virgil Vasilescu, Simboluri patrimoniale. Cultură și 
civilizație carpatică, [București], Editura Nova, 1997/1998, p. 86). 
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pe malul râului Buzău, iar toată bogăția ei se rezuma la mica 
gospodărie pe care o ocupa împreună cu temutul său câine și cu 
câteva păsări între care trona cel mai frumos cocoș din zonă. Sița 
era o femeie harnică. Pe timpul secerișului umbla zile la rând în 
urma secerătorilor și aduna spic cu spic din ce rămăsese nestrâns 
și din ce căzuse pe drumurile câmpului întorcându-se seara acasă 
cu o bogată sarcină din care recupera boabele de grâu ce-i umpleau 
în mod treptat hambarul.  
  Tot o casă cu o cameră și tindă avea și singuraticul Voinea 
Buleandră care a lucrat toată viața ca om de serviciu la Primărie. 
Îmi aduc aminte că în prima parte a vieții sale casa se afla în curtea 
moștenită de un nepot al său dar, mai apoi, casa a fost târâtă pur 
și simplu cu boii pe un alt teren unde avea acum adresă proprie. 
Valoarea casei a crescut astfel încât văduva Ileana Cojocaru – „țața 
Ileana”, o vecină dragă și cinstită – s-a căsătorit cu Nea Voinea 
făcându-i bătrânețea mai ușoară.  
c.- Casa cu două camere și tindă 
 

12 3

4
 

Fig. 2 - Casa cu doua camere (2,3), tinda (1) si prispa (4) 
  Acest tip de construcție (Fig. 2) era un progres semnificativ 
față de primele două feluri de case, mai ales că la fațadă se 
construia de cele mai multe ori și o prispă. Îmi aduc aminte că, în 
vremea copilăriei mele, cei mai mulți dintre tinerii căsătoriți 
începeau viața construindu-și o asemenea casă după care, atunci 
când reușeau mai mult, își construiau o casă mai mare. Căldura 
sufletească a casei cu două camere rămânea însă atât de vie încât 
în mai toate gospodăriile țărănești din Săgeata, pe lângă casa cea 
mare există încă o „casă cu două camere” cu rol de bucătărie și de 
cămară. În continuarea unei asemenea construcții modeste se 
dezvoltau în același rând crama, încăperi pentru vite, țarcul pentru 
oi, adăpostul pentru pleava reținută de la treieratul grâului etc.  

 
 Casa cu două camere și tindă a fost uneori construită în 
aceeași curte și pentru bătrânii care au lăsat în casa mare tinerii 
moștenitori ai gospodăriei. O asemenea realitate subliniază 
îndeajuns cât de importantă este intimitatea pentru liniștea 
sufletească.  
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d.- Casa cu polatră 
  Acest tip de construcție (Fig. 3) este o dezvoltare a casei cu 
două camere și tindă.  
 

A
B

12 3

4 56

7

1 23

 
Fig. 3 - Casa cu polatră 

A – vedere în secțiune orizontală: 1 – tinda; 2,3 – camere; 
4,5 – odăițe; 6 – tinda mică; 7 - prispa 

B – perspectivă pe latura latura mică: 1 – casa; 2- polatra; 3 – prispa 
 
   În mod concret, casa este dublată de încă un ansamblu de 
două încăperi cu tindă, dispuse în spatele casei mari într-o simetrie 
relativ perfectă. Deosebirea privea două aspecte: încăperile erau 
mai înguste (și mai ușor de încălzit), iar acoperișul pornea într-o 
singură apă din streașina clădirii principale. Casa din spate putea fi 
folosită atât ca bucătărie sau cămară cât și ca odăițe de locuit pe 
timp de iarnă. Un asemenea tip de casă a avut strămoșul meu 
Constantin Radu Ene (1868 - 1960) care locuia vizavi de școala din 
Săgeata și care a fost moștenit de fratele meu Costel Oprea.  
 
e.- Casa pe un rând 
 

1 2

3

4

5
6

 

FIG. 4 - Casa pe un rând: 
1 – tinda; 2,3,5 – camere; 4- antreu; 6 – prispa 
       Acest tip de construcție era impus 
de îngustimea locului pe care urma să fie 
ridicată. Într-o asemenea situație, în 
care lățimea locului era de cca. 10 m, 
construcția era așezată pe lungime 
lăsând la fațadă suficient loc de intrare cu 
atelaje agricole mari cum ar fi un car cu 
paie sau coceni de porumb.  Casa pe un 
rând avea trei camere folosibile plus o 
tindă, o sală (antreu) și o prispă. 
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f.- Casa pătrată 
 
     Este o construcție modernizată a casei cu polatră la care 
întreaga construcție se află sub un acoperiș în patru ape iar 
încăperile au o spațialitate echilibrată: două camere mai mari 
separate de o sală (antreu) sunt spre uliță. Tot spre uliță se află și 
o prispă marcată de popi (stâlpii de lemn) frumos prelucrați și, 
adesea, de un parmalâc de scândură cu tăieturi înflorate. În acest 
mod casa are două fațade și două intrări: una spre uliță, folosită în 
momente festive și una spre curte folosită în mod curent.  
  Casa pătrată a devenit un model râvnit la sfârșitul secolului 
XIX  și începutul secolului XX. Părinții mei – Radu T. Oprea (1904 - 
1980) și Anica Oprea (1907 - 1975) – ca și unchii mei învecinați 
(Ion T. Oprea și Sanda Oprea) și-au dorit atât de mult în anii 1930 
să aibă câte o casă pătrată încât s-au înțeles să le construiască pe 
câte un teren cumpărat în comun dar insuficient de lat încât au lăsat 
între cele două case o servitute (cale de acces comun) de 4 metri 
lățime (2 metri de la fiecare teren) și cca. 15 metri adâncime până 
dincolo de construcție unde se deschidea accesul în curțile 
individuale ale fiecăruia. Spațiul „dintre case”, cu porți la drum, 
devenea adesea țarc pentru strângerea oilor înainte de a fi preluate 
de ciobanii tocmiți pentru stâna ce urma a se stabili pe islazul de 
peste râul Buzău.   

12 3

4 56

7
 

Fig. 5 - Casa pătrată: 
1-tinda; 2,3,4,5 – camere; 6 – antreu; 7- prispa 

 

 Tehnica construcției caselor tradiționale din Săgeata 
  Casele tradiționale din Săgeata erau construite la nivel 
structural de meșteri locali numiți dulgheri. Ultimul mare dulgher 
din Săgeata a fost Moș Ion Dogarul. Acesta era, în vremea copilărie 
mele, un om pirpiriu și mărunțel dar care stăpânea la perfecție 



CAPIT. III - HABITATUL COMUNEI SĂGEATA                              159 
 
 
meseria montării și demontării caselor tradiționale pentru că o casă 
nouă se făcea de multe ori cu materiale și tâmplărie recuperate din 
demontarea (nu demolarea!) alteia mai vechi. L-am văzut pe Moș 
Ion ținând o teslă în mână și umblând foarte sigur dintr-o parte în 
alta pe dunga pereților de la care fuseseră scoase acoperișul, podina 
(plafonul) și grinzile de coronament. Pot să spun că acest mod de a 
se deplasa la înălțime era la fel de curajos ca umblatul pe sârmă.  
  Construcția unei case tradiționale parcurgea următoarele 
etape:  
- Proiectarea casei. Acțiunea se făcea direct pe teren, cu jaloane 
și sfori întinse până când dulgherul și proprietarul cădeau de acord 
asupra formei, compartimentării și dimensiunilor spațiilor; rigoarea 
pătratelor și a dreptunghiurilor se făcea prin măsurarea și 
egalizarea diagonalelor tot cu ajutorul sforilor.  
- Pregătirea fundației. La casele vechi se plantau la colțuri și în 
puncte importante de pe traseu lespezi mari de piatră care urmau 
să susțină casa. În unele zone ale țării aceste lespezi (pietre de 
temelie) se numesc urși.8 Aliniamentul exterior al casei era închis 
cu scândură iar spațiul era umplut cu pământ curat pentru ca 
pavimentul casei să fie deasupra solului la cca. 60-70 cm. Mai târziu 
fundația s-a făcut din beton 
- Montarea tălpii casei. Talpa casei era formată din trunchiuri 
masive de salcâm ușor fasonate pentru a li se da o formă pătrată. 
Trunchiurile care aveau în mod natural încovoieri erau îndreptate 
prin executarea unei crestături în care se fixa o pană. În mod 
practic, pe curbura mică a lemnului se făcea o tăietură cu fierăstrăul 
până la jumătate sau până la 2/3 din grosimea trunchiului. În 
tăietura făcută se introducea în mod forțat o pană meșteșugită care 
depărta cele două fețe ale tăieturii până când dispărea linia de 
încovoiere. La locurile de îmbinare pe colț sau pe lungime capetele 
trunchiurilor erau tăiate în treaptă pentru a se suprapune cât mai 
potrivit. Aceste suprapuneri erau fixate cu cuie de 20 cm lungime 
(piroane). 
- Montarea stâlpilor. Stâlpii structurali erau din trunchiuri 
potrivite de lemn de salcâm. Existau trei feluri de stâlpi: (1) stâlpii 
de susținere care aveau grosimea de cca. 12-14 cm; (2) paiantele, 
respectiv trunchiuri de lemn la fel de groase ca stâlpii dar care se 
montau înclinate, ca sprijin, de o parte și de alta a stâlpilor principali 
(colțuri și mijloc); (3) „furcile” care aveau grosimea de cca. 6-7 cm. 
Stâlpii de susținere erau prelucrați la capete pentru a forma câte o 
pană plană ce urma să pătrundă la montaj într-o fereastră săpată 

 
8 - Florea Oprea, Premisele naturale ale religiilor timpurii, p. 380. 
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în talpa casei iar la celălalt capăt în grinda de coroană a pereților. 
Furcile erau ascuțite la ambele capete pentru a se fixa în orificii 
potrivite atât în talpa casei cât și în grinzile coroanei pereților. Stâlpii 
se montau în mod obligatoriu la colțuri și pe traseu la intervale de 
cca. 1,5 m iar între fiecare doi stâlpi se montau câte două furci.  
- Montarea coroanei pereților. Coroana pereților era replica 
superioară a tălpii casei. Deosebirea era una de grosime: talpa era 
masivă în vreme ce coroana era din lemne de grosimea și formatul 
grinzilor.  
- Montarea grinzilor. Grinzile erau lemne de brad frumos trase la 
rindea și care erau montate la distanțe de cca. 1 m pentru a susține 
podina. La casa pătrată, grinzile din camerele mari se sprijineau pe 
o subgrindă lustruită și mult mai groasă numită slemnă. Toate 
grinzile se prelungeau spre exterior dincolo de linia pereților cu cca. 
0,5 m și aveau terminațiile prelucrate în formă de cap de cal. 
Această imagine avea o semnificație de protecție față de duhurile 
rele, deoarece calul era considerat un animal psihopomp.9  
- Montarea căpriorilor. Din structura grinzilor plecau stâlpi care 
să susțină coama acoperișului. Între capetele grinzilor și coama 
acoperișului se montau căpriorii. Aceștia erau trunchiuri oblice cu 
prelucrare asemănătoare grinzilor (se deosebeau doar prin faptul că 
nu erau lustruite la rindea). În timpul montării căpriorilor se arborau 
la capetele coamei casei doi brazi purtători de ștergar cu cusături 
populare. Acești brazi sunt simbolul unui străvechi ritual de 
întemeiere.10 
- Montarea suportului învelitorii. Suportul învelitorii acoperișului 
era diferit, în funcție de natura învelitorii. Pentru învelitoarea de stuf 
și de țiglă se montau la orizontală, peste căpriori, șipci (lanți) de 
lemn situați la distanțe potrivite. În cazul învelitorilor de țiglă 
distanțele trebuia să fie foarte riguros egale pentru ca dinții fiecărei 
țigle să calce corect în procesul de solzire. Pentru învelitorile de 
tablă suportul era întotdeauna din scânduri de brad așezate ferm 
una lângă alta și corect croite la linia de îmbinare.  
- Montarea învelitorii. Cea mai veche învelitoare a fost stuful 
aplicat pe suportul de susținere ca snopi ce erau bătuți la cotor 
pentru a oferi o linie frumos retezată la streașină și apoi o suprafață 
solzită a cărei adâncime până la căpriori era de cca. 15-20 cm.  
Învelitoarea de șindrilă (șiță) era făcută din tăblițe de brad obținute 
prin despicare și prelucrate pentru uniformizare astfel încât solzirea 

 
9 - id., p. 105  
10 - id., p. 188. 
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prin fixare în cuișoare să ofere o imagine plăcută la vedere. Fac 
precizarea că șița a fost folosită rar și foarte rar în Săgeata. 
  Învelitoarea din țiglă folosea țigla fabricată la Buzău și care 
avea o grosime și o tehnologie de coacere care făceau materialul 
foarte rezistent la intemperii și, mai ales, reutilizabil aproape 100%.  
  Învelitoarea din tablă galvanizată era montată de un 
meseriaș numit tinichigiu dar meseria a fost repede deprinsă și de 
sătenii interesați. Tabla folosită era aprovizionată sub formă de foi 
de aceleași dimensiuni. Acestea erau îndoite la marginile orizontale 
într-o formă inspirată de litera „Z” astfel încât pliul inferior al unei 
coli aplicată pe acoperiș călca și se îmbina cu pliul superior al colii 
precedente. Fiecare coală era fixată de suportul învelitorii cu câte 
patru pense de tablă (două pe latura superioară și două pe latura 
inferioară). Pensele aveau o îndoitură cu care se fixa pe pliul colii 
de tablă și o parte plană care era fixată în cuie pe scândura suport. 
Pe laturile ascendente colile învecinate erau îndoite în sus cu 
îndoiturile învecinate pe o lățime de cca. 5 cm și apoi aceste 
ridicături erau pliate împreună după o îndoitură practicată la 
jumătate în jos pentru a forma o creastă de consolidare.  
  Ultima operațiune la montarea învelitorii o constituia 
montarea simbolului ceresc la capetele coamei casei. Acest simbol 
era de cele mai multe ori o pasăre ca simbol incontestabil al cerului. 
Alteori simbolul ceresc era reprezentat la capetele coamei de câte o 
suliță, amândouă formând stâlpii cerului a căror cea mai frumoasă 
reprezentare a supraviețuit prin cele două sulițe cu prelucrare 
artistică prezente pe coama acoperișului la casele tradiționale din 
Comarnic (jud. Prahova). 
- Închiderea plafonului.  
  Plafonul (podina) caselor tradiționale se închidea prin 
acoperirea dinspre pod a grinzilor cu scândură de brad frumos trasă 
la rindea și aplicată una după alta prin suprapunere marginală pe 
cca. 2 cm și fixare cu cuie metalice. În acest mod toate scândurile 
aveau o poziție înclinată. La casele tradiționale mai recente s-a 
renunțat la poziția suprapusă a scândurilor de podină.  
  Suprafața din pod a podinei era acoperită mai întâi cu un strat 
gros de argilă amestecată cu pleavă și mai apoi netezită cu alte 
două straturi de argilă așa cum se face și închiderea pereților 
descrisă mai jos. Acest strat de argilă aplicat deasupra podinei avea 
un dublu rol: pe de o parte era ignifug iar pe de altă parte era un 
foarte bun  izolator termic.  
- Închiderea pereților. Închiderea pereților comporta două 
operațiuni principale: îngrăditul și bulgăritul.  
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Îngrăditul (Fig. 7) se referă la asigurarea unei structuri împle-tite 
între stâlpi și furci folosindu-se nuiele de cătină de râu existentă în 
cantități suficiente pe prundul Buzăului. Întrucât îngrăditul necesita 
o mare cantitate de muncă, aceasta se asigura prin sistemul de 
întrajutorare comunitară numită clacă.   În mod concret, 
proprietarul interesat își convoca rudele și prietenii, toți bărbați, 
care executau îngrăditul întregii case într-o singură zi. Gazda se 
îngrijea de masă și băutură la nivel de mare cinste pentru ajutorul 
primit.  
Bulgăritul se referă la umplerea ochiurilor îngrăditurii cu lut de 
argilă amestecat cu pleavă. Și aici era necesară multă muncă așa 
că se organiza încă o clacă la care erau chemați bărbați și femei. 
Bărbații preparau amestecul de lut (argilă) și pleavă la consistența 
și omogenitatea necesară iar femeile aplicau acest amestec în 
îngrăditură printr-o tehnică adecvată: preluau câte o cantitate de 
lut de mărime unui pumn pe care îl modelau sumar ca bulgăre și îl 
proiectau cu forță peste îngrăditură. În acest proces lutul pătrundea 
printre nuiele până dincolo de jumătate.   Aruncarea se făcea 
bulgăre lângă bulgăre pentru o umplere uniformă care era netezită 
cu pleavă de grâu și era „înțepată” cu vârful degetelor pentru a 
pregăti priza lucrării următoare. După uscarea suprafeței bulgărite 
de pe o parte se bulgărea în același mod și suprafața opusă. 
 

Nivelul solului

Bloc 
de piatrã
suport

Talpa casei (bârnã masivã de lemn)

Stâlp

Furcã Împleturã de nuiele de cãtinã

 
Fig. 7 - Sector structural al unei vechi case de paiantă 

 
  După bulgărit urma lipitul. De astă dată se folosea tot un lut 
cu pleavă de grâu dar la consistență mai moale pentru a putea fi 
aplicat cu palma ca strat de netezire a pereților bulgăriți. După 
uscarea acestui strat urma netezitul. De astă dată se folosea un 
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amestec de argilă cu balegă de cal, pregătit tot la o consistență de 
acoperire. În vremurile mai vechi acoperirea se făcea cu palma dar 
mai în urmă netezirea se făcea cu „scândurica” (instrumentul numit 
în construcții drișcă).  
  După uscarea pereților astfel procesați urma văruitul. Pentru 
văruit se prepara varul prin stingere la locul lucrării și se amesteca 
cu nisip spălat insistent și atent, în câteva ape, pentru a nu rămâne 
urme de praf care să afecteze culoarea albă a varului. La suprafețele 
întinse se folosea o bidinea de păr de porc iar la colțuri și margini 
se foloseau pensule din același fel de păr.  
Înainte de mutarea în noul așezământ se făcea întotdeauna 
sfeștania casei. Aceasta este o slujbă religioasă care cuprinde 
sfințirea apei, stropirea cu apă sfințită a celor prezenți și a tuturor 
camerelor precum și rugăciuni pentru ocrotirea și binele casei și 
pentru sănătatea trupească și sufletească a celor ce vor locui în ea  
 

4.- TIPURI DE CASE DIN COMUNA SĂGEATA 

a.- Casele anilor 1850 – 1930 
  Sărăcia sătenilor, modestia lor, lipsa materialelor şi 
tehnologiilor mai superioare de construcţii, îi determinau pe săteni 
să-şi construiască singuri sau cu ajutorul unor oameni mai pricepuți, 
case biseculare. Temelia era făcută din lespezi de râu sau din pietre 
mai mari. Peste ele se puneau grinzi, din salcâm (copac cel mai des 
întâlnit în zonă). 
  Toată tâmplăria casei era din salcâm, sau din material lemnos 
adus de la munte (de către cei care-şi puteau permite acest efort). 
Era de preferat ca materialele să fie din stejar (grinzile de temelie, 
cele de plafon  şi montanții de pe colțuri).  Montanții intermediari 
de pe perete, aşezaţi cam din 60 în 60 cm. erau tot din material 
tare, iar căpriorii pentru acoperiș erau din lemn mai puţin tare, spre 
exemplu din brad, dar mai puneau oamenii şi ce fel de lemn reușeau 
să procure. Pereţii erau umpluți cu împletituri din nuiele, de 1 – 1,5 
cm, peste care se bulgărea cu lut. Lutul era realizat cu pământ 
galben (argilos), cu bălegar de cal, cu multe paie si cu apă. Se 
frământa cu picioarele şi trebuia să aibă o consistență nu prea mare, 
pentru a putea fi aruncat sub formă de bulgări, atât pe interiorul cât 
şi pe exteriorul peretelui. Pereţii erau lăsaţi să se usuce bine şi apoi 
urma nivelarea lor, tot cu lut, dar care, în loc de paie lungi, conținea 
pleavă. După uscarea şi a acestui strat se finisau pereţii prin ungere 
cu lut, care conținea doar bălegar de cal şi pământ galben. Se lăsa 
de asemeni la uscat şi în final se aplicau 2-3 staturi de var. Nu 
totdeauna pereţii ieşeau perfect netezi, iar după ce se mai tasau în 
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timp, ajungeau cam pronunțat denivelați. Această tehnologie de 
construcţie a pereților, am avut ocazia să o observ cum prepara 
mama lutul şi la demolarea casei, în vederea reconstrucției ei cu  
pereţi din cărămidă. Podelele erau tot din lut, cu excepţia celei din 
camera mare. Plafonul era constituit din: 
 *Cosoroabă – o centură din grinzi care era susţinută de montanții 
pereților, pe care se aplicau grinzi transversale, din 80 în 80 cm., 
pe care se bătea tavanul din scânduri şi peste scânduri se aplicau 
cele trei tipuri de straturi din lut, aşa cum am prezentat mai sus. 
*Acoperișurile erau în două „ape” şi aveau ca structură de rezistență 
un cadru format din: cosoroabă, căpriori, coamă şi contravântuiri. 
Peste căpriori se monta învelitoarea, compusă din scânduri sau bare 
din lemn, pe care se aplica tablă, respectiv țiglă sau stuf. 
 
Imagini cu case ale timpurilor de mult trecute 
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Arhitectura casei 

 
Schița de construcție a unei case la sfârșitul sec. al XIX-lea 

Casa avea un plan care cuprindea: o tindă mare, situată în 
partea de nord a casei şi în care se găsea un hambar din lemn (un 
fel de ladă mare, suspendată pe picioare înalte de 10–15 cm), care 
avea două compartimente, unul pentru mălai şi altul pentru făină 
de grâu. Tot în tindă se afla o sobă oarbă, care avea un coş 
tronconic, iar baza mică, ieșea pe hornul casei. În acea sobă oarbă  
se putea face focul cu: paie, cotoare de floarea soarelui, viţă de vie 
rezultată din curățirea viei, etc.  În tindă, la dreapta era o ușă care 
dădea spre camera mică. Acea cameră era folosită ca dormitor, dar 
şi ca bucătărie pe timp de iarnă. În ea se aflau: o sobă cu plită; un 
pat din scânduri, cu saltea umplută cu paie; o masă. Două ferestre 
mici, dădeau lumina necesară şi posibilitatea de observare în curtea 
interioară și în grădină.  Din camera mică, o ușă dădea în camera 
mare (Casa Mare, cum i se spunea). În Casa Mare se afla tot ce era 
mai de preţ: un divan, un șifonier, masă, scaune. Din Casa Mare se 
trecea într-un holişor, în care erau ţinute: lada cu zestre şi cuierul 
garderobei. Din acel hol se ieșea pe prispa casei, care era lungă cât 
casa şi cu o lățime de 1–1,2 m. Prispa era podită cu scânduri şi era 
mărginită de o galerie din scânduri cu anumite contururi 
geometrice. Galeria era fixată cu stâlpi, sculptați şi ei cu anumite 
forme geometrice. 
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Portița galeriei, dădea spre curtea mică, din faţa casei, 
poziționată spre sud. O alee mărginită de flori şi lungă de 6-7 m, 
ducea spre portiță. 

În acea perioadă au început să apară şi chirpici, care se mai 
folosesc şi azi de către oamenii mai săraci, care nu-şi pot permite 
să cumpere materialele de construcţie la nivelul secolului XXI. 
Cărămizile au fost folosite de către oamenii mai cu stare. 

Au început să apară şi case multicelulare, după posibilităţi şi 
nevoia de a acoperi spațiul necesar de locuit pentru familii.   
  Istoricul tipurilor de case, din comuna Săgeata este 
asemănător cu al întregii zone a Munteniei. 
 

 

       Aşa arată, astăzi, casa lui 
Vasile Pandele, din satul 
Dâmbroca (Bombonaru), con-
struită în 1929. A fost folosită, 
cândva, ca local de şcoală, apoi 
ca magazin, ca grădiniţă. După 
1990 a fost cumpărată de 
Crăciun Nicolae şi dată în 
folosinţă unei familii tinere  

  
b.- Casele construite în perioada 1930–1950 
 

  
Casa bunicilor lui Radu Voinescu, 

construită în 1935, 
Casa bunicilor Părintelui Protopop 

Constantin  Alecse ,                                 
Voicu și Smaranda Alexe 

 
S-a continuat îmbunătățirea construcției de case, ca materiale 

utilizate şi confortul încăperilor. Casele, în majoritatea lor, au fost 
realizate cu 3–4 camere, cu beci şi mai impozabile.  

S-a desfăşurat un fel de concurs în a-şi face case mai chipeșe. 
Chirpicii şi cărămida au început să se  fabrice  în sat.   Chirpici putea 
fabrica orice sătean care-şi construia casa. 
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Și aspectul exterior al caselor s-a schimbat, căutându-se să se 
creeze aspecte mai frumoase și să se indice mai vizibil anul 
construcției. 

  
Interioare de case construite în perioada sus menționată 

c.- Casele construite în perioada 1950–1990 
 
Şi în această perioadă, construcţiile s-au îmbunătățit în ce priveşte 
confortul, dar mai spre sfârşit. Greutățile de început cauzate de 
comunism şi  de foametea din 1946-1947, au încetinit construcţia 
de locuinţe. De pe la începutul anului 1970, oamenii au început să-
şi refacă locuințele, să le modernizeze şi să-şi creeze cât mai multe 
facilităţi. Au apărut materiale semifabricate (calamburi, cărămizi 
BCA, ciment,  tablă zincată, etc.), astfel că s-au construit case cu 
temelii de beton, cu stâlpi din beton armat, planșeuri din 
prefabricate de beton şi altele). Ca şi în perioada 1930–1950, nu a 
existat un plan de sistematizare a satului, dar oamenii se luau unii 
după alţii şi mai adăugau câte ceva nou în aspectul şi complexitatea 
locuinţelor. 
 

  
Casa lui Enache Alecse, de la șosea Casa lui Neculai Iordache 
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Casă din Săgeata 

 

d.- Decoruri interioare ale caselor 

  
Decoruri interioare în casa Chivuței Nae 

  „Nimic nu se construiește pe piatră, totul se construiește pe 
nisip. Dar trebuie să construim ca și când nisipul ar fi piatră” Jorge 
Luis Borges. 
 

 
Interioare la case vechi din Săgeata 
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Interioare în casa bunicilor d-nei Stanciu Elena din Săgeata 

 
e.- Casele construite în perioada post-comunistă 

După 1990, toate materialele de construcţii şi tehnologiile au 
fost îmbunătăţite. Au apărut influențele, materialele Europei de 
Vest.  

Gheorghe Pană (Viu), a spus cu oarecare dezamăgire: „Astăzi 
nu mai trebuie prea multă meserie, oricine poate să-şi construiască 
o casă. Dacă eu lucram o fereastră timp de o zi întreagă, astăzi se 
rezolvă într-un ceas. Nu mai sunt meseriaşii de până acum. Mai sunt 
câţiva meseriaşi, dar tencuielile au cam dispărut, căci pe afară se 
pune material izolator din PVC Expandat, iar în interior se montează 
plăci de rigips. Termopanele au eliminat munca tâmplarilor, iar 
acoperișurile cu tablă de tip Lindap, sau cu tablă ondulată, simplifică 
şi ușurează, de asemeni, realizarea acoperișurilor. Nu prea se mai 
caută meseria de constructor de case.” 

Majoritatea gospodăriilor dispune de apă curentă, iar unele 
gospodării au chiar  încă două surse de apă: pompă de adâncime 
(25–30 m) şi fântână. Sunt instalate hidrofoare şi au apă chiar şi în 
case. 

Unele locuinţe dispun şi de centrale termice pe lemne. 
Nici astăzi nu există un plan de sistematizare a satului şi 

fiecare face tipul de casă, după pofta inimii. Putem aprecia că 
majoritatea caselor noi sunt net superioare celor vechi, din punctul 
de vedere al aspectului, confortului şi facilităților, dar unele case 
sunt opulente, având forme şi dimensiuni exagerate. 

 
  Când au intrat în casă nouă, toţi le-au urat mirilor "Casă de 
piatră!" Doar bunicul le-a spus: "O casă mai trebuie clădită şi după 
aceea!" aforism de Paul Louis Lampert 
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Casa lui Ion Nae, din Dâmbroca Casa lui Aurel Lalu, din Dâmbroca 

 

  
Casă din Baniţa Casă din Găvănești 

 

D.- CURTEA ȘI GRĂDINA 

1.- CURTEA, ÎN PERIOADA 1900–1950, 
 
Cunoscând în detaliu gospodăria părinţilor şi a bunicilor mei, 

aşa cum arăta  prin anii 1945–1950 şi luând în calcul că fusese 
întemeiată, aşa cum arată în schiță, cam pe la începutul veacului 
20, am considerat că e cea mai semnificativă prezentare a 
gospodăriilor din perioada respectivă. Majoritatea gospodăriilor, de 
nivel mediu, avea acest tip de construcţie. Aşa arătau şi casele 
vecinilor. De aceea am ales acest plan de casă, ca model pentru 
acea perioadă. 

După cum se observă, elementele de bază care compun 
gospodăria sunt: 

1- Casa fiului, – avea un plan asemănător cu cea a tatălui 
său. Suplimentar, avea un beci adânc,  din piatră de râu şi care  
servea şi drept protecţie pe timpul bombardamentelor din al doilea 
război mondial. Nu mai avea acea prispă lungă în faţa casei, ci un 
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fel de intrând în planul casei, în partea din faţă, care constituia 
pridvorul. Cam aşa arăta generaţia de case, realizată în acele 
vremuri. 

2– Casa tatălui. . 
Schița este foarte semnificativă şi am dat detalii suficiente 

mai sus,  când am prezentat planul casei. 
3– Dependințele: bucătăria de vară, grajdul de animale, 

coteţul de păsări, magazia. 
4– Fântâna cu cumpănă, 
5, 6 – Grădinițe cu flori, 
7. – Grădina mică era pentru legume (roşii, ardei, ceapă, 

morcov, etc, dar erau şi câţiva pruni, aliniați la gardul dinspre 
vecini). 

-  Grădina mare. În ea, primăvara se semănau: porumb, 
fasole, dovleci, pepeni, chiar şi bumbac, iar toamna se depozitau: 
snopii de ciocani (se făceau cluci); paiele de grâu (în șure); diverse 
materiale pentru foc (ciocani; viţă de vie; crengi de pomi şi de 
copaci, rezultate din curățirea de primăvară a copacilor şi pomilor). 
Tot în grădina mare  erau plantaţi câţiva pomi (prunii erau pe primul 
plan, dar şi gutuii, caișii, nucii).   Salcâmii erau copacii de 
bază în curţile oamenilor. Creşteau repede şi asigurau material 
pentru foc, pentru construcţii de case şi acareturi, pentru stâlpi de 
gard, chiar şi pentru fântânile cu cumpănă. Ei împrejmuiau grădina 
mare ca nişte santinele  în posturi de pază. 

8. – Closetul (latrina) - se făcea o groapă, peste care se 
punea o podea (cu gaură, pentru necesități), apoi se realizau pereţii 
şi coperișul (din ciocani, cotoare de floarea soarelui, nuiele sau din 
scânduri). 

„ Tronul” a apărut ceva mai târziu, cam după 1950 şi a fost 
ca noutate adusă de la oraş de către unii săteni mai emancipați. 

9. – Leasa (porumbarul)- În ea se depozitau ştiuleţii de 
porumb. Dimensiunile erau mai mici sau mai mari, după cum 
aprecia gospodarul că are nevoie. Unii oameni, mai bogați, aveau 
nevoie de mai multe porumbare. 

  Leasa era construită, după posibilităţi, din nuiele, împletite 
pe  schelet de  lemn, sau din leațuri. 

Se poate vorbi de tipuri diferite de curţi după: mărimea lor, 
amplasarea caselor şi acareturilor. În acele vremuri erau şi case 
care nu aveau compartimentate curţile, sau care nu aveau deloc 
gard. Unii săteni, mai săraci, îşi făceau, primăvara, gard din nuiele, 
iar iarna îl puneau pe foc, ba mai mult, apelau şi la gardurile altora, 
stârnind certuri. 
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Un exemplu de schiță a curții și grădinii, cu toate acareturile 

 
Gardurile pentru fațadele curților erau realizate din scânduri, 

mai rar din nuiele (la oamenii săraci), iar pentru curţile interioare şi 
grădini, erau din nuiele şi mai rar din scânduri. Nuielele erau 
îngrădite vertical. 

Poarta mare era de obicei, prin faţă, lângă poarta mică, dar  
cei care locuiau la marginea satului, aveau privilegiul de a avea 
poarta mare prin fundul grădinii mari (pe După Oboare). Mulţi 
gospodari aveau  2 porți mari (una prin faţa casei şi una prin curtea 
mare). 

2. - CURTEA, DIN PERIOADA 1950-1990. 
 

Nu este de spus prea mult despre curţile din această 
perioadă, căci a trecut era comunistă peste ele, blocându-le 
dezvoltarea şi diversificarea utilităților. A fost chiar o restrângere a 
utilizării lor şi adaptării pentru legumele şi cerealele strict necesare 
în gospodărie. 
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 Bovinele şi cabalinele au cam dispărut din gospodării, fiind 
„rechiziționate” de CAP. Gospodăriile care erau deja întemeiate, 
până în 1950, au păstrat grajdurile şi alte dependințe necesare 
pentru îngrijirea animalelor, sau chiar le dădeau alte utilizări 
(magazii, bucătării, etc.). Sătenii care-şi întemeiau gospodării, după 
1950, nu mai construiau acele dependințe  pentru îngrijirea 
animalelor. Rămâneau în atenţie cotineața de păsări şi coteţul 
porcului. Ca o noutate importantă, a fost cultivarea legumelor în 
solarii, unii dintre săteni realizând venituri din puținul pământ de 
care dispuneau. 
 

3.- CURTEA, DIN PERIOADA POST-COMUNISTĂ 
 

În această perioadă curţile s-au diversificat foarte mult. 
Compartimentările lor, gardurile zidite sau din profile metalice, dau 
faţa frumoasă a multor gospodării. 

Prin introducerea apei curente, secetele sunt mult ameliorate 
în curţile oamenilor. Mulţi gospodari ai satului şi-au asigurat trei 
surse de apă: fântâni adânci, cu roată; pompe de adâncime (25–30 
m); apă curentă, asigurată pentru toată comuna din puțuri de mare 
adâncime. 

Grăitoare sunt imaginile de mai jos: 
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E.- ALIMENTAȚIA 
    

1.- ALIMENTAȚIA ÎN VEACUL AL XIX – LEA 
 
  Ce mâncau ţăranii români în secolul XIX: „Preferă să le moară 
copiii decât să-i spurce în post cu lapte sau ouă. Moartea e mai 
miloasă decât dogmele bisericeşti”  
 

  
 

Ţăranii din secolul XIX respectau cu strictețe posturile.   

Ţăranul român din secolul XIX ţinea post mai bine de  
jumătate din an, hrănindu-se cu mămăligă în toate combinațiile 
posibile: cu ceapă, cu praz, cu murături, cu varză acră, cu usturoi, 
cu prune. Regimul vegetarian, complet inadecvat, era şi mai sever 
din cauza „dogmelor religioase nemiloase', susţin medicii citați în 
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lucrarea „România Medicilor”, a istoricului clujean Constantin 
Bărbulescu.  
ŞTIRI PE ACEEAŞI TEMĂ: Ţăranii români din secolul al XIX-lea: violul 
şi incestul erau foarte ... „Hrana ţăranilor este sobră, neîngrijită şi 
neregulată, căci constă mai mult în mămăligă făcută din făină de 
porumb, pe care o întrebuințează ca pâine, iar în zilele de post, 
numai cu sare, cu ceapă sau cu usturoi. Uneori gătesc şi bucate 
făcute cu diverse ierburi, numai cu apă şi puţină făină sau din 
ciuperci şi fructe sălbatice adunate din vreme şi uscate; mai rar 
gătesc fasole bob sau varză acră.  

Cu acest sobru şi sărăcăcios nutriment trăiesc două din trei 
părți ale anului, încât trupurile lor robuste slăbesc, iar cele debile şi 
copiii cad la boli gastrice.  

În restul timpului, numai trei luni de dulce mănâncă ceva mai 
mult: lapte acru, brânză vârtoasă, ouă şi peşte, mai ales sărat, care 
le place mult; foarte rar carne, pe care o gătesc simplu de tot, 
numai cu apă şi puţină ceapă ori friptă. Băutura lor la masă este 
numai apa curată, dar pe când se duc la câmp sau alte lucrări unii 
beau puţină ţuică”, scrie la 1830 medicul Constantin Caracas, primul 
care a sintetizat obiceiurile alimentare ale ţăranilor din secolul al 
XIX-lea.   Este unul dintre textele despre viaţa ţăranului român 
apărute în cartea istoricului şi etnografului clujean Constantin 
Bărbulescu -  „România Medicilor. Medici, ţărani şi igienă rurală în 
România de la 1860 la 1910”, apărută la Editura Humanitas. Cartea 
cuprinde mărturiile unor medici despre mai multe aspecte ale vieţii 
ţăranilor: igienă, locuință, nutriție, alcool.  „Mai jumătate din zilele 
anului, românul postește; Şi ce post? Legume fierte şi mămăligă: 
un regim vegetal în adins comandat pentru a slăbi puterile, a 
mortifica corpul! Câți inși postesc mâncând numai mămăligă cu 
ceapă, oţet cu mujdei, adică oţet în care s-a pisat usturoi! 
Castraveții acri şi varza murată în sare joacă un rol însemnat în 
mâncarea de post a omului muncitor” Ion Ionescu de la Brad, medic 
român din secolul XIX. 

 Ceapă cu mămăligă, praz cu mămăligă, usturoi cu 
mămăligă... Doctorul Manolescu susține, în 1895: „A mânca ceapă 
cu mămăligă, sau praz cu mămăligă, sau murături cu mămăligă, 
sau varză acră cu mămăligă, sau usturoi cu mămăligă, sau terci de 
mămăligă, sau castravete verde cu mămăligă, sau prune (chiseliță) 
cu mămăligă, sau lăstari de viţă şi aguridă cu mămăligă etc. 
Exemple ce se văd des şi în toate regiunile ţării este a mânca după 
un sistem vegetarian sărac şi prin urmare a se asemăna cu un 
ierbivor ce se hrănește cu vegetale tocate, măcinate sau fierte”.      
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„Din cauza regimului ce-l duce 
acum, unit abuzului de ierburi şi 
poame necoapte şi de rea 
calitate, rezultă o influență tristă 
asupra fizicului şi moralului său 
precum şi asupra progeniturii 
sale. Aceasta dar este cauza slă-
biciunii, morbidității, mortalității 
şi mai ales a puținei rezistențe la 
muncă şi chiar a  

lenei sale involuntare”, scrie C.I. Istrati în 1880.    
Dar şi când mănâncă de dulce, el tot mai mult postește în 

înțelesul popoarelor occidentale; căci el mănâncă ouă, lapte şi 
brânză. Cu un ou muncitorul nostru face un prânz! Carne mănâncă 
rar şi când mănâncă atunci primă-vara este de miel, toamna de 
vacă şi iarna de porc. Obişnuit, carnea o mănâncă 
sub formă de pastramă, adică zvântată de toate sucurile ei şi 
uscată” (1868).   
 
Ţăranii posteau mai bine de jumătate de an  

Medicii susţin că postul are efecte profund negative asupra 
sănătăţii ţăranilor. Perioadele de post sunt prea numeroase: postul 
Crăciunului, postul Paştilor, postul Sfântului Petru, postul Sfintei 
Marii, la care se adaugă toate miercurile şi vinerile, iar uneori şi 
fiecare zi de luni a săptămânii. Numărul zilelor de post ajunge până 
la 225, conform doctorului A. Urbeanu.  

De asemenea, perioadele în care se ţine post nu sunt corelate 
cu muncile agricole. „În loc ca primăvara, când, slăbit din iarnă, 
trebuie să înceapă o muncă excesivă de şapte-opt luni de zile, în loc 
de a căuta să-şi aleagă în alimentaţie substanțe echivalente fânului 
sau orzului ce îl dă calului său, el din contră se supune unui regim 
de paie, de substanţe cu totul nehrănitoare, în timp de 7 
săptămâni!”, spune medicul C.I.  Istrati în 1880. În schimb, în 
perioada Crăciunului, când ţăranul nu muncește, se bucură de cel 
mai bogat regim în substanţe hrănitoare.   

*  Focul în timpurile trecute se făceau cu ciocani de porumb 
şi de floarea soarelui şi cu târtanii care erau rostogoliți de vânt şi se 
opreau în marginea satului. Se mai făcea foc cu tizic (bălegar de oi, 
frământat cu paie, se făceau bucăți plate şi se lăsa la soare să se 
usuce). Se făcea foc şi cu paie, cu viţă de vie rezultată din curăţarea 
viei, etc. 
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2.- ALIMENTAȚIA ÎN PERIOADA 1900–1940 
Putem spune că era o alimentaţie „primitivă”, dacă aşa poate 

fi numită alimentaţia sănătoasă, ecologică. Pe acele vremuri nu erau 
aplicate chimicale de vreun fel şi nici nu au fost atâți dăunători ca 
în zilele de astăzi. Alimentele de bază erau: carnea (pasăre, vită, 
porc, oaie, peşte), produsele lactate, dar mai la loc de cinste erau 
legumele (fasolea, varza, roşiile, vinete, ardeii, ceapa), dar şi 
fructele: pepenii, strugurii, prunele, zarzărele, corcoduşele, etc. 
Peștele se găsea la prăvăliile din sat (hamsii foarte sărate), dar unii 
oameni reușeau să prindă peşte pe apa Buzăului. Apa era foarte 
limpede şi trecea prin apropiere de sat. Râul curgea pe mai multe 
fire de apă şi prin anumite locuri se putea da cu năvodul, sau se 
făcea o îngustare a cursului apei şi peștii erau mânați să treacă pe 
acolo, unde cădeau în plasă. Oamenii care aveau bani mergeau de 
cumpărau peşte de la Jirlău. 

    - Vara era un anumit fel de alimentaţie. Grădinile musteau 
de legume şi vacile erau binevoitoare donatoare de lapte. Vara, 
multe mese aveau ca meniu doar brânză şi roşii.  La loc de cinste 
se afla şi tocănița de vinete, cu ardei copţi. Spre sfârşitul verii 
apăreau pepenii, care deveneau şi mâncare şi fruct. Pentru mâncare 
erau mai solicitați pepenii galbeni, căci erau mai consistenţi. 
Mămăliga era mai tot timpul la ea acasă, era bună şi cu pepeni, cu 
struguri, cu roşii. Până la recoltatul grâului, toate alimentele aveau 
mămăliga ca aliat. Când se cocea grâul, era improvizat, în curte, un 
cuptor, cu un aspect cam extraterestru, sub formă de iglu (adăpost 
mic, semisferic), din cărămidă, dar lutuit bine să nu iasă fumul prin 
el. Se făcea un foc, susţinut bine cu paie de grâu. Se curăţa vatra, 
era introdusă coca (bine dospită), se punea un capac şi se lutuia 
bine să nu se piardă din căldură. La momentul potrivit, ştiut bine de 
gospodină, era deschis cuptorul şi să te ții vere, ce miros îmbietor 
şi ce frumuseţe de pâini ieşeau. La prima coacere, gospodina rupea 
în două pâinicile fierbinți şi dădea la ai casei să savureze cele mai 
minunate clipe gastronomice. Lua, apoi, mai multe pâini şi pleca în 
vecini, să facă împărţanie, ca un fel de sărbătoare a pâinii, dar şi ca 
mulţumire înălțată lui Dumnezeu, pentru recoltă şi ca o rugăciune, 
ca anul următor să fie, măcar, tot aşa de rodnic. În zile mai speciale 
se tăia câte un  pui de găină şi din el se făcea o ciorbă, ca la mama 
acasă şi tocăniță specială, cam aşa cum povestea, apetisant, Mark 
Twain, în Aventurile lui Tom Sawyer (dacă îmi aduc bine aminte). 
Dintre bunătățile verii mai putem vorbi de porumbul fiert sau copt, 
de ciorba de fasole acrită cu corcoduşe sau cu aguridă (struguri 
cruzi), de chiseliță (un compot din prune verzi sau coapte) şi or fi 
fost şi altele, pe care vă invit să vi le amintiți. Ţăranul și copiii lui, 
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când mergeau la câmp, nu prea puneau accent pe mâncare gătită. 
Poate că-şi luau o ciorbă de fasole şi o mâncare de cartofi, dar se 
bazau mai mult pe natură. Coceau câţiva ştiuleţi de porumb, sau 
aveau pepenii şi strugurii. Pe ei nu-i deranjau că trebuiau să o ia de 
multe ori „la fugă” prin porumb, pentru a-şi găsi loc de „cugetare”. 
Totul se repara de la sine, căci munca asiduă, nu-i dădea burții prea 
mult timp de „distracţie” 

Toamna, mâncarea avea alte „dimensiuni” gastronomice, 
căci era sezonul cel mai bogat al anului. Recoltele erau în hambare, 
vinul era în „formă” cam de pe la jumătatea lunii septembrie. Cel 
mai frumos era atunci când, oamenii gospodari îşi făceau mustul de 
struguri şi alături de must se preocupau şi de o pastramă de 
oaie/berbec sau de capră/țap. Pastrama se prepara, în stil ţărănesc, 
punând la baiț bucăți de carne şi întinzându-le la aer să se usuce. 
Mare luptă era cu muștele, care roiau în jurul ei. După uscare se 
consuma zilnic, după „pofta  inimii”. De fiecare dată se făcea focul 
cu ciocălăi, se punea grătarul pe jar (afară în curte) şi „să te ții 
Pârleo”, câți nebuni se băteau la gura alor casei, când se puneau pe 
masă: mămăliguţă cu pastramă friptă şi cu must. Nu prea mulţi 
înboieriţi de azi au asemenea plăceri. Ei nu prea mai ştiu ce-s 
plăcerile, căci la ei totul e nivelat. Nu poţi să-ţi dai seama de o 
plăcere atunci când nu ai cu ce s-o compari. Tot toamna, când se 
organizau clăcile, pentru deşfăcat porumb, tradiția avea în vedere 
ca, până noaptea târziu să fie îmbinate: munca, mâncarea şi 
băutura, peste care tronau: voia bună, cântecele şi glumele. Dintre 
mâncărurile oferite de gazde la clacă, amintim: grăunţe fierte sau 
coapte, floricele de porumb, gogoși, iar ca băutură de bază era vinul 
casei. 

     Iarna, era mai puţin uşoară la început, căci ţăranii, în 
majoritatea lor, erau foarte credincioşi şi ţineau, cu ambiție, de 
postul Crăciunului. Fasolea, varza şi cartofii, erau alimentele de 
bază, însoțite mai tot timpul de murături sau ceapă, după caz. 
Mămăliga avea de asemeni un loc principal, dar se făceau şi turte 
din făină de grâu, coapte pe plită (erau mai uşor de făcut decât 
pâinea la cuptor şi erau, chiar, mai gustoase). În perioada postului, 
aveau gospodarii şi fructe: pepeni, puşi la conservat în grâu şi 
struguri stafidiți în podul casei.  

 
3.- ALIMENTAȚIA  ÎNTRE 1940–1962 

 
Se poate vorbi şi aici de trei perioade: 1940–1946;  1946–

1950 şi 1950-1962, dar  toate aceste perioade s-au caracterizat 
printr-o scădere marcantă a nivelului de alimentaţie. Aproape că 
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nu-mi vine să scriu despre ea, ci mai mult mă îndeamnă să o redau 
prin lacrimi de durere, căci am trăit-o şi m-a marcat pentru tot 
restul vieţii. Sunt nevoit să pun în faţa nepoţilor noştri acea 
dureroasă perioadă, pentru a conștientiza  vremurile şi educațiile 
care au marcat generații de generații şi pentru care le cerem să 
primească cu dragoste şi grijă tot ce le-am putut şi cele vom mai 
putea oferi. 

În prima dintre aceste trei perioade, câteva cauze au generat 
foamete:  

 Pregătirile de război şi desfășurarea lui: au fost impuse 
donații mari pentru armată; mulţi bărbaţi ai satului au făcut ani grei 
de concentrare, au participat la front şi unii dintre ei au fost daţi 
dispăruți. În urma lor au rămas multe văduve, care aveau  2-3 copii 
de întreţinut; în anii  '45–'46 ai veacului XX războiul s-a mutat la 
noi în ţară şi mare pârjol s-a abătut asupra oamenilor, că vorba aia 
„cine  a trăit războiul, nu-l va uita niciodată, iar cine nu l-a  trăit să 
nu şi-l dorească!”; ruşii au pus stăpânire pe ţară şi au fost precum 
invaziile imense de lăcuste, 
prăduind pădurile, rezervele de alimente, petrolul, aurul.  

 Este lesne de înţeles că în acea perioadă alimentaţia a fost 
la „pământ”. Se consuma  din rezerve păstrate cu grijă la  
locuri ascunse (prin poduri, prin beciuri sau chiar în pământ.) 
Carnea era foarte puţină. Ouăle şi brânza, de asemeni, se găseau 
cu greu. Se mai găseau legume şi fructe, căci pe astea nu le puteau 
lua înainte de rodire. Prunele nu mai ajungeau să se coacă, căci 
erau mâncate de copii, imediat ce ieşeau din floare. 

A doua perioadă a fost cea mai dureroasă. Seceta din anii 
1946–1947, au condus la situații dramatice. Alimentaţia era sub 
orice nivel:  borș fiert (gol), cu mămăligă de orz; rădăcini de plante 
comestibile. Unii mai aveau câte o găină, care se oua şi o vacă care 
se chinuia să dea câte un pic de lapte, căci nici furaje nu mai erau 
(după secetă). A plecat lumea cu trenul foamei, prin Vlașca şi au 
adus „te miri ce” mălai, dar au adus şi păduchii, ploșnițele şi tifosul. 
Unii au murit de tifos, sau au rămas cu sechele. Vecinul nostru, frate 
prin adopţie cu tăticu, Vasile Luntraru (tata Vasile, cum îi spuneam), 
a zăcut la pat şi toţi ai casei stăteau izolaţi, iar mămica le ducea 
câte un blid cu mâncare, prin fereastra casei, din  „bruma” ce o 
avea. S-a stins atunci tata Vasile şi a rămas nevasta lui cu cinci fete 
(între 2  şi 18 ani). Am văzut cum erau la masa de prânz şi după un 
borș gol cu mămăligă de orz, au pus într-o strachină un ou fiert 
moale şi au început să întingă toate în el, vorba vine, că, de fapt 
numai fata cea mică întingea în ou, celelalte întingeau pe lângă. 
Mămica mergea cu ziua la familia Dumitrescu, din Stănceşti, 
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învăţători şi oameni cu stare, care mai aveau ceva rezerve de hrană. 
Se întorcea seara acasă şi ne simţeam ca puii de vrabie, cu ciocul 
căscat. Ne aducea câte un pic de lapte (cam ½ litru, un pic de 
brânză, o bucată de pepene şi ne spunea: „Mâncați încet, mamă, că 
numai aşa o să vă săturați!” Chiar dacă am mai spus de întâmplarea 
asta, o repet, căci trebuie bine luată în seamă de către urmașii 
noştri. Bomboana de pe tortul durerii a fost iarna dintre anii 1948-
1949.  Ajutoarele americane, venite prin anul 1948, au constat în 
pesmeți, din pâine uscată şi îmbrăcăminte din donații. Slabe 
ajutoare au ajuns în satul nostru. Probabil că or fi fost mai 
consistente, dar s-au evaporat pe la capitală, apoi la oraşe şi la 
comune. Alimentele au fost gestionate de Ion R Ion (Cosoroabă), 
iar mămica a devenit bucătăreasă, dar ce bucătărie putea fi aia la 
care se prepara doar câte un cazan mare de supă întinsă în care 
pluteau câţiva pesmeți. Avea un gust a chimion (probabil că 
pesmeții erau trataţi şi cu aşa ceva, pentru a alina durerile de 
burtă). Au început împrumuturile la bancă şi au fost cumpărate vaci, 
astfel că la începutul anului 1950 se mai puteau pune pe masă şi 
lapte sau caş de vacă. Mă doare sufletul să descriu în continuare 
despre acele vremuri, aşa că voi trece la următoarea perioadă. 

A treia perioadă, 1950–1962, a decurs ceva mai bine. 
Lucrurile s-au mai aşezat, câmpul a rodit, statul a cartelat 
alimentele de bază. Alimente erau, dar puţine, căci cotele puse de 
stat erau atât de mari că omului îi rămânea atât cât să se uite „ca 
milogul în traistă”. Cum – necum, era cât să se supra-viețuiască şi 
oamenii, aşa cum îi vorba la români, îşi ziceau: „Ferească 
Dumnezeu de mai rău!” 
Tacâmurile şi vesela: cam până prin 1960 constau în:  
Tacâmuri: lingura de lemn şi furculița de lemn, de diferite mărimi; 
polonicul de lemn; făcălețul de lemn, pentru învârtit la mămăligă; 
sucitorul, pentru întins coca la făcutul turtelor şi al plăcintelor; 
Vesela: străchini, de diferite dimensiuni, oale şi ulcele, de diferite 
dimensiuni; coferele de apă şi vin; bărdaca....  
 

Masa de Crăciun 
        La apropierea Crăciunului era freamăt mare în case şi în 
poftele copiilor, care abia așteptau pomana porcului (după tăierea 
porcului, se puneau într-un ceaun, bucățele de carne din porcul abia 
tăiat, şi erau fierte în propria grăsime. Se mânca şi câte un pic de 
șoric, înainte de pomana în cauză, dar când toţi ai casei şi 
măcelarul, se aşezau la acea masă, vai Doamne, se mânca, cu atâta 
poftă, alături de câte o „tescovină‟, încât nu se mai ţinea cont că 
sunt unși de grăsime şi pe mâini şi la gură.  
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     Apoi, porcul era tranșat şi din el se făceau toate produsele 
specifice: caltaboşi, cârnaţi, tobă, slănină. Carnea era triată şi pusă 
la baiț într-o copaie din lemn (albie). Acolo stătea până se găta, prin 
grătarele zilnice.  

Masa de Crăciun era încărcată cu tot felul de „legume” de 
porc (avea cineva o vorbă: „eu sunt vegetarian, dar dintre toate 
legumele cel mai mult îmi place carnea de porc”).  

Pe masa de crăciun erau servite: o ciorbă de purcel (peste 
care adesea se sărea), caltaboș, sărmăluțe „mamă, mamă!”, grătar 
de carne şi cârnaţi. Ca desert, veneau cozonacii şi plăcintele. 
Majoritatea gospodarilor conserva carnea de porc să ţină, chiar, şi 
până în vara următoare, pentru a se hrăni mai bine în timpul 
eforturilor depuse cu muncile agricole. Se topea untura, și în ea 
erau prăjite bucăți de carne şi cârnaţi. Carnea şi cârnaţii se puneau 
în borcane şi se turna untură încinsă, până la umplerea borcanelor. 
Borcanele erau duse în cămara rece, sau în beci (dacă exista) şi 
ţineau la „nemurire”  

Deserturile, cel mai des consumate pe timpul iernii erau 
gogoşile, scovergile (Scoverga  - turtă sub formă de romb, care era 
tăiată la mijloc şi prin acea tăietură se introducea unul din capete şi 
apoi era îndreptat spre locul inițial. Coca era cu gust de cozonac.), 
brânzoaicele (gogoși umplute cu brânză), dovleac la cuptor, sfeclă 
de zahăr, coaptă, etc. 

Fructele, în perioada de iarnă erau mai puţine, dar erau 
folosiţi „înlocuitori”: floricele de porumb, grăunţe fierte, seminţe de 
floarea soarelui, seminţe de dovleac.   

Principalele băuturi erau: vinul şi țuica-tescovină. Unii 
oameni beau mai ponderat şi aveau băuturi de vânzare. Erau chiar 
unele cârciumi, cu producţie proprie de băuturi: la Mihai Pandele, la 
Ion R Ion (Cosoroabă), la Costică Tăbăcaru, la Neculai Bratosin şi 
alţii. Altă situaţie se petrecea cu cei cărora le plăcea, mult, băutura: 
unii îşi beau vinul, în loc de apă, până-l terminau, alţii continuau cu 
băutura şi după ce o terminau pe a lor, mergând la crâșme. Ţuica 
se „topea” mai ales pe ger, că nu era om în sat, căruia să nu-i placă 
o ţuică fiartă. Chiar şi femeile savurau câte o țuiculiță fiartă, 
îndulcită cu zahăr. Ţuică aceea, dacă era băută cu măsura, avea 
calităţi de medicament împotriva răcelilor. 

Primăvara era mai săracă în alimentaţie, mai ales pentru cei 
care nu-şi dozau resursele şi pentru că postul Paştilor era lung şi 
trebuia ţinut cu credinţă. Avea şi postul ăsta un rol important pentru 
sănătate, pentru curățirea organismului de încărcarea corpului cu 
nutrimente excedentari şi cu toxinele produse de aceştia. Toate 
funcțiile organismului se înviorau primăvara. Erau şi în această 
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perioadă alimente de bază importante: laptele de vacă, ouăle 
(găinile se ouau mai cu „tragere de inimă”), carnea de miel şi altele. 
Ca şi în postul de Crăciun, în postul Paştilor, ca alimente de bază 
erau: fasolea, cartofii, varza murată. Ca noutăți apăreau: urzicile, 
ștevia.  

  Unele frustrări privind consumul de alimente interzise în 
post, aveau farmecul lor, creând emoțiile așteptării sărbătorilor de 
Paşti, când, de pe mesele gospodarilor nu lipseau: ouăle, 
sărmăluţele, fripturile (de miel şi de pasăre), pasca, cozonacul.  
 Toate erau pregătite cu mare grijă, gospodinele întrecându-
se în a face cele mai gustoase mâncăruri. 
 

4.- ALIMENTAȚIA  ÎNTRE 1962–1990 
 

La începutul acestei perioade a venit din nou un declin, 
privind alimentaţia, deoarece lumea a fost obligată să intre la 
colectivă şi oamenii cei mai gospodari sufereau cel mai mult, că li 
se luau toate animalele şi atelajele şi li se lăsa doar ograda şi 0,5 
ha în câmp. Munca la colectiv a adus oarecare prosperitate în sat, 
mai ales că oamenii de unde lucrau, nu veneau acasă cu mâna 
goală, ci cu legume, porumb, fasole, roșii, ardei, ceapă, castraveți 
....  

Cei mai bogați ani au fost între 1970–1980, după care a 
început iar recesiunea, căci colectivul era pe panta falimentării, fie 
din cauza furturilor, fie din cauza proastei gospodăriri.  

A început practicarea mitei agricole, către toate forurile 
superioare. 

Oricum alimentaţia s-a îmbunătățit mult, căci gospodarii 
aveau drepturi de a ţine animale, de a-şi construi solarii.  

Pe măsură ce s-au îmbunătățit tehnologiile, a crescut şi 
poluarea alimentelor, căci se foloseau: îngrăşăminte chimice, 
insecticide, erbicide. Au apărut gândacii de Colorado şi erau 
combătuți cu DDT (pulbere care a fost interzisă mai târziu ca foarte 
toxică). Astfel şi la ţară, au pătruns produsele alimentare 
neecologice. Cei care se fereau de a trata cu insecticide, aveau 
produse ecologice, dar dijmuite de insecte și de boși ale plantelor. 
 

5.- ALIMENTAȚIA ÎN PERIOADA  
POST – COMUNISTĂ 

 
  Alimentaţia s-a diversificat, căci piețele au adus produse din 
import, de toate „neamurile”. Alimentele din import apar mai 
apetisante, căci sunt tare arătoase şi gustoase. Ce păcat că lumea 
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se lasă înșelată, precum Adam când i s-a oferit mărul.  Chiar dacă 
este o bogăție de alimente, lumea nu poate să cumpere cu 
îndestulare din lipsa banilor. Vorba ceea: „în timpul comunismului 
aveai cu ce, dar nu aveai ce să cumperi, iar acum, ai ce, dar n-ai cu 
ce”. Poate că e mai bine căci lumea trebuie să-şi dezvolte producţia 
proprie, oricum mai ecologică. 

Au fost vremuri bune sau rele, dar aproape tot timpul s-a 
găsit ţinut în cămară, un „pahar” de vin şi unul de tescovină, pentru 
suflețelul lui şi pentru a trece mai uşor peste greutăţi şi necazuri.  

Satul se află în zonă de stepă şi secetele sunt tot mai mari, 
dar  gospodarii satului s-au adaptat, asigurându-se cu surse de apă 
pentru irigarea grădinilor şi solariilor, iar plantele din câmp, chinuite 
cum sunt, tot le asigură cele necesare pentru trai. Oamenii ştiu să-
şi păstreze rezerve pentru anii grei care ar putea urma, căci i-au 
învăţat secetele şi foametea. 

Ar fi mult de vorbit pe tema alimentaţiei şi nivelului de trai, 
dar spațiul şi timpul nu-mi permit o extensie prea mare, aşa că vor 
rămâne anumite aspecte la nivelul amintirilor personale, sau a 
povestirilor înaintașilor şi nu în ultimul rând la nivelul imaginației 
fiecăruia. 

F.- FACILITĂŢI 
 

De-a lungul timpului au fost create multe facilităţi pentru sat 
şi gospodarii lui. Oricine poate aprecia dimensiunile realizărilor 
respective, numai dacă le nominalizăm. E drept că unele facilităţi 
create în perioada comunistă, au fost devorate, după 1990, în 
numele unei democrații prost înțelese. Au apucat fiecare câte o 
ciozvârtă din acea bogăție comună. Așa au dispărut grajdurile 
colectivei, așa au dispărut irigațiile și altele... 
Facilitățile din perioada comunistă au fost: 
Crearea unui sistem de irigaţii performant, care reușea să  
combată seceta aproape în totalitate, atât în extravilan cât şi în 
intravilan. După 1990, nu a mai rămas urmă de irigație şi seceta a 
pus tot mai mult stăpânire pe sat. Canalul de irigat şi cel de 
deversat, arată jalnic, pline de buruieni şi ca un teren agricol 
pierdut, destul de mare; 

 Fertilizarea terenurilor de pe valea Buzăului şi dezvoltarea  
unor ferme legumicole valoroase. După 1990, terenurile au fost 
concesionate pe termen lung unor afaceriști străini de sat. De cine 
şi de ce au fost înstrăinate, nu mai interesează pe nimeni. Cine să 
apere interesele sătenilor?; 

 Lotizarea pe tipuri de culturi, pentru a se aplica mai facil  
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lucrările agricole. Se pare că această facilitate a fost păstrată, prin 
punerea în posesie pe loturi, astfel încât să nu fie amestecate prea 
mult culturile (spre ex: Lot de porumb pentru tot satul, lot de 
floarea soarelui, lot de grâu, lot de plante furajere, lot de vie). 
Rotația culturilor se face ţinându-se cont de loturile respective de 
teren, lot de vie). Am înţeles că satul Dâmbroca este unic în comună 
care a aplicat acest sistem de punere în posesie, ceea ce este de 
lăudat; 

 Introducerea curentului electric în 1968, a uşurat mult viaţa în 
gospodării, eliminându-se lumina slabă a lămpii şi a felinarului şi 
creând posibilitatea de mecanizare a unor activităţi;  

 
Stadiul de electrificare în 1968 

 
Evoluţia electrificării în satul Dâmbroca 

 
 
  Ulițele satului au fost de multe ori balastate şi compactate,  
iar şanţurile, florile şi prunii de pe ulițe, dădeau o aură de bună 
gospodărire a satului. Un mare merit trebuie atribuit tatălui meu, 
Neculai Iordache pentru că a inițiat aceste plantări și a insistat la 
fiecare „poartă” să se conformeze.  
 Şoseaua care trece prin sat a fost asfaltată şi întreținută de 
câte ori a fost nevoie. Şi astăzi şoseaua, ulițele, prunii, arată bine, 
dar fasonul li-l strică şanţurile, care de fapt nu mai sunt făcute şi 
întreținute, cât şi lipsa florilor de pe lângă garduri; 

 Dezvoltarea şcolii în câteva etape; 
 Repararea bisericii după cutremure; 

 

Facilitățile din perioada post-comunistă sunt: 
 În ultimul timp au fost create facilităţi de importanţă vitală 

pentru sat, meritele revenind în mare măsură primarului din 
perioada 1994-2012, doamna ing. Adina Bădescu, fiica Pr. Emil 
Stanciu, cel care a păstorit cca 30 ani la biserica satului și primarului 
de după 2012, dr. Sorin Tănase. 
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 1994–1995, s-a introdus iluminatul public, 
 1996– telefonie  cu fibră optică, 
 2001– modernizarea şcolii la nivelul cerințelor moderne. 
 1996– 2000, au fost refăcute drumurile: balastare, compac- 

tare, nivelare, întreţinere, 
 2009– a fost dată în funcțiune grădiniţa, cu un local la  

nivelul cerințelor Comunității Europene,   
 2010– cea mai vitală facilitate – introducerea apei curente,  

atât de necesară gospodarilor, mai ales pe timp de secetă. 
După 2012 (Domnul Primar Dr. Sorin Tănase) 
 „Am  prins o perioadă slabă, referitor la proiectele europene, 
că în periada în care am devenit primar nu erau asemenea proiecte 
pe piață, măsurile astea nu erau funcționale.    
      A trebuit să căutăm soluții, să depunem documentații de 
proiecte la Ministerul Dezvoltării, prin Proiectul Național de 
Dezvoltare Locală. S-a beneficiat de un proiect de canalizare, 
proiect amplu, important, care asigură colectarea și epurarea apelor 
uzate din comuna Săgeata;  

 O extindere a sistemului de alimentare cu apă potabilă pe 
satele: Găvănești, Movilița și Banița;  

  Canalizarea este un sistem integrat, și sper că va fi funcțional 
din vara acestui an. Deci, toate satele comunei vor beneficia de 
acest serviciu. 

 A mai fost prins un proiect,  de modernizare a Căminului 
Cultural din satul Săgeata. A fost consolidată clădirea și 
modernizată. Finanțarea s-a făcut cu bani de la Compania Națională 
de Investiții 
 Au fost așteptări la proiectele depuse când s-a deschis 
sesiunea pe fonduri europene prin PNDR, privind modernizarea 
drumurilor prin asfaltare, dar din cauza faptului că, comuna are un 
număr mai redus de locuitori și se află în continuă scădere, cât și 
datorită faptului că distanța de la orașul Buzău e mai mare decât în 
cazul altor comune, punctajul acordat a fost afectat. Afectarea a 
fost, în primul rând, datorită numărului de locuitori. Contează și 
utilitatea drumurilor. Sunt condiții specifice, spre ex: dacă drumurile 
locale se intersectează cu un drum național, se dă un punctaj mai 
mare, sau dacă dacă e un drum comunal, și nu se află un drum 
comunal băgat la modernizare se punctează în plus.  
 Alte comune au fost punctate mai bine și comuna Săgeata nu 
a reușit să prindă acel proiect pentru drumuri. 
 S-a depus și prin BNDL, și nici aici nu a fost prins proiectul, 
 Acum se lucrează la un proiect mai mare în care au fost 
cuprinse ambele proiecte: cel cuprins prin proiecte europene și cel 
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depus la BNDL, cu care încercăm prinderea finanțării prin Fondul de 
Dezvoltare. 
  Sunt firme specializate, care întocmesc proiecte, firme din 
Buzău și alte orașe din țară. Contează șansele avute, în funcție de 
cerințele menționate mai sus. E important acest aspect pentru a nu 
se rămâne cu dosare prin primărie, cu documentații. Din partea 
Primăriei sunt persoane care colaborează cu firmele de proiectare. 
Sunt proiecte complexe care se realizează într-un timp scurt sau 
lung în funcție de câți angajați avem, cu specific pe proiectele 
respective. De vină nu este firma care face proiectul, pentru că 
Primăria totdeauna prevede clauze în contracte, ca să nu fie cheltuiți 
bani decât în cazul deschiderii finanțării. Dacă se cheltuie banii pe 
documentație și proiectele ajung la arhivă, se înregistrează pierderi 
importante 
 Ca proiecte despre care, zic eu, au fost implementate cu 
succes, și nu foarte mari, dar din fonduri proprii, de la bugetul local:  

 Am reușit în anii aceștia, să terminăm modernizarea 
grădiniței de la Săgeata, care începuse cu ceva ani în urmă și se 
blocase (vreo 2-3 ani a rămas nefuncțională), a fost amenajată și 
curtea grădiniței anul acesta și sperăm să facem un loc de joacă 
pentru copii, am pus gazon. E o curte care arată foarte bine.  

 La Dâmbroca a fost o asfaltare care s-a făcut cu bani din 
bugetul local, prin economii din alte sectoare și am reușit să facem 
o asfaltare pe o uliță din satul Dâmbroca. Nu a fost aleasă 
întâmplător acea uliță, ci ținându-se cont de amplasarea celor trei 
instituții: biserica, școala, grădinița. Era deja băgată conducta de 
canalizare și aveam cămin pe stânga și pe dreapta, ceea ce ne-a 
permis și nu ne-a deranjat ca, cumva, să avem probleme care să 
ne încurce asfaltarea. Strada arată încă foarte bine după 3 ani de 
zile. Cu timpul sperăm să modernizăm și alte străzi și s-o reparăm 
și pe aceasta când va fi nevoie. 

 La Săgeata s-a construit Casă Praznicală, cu capelă.  
 Sunt realizări, dar sunt și lucruri pe care nu am putut să le 
cuprind în totalitate 

 La Banița, deja, pentru nevoile lor,  de evenimente, de 
satisfacerea unor cerințe legate de praznice, pomeni, etc, am 
amenajat o sală praznicală (cu sală de mese, bucătărie) în școala 
din Banița, care nu mai e funcțională, din lipsa elevilor.  

 În altă sală de clasă am amenajat un punct sanitar, modern. 
 Avem puncte sanitare la: Banița, Găvănești (anul acesta 

vrem să modernizăm o clădire pe care am preluat-o de vreo 2 ani 
și vreau să o mut în zona centrală, s-o modernizăm  ca medicii să 
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meargă să consulte pacienții în condiții normale de igienă), Beilic, 
Dâmbroca. 

 La Săgeata, în anii 2012-2013, a fost modernizat dispensarul 
comunal, asigurându-se condiții optime pentru efectuarea actului 
medical. 
Printre proiectele prioritare de viitor: 
  Într-o activitate normală prioritatea ar fi  dezvoltarea 
comunei cu proiecte, implicit, pe fonduri europene, dar și pe fonduri 
proprii. 

 Începând de anul acesta, cred că într-o lună vor începe 
lucrările de consolidare, modernizare, extindere la școala din 
Săgeata. E un proiect amplu, va fi transformată, total, clădirea, va 
fi consolidată și pregătită pentru cel puțin 50 de ani de aici înainte, 
pentru a fi preluată activitatea școlară în condiții deosebite. Ne-am 
dori să fie săli de clasă suficiente, suficient de mari, să avem 
posibilitatea de a amenaja unele laboratoare, specifice pentru 
activitățile didactice. 

 La Dâmbroca avem un proiect de consolidare, modernizare și 
extindere a școlii, care va intra în aplicație tot de anul acesta. Nu e 
de amploarea celei de la Săgeata, dar vor fi schimbate uși, geamuri, 
acoperișul, se va introduce centrală. 

 La Săgeata se va construi un Centru Medical, în curtea 
dispensarului, dispensar care a fost modernizat tot în mandatul 
meu, prin 2012-2013, a fost adus la standardele, cred eu, europene 
și vom face o clădire acolo în care încercăm să aducem medici 
specialiști. Chiar dacă vin o dată pe săptămână sau mai rar un pic, 
dar să poată beneficia locuitorii din comuna noastră de servicii 
medicale mai ample, mai complexe. 

 Unul dintre proiectele prioritare este cel cu asfaltarea. Am 
introdus străzi din toate satele comunei Săgeata, cu un total de 26-
27 de Km., ceea ce va acoperi mare parte din drumurile comunei. 
Dacă ne ajută bunul Dumnezeu și, cei care sunt la fondul ăsta 
analizează că în această comună nu au fost implementate și nu au 
putut fi atrase fonduri până acum pentru soluționarea acestor 
probleme, sperăm să ne bucurăm și noi de acest proiect. 
        Sunt foarte multe de făcut la nivelul unei localități. 
 
Dorințe sunt mult mai multe:  

 Am făcut niște cereri la Ministerul Dezvoltării, că se vehicula 
că de anul acesta s-ar finanța rețelele de gaze naturale, cu 
extinderea de rețele către populație. Deocamdată s-a primit 
răspuns că nu s-au luat măsuri pentru finanțarea acestora și 
rămâne să așteptăm luarea unor măsuri favorabile. 



188              SĂGEATA – ZBOR PRIN VREMURI – PAGINI MONOGRAFICE 
 

  Serviciul de transport public, de care mulți cetățeni din 
comună au fost nemulțumiți pentru înghesuiala la anumite ore, 
faptul că stau în picioare, iarna e frig în autobuze, ceea ce am 
constatat și personal. Operatorii de transport care au fost până 
acum, probabil și din lipsa banilor și neavând siguranța că vor mai 
avea acel traseu peste 4 ani, sau când se licitează traseul, nu se 
încadrează în condiții mai bune de transport. Încercăm să facem o 
colaborare. Deja am dat o Hotărâre de Consiliu Local, prin care ne-
am asociat cu alte comune și cu Municipiul Buzău, pentru 
dezvoltarea transportului. Suntem în așteptare. Ceea ce a depins 
de noi am făcut, mai departe, domnul primar al Buzăului și ceilalți, 
sper să ne primească și să aducem trans Buzul până la Săgeata, 
adică la ultimul sat din comuna Săgeata; 

 Sunt parcuri de amenajat, locuri de joacă pentru copii. Până 
acum, din lipsa fondurilor, au fost neglijate aceste obiective, au fost 
alte priorități, urgențe, 

  Sistemul de salubritate mai trebuie îmbunătățit. Avem 
serviciu propriu, mașină, acum au fost achiziționate pubele și o să 
le dăm la cetățeni. Sperăm că de anul acesta. 
 Dacă o luăm în ordinea datelor, de la Dâmbroca până la 
Banița, vreau să spun cam ceea ce văd eu că ar trebui  făcut pe 
timp scurt și pe timp lung: 

 Pe Dâmbroca vreau să finalizăm căminul cultural, care va 
avea o sală destinată evenimentelor care se produc în sat: nunți, 
botezuri, praznice, întâlniri cu cetățenii. Sper să aplicăm și ideea de 
a reveni la istorie, când se făceau întâlniri cu cetățenii din comună. 
Vreau să fac un program de genul ăsta. Poate că la anul să fie 
funcțional. 

 Vreau să asfaltez ulițele din satul Dâmbroca, vreau să mă 
ocup de fiecare dintre sate și, încerc să nu creez disproporții. 

 În privința procesării produselor, ceea ce se poate dezvolta 
la noi mai rapid, cam asta ar fi, procesarea produselor agricole, 
cerealelor. Neavând o zonă cu potențial silvic, noi nu putem decât 
cultivarea terenului, zootehnie, apicultură.  
Mai avem multe alte proiecte de împlinit și așteptăm conjuncturi 
favorabile să le punem în aplicare.” 
 
 „Nu există nimic mai nobil şi mai demn de laudă decât doi 
oameni care se îngrijesc împreună de casă ca soţ şi soţie, 
respingându-şi dușmanii şi încântându-şi prietenii.” 
       citat din Homer 
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CAPIT. IV – DEZVOLTAREA 
SOCIO-ECONOMICĂ 

 

CAPIT.IV.1.- VIAŢA SOCIALĂ 
 

1.-PERIOADA DE PÂNĂ ÎN 1940. 
 Viața țăranilor români era precară în perioada interbelică.  

 Tinerii se căsătoreau de la vârste foarte fragede, după care 
începeau să muncească în gospodărie, trăiau în case cu o cameră 
sau două din chirpici sau din nuiele, bulgărite cu lut, în care se 
înghesuiau toți membrii familiei, iar uneori, iarna, mai erau băgate 
şi unele animalele, mai sensibile la frig.  
 Familia şi căsătoria erau adevărate instituţii în mediul rural. 
În general, familia se ocupa din timp să le asigure copiilor câte o 
suprafață de teren pentru a o lucra atunci când se vor așeza la 
casele lor. Rudele apropiate celor căsătoriți îi ajutau să îşi 
construiască o casă nouă.   În casa bătrânească rămânea cel mai 
mic dintre băieţi, care urma să o moștenească, cu obligația de a-i 
întreține pe părinți până la moarte şi de a le face apoi slujbele 
bisericești şi pomenile. În momentul căsătoriei, fetele primeau şi ele 
pământ, dacă familia era înstărită, dar, în general, zestrea lor 
consta din lucruri, care erau necesare la întemeierea noului cămin, 
care se aflau în renumita ladă de zestre.   Vârsta căsătoriei era 
mică. La băieţi ea începea de la 15-16 ani, în timp ce la fete de la 
12-13 ani.  Erau puțini cei rămași necăsătoriți. Dintre aceștia, 
bărbații proveneau din rândul argaților, categorie foarte săracă, iar 
din rândul femeilor făceau parte cele care aveau infirmități fizice.  
Tocmai pentru că instituţia căsătoriei era sacralizată de Biserică, în 
mediul rural concubinajul era  rar.  

 La ţară divorțurile erau mai rare. Femeile văduve nu se mai 
căsătoreau decât în cazuri excepționale, în vreme ce bărbații văduvi 
îşi căutau o nevastă pentru a se ocupa de gospodărie.  
 Uneori, în familiile sărace, fără pământ sau cu pământ puţin, 
bărbaţii erau nevoiţi să-şi părăsească familia săptămâni întregi, ca 
să meargă în târguri îndepărtate pentru a-şi vinde diverse produse 
agricole sau meşteşugăreşti, sau pentru a practica micul negoţ şi 
cărăuşia. De multe ori acest efort lăsa urme. Se îmbolnăveau pe 
drumuri, pentru că mâncau chiar mai prost decât acasă, dormeau 
puţin, de multe ori în căruţă (mai ales cărăuşii), nu aveau condiţii 
pentru a se spăla etc. 
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    Bărbații se ocupau mai ales cu 
muncile câmpului, iar femeile se 
dedicau în special treburilor 
gospodărești.    
     Neavând bani să-şi cumpere 
haine de la oraș, ţăranii foloseau 
îmbrăcămintea confecționată 
acasă de soțiile lor. Ele torceau 
mai ales cânepă, in şi lână. 

  
 Viaţa ţăranului român era grea, iar alimentaţia, în general, 
insuficientă. Durata medie de viaţă în România era scăzută. La 
începutul secolului se cifra undeva în jur de 36 de ani, dar nu se 
baza pe o statistică completă, ci pe calcule aproximative. În 1932 
era estimată, de această dată potrivit datelor statistice, la 42,01 
ani, se  arată într-o lucrare „Viaţa cotidiană a ţăranului român în 
perioada interbelică‟, de către istoricul Sorin Buzatu.   Şi viaţa 
femeii era foarte grea. Numeroasele naşteri consecutive, la care se 
adăugau surmenajul sau chiar subnutriţia, contribuiau la epuizarea 
organismului feminin. Pentru că părinţii erau ocupaţi cu muncile, 
copiii de la ţară nu beneficiau de atenţia cuvenită. Ei creşteau mai 
mult singuri. În timpul muncilor agricole, copilul mic era lăsat acasă 
în seama fraţilor şi surorilor mai mari. Nici măcar copiii sugari nu 
beneficiau de o atenţie sporită, adesea erau la câmp și lăsați la 
căruță, pentru a pute fi alăptați când plângeau prea tare. Copiii erau 
privaţi şi de asistenţa medicală. De altfel, din cauza aceasta şi din 
lipsa unei igiene preventive, foarte mulţi copii mureau de maladii 
epidemice, iar alţii rămâneau cu sechele grave de pe urma bolilor 
de care suferiseră.   

Ţăranii se distrau la cârciumă, bâlciuri şi hore.     
În zilele de sărbătoare, bărbaţii se adunau în fața primăriei 

unde discutau politică, dar şi despre recoltă, preţuri şi alte 
problemele cotidiene. O bună parte din timpul liber şi-o petreceau 
la cârciumă, unde discuţiile aprinse degenerau adeseori în înjurături 
sau chiar bătăi.  

Femeile ieşeau la poartă, se aşezau pe şanţul din faţa curţii 
şi discutau probleme de familie şi despre treburile casnice. Duminica 
sau în zilele de sărbătoare familiile se reuneau cu rudele lor şi luau 
masa în comun. Alteori naşii şi finii se vizitau reciproc.  Existau zilele 
de bâlci sau de târg când unele familii, parţial sau în întregime, 
părăseau satul pentru a asista la aceste evenimente, care le scoteau 
din anonimatul cotidian. Cel mai plăcut prilej de petrecere a timpului 
liber la ţară era reprezentat de nunţi şi hore. Aici era locul unde se 
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întâlneau băieţii şi fetele şi unde îşi făceau în mod discret declaraţii 
de dragoste. La hore veneau şi părinţii tinerilor, ca la un spectacol 
pentru întregul sat. Horele se organizau în aer liber.   Cu ocazia 
acestor evenimente şi mai ales la slujba de duminică, ţăranii se 
îmbrăcau cu ceea ce aveau mai frumos şi mai bun. În restul 
timpului, ei purtau adesea haine cârpite şi ponosite. Îmbrăcămintea 
era confecţionată în gospodărie. În perioada interbelică se mai purta 
încă, în multe regiuni ale ţării, costumul popular. Tineri tindeau însă 
să imite portul de la oraş. La nunţi, mirii şi naşii îşi comandau haine 
din stofă, ghete şi pălării de la oraş.    
  În mediul rural existau trei mari feluri de locuinţe (depinzând 
de locurile de proveniență ale însurățeilor, împroprietăriți pe moșiile 
comunei): casele de munte, cele de deal şi cele din zonele de 
câmpie.  
 Cele de la munte, de regulă aveau temelii de lemn, de 
bolovani sau de prundiş de râu, fiind construite din bârne, peste 
care se aşeza un strat de tencuială, fiind acoperite cu paie sau cu 
șindrile. Aceste locuinţe erau în general, mai solide şi mai 
confortabile decât cele de la deal şi mai ales, decât cele de la 
câmpie. 
 Zonele de şes erau sărace în păduri, fapt ce a determinat 
populaţia localnică să-şi construiască case din chirpici, fără o 
temelie propriu-zisă, cu pământ bătătorit pe jos, fără podele şi 
acoperite cu stuf sau coceni de porumb, fiind foarte rudimentare în 
privinţa stilului şi al confortului. Casele din regiunile de deal, nu 
aveau nici ele temelii, ci erau aşezate direct pe pământ. Majoritatea 
lor nu erau podite. Acoperişul lor era din stuf sau din paie.    Ele 
erau mai mici, aveau pereţii din nuiele sau din lut şi erau acoperite 
cu paie, coceni sau trestie, având ferestre fixe astupate cu hârtie şi 
fiind lipsite de mobilă, în afară de câteva scânduri, acoperite cu o 
rogojină, pe care dormeau laolaltă câte 7-8 persoane.   Totuşi, după 
reforma agrară s-a constatat un progres în sistemul de construcţie 
al locuinţelor. S-a început înlocuirea chirpiciului cu cărămida, iar 
ţigla a luat locul stufului şi cocenilor. Cu toate acestea, casa 
ţărănească continua să rămână sub limita confortului elementar şi 
de siguranţă a sănătăţii.   Cum tinerii căsătoriţi se separau de 
gospodăriile părinţilor, multe locuinţe au fost ridicate în grabă, fiind 
de fapt improvizate, urmând a fi definitivate şi extinse în viitor. 
Existau numeroase case cu o singură cameră. Aici erau îngrămădite 
toate obiectele, bune sau rele, necesare sau nu.  
 Aceste case serveau deopotrivă de bucătărie, sufragerie şi 
dormitor pentru întreaga familie oricât de numeroasă ar fi fost ea. 
În casele cu două sau mai multe încăperi, una din camere, în 
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general, cea mai mare (i se spunea casa mare), era destinată 
pentru primirea oaspeţilor.  

Aceasta era mobilată cu cele mai bune lucruri ale gospodăriei, 
nefiind, de obicei, folosită de membrii familiei. Cea de-a doua 
cameră era folosită ca odaie de dormit. Dar nici aceste locuinţe nu 
erau departe de primele din punctul de vedere al confortului. Casele 
dispuneau de o vatră de foc pe care se cocea pâinea şi se făcea 
mâncarea. Iluminatul locuinţelor se făcea cu lampa alimentată cu 
petrol. Se mai foloseau şi lumânări din seu de oaie.  

După 1918, camerele au devenit mai luminoase deoarece 
tradiționala piele de burduf care se punea la ferestre a fost înlocuită 
cu geamuri de sticlă.    Încălzirea camerelor se făcea  folosindu-se 
cocenii, paiele, sau chiar baliga uscată de vacă sau de 
cal.   Dormeau cu animalele în casă.    

Alături de casă se aflau restul anexelor: grajdul pentru vite, 
coteţul pentru porci, poiata păsărilor, şopronul în care se ţineau 
uneltele. Ţăranii mai înstăriţi aveau fânar, o construcţie din lemn, 
acoperită, în care se depozita nutreţul pentru vite.   Cele mai 
frumoase case din mediul rural erau conacele boiereşti. Acestea 
fuseseră în marea lor majoritate construite înainte de Primul Război 
Mondial. 

 Un obiect de mobilă nelipsit din interiorul locuinţei ţărăneşti 
era lada care prezenta o mare variaţie de forme şi dimensiuni.  

În casele ţărăneşti, pe perete, întotdeauna spre răsărit, se 
aflau aşezate icoanele. Alături de icoane se punea uneori un 
pistornic, buchete de busuioc, iar deasupra un ştergar.      

În camerele supraaglomerate, mai ales iarna, ţăranii aveau 
prostul obicei de a adăposti şi unele dintre animalele din gospodăria 
lor: viţei, miei, purcei abia născuţi şi cloştile care îşi aveau cuibul 
sub pat. 

Ţăranii erau foarte reticenţi faţă de medici şi tratamentele 
medicale, la care recurgeau rar.    Aproape jumătate dintre locuitori 
erau analfabeţi   La ţară copiii erau obligaţi de părinţi să-i ajute la 
muncile câmpului, din această cauză ei neputând să mai 
frecventeze cursurile şcolare, cu excepţia perioadei de iarnă când 
erau mai liberi.     
   În anul 1924 s-a introdus învăţământul general şi obligatoriu 
de şapte clase în locul celui de 4 clase, dar în foarte mica măsură a 
fost soluționat. 

De fapt, în toate satele  comunei Săgeata, viața socială a fost 
foarte asemănătoare cu cea din satul Dâmbroca, așa că 
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exemplificăm cu cazuri concrete din acest sat, având culese date 
din cartea Curcubeu peste timp1: 

Începând de la formarea satului – 1881, oamenii au căutat 
să se ajute la: construirea caselor, la muncile câmpului, se 
împrumutau cu uneltele agricole, căci fiind proaspeți însurăţei nu 
dispuneau de la început de toate dotările necesare unei gospodării. 
Acest aspect se poate lesne intui. 

Însurăţeii erau proveniţi din zonele de deal şi de munte ale 
Buzăului: Goideşti (actuala comună Brăieşti), Cernăteşti, Aldeni, 
Chilii şi mulţi se cunoşteau între ei, din zonele de provenienţă şi 
erau chiar cu diverse grade de rudenie. În satul nou format şi-au 
mai făcut rude şi prieteni, aşa încât trăiau într-o perfectă armonie.  

Spre exemplu, în satul Dâmbroca, unele familii au devenit tot 
mai numeroase: Codarii (familia Voinea, zisă Coadă), Pănarii 
(familia Pană), Dedarii (familia Dedu), Puşcoii (familia Dumitru şi 
familia Toma), Miricii (familia Mirică), Frizii (familia Săftoiu, zisă 
Frizu), Bratosinii (pornind de la Stan Munteanu), Lălarii (familia 
Lalu), Ciopecii (familia Ciopec), Baroienii (familia Baroian), Podarii 
(familia Stanciu), Pandelii.  

Însurăţeii au adus cu ei tradiţiile din zona de provenienţă şi 
satul a căpătat obiceiuri şi tradiţii din toate zonele respective, având 
astfel o mai bogată zestre etnografică faţă de satele din jur. 
Frumuseţea tradiţiilor şi noutăţile care şi le împărtăşeau reciproc i-
a legat tot mai mult pe săteni, prinzându-se în acţiuni comune de 
întrajutorare, distracţie şi credinţă (clăci, hore, tradiţii bisericeşti...)  

Adevărat este şi faptul că oamenii nu puteau fi toţi la fel. Unii 
erau mai gospodari şi strângători, alţii mai puţin gospodari şi 
risipitori, aşa încât s-a făcut o stratificare socială: ţărani săraci, 
mijlocaşi şi chiaburi. 

Chiar şi în aceste condiţii de departajare a nivelului de avere, 
oamenii au rămas sociabili, dar nu erau organizaţi pe diferite 
asociaţii lucrative, cultural-artistice sau de alt tip. 

„Dispunând doar de o câmpie întinsă şi mănoasă, asigurată 
de compoziţia ei în cernoziom ciocolatiu şi loess, era firesc ca, de-a 
lungul vremii, sătenii să-şi lege existenţa de exploatarea 
pământului, creşterea animalelor şi creşterea păsărilor.”      (Extras, 
din „Un spaţiu în competiţie cu timpul – Vadu Paşii”)  

„Fiind amplasat pe zonă de câmpie, satul Dâmbroca s-a 
îndeletnicit mereu cu : agricultura, cultivând pământul, crescând 
animale şi păsări. În dicţionarul său, Basil Iorgulescu a afirmat că, 

 
1 Mircea IORDACHE, Pr. Constantin ALECSE, Dâmbroca – curcubeu peste timp. 
Repere monografice, Editura Mior Publishing House, Suceava, 2013, 
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„având un subsol sărac în zăcăminte, singurul mijloc de trai al 
locuitorilor comunelor Săgeata şi Găvăneşti era  agricultura, 
respectiv cultivând cereale, tutun, legume, viţă de vie, pomi 
fructiferi, iar din furaje şi păşunarea fâneţelor şi izlazurilor, s-a 
născut a doua ocupaţie – creşterea animalelor. Vitele păşunau, 
inclusiv, pe suprafeţele ocoalelor silvice existente în 1892, respectiv 
Dâmbroca, Găvăneşti, Săgeata.” 

Surplusul de produse îl valorificau în târguri : renumitul târg 
Drăgaica, din Buzău şi la Cilibia. Pentru a ajunge acolo trebuiau să 
treacă fie pe pod de pontoane, fie prin vad.  Banii obţinuţi erau 
folosiţi la cumpărarea unor  articole de uz casnic. În vremuri mai 
vechi se folosea barterul, mijloc de schimb aflat la îndemâna 
colectivităţilor sclavagiste, sau feudale, căci nu apăruse valuta.  

Primele documente de atestare despre satele comunelor 
Săgeata şi Găvăneşti – ne referim din nou la Dicţionarul lui Basil 
Iorgulescu şi la Monografia judeţului, editată în 1943 de Prefectură, 
vorbesc despre o dezvoltare a acestor aşezări din plasa Câmpului. 
În anul 1892, judeţul avea trei plase : Sărata, Câmpului şi Tohani, 
precum şi trei plaiuri : Buzău, Pârscov şi Slănic. În plasa Câmpului 
intrau comunele : Săgeata, Găvăneşti, Nisipurile, Moşeşti, Beilicu, 
Stănceşti, Mărăcineni, Căpăţâneşti, Băbeni, Pleşcoi, Slănic, Aldeni, 
Băeşti, Blăjani, Clociţi, Vadu Soreştilor, Racoviţeni, Zărneştii de 
Câlnău, Slobozia, Grecii Buzău, Mărăcineni al Doilea, Zărneşti şi 
Ghizdita. 

Dijma şi arenda erau cazuri rare. Doar preoţii, biserica fiind 
împroprietărită cu 5 ha. de teren, dădeau pământul în arendă, iar 
şcoala îl lucra cu părinţii elevilor şi chiar cu unii elevi mai răsăriţi. 
Legea rurală a lui A.I.Cuza, a împroprietărit ţăranii cu câte 50 ari, 
iar o a doua împroprietărire a făcut-o regele Carol I, când s-au dat 
câte 10 pogoane.  

Începând cu anul 1921 se organizau, anual, licitaţii pentru 
arendarea celor trei cârciumi din Dâmbroca. Pentru asigurarea 
băuturilor alcoolice, cârciumarii au arendat  suprafeţe de teren, pe 
termen de 10-15 ani, pe care le-au plantat cu viţă de vie. Au apărut 
şi cazanele de ţuică, prin anul 1923. ”. (Extras din „În căutarea unei 
noi şanse - Săgeata”) 

 
2.- PERIOADA 1940–1949, 

 
A fost o perioadă nefastă, în care mulţi bărbaţi au fost 

concentraţi şi trimişi pe front, apoi a urmat războiul şi foametea din 
1946 – 1947. Toate astea au condus la oarecare slăbire a relaţiilor 
de apropiere între oameni. 
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 Fiecare îşi ştia durerea lui, fiecare se străduia să asigure 
pentru ai lui hrana de zi cu zi. Femeile văduve şi copiii orfani, aveau 
cel mai mult de suferit.  

 

 

Nimeni nu mai avea chef de 
relaţii de asociere sau de 
prietenie, de acţiuni comune, 
sau de altele, dar mila îi făcea să 
intervină în ajutorul celor care 
erau la greu necaz, mai ales în 
caz de îmbolnăviri, când tifosul 
făcea ravagii. Pe timpul  

foametei se constituiau în grupuri şi mergeau cu trenul foamei în 
Vlașca, să poată aduce câte o traistă de mălai.. 
 Erau importante acele asocieri, căci se puteau sprijini 
reciproc împotriva hoţilor care bântuiau prin gări şi pe trenuri.   
Foarte importante erau relaţiile de respect reciproc şi cinstea pe 
care toţi sătenii şi-au păstrat-o neştirbită. 

Numai, pe ici pe colo era câte un răufăcător,  care umbla prin 
curţile oamenilor şi le fura bruma de hrană ce o mai aveau. 

 
3.- PERIOADA 1949–1990. 

 
La începutul acestei perioade, oamenii erau speriaţi şi supuşi 

noilor reguli, comuniste. Instituțiile statului se impuneau tot mai 
riguros, în afară de biserică, care era marginalizată şi considerată 
de comuniştii săteni ca pericol social. Majoritatea oamenilor a rămas 
credincioasă şi frecventa biserica. Chiar şi elevii mergeau la 
biserică, mai ales de Sfintele Paşti şi făceau ca balconul bisericii să 
clopoțească deşteptarea oamenilor, că Hristos nu-i va părăsi. 

Culmea culmilor era că cei mai prăpădiţi oameni, ca pregătire 
şi stare materială, au devenit, peste noapte cei care conduceau 
satul şi dădeau sfaturi. Comunismul avea acea obsesie, că cei care 
trebuie să conducă oamenii, să fie de origine sănătoasă, adică să 
fie săraci lipiţi pământului. De sus până jos erau la conducere 
oameni săraci şi lipsiţi de carte. De ce erau săraci şi de ce n-aveau 
carte? Veţi spune că părinţii lor nu au putut să le facă altă stare. 
Dar de ce? Cred că a fost o tradiţie la unele familii să meargă din 
trântor în trântor şi din hoţ în hoţ, tradiţie care se păstrează şi în 
ziua de azi. A mai fost o categorie de oameni care a ajuns în fruntea 
satului, de aşa zişii şmecheri şi tupeişti, care în timpul legionarilor, 
se făleau că pot intra oricând în curţile şi casele sătenilor, purtând 
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banderolă verde, iar când a venit comunismul au devenit cei mai 
fanatici comunişti. Sătenii nu i-au luat în seamă şi nu i-au deferit 
justiţiei. 

E de prisos să-i nominalizez, căci sunt duşi de mult, cu 
păcatele lor cu tot şi apoi în cartea noastră nu abordăm justiţiar, ci 
numai Dumnezeu să-i judece după bunele şi „nebunele” fiecăruia. 

Nu prea erau mijloace de informare în sat, doar câte un ziar 
care era citit la marginea drumului, la acele adunări numite şi „radio 
– şanţ”. 

„Radio – şanţul” poate fi considerat principala metodă de 
comunicare şi socializare, căci era ţinut cu regularitate seara şi de 
sărbători. Oricât de grele erau zilele omului, acolo tot avea simţul 
umorului şi se remonta după necazurile de peste zi. 

Serbările de la şcoală erau de asemeni prilejul sătenilor de a 
se aduna, a-şi admira odraslele şi a comunica între ei, chiar dacă în 
acele serbări era, cu prioritate, slăvit comunismul şi se scanda: 
„Ana, Luca şi cu Dej, au băgat spaima-n burghezi!”, sau „Stalin şi 
poporul rus, libertate ne-au adus. Stalin, Stalin, Stalin!”. Pe 
șușotite, să nu fie auziţi de, ştiau ei cine (turnătorii), făceau glume 
pe seama regizărilor politice. 

 
4.- PERIOADA POST-COMUNISTĂ 

  
Nu prea se poate vorbi de bine despre viaţa socială, despre 

sociabilitatea oamenilor în această perioadă. Prin anii ’90 - ’95 
sătenii au fost foarte preocupaţi de redobândirea proprietăţilor, 
fiecare cu grijile lui. Au început apoi să le găsească soluţii de cultiv 
are, căci nu aveau mijloace suficiente pentru lucrul pământului. Unii 
săteni, mai isteţi, au tot acumulat, ba un hectar de pământ, ba un 
tractor, ba un animal şi din aproape în aproape au ajuns fermieri. E 
drept că nu aveau experienţă şi nu întruneau standarde 
corespunzătoare şi poate că nici acum nu le îndeplinesc, dar au 
mişcat ceva şi au o orientare bună, către realizarea unor ferme de 
calitate. Invidioşii ar putea spune: „Ce alea sunt ferme? Aşa zisele 
ferme de animale sunt conduse de văcari!” Am intrat în ele şi am 
constatat o bună organizare şi chiar dacă sunt unele lipsuri, datorită 
cărora nu sunt îndeplinite standardele europene, este un pas mare 
înainte: pământul satului este lucrat, nu este lăsat pârloagă. Aceşti 
fermieri au capacitatea şi o folosesc, ca, pe lângă proprietăţile ce le 
au, să  ia în arendă pământurile celor care nu şi le pot lucra singuri. 
Pământurile respective sunt lucrate tot cu oameni din sat, deci 
aceste complicări seamănă oarecum cu asocierile agricole. 
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Mari păcate comite satul, prin edilii comunei şi prin instituţiile 
satului (şcoala şi biserica), că nu se implică în viaţa social–culturală, 
prin stimularea de asocieri de tot felul, care i-ar putea trezi pe săteni 
la o viaţă socială activă, participativă. Există o blazare şi lipsă de 
responsabilitate, fiind cam greşit înţeleasă democraţia, cam un fel 
de  „lasă-mă să te las”, şi tineretul are singura asociere cu 
internetul, cu toate fantasmagoriile de pe el şi cu schimburi de 
mesaje cât mai groteşti. Părinţii, săracii, nici nu ştiu cât porno au 
văzut băieţii şi fetiţele lor şi că îşi însuşesc multe comportamente, 
pe care şi le reţin acasă, dar le dau drumul în societate.  

Din discuţiile cu oamenii şi copiii, în perioada documentării 
pentru monografie, am putut constata regretul lor că nu mai este o 
comunicare între ei ca  altă dată, că nu se organizează nimic şi 
fiecare e cu legea lui. Doar serbările copiilor la sfârşitul de an şcolar, 
nunţile, înmormântările şi câte un parastas îi mai adună pe oameni, 
dar aceste adunări au cu totul alte semnificaţii decât asocierile 
pentru cultură, artă, sport. 

Am lăsat la urmă o asociere frumoasă, care m-a impresionat 
foarte plăcut. Este vorba de Asociaţia Sportivă ASC Săgeata. Trei 
crai ai satului Dâmbroca, au pus bazele acestei asociaţii: Marian 
Jinga, Dragoş Stanciu şi Bogdan Enache. Ei au moştenit de la 
părinţii lor sau de la rude apropiate, acest „microb”  al fotbalului. 
Aproape toţi componenţii echipelor de juniori şi seniori, sunt 
dâmbroceni şi au convins Consiliul Comunal să le construiască un 
teren de fotbal, la marginea satului Săgeata. Nu mai puţin merit în 
această construcţie asociativă o are fermierul de primă mărime, al 
satului, Nicolae Crăciun, un fel de Copos al echipei ASC Săgeata. 

 
SCURTĂ PREZENTARE A VIEȚII SATULUI SĂGEATA 
 
 „Săgeata este singura localitate din România purtând acest 
nume. Pentru mine Săgeata a fost și a rămas o legendă și un leagăn 
de istorie. Amintirile din satul de altădată îmi sunt mereu proaspete: 
satul plin de lume, cu oameni gospodari, carele cu boi ce străbăteau 
drumurile spre câmp și spre târgul Buzăului, imașul numit Valea 
Movilei, unde ieșeam cu copiii pentru joacă sau pentru a păzi o mică 
turmă de miei scoși la păscut, islazul de peste gârlă pe care trebuia 
să-l traversez pentru a ajunge la halta din Bentu și a lua trenul spre 
Buzău, luntrea de la Șeineasca folosită pentru a traversa râul cu 
apele umflate, apoi același râu în care copiii și tinerii se scăldau pe 
tot timpul verii și in care bravau prin exerciții de înot și de sărituri 
de pe mal, și apoi câmpul cu liniștea lui absolută în care îți auzeai 
inima bătând și plămânii șuierând în timpul respirației. Îmi amintesc 
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organizarea turmelor de oi adunate de la mai multe curți învecinate 
și care urmau să fie încredințate pe timpul verii unor ciobani tocmiți 
ce își instalau stâna pe islazul de peste râu și unde oamenii mergeau 
să-și ridice prin rotație brânza rezultată din mulsul zilnic; îmi 
amintesc cum se constituia zilnic cireada de vaci la marginea satului 
și cum animalele erau duse la păscut pe același islaz și păzite de doi 
văcari tocmiți.  
 Spectacolul de dimineață era oferit în zori de oamenii care-și 
duceau zilnic vaca la locul de adunare dar un spectacol și mai mare 
era la apus de soare când întreaga cireadă era adusă de la păscut: 
vacile singure trăgeau acasă și strigau (mugeau) la poartă chemând 
gospodarul să le deschidă. Îmi amintesc cum părinții și unchii mei 
plecau la câmp „la prașilă” iar pentru loturile mai îndepărtate 
rămâneau peste noapte acolo mai multe zile pentru a nu pierde din 
„ziua lumină” în care puteau lucra până la 15 ore pe zi. Plecarea la 
câmp era înainte de răsăritul soarelui cu suficient timp, evaluat 
după poziția stelelor (Cloșca sau Rarița), pentru ca la apariția luminii 
oamenii să înceapă treaba pe care o întrerupeau numai pentru cele 
trei mese consumate la umbra căruței: „conacul jumate”, prânzul și 
„namiezile”.  
 Îmi aduc aminte de „claca” organizată pentru ajutorarea 
rudelor și prietenilor aflați într-o aglomerare de muncă cum ar fi 
construirea unei case (turnarea fundației, bulgăritul pereților de 
paiantă etc.), depănușatul unei grămezi mari de știuleți, etc. La fel 
de bine îmi amintesc gornistul primăriei care străbătea satul dintr-
o parte în alta sunând din goarna lui pentru ca oamenii să știe că 
„domn primar” chema lumea la cărat pietriș pe șosea și pe ulițele 
satului pentru a desființa noroiul greu care îneca roata carului. Îmi 
amintesc zilele de colind când toți băieții satului se grupau de cu 
noapte și plecau cu „neațalușul” intonând la fiecare gospodărie 
urările zilei: „bună dimineața la Moș Ajun / Azi e ziua mare, mâine-
i Moș Crăciun” sau aceeași băieți porniți pe 31 decembrie cu 
„plugușorul” ori tinerii înarmați cu bice pocnitoare, cu clopote sau 
cu „buhaiul” și care anunțau obștea că „Mâine anul se-noiește / 
plugușorul se pornește…” Îmi amintesc cum era făcut caloianul, cum 
era îngropat și apoi dezgropat și pus pe râu cu urarea „Caloiene, 
Ene, du-te-n cer și cere / să deschidă porțile / să sloboadă ploile…” 
sau cum se travesteau fetele adolescente în paparude umblând pe 
uliță într-un ritual ancestral de aruncare cu apă. Îmi amintesc 
frumoasele petreceri de nuntă care începeau în ziua de joi cu făcutul 
florilor de mireasă și se sfârșea marți dimineața, după ce se 
consumase între timp petrecerea de duminică, masa de duminică 
noaptea la socrul mare și masa de luni noaptea la socrul mic. Multe 
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alte amintiri ale acelor vremuri de legendă îmi inundă mintea cu 
frumusețea, cu profunzimea lor spirituală și cu omenia de altădată. 
Începând cu ultimele 4 decenii ale secolului XX satul s-a schimbat, 
mai ales sub șocul comunist și sub șocul tranziției din zilele noastre, 
dar amintirea acelor vremuri este vie în mintea oamenilor și s-ar 
putea să vedem în timp Renașterea.” (Prof. Univ. Dr. Florea Oprea) 
 

CAPIT.IV.2.- 
DEZVOLTAREA ECONOMICĂ 

 
A.- ISTORIC 

 
1.- COMUNA SĂGEATA ȘI COMUNA GĂVĂNEȘTI 

(1864– 1892) 
 

Pornind de la condițiile geografice – câmpia, care domină 
suprafața  din satele comunei Săgeata, chiar de la înființarea 
așezărilor, oamenii s-au îndeletnicit cu agricultura, cu creșterea 
animalelor și păsărilor. Voi prezenta unele date interesante, extrase 
din „În căutarea unei noi șanse″ - Săgeata, de Victor Andreica și 
Florentin Stelian Albu) 
  În Dicționarul geografic, statistic, economic și istoric al 
județului Buzău, București, 1892,  realizat de Basil Iorgulescu, pag. 
148, 212, 213, 432-4333. sunt date interesante privind evoluția 
economică a comunelor Săgeata, Găvănești și de satul Dâmbroca 
 
a.- DEZVOLTAREA ECONOMICĂ A COMUNEI SĂGEATA: 
 
 Are satele: Beilic, Coiteasca (cu subdiviziunea Cârteanca, zisă și 
Cărpuleasa), Dâmbroca (5 case, cu 20 locuitori), Plevna (3 case, cu 
20 locuitori, cătun format din însurăței, împroprietăriți pe moșia 
Beilic), Săgeata de Jos (85 de case și, cu 440 locuitori), Săgeata de 
Sus (reședința comunei, 93 de case, cu 460 locuitori, și Șeineasca.)  

 Alte date, arătate de Basil Iorgulescu: populația = 1480 
locuitori, case = 282, greci = 3 și evrei = 1. 

 Meserii: 4 fierari, 1 lemnar, 1 mecanic, 1 moară cu aburi, 1 
stână,  

 Școală în Săgeata, cu 37 de elevi și 4 clase; carte știu 63 
locuitori,  

 2 biserici, cea de la Beilic și cea la Săgeata de Sus (cu rang 
de catedrală),  
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 Singurul mijloc de trai al locuitorilor comunelor Găvănești și 
Săgeata era agricultura, cultivându-se: cereale, tutun, legume, viță 
de vie, pomi fructiferi, iar din furaje și pășunarea fânețelor și 
izlazurilor, a apărut cea de a doua ocupație – creșterea animalelor. 
Vitele pășunau inclusiv pe suprafețele ocoalelor silvice, existente în 
1892 în Dâmbroca, Găvănești și Săgeata. 

 În Dicționar se menționează că terenul comunei Săgeata este 
șes fertil, ondulat puțin pe malurile Buzăului. Industrie nu are, dar 
are o stână și o moară cu aburi. 

 Comerțul constă din desfacerea cerealelor  la: Buzău, Cilibia, 
Făurei sau Brăila. Banii obținuți erau folosiți în procurarea unor 
articole de uz casnic sau, în vremurile mai vechi, se folosea barterul 
ca mijloc de negociere. 

 Șosele de comunicație nu are. 
 VITE: 932 boi, 537 vaci, 225 viței, 8 bivoli, 195 cai, 131 iepe, 

44 mânji, 1840 oi, 19 capre, 329 porci. 
 26 stupi, 
 Meseriași: 1 lemnar, 4 fierari, 1 mașinist  

 
b.- DEZVOLTAREA ECONOMICĂ A COMUNEI GĂVĂNEȘTI:  

(Movilița și Găvănești) 
 

 Cea mai mare moșie:  Găvănești – Priviți  
 Terenul: șes , puțin mlăștinos 
 Culturi principale: grâul și porumbul., 
 Comerț nu are 
 Căi de comunicație: drumul fierului, drumul Săgeții și un pod 

de vase peste râul Buzău (prin care se comunică, cu șoseaua Cilibia) 
 VITE: 594 boi, 339 vaci, 240 viței, 2 bivolițe, 184 cai, 159 

iepe, 64 mânji, 740 oi, 200 porci 
 56 stupi 
 LOCUITORI: 1080 locuitori, din care 241 bărbați însurați, 3 

bărbați neînsurați, 10 văduvi, 5 divorțați, 265 băieți, 241 femei 
măritate, 14 văduve și 301 fete. 

 Străini: 4 greci și un austriaco–ungur 
 CASE: 231 
 Meseriași: 1 lemnar, 1 croitor, 3 cizmari, 2 fierari și 1 Brutar 
 Cea mai importantă baltă de câmpie, alături de Lucia, este 

Costeiu. 
 

„Să gândim cum a putut munca străbunilor să fie, 
De-au lăsat „amarul‟ de valori! E greu a gândi?” MI  
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2.- COMUNA SĂGEATA ȘI COMUNA GĂVĂNEȘTI 
(1892– 1950) 

 
a.- Prezentarea făcută de Prefectul Constantin Tegăceanu în 
Monografia Buzăului, din 1943 

 Vegetația naturală  în Săgeata și Găvănești este alcătuită din 
păduri și fânețe naturale, care, la nivel de județ, ocupă 24,70 %, 
adică o suprafață totală de 12.924 ha, iar la nivelul celor 2 localități 
de câmpie 12,81 % și o suprafață de 36 ha. 

 Se cultivă cereale, legume 
 Se cresc animale și păsări, 
 Căi de acces: șoseaua Scurtești – Găvănești, pietruită, dar 

neasfaltată. 
 În perioada 1864 – 1945 au fost 3-4 reforme agrare, care au 

scos țăranul român din starea de iobăgie: 
- Secularizarea averilor mânăstirești,  
- Legea rurală, adoptată din inițiativa lui A. I. Cuza, aplicată la 

2 ani mai târziu, a împroprietărit țăranii cu: 0,5 ha de teren, urmând 
să achite, în termen de 5 ani, suma de 2.500 lei.  
În Beilic Au beneficiat: 30 săteni din Beilic; alți 57 de locuitori și 
biserica au primit teren în vatra satului. Multor săteni li s-au dat: 
boi de muncă și câte o vacă 
În Săgeata de Jos: Au fost împroprietăriți 97 de locuitori, terenuri 
racordându-se și preoților, învățătorilor, cârciumarilor, hagiilor, dar 
suplimentându-se suprafața și pentru cimitire.  

 De aceleași oportunități au beneficiat și locuitorii din 
Bordușani, Săgeata de Sus și Șeineasca. 

 Începând cu 1921 se organizau licitații pentru arendarea  
celor 7 cârciumi din Săgeata, 3 din Dâmbroca și 7 din Găvănești. 
Pentru a-și asigura băuturile pentru cârciumi, cârciumarii arendau 
suprafețe de teren pe termene de 10 – 15 ani, pe care le plantau 
cu viță de vie. 

 În anii 1923 – 1928, proprietarii cazanelor de țuică cer 
aprobarea să fabrice băuturi alcoolice și pentru alte persoane, 
răspunzându-li-se: „suntem de acord cu acest lucru, dar sub 
supravegherea taxelor de către perceptor″ 
b.- COMUNA SĂGEATA (Formată din satele: Beilic, Bordușani, 
Coiteasca, Săgeata de Jos, Săgeata de Sus și Șeineasca) 

 Populația: 3376 locuitori 
 Religia: Creștin – ortodoxă – toți 
 Ocupația: Agricultura 
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Dosarul 4/1919, la recensământul animalelor se constată:  

 În comună erau: 241 cai, 65 iepe, 55 cârlani, 1 catâr,  245 
de boi, 122 guri de ham, 3 șei, 1 docar pe arcuri, 22 căruțe pentru 
boi, 

 În primăvara anului 1920, râul Buzău a pricinuit numeroase 
pagube. O ploaie continuă de 3 zile și 4 nopți, râul s-a revărsat, 
inundând islazuri și grădini de legume, luând, de-a valma și 
numeroase vite. Unele s-au înecat, altele au fost purtate 6 – 7 km 
în aval, s-au întors istovite, 

 Pentru pășunatul pe izlaz se percepeau taxe între 37 și 111 
lei, în raport cu numărul vitelor. Pentru oi se plătea separat, între 
41- 152 lei, 102 sătenii deținând un total de 482 oi. dintre săteni 
cele mai multe oi dețineau: Dumitru Andreiu (10), Gheorghe Dinu 
(19), Gheorghe Nicu (10), Ion Sandu Mihaiu (16), Ion Nicu (10), 
Marin Sărățeanu (11), Nicolae Cazan (12), Neculai Roșca (18), 
Petre Sărățeanu și Ștefan Scarlat (13), … 

 În perioada  1939-1945, perioadă în care România a fost 
prinsă în cel de al doilea război mondial, recesiunea economică a 
pus stăpânire pe țară. Resursele naționale au fost dirijate spre front, 
iar majoritatea țăranilor apți de muncă au îngroșat rândurile 
luptătorilor și implicit ale victimelor. Cum puteau fi obținute recolte 
când trupele străine invadaseră câmpurile țării, bruma de recoltă 
era strivită de copitele cailor, de șenilele tancurilor, de obuzele 
căzute…. Se poate spune că și comunele Săgeata, Găvănești și satul  
Dâmbroca au fost victime ale războiului și ale foametei. Parcă nu 
era totul destul de apăsător, a mai venit și seceta din anii 1947-
1949, în timpul căreia sătenii erau subnutriți, ajungând să mănânce 
rădăcini de plante, mămăligă de orz, borș gol. A venit așa, un fel de 
ajutor american, care a constat în pesmeți uscați ceva condimente 
(cred că era vorba și de ceva chimen, pentru ameliorarea durerii 
cauzate de foame.  

 S-au înființat un fel de cantine prin sate, care pregăteau o 
supă la cazan, cu ingredientele precizate mai sus. Era o zeamă 
lungă, ca să ajungă și care-i amăgea  mai ales pe copii, că li se dă 
ceva de mâncare. Cei care sunt azi de vârsta a treia, cred că mai 
țin minte acele vremuri de tristă amintire. Și azi îmi plânge sufletul 
când îmi reamintesc cum veneau la poartă copiii, cu ochii în lacrimi 
spunând că le e foame. Li se puneau 2 polonice de supă din aia 
lungă și aia era hrana lor pe ziua respectivă, sau poate mai făceau 
acel borș de rădăcini de plante și-l mâncau cu mămăligă de orz.  

 Copiii erau, totuși, cu simțul umorului și al creației. Numai ce 
auzeai în câte un colț al satului copii întrecându-se în cântece 
inventate: Nea Alecu, Nea Alecu, tunde oaia și berbecul,/ Și 
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berbecul fără lână, taie ciocul la găină,/ Și găina fără cioc, taie gâtul 
la boboc / (apoi, frecându-și cu degetul mare beregata), O ee u, e 
u e u, o ee u e u e! ( repetând acest refren de câteva ori). Acea 
frecare a gâtlejului a cauzat, celor care o practicau, inflamarea 
gâtului.  
 

B.- AGRICULTURA 
 

 Dispunând doar de o câmpie întinsă şi mănoasă, asigurată 
de compoziţia ei în cernoziom ciocolatiu şi loess, era firesc ca, dea-
lungul vremii, sătenii să-şi lege existenţa de exploatarea 
pământului, creşterea animalelor şi creşterea păsărilor 

„Fiind amplasat pe zonă de câmpie, satele din zona comunei 
Săgeata s-au îndeletnicit mereu cu : agricultura, cultivând 
pământul, crescând animale şi păsări. În dicţionarul său, Basil 
Iorgulescu a afirmat că, „având un subsol sărac în zăcăminte, 
singurul mijloc de trai al locuitorilor comunelor Săgeata şi Găvăneşti 
era  agricultura, respectiv cultivând cereale, tutun, legume, viţă de 
vie, pomi fructiferi, iar din furaje şi păşunarea fâneţelor şi 
izlazurilor, s-a născut a doua ocupaţie – creşterea animalelor. Vitele 
păşunau, inclusiv, pe suprafeţele ocoalelor silvice existente în 1892, 
respectiv Dâmbroca, Găvăneşti, Săgeata.” (Extras din „În căutarea 
unei noi şanse - Săgeata”) 
 

1.- CULTURILE AGRICOLE 
 
Despre culturi am spus câte ceva, mai sus, dar voi insista pe 

volumul şi importanţa fiecărei culturi în parte: 
 Porumbul, Cultura lui poate fi considerată cea mai  

importantă cultură şi acoperea cam 40 %, din suprafeţele cultivate. 
Prin el se asigura baza alimentară (la rugăciunea  „Tatăl Nostru” în 
care se spune: „....pâinea noastră, cea de toate zilele”, cred că 
ţăranul, când se ruga, se gândea la: „...mămăliga noastră, cea de 
toate zilele”. Lucrările agricole, specifice pentru această plantă, 
erau: arătura de primăvară, boronitul, grăpatul, semănatul, 
prăşitul, culesul porumbului şi deşfăcatul de foi (depănuşatul, cum 
se zice în Moldova), tăierea ciocanilor. Se făceau şi arături de 
toamna, ca gerul să distrugă buruienile şi zăpada să fie mai bine 
reţinută de pământ. 

Boronitul avea rolul de a fărâma, cât de cât, bolovanii şi de a 
scoate buruienile din pământul arat. Grăpatul nivela şi mai aduna 
buruienile care erau scoase, prin boronire, la suprafaţă.  
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Semănatul se făcea manual, mergându-se pe şanţurile lăsate 
de plug. Întreţinerea culturii presupunea 2–3 praşile, care erau 
efectuate manual, cu sapa. Cam pe la a treia praşilă, deja erau 
ştiuleţii de porumb în lapte şi atunci nu prea mai aveam nevoie să 
luăm mâncare de acasă, căci coceam porumbi şi-i simţeam ca pe 
cea mai bună mâncare. 

În anul 1938, agricultura României dispunea doar de 4039 de 
tractoare fizice de diferite mărci şi tipuri. Producţia tractoarelor a 
început la Braşov, în fosta uzină de avioane IAR, înfiinţată în anul 
1925, unde s-au realizat până în anul 1945, 19 tipuri de avioane, 
dintre care şase de concepţie proprie. Uzina, fiind reconstituită şi 
utilată ulterior, a realizat în anul 1946 primul tractor românesc IAR-
22. Era un tractor pe roţi metalice cu pinteni sau (opţional) cu 
pneuri,    echipat cu motor diesel în patru timpi, cu patru cilindri, cu 
puterea de 27,9 kW (38 CP), la turaţia de 1100 rot./min. 

 

  
Boroană (Enache Dedu) Plug şi rotile (Enache Dedu) 

 
 În satul Dâmbroca, au fost procurate tractoare abia 

după 1950, de către Neculai Tănase şi Ioan Nicolau. 
La culesul porumbului avea prioritate culesul ştiuleţilor. Boii, 

căruţa cu scoarţe (panouri mari din scândură, cărora li se mai 
spunea şi dulapi şi care formau coşul mare al căruţei) şi târnele 
(coşuri mari confecţionate din nuiele), constituiau dotările materiale 
necesare culegerii. Erau rupţi ştiuleţii, puşi în coşuri, cu care erau 
duşi la căruţă şi apoi cu căruţa erau transportaţi la gospodărie şi 
depozitaţi sub un şopron. Ciocanii rămâneau pe loc şi primeau 
atenţia culesului abia după terminarea celorlalte treburi ale 
câmpului. Se ajungea, chiar, pe la începutul lunii decembrie. 
Noaptea, luna participa adesea la culesul ciocanilor. Secera era 
unealta principală. Ciocanii erau puşi în snopi şi căraţi cu căruţa, pe 
care se puneau drugi, pentru a se crea o platformă pe căruţă, pe 
care snopii să fie stivuiţi. 
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*Căruţa avea roţile şi spiţele din lemn şi numai obada era din 
fier (de fapt, corect spus, era din oţel). Osiile şi lagărele erau tot 
din lemn, iar frânele erau sub forma unor mecanisme de frânare, 
prin care o bară de lemn apăsa pe roţi.  

   Porumbul se pune în leasă (pătul, porumbar), pentru 
uscare, apoi se ducea la moară şi se obţineau: mălaiul şi tărâţa de 
porumb. Mălaiul s-a folosit şi se foloseşte pentru mămăliga cea de 
toate zilele, dar, din surplus se mai dă şi la animale şi păsări. Tărâţa 
se dă exclusiv la animale (porci, vaci de lapte, oi...). Foile rezultate 
de la deşfăcarea porumbului, constituie un furaj foarte apreciat de 
animale (bovine, cabaline, ovine), în mod deosebit iarna. Ciocanii 
sunt depozitaţi în grădina mare, sub formă de cluci (snopii sunt 
sprijiniţi între ei, formându-se o construcţie conică, înaltă de cca 3 
m.). În mijlocul clucii se lasă un spaţiu, în care sunt introduse foile 
de porumb, obţinute la deşfăcat. De pe ciocanii de porumb sunt 
consumate, de animale, foile şi rămân beţele, care sunt folosite ca 
material de foc. 

Ciocălăii de porumb, după ce au fost curăţaţi manual de 
boabe, sunt folosiţi pentru foc şi în mod deosebi pentru jarul pe care 
se frige carnea, pentru jarul folosit în maşina de călcat rufe, pentru 
tămâie, etc. 

Măcinarea porumbului se făcea la moara cu pietre (două 
pietre mari, care se roteau în sensuri inverse şi printre care treceau 
boabele de porumb sau de grâu). Două mori funcţionau în acele 
vremuri, în apropierea satului: A lui Fani de la Stănceşti şi a lui Daly, 
de la Borduşani, cât și  alte mori din zona comunelor Săgeata și 
Găvănești. 
  Grâul – a doua cultură ca importanţă, acoperea cam 20 %  
din suprafeţele agricole. E drept că randamentul producţiei era 
scăzut, din cauza buruienilor care-l năpădeau (rapiţa, neghina, 
mohorul, pirul) şi nu exista o metodă de eliminare a lor. Pe de altă 
parte, grâul era căutat mult la oraş şi ţăranii consumau mai puţină 
pâine, în hambarele lor rămânând foarte puţin, fie datorită cotelor, 
fie că era valorificat ca produs de schimb  cu oraşul. Semănatul 
grâului se făcea toamna, manual, ca la toate plantele păioase (cu 
seminţe mici), aruncându-se seminţele cu mâna, cât mai uniform 
posibil, peste arătura proaspătă şi venindu-se apoi cu grapa. 

Grapa era ca o mătură mare din cătină, lată cam de 1,5 m. 
Pentru a se lucra mai eficient cu ea, se îngreuna cu obiecte grele 
puse pe ea. 

Pe la mijlocul verii, grâul era tocmai bun de secerat. Pe o 
căldură înăbuşitoare a lunii lui Cuptor, se mergea cu secera, se 
făceau snopi, aceştia fiind legaţi cu paie de grâu, se puneau în carul 
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pregătit cu drugi, ca la transportul porumbului şi transportaţi direct 
la arioi (loc special destinat pentru depozitarea grâului în vederea 
treieratului). Prin anii 1930–1940, au început să apară coasele, care 
făceau să scadă mult timpul de culegere. A fost nevoie şi de greble 
şi au apărut şi ele.  

Pe arioi se întindea pologul (un covor mare ţesut din cânepă)  
se desfăceau snopii pe el  şi ţine-te bătaie pe grâu, cu bâte, cu furci.  

Cei care aveau un volum mai mare de lucru au găsit o metodă 
de a folosi animalul la această muncă. În mijlocul arioiului era un 
ţăruş, bine înfipt în pământ. Calul era înhămat la tăvălug (un tambur 
lung, cu diametru de cca 30 – 40 cm şi greu, care se învârtea ca o 
roată). Pe măsură ce se învârtea în jurul ţăruşului, sfoara, cu care 
era legat calul de ţăruş, se scurta până când tăvălugul ajungea  la 
ţăruş, apoi calul era întors pentru rotirea în sens invers. 

După ce operaţia de treierat era gata, paiele erau 
îndepărtate, pleava de pe deasupra era şi ea luată şi depozitată, şi 
se trecea la vânturarea grâului. Vânturarea presupunea punerea 
grâului, prin scurgere de la o înălţime (de deasupra capului), în 
bătaia vântului, încât să fie înlăturate impurităţile (fiind mai uşoare 
decât boabele de grâu sănătos). 

Grâul se depozita apoi în hambare speciale sau în vase mari 
de lemn şi-şi aştepta, cuminte, rândul la moară. Mai erau şi cote, 
care erau percepute de stat, mai erau şi: uiumul de la moară şi 
„cota” pretinsă de şoareci. Paiele de grâu erau depozitate sub formă 
de șure. Pleava era depozitată, de obicei, în locaşuri amenajate la 
baza șurelor. 

Paiele de grâu erau folosite, în principal ca aşternut în grajdul 
de animale (coşar, cum i se mai spunea), în coteţul porcului 
(cocină), dar şi pentru foc iute (în soba oarbă pentru pregătit vatra 
în vederea coacerii pâinii, sau ca simplu combustibil, dar si pentru 
cuptorul de vară, amenajat în curte şi pentru făcut floricele). Când 
iernile erau grele, paiele de grâu serveau şi ca nutreţ, mai greţos, 
dar de foame, animalele suportau. 

Pleava şi tărâţele erau delicatese pentru animale, mai ales 
dacă erau în amestec. 

 
„Mi-este trupul ca un cer, în suflet îmi zboară îngeri. 
Vreau să aflu un mister, văd și nu-mi vine-a crede, 
Raiul pe pământ coboară, cu alaiu-i de culori, 
Domnul cu a Lui comoară, ne miluiește cu verde.” 
 
      MI 
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 Floarea soarelui - cam 10 %.  
 

 

          Era o cultură importantă pentru 
gospodării. Fiecare cultivator mergea la o 
făbricuță de ulei şi obţinea cantitatea de ulei 
cuvenită (din produsul realizat se scădea 
uiumul şi mai târziu s-a adăugat şi cota 
către stat). Se mai realiza uleiul şi cu prese 
acţionate manual, uneori chiar improvizate.  
Ce frumos arăta câmpul, cu lanuri de 
floarea soarelui, cu florile care urmăreau 
poziţia soarelui, iar bâzâitul de albine crea, 
alături de trilurile ciocârliei, o simfonie de 
sunete şi lumini! 

 Când începea să se coacă seminţele, floarea soarelui îşi pleca 
fruntea a rugăciune către Divinitate, drept respect şi semn de 
mulţumire că, în viaţa ei de o vară, a primit toată seva de culoare, 
lumină şi sunet. Îşi aştepta fericită sfârşitul, dar păsărelele o mai 
ciuguleau câte un pic, parcă vrând să o redeştepte. De când am citit 
„Floarea soarelui”, din romanul „ Erezii pioase” de scriitorul Radu 
Voinescu, am căpătat o privire nostalgică asupra acestei plante. 
Parcă ar fi vie (altfel, cum s-ar roti ea după soare). Petalele-i, 
fluturate de vânt, sunt precum clapele unui pian, seminţele sunt 
pajisti cu flori, pe care le sorb albinele şi imaginaţia mă duce tot mai 
departe în căutarea raiului pe o pălească de floarea soarelui.  
  După ce se coc, pălăștile sunt tăiate cu secera şi duse în 
gospodărie. Sunt lăsate sub şopron sau prin curte să se usuce mai 
bine, după care se pune pologul şi deasupra lui, fiecare pălească în 
parte este bătută, până cedează toate seminţele. După terminarea 
de bătut se face vânturatul. Gospodarul pune în saci seminţele ne 
vânturate, aşteaptă să vină o vreme cu vânt potrivit vânturării, apoi 
amenajează pologul pe un loc de vânturare, în curte sau După 
Oboare. Se pun seminţe într-o copaie mică (de cele în care se 
frământă aluatul pentru pâine), sau o găleată. 

Vasul respectiv este ridicat deasupra capului şi se lasă ca 
seminţele să se scurgă pe polog, astfel ca vântul să înlăture praful, 
petalele uscate şi alte impurităţi. Impurităţile fiind mai uşoare sunt 
duse de vânt la oarecare distanţă de locul în care cad seminţele 
sănătoase. Se repetă operaţia până la terminarea vânturatului. 
Seminţele astfel curăţate de impurităţi sunt puse în saci şi duse la 
hambar, unde sunt păstrate până le vine rândul la transformarea în 
ulei. Ele sunt considerate şi ca „bomboane” agricole, încât tot omul 
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când are timp liber şi se adună la şanţ cu vecinii, trebuie să aibă 
suficiente şi „piu, piu, piu” se „stuchesc” unii pe alţii, cu plăcere. 

Pălăștile şi cotoarele sunt foarte bune materiale de foc, 
constituind, în mare măsură, lemnele de foc ale ţăranului. 

 Plantele furajere: trifoiul, lucerna, dughia, porumbul 
furajer, erau uşor de cultivat, nu aveau nevoie de lucrări de 
întreţinere şi erau uşor de recoltat. Trifoiul şi lucerna sunt plante 
perene, deci erau foarte avantajoase. Plantele acestea erau 
delicioase ca hrană pentru animale. 

La culesul acestor nutreţuri, ţăranul pregătea un loc în 
grădina mare şi acolo le stivuia sub formă de căpiţe sau șure, cu 
coperișul sub formă de cupolă, respectiv cu forma în două ape, în 
aşa fel încât să nu pătrundă prea multă apă în ele, căci le-ar 
mucegăi. 

 Plantele legumicole, cca 5 % din suprafeţele avute  în 
posesii: roşii, castraveţi, ceapă, ardei, vinete, varză, morcov, 
pătrunjel, usturoi, cartofi, erau cultivate în grădinile de pe lângă 
case. Nu este cazul să mai spun care erau cultivate prin semănare 
şi care prin sădire, căci şi azi metodele sunt aceleaşi, doar 
tehnologiile sunt perfecţionate. Fasolea şi dovlecii se cultivau la 
câmp, printre rândurile de porumb.  

În satul Dâmbroca cele mai cultivate legume erau: roşiile, 
ceapa, ardeii şi vinetele. Acestea asigurau hrana de bază pe timp 
de vară şi o parte din toamnă. Pentru ceapă se semăna arpagic, iar 
pentru roşii, ardei şi vinete erau sădite răsaduri.  
 

 

    Roşiile, în afară de consumarea ca 
atare sau în mâncăruri (ciorbe, mâncăruri 
şi tocănițe de tot felul, erau conservate 
pentru iarnă sub formă de bulion sau la 
zacuscă).  Roşiile şi ceapa sunt legumele 
care trebuie să se regăsească în 
majoritatea mâncărurilor, căci asigură  
vitamine şi fibre importante şi dau 
savoare 

alimentelor. Roşiile, de obicei necoapte, se conservă ca gogonele 
murate.  

 

 Ardeii şi gogoşarii, au gustul lor 
plăcut şi conţinut important de 
nutrimente şi vitamine. În afară de 
consuma-rea lor în salate, în mâncăruri 
gătite şi ca ardei copţi, ei pot fi 
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conservaţi ca ardei în oţet sau în zacuscă (de legume, de vinete) 
 

   
 
 Fasolea este gătită, vara, ca mâncărică de păstăi, iar pentru 

iarna e considerată ca fiind mâncarea de bază a săracului, mai ales 
pe timp de post. Se găteşte ca mâncărică de fasole sau ca fasole 
bătută (iahnie în care usturoiul are un rol important), 

 Dovlecii pot fi consideraţi ca fructele animalelor.  
 

 

 Ei erau daţi la animale nefierţi sau fierţi. 
Porcii gemeau de plăcere când mâncau 
amestecătură de tărâţe cu dovleac fiert sau cu 
cartofi fierţi. Mai consumau şi oamenii, câte un 
dovleac copt sau fiert, peste care se mai 
presăra câte un pic de zahăr, iar seminţele 

de dovleac erau coapte şi aveau mai multă căutare ca cele de 
floarea soarelui 

Dintre legume, am lăsat cartoful la urmă (în sat se folosea 
denumirea „cartoafe”), dar asta nu înseamnă că nu aveau 
importanţă, ba dimpotrivă, ei îşi aveau un rol în alimentaţie, chiar, 
mai mult decât fasolea, ca aliment mai uşor suportat de stomac şi  
de ficat. Oamenii bolnavi, aveau reţinere faţă de fasole, dar nu 
exista nicio oprelişte faţă de cartof. Mâncărurile cu cartofi erau într-
o varietate mare (copţi, fierţi, mâncărică, piure, ghiveci...) 

 

 Cartofii erau cultivaţi de obicei în 
grădina mare, sau pe un lot apropiat de casă 
(spre exemplu După Oboare). Se ara terenul 
făcându-se brazde suficient de adânci şi pe 
acele brazde la distanţe egale se puneau câte 
2 - 3 bulbi din cartofii păstraţi ca sămânţă 
(vorba românului era: „pui două, ies nouă, 
pui nouă, ies 99”). 

 Când tulpina se ridica, se aplica o praşilă, la care pământul 
era tras şi înălţat pe lângă tulpină, făcându-se cuiburile şi de fapt 
rândul de cartofi apărea o ridicătură continuă. Se aplica şi a doua 
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praşilă, iar de insecticide nici vorbă în acea perioadă, căci gândacul 
de Colorado nu ajunsese la noi. 

 Fructele: prunele, vişinele, nucile, caisele (zarzărele),  
corcoduşele, strugurii, pepenii. Cam astea au fost şi sunt fructele  
cultivate în comuna Săgeata. 
 

 Prunii, caişii şi corcoduşii, vişinele,  
 

 

se găseau în aproape toate curţile de oameni 
gospodari, dar copiii mâncau fructele aproape 
din floare. Foarte puţine fructe ajungeau să se 
coacă, aşa că nu putem vorbi despre produse 
din aceste fructe, decât doar de: compoturi cu 
fructe crude (aşa zisa chiseliță de prune sau 
de corcoduşe) sau de utilizarea prunelor sau  

corcodușelor pentru acrit ciorba (era delicioasă ciorba de fasole 
acrită cu prune), 

 Strugurii: fiecare ţăran avea acolo cel puţin 0,2 ha de vie, 
plantată la câmp. Via se planta primăvara, prin butășire, folosind 
coarde de viţă, cu 4 – 5  ochi şi lungi de 30 – 40 cm. (coardele sunt 
luate din coardă tânără de 1 an, înainte de pornirea vegetaţiei, prin 
februarie – martie. Butaşii sunt plantaţi la distanţe de cca 40 cm. 
între ei, sunt acoperiţi în întregime cu pământ (parţial prin 
efectuarea unui muşuroi)  şi li se toarnă câte o găleată de apă la 
fiecare cuib. În funcţie lipsa precipitațiilor este asigurat cu apa 
necesară prin udare.  

 

 

Întreţinerea culturii presupunea 2-3 
praşile. Primăvara via trebuia curăţată, 
coardele fiind lăsate scurte cu doar 2–3 
ochiuri, sau unele coarde, eliminate. Dacă 
vreunul dintre butuci era uscat, atunci era 
trasă o coardă de la butul alăturat şi 
îngropată prin locul unde era butul care s-
a uscat. 

Strugurii aveau mai multe utilizări: când erau cruzi (aguridă), 
puteau fi folosiţi pentru acrit ciorba; strugurii copţi puteau fi serviţi 
ca atare, în calitate de desert, puteau fi transformaţi în must şi apoi 
în vin, dar şi   puşi în pod pentru stafidire şi consumarea pe timp de 
iarnă. 

Mustirea se făcea în hârdaie (un fel de putini joase, care 
aveau toarte), cu mustitoare (realizate din crengi cu grosimea de 3 
– 4 cm şi care se terminau cu o trifurcație. După o bună sfărâmare 
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în hârdău, erau turnaţi în tocitoare (putină mare, de 300 – 500 litri). 
Tocitoarea era umplută cam pe trei sferturi, ca după separarea 
mustului, boasca să nu dea pe afară. În partea de jos a tocitoarei 
era instalată o canea şi prin ea curgea mustul limpede, de o culoare 
dăruită de Dumnezeu, şi care era trecut în butoaie aşezate sub 
şopron. Nici butoaiele nu erau umplute complet ci se lăsa un 15 %, 
pentru fermentare. Un timp se lăsa butoiul descoperit să poată ieşi 
o spumă rezultată din fermentaţie, apoi era folosit un dop găurit în 
care era montat un furtun, al cărui capăt liber era menţinut în apă. 
Vasul cu apă era poziţionat ceva mai sus ca butoiul, încât gazele 
rezultate din fermentaţie să iasă mai uşor. Oxidul de carbon este 
foarte periculos pentru viaţă, aşa încât, dacă butoaiele sunt în beci 
trebuie mare precauţie la intrarea în beci, căci oxidul de carbon se 
combină cu sângele producând carboxihemoglobina şi duce la 
moarte sigură. Ca măsură de precauţie se lua o lumânare şi dacă 
aceea se stingea, trebuia de urgenţă să fie părăsit locul. 

Boasca rămasă, după scoaterea mustului era lăsată acoperită 
până fermenta. Terminarea fermentaţiei putea fi observată cu o 
flacără. Atunci când nu se mai stingea flacăra, fermentaţia era 
terminată. Frigul putea să sisteze fermentaţia în continuare, dar 
dacă perioada de căldură dura după fermentarea corespunzătoare, 
boasca se oţeţea, aşa că mersul la cazanul de ţuică trebuia făcut la 
momentul potrivit.  

În sat se aflau, cel puțin, câte un cazan de ţuică. 
 Pepenii erau cultivaţi pe suprafeţe de 0,2–0,3 ha sau chiar 

mai mult, dar nu de către toţi sătenii. 
Seminţele erau semănate în cuiburi pe un teren arat, fiind acoperite 
de 3–4 cm de pământ. Pepenii roşii, de regulă nu erau amestecaţi 
cu cei galbeni ci separaţi în cadrul lotului de pepeni. Cultura 
pepenilor necesita 2-3 praşile 

 

 

   Coacerea pepenilor verzi putea fi 
constatată prin uşoara ciocănire, cu 
degetul mijlociu îndoit. Dacă suna 
mai a gol, însemna că nu era copt. 
Mai putea fi observată coacerea şi 
prin cum arăta codiţa pepenelui. La 
cei copţi, codiţa nu mai avea 

acei perișori şi avea o culoare schimbată, în pal. 
 Pepenii galbeni erau foarte uşor de observat când sunt copţi, 
căci se îngălbeneau şi unii din ei chiar se crăpau.  

La vie şi la pepeni trebuia asigurată şi paza pe timpul coacerii, 
căci hoţomani, care să vină la de-a gata, erau şi pe atunci. Pepenii 
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erau cultivaţi de ţărani pe lângă viile proprii şi se putea asigura paza 
în acelaşi timp, la pepeni şi la vie. De obicei copiii păzeau viile şi 
cum nu era totdeauna ce să li se dea de mâncare, li se punea o 
bucăţică de mămăligă în traistă şi aia era. Mămăliga cu struguri sau 
cu pepeni, asigurau hrana de toate zilele, pe perioada pazei. Pepenii 
galbeni erau delicioşi şi consistenţi. Bananele pe care sătenii le-au 
„descoperit” abia în post-comunism, sunt nimicuri pe lângă 
„bananele” satelor noastre. 

Pepenii verzi erau păstraţi în grâu şi rezistau ca şi strugurii 
stafidizaţi, până  pe la Crăciun. 

 
Plantele industriale: sfecla de zahăr, tutunul 

 Sfecla de zahăr deşi este încadrată în categoria plante 
industriale, căci constituie materia primă pentru zahăr, în perioada 
la care ne referim, nu a avut această menire. Se cultiva pe loturi 
foarte mici şi numai pentru casă.  
 

 

      Era folosită pentru animale, dar şi ca 
desert al oamenilor (coaptă sau fiartă), căci 
avea un conţinut ridicat de zahăr şi fiind 
dulce, devenea atracţia copiilor pe timp de 
iarnă. 
     A fost foarte greu în anii de foamete, 
datorită secetei din 1946–1947, foamete 
care a durat până prin 1950 şi a  

fost prelungită prin cotele „genocide”, impuse de ordinea 
„bolşevică” a guvernului Groza. 

 Tutunul a fost cultivat de mulţi săteni, pe cca 5–6 % din  
suprafeţele avute.  
 Era planta aducătoare de bani, căci se făceau contracte cu 
fabrici de ţigări. Trebuie să ne amintim de un achizitor, căruia i se 
spunea „domnul Gheorghe cu tutunul” şi care „săracul” umbla cu 
mămăliga în traistă, alături de foile cu contracte. 

 

   Seminţele de tutun erau semănate ca şi 
porumbul sau floarea soarelui. Ieşeau 
nişte plante sănătoase, cu tulpini mai 
groase decât cotoarele de floarea soarelui 
(că aşa a fost să fie ca  iarba „răului” să le 
domine pe ale binelui). Frunzele de tutun, 
mari (cam de 10 – 15 cm în diametru), ca 
în imaginea alăturată, reprezentau materia   

primă pentru fabricarea ţigărilor.   
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Culesul lor se făcea în mai multe etape, pe măsură ce 
atingeau dimensiunile stabilite de contract. Ele erau înşirate pe sfori 
şi puse la uscat pe garduri. După finalizarea recoltării şi uscării, erau 
încărcate în căruţe şi duse la baza de recepţie de la Buzău. Sătenii 
fumători, păstrau câteva frunze uscate şi pentru „sufletele” lor şi îşi 
făceau trabucuri din foi, sau frământau câte o foaie de tutun, între 
palme şi din acel tutun mărunţit (așa zisa mahorcă), cu foiță de ziar 
îşi rulau ţigările şi nu mai aveau nevoie să cumpere. 
Plantele tehnice: cânepa, inul, bumbacul 

 Cânepa a fost cultivată cam pe 3-4 % din suprafeţele 
agricole.  
 Seminţele erau împrăştiate cu mâna. Plantele ieşeau cu 
tulpinile, de grosimea unor nuiele şi creşteau până la cca 1,5 m. 
După coacere (când seminţele începeau să se scuture), cânepa era 
smulsă, făcută snopi şi dusă la topit. 

 

 

Topirea se făcea la apa Buzăului, în câte 
o baltă ferită de viituri. Se aşezau snopii 
legaţi unii de alţii şi pe câteva straturi, 
peste ei se aşezau greutăţi (lemne, 
pietre mari) încât cânepa să fie ţinută 
pe fundul apei. 

Era lăsată acolo până ce tulpinile 
se puteau sfărâma uşor şi fibrele de 

cânepă (coaja de pe tulpini) se desprindeau uşor. După această 
operaţie cânepa era dusă în ograda gospodarului şi snopii erau puşi 
la uscat, în picioare, pe lângă garduri.   

 

  
Uscarea cânepei Topirea 

 
Operaţia următoare era meliţarea, prin care sunt separate 

fibrele de bucăţile lemnoase ale tulpinii.  
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În sfârşit, ţesălarea cu pieptenii, care 
aveau dinţii tari din oţel, finaliza crearea 
fibrelor de cânepă, bune de puse în caiere şi 
de dat la tors. Cânepa urma să fie toarsă în 
fire mai subţiri sau mai groase, după  
utilitatea lor (saci, poloage, sfori, 
etc.).Sforile de cânepă erau folosite şi 
pentru împletirea în funii groase şi 
rezistente la tracţiune, foarte utile în 
gospodărie. Din ele erau împletite şi bicele 
pentru pluguşor. 

 
 Inul, era cultivat în mică măsură, cam 1 %, din  

suprafeţele cultivate.  
 

 

     Fiind o cultură păioasă era semănat şi secerat 
ca şi grâul, dar operaţiile de transformare în fibre 
era asemănător cu ale cânepei. Inul era folosit ca 
fire pentru urzeală, urzeală pe care erau ţesute 
fire: bumbac, lână, cânepă. Cămăşile de in 100% 
erau frumoase, dar cam aspre pentru piele. 
Izmenele, pentru a fi suficient de rezistente erau 
făcute din bumbac, ţesut pe urzeală de in şi erau 
cam incomode la purtat. 

 Bumbacul, era cultivat în foarte mică măsură şi numai  
de unii oameni.  
 

 

  În grădina mare, în anumiți ani, 
seminţele erau semănate în cuiburi mici 
şi la distanţe de 15–20 cm. Din florile 
rozalii ieşeau gogoşile de bumbac, de 
mărimea unor gogonele şi care la 
coacere se deschideau scoţând la iveală 
conţinutul alb, care era de fapt vată 
comprimată. 

  Gogoşile coapte erau culese, scoase din învelitorile lor iar 
vata era scămoşată. Vata astfel obţinută era păstrată în casă, ca 
pentru unele nevoi şi mai rar era toarsă şi transformată în ţesături. 
 Oamenii, lucrând pe câmp aveau nevoie de apă, atât pentru 
ei cât şi pentru animale. În acele vremuri, pe câmp erau fântâni cu 
cumpănă, ca cea din imaginea de mai sus. 
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Război de țesut Fântâna cu cumpănă 

 
Fântâna cu scripete, 

 
Fântânile erau destul de dese, cam la 0,5 Km. una de alta şi 

nu se întâmpla să sece, oricât era seceta de mare. Pe căldurile de 
40°, ale lui cuptor, oamenii se răcoreau, turnându-şi apa cu găleata 
pe cap. 
  

2.-DESPRE AGRICULTURA ÎN COMUNA SĂGEATA 
 
a – PERIOADA 1864 - 1950 

De pe atunci, au rămas doar unele aspecte consemnate în 
Dicţionarul lui Basil Iorgulescu şi preluate de monografiile 
comunelor: Săgeata şi Vadu Paşii. În investigaţiile făcute în satele 
comunei, din povestirile transmise de strămoşi, prin viu grai, a 
reieşit că ţăranul a fost foarte ataşat de pământul lui, chiar dacă era 
nevoit să lucreze cu mijloace rudimentare. Tot timpul a căutat să-
şi perfecţioneze munca, să şi-o uşureze. Din gospodăriile sătenilor 
nu lipseau: carul cu boi, plugul, grapa, secera, grebla şi altele. 
Sătenii au ştiut tot timpul să-şi cultive, după nevoile gospodăreşti: 
porumbul, grâul, nutreţurile pentru animale (orzul, ovăzul, dughia, 
lucerna, trifoiul...), fructele (în mod deosebit, pepenii şi strugurii), 
legumele şi zarzavaturile. Când dijmele sau cotele tot creşteau, 
ţăranul se străduia să le facă faţă şi să-i rămână şi lui pentru gurile 
familiei.  

 

  „Natura nu a fost făcută pentru a fi schimbată.” Jerome 
Klapka Jerome 
 „Sunt arbore, mă plec în faţa vântului care aduce ploaia.” 
Valeriu Butulescu 
 „Florile nu sunt altceva decât modul în care natura ne 
zâmbește.” Anca Daniela Hut 
 „Natura nu face niciodată nimic fără motiv.” Aristotel 
 „Natura nu ne cere să fim geniali, ajunge să fim raționali.” 
Mariana Fulger 
 „Studiați natura și urmați calea pe care v-o arată ea.” Jean 
Jacques Rousseau 
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DIN „ÎN CĂUTAREA UNEI NOI ŞANSE - SĂGEATA” 
(Prezentarea făcută de Prefectul Constantin Tegăceanu în 

Monografia Buzăului, din 1943) 
 

 Urmarea primului război mondial a fost că animalele se  
împuținaseră, lucrările agricole făcându-se din ce în ce mai greu.  
 

 
 
Recensământul din 6 dec. 1921 al proprietarilor de terenuri 
arăta: 

 Supraf. Totală = 4.682 ha, din care: 
- 360,52 ha cu fânețe  și islazuri,  
- 64,85 ha, cu grădini și livezi, 
- 86, 08 ha – prundiș și teren sterp, 
- 21,45 ha, cu terenuri destinate extinderii satelor 

(pentru construirea caselor însurățeilor) 
- 76,46 ha cu clădiri, șantiere, depozite. 

 În comuna Săgeata, la acea dată existau 714 case, evaluate 
la 1.069.840 lei, 

 Între 1921 – 1938, numărul animalelor introduse pe izlaz a 
rămas fără modificări majore, iar al gospodarilor deținători de vite 
și de oi era între 214 – 222. Plata pentru folosirea terenurilor 
satului, luate în arendă, era de 80 lei/an, pentru 1 ha., iar islazul se 
putea concesiona și pentru o perioadă de 5-10 ani 

 În 1922, în comună erau: 4 perechi hamuri de piept, 106 guri 
de ham, 2 șei, 4 trăsuri cu arcuri, 1 docar, în stare funcțională, 1 
căruță pe cauciucuri, 1 camion, 1 car cu osii de fier, 70 căruțe 
pentru boi, etc 
O situație statistică trimisă Prefecturii, în anul 1923,  
dădea câteva indicii despre puterea economică a comunei: 
semănături de toamnă = 550 ha. grâu; cai = 60; iepe = 75; mânji 
= 15; boi = 148; viței = 2; mânzați = 270; bivoli = 1; oi = 670; 
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porci + purcei = 236; găini = 1.800; gâște = 120; rațe = 6; curci 
= 6; stupi nemodernizați = 4. 
Structura anului agricol în 1923, nu diferă mult de  
perioada 1919 – 1922: grâu se mănat = 926 ha; 0rz = 209 ha; 
ovăz = 840 ha; porumb = 2.388 ha; mei = 12 ha; dughie = 365 
ha; vii cultivate = 71 ha. Total suprafața cultivată = 4.812 ha. 
Dosarul 1/1925, evidențiază intenția autorităților de a aduce în 
planul financiar al activităților orice sursă de venit, pentru stoparea 
activităților la „negru″. Astfel, printr-un proces verbal al unei comisii 
de la nivelul Prefecturii, se constată că locuitorii riverani Buzăului, 
dar mai ales din satele comunelor Săgeata și Găvănești, pescuiesc 
în râu și în balta Costeiu, și practică specula, eludând plata 
impozitelor aferente. Drept urmare Comisia stabilește prețuri 
unitare, iar în cazul depistării infracțiunilor de pescuit fără 
autorizație „recolta piscicolă se va confisca, respectivele cantități 
vor fi vândute și sumele obținute vor intra în trezoreria Prefecturii.″ 
 
Recensământul din 1925, din comuna Săgeata: 
 

 
 

  „Poate ar mai fi de spus faptul că în vremea copilăriei mele 
nu prea existau ceasuri. Ne ghidam după ce spuneau bătrânii. 
Bunica mea  dinspre mamă, născută în 1880, care locuia cu noi era 
ceasornicul casei. Când trebuia să mergem la câmp plecam dis-de 
dimineață, deoarece locurile erau departe.   Ne sculam după 
cântatul cocoșului, sau după stele. Da, da, ne scula bunica când 
răsărea Luceafărul de ziuă, ne luam uneltele şi mâncarea si 
mergeam pe jos până la Cotitură sau până la Costei. Ajungeam 
întotdeauna când se lumina de ziuă. Acolo ne ghidam după soare. 
Pe la conacul jumătate, 9 sau 10 dimineaţa, mâncam, apoi când era 
soarele în mijlocul  cerului, mâncam de prânz şi, pe la 3 după 
amiază mâncam de nămiezi. După masa de prânz ne odihneam un 
pic, aşa cum şi după cea de la nămiezi, apoi până seara munceam. 
Ne întorceam acasă când răsărea Luceafărul de seară. Acasă ne 
aştepta bunica cu mâncare şi apă caldă. După ce ne spălam,  
mâncam, sau adormeam cu dumicatul în gură  iar a doua zi o luam 
de la capăt.” (Prof. Constanța Albu) 
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b.- COMUNA GĂVĂNEȘTI, PERIOADA 1864 - 1950 
              (Movilița, Banița și Găvănești) 

 Populație: 3005 locuitori, 
 Familii: 667, 
 Toți locuitorii sunt români de religie creștin - ortodoxă, 
 Ocupația : agricultura 
 În 1894, în comuna  Găvănești erau 2 străini, 7 argați bărbați 

și 4 femei servitoare la stăpâni.; 
 În același an: 25 de însurăței  au primit loturi de teren din 

moșia satului, iar alți 92 au cumpărat loturi de 1 – 3 ha, din moșia 
satului 

 În 1897, la nivelul comunei Găvănești, la recensământul 
cabalinelor și al mijloacelor de transport s-au înregistrat:  25 de cai, 
14 iepe, 3 catâri, 10 trăsuri de cai, tip „Brașov″, 10 guri de ham.  

 În 1909 planul de cultură era: 
 Porumb: 1211, 25 ha, cu o producție de 3.633 tone; 
 Mei: 22 ha 
 Vii pe rod: 4,75 ha 
 Tot atunci, un recensământ al populației arăta  că în 

Găvănești locuiau 181 de bărbați cu domiciliul stabil, în vârstă de 
peste 21 ani, toți fiind știutori de carte. 
 
Monografia com. Găvănești din 1942 , de D. T. Alexandru 
În deceniul al V-lea: 

 Locuitorii posedă cam 3-7 ha, pe care cultivă diverse cereale, 
în special grâu și porumb. 

 Arătura se face cu pluguri de fier, cu una sau două brazde, 
însă ușoare, vitele fiind cam costelive, 

 Suprafața arabilă este de 3.058 ha, lunca e de155 ha. 
Cotișorul are 40 ha, balta Costeiu are 107,91 ha. 

 Ocupațiile principale ale locuitorilor sunt: agricultura și 
creșterea animalelor. Cu toată lipsa de izlaz comunal, sătenii au un 
număr apreciabil de vite și oi. 

 Afară de muncile agricole, sătenii mai sunt ocupați, iarna, cu 
tăiatul stufului de baltă, tăiatul lemnelor din pădurile Găvănești și 
Cotu-Ciorii (vecină cu localitatea Găvănești, despărțite de cursul 
râului Buzău). 

 Comerțul locuitorilor constă în vinderea cerealelor în Buzău 
și la gara Cilibia, precum și a vitelor în bâlciurile care se țin în orașul 
Buzău, în Pogoanele și la Făurei. În comună comerțul se face, în 
principal, doar de 3 negustori, doi români și un turc, fiecare având 
băcănie și manufactură. 
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 Femeile, în a căror gospodărie se cresc oi, lucrează, artizanal: 
haine din lână, pentru soți și copii; așternuturi, scoarțe, covoare, 
ciorapi; țesutul pânzei din bumbac, etc 

 În comună mai existau: o moară cu motor pe benzină, 
funcționând cu pietre pe mălai, și cu pietre pe făină; 10 cazane de 
fabricat țuică, … 

 Meseriași autorizați: 6 croitori, 4 fierari, 4 rotari, 4 dulgheri 
și 3 cizmari. 

 Vânzarea de produse se făcea tocmai la târgurile din Brăila, 
iar măcinatul cerealelor se făcea la Mărăcineni și la Buzău. 

 

Monografia lui Ghe. Tudor, a comunei Găvănești, din 19 
febr.1943, face o analiză mai complexă:  

 Terenul Găvănești-ului este compus din humus, nisip și 
pământ negru de pădure, toate suprafețele fiind extrem de fertile, 

 Gospodarii de aici dețin 13 – 20 ha. de teren, dar în urma 
împărțirilor succesive  pentru înzestrarea urmașilor (fiecare familie 
având în 4 – 6 copii), pe parcursul a 20 – 30 de ani, proprietatea s-
a atomizat (fărâmițat), 

 Doar preoții (bisericile fiind împroprietărite cu câte 5 ha de 
teren) dau pământul în dijmă, iar școlile și-l lucrează cu elevii. 

 Pământul arabil se întindea pe 5 linii de loc și, le-a  revenit 
sătenilor după adoptarea Legii rurale, de către A.I. Cuza. 

 Altă împroprietărire a avut loc în 1891, sub domnia Regelui 
Carol I, când fiecare sătean a primit câte 5 ha, situate la apus de 
hotarul moșiei Beilic și la miază-noapte de balta Costeiu; 

 După Primul Război Mondial din 1916 – 1918, s-au făcut 
împroprietăriri dincolo de balta Costeiu, la o distanță apreciabilă de 
sat, pe terenuri vecine cu moșia Bobocu, pământ expropriat din 
moșiile Negro–Ponte și Eforiile Școalelor. 

 Ca plante cultivate: porumbul, orzul, ovăzul, meiul, dughia. 
Grâul se cultivă pe suprafețe mici, numai pentru consumul propriu 
și pentru sămânță. 

 Vânzarea cerealelor se face treptat, cu diferite ocazii, 
Cultivarea se face fără mașini agricole, căci săteni nu-și permit să 
le aibă și nici nu au pământ prea mult încât să fie necesare mașinile 
agricole. Aratul se face cu plugul (cu una-două brazde). Semănatul 
se face cu semănătoarea, dar majoritatea seamănă cu mâna, 
azvârlind sămânța dintr-o bucată de pânză, legată de gât (numită 
semănătoare). Seceratul se face, în majoritate, cu coasa, iar 
treieratul grâului, cu mașina (batoza) 
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 Cultura legumelor și zarzavaturilor, întrunește condițiile 
pentru a putea face irigații. De acest lucru au știut să beneficieze 
doi săteni, fără a fi specializați în meseria de grădinar. 

 Suprafața ocupată cu vii este de 40 ha, cultivându-se mai 
mult terazul, care dă un vin cam de slabă calitate, 

 Pădurea ocupă 75 ha, fiind în imediata apropiere a satului, și 
este proprietatea satului, 

 Creșterea vitelor nu se face pe baze moderne. Animalele nu-
s bine îngrijite, sunt costelive, aceasta și din lipsa unui izlaz 
corespunzător pentru animalele satului: cai = 246, boi = 248, vaci 
= 311, bivoli = 13, oi = 1564, capre = 4, .. 

 Numărul păsărilor e mic, ele fiind crescute doar pentru nevoi 
proprii, 

 Apicultura este prea puțin prezentă: sunt 4-5 săteni care au 
câte puțini stupi sistematici, 

 În 1941 a fost procurată o mașină simplă, de tricotat lână, cu 
acționare manuală; exista și o moară țărănească, pentru mălai, 
făină și urluială pentru animale. 
 
c.- SATUL DÂMBROCA ÎN PERIOADA 1881-1950  
 

Nu vom mai prezenta fiecare cultură în parte şi modul ei de 
cultivare, ci numai noutăţile legate de agricultura din această 
perioadă.  

Satul a fost  prins între anii 1941–1946, de problemele 
războiului, cu mulţi fii pe front. A urmat seceta, foametea, epidemia 
de tifos. Agricultura a rămas rudimentară şi totuşi în această 
perioadă au fost făcuţi paşi mici, dar importanţi, în agricultură. Se 
vedeau roadele alierii cu nemţii, căci tehnica lor începuse să fie 
preluată de oamenii mai cu stare:  

 Dacă până atunci porumbul era curăţat de boabe, manual, 
a  apărut machina, care a uşurat foarte mult curăţarea şi a crescut 
randamentul; 

  Coasa a luat, aproape în totalitate, locul  secerei la culesul 
păioaselor; 

 A apărut maşina cu aburi şi batoza (la Neculai Tănase şi 
la Rudolf Daly). Cu batoza a fost uşurat foarte mult treieratul 
grâului. E drept că şi uiumul era mare. Copiii erau fascinaţi de 
priveliştea oferită de ansamblul de maşini care contribuiau la 
treierat. Era aşa, ca şi cum sunt de admirat azi sateliţii artificiali.  
Maşina semăna cu o locomotivă cu aburi (cu combustie externă) 

Din câte ţin minte, focul se făcea cu paie. Avea un coş de 
fum, înalt, pentru a feri zona din jur de pericolul foarte mare de 
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incendiu. Maşina avea şi o roată mare (care ţinea şi rol de volantă), 
cu diametrul de cca 1,5 m. Transmisia de la maşina cu aburi la 
batoză se făcea cu o curea lată, din piele. Distanţa dintre cele două 
roţi de transmisie era de aproximativ 10 m., pentru a se reduce la 
maxim pericolul de incendiu. Era întronată o disciplină severă în 
privinţa prevenirii incendiilor. Carul cu snopi era apropiat de batoză 
şi snopii erau aruncaţi pe batoză de unde erau preluaţi imediat de 
oamenii care îi introduceau (pe deasupra), între nişte valţuri care îi 
duceau în interiorul batozei.  Batoza bătea grâul, îl vântura şi 
elimina paiele prin spatele ei. Boabele de grâu cădeau printr-un 
jgheab, iar pleava pe altul. Când, la spatele maşinii, paiele 
aruncate, formau o claie, aproape de nivelul gurii de evacuare, se 
venea cu boii înjugaţi, care trăgeau o oişte după ei şi două lanţuri 
lungi, încât să cuprindă claia. Un copil de 10-12 ani, dădea lanţurile 
pe după claie şi le fixa cu un ţăruş din lemn. Se suia pe ţăruş şi 
striga: „gataaaa!”, iar ţăranul care conducea boii, pornea şi ducea 
căpiţa la un loc stabilit, pe arioi.  

Deşi în ţară au apărut tractoarele prin anul 1938, fiind de 
producţie străină, iar industria românească de tractoare a început 
din 1951, la noi în sat doar Neculai Tănase a adus primul tractor. 
Era un tractor pe şenile, marca Kirov, după care au fost realizate 
apoi la Braşov, tractoarele KD-35. 

Comunismul a pus accent pe dezvoltarea agriculturii, prin 
mecanizare, astfel că întreprinderi din: Craiova, Miercurea Ciuc, 
Codlea, Oradea, Timișoara, în cooperare cu Uzinele Tractorul din 
Braşov, au trecut la fabricarea de tractoare româneşti. 

Procesul de colectivizare s-a desfăşurat în două valuri 
principale, 1949-1953 şi 1953-1962. La nivel naţional, SMT-urile au 
fost înfiinţate în 7 oct 1948, dar „braţul” lor a atins agricultura din 
satul Dâmbroca abia după ce au apărut întovărăşirile agricole, care 
au fost înfiinţate la începutul anului 1952. Se făceau contracte între 
întovărăşire şi SMT şi lucrările efectuate erau plătite. 

Condiţiile, pentru o agricultură mecanizată, au apărut în satul 
nostru, pe la sfârşitul perioadei despre care vorbim, dar gospodăriile 
individuale nu aveau acces la mecanizare şi lucrau pământul tot în 
mod rudimentar: cu tracţiune animală şi cu unelte specifice 
lucrărilor. Doar Neculai Tănase şi Rudolf Daly, dispuneau de 
mecanizare şi efectuau unele lucrări, contra cost, pentru gospodarii 
care-i solicitau. 

 „ În 1957, a început formarea întovărăşirii agricole, mai întâi 
cu 15–20 familii şi a tot crescut, astfel că în 1962 numai cca 20 
familii nu erau prinse. La colectivizare au mai rămas ne-asociate 7–
8 familii. Pentru sectorul legumicol s-a înfiinţat AESS (Asociaţia 
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Economică de Sere si Solarii), cu 131 ha. Participarea statului la 
această asociere era de 50%. Ca oricare dintre componentele vieţii 
social - economice, agricultura poate fi „fotografiată” pe câteva 
etape ale existenţei satului Dâmbroca: 

De pe atunci, au rămas doar unele aspecte consemnate în 
Dicţionarul lui Basil Iorgulescu şi preluate de monografiile 
comunelor: Săgeata şi Vadu Paşii. În investigaţiile făcute în satul 
Dâmbroca, din povestirile transmise de strămoşi, prin viu grai, a 
reieşit că ţăranul dâmbrocean a fost foarte ataşat de pământul lui, 
chiar dacă era nevoit să lucreze cu mijloace rudimentare. Tot timpul 
a căutat să-şi perfecţioneze munca, să şi-o uşureze. Din 
gospodăriile sătenilor nu lipseau: carul cu boi, plugul, grapa, secera, 
grebla şi altele. Dâmbrocenii au ştiut tot timpul să-şi cultive, după 
nevoile gospodăreşti: porumbul, grâul, nutreţurile pentru animale 
(orzul, ovăzul, dughia, lucerna, trifoiul...), fructele (în mod 
deosebit, pepenii şi strugurii), legumele şi zarzavaturile. Când 
dijmele sau cotele tot creşteau, ţăranul se străduia să le facă faţă 
şi să-i rămână şi lui pentru gurile familiei. 

În afară de arendaşul Dârlea, despre care sunt amintiri mai 
mult sau mai puţin pozitive, au rămas în amintirile satului ca oameni 
gospodari, harnici şi utili vieţii satului: Neculai Albu (Tănase), Rudolf 
Daly, Ion Nicolau, Costică Tăbăcaru, Ion R. Ion (Cosoroabă), Vasile 
Pandele (Bombonaru), Neculai Bratosin, Vasile Dragomir 
(Geambașu), Neculai Baroian şi alţii. Ce păcat că tocmai cei mai 
gospodari oameni ai satului au fost categorisiţi drept chiaburi (erau 
etichetaţi că „au supt sângele poporului” şi trebuiau stârpiţi). 
Neculai Tănase şi Rudolf Daly, aveau batoze şi vara, activitatea de 
treierat era foarte bine organizată: ţăranii veneau pe rând, ca la 
moară şi participau efectiv la treierat, cu membri ai familiei, cu rude 
( întrajutorare). Gospodarii declaraţi chiaburi, în 1950: 
 

  
Neculai Albu Neculai Baroian 
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Neculai Albu (Tănase) 
Dali Glineschi 
Neculai Baroian,  
Vasile Dragomir (Geambașu) 

Vasile Pandele (Bombonaru) 
Constantin Tăbăcaru 
Mihai Pandele  

 
În perioada aceea, ţăranii erau categorisiţi în :  
- ţărani săraci, care aveau până la 1 – 2 ha de teren agricol, 
- ţărani mijlocaşi, cu 2 -5 ha, 
- chiaburi, cu 5 -10 ha şi peste 
Majoritatea sătenilor intra în categoria ţăranilor mijlocaşi. 

 

d.- COMUNA SĂGEATA ȘI  GĂVĂNEȘTI 1950-1968 
Extras din „Săgeata – În Căutarea Unei Noi Șanse″ De Victor 

Andreica Și Florentin Stelian Albu 
 

 Au fost translate, obligatoriu, și în țara noastră, toate formele 
organizatorice din domeniile: politic, învățământ, sănătate, 
cercetare, viața socială, și activitățile la nivel guvernamental, din 
Uniunea Sovietică 

 Cotele obligatorii au fost primele pârghii de a acționa ca 
mijloc de presiune asupra populației satelor, spre a le aduce la 
condiția de a accepta ideea abandonării în brațele formulei socialiste 
de transformare a agriculturii. 

 Încă din 1949, s-au pus cote obligatorii, înrobitoare, 
proprietarii de terenuri lucrând terenurile, iar toamna rămâneau 
aproape cu nimic. 

 În 1949,  după ideea sovhozurilor și colhozurilor din Rusia 
Sovietică, a început așa zisa „transformare socialistă a agriculturii″, 
respectiv confiscarea pământurilor, înființarea de TOZ-uri,  
Întovărășiri Agricole, GOSTAT-uri, G.A.C.-uri, C.A.P.-uri și I.A.S.-
uri 

 În 1949 au fost făcute cereri a 73 de săteni din comuna 
Săgeata și 125 din comuna Găvănești, adresate autorităților spre 
iertarea de predarea cantităților impuse la cereale și produse 
animaliere, din cauza secetei. 

 Pentru a prelungi agonia sătenilor, autoritățile comuniste au 
instituit sistemul de raționalizare a hranei, înmânând salariaților 
cartele de alimente. Astfel, 87 de oameni din comuna Săgeata și 91 
din comuna Găvănești, din cadrul personalului administrativ și de 
serviciu al instituțiilor, primesc, trimestrial, cartele de alimente.  

 Fiind din ce în ce mai înrobitoare, cotele obligatorii nu puteau 
fi onorate nici în anii 1950 și 1951. 
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 Astfel, că în 1951, la nivelul comunei Săgeata, 488 de 
cetățeni înregistrează restanțe la cotele obligatorii, din anul 
precedent, la următoarele produse: orz, porumb, floarea-soarelui, 
lână, lapte, carne de porc, carne de vită și de pasăre, cartofi, miere. 

 În 1956, spre a masca  măsurile de sărăcire a țăranului,  
administrația comunistă a camuflat această acțiune criminală, 
renunțând la sintagma „cote obligatorii″, dând credit alteia, 
denumită colectarea la fondul de stat. 
  La nivelul comunei Găvănești, în 1956, planul de colectare 
prevedea următoarele cantități de produse: grâu = 156.000 kg; 
porumb = 155.000 kg; floarea soarelui = 32.000 kg; carne de vită 
= 28.800 kg; carne de porc = 2.800 kg; lână = 1.192 kg; lapte de 
vacă = 29.420 litri; lapte de oaie = 6.390 litri. 

 Pentru a-i obliga pe oameni să adere la C.A.P., administrația 
comunistă a acționat mai întâi asupra celor mai buni gospodari ai 
satelor, numindu-i chiaburi, dușmani ai poporului. Aceștia au fost 
anchetați, bătuți, arestați, sechestrându-li-se averile. 

Am prezentat periodicitatea de mai sus, având în vedere că 
până în 1968, Găvănești a fost comună de sine stătătoare. 
 

3.- COOPERATIVIZAREA COMUNELOR SĂGEATA ȘI 
GĂVĂNEȘTI (1950-1962) 

 

 În 1950, s-a înființat C.A.P. – ul în comuna Găvănești, cu 
denumirea de C.A.P. „7 Noiembrie″ patronat de Schela Berca, 

 În 1952 s-a înființat C.A.P. Săgeata, la festivitățile de 
inaugurare participând și secretarul raionului Buzău, Victor Vergu, 

 În 1956, în comuna Săgeata era o Cooperativă Agricolă de 
Producție, 3 TOZURI, dar și numeroși țărani individuali.  
Adevăratul „triumf″ s-a produs începând cu 1959. În planurile de 
activități, Comitetul Provizoriu al Sfatului Popular își trecea ca 
obiectiv prioritar „sprijinirea sectorului socialist al agriculturii″ 
urmărind, prin tabele, pe care le analiza săptămânal între anii 1956 
– 1962, cetățenii care solicitau primirea în C.A.P. La intrarea în 
această formă de organizare a agriculturii, prin care sătenilor li se 
suspenda dreptul de proprietate asupra pământului, aceștia erau 
obligați să completeze o cerere tip, care este prezentată la Capit. I 
– Cadrul Istoric, la subcapitolul.- I.5.- Participarea la evenimentele 
interne, subcapitol: B.- Cooperativizarea. 

 La înființarea unității, în 1952, erau înscriși 108 țărani din 
Săgeata, dintre care amintim: Vasile Scărlăteanu, Nicula Agapie, 
Ion M. Calcan, Lazăr Iamandi, Costache Baboi și Ion D. Chirilă. Cu 
câteva luni mai înainte, ca o fază pregătitoare, 12 săteni s-au înscris 
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„de bună voie″ în întovărășirea agricolă, cu numele de „23 August″, 
comitetul de inițiativă fiind constituit din muncitori de la S.M.T. 
Poșta Câlnău, avându-l ca președinte pe Vasile D. Costică. 
 „Rezultatul pe termen lung al acestui proces a fost smulgerea 
țăranului din cadrele ancestrale ale existenței sale, întemeiate pe 
ritmurile cosmice și ciclurile naturii, anihilarea atașamentului pentru 
pământ și al oricărui spirit de inițiativă și competiție, exterminarea 
elitelor satului sau, în cel mai blând caz, marginalizarea înjositoare 
a acestora”, se scrie pe muzeul rezistentei.ro. Înainte de intrarea în 
C.A.P., la recensământul animalelor din 1951, statistica pentru 
satele comunei Săgeata arată astfel:  
 

 
 

 Recensământul mai evidenția existența a: 24 de iepe, 12 
tauri, 544 de vaci cu lapte, 54 de vaci sterpe, 88 de juninci. 

 Definitivarea agriculturii din 1962, a însemnat lipsa de furaje 
pentru săteni, ceea ce a micșorat posibilitatea menținerii acestui 
număr de animale în gospodăriile populației 

 În 1949, la nivelul comunei Găvănești, care făcea parte din 
plasa Mărăcineni, Comitetul Provizoriu informa organele superioare 
că, în plan local, sunt 50 de meseriași, astfel: dulgheri = 11; rotari 
= 3; tâmplari = 6; fierari = 3; croitori = 10; cizmari = 11; tricoteri 
= 4; pălărieri = 2. 
 În 1950, pentru comuna Găvănești se arată că erau: vaci cu lapte, 
în 23 de gospodării; 380 de țărani creșteau oi (un singur om avea 
23 de oi, iar 114 țărani aveau doar câte o singură oaie) 

 Se consideră că înființarea celor trei C.A.P.–uri, s-a făcut  
la datele: 

- C.A.P. „7 Noiembrie″ Găvănești, la data de 26 februarie 
1950. Au intrat în cooperative doar 36 de familii, cu 157 ha, 16 
pluguri, 1 grapă, 1 prășitoare, 12 căruțe, 15 boi și 1 cal,     

- C.A.P. „11 Iunie″ Săgeata, la 21 iulie 1961, 
- C.A.P. „Libertatea″ Dâmbroca, la 20 martie 1962. 
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 Odată cu desființarea regiunii Ploiești, dispariția raioane- lor 
și reapariția județelor, în 1968, pe ogoarele comunei lucrau: 68 de 
tractoare, 43 de semănători, 23 de combine, 11 batoze și alte 
mașini agricole care intrau în dotarea celor trei secții de mecanizare 
ale I.M.A. Poșta Câlnău. Peste câțiva ani s-a înființat  S.M.A 
Săgeata, permițând ca întreaga gamă de lucrări să se efectueze în 
timp util și de bună calitate: arat, fertilizat, combaterea 
dăunătorilor, semănatul cerealelor păioase, prășirea cu prășitoare, 
lucrările de întreținere și de recoltare. 
 

Fam. Rudolf GLINISCHI 
   Una din familiile avute din Săgeata a fost aceea a numiților 
Glineschi Rudolf și Elisabeta, amândoi născuți în localitate, care 
deţineau în satul Bordușani, în proprietate: o moară, o instalație cu 
abur, numită peiorativ „vapor’’.   
 Acesta  punea în funcțiune o  batoză  care scotea rudimentar, 
prin batere mecanică, boabele de grâu din spic după principiul 
combinei de astăzi. Spicele  erau recoltate din lan, manual, cu 
secera, legate în  snopi, aceștia erau adunați în grămezi numite 
glugi (jumătăți), la mijlocul locului, a câte 8-10 snopi. Așezarea 
acestor snopi se făcea după modelul ghizdelelor de la fântână, 
pentru uscare în vederea „baterii” în batoză.  
 Ulterior snopii de grâu se transportau cu carele cu boi sau cai 
la „arie”, unde se introduceau manual în batoză, de unde grâul 
boabe curgea în saci de iută. Acolo unde nu exista acest 
sistem  „vapor – batoză”, scuturarea boabelor de grâu din spice se 
făcea cu ajutorul  cailor, prin alergarea acestora, înhămați, în jurul 
unui stâlp, pe arie, prin călcarea  cu copitele. Apoi boabele erau 
adunate prin maturare, împreună cu praf și  pământ, vânturate, 
așezate în saci și depozitate în hambare de lemn. Fiul acestei familii 
înstărite, Glinischi Ion, a avut din prima căsătorie, cu Florica, trei 
copii: Mihai, Axente și Constantin, iar din a doua căsătorie, cu Maria 
Săraru, alți trei copii: Nicolae, Ștefan și Ion, cei șase frați  fiind 
crescuți ca buni creștini, cu frica lui Dumnezeu. Acesta a continuat 
moștenirea familiei, fiind proprietar de: moară, vapor și batoză, pe 
care le-a folosit până în anul 1968, când  a trecut la cele veșnice. 
Părinții Mariei Săraru, Zamfir și Dobrița, dețineau și ei o frumoasă 
avere în satul Săgeata: două rânduri de case, cârciumă și pământ. 
Băiatul lor cel mic, Ion, căsătorit cu Haralambia-Olimpia, trăiesc în 
una din aceste case în prezent, împreună cu cei doi copii ai lor: 
Constantin și Mihăiță, care la rândul lor au dat naștere la 6 nepoți, 
cu care  întreagă familie se mândrește. 
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a.- COMUNA SĂGEATA ȘI COMUNA GĂVĂNEȘTI DATE DE 
SINTEZĂ (1962– 1990)  

(„În căutarea unei noi șanse” – Săgeata, de Victor Andreica și 
Florentin-Stelian Albu) 

 
Dosarul  31/1968, pg. 179 – 225, arată printre alte aspecte 

ale dezvoltării comunei Săgeata și despre situațiile celor trei C.A.P. 
– uri din comună. 

 Existau 3 C.A.P. –uri, cu 2.809 familii și 4.163 de membri 
cooperatori. 2 mori, 2 cazane de țuică, 3 unități de deservire (1 
frizerie și 2 croitorii), 8 magazine, 2 unități de alimentație publică 
(bufete), 2 grădinițe, 3 școli primare (clasele I-IV), 4 școli cu clasele 
I-VIII, 3 grădinițe, 3 cămine culturale, 5 cinematografe, 2 biblioteci, 
2 dispensare umane, 2 farmacii și 2 case de nașteri. Doar în 6 sate 
erau electrificate 329 de case (12,6%).  

 Structura organizației de partid, era: 
- 3 comitete P.C.R., 33 organizații, 709 membri; 
- 2 comitete U.T.C., 29 organizații, 553 membri, 

 Situații statistice, pe sate, privind numărul de locuitori și  
baza materială din comuna Săgeata, în 1968,arăta astfel: 
 

 
 

Lucrul în C.A.P.- uri – 1968 
 Din tabelul de mai jos se poate observa că dotarea C.A.P.-

urilor a pus accent pe:  
- Autocamioane, fiind imperios necesare pentru transportul 

produselor la bazele de recepție, în vederea achitării obligațiilor 
către stat; 

- Motopompe, pentru sistemele de irigații. 
 În ce priveşte sectorul de maşini agricole, acesta nu 

aparţinea CAP-ului, ci  era constituit ca SMA-uri de stat, care 
deserveau CAP-urile. Un asemenea SMA se afla la nivelul comunei 
Săgeata şi avea secţii la nivelul CAP-urilor,  
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 Beneficiind de vecinătatea râului Buzău, sătenii din  comună 
au amenajat un sistem de irigații, irigându-se anual peste 200 ha, 
cultivate cu legume și zarzavaturi. În comuna Săgeata - suprafaţa  
irigată – 1203 ha  

 Câștigurile obținute de C.A.P. Găvănești  în perioada 1960 – 
1989, au fost: roșii = 46.816 kg; varză = 29.920 kg; ceapă = 
22.920 kg. 

 Doar de pe 16 ha. cultivate cu roșii timpurii se realiza, anual, 
la unitatea menționată mai sus, un venit de 1.134.913 lei,  iar prin 
schimbul miilor de tone de produse de grădină, livrate pe piața 
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internă și la export, tot anual, la nivelul comunei, se realiza suma 
de 6.000.000 lei. 

 Drumul parcurs de unitățile agricole din comuna Săgeata, 
după cca 2 decenii de existență, în căutarea identității, acumulând 
experiență în organizarea producției și a muncii, dispunând de cadre 
tehnico-inginerești foarte capabile, a dus spre un salt valoric 
important. 

 După cca 40 de ani de agricultură sub dictatura comunistă, 
existența C.A.P. – urilor  Găvănești, Săgeata și  Dâmbroca, a 
dovedit că a fost o soluție viabilă de lucru în exploatații mari, ceea 
ce nu a mai fost posibil după aplicarea Legii nr. 18/1991. 

 Cele trei unități cooperatiste au abordat un vast program de 
investiții, modernizând grajdurile de animale și dotându-se cu 
mașini și utilaje performante la vremea aceea. 

 Pentru a reaminti celor care au lucrat la colectiv și a furniza 
date generației tinere, precizăm că pentru activitatea C.A.P – ului 
din Săgeata în perioada anilor 1980 – 1990, s-a înregistrat 
următoarea situație:  

- Suprafața agricolă = 3.116 ha arabile, din care erau 
cultivate pentru: legume = 180 ha; grâu = 800-1.000 ha.; porumb 
= 700-800 ha; floarea soarelui = 350-400 ha; sfeclă de zahăr = 
200 ha; tutun = 100 ha. 
Brațe de muncă = 1.100, 

- Structura organizatorică: 2 ferme legumicole, 4 ferme 
pentru cultura mare și 1 fermă zootehnică. 

 Până în 1970, sătenii din Săgeata și Găvănești practicau 
agricultura rudimentară, cu unelte și agregate modeste mulți ani 
folosindu-se plugul de lemn, tractat de boi sau vaci, semănatul se 
făcea manual, nu se foloseau îngrășăminte chimice, ierbicide, 
insecticide, nu existau instalații de irigații. 

 În perioada 1971 – 1982, când președinte al C.A.P. a fost 
economista Maria Albu, C.A.P. Săgeata obținea producții medii pe 
unitatea de suprafață:  

- Grâu = 4.500 – 5.000 kg, 
- Porumb boabe = 4.500 – 5.000 kg, 
- Floarea soarelui = 2.500 kg, 
- Sfeclă de zahăr = 25.000 kg,  

 Privind creșterea animalelor, în aceeași perioadă: 
- Taurine = 1.500, din care vaci cu lapte = 800, 
- Porcine = 150, 
- Tăurași = 300-400, care se exportau, 
- 5 hale cu câte 2.000 găini , în fiecare, ouătoare și pui  

de carne. 
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Hectare cultivate pe diferite produse 

 
Producţii medii la hectar (kg.): 

 
 

 De-a lungul vremii, unitățile agricole din comuna Săgeata au 
beneficiat de serviciile unor ingineri competenți. Iată câțiva dintre 
ei: soții Veronica și Ion Dache, Cornel Andronache, Mariana și 
Gheorghe Oprea, Marin Țâru, Alexandru Sandu, Valentin Tănase, 
Gheorghe Bichirgiu, Gheorghe Vișan, și alții. 

 Unele aspecte negative au fost semnalate de inginerul 
Gheorghe Oprea, un profesionist cu mare experiență, care scotea 
în evidență: „am fost oripilat de problema minciunii, de raportările 
fictive, de lipsa posibilității de mișcare, de îngrădirea competenței, 
neputând să-ți concepi tu, fermier ori președinte de C.A.P., planul 
de producție, structura culturilor, modul de valorificare al recoltei″ 

 Cooperatorii primeau, pentru un an de muncă istovitoare în 
C.A.P., maximum 120-150 kg de grâu și porumb, ceea ce era o 
nedreptate strigătoare la cer 
 
b.- AGRICULTURA SATULUI DÂMBROCA – 
1962 – 1990 

 
În anul 1962, deşi producţia agricolă a fost satisfăcătoare, 

ţăranii colectivişti s-au ales cu foarte puţine bucate, întrucât dările 
către stat au fost foarte mari. Ţăranii s-au revoltat, considerând că 
au fost încălcate promisiunile făcute de autorităţi la înfiinţarea CAP-
ului. 

 „Tot ce se realizează e al vostru” – li s-a spus şi s-a 
apreciat că vor primi 8 kg porumb boabe, la ziua de muncă. Nu s-
au ţinut de cuvânt şi le-au stabilit 4 kg ştiuleţi la ziua de muncă. 
Având în vedere cele întâmplate, satul a avut de suferit, dar pe 
parcurs treburile s-au mai îndreptat. 
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 Datele prezentate mai sus, în legătură cu formarea CAP-ului 
au fost redate în cartea monografică „În căutarea unei noi şanse . 
Săgeata”. 

Din discuţiile cu Constantin Stănilă, cel mai longeviv 
preşedinte de C.A.P. (1962-1983) şi apoi primar al comunei 
Săgeata (1983-1988), datele apar cam diferite: 

 - CAP-ul s-a format cu 1350 ha, dintre care 910 din partea 
satului Dâmbroca şi 440 din partea satului Borduşani. Terenul de 
până la 1481 ( adică 131 ha), aparţineau AESS, societate care avea 
50 procente ale statului şi 50 ale comunei. 

 - unele sectoare ale  CAP-ului s-au dezvoltat treptat, astfel: 
 La bovine s-a pornit de la 17 vaci şi s-a ajuns la 400 

capete, dintre care vacile erau în număr de 370, iar tineretul  în 
număr de 30; 

 La ovine s-a pornit cu efectiv redus şi abia în 1970 s-a 
ajuns la 300 oi; 

 La avicol, s-a pornit cu două cuiburi (hale) şi s-a ajuns 
la trei hale. Erau două categorii de păsări: ouătoare şi pentru carne.  

Viticultura nu a fost ca ramură a CAP-ului. S-a repartizat o 
suprafaţă de teren la marginea satului, spre Borduşani şi acolo au 
primit unii săteni câte 10-15 ari pentru vie. Aceste loturi, de 10-15 
ari, făceau parte din cei câte 30 ari lăsaţi în folosinţă fiecărui 
gospodar. 

 Sectorul irigaţii a început prin irigarea cu motopompe a 
sectorului legumicol, pe 15-20 ha şi s-a extins tot cu motopompe şi 
în regim propriu al CAP-ului, la terenul de După Oboare (pe Suhat). 
La iniţiativa preşedintelui CAP, Constantin Stănilă, în 1972 s-a 
trecut la un sistem de irigaţii extins la o suprafaţă de 500 ha. Pentru 
o bună cunoaştere a sistemului, Constantin Stănilă a fost trimis la 
specializare în China. Sistemul a fost proiectat şi realizat de către 
IELIF (Întreprinderea de Executare a Lucrărilor de Îmbunătăţiri 
Funciare). CAP-ul a contribuit cu executarea canalelor secundare, 
pe 5 artere. Sistemul de irigaţii a fost finalizat în 1980.  

 În ce priveşte sectorul de maşini agricole, acesta nu aparţinea 
CAP-ului, ci  era constituit ca SMA-uri de stat, care deserveau CAP-
urile. Un asemenea SMA se afla la nivelul comunei Săgeata şi avea 
secţii la nivelul CAP-urilor, deci şi la CAP „Libertatea” din Dâmbroca.  
 CAP-ul a fost organizat pe 5 brigăzi, dintre care trei ale satului 

Dâmbroca (brigadieri: Stanciu Neculai, Dedu Voicu şi Oprea 
Dumitru) şi 2 ale satului Borduşani (cu brigadierii: Ion Ilie şi Mihai 
Gheorghe). Fiecare brigadă avea câte un efectiv de 50-60 lucrători, 
organizaţi în 3-4 echipe. 
 La conducerea CAP-ului, pe diferite perioade de timp, au fost:  
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 Şerban Preda, din martie 1962, până în octombrie 1962; 
 Constantin Stănilă: 1962-1983; 
 Ing. Andronache Cornel: 1983-1990; 
 Ing. Bădescu Adina: 1990-1992, 
Menţionăm că din 1977, CAP „Libertatea” Dâmbroca a fost 

încorporată la nivelul comunei, în CAP „11 Iulie” Săgeata. 
 Sectorul legumicol a fost organizat sub directa coordonare a 

AESS Săgeata, ca fermă de stat, în care 50% din afacere aparţinea 
CAP-ului. Această fermă era condusă, cu mare competenţă de 
brigadierul Sares Ştefan şi avea circa 120 lucrători, organizaţi pe 5 
echipe.  
 

DIN MĂRTURIILE UNOR LIDERI AI C.A.P. - ului 
Ştefan SARIS 
 

 

 
Născut: 1916  - Teleorman – Vlașca 
Decedat: 1996.  
(Mărturia Măndiţei Saris):  

„Bunicul, aflându-se în insula Hios, sub 
stăpânirea turcilor şi aceştia capturau femeile 
frumoase pentru sultan, a părăsit ţara şi a 
ajuns în România, în Teleorman, apoi la Brăila. 
Era un om bogat, se numea Sariologur Nicolas. 
Avea vapor, căra marfă pe Dunăre. 

 
 Nu prea a mers treaba şi a venit la Scurteşti, judeţul Buzău. 
Avea 8 copii (4 băieţi şi 4 fete): Vanghelie (Vanghelis), Vasilis, 
Dimitris, Fanachis, Eugenia, Ecaterina, Elena şi Olga 

La Scurteşti, pe moşia lui Şuţu, ca administrator a făcut o 
crescătorie de porci, florărie, fermă legumicolă.  

A decedat în 1946, cam la 66 ani. 
 

Realizările deosebite ale lui Ştefan Saris (Fanache): 
 a realizat solarii frumoase la ferma CAP-ului, 
 a realizat proiectul cu solariile de la apa Buzăului, 
 a deturnat cursul apei Buzăului şi cu motopompe 

aducea apa la solarii. 
 a devenit şef de fermă în 1962 şi  a activat pe funcţie 

până în 1990 
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Constantin STĂNILĂ 
 

 

Născut: în anul 1931 
În satul Dâmbroca, comuna Scurteşti  
Din părinţii Dumitru şi Tudora Stănilă 
De profesie: Agricultor 
Cu domiciliul în Dâmbroca, comuna 
Săgeata, Judeţul Buzău.  
Căsătorit: 1955, cu Aurica Nistor, din 
Pârscov. 
Judeţul Buzău,  
 2 copii: - Enache, n. 1955– comisar, pol. 
Buc., are un copil 
 - Maria, cu 2 copii gemeni, clasa a XI - a 

Studii şi activităţi: 
 1938–1942 –Şcoala elementară, la Dâmbroca, com. 

Scurteşti, 
 1964–1968 – gimnaziul, la Pogoanele, jud. Buzău, 
 1968–1973 – Liceul, la Râmnicu Sărat, 
 1950–1962 – agricultor, 
 1962–1983 –Preşedinte CAP „ Libertatea” Dâmbroca, 

perioadă în care a mers şi la perfecţionare în China, 
 1964– Academia „Ştefan Gheorghiu” Bucureşti 
 1983–1988 – Primar, comuna Săgeata, 
 1988–1990 – Preşedinte Cooperativa de Consum. 

 
4.- COMUNA SĂGEATA DUPĂ REVOLUȚIA DIN 1989 
(„În căutarea unei noi șanse” – Săgeata, de Victor Andreica și 

Florentin-Stelian Albu) 
 

„Etapa de după 1990, poate fi a treia perioadă de dezvoltare 
a agriculturii de pe cuprinsul comunei Săgeata. 

 Această etapă a debutat cu Legea fondului funciar nr. 
18/1991, act care a desființat marele producător cooperatist și, s-a 
revenit la micul producător. Abordarea legii nu a ținut cont de 
inventarul „logistic″  necesar performanțelor la nivelul tehnicii 
mondiale. 

 Au urmat cele 2 legi care reglementează proprietatea: Legea 
1/2000 și Legea 247/2005, benefice  d.p.d.v. moral-umanitar, dar 
tezele elaborate de puterea instalată după 1990 – incompetentă și 
superficială, chiar răutăcioasă și antinațională  (dacă ne referim la 
cuprinderea în actul normativ al noțiunii de „lichidare a C.A.P.-
urilor″) au avut „darul″ să ducă la scăderea dramatică a 
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performanțelor  în agricultură, la  pierderi catastrofale pentru 
economia națională. A fost vandalizat patrimonial C.A.P.-urilor, s-a 
generat o luptă aprigă pentru îmbogățire rapidă. La nivel naţional, 
a fost vândută străinilor o mare parte din suprafața agricolă a țării.  

 La nivelul țării se practică agricultura de subzistență.”   
Această perioadă a început sub semnul destrămării 

structurilor comuniste. CAP-ul „11 Iulie” Săgeata şi-a mai continuat 
activitatea cca 1,5 ani, având ca preşedinte pe doamna Ing. 
Bădescu Adina.   Treptat s-a mers către falimentare şi oamenii au 
fost puşi în posesii, cu terenurile cuvenite prin actele de moştenire.  
Lipsa unor legi clare de trecere de la munca în colectiv, la 
proprietatea particulară, a condus la o destrămare, forţată de 
presiunea sătenilor. Nici nu mai putea continua căci se fura prea 
mult. 

Cea mai dureroasă acţiune, comisă de săteni, a fost aceea că 
au distrus total sistemul de irigaţii.   
  Animalele au fost date la oameni, care cum a putut să apuce. 
Aşa s-a întâmplat şi cu activul imobil. Despre grajduri, se spune că 
au fost dezmembrate, materialele provenite din dezmembrări au 
fost vândute şi sătenii au votat ca acei bani să fie daţi bisericii 
pentru renovare. 

 Prin Legea nr. 18/1991, s-a introdus o sintagmă care poate 
fi considerată răutăcioasă și antinațională: „lichidarea C.A.P.-
urilor″, care a alimentat o ură furibundă a unor mulțimi flămânde 
după o îmbogățire rapidă și care a condus la vandalizarea 
patrimoniului realizat de acest unități în cei 40 de ani, cu pierderi 
catastrofale, de sute de miliarde de lei la nivelul economiei 
naționale. 

 La nivelul comunei Săgeata prin acordarea titlurilor de 
proprietate,  media de suprafață deținută de o familie este de 2-2,5 
ha, creându-se astfel 14.150 de parcele, care aparțin celor 6.680 
de cetățeni. 

 Fermierii individuali pot fi considerați toți locuitorii comunei, 
întrucât fiecare își lucrează cel puțin via și grădina, care ocupă, în 
medie, 0,5 ha. 

 Agricultura de week-end este practicată de cca 100 de 
cetățeni, care posedă 200 ha de teren. 

 Au fost redate proprietățile țăranilor, lipsiți de puterea fizică, 
de dotarea materială și de puterea financiară pentru  a-și putea 
lucra pământurile. În afară de aceasta populația satelor este tot mai 
redusă numeric și îmbătrânită, iar mulți cetățeni, care au intrat în 
posesia terenurilor, nu mai domiciliază de foarte mult timp la sate, 
au plecat în orașele țării sau în lumea largă. Așa se face că anual, 
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5% din teren rămâne pârloagă. Multe terenuri au fost vândute, sau 
date în arendă 

 Trecându-se la practicarea unei agriculturi de subzistență, 
proprietarii nu-și mai pot permite să recurgă la semințe din soiuri și 
hibrizi valoroși, iar cantitățile de îngrășăminte chimice, erbicide, 
pesticide și insecticide utilizate de micii fermieri locali într-un an 
însumează mai puțin de 30%, din cele utilizate în C.A.P.-uri până în 
1990. 

 Concurența, ce are loc și în domeniul agricol, a impus 
regândirea structurii culturilor. Astfel, s-a renunțat la brand-ul 
localității – cultivarea legumelor, dar și a tutunului și, astăzi, este o 
orientare accentuată pe cultivarea rapiței pentru biocombustibil.  
 

Ing. Gheorghe Oprea 

  „Agricultura României a ajuns într-o stare jalnică. Izvoarele 
situației de azi își au rădăcinile în comunism, când, deși aveam 
exploatații masive, care permiteau aplicarea tehnologiilor avansate, 
eram împiedecați să ne facem meseria. Erau prea multe controale, 
prea multe constrângeri, prea mulți șefi și băgători de seamă, nu 
puteai să cultivi, ceea ce se preta în zona respectivă, iar retribuirea 
muncii era lamentabilă…… 
 

 
Ing. Gheorghe Oprea 

     Toate acestea diminuau drastic din 
binele ce însoțea comunismul, respectiv 
asigurarea locurilor de muncă, locuințe 
pentru orășeni, gratuitatea învățământului 
și actului medical.. 

Căderea comunismului a adus în 
actualitate revenirea la respectul propri-
etății asupra pământului, spargerea 
unităților agricole dar și fărâmițarea 
suprafețelor și confruntarea micilor fermieri 
cu greutăți mari, care, de la an la an, cresc 

în progresie geometrică. Se poate spune că „agricultura este 
sedusă și abandonată″. Împrumuturile sporesc aberant, iar 
producția finită se valorifică la prețuri sub cheltuielile efectuate 
pentru obținerea ei….. În timp ce în țările vestice ale Comunității 
Europene, subvenția este de 375 €/ha, la noi aceasta se ridică abia 
la 97 €/ha. 
  În ceea ce mă privește, conduc o societate agricolă la care 
au aderat 600-700 de oameni, cu o suprafață totală de 800 de ha. 
Posesorii de terenuri își concep planul de cultură, lăsând în grija 
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mea efectuarea lucrărilor agricole. Din perspectiva specificității 
proprietarilor de terenuri, realitatea prezentă a impus 3 categorii: 

- Fermieri cu terenuri reduse, care-și lucrează singuri 
pământul, 

- Proprietari cu terenuri încredințate rudelor sau altor 
persoane apropiate,  

-   Proprietari care nu-și pot lucra pământul, încredințându-l 
unor asociații. 
 Pe lângă dificultățile enorme pe care le întâmpinăm în 
înființarea, întreținerea, recoltarea produselor și valorificarea 
acestora, ne lovim de un grup dictatorial, inexpugnabil de 
angrosiști, care taie și spânzură, arogându-și dreptul de a decide. 
Preiau producția finită la prețuri derizorii, cu mult sub cheltuielile 
pentru obținerea acesteia……″ (Ing. Gheorghe Oprea,  – extras din 
cartea „În căutarea unei noi șanse - Săgeata” - 2010 ) 
 
  „Ing. Pavel Tănase, 2010,  specialist în agricultură cu o 
vechime de peste 54 de ani în acest domeniu, multe decenii ca 
director al S.M.A., iar după 1990 șeful unei asociații agricole, cu 
statut juridic, actualmente fiind și viceprimar al comunei Săgeata, 
se destăinuie: „Agricultura este total abandonată de guvernanți…. 
Nu există o strategie, nu sunt sprijiniți în mod corespunzător 
fermierii din domeniu….. 

 

 
Ing. Pavel Tănase 

Având experiență în activitatea 
agricolă, am încercat să scot producția de sub 
imperiul hazardului. Pe cele 1.700 ha., ale 
asociației pe care o conduc, am adoptat-o 
tehnologie modernă. Dispun de 11 salariați, 
pe care-i remunerez cu 800 – 1.500 lei, iar 
dotarea ce am asigurat-o, în ani, este una de 
vis. Toate utilajele, agregatele și mașinile 
sunt de import și aparțin generațiilor de 
ultimă fabricație: tractoare, de diverse 
capacități; semănători; pluguri; discuri și  

alte utilaje din diverse game, ceea ce ne permite efectuarea tuturor 
lucrărilor de cea mai bună calitate și în perioade optime. 
 Aceasta face ca și în anii dificili d.p.d.v. climatic să obținem 
producții deosebit de mari. Bunăoară, în 2008, am recoltat de pe o 
parcelă de 150 ha = 8500 kg de grâu / unitate, iar media a fost de 
6.000 kg/ ha. 
 Pe ansamblul comunei, al județului și al țării, situația nu se 
prezintă la fel. Cauze sunt diverse  și ele țin atât de lipsa unor 
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măsuri pe plan central, de insuficienta subvenționare a acestei 
ramuri, care nu este considerată strategică……..″(Ing. Pavel 
Tănase,  – extras din cartea „În căutarea unei noi șanse - Săgeata” 
- 2010 ) 
 Din 2010, până în prezent, la nivelul comunei Săgeata și, 
dacă luăm în calcul și alte tipuri de societăți, pe care nu le mai  
nominalizăm, fără a intra în detalii, situația se prezintă astfel:  
  
a.- UNITĂȚI ECONOMICE DE IERI, COMUNA SĂGEATA 
 
  „C.A.P. din localitatea Găvănești a purtat denumirea „7 
noiembrie”. ...... 
   C.A.P.-ul din localitatea Dâmbroca s-a numit „Libertatea”.  
      Constatăm astfel că în comună s-a atribuit denumirea a două 
date cu semnificație în evoluția comunismului universal (sovietic) – 
7 noiembrie, și a celui național românesc – 11 iunie,  
     Celelalte unități cu caracter economic ori comercial aveau până 
în anul 1989 denumirile standardizate de însăși activitatea pe care 
o prestau. Așa era cazul morilor (Moară), ori a sifonăriilor (Sifonă-
rie). În cazul în care au existat mai multe sifonării, denumirii aces-
tora li s-a adăugat în vorbirea curentă, numele proprietarului, ori a 
toponimiei locale. Astfel la Săgeata prin anii 70-80 ai secolului tre-
cut au existat succesiv sau simultan mai multe sifonării.  
 Denumirile uzuale ale acestora erau: Sifonăria de la Vale (din 
Săgeata de Jos) sau Sifonăria lui Lupu („La Lupu”); Sifonăria de la 
Băltăgan (din casa lui Gheorghe Băltăgan, Băltăgan fiind de fapt 
numele de poreclă) – din centrul satului („La Băltăgan”) și Sifonăria 
lui Pârpâiac (Pârpâiac fiind numele de poreclă al lui Ion/ Ionel Mihai 
din Săgeata de Sus) .″ (de Profesor Univ. Dr. Ghe. Calcan) 
 
b.- UNITĂȚI ECONOMICE-2010 – COMUNA SĂGEATA 
 

„În prezent, activitatea economică a comunei este dominată de 
asociațiile agricole. Acestea au preluat activitatea fostelor C.A.P.–
uri. Ele există în fiecare localitate. În localitățile mai mari, 
funcționează chiar mai multe astfel de unități economice. 
Denumirea acestora îmbracă uzanțele generale ale procesului de 
nominalizare. Exemplifică m prin trei societăți/asociații cu 
manageriat de familia Gheorghe Oprea din localitatea Săgeata. 
Prima este SA Oprea (Societatea Agricolă Oprea), numele de 
familie al titularilor acestei asociații agricole fiind integrat denumirii 
societății. Celelalte două aparțin fiilor familiei Oprea, Florian și 
Mădălin. Astfel, numele acestora este: S. C. „Oprea Florian” Team 
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și respectiv, S. C. MD „Agro SRL”. MD reprezintă inițialele 
prenumelor celor doi soți – Mădălin și Dorina Oprea2.  
  În comună își desfășoară activitatea un anume număr de 
societăți comerciale mici, cu o sferă relativ variată de activități ori 
prestări de servicii. Denumirea acestora s-a integrat aceluiași 
proces de acordare a numelui. Spre exemplu, pe una din firmele 
afișate la stradă în localitatea Săgeata putem citi: SC Segeso 
Termoplast SRL. Pe o reclamă se află inscripționarea: Reparații 
frigidere, o alta anunță: G. P. L. AUTO (Gaz Petrolifer Lichefiat). 

O altă reclamă din Bordușani conține înscrierea: Servicii 
funerare Non stop etc. 

 Pentru a-și cultiva mai bine terenul și a putea face față 
concurenței, sătenii s-au unit, pe baza Legii nr.36/1991, în societăți 
comerciale agricole, cu statut juridic. 
 
În anul 2010, în comună sunt următoarele societăți de profil: 

- S.C. Universal Grup Impex S.R.L. Săgeata, 
administrată de Pavel Tănase, care deține 1.200 ha; 

- S.A. Oprea, în comuna Săgeata, condusă de ing. 
Gheorghe Oprea, care administrează 1.000 ha; 

- S.A. „Victoria″ Găvănești, administrată de contabila 
Filofteia Nichițelea, care dispune de cca 650 ha; 

- S.A. „Dreptatea″ Găvănești, condusă de contabila 
Dumitra Ioniță, care dispune de 400 ha; 

- S.C. Ceaușu ULPROD, profilată pe culturi agricole și 
producătoare de ulei; 

- S.C. TEAM, administrată de Florian Oprea, care 
dispune de 500 ha;  

- S.C. ALINAGRA, administrată de Veronica Ioniță, care 
deține 400 ha; 

- Fostul complex avicol Săgeata a cunoscut mai multe 
privatizări, în prezent fiind deținut de o firmă irakiană, care l-a 
profilat pe creșterea puilor de carne. Capacitatea acestuia este de 
32.000 de pui, de câte 2 kg, pe care-i livrează în termen de 40 de 
zile. 

 În comună există: 110 tractoare de diferite mărimi, dintre 
care 25 sunt cumpărate din import și 15 combine de recoltat 
păioasele. 

 
2 Cele trei asociații agricole manageriază 1800 de ha. (Discuție cu doamna ingineră Oprea, 26 
august 2015). 
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 În condițiile actuale, în anii normali, producțiile medii 
realizate în asociații sunt de: 4.000 kg la grâu, 5.000 kg la porumb, 
2.000 kg la floarea - soarelui, 15 tone la legume, deși ultima cultură 
a rămas, în ultima perioadă, doar simbolică. 

 Din discuțiile cu zeci de proprietari, care și-au încredințat  
terenurile asociaților, rezultă că se înregistrează și unele 
nemulțumiri, cauzate de dificultățile de comunicare, fie prin 
aroganța și disprețul ce-l afișează unii administratori ai acestora, 
care se cred supraoameni, sfidând mai ales persoanele în vârstă.″ 
(de Prof. Univ. Dr. Gheorghe Calcan) 
 

Din „Strategia de dezvoltare economică a comunei 
Săgeata” 

Activităţile economice care s-au dezvoltat în comună Săgeata, 
s-au bazat în mare măsură pe valorificarea resurselor locale, în 
special a terenului agricol, care ocupă 89.14% din suprafaţa totală 
a comunei. 

Principalele ocupaţii ale locuitorilor comunei sunt legate de 
agricultură şi de creşterea animalelor. Ambele au fost favorizate în 
principal de aşezarea comunei în zona de câmpie şi de faptul că 
aproximativ 76.08% din teritoriul comunal este teren arabil. 

Potențialul economic cât și structurile economice pentru 
valorificarea acestuia sunt modeste, dominant agricole, ceea ce 
conferă comunei Săgeata un suport redus de dezvoltare în 
perspectivă. Această situație se amplifică prin poziția localității într-
o zona caracterizată prin diverse disfuncționalități demografice, 
economice, sociale și de echipare edilitară, dar acesta nu este un 
impediment pentru locuitorii din Săgeata. Suportul economic al 
comunei este asigurat, în principal, de fondul agricol care ocupă 
83,12% din suprafață totală a teritoriului administrativ. Potențialul 
economic actual al așezării este predominant agricol, cea mai mare 
parte a populației având locuri de muncă în exploatațiile agricole 
particulare, agromec-uri și în alte societăți agricole. Sectorul 
zootehnic este dezvoltat Ia nivelul gospodăriilor, dar pe teritoriul 
comunei își desfășoară activitatea și SC AVICOLA SA Săgeata. 
Pe rază localității Săgeata își desfășoară activitatea o balastieră pe 
cursul Buzăului. 
Distribuția agenților economici după domenii de activitate: 

 unități comerciale de desfacere cu amănuntul: 35; 
 societăți agricole prestatoare de servicii : 6; 
 societăți agricole: 5 

Distribuția agenților economici după formă juridică: 
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 societăți comerciale: 35; 
 asociații familiale: 1; 
 persoane fizice autorizate: 45. 

  Deşi activităţile de producţie şi în special cele cu valoare 
adăugată mare, sunt slab reprezentate în sectorul întreprinderilor 
mici şi mijlocii, este de remarcat totuşi o diversitate a activităţilor 
desfășurate de acestea: prelucrare şi stocare seminţe, extragere 
agregate de râu, prelucrare materiale de construcţie, servicii de 
mecanizare a agriculturii, comerţ. (Text preluat din „Strategia de 
dezvoltare locală a comunei Săgeata, judeţul Buzău pentru perioada 
2014-2020”) 

 Față de situația din 2010, majoritatea fermelor agricole s-au 
extins la suprafețe mai mari (prin cumpărare de terenuri sau prin 
arendare), iar fermele zootehnice  au cuprins mai multe animale, 
mai ales ovine. Este meritul fermierilor că valorifică suprafețele 
agricole și trebuie felicitați că nu au lăsat să fie înstrăinate 
pământurile strămoșești ale comunei Săgeata. 
 În acest an, 2019, proprietățile majorității fermierilor au 
crescut. Nu am ținut neapărat să intru  în detalii privind averea 
fiecăruia, dar țin să-i evidențiez pe cei mai implicați în activitatea 
agricolă și în creșterea animalelor: Gheorghe Oprea și familia lui, 
Pavel Tănase și familia lui, Nicolae Crăciun și familia lui,  Olguța 
Ros, Veronica Ioniță,  Filofteia Nichitelea, Răzvan Cățoi, Sebastian 
Florescu, Aurel Lalu și familia lui, Maria Hoașă și alții 

 
c.- SOCIETĂȚILE AGRICOLE MAI IMPORTANTE DIN 
COMUNA SĂGEATA - 2019 

 
SC CHILIANCA SRL SA VICTORIA 
SA. OPREA SC TRANS COBRA SRL 
SC OPREAF LORIAN TEAM SA DRUM NOU 
SA DREPTATEA SC UNIVERSAL GROUP IMPEX 
SEDIU ADMIN. GĂVĂNEȘTI DMA PANIF SRL 
SC ALINAGRA SRL SC CRĂCIUN PREST SRL 
SC AGROBANIȚA CONSTRUCT SC MD AGRO SRL 
SC PESCONTI SA SC GIMEX IMOB, COMERȚ SRL 
SC MARY FARM SRL SC AGROINTER SRL 
SC SOFTWARE&HARDWARE 
INDUSTRY SRL 

SC UNIVERSAL 
AGROZOOTEHNICA SRL 

SA AGRICOLA NR 1 SĂGEATA SC OL&MI IMPEX SRL 
SC TARA AGRORURAL SRL I.I. IONIȚĂALEXANDRU ION 
LALU FLORY PREST COM SC TARA MADIN SRL 
SC AGROTREND SRL SC IRIAL TOP AGRO SRL 
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5.- SATUL DÂMBROCA DUPĂ 1990 
 

 „După revoluţie s-au repezit toţi să apuce câte ceva şi s-a 
ajuns la ce se vede: împroprietăriri abuzive a unora care nu au avut 
terenuri în Dâmbroca; distrugerea tuturor înstalaţiilor de irigare, 
construite din banii comuni; lipsa mijloacelor de efectuare a 
lucrărilor agricole; neaplicarea măsurilor de combatere a 
dăunătorilor.   

Dimensiunile satului sunt de 460x1470 m. Satul este 
înconjurat de teren arabil. În partea spre Stănceşti se află linia 
Obştea, mărginită în capăt de lotul Cernătești; înspre Borduşani 
este linia Murgeasca, mărginită în capăt de lotul Chiliile; în capul 
satului înspre Boboc, este linia Pogoane, mărginită de  lotul Aldeni. 
Lunca satului, de lângă apa Buzăului a fost vândută lui Ion Dincă, 
din Săgeata. Suprafaţa arabilă a satului însumează 900 ha.” 
 (Nedelcu Ion)  

 „După  1989, când a fost detronat comunismul în România, 
primii care au primit pământul înapoi, au fost familiile celor 
deposedaţi forţat.  

Tatăl meu se mutase la cer cu 6 luni înainte, unchiul plecase 
în America la fiul său, părintele Constantin Alexe, iar Lalu Gheorghe 
şi-a cumpărat cât a putut de repede căruţă cu cai. Trăiau o a doua 
tinereţe, chiar dacă trecuseră de 50 de ani. Toată aşteptarea 
aceasta (1962-1989) nu a fost zadarnică, cu toate că  au trebuit să 
treacă 27 de ani.  Adesea tatăl  meu o întreba pe mama :  

- Mariţă, dacă ăştia ne-ar da pământul înapoi, noi ce-am 
face? - Fugi măi omule, că nu au cum să ni-l mai dea înapoi! 

- Şi totuşi? insista tatăl meu. 
- Nu ştiu. Cine o să-l mai muncească? Noi am îmbătrânit, iar 

copiii au plecat toţi la oraş şi au serviciu.”  (Pr. Costel Ion) 
 

 
 Ing. Nicolae Bădescu 

„Treptat, treptat, câţiva oameni şi-au 
creat ferme: Crăciun Nicolae, Lalu Aurel, 
Lalu Marcel, Bădescu Nicolae 

S-a dat prioritate unor plante, astfel: 
- Grâul          25 % 
- Floarea soarelui    25 % 
- Porumb                30 %, 

- Plante furajere                    8 %, 
- Legume, pepeni                  8 % 

    - Vii         2 % 
    - Plante industriale           2 %  
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Satul deține cca 910 ha, teren agricol. 
Recolta 2012–a fost diminuata cu 75%, din cauza secetei 

   Prestaţiile se fac cu următoarele tarife: arat - 300 lei, înfiinţat 
cultura – 300 lei, întreţinere (erbicidare, praşilă) – 200 lei” (Nicolae 
Bădescu) 
 
PREZENTAREA UNOR FERMIERI DIN SATUL DÂMBROCA 
 
În 2012, situația se prezenta astfel: 

01. Nicolae Crăciun, - fermă agricolă, fermă de animale, 
procesare lapte, 

02. Aurel Lalu – fermă agricolă 
03. Adrian Bădescu, fermă agricolă şi de animale 
04. Marcel Lalu – fermă de animale 
05. Ion Oprea – fermă agricolă 
06. Constantin Mirea (Epeco), ferma agricola 
07. Constantin Constantin 
„Eu ţin evidenţe contabile la 10 -15 societăţi comerciale. Am 

cochetat şi cu ideea unei ferme, dar nu am timp şi apoi îmi place şi 
să mă culturalizez, să văd un spectacol, o piesă de teatru..... Mulţi 
fermieri îmi cer sfaturile. Îi ţin evidenţa şi lui Nicolae Crăciun.  Anul 
ăsta a fost secetos,  dar tot s-a făcut câte ceva şi oamenii au 
animale, grădini cu legume, irigate. Sunt oameni care scot din te 
miri ce câte o afacere”.   (Ion Stanciu) 
 „Dintre fermierii satului, în 2012, pot numi pe: 
-  Nicolae Crăciun  fermă mixtă : 200 vaci, 450 oi, 200 ha teren 
agricol, 5-6 tractoare, combină, cositoare, etc 
-    Aurel Lalu: 150 ha, 25–30 tăuraşi, 30 porci; 
-    Nicolae Bădescu şi fiul Adrian; 50 ha teren legumicol. 
-    Marcel Lalu: fermă de animale (vaci şi oi); 
-    Eusebiu Mirea: utilaje agricole, vaci.” (Nicolae Bădescu) 
  
Situația fermierilor în 2019: 
 Aceeași fermieri, în 2019, și-au extins suprafețele agricole și 
turmele de animale, astfel: 
-   Aurel Lalu, a cuprins o suprafață de peste 200 ha teren arabil, 

cea mai mare parte cumpărată, dar a renunțat la crescătoriile de 
tăurași și de porci. 

-  Nicolae Crăciun și-a extins ferma de oi la cca 850 de capete, dar 
a renunțat la vaci, iar ferma agricolă a împărțit-o cu, copiii. 
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Nicolae CRĂCIUN,  
 

 

Născut: la 18 nov. 1967 
În satul Dâmbroca, comuna Săgeata, jud. 
Buzău. 
Din părinţii: Tudor şi Ilinca Crăciun (Călinescu), 
Domiciliat în Dâmbroca, Săgeata, Buzău. 
Copii: - Virgil, stud. Anul IV la Med. Veterinară, 
  - Alexandru, elev la Lic. Sportiv  Buzău. 
Ocupaţia: Fermier zootehnic. 

Studii şi ocupaţii: 
1974–1982 – Şcoala Generală Dâmbroca, 
1982–1984 –Liceul IU Tehn. Buzău, specialist, Maşini şi Utilaje, 
1984–1986 –Şc. Profesională Electromecanici Auto, Constanţa., 
1986–1988 - şofer ITA Buzău- transport marfă, 
1988–1989 – stagiul militar ( 16 luni), 
1990–1994 – şofer la ITA Buzău, 
1994 – privatizat, fermier zootehnic. 

 
Interviu cu Nicolae CRĂCIUN, 2019 
 
MI: Nici pentru familia lui, omul nu mai crește o vacă, cum se 
întâmpla altădată, și oi, cred că ați ajuns la 1000. 
NC: Nu am 1000, ci opt sute și ceva. 
MI: Și teren agricol, cât aveţi? 
NC: Am în jur de 130 de ha, iar în arendă, cca 100 de ha și prestări 
vreo 70 de ha.  
MI: Sunteţi renumit că investiți în terenuri de case, de la cei plecaţi. 
NC: Da, am mai cumpărat unele case. 
MI: Cine face toate muncile astea? 
NC: Am un băiat pe care l-am angajat, și cu băieţii mei, și cu mine. 
Băieții mei au case aici în sat, sunt în curs de construcţie. 
 

  
Casa lui Virgil Crăciun Casa lui Alexandru Crăciun 
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O casă se află la șosea, vis a vis de cimitir, care are și un bar cu 
pariuri sportive. 
 Băiatul cel mic este inginer agronom, termină și masteratul 
acum și nu are de gând să plece în altă parte. 
MI: Mare lucru ați reuşit dumneavoastră și Aurel Lalu. Parcă sunteţi 
două familii „gemene”, că vă țineți copiii în sat, iar soțiile lor 
lucrează pe la magazine. Sunteți oamenii care țineți, cât de cât, 
economia satului și cel mai important contează că pământul este 
încă al satului. Dacă ați însămânţat această sămânţă a dragostei de 
pământ și a dragostei de muncã agricolă, plus profesionalismul 
copiilor, va fi dusă mai departe această acţiune și nu vor veni, din 
cine știe ce parte a lumii, italieni sau turci…  
NC: N-ar fi bine să fie înstrăinate pământurile. 
    
Aurel LALU - 2012 
 

 

Născut: 19. oct. 1971, 
În satul Dâmbroca, comuna Săgeata, Buzău, 
Din părinţii: Smaranda şi Nicolae Lalu 
Căsătorit: cu Florica Mihai, din Săgeata. 
Copii: - Mihăiță, 18 ani, elev clasa  a XI-a, la 
Liceul    Agricol din Buzău; Dragoş, cls. V, în 
Dâmbroca. 
Studii şi ocupaţii:  1978–1986 – Şcoala 
Generală Dâmbroca, 

 
- 1986 – 1988 –Liceul de Petrol – Berca, 
- 1989 ( 2 luni) – angajat la Barajul Siriu, ca mecanic, apoi 

şofer, pentru 4 luni. 
-  1989–1991 – şofer la IJTL (Intr. Judeţeană de Transport  

Local), Bz. 
-  1991–1992 – stagiul militar, ca şofer la poliţie, 
- 1992–1995 – Şofer la IJTL Buzău, 
- 1995– patron de magazin, în satul Dâmbroca - a cumpărat 

pământ – şi s-a ocupat de grădinărit, apoi a cumpărat şi arabil şi a 
luat pământ în arendă. 

-  2004– a cumpărat ferma agricolă. 
 
 

„Caracterul este la temelia demnității personale, 
Dacă omul va îmbina fericirile altora cu ale sale.” MI 
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Unele dintre utilajele agricole ale lui Aurel Lalu 
 

  
Dragoș, fiul de 11 ani, la arat Utilaj de balotat paie 

  
Pluguri 

Aurel LALU – 2019 

Lucrează peste 200 de hectare, în mare parte porumb, floarea 
soarelui, grâu, pepeni (5-10 ha.) și ceva orz, ovăz, mazăre și 
lucernă, 
    În proprietate are ceva peste 50 de ha, restul fiind arendate. 
Societatea este familială, fermă de familie, în care sunt implicați 
Aurel Lalu, cei doi fii: Mădălin și Dragoș, și soţia. Soția ține rostul 
întregii ferme, inclusiv a magazinului mixt. 
Activitatea agricolă este rentabilă, dar cu eforturi mari. 
  Activitatea agricolă a fost afectată, în anul 2019 de ploile prea 
abundente, de ploi cu piatră. După ploaia cu piatră au trebuit să fie 
întoarse 30-40 de ha. Se străduie să refacă din pierderile avute. 
 Ferma, când a cumpărat-o, în 2004, i-a creat o satisfacție 
enormă, care l-a obligat la eforturi extraordinare. 
 A plecat de la 1 ha și a ajuns la situaţia de astăzi. Speră ca, 
copiii să-i calce pe urme și sunt implicați și ei 80%, și vor duce 
această muncã în continuare. În timpul de când a deschis această 
fermă și până azi, copiii lui s-au ocupat numai de agricultură și de 
școală. Din 2012, când s-a tipărit cartea monografică a satului 
Dâmbroca și până azi, lucrurile au evoluat încet, bine și sigur. Nu 
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se lamentează de greutăţi, sunt mulţumiţi să obțină, cât de cât, 
ceva profit, să poată reinvesti. 
 Sunt ceva greutăţi: le lipseşte un sistem de irigaţii, că au fost 
unii ani secetoși. Era bine să poată fi irigate măcar 50 -100 de ha. 
Ar fi fost o siguranţă de producţie. 
 Cea mai mare satisfacție este că, copiii îi calcă pe urme și fac 
cu drag ceea ce fac. 
 
Marin MIRICĂ – 2012 
 

 

M-am născut în anul 1949, luna iulie, ziua 26, 
Am făcut şcoala primară în sat, iar gimnaziul 
la Căpățânești, din comuna Mărăcineni. 

Tata a lucrat la CAP, ca îngrijitor de 
animale.  

Am fost 9 copii la părinţi, din care trei 
au murit (singura fată şi doi băieţi). Ca 
pregătire profesională şunt şofer, cu şcoala 
de şoferi, absolvită la Roman. 

Am lucrat ca şofer la IRTA Buzău.  
De legume m-am ocupat după ieşirea la pensie, în 1989. 

Produsele le valorificăm pe piaţă, dar e greu, că nu prea găsim 
tarabe libere şi le dăm la preţ scăzut angrosiştilor. 

Despre oamenii din sat, pot spune că sunt gospodari, cresc 
animale, legume şi sunt comunicativi. În ce priveşte revolta din 
1962, nu prea ştiu, eram copil de 13 ani. 
 

6.- SATUL BANIȚA DUPĂ 1990 

Dintre fermierii satului Banița: 
 Dan Grigore – 200 ha și 4 iazuri 
 Jan Cățoiu – 200 ha 
 Ioan PICU – Are o societate proprie, pe persoană fizică, 

lucrează 28 de ha, cu utilaje cam vechi, dar se descurcă. Lucrează 
numai cu familia, cu cei doi fii, Marian și Cătălin. 
 
 „Cine a spus că banii nu aduc fericirea înseamnă că nu a ştiut 
unde să meargă să facă cumpărături.”  citat din Bo Derek 
„Un plugar care stă drept e mai demn de respectul nostru decât un 
nobil în genunchi.” citat clasic din Benjamin Franklin 
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Jan  CĂȚOIU 

 

Născut în comuna Smeeni, jud. Buzău, 
venit în Banița prin căsătorie 
Studii:  

- Școala Generală din Smeeni 
- Liceul Industrial Nr. 1, Aiud, de 

Industrie Ușoară, 
„Din 1992-1993, s-au făcut restructurări la 
fabrici și a trebuit să ne retragem în 
agricultură, la Smeeni. Am avut o mică 
asociație, de agricultură, mai mult cu 
animale. În Banița avea asociație tata  

socru și, după ce a decedat a trebuit să preiau eu. Un timp am mers 
și cu asociația de la Smeeni, dar drumul era lung, cca 70 de km. și 
nu renta. Aici, cu ferma sunt din 2003. 

 

 În cadrul fermei am teren: o suprafață cumpărată și alta în 
arendă. În total vreo 200 de ha, dintre care vreo 70 cumpărate. 
 Am renunțat în urmă cu trei ani. Mi-am îndrumat fiul să facă 
Facultatea de Agronomie, la București. A absolvit facultatea și 
masteratul. I-am dat lui spre gestionare, dar suntem alături de el 
și-l ajutăm. Fiul meu are 27 de ani. M-am hotărât să-i dau lui, să 
preia el societatea, auzindu-l că vrea să plece  afară. 
 Când l-am auzit, că vrea să plece, am înlemnit. L-am luat 
deoparte și i-am zis: „Îți dau societatea, ia-o, o administrează! Te 
ajut eu, la câmp, la treburi, tu te ocupi de acte, de dezvoltarea 
fermei. Cu meseria învățată în facultate te vei descurca”.  
 Ca mașini agricole avem 2 tractoare, semănătoare, cam toate 
utilajele necesare lucrării pământului. Nu ne mai trebuie acum 
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cositoare, că dacă am renunțat la animale, nu mai avem ce face cu 
ea. 
 Trebuie să ai și plăcere, să simți că iubești munca, plantele 
să le îngrijești cu răspundere și pasiune. 
 În afară de noi doi, mai avem un băiat care este angajat și 
lucrează pe utilaje. 
Soția se ocupă mai mult cu grădina și cu treburile gospodăreşti.” 
 

C.- LEGUMICULTURA 
 

În Dicționarul geografic, statistic, economic și istoric al 
județului Buzău, București, 1892,  realizat de Basil Iorgulescu, se 
arată că unul dintre mijloacele de trai ale locuitorilor comunelor 
Săgeata și Găvănești era legumicultura 

 Monografia lui Gheorghe Tudor, a comunei Găvănești, din 19 
febr.1943, se precizează: Cultura legumelor și zarzavaturilor, 
întrunește condițiile pentru a putea face irigații. De acest lucru au 
știut să beneficieze doi săteni, fără a fi specializați în meseria de 
grădinar. 

În perioada de existență a C.A.P.-urilor: 
 Beneficiind de vecinătatea râului Buzău, sătenii din  comună 

au amenajat un sistem de irigații, irigându-se anual peste 200 ha, 
cultivate cu legume și zarzavaturi. În comuna Săgeata - suprafaţa  
irigată – 1203 ha  

 Câștigurile obținute de C.A.P. Găvănești  în perioada 1960 – 
1989, au fost: roșii = 46.816 kg; varză = 29.920 kg; ceapă = 
22.920 kg. 

 Doar de pe 16 ha. cultivate cu roșii timpurii se realiza, anual, 
la unitatea menționată mai sus, un venit de 1.134.913 lei,  iar prin 
schimbul miilor de tone de produse de grădină, livrate pe piața 
internă și la export, tot anual, la nivelul comunei, se realiza suma 
de 6.000.000 lei. 

 Pentru a reaminti celor care au lucrat la colectiv și a furniza 
date generației tinere, precizăm că pentru activitatea C.A.P – ului 
din Săgeata în perioada anilor 1980 – 1990, s-a înregistrat 
următoarea situație:  

- Suprafața agricolă = 3.116 ha arabile, din care erau cultivate 
pentru: legume = 180 ha. 

Structura organizatorică cuprindea 2 ferme legumicole, 
 Sectorul irigaţii a început prin irigarea cu motopompe a 

sectorului legumicol, pe 15-20 ha şi s-a extins tot cu motopompe şi 
în regim propriu al CAP-ului, la terenul de După Oboare (pe Suhat). 
La iniţiativa preşedintelui CAP, Constantin Stănilă, în 1972 s-a 



CAPIT. IV.- DEZVOLTAREA SOCIO – ECONOMICĂ                         249 
 
 
trecut la un sistem de irigaţii extins la o suprafaţă de 500 ha. Pentru 
o bună cunoaştere a sistemului, Constantin Stănilă a fost trimis la 
specializare în China. Sistemul a fost proiectat şi realizat de către 
IELIF (Întreprinderea de Executare a Lucrărilor de Îmbunătăţiri 
Funciare). CAP-ul a contribuit cu executarea canalelor secundare, 
pe 5 artere. Sistemul de irigaţii a fost finalizat în 1980.  

 Sectorul legumicol a fost organizat sub directa coordonare a 
AESS Săgeata, ca fermă de stat, în care 50% din afacere aparţinea 
CAP-ului. Această fermă era condusă, cu mare competenţă de 
brigadierul Sares Ştefan şi avea circa 120 lucrători, organizaţi pe 5 
echipe.  

 

D.- VITICULTURA 
 

 
 

  În Dicționarul geografic, statistic, economic și istoric al 
județului Buzău, București, 1892,  realizat de Basil Iorgulescu, 
se arată că unul dintre mijloacele de trai ale locuitorilor comunelor 
Săgeata și Găvănești erau viticultura și pomicultura. 
 

Prezentarea făcută de Prefectul Constantin Tegăceanu în 
Monografia Buzăului, din 1943, arată că pentru a-și asigura 
băuturile pentru cârciumi, cârciumarii din comunele Săgeata și 
Găvănești arendau suprafețe de teren pe termene de 10 – 15 ani, 
pe care le plantau cu viță de vie. 

Recensământul agricol din 1923, arată că din suprafața 
cultivată în comuna Săgeata e de 4.812 ha, din care cu vie sunt 
cultivate 71 ha. 
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Monografia lui Gheorghe Tudor, a comunei Găvănești, din 19 
febr.1943, se precizează: Suprafața ocupată cu vii este de 40 ha, 
cultivându-se mai mult terazul, care dă un vin cam de slabă calitate, 

 
E.- PISCICULTURA 

 

  În Dicționarul geografic, statistic, economic și istoric al 
județului Buzău, București, 1892,  realizat de Basil Iorgulescu, se 
arată că: 

 Cea mai importantă baltă de câmpie, alături de Lucia,  
este Costeiu. 
Dosarul 1/1925, evidențiază intenția autorităților de a aduce în 
planul financiar al activităților orice sursă de venit, pentru stoparea 
activităților la „negru″. Astfel, printr-un proces verbal al unei comisii 
de la nivelul Prefecturii, se constată că locuitori riverani Buzăului, 
dar mai ales din satele comunelor Săgeata și Găvănești, pescuiesc 
în râu și în balta Costeiu, și practică specula, eludând plata 
impozitelor aferente. Drept urmare Comisia stabilește prețuri 
unitare, iar în cazul depistării infracțiunilor de pescuit fără 
autorizație „recolta piscicolă se va confisca, respectivele cantități 
vor fi vândute și sumele obținute vor intra în trezoreria Prefecturii.″ 
  Monografia comunei Găvănești din 1942 , de Dumitru 
T. Alexandru, precizează că balta Costeiu are o suprafață de 
107,91 ha 
 

BALTA COSTEIU - COM. SĂGEATA 
EVOLUȚII ÎN TIMP. 

 
 Lacul Costeiu, așezat pe malul stâng al râului Buzău, la 
origine este un iaz primitiv3, format pe valea pârâului Costei, în care 
apa era adusă temporar de pârâul Costei  și de revărsările, la ape 
mari, ale răului Buzău. Apa acestui  lac a fost în timp „iezita” adică 
i  s-a construit  de către om, un „iaz” (cu sensul de dig sau zăgaz), 
așa  cum au fost descrise aceste amenajări în scrierile lui C-țin C. 
Giurescu, în Istoria pescuitului şi pisciculturii în România, vol I, Ed. 
Academiei, 1964. 
Între anii 1947-1965, Lacul Costeiu s-a aflat în administrarea 
obștilor și a cooperativelor de producție agricolă locală. 
  În lucrarea autorului Petre Gastescu - Lacurile din România - 
Ed. Academiei RSR - Buc., 1971, Lacul Costeiu, este „primul liman 
din amonte, lângă localitatea Banița″, situat într-o „depresiune 

 
3  I. Pojoga -Piscicultură, Ed. Agrosilva, 1959 
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lacustră, cca 95% acoperită cu vegetație acvatică, cu o suprafață 
de 294 ha, din care în anul 1969, o suprafață de 90 ha a fost 
amenajată ca pepinieră pentru puietul de pește″ 
 

  
Oftează pescarul după un biet baboi Parc-ar fi crescătorie de stuf 

 

  
Se caută un om înecat, sau poate s-a 

înecat simțul patrimoniului 
Omul acesta spune: „a fost o fermă ca-n 

povești / azi o vedeți și nu e″ 
  
 În perioada 1965-1975 se proiectează și se încep lucrările de 
punerea în funcțiune a amenajării piscicole Costeiu sub tutela 
Întreprinderii Piscicole Brăila, sub denumirea  de Ferma Piscicolă 
Costeiu - Banița. 
   Ulterior, începând cu anul 1975, odată cu reorganizarea 
teritorială a României, Ferma Piscicolă Costeiu trece în 
administrarea Întreprinderii Piscicole Buzău, fostul iaz primitiv 
transformându-se, prin lucrări specifice de îndiguire și 
compartimentare într-o amenajare piscicolă sistematică - modernă, 
formată din : 2 iazuri, 21 heleșteie  de creștere și 11 bazine de 
reproducere a peștelui, cu suprafața extinsă la cca 331 ha, 
prevăzută cu lucrări de artă : stăvilare, evacuatori de fund 
(călugări), preaplin, etc. În anul 1978 a fost construită, în incinta 
fermei piscicole, o stație de reproducere  artificială a peștilor fito-
plactonofagi din complexul chinezesc (novac, sânger) cu o 
capacitate de 100.000.000 exemplare de larve de pește, de 3-5 
zile/an. 
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   Apa tehnologică pentru creșterea peștelui este adusă în 
amenajare, după modernizare, cu ajutorul unor pompe speciale, în 
proporție de 70% din necesar, restul fiind adusă de pârâul Costei, 
din precipitații, din bazinul hidrografic. 
  Perioada cea mai înfloritoare, cu producții de pește record, a 
fost 1985-1989, când, din amenajare se obținea peste 350 tone/an 
de pește de consum și puiet în sistem de creștere intensivă a 
peștelui și când administrarea era asigurată de statul român, în 
sistem centralizat. În perioada amintită amenajarea piscicolă 
Costeiu era o unitate de producție renumită în județ și care a 
adus  faima comunei Săgeata. Speciile de pește crescute curent în 
amenajare au fost: crap, caras, sânger, cosaș și novac, rareori fiind 
populat cu puiet de : somn, șalău, știucă, etc. 
 După anul 1989, odată cu privatizarea activității amenajării 
și intervenția legilor economiei de piață, concomitent cu un 
management depășit de noile provocări: concurență, 
competitivitate, calitate, etc., a urmat  o perioadă de declin drastic 
a producției, punctul critic fiind atins în perioada 2004-2005. 
Începând cu anul 2005 administratorul privat de la acea vreme al 
fermei piscicole a accesat fonduri europene (FEP) pentru relansarea 
activității piscicole,  reușindu-se într-o perioada scurtă de timp, cca 
3 ani, atingerea performanțelor din perioada de apogeu a 
producției. Apoi, din motive mai mult sau mai puțin economice 
activitatea a fost brusc abandonată și, din păcate, așa se prezintă 
și în anul 2019. 
  Trebuie subliniat faptul că faptele  care a atârnat greu în 
ecuația bunei administrări a activității piscicole, după 1989 și până 
în prezent, au fost incoerențele legislației  naționale în 
domeniu,  care, printre altele, a privatizat  în sectorul piscicol, toate 
activele pescăriilor, mai puțin terenul pe care au fost construite 
aceste amenajări, acesta rămânând în proprietatea statului român. 
  Cu ocazia acestei prezentări, facem cunoscut faptul că printre 
„fiii satului” legitimi sau adoptivi, care au avut un cuvânt de spus în 
activitatea amenajării piscicole Costeiu, în decursul timpului, se 
numără ing. Iordache Florea, ing. Manole Vasile, piscicultor Papuc 
Anghel și alții. 
 
 „În adâncul oceanelor trăiesc peşti cărora simţul văzului le-a 
devenit inutil, astfel că Natura le-a atrofiat ochii. Ceea ce nu 
întrebuințăm decade şi dispare.” Colin Turner 
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Vasile N. MANOLE 

 

Născut: 02.02.1953, în comuna Răcoasa, 
județul Vrancea.  
Părinții: 

- Manole Neculai – funcționar, 
- Manole Natalia – casnică, 

Căsătorit cu Manole Safta-profesor, 
Copii:  

- Dorina-Mirela, 36 ani,  
absolventă a Universității din Brașov – 
Facultatea de Drept – jurist și a  

Universității Spiru Haret București – economist, cu master în 
Fiscalitate 

- Angela – Florina, 29 de ani, absolventă a Universității 
București – Facultatea de litere – Profesor de Limba Română și 
Engleză;  
Studii: - 1962-1970 - Școala general Răcoasa; - 1970-1974 – Liceul 
Silvic, Câmpulung Moldovenesc; - 1976-1979 – Universitatea Galați 
– facultatea de Tehnica și Chimia Produselor Alimentare și Tehnica 
Piscicolă, Specializarea în  Tehnica Piscicolă – Șef de promoţie; - 
Academia de Studii Economice București – Cursuri Postuniversitare 
– specializare: Management (1993) 
Profesii, funcții: -  

 1979-2000 – Inginer în acvacultură și tehnico pescuitului, la 
Întreprinderea Piscicolă Constanța și Buzău, SC Amblac SA Buzău, 
SC Pesconi SA Buzău, unde a îndeplinit funcțiile de Inginer, Șef de 
fermă piscicolă, Director, Manager General; 

 1995-2000 – Cadru Didactic asociat la Colegiul  Buzău  
(ASE București), 

 1982 – prezent- Expert Tehnic Judiciar, Ministerul de Justiție 
– Biroul Central de Expertize Tehnice Judiciare; 

 2004-2018, Consilier superior – inspector piscicol, Ministerul 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Agenția Națională pentru Pescuit și 
Acvacultură – Filiala Regională Moldova 

 
„Caracterul nu e un dar, e suma de deprinderi tari 
Dobândită prin experiențe de viață și eforturi mari.” MI 

 
 „Dă-i unui om un peşte şi îl hrăneşti pentru o zi. Învaţă-l să 
pescuiască şi îl hrăneşti pentru o viaţă.”  proverbe chinezești. 
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Dan GRIGORE 
 

 

      Are în stăpânire patru iazuri la Balta Costeiu 
și o asociație agricolă  cu cca 200 de ha. Deține 
stațiune de mașini agricole și la nevoie mai 
cumpără. Societatea este familială. 
       Terenul alăturat iazurilor îl folosim  
actualmente în agricultură, pentru a putea face 
conversia. În zona asta nu mai are nimeni 
iazuri.  
Clădirile de la capătul iazului sunt spații pentru 
depozitare și pentru pază. Eu,  

împreună cu cei 2 fii, asigurăm paza zi și noapte. Peștele se 
recoltează toamna 
  Predomină crapul autohton. Îl introducem la 200 de grame și 
îl scoatem la cca 2 kg., pentru consum. Lăsăm un stoc de 
reproducere, mai selectăm și încrucișăm cu alte specii.  
 

 
Unul dintre cele 4 iazuri ale lui Dan Grigore 

 
 Pentru reproducere băgăm peștele lăsat pentru reproducție 
în pepiniere. La baltă, aici, procesiunea o avem din 2015. Pădurea 
se vede în depărtare. 
 Oxigenarea apei o facem prin alimentarea, săptămânal, a 
iazului cu apă de râu și la nevoie folosim pompele de oxigenare.  
 
 „Paradoxul peștelui: peștele cu cap este mai ieftin decât cel 
fără cap.” paradox aforistic de Ştefan Mîrzac. 
 „Soarele este cel mai important lucru din viaţa oricui, 
indiferent dacă ești plantă, animal sau peşte, şi îl vedem ca a ne fi 
dăruit de-a gata.” citat din Danny Boyle 
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F.- APICULTURA 
 
 Despre apicultură se  poate vorbi puţin, dar este interesant.  

Din Dicționarul geografic, statistic, economic și istoric al 
județului Buzău, București, 1892,  realizat de Basil Iorgulescu, se 
constată că în comuna Săgeata apicultura era prea puțin luată în 
seamă, existând doar 26 de stupi nemodernizați, iar în comuna 
Găvănești existau 56 de stupi. 

O situație statistică trimisă Prefecturii, în anul 1923, dădea, 
printre altele existența în comuna Săgeata a 4 stupi nemodernizați 

Monografia lui Gheorghe Tudor, a comunei Găvănești, 
din 19 febr.1943, arată că în comuna Găvănești apicultura era 
prea puțin prezentă: 4-5 săteni care aveau câte puțini stupi 
sistematici. 

APICULTURA ÎN SATUL DÂMBROCA 
 

 În Dâmbroca se cunoaşte această preocupare cam din anii 
1920-1930, de pe vremea lui Ilie Zaharia (zis Coadă), apoi fiul lui, 
întors din Rusia prin 1970, a fost pasionat de albinărit.  Prin 
perioada 1970-1990. părintele Emil Stanciu, Traian Stroe 
(dascălul), familia Maria Voinea, Ion Mitoi, au avut preocupări de 
creştere a albinelor. Cu timpul preocupările sătenilor s-au 
îndepărtat de apicultură.  

 

 
Ing. Valeriu Florea, în acţiune 

Numai inginerul electrotehnic 
Valeriu Florea, a pus pasiune şi 
inteligenţă, încât a ţinut între 50-100 
stupi. 
    L-am vizitat la stupina lui din 
grădina casei, la Dâmbroca şi am 
rămas impresionat de atmosfera 
paradisiacă şi de mândria cu care 
domnul inginer îmi prezenta 

comoara dumnealui.  
 Acum are 50 stupi, căci au mai pierit din cauza gerului din 
februarie 2012. A asigurat toate condiţiile ca albinele să se simtă 
bine, în liniştea grădinii, printre pomii înfloriţi şi având foarte 
aproape lanurile de floarea soarelui ale câmpului. 

Prezint mai jos mărturia domnului ing. Valeriu Florea: 
„De 30 ani, mă ocup cu apicultura şi am 19 ani de când m-am 
pensionat şi de când mă dărui mai mult acestui hobi. Două zile pe 
săptămână le petrec aici, cu albinele, mă relaxez, ascult şi muzică. 
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Suntem în plin sezon de înflorirea salcâmului şi încă nu am verificat 
dacă au băgat miere de salcâm, aşa că voi încerca să văd ce este. 

Săptămâna trecută, când am pus magazii la toţi stupii, a fost 
o vreme nefavorabilă. Albinele au fost agitate şi mi-au dat vreo 30 
de înţepături. În prezent am 50 stupi şi voi mai face pe săptămâna 
viitoare 10 stupi noi. Aici îi ţin permanent, nu fac pastoral. Mai am 
unele probleme cu insecticidele, mai ales la rapiţă. 
  Iarna de la începutul anului 2012 a fost grea şi s-a simţit 
asupra stupilor mai mult ca în alţi ani.” (Ing. Valeriu Florea) 
 

 
Grădina albinelor, la Ing. Valeriu Florea 

 
 „Învaţă de la albine! Ele dau permanent lecții de hărnicie şi 
înțelepciune.”  citat din Victor Duţă 
  
 „Nu poţi să accepți mierea şi să negi rolul albinelor.” 
      aforism de Dorel Schor 

 
 „Dacă ar dispărea albinele, ar dispărea şi viaţa pe pământ.”  
     citat celebru din Albert Einstein 
 
 „Trebuie să imităm albinele şi să separăm tot ce am adunat 
din lectura variată.”  citat celebru din Seneca 
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APICULTURA ÎN SATUL GĂVĂNEȘTI 
 

    Adrian URSU        

 

Născut: 1983, în satul Găvănești, Fiul lui Ion 
Ursu, și Voica Ursu 
Nu este căsătorit 
     S-a apucat de apicultură din curiozitate. A 
învățat această meserie de la un om din sat, nea 
Gigi, care acum nu se mai ocupă că are peste 70 
de ani. 
Produsele realizate: miere, polen, propolis  

și tinctură de propolis. 
 
 Valorificarea produselor  o face în Brașov. 
 Lucrează în Brașov, ca taximetrist și vine acasă la Găvănești 
în timpul liber, pentru a-și îngriji stupii. Are peste 100 de stupi. 
 

 
Amplasament de stupi în grădina mare 
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Remorca cu stupi, pentru pastorală Mama Voica Ursu, mulțumită de fiu 

  
Curtea casei, la familia Ursu Amplasament de stupi în curte 

 
Ioan CHIRNOAGĂ 
 

 

     Născut, în 1955, în județul Vrancea 
     Este și consilier în Consiliul Parohial, 
aducându-și contribuția la bunul mers al 
Bisericii „Sfântul Nicolae” din Găvănești. 
     A lucrat la „Autocamioane” Brașov, până în 
anul 1996, după care a venit la Găvănești, 
localitatea natală a soției. 
     Deține 50-60 de familii de albine, și are o 
crescătorie de mătci, o parte pentru stupina 
proprie și poate sprijini cu mătci și pe alți 
crescători.  

Produsele le valorifică la particulari, la piață, 
      Producția de miere e de 400-500 de kg, anual, dependent și de 
vreme. Mai valorifică polen și propolis. 
 Pastorala este aici în zona noastră, nu ne deplasăm mult. În 
zonă avem floarea soarelui și salcâm, iar lă păduricea de lângă râul 
Buzău este o sălcioară, care e utilă apiculturii. Mai sunt vizitate de 
albine și florile de câmp și cele de prin curțile oamenilor. 
  Unor oameni le-au murit familiile de albine, dar domnul Ioan 
Chirnoagă se ocupă mult de sănătatea albinelor cu tratamente 
specifice. Toamna, dacă nu se acordă suficientă atenție pentru 
ferirea de viespile periculoase, atunci sunt atacate familiile de albine 
și distruse. 
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Remorca pentru transportul în 

pastorală 
Vizitarea stupului 

 

 Au avut și părinții stupi, dar am învățat de la un cetățean 
neamț, care rămăsese de pe timpul războiului la noi, ascunzându-
se de ruși la bunicii mei, și au avut grijă de el și acesta ne-a inițiat 
cu apicultura. După aceea eu, am făcut școala la Brașov, de 
apicultură, după care m-am ocupat intens de creșterea albinelor 
 

 
Amplasamentul pentru un grup de stupi 

 
APICULTURA ÎN SATUL BANIȚA 

Pr. Andrei NICULESCU 

 

     La stupina părintelui Andrei Niculescu din 
Banița, este un peisaj mirific și chiar „mierific”. 
Merită de felicitat părintele pentru dăruirea 
duhovnicească și pentru vrednicia 
gospodărească atât la biserică, cât și acasă. 
Părintele este împătimit și de apicultură și mai 
presus de toate, de curând și-a adăugat un 
vlăstar drăgălaș, cu aripi de îngeraș. 
Părintele Andrei este printre puținii locuitori ai 
comunei Săgeata care știe să valorifice  

bogățiile plantelor floricole: floarea soarelui, rapița, salcâmul, florile 
de câmp, sălcioara de pădure. Apicultorii din zona Buzăului merg în 
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Dobrogea, în localitatea Luncavița, la tei. E un masiv mare de tei 
acolo, dar pentru părintele Andrei este greu, căci orice mutare de 
stupi necesită fonduri mari și griji pe care nu și le permite. Face 
apicultură din pasiune și preferă să țină stupii în locația actuală, că 
are cam tot ce-i trebuie pentru dezvoltarea apiculturii. 
 Dispune de cca 130 de stupi. Pe timp de iarnă se pierd cam 
2-3 % din familii, dar le reface pe timpul roitului. Dacă are timp, 
previne roitul, dacă nu, le culege din pom, ca orice apicultor.  
 Recomandă sătenilor să se preocupe de apicultură, ca un 
balsam pentru psihic și pentru îmbunătățirea vieții sociale. 
 Prin ceea ce face, constituie un model pentru sătenii satului 
Găvănești și ai întregii comune Săgeata. 
 Părintele spune că nu prea sunt tineri în sat care să se ocupe 
de vreo afacere. Ar fi bine, măcar, să-și caute servicii pe la oraș, să 
nu stea fără vreun rost în sat. Este impresionat de o tânără care a 
absolvit Academia de Poliție și acum lucrează în București ca ofițer 
de poliție la Criminalistică, o chema Mihaela Neagu, ca fată. 
 

 
Stupina părintelui Andrei Niculescu 

 
 „Trântorii sunt necesari. În stupul albinelor, spre deosebire 
de cel uman, nimeni nu bâzâie fără rost.” aforism de Valeriu 
Butulescu 
 
 „Dacă ar dispărea albinele, ar dispărea şi viaţa pe pământ.”  
citat celebru din Albert Einstein 
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Cabana amenajată pentru stupină 

 
G.- SILVICULTURA 

 
OCOLUL SILVIC 
 Din declarația lui Ion Picu, pădurar, subordonat Ocolului Silvic 
Râmnicu Sărat, care prestează activitatea din 1984, iar consilier 
comunal este de trei legislaturi: „Am în supraveghere un fond silvic 
de 162,5 ha., integral amplasat în comuna Săgeata. În zona 
noastră nu s-au cuibărit în masă infracțiunile, așa cum se întâmplă 
în alte părți ale țării. Nu se taie și nu se fură pădurea. Ceea ce s-a 
tăiat, organizat, se împădurește în același an. Ca specii pădurea 
noastră are salcâmul și plopul. Pentru mine pădurea reprezintă un 
mod de viață, o condiție indispensabilă a existenței. Iată motivele 
pentru care ea trebuie ocrotită. Pe lângă apărarea integrității și 
sănătății acesteia, îmi revin și alte sarcini profesionale: organizarea 
acțiunii de colectare și predare a unor cantități apreciabile de fructe 
de pădure. Sarcina este de 5-6 tone de fructe de pădure pe an; 50-
100 kg de ciuperci, precum și a unor cantități apreciabile de cătină. 
 Flora spontană devine, așadar, o sursă importantă de câștig 
pentru o parte a populației.  
 Cade tot în sarcina mea și paza și controlul zonei de 
vânătoare, fondul respectiv fiind arondat A.J.V.P.S. Buzău″ 
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Pădurea de foioase de pe malul râului Buzău, la Banița 

     Ion PICU 

 

       Născut în 1962, 16. august, în satul 
Banița,  comuna Găvănești 
    Căsătorit, Soția este casnică și are unele 
probleme de sănătate  
Are 3 copii: 

- O fiică, asistent universitar în domeniu 
finanțe-bănci, care are o fetiţă de cinci 
anișori. Fiica, de curând s-a mutat în 
Germania. 

- Unul din băieţi lucrează la Buzău, 
- Al doilea băiat lucrează la Primăria comunei Săgeata. 
- Școala Generală a absolvit-o în satul natal, Banița, 
- Liceul l-a absolvit la Moreni, Dâmbovița 
 A lucrat la Moreni o perioadă de 3 ani (înainte de stagiul 

militar) 
 A urmat stagiul militar și după armată a absolvit Școala 

Silvică. 
 Lucrează ca pădurar în cadrul Ocolului Silvic Râmnicu Sărat, 

Cantonul Moșești, din 1985. Pădurea din acest canton se află în jurul 
satului Banița, și e protecţia râului Buzău, mai precis a malului râului 
Buzău, Este în suprafaţă de 162,4 ha. 

 Nu are probleme cu defrișările. Oamenii nu se ating de 
pădure. Este o pădure numai de foioase, predominând salcâmul și 
plopul,  
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 Se folosesc tehnologii prin tăieri rase, făcute pentru 
regenerarea solului, fără prea multe cheltuieli. Toată viața  a locuit 
în satul Banița, mai puţin perioada de studii liceale și până a plecat 
militar. 

 A absolvit Școala Tehnică Silvică la Buzău, pe vremea când 
Buzăul avea nevoie de foarte mulţi pădurari și s-a format o clasă pe 
lângă Liceul Agricol. 

 Circulă cu mașina proprie căci nu ar putea față deplasărilor 
la parcelele de care răspunde: 84 de ha pădure la  
 

H- CREȘTEREA ANIMALELOR ȘI PĂSĂRILOR 
 

1.- ISTORIC 
 
a.- Perioada 1850–1962. 

Pornind de la condițiile geografice – câmpia, care domină 
suprafața  din satele comunei Săgeata, chiar de la înființarea 
așezărilor, oamenii s-au îndeletnicit cu agricultura, cu creșterea 
animalelor și păsărilor. 

Din Lucrarea lui Basil Iorgulescu se poate deduce că resursele 
şi situaţia economică sunt reduse în zonă. Se poate vorbi de stâne, 
fierărie, comerţ cu cereale, creşterea vitelor, cârciumi.   

Dosarul 6/1942 de la Filiala Buzău a Arhivelor Statului, 
cuprinde măsurile prin care se acţiona, în perioada respectivă, 
împotriva epidemiilor şi epizootiilor, dar menţionează şi datele seci 
ale recensământului animalelor. Dintre animalele şi păsările în 
număr mai mare sunt prinse: cabaline, bovine, ovine, găini, raţe, 
câini. Tot în anul 1942, se stabilesc măsuri de paza terenurilor 
agricole. 

La recensământul din 1943 al animalelor se constată 
scăderea drastică a numărului acestora din cauza celui de al doilea 
război mondial. În acele vremuri, creşterea animalelor era făcută 
după nevoile şi posibilitățile fiecărui gospodar. Animalele prioritare 
erau: 

- Boii, pentru tracţiune . Nu putea fi numit om gospodar 
acela care nu avea o pereche de boi, sau de cai, căci cu ei trebuiau 
făcute multe munci şi anume: la arat; la transport de materiale şi 
de persoane; la căratul recoltelor de pe câmp.  

Se sculau ţăranii, cu noaptea-n cap şi hai la câmp, la lotul lui, 
care se afla chiar la 6-7 km de casă. Omul putea să tragă un somn 
bun, căci boii ştiau să-l ducă. Acolo era locul unde ei aveau mohorul 
fraged şi mult porumb rezultat din rărire prin praşilă şi mai aveau 
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şi o apă limpede şi rece de la puţul din capul locului. Se poate 
deduce că nici boii nu uită ce şi unde le e bine. Stăpânul umplea  
coşul căruţei cu iarbă, pentru a le da şi acasă de mâncare la boi şi 
pentru alte animale din gospodărie (ştir, pentru porci şi raţe; 
mohor, pentru vaci şi viţei). Nu am să pot uita legănatul acela al 
carului, somnul care mă cuprindea, tresăririle uşoare la câte un hop 
şi reluarea aţipirii. Dacă boii erau aşa de blânzi şi necesari, oare de 
ce tăticu, pe când eram la şcoala medie, mi-a trimis două versuri 
şugubeţe: „Patru boi leagănă carul / Eu cu mă-ta duc amarul”. Oare 
noi, copiii, ce reprezentam pentru tăticu, boii sau amarul?  Le era 
greu părinţilor să ţină patru copii la şcoală; 

- Cai aveau gospodarii  mai înstăriţi, ca un fel de lux. În 
afară de treburile care se puteau face cu boii, caii erau buni şi pentru 
călărie.  Erau făloși cei care aveau cai, căci unele transporturi erau 
mai rapide, dar mai ales când îi călărea şi dădeau fuga după treburi. 
În acele vremuri caii  erau ostaşi ai cavaleriei şi au dus greul celui 
de al doilea război mondial. Oamenii, dacă erau răniţi, primeau 
ajutor sanitar şi supuşi la operaţii pentru recuperare, dar 
caii..(???!!!).  S-au împuţinat mult, bieţii cai, din cauza războiului. 

- Vacile, erau absolut necesare la casele sătenilor. 
Asigurau lăpticul şi brânzica proaspătă, pentru familie şi în mod 
deosebit pentru copii. Foarte puţini oameni mergeau, vara, cu vacile 
de lanţ să le pască. Ce frumos ar fi fost ca toţi oamenii să aibă timp 
de vaci, să le dea mohor, sau să le pască pe marginea drumului şi 
din când în când să le lase a fura câte o tulpină fragedă de porumb! 
Altă viaţă ar fi fost pentru ele. Dar majoritatea oamenilor le dădeau 
la păscut pe suhat sau pe lunca Buzăului, unde pe parcursul verii 
rezervele de iarbă se tot împuţinau şi creşteau ciulinii. Oamenii le 
scoteau dimineaţa la poartă şi veneau văcarii de le duceau pe islaz. 
Era pentru ele un fel de trai la colectiv. Acolo se socializau, dar, ca 
şi oamenii, se mai împungeau. Seara li se dădea drumul la vaci şi 
fiecare vacă ştia să ajungă acasă şi se grăbea, căci îi era dor de 
viţelul ei şi de o porţie de iarbă adevărată, nu din aia tocită şi călcată 
mult de copite. Poate că şi câte o porţie de tărâţe le aştepta. 

Din cauza traiului greu, au ajuns bietele vaci, cu timpul, să 
ţină şi locul boilor, la jug. 

- Porcii. - Atâta vreme cât timpurile au permis, fiecare 
ţăran avea la casa lui un porc, pregătit pentru sărbătorile 
Crăciunului, dar şi pentru timp mai îndelungat.  Se făceau multe 
produse din carnea de porc: caltaboşi, cârnaţi, slănină, untură, 
jumări, carne în untură – la borcan. Baiţul acela aromat, în care 
carnea şi slănina se frăgezeau şi se conservau, era minunat. 
Mâncărurile din carne de porc, nu aveau egal printre plăcerile 
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gastronomice: pomana porcului, sărmăluţele în foi de varză, piftia,  
caltaboşii, cârnaţii prăjiţi sau fripţi, friptura la grătar. Şoricul de porc 
constituia un deliciu, dar în acea vreme era la mare preţ şi pentru 
confecţionarea opincilor. Bătrânii, singuri îşi confecționau opincile.  
S-ar putea spune multe şi bune pe seama porcului şi nu am înţeles 
niciodată de ce cuvântul porc sună urât. Doar nu depinde de el dacă 
e curat şi de ce nu i se dă mâncare mai omenească; 

- Oile. Crescutul lor era mai uşor. Din primăvară, până 
toamna târziu, erau ţinute la stână şi gospodarii nu aveau grija lor. 
Ele păşteau şi nu aveau alte pretenţii. O dată sau de două ori pe 
vară (după câte oi aveau), oamenii mergeau la stână să-şi ridice 
caşul şi primeau 7-8 Kg de caş/oaie şi o anumită cantitate de urdă. 
Oile erau tunse spre începutul verii, când dădeau căldurile şi 
proprietarii lor primeau cantitatea de lână, care li se cuvenea. La 
stână se şi împerecheau, căci avea ciobanul destui berbeci, pentru 
aşa ceva. Când se înzăpezea, oile erau aduse în ograda omului şi li 
se făcea un şopron, care să le ţină la dos de zăpadă şi viscol. Li se 
dădea să mănânce foi de porumb, foile de pe ciocani, dar şi orz, 
tărâţe, mălai. Pe timpul iernii trebuiau bine hrănite, ca în primăvară 
să dea miei zdraveni. Oile dădeau şi alte foloase: carnea, seul, 
blana. Pastrama de oaie, friptă şi cu mămăliguţă, de care se lipea 
foarte bine mustul, constituiau delicatese. 

- Caprele erau întâlnite cam rar prin sat, căci aveau prostul 
obicei de a se căţăra pe copaci şi a roade tot ce apucau. Oamenii 
mai săraci, care nu-şi puteau cumpăra o vacă, îşi luau o capră şi o 
păşteau cât era ziulica de mare, pe marginea şanţului, pe la gardul 
de gărdurariţă, cu crenguţe de salcâm..., pentru a obţine câte un 
litru de lapte pe zi. Capra era vaca săracului. Iezii, până toamna 
deveneau ţapi frumuşei şi spre ghinionul lor erau făcuţi pastramă. 
Se poate spune că pastrama de capră este chiar mai gustoasă decât 
cea de oaie. Blana de capră era şi ea  căutată, pentru cojoace. 

- Păsările. Oamenii ţineau pe lângă casă păsări, după cum 
simţeau că le  e mai la îndemână şi după numărul gurilor din casă. 
Curcile, gâştele, raţele şi găinile îşi găseau  rostul lor pentru hrana 
gospodăriei.  Curcile, gâştele şi raţele erau un pic mai pretenţioase 
şi mari consumatoare de: grăunţe de porumb; un fel de tocătură  
din ştir, gărdurariţă, foi de dovleac, amestecate cu tărâţe sau mălai 
şi altele. Ele erau crescute mai ales pentru carne, dar şi pentru ouă 
şi fulgi.  Găinile erau mai puţin pretenţioase, că nu trebuia să le toci, 
ca la raţe, dar şi ele erau hrănite cu boabe de porumb, cu grâu, orz. 
Consumau mai puţin ca celelalte păsări de curte, dar erau mai mici, 
deci era o sursă cu mai puţină carne. Totuşi oamenii creşteau mai 
multe găini, fiind mai uşor de crescut şi pentru faptul că de la 
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începutul primăverii, până toamna târziu dădeau ouă, asigurând 
sursa cea mai importantă de alimentaţie, mai ales pentru copii. 

- Câinii şi pisicile, nu lipseau de pe lângă casele oamenilor. 
Câinii aveau rolul lor, bine stabilit de Dumnezeu, de a-i fi omului 
prieten credincios şi a-l apăra de răufăcători, iar pisicile umblau prin 
toate cotloanele după şoareci.  

La casa fiecărui ţăran se afla 1-2 căini şi 1-2 pisici. Gospodarii 
nu lăsau să se înmulţească prea mult aceste animale, căci puteau 
deveni povară, aşa că le înstrăinau, sau puii îi duceau foarte departe 
de casă. Erau şi cazuri de oameni cu sufletul mai aspru, care omorau 
puii. 

Dintre rasele de animale întâlnite în această perioadă, 
amintim: * vaci: Sura de stepă şi Bălţata românească;* oile : Ţigaia 
şi Ţurcana;* caii: Huţulul; * porci: Bazna, Stocli, Mangaliţa 

 
  Din Dicționarul geografic, statistic, economic și istoric 
al județului Buzău, București, 1892,  realizat de Basil 
Iorgulescu, reiese că în comunele Săgeata și Găvănești, în acele 
vremuri sătenii creșteau animalele necesare pentru efectuarea 
muncilor și pentru asigurarea hranei, astfel: 
 

 În comuna Săgeata: 932 boi, 537 vaci, 225 viței, 8  
bivoli, 195 cai, 131 iepe, 44 mânji, 1840 oi, 19 capre, 329 porci. 
 

 În comuna Găvănești: 594 boi, 339 vaci, 240 viței, 2  
bivolițe, 184 cai, 159 iepe, 64 mânji, 740 oi, 200 porci 
 
Monografia județului Buzău, din 1943, realizată de Prefectul 
Constantin Tegăceanu, arată că rezultatele câtorva recensăminte 
ale animalelor în comunele Săgeata și Găvănești: 
 
În comuna Săgeata: 
 

 Dosarul 4/1919, la recensământul animalelor se constată:  
241 de cai, 65 iepe, 55 cârlani, 1 catâr,  245 boi,  

 O situație statistică trimisă Prefecturii, în anul 1923, dădea 
câteva indicii despre puterea economică a comunei: semănături de 
toamnă = 550 ha. grâu; cai = 60; iepe = 75; mânji = 15; boi = 
148; viței = 2; mânzați = 270; bivoli = 1; oi = 670; porci + purcei 
= 236; găini = 1.800; gâște = 120; rațe = 6; curci = 6. 
 
 
 



CAPIT. IV.- DEZVOLTAREA SOCIO – ECONOMICĂ                         267 
 
 
La recensământul din 1925, în comuna Săgeata, existau: 
 

 
 

 În comuna Găvănești, din care făceau parte Movilița,  
Banița și Găvănești, situația se prezenta astfel:  

În 1897, la nivelul comunei Găvănești, la recensământul  
cabalinelor și al mijloacelor de transport s-au înregistrat:  25 de 
cai, 14 iepe, 3 catâri, 10 trăsuri de cai, tip „Brașov″, 10 guri de 
ham.  
Monografia lui Gheorghe Tudor, a comunei Găvănești, din 
19 febr.1943, face o analiză mai complexă:  

 Creșterea vitelor nu se face pe baze moderne. Animalele nu-
s bine îngrijite, sunt costelive, aceasta și din lipsa unui izlaz 
corespunzător pentru animalele satului: cai = 246, boi = 248, vaci 
= 311, bivoli = 13, oi = 1564, capre = 4, .. 

 Numărul păsărilor e mic, ele fiind crescute doar pentru nevoi 
proprii, 
 

Din cartea monografică „În căutarea unei noi șanse - 
Săgeata″ de Victor Andreica și Florentin Stelian Albu rezultă 
că: 

 În 1950, pentru comuna Găvănești, când a intrat în C.A.P., 
se arată că erau: vaci cu lapte, în 23 de gospodării; 380 de țărani 
creșteau oi (un singur om avea 23 de oi, iar 114 țărani aveau doar 
câte o singură oaie) 

Înainte de intrarea în C.A.P., la recensământul animalelor din 
1951, statistica pentru satele comunei Săgeata arată astfel: 
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 Recensământul mai evidenția existența a: 24 de iepe, 12  
tauri, 544 de vaci cu lapte, 54 de vaci sterpe, 88 de juninci. 
 
b.- Perioada 1962 - 1990. 
  
În 1968 situația creșterii animalelor pe cele trei C.A.P.-uri era astfel: 
 

 
 
EFECTIVELE DE ANIMALE: 1965-1985 
 
Gospodării personale 
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CAP (Cooperativa Agricola De Producţie) 
 

 
 

Ferma Săgeata 
 

 
 

Având în vedere că ponderea populaţiei satului Dâmbroca la 
nivelul comunei Săgeata, a oscilat pe parcursul perioadei 1965-
1985, între 21% şi 25 %, se poate estima că ¼ din datele 
menţionate în statistica de mai sus, reprezintă, cu aproximaţie 
datele care-i aparţin. 

În 1962 a fost finalizată colectivizarea şi oamenii, mai cu 
voie, mai fără voie au intrat la colectiv cu animale şi atelaje. Celor 
7-8 familii care au refuzat categoric să intre în colectiv, li s-au 
confiscat averile. Fiecărei gospodării i-a mai rămas 30 ari, constând 
din curţi şi diferenţa de teren, în câmp.  Unii oameni au făcut cum 
au putut, cu ce aveau de pe lotul propriu (lucernă şi dughie) şi de 
la colectivă, sau cu bani obţinuţi prin muncă la oraş şi-au mai ţinut 
câte o vacă, un purcel, câteva păsări, dar animale de tracţiune nu 
mai aveau. În gospodării nu mai erau boi şi cai. CAP-ul dispunea de 
o importantă fermă de animale. După cum am arătat şi capitolul 
„Cadrul Istoric”, ferma de animale a crescut vaci, oi, porci, păsări.  
Toate produsele erau contractate cu statul şi cu banii obţinuţi se 
plăteau datoriile, iar  din banii care rămâneau se treceau pentru 
retribuţii pe zile muncă. Rasele de animale şi păsări au fost 
îmbunătăţite prin staţiunile de cercetare: rasele de oi, preferate au 
fost Merinosul de Palas şi Caracul; la porci s-a insistat pe Mangaliţa. 
Economista Maria Albu, președintă a C.A.P. Săgeata în perioada 
1971 – 1982, spune despre creșterea animalelor din acea perioadă:  

- Taurine = 1.500, din care vaci cu lapte = 800, 
- Porcine = 150, 
- Tăurași = 300-400, care se exportau, 
- 5 hale cu câte 2.000 găini, în fiecare, ouătoare și pui  

de carne. 
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2.- CREȘTEREA ANIMALELOR DUPĂ 1990 
 

În primii ani după căderea comunismului, CAP-ul şi-a păstrat 
statutul, dar a fost rapid falimentat prin furturi şi împrăştierea 
bunurilor. Nu se ştie cine şi cum a beneficiat de averea colectivă. 
Cine a avut gura  mai mare şi accesul la informaţie a reuşit să pună 
mâna pe cât mai mult (animale, atelaje, produse, etc). Imobilele au 
fost şi ele împrăştiate, prin dezmembrări şi foarte puţine din ele au 
rămas. Terenurile au fost date în posesii, conform Legii nr.10/1990, 
dar unele terenuri au fost înstrăinate. 

Primind terenuri, gospodarii au început să se dezvolte 
singuri, după cum au ştiut. Toţi oamenii au prosperat, prin 
asigurarea necesarului de animale pentru gospodărie, păstrând în 
mare măsură tradiţiile primite de la bunici şi părinţi, ca un fel de 
transfer ereditar. Au reapărut şi au crescut mult numeric animalele 
de tracţiune. Nu mai sunt folosiţi boii, ci caii. Multe gospodării 
dispun de cai frumoşi şi atelaje. Atelajele de astăzi nu mai sunt 
căruţele cu roţi din lemn, ci faetoanele (cu roţi de autoturisme). 
Vacile, porcii, oile, păsările sunt crescute în număr tot mai mare. 
Dintre păsări, în cel mai mare număr sunt crescute găinile, 
ajungând la peste sută, în multe gospodării. 

Au început să apară rase de animale, aduse din occident: 
Vaca Holstein, porcul Marele alb, 
 Fermierii satelor, au avut grijă să dezvolte şi sectorul 
zootehnic 
 
Nicolae VLAD 

 

Născut în 1954, în satul  Banița 
Absolvent de Școală Profesională de 
Turnători-Formatori, La Uzinele Tractorul din 
Brașov 
     A lucrat mai întâi în Brașov și și-a 
cunoscut viitoarea soție, care lucra la Fabrica 
Chimica Buzău și locuia în gazdă la o mătușă 
a lui, împreună cu soră-sa. Soția este de la 
Pănătău – Tega, de Cislău  
A lucrat și  la Fabrica Chimica din Buzău.  

   
 Trăiește în mediul lui frumos, în mediul viu al naturii. 
 „Ferma asta o am de vreo 17 ani. Am fost șef de echipă la 
Chimica și după 1989, au preluat unii investitor, și stăteau la spatele 
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meu, ziceau că sunt paznici și mă întrebau de ce nu merge aia, de 
ce nu merge alta. Nu mai puteam suporta și am plecat de bună 
voie.” 
 Și acest om contribuie ca satul să fie viu și ţara să-și păstreze 
identitatea. 
 
Maria VLAD 

 „Ferma este de zootehnie, de vaci, vreo 20 și vreo 15 viței. 
Mai  avem oi, capre, dar astea așa, pentru familie. Dau cam 100 
litri la zi, dar se plătește prost, cu 0,70-0,80 lei/litru. Nu ne ajută 
nimeni, avem doar un băiat, din sat, care vede de ele. 
 Grajdurile sunt în curte, nu sunt probleme de poluare, sunt 
la marginea satului și nu avem vecini în apropiere. 
 Avem copii, dar unul e în Italia, unu-i la Brașov, și nu prea 
vin pe acasă, le trimitem pachete cu autobuzele.” 
 
Ion-Cătălin GRAMA 
 

 

Născut în anul 1996. 
Căsătorit cu Buleandră Cristina, gestionară la 
un magazin din satul Săgeata, și e în 
perspectiva nașterii unui copilaș. 
A absolvit Facultatea de Agronomie în 2018. 
La vârsta lui  de 23 de ani se ocupă de treburi 
bune pentru întreaga comună și pentru 
familia lui. Nu a fugit din sat, să-și găsească 
liniștea la oraș și să facă ceva mai puțin 
interesant. Fără un asemenea tânăr satul ar  

 
fi mult mai sărac Dacă nu va merge cum trebuie ferma actuală, va 
trebui să-și caute o altă soluție pentru a lucra în domeniul în care 
este specializat. A studiat managementul agricol. 
  
 Are o fermă de animale, cu 24 de capete vaci cu lapte. 
Producția este valorificată prin colectarea laptelui, zilnic, de către 
un procesator de lapte. Prețul unui litru de lapte este de 0,80 lei. 
Cea mai mare cantitate produsă zilnic este de 250 și scade până la 
100. Animalele le duce în pastorală, pe lunca satului, fără a plăti 
pășunatul. La pășune are acces oricine din sat. Animalele le ține în 
grajdurile de acasă. Asistența veterinară o asigură doctorul 
veterinar, domnul dr. Onoriu Țăranu. 
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3.- PROTECŢIA ANIMALELOR 
 

În comuna Săgeata protecţia animalelor, constă în ţinerea pe 
lângă casă a animalelor domestice necesare şi care sunt tratate în 
general bine, cu grijă şi respect.  

Poate că în unele gospodării, nu toate animalele sunt îngrijite 
cum trebuie.  

Viaţa de câine, e tot viaţă de câine, atât ca alimentaţie cât şi 
cu o libertate înlănţuită. Viaţa de porc e tot la teică şi fiecare animal 
e tratat conform tradiţiilor, care însă lasă de dorit. 

Rostul pisicii e cel știut, în gospodăriile țărănești, acela de a 
mai reduce din numărul șoarecilor, care atacă rezervele de cereale 
și ceea ce se află prin cămări. 

 

 
Doamna Popp, dă mâna cu lăbuţa unei 

pisici, care s-a aşezat alături de bibelouri 

Numai la doamna 
Elisabeta Popp, este o protecţie 
reală a pisicilor. 

 Doamna biolog, asigură con-
diţii de îngrijire, deosebite, cu 
alimentaţie preparată în mod 
special, cu prevenirea îmbol-
năvirilor şi asigurarea unui 
habitat corespunzător. Problema 
delicată este că vecinii nu 
agreează numărul mare de  

pisici din grădina învecinată.  
 

  
Postamentele pisicilor Raiul pisicilor, 

 
  Unii copii răutăcioşi, până la obrăznicie, aduc pisoi mici de la 
casele lor şi-i dau peste gard la doamna Elisabeta, ştiind că la dânsa 
găsesc ajutor, dar cu tot mai multe pisici e din ce în ce mai greu. 
 



CAPIT. IV.- DEZVOLTAREA SOCIO – ECONOMICĂ                         273 
 
 

 
Țarcul cu un cerb și două căprioare la Aurel Lalu 

 
I- ACTIVITĂȚI OCUPAȚIONALE 

  
1.- INDUSTRIA LOCALĂ 

 
 De-a lungul timpului, „Mica industrie”, a fost slab dezvoltată în 
satele din zona actuală a comunei Săgeata şi în plus, nu prea se 
regăsesc în documentele timpurilor.  

 Basil Iorgulescu, în Dicționarul editat în 1892, menționează, 
pentru comunele Săgeata și Găvănești că industrie locală se 
limitează doar la: 

- Comuna Săgeata avea doar o moară cu aburi și o Stână, 
- Comuna Găvănești avea o brutărie. 
 Dumitru T. Alexandru, în 1942, arăta că, în comuna 

Găvănești existau: o moară  cu motor pe benzină, funcționând cu 
pietre pentru mălai și cu pietre pe făină, cât și 10 cazane de țuică; 

 Gheorghe Tudor, în cartea sa monografică, din 1943,  arăta 
că în 1941 a fost procurată o mașină simplă, de tricotat  
lână, cu acționare manuală; exista și o moară țărănească, pentru 
mălai, făină și urluială pentru animale. 

 „Începând cu 1921 se organizau licitații pentru arendarea 
celor 7 cârciumi din Săgeata, 3 din Dâmbroca și 7 din Găvănești. 
Pentru a-și asigura băuturile pentru cârciumi, cârciumarii arendau 
suprafețe de teren pe termene de 10 – 15 ani, pe care le plantau 
cu viță de vie..″ (Extras din „În căutarea unei noi şanse - Săgeata”) 

 După 1946 a apărut mașina de curățat boabe de pe știu-leții 
de porumb, numită machina.  
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 Și în satele Dâmbroca și Bordușani au apărut mașini cu aburi 
și batoze, pentru treieratul grâului, 

 Deși în țară tractoarele au apărut de prin 1938, în comunele 
Săgeata și Găvănești au apărut prin anii 1949-1951.  

 Odată cu desființarea regiunii Ploiești, dispariția raioane- lor 
și reapariția județelor, în 1968, pe ogoarele comunei lucrau: 68 de 
tractoare, 43 de semănători, 23 de combine, 11 batoze și alte 
mașini agricole care intrau în dotarea celor trei secții de mecanizare 
ale I.M.A. Poșta Câlnău. Peste câțiva ani s-a înființat  S.M.A 
Săgeata, permițând ca întreaga gamă de lucrări să se efectueze în 
timp util și de bună calitate: arat, fertilizat, combaterea 
dăunătorilor, semănatul cerealelor păioase, prășirea cu prășitoare, 
lucrările de întreținere și de recoltare. 
 
Situaţia ocupaţională 1968: 
 

 
 
INDUSTRIA LOCALĂ DIN SATUL DÂMBROCA 
  
 De-a lungul timpului, „Mica industrie”, a fost slab dezvoltată în 
satul Dâmbroca şi în plus, nu prea se regăsesc în memoria satului.  

 Se cunoaşte despre Moara lui Ion Nicolau, dar cu timpul 
a decăzut, din cauza lipsei de preocupare a stăpânului. Dâmbrocenii 
mergeau, să macine, la moara lui Fani, de la Stănceşti sau la moara 
lui Daly de la Borduşani. 

 Se poate vorbi şi despre fabricarea unor materiale de 
construcţii: chirpici, cărămidă. 

Chirpicii şi-i mai făceau şi gospodarii, fiecare pentru el, sau 
pentru rude, dar cu cărămida era altceva. Câteva familii, din neamul 
lui Ciopec, fabricau cărămizi, în vale, aproape de Ion Nicolau. 
Scoteau lutul de sub dealul de lângă cimitir, realizau amestecul 
necesar, îl turnau în forme, stivuiau semifabricatele în aşa fel să 
poată da foc sub ele şi după un timp (de ei ştiut) , apăreau 
cărămizile, cu a lor culoare specifică şi tari ca piatra. 
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 Neculai Tănase şi Neculai Bratosin, aveau cazane pentru 
ţuică. 

    Abia în post-comunism au început să apară preocupări, 
ceva mai mari, pentru mica industrie 
 

FABRICA DE PATISERIE ŞI COFETĂRIE 
„ Cristal import–export, 2007–SRL” 

 
Olimpia PAVEL  
 

 

 
Născută: 6 sept. 1950 - În satul Dâmbroca, 
comuna Scurteşti, 
Din părinţii: Elena şi Victor Ionescu, 
Căsătorită: cu Mihai Pavel, 69 ani, ag. 
Comercial 
Copii: - Cristian, n. 1969, lucră-tor în firmă, 
- Lucian, n. 1981, economist 

 
 Studii: 
- 1957–1965 – Şcoala Generală Dâmbroca, 
- 1966–1968 – Grupul Şcolar Comercial – Şcoala Profesională, 
- 1968–1972 – Cofetar la Cantina PCR, 
- 1972–1975 – Liceul Economic – Contabilitate, 
Ocupații: 
- 1975–1992 – Fabrica de Utilaj Metalurgic Buzău, la cadre, la 
producţie, la contabilitate, 
- 1992–1994 - Fabrica de Utilaj Metalurgic Buzău, revizor contabil, 
- 1994–2000 -  patroană  de patiserie în Buzău, 
- 2000– Fabrica de Patiserie – Cofetărie, Dâmbroca – patroană. 

Prezentarea fabricii din 2011 
Fabrica se află într-o clădire cu etaj, aproape de ieşirea din 

sat, spre Săgeata, la 100 m de şosea (Str. Principală) 
La parterul fabricii sunt magazii şi ateliere, astfel: 
1. Depozitul de materii prime, în care sunt: saci cu făină, 

ouă, ulei de palmier, ciocolată, margarină şi alte ingrediente; 
2. Laboratorul de producţie, în care se află: maşina de 

preparat fursecuri; 
3. Sala de preparat aluaturi şi creme, cu: malaxor, robot de 

amestec, maşină de foietaj,  
4. Sala de coacere, are: dospitor, cuptor rotativ; 
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5. Sala de ambalat: Maşină de înfoliat cutiile; 
6. Depozit de tăvi şi alte vase necesare fabricaţiei; 
7. Magazie pentru produsele finite. 
Garanţia produselor depinde de tipul produsului şi este între 

1-6 luni.  
Brand-ul fabricii este trecut pe ambalaje: „COCONUL” 
La etaj există aceleaşi dotări, doar unele produse diferă. 
 

  
Maşina de făcut fursecuri Maşină de foetaj 

 

  
Robotul de frământat aluatul Brand-ul fabricii: „Coconul 

 
2.- MEȘTEȘUGURILE 

 
Basil Iorgulescu în Dicționarul său monografic din 1892., 

despre meseriași scria: 
 În comuna Săgeata erau: 4 fierari, 1 lemnar și un mașinist, 
 În comuna Găvănești erau: 2 fierari, 1 lemnar, 1 croitor, 3 

cizmari și 1 brutar, 
 După precizările lui Dumitru T. Alexandru, în 1942, comuna 

Găvănești avea: 6 croitori, 4 fierari, 4 rotari, 4 dulgheri și 3 cizmari.  
 Femeile, în a căror gospodărie se cresc oi, lucrează,  

artizanal: haine din lână, pentru soți și copii; așternuturi, scoarțe, 
covoare, ciorapi; țesutul pânzei din bumbac, etc 
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Din lucrarea monografică „Săgeata – în căutarea unei noi 
șanse.″, rezultă că în anul 1949, la nivelul comunei Găvănești 
existau 50 de meseriași: dulgheri = 11; rotari = 3; tâmplari = 6; 
fierari = 3; croitori = 10; cizmari = 11, tricoteri = 4, pălărieri = 2. 
Tot printre meseriași putem include și femeile: țesătoare, 
torcătoare, împletitoare, brodeze, tricotere etc 
 
MESERIAŞII SATULUI DÂMBROCA 
 

De-a lungul existenţei satului Dâmbroca, meşteşugurile au 
fost în funcţie de cerinţele vremurilor 
Meşteşugarii din trecut 
      01    Neculai Zaharia (Croitoru)     

02 Dumitru Preda (Mitu Rotacu) – croitor   
03 Paul Glineschi – mecanic    
04 Nicolae (Traian) Glineschi – mecanic  
05 Gheorghe Săftoiu ( Frizu) – lemnar   
06 Ion Toader(Covrig)- tâmplar    
07 Lică Toader – constructor    
08 Ion Pandele (Bicu lui Brebeanu) – cojocar 
09 Vasile Toma (Potcovaru) – cojocar,  
10 Gheorghe Ciopec – potcovar de cai   
11 Ştefan Epurescu – potcovar şi fierar  
12 Ion Enache (Biju) – croitor,    
13 Onilă Bârsan – croitor     
14 Costică Munteanu – lemnar    
15 Mielu Joița – fierar     
16 Stoica Bocioacă – cizmar ,    
17 Dumitru Bocioacă – cizmar    
18 Ion Mitoi – constructor     
19 Ion Săftoiu(al lui Frizu) – constructor  
20 Gheorghe Săftoiu (fiul lui Frizu) – constructor 
21 Florea Săftoiu (fiul lui Frizu) – constructor 
22 Ion Zainea –dulgher, constructor   
23 Sandu Săftoiu (fiul lui Frizu) – constructor 
24 Ion Nedelcu – mecanic,    
25 Constantin Urleanu – frizer 

……………………………………………………………………………………………………… 
 „Dintre meşteşugarii satului, îmi amintesc de un anume Bengu 
– cizmar de etnie romă, căruia îi duceam sâmbăta, la reparat, 
încălţămintea pe care în clasele V-VII o distrugeam jucând fotbal. 
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Cât despre morari, tot satul măcina la moara bunicului – Daly, zis 
şi ”neamţul” (impropriu zis, deoarece era polonez). 

Bunicul avea şi batoză pentru treierat grâul, iar scoaterea 
batozei la locul respectiv, un suhat situat în capul satului, era foarte 
plăcută:  perechi de boi se legau de batoză şi respectiv la 
”locomobilă” (vapor în termeni populari) care erau duse în locul 
unde se făcea treieratul grâului. Mă impresiona modul cum erau 
aranjate șurele, o aliniere perfectă, care permitea accesul carelor 
cu snopii de grâu la batoză pentru a fi treieraţi. Îmi făcea o 
deosebită plăcere ca duminica să merg la locul unde se făcea 
treieratul, unde, pe lângă un sătean care asigura paza, mai era şi 
băiatul cel mic al bunicului. 

Tatăl meu, Glineschi Paul, de profesie lăcătuș mecanic, fost 
salariat la IAS Cilibia şi SMA Săgeata, a fost lăcătuș mecanic cu 
atelier mecanic la domiciliu şi care, în zilele de duminică, când se 
afla acasă, rezolva problemele sătenilor care îl solicitau.  
      (Ec. C-tin Glineschi) 
 
  „Dintre meseriaşii din perioada 1950-1970, îmi amintesc de: 

 Lemnari: Gheorghe Săftoiu (Frizu),Ion Tudor (Șchiopu); 
 Cizmari: Bocioacă; 
 Croitori: Ion Enache (Biju), Neculai Zaharia (Croitorul), 
 Cojocari: Gheorghe Oprea, Ion Pandele (Bicu lui Brebeanu), 

Vasile Toma, Dumitru Mirică, 
 Cam de prin 1960, au devenit meseriaşi fraţii Săftoiu (Ion, 
Gheorghe şi Sandu), Gheorghe Pană (Viu) – care construiau case, 
Sandu Bentaru – sobar”  (Prof. Constantin Enuş) 
 

   
Gh. Săftoiu Ion Săftoiu Paul Glineschi 

 

 „Meseriaşii din perioada 1940-1970, au fost: 
 Daly Glineschi Rudolf– avea moară, batoză, tractor; 
 Ştefan Epurescu şi Gicu Ciopec – fierari şi potcovari, 
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 Paul Glineschi şi Traian Glineschi – mecanici, 
 Ion Nedelcu – fierar, 
 Gheorghe Pană (Viu) – constructor, 
 Sandu Bentaru – sobar”    (C-tin Stănilă) 
 Gheorghe Săftoiu (Frizu), fiii lui Frizu (Ion, Gheorghe 

şi Sandu) -  lemnari şi constructori 
 Ion Toader (Covrig) - tâmplar şi fiul său Lică – 

constructor 
 Neculai Zaharia – croitor de lux, 
 Dumitru Preda (Mitu lui Rotacu) – croitor, 
 Ion Pandele (Bicu lui Brebeanu) – cojocar, 
 Vasile Toma (Potcovaru) – cojocar, 
 Traian Glineschi – mecanic, 
 Paul Glineschi – mecanic, 
 Dumitru Zamfir (Mustață) – cojocar”   
 „Despre meseriaşii actuali ai satului, nu am o părere prea 

bună. Nu mai sunt meseriaşi ca altă dată. Ăştia sunt făcuţi la normă, 
pun „scârțâitoare” (PVC expandat) pe pereţi. Înainte lucrai la o 
fereastră o zi întreagă, iar ăştia fac o casă într-o zi. Nici nu ştiu, 
acum s-au făcut toţi meseriaşi. Noi făceam 5 ani de ucenicie.  

 Aş putea menţiona, ca meseriaşi, pe : 
- Neluțu, care ţine pe fata lui Gheorghe Mirică, ca adevărat 

meseriaş, 
- Ciopec Nicolae – potcovar, 
- Vasile Mândru – curelar, face hamuri pentru cai 
- Zamfir Ion – electrician, dar a plecat, 
- Pană Bratu – constructor care lucrează bine, ridică case, 

împreună cu băiatul lui, 
- Fiul lui Sandu Săftoiu – sobar, 
- Sandu Bentaru – e bun meseriaş de zidărie şi sobe.”   

       (Gheorghe Pană) 
-  

„Omul e cea mai complexă ființă de pe pământ 
El este alcătuit din două părți: trupul și mintea, 
Doar el își poate exprima gândul prin cuvânt, 
Și, are libertatea de a gândi, a ști și a inventa.  
 
El e unicul organism în termeni de spațiu și timp, 
De materie și energie, mânat de scop conștient, 
Rațiunea e caracteristica sa și principiul curent. 
Condiția lui: ieri embrion, iar mâine,...  pământ.” 
 
      MI 
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J.- ACTIVITATEA  COMERCIALĂ 
 

1.- ISTORIC 
  În Dicționarul geografic, statistic, economic și istoric al 
județului Buzău, București, 1892,  realizat de Basil Iorgulescu, 

 Singurul mijloc de trai al locuitorilor comunelor Găvănești și 
Săgeata era agricultura, cultivându-se: cereale, tutun, legume, viță 
de vie, pomi fructiferi, iar din furaje și pășunarea fânețelor și 
islazurilor, a apărut cea de a doua ocupație – creșterea animalelor. 
Vitele pășunau inclusiv pe suprafețele ocoalelor silvice, existente în 
1892 în Dâmbroca, Găvănești și Săgeata. 

 Comerțul constă din desfacerea cerealelor  la: Buzău, Cilibia, 
Făurei sau Brăila. Banii obținuți erau folosiți în procurarea unor 
articole de uz casnic sau, în vremurile mai vechi, se folosea barterul 
ca mijloc de negociere. 

 Șosele de comunicație nu existau.. 
 Din Lucrarea lui Basil Iorgulescu se poate deduce că resursele 

şi situaţia economică sunt reduse în zonă. Se poate vorbi de stâne, 
fierărie, comerţ cu cereale, creşterea vitelor, cârciumi.  Produsele 
care prisosesc sunt valorificate la târgul Drăgaica, care se 
desfăşoară, anual, în perioada 18–24 iunie.  Era târg de vite, de 
cereale. Comerţul a fost aprobat de autorităţi după 1711, taxele de 
intrare în perimetrul său fiind percepute de Episcopie. Au existat şi 
excepţii: între 1802–1823, târgul nu s-a organizat în fiecare an, ba 
chiar şi-a schimbat în fiecare an locul de desfăşurare, atât în oraş, 
cât şi în Băneasca, moşie în Simileasca, unde s-a organizat 
activitatea Drăgaicei până în 1864. La târg veneau mereu aproape 
toţi locuitorii satelor: Scurteşti, Stănceşti, Băjani, Focşănei, 
Dâmbroca, Vadu Paşii, Gura Câlnăului, Ciocârlia. 

 Locuitorii se deplasau spre a-şi vinde produsele ori a-şi 
procura mărfuri industriale şi de alte utilităţi în gospodărie, la 
târgurile din Valea Teancului – Săpoca, ce avea loc săptămânal, ori 
în localitatea Carol I, unde târgul se desfăşura vinerea şi sâmbăta, 
în perioada septembrie – noiembrie. Alte târguri : Mizil (în Duminica 
Tomii, iar în luna iunie, săptămânal) şi Pogoanele (martie – aprilie) 

În prezentarea făcută de Prefectul Constantin Tegăceanu în 
Monografia Buzăului, din 1943 rezultă: 

 Căi de acces: șoseaua Scurtești – Găvănești, pietruită, dar 
neasfaltată. 

 Începând cu 1921 se organizau licitații pentru arendarea 
celor 7 cârciumi din Săgeata, 3 din Dâmbroca și 7 din Găvănești. 

 În anii 1923 – 1928, proprietarii cazanelor de țuică cer 
aprobarea să fabrice băuturi alcoolice și pentru alte persoane, 
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răspunzându-li-se: „suntem de acord cu acest lucru, dar sub 
supravegherea taxelor de către perceptor. 

„Dosarul 1/1925, evidențiază intenția autorităților de a aduce 
în planul financiar al activităților orice sursă de venit, pentru 
stoparea activităților la „negru″. Astfel, printr-un proces verbal al 
unei comisii de la nivelul Prefecturii, se constată că locuitori riverani 
Buzăului, dar mai ales din satele comunelor Săgeata și Găvănești 
pescuiesc în râu și în balta Costeiu, și practică specula, eludând 
plata impozitelor aferente. Drept urmare Comisia stabilește prețuri 
unitare, iar în cazul depistării infracțiunilor de pescuit fără 
autorizație „recolta piscicolă se va confisca, respectivele cantități 
vor fi vândute și sumele obținute vor intra în trezoreria Prefecturii.″ 
(Extras din „În căutarea unei noi şanse - Săgeata”)  

În Monografia comunei Găvănești din 1942 , de Dumitru T. 
Alexandru, se arată că: 

 Comerțul locuitorilor constă în vinderea cerealelor în Buzău, 
la gara Cilibia și la Brăila precum și a vitelor în bâlciurile care se țin 
în orașul Buzău, în Pogoanele și la Făurei. În comună comerțul se 
face, în principal, doar de 3 negustori, doi români și un turc, fiecare 
având băcănie și manufactură. 
În perioada comunismului, înainte de colectivizare 

 Încă din 1949, s-au pus cote obligatorii, înrobitoare, 
proprietarii de terenuri lucrând terenurile, iar toamna rămâneau 
aproape cu nimic. 

 La nivelul comunei Găvănești, în 1956, planul de colectare 
prevedea următoarele cantități de produse: grâu = 156.000 kg; 
porumb = 155.000 kg; floarea soarelui = 32.000 kg; carne de vită 
= 28.800 kg; carne de porc = 2.800 kg; lână = 1.192 kg; lapte de 
vacă = 29.420 litri; lapte de oaie = 6.390 litri. 

 În anul 1962, deşi producţia agricolă a fost satisfăcătoare, 
ţăranii colectivişti s-au ales cu foarte puţine bucate, întrucât dările 
către stat au fost foarte mari. Ţăranii s-au revoltat, considerând că 
au fost încălcate promisiunile făcute de autorităţi la înfiinţarea CAP-
ului. 

2.- UNITĂȚI COMERCIALE DIN COMUNA SĂGEATA 
 
a.- ISTORIC 

„Cele mai multe astfel de unități sunt magazinele. Acestea 
au purtat până la Revoluția din decembrie denumirile 
convenționale: „Magazin mixt”, „Bufet”, „Librărie”. După acel 
moment, odată cu extinderea inițiativei private, au apărut 
magazinele proprietate particulară, denumirea acestora având o 
anumită varietate. Majoritatea fiind Societăți comerciale sau 
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Societăți cu răspundere limitată poartă în denumirea lor 
prescurtările acestora SC/SRL urmat de o denumire compozită. 
Această denumire poate proveni de la numele proprietarului, al 
copiilor, al localității etc.  

Putem observa acest proces dacă urmărim denumirea 
câtorva astfel de unități comerciale din localitatea Dâmbroca. SC 
Miantiv SRL (aparținând Mioarei Usăr), SC MONTANA SRL 
(aparținând lui Vasile Bratosin), SC Andreea PETMIX SRL 
(aparținând lui Zamfir Petre).  

Unul din magazinele localității Bordușani are următoarea 
denumire și firmă: SC Cosmin Gerodas SRL, Magazin Mixt, P. L. 
Bordușani. Convorbirea cu patronul magazinului ne-a oferit 
alchimia care a condus la denumirea respectivă. Cosmin reprezintă 
prenumele, de fapt „diminutivul în varianta familiară” al patronului, 
derivat din Constantin. Gerodas este un cuvânt creat prin asocierea 
primelor silabe ori litere din prenumele copiilor patronului, și a unor 
litere de legătură. Astfel Ge provine de la Georgiana, r provine de 
la Robert, o provine de la Oana, s provine de la Sorin, iar literele 
da care preced litera s sunt integrate pentru a conferi un anume 
sens fonetic cuvântului creat. Denumirea Magazin Mixt, este una 
convențională, desemnând natura unității comerciale respective. 
Literele P. L. reprezintă prescurtarea care desemnează statutul 
unității comerciale în discuție: Punct de lucru (patronul având un 
magazin și în localitatea vecină Dâmbroca).  

Acest procedeu se întâlnește și în denumirea unităților 
similare din celelalte sate ale comunei. Exemplificăm prin 
magazinul C. F. Tudor din Săgeata, în denumirea căruia Tudor, 
reprezintă numele proprietarului magazinului. Un alt magazin se 
numește Amico Cafe Co SRL deoarece proprietarul acestuia este 
un băutor și iubitor al cafelei.  

Un fenomen extins în numirea cotidiană/populară a 
magazinelor îl constituie denumirea acordată spontan de către 
săteni. Aceștia nu folosesc denumirea oficială a magazinelor, ci pe 
cea a numelui proprietarului sau a vânzătorului ori a poreclei 
acestuia. Spre exemplu, magazinul aflat în proprietatea lui Eugen 
Ciurea din Săgeata este desemnat prin folosirea poreclei acestuia, 
„La Caș”, ori prin utilizarea numelui soției acestuia care este 
vânzătoarea magazinului, „La Anca”.” (Prof. Univ. Dr. Ghe. Calcan) 

 
 „Ah! trebuie să prevezi totul în comerţ! Negustorul care nu 
se gândește la faliment e ca un general care crede că nu va fi 
niciodată înfrânt; e numai pe jumătate negustor.”   Balzac  
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ACTIVITĂȚILE OCUPAȚIONALE DIN SĂGEATA 
 

 
 

ACTIVITATEA COMERCIALĂ A SATULUI DÂMBROCA 
 

Din perioada 1940 – 1990, se poate vorbi de câteva 
magazine: 

- Mihai Pandele – cârciumă 
- Neculai Albu (Tănase) –  magazin mixt și cârciumă 
- Neculai Bratosin – afaceri comerciale și cârciumă 
- Ion R. Ion (Cosoroabă) - cârciumă 
- Vasile Pandele – magazin mixt, predominant dulciuri, de  

unde și porecla de Bombonaru 
În timpul comunismului a funcționat Cooperativa de  

Consum, gestionată, pe diferite perioade, de: 
- Ion R. Ion (Cosoroabă), 
- Coman Preda (Benone) 
- Tănase Stroe (Pușcoi), 
- Petrache Oprea – achizitor,  

 „Trei ar fi de menţionat: Ion R. Ion (Cosoroabă), Coman  
Preda (Benone) şi Stroe Tănase (al lui Gheorghe Puşcoi). Au mai 
activat, dar ca preşedinţi de cooperativă Săgeata: Dumitru Enache 
(al lui Pleașcă) şi Constantin Stănilă.” (Ion Nedelcu) 
 
 „Cumpărătorului îi trebuie o sută de ochi, vânzătorului 
niciunul.” citat din George Herbert 
 
 „Cine a spus că banii nu aduc fericirea înseamnă că nu a ştiut 
unde să meargă să facă cumpărături.” citat din Bo Derek 
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ACTIVITĂȚI OCUPAȚIONALE BORDUȘANI 

 
 

ACTIVITATEA COMERCIALĂ DIN SATUL BEILIC 

ANGE MACOS SRL – Anghel Eugen 
MANION SIG SRL  - Mania Jitaru Sava 
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b.- UNITĂȚI COMERDIALE DIN COMUNA SĂGEATA 
 

  
Magazinul mixt, al lui Vasile Bratosin MIANTIV COM – SRL 

 
 „Mergem la angro-uri de cumpărăm alimente. E magazin 

mixt, cu de toate. Mergem pe preţuri mai mici şi avem vânzare mai 
mare, căci punem adausuri mici. Suntem în apropiere de şcoală şi 
de biserică. Prin urmare avem clienţi pe elevii şcolii şi oamenii care 
vin la biserică.  

Avem avantaj că ne aflăm în mijlocul satului şi e vad bun. Noi 
suntem descendenţi ai lui Neculai Bratosin, din familia Stan 
Bratosin, zis Stan Munteanul, de origini de la Goideşti, din zona de 
munte.” (Doina Toader) 

 

  
Magazin mixt – Petre Zamfir 

 
Magazin cu materiale de construcţii 
„PANDI TRANS CONSTRUCT - SRL” 

 
 „Acesta e un magazin mixt şi are unele produse de bază 

necesare în gospodării.  
Am pregătire de comerciant şi am lucrat doi ani în comerţ. 

Când posturile au fost restructurate, nu am avut ce face şi am trecut 
la deschiderea unei afaceri proprii în sat”  (Petre Zamfir) 
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Magazin mixr – Săgeata 

Ciurea Nicolae 
Magazin mixt – Bordușani 

Oprea Florian 
 

MUNCA 
 

 
 

Munca nu înseamnă efortul până la epuizare, 
Obligație, nefericire, frustrare, anxietate, stres, 
Nu trebuie să vină din nevoia ardentă de parale 
Și nici din a creșterii de valoare, ca prim interes, 
 
Nu trebuie să discrimineze și, nu este o sclavie, 
Munca-i  pentru a deveni, nu pentru a dobândi. 
Să gândim cum a putut munca străbunilor să fie, 
De-au lăsat „amarul‟ de valori! E greu a gândi?  
 
Scopul muncii e să evoluezi, nu să dobândești, 
Să lași lumea mai evoluată față de ce ai găsit, 
Și nu  să culegi roadele altora și să le risipești, 
Să pui ceva-n loc, cu mai mult spor, ai gândit? 

 
     Mircea Iordache 
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CAPIOLUL V 
INSTITUȚIILE COMUNEI SĂGEATA 
 

CAPIT. V.1  
PRIMĂRIA ȘI INSTITUȚIILE ADIACENTE. 

 

 
 

 „Legea este o regulă dictată de puterea legiuitoare, care   
 ordonă, oprește sau permite ceva, şi care toată lumea este datoa- 
 re să i se supună.”  definiție clasică de Nicolae Titulescu 
 
 „Principiile nu se sacrifică de dragul prieteniei.”   
      citat din Nicolae Titulescu 
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A.- PRIMĂRIA 
 

 
 

 
 

PRIMĂRIA COMUNEI SĂGEATA 
1.- ISTORIC 

(Extras din „În căutarea unei noi șanse - Săgeata″ de Victor 
Andreica și Florentin-Stelian Albu) 

Trebuie de menționat că, până s-a ajuns la componența de după 
1968 a comunei Săgeata, unele dintre sate au avut altă 
apartenență, și anume: 

- Satul Găvănești, împreună cu satul Banița și cu, cătunul 
Movilița au format comuna Găvănești  până în anul 1968, când, prin 
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reorganizarea teritorială s-a făcut integrarea lor în comuna 
Săgeata; O excepție a fost în perioada 1931 – 1934, când satul  
Găvănești a aparținut de comuna Săgeata. 

- Satul Dâmbroca, până în anul 1950,  pentru diferite perioade 
de timp a intrat în componența comunelor Săgeata, Scurtești, 
Stăncești și a avut chiar statut de comună în perioada 1931-1938. 

-  Din studiile făcute, de prof. Victor Andreica și prof. drd. 
Florin-Stelian Albu, ale căror concluzii au fost cuprinse în cartea 
monografică „În căutarea unei noi șanse - Săgeata″, din 2010,  se 
prezintă lista cu cei care au deținut funcții administrative, cu 
aproximație: 

 
ADMINISTRAȚIA COMUNEI SĂGEATA 
Primii primari ai comunei 
 

 

Manolache Sburlan     1899-1900 
C.G. Popescu             1896;1902 
                                1912-1913;1918 
Alecu C. Stancu         1901;1903;1905 
                                1923-1926  
C.N. Ispas                 1906-1907; 
                                1914-1917;1919 
Iancu Calcan             1908 
Radu Ispas                1908       

 
Primari                                                        Perioada  
Florea  Neacșu 
Manolache Albu  
Nicolae L Şerban  
Sava Mirea 
C.I.Scârlet   
Costică D Vasile 
Anghel Petroşanu  
Niculae Ceauş  
Florea D Stanciu 
Neacșu Lungu 
Ion Stamate   
Constantin ST Stancu  
Stanciu Apostol  
Gheorghe Radu  
Constantin Stănilă  
Maria Albu 

1920 
1921;1928;1945 
1927;1938-1939; 
1929 
1930;1933;1940 
1931-1932;1941-1944; 
1934-1937; 
1946-1947; 
1948; 
1949; 
1950 
1951 
1951-1955 
1956-1974 
1975;1977-1979; 
1976 
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Vasilica Badea 
Oprea  Gheorghe  
Vică  Ilie  
Adina  Bădescu  
Sorin Tănase                                                                                                   

1980-1982; 
1983; 
1985-1989; 
1990-1992; 1994-2012 
2012-2017  

Vicepreș / viceprimari perioada 
Gheorghe Petrache 1899-1900 
Florea Stanciu 1954 
Neagu Badea 
Nicolae Ispas  

1979-1986 
1987-1990 

Gheorghe Neacșu 
Sorin  Zincă 
Constantin Efrimescu  
Aurel  Tudor 

1990-1992 
1992-1996 
1996-2004 
2004-2008 

Ing. Pavel Tănase 
Sorin  Tănase 

2008-2011 
2011-2012  

Notari/secretari Perioada  
M.M. Sburlan  
C.I.Scârlet    
C.G.Popescu   
C.R.Georgescu   
T.Lupu    
G.Albu 
N.Mihaiu  
Dumitru Tabacu   
Constantin  Popescu  
Vasile  Badea  
Ioan Florea 
Elena Petrache 
Maria Neacşu  
Raiomona Viorica Iancu                                                                    

1896-1898;1902 
1899;1901;1908-1930; 
1900;1907 
1903-1906 
1931-1948; 
1949 
1950 
1957-1969 
1970-1972 
1973-1982 
1983-1990 
1990-2012 
2012-2013 
2013  şi în prezent 

 
PRIMĂRIA COMUNA GĂVĂNEȘTI 

Primari  Perioada 
Dumitru R Iordache   
N. Iordache 
Dumitrașcu  Costin 
Stan I. Dragomir 
 
Iordache  Tache 
Dumitru C Iordache  
Constantin Alexe    
Iordache  Oprea      

1896 
1894-1903 
1897-1899 
1900-1902;1907-1915; 
1923-1925; 
1903-1904 
1905-1906 
1916 
1917-1918 
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Constantin Alexe  
I.I. Datcu  
Marin  Grecu 
Dumitru Popescu   
Nicolai V.  Şerb 
N.V. Alexe   
Florea N.M. Stoica  
Radu G Luca    
Grigore  Alexe  
Manolache Alexe   
Paraschiv  Ioniţă 
Ion   V Dobre 
Dumitru Solzea  
Tache  Mihalcea  
Marin Nicolae 
Stefan Dragu 
Ştefan   Petre    
Nae Stoica 

1919 
1920-1922 
1926;1928 
1927;1934-1935;1945-1947; 
1929-1931;1933 
1932 
1936-1937 
1938-1939;1941-1943; 
1940 
1944 
1948 
1949 
1950-1952 
1953-1956 
1957 
1958-1960 
1961-1965 
1966-1968, sept. 

Notari  Perioada 
Nicolae   Georgescu   
C.D. Popescu 
C.V.Radulescu 
C.I. Scârlet  
C.V. Rădulescu    
J.Mincu   
T.Lupu    
D.Petrache  
G.Chiculescu     
N.G.Luca   
N.V. Ene   
N.V.Rdu   
I.Oprea  
L.Dragomirescu  
Toma  Dedu 
Ion Ungureanu 

1896 
1920;1900-1902;1905-1927; 
1897 
1898 
1899 
1903-1904 
1928-1929; 
1931 
1932 
1933-1934 
1935-1949 
1950-1951 
1952 
1953-1954 
1955-1963 
1964-sep.1968 

Viceprimari  Perioada 
Ioan Ghiță 
Smaranda Voinea 

1955 
1956 
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PRIMĂRIA  COMUNEI  BANIŢA 
Primari   Perioada 
Marin  Grecu   1931 
Alexandru Tudor 1933-1937 
N.D.Ioniţă 1938-1939 
Notari/secretari Perioada 
Ion Manolache 1931 
I.Ghe.Luca 1933-1934 
N.D. Ene                          1935-1939 

 
 PRIMĂRIA  COMUNEI   DÂMBROCA 

Primari Perioada 
Stefan  Căţoi 1931 
Nicolae  Bârsan 1934-1936;1938 
Nicolae B Iosif 1937 
M.E.Preda 1939 
Notari/Secretari Perioada 
Nicolae  Bârsan 1931-1934 
T.Lupu 1935 
Notar delega 1936-1939 

Toți cei menționați mai sus și alții, care din lipsă de 
documentare, n-au fost menționați, și-au adus anumite contribuții 
la dezvoltarea vieții sătenilor. 
 

Gheorghe Petrache,  
O mențiune specială, păstrată în memoria comunității din 

Săgeata, este dată pentru Gheorghe Petrache, născut la 16 febr. 
1859, care s-a remarcat mai întâi prin comerțul cu cereale. În 
perioada 1884-1894, ca edil șef al comunei Săgeata a obținut 
frumoase realizări:  

- Construcția unui local de școală, mare și frumos; 
- Construcția localului primăriei; 
- Renovarea bisericii, prin zugrăvire și reabilitarea picturilor; 
- Repararea și pietruirea șoselei Săgeata-Buzău. 
Toate aceste realizări s-au obținut cu fondurile comunei și  

cu ajutoare ale unor persoane locale, care erau mai înstărite.  
Este demn de apreciat că nu s-a recurs la împrumuturi. 
Un alt fapt demn de reținut este acela că în perioada celor 10 

ani cât a fost primar, Gheorghe Petrache n-a primit niciun ban, 
contribuție de la stat, existența lui și a familiei fiind asigurată de 
continuarea activității comerciale cu cereale. 

În 1899, același destoinic comerciant a fost ales ajutor de 
primar, îndeplinind funcția până, la 31 dec. 1900. 
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 Primăriile își asumau, cu responsabilitate, atribuțiile, abor-
dând cu atenție mare alcătuirea bugetelor anuale, încât să le 
permită operativitatea taxelor și impozitelor, cât și finanțarea 
tuturor compartimentelor vieții economico-sociale, culturale și de 
sănătate. 
 Ca exemplu: În anul 1920, în prima jumătate a anului, 
vărsămintele la stat, ca parte pentru județ, însumau 17.187,71 lei, 
iar partea pentru nevoile locale se ridica la 1.298,13 lei, în valuta 
perioadei, bugetul total al comunei Săgeata fiind de  18.483,48 lei. 
 În cazul comunei Găvănești tot în prima parte a anului 1920, 
din taxe și impozite se colectase suma de 13.621,40 lei, localității 
revenindu-i doar 396,94 lei. 
  Pe anul 1924, bugetul comunei Săgeata avea următoarele 
capitole: 
- Drepturi constante ca venituri, lei = 148.766,82; 
- Cheltuieli                                     =  99.843,85; 
- Sold la sfârșitul anului                  =   48.923,97. 
 Alte capitole ale bugetului erau: venituri din izlaz, pază, 
arendări, vânat, impozite, închirieri de localuri, amenzi, taxe vânzări 
vite, etc. 

Exercițiul financiar al Primăriei pentru anul 1924 cuprindea: - 
La venituri 86.271,39 lei, la cheltuieli 64.637,85, rezultând un 
excedent la finele anului de 21.633,54 lei 

 În 1927 s-a licitat construirea localului Primăriei Săgeata, 
obiectivul fiind dat în folosință un an mai târziu, devizul, studiul de 
fezabilitate și lucrările propriu-zise ridicându-se la 40.000 de lei. 
 De menționat că, revenind la conducerea țării în anul 1931, 
Național Țărăniștii au adoptat o reformă administrativ-teritorială, în 
urma căreia, până în 1934, Găvănești își pierde statutul de comună, 
fiind retrogradat la condiția de sat, alipit comunei Săgeata. 
 Tot în monografia alcătuită de Prefectură în 1943 apare că 
între 1924-1937, în cele două comune nu s-au efectuat lucrări de 
modernizare și întreținere a drumurilor, starea de înapoiere fiind 
înlăturată, acordându-se sume importante. Prefectura a alocat, în 
1934, suma de 283.791 lei pentru pietruirea șoselei Buzău-
Găvănești, iar în 1935 a suportat cheltuielile pentru un studiu de 
fezabilitate care viza construirea unui pod modern peste râul Buzău, 
între Beilic și Poșta (Cilibia). Studiul a costat 9.000 de lei, însă 
începerea celui de al doilea război mondial, demersul lucrării a fost 
abandonat. 
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 Prefectul Constantin Tegăceanu, în Monografia 
județului Buzău, din 1943, arăta că „Defrișările sălbatice comise 
în timpul guvernărilor anterioare au făcut ca în zona de câmpie 
suprafața împădurită să nu depășească, la sfârșitul anului 1933, 
2,20%.  

 

 

În anul 1936, din fondurile Prefecturii, 
dar și prin contribuție locală, s-au 
construit două podețe pe traseul Buzău-
Găvănești, în valoare de 35.000 lei, iar 
în 1937-1944, anual s-au efectuat 
lucrări de balastare a drumului principal. 
Prin donația județului, evaluată la 
35.000 de lei, și prin contribuția locală, 
cu 1.947,14 lei, în 1937 s-a finalizat 
construcția Primăriei din Găvănești. La 
inaugurare au participat și autorități de 
la prefectură și de la plasă.  

 Perioada 1933-1937, s-a mai remarcat prin extinderea și 
punerea în exploatare a liniei telefonice Banița-Găvănești, în 
lungime de 4 km. 
 În 1956, când comuna Săgeata intra în componența 
raionului Buzău – regiunea Ploiești, din punerea la dispoziția 
sătenilor a islazului pentru animale se colecta la buget suma de 
117.965 lei, iar exercițiul financiar era alcătuit astfel: 
- Venituri totale                    = 270.570 de lei, din care: 

 Din impozit agricol             =   70.000 lei; 
 Cheltuieli cu econ. locală    =   98.650 lei; 
 Cheltuieli acț. Social – cult. =   42.560 lei; 
 Cheltuieli salariale               =   52.760 lei; 
 Total cheltuieli                     = 193.970 lei; 
 Excedent  bugetar               =   76.600 lei.   

 
 În anul 1963, bugetul Primăriei Săgeata avea un total de 
153.480 lei, incluzându-se impozitele pe clădiri, din sectorul privat, 
dar și din terenurile sectorului socialist, taxele pentru autorizațiile 
de construcții, din fabricarea vinului și rachiului, consultațiile 
medicale și spitalizarea, veniturile obținute la dispensarul veterinar 
și din ferma de animale a Primăriei; 

   În Anul 1965, bugetul Primăriei Săgeata contabiliza  
248.240 lei, dinare: cheltuieli = 152.340 lei, cu un excedent bugetar 
de 95.900 lei, întreaga sumă fiind pusă la dispoziția raionului și a 
regiunii.             
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 1962 – adunare festivă din 13 sept. dedicată încheierii colec-
tivizării agriculturii, cu o dare de seamă prezentată de președintele 
Sfatului Popular al Comunei Săgeata, folosindu-se ca moto : „actul 
prin care socialismul a învins definitiv la orașe și sate″  

S-au analizat rezultatele obținute în „întrecerea socialistă  
patriotică, pe circumscripții″, locurile fruntașe fiind obținute de: Ion 
Grigore, Gheorghe Dinu, Tache Gavrilă, Elena V. Sava, Neagu 
David, Afrodita Popa, Neagu Grigore, Petre Ștefan și Anton Albu, iar 
felicitări la „scenă deschisă″ pentru merite deosebite în activitatea 
de colectivizare a agriculturii, au primit: Toma Dedu, Gheorghe 
Dinu, Constantin Grigore, Anton Albu, Alexandru Botezatu, și 
Constantin Stanca. 

 1946 – 1968 – În această perioadă, procesele-verbale  ale 
sesiunilor sfaturilor populare rețin, în amănunt, tematica dezbătută 
de deputați și invitați: 
- Organizarea și desfășurarea întrecerii socialiste; 
- Contribuția în muncă, 
- Acțiunile de înfrumusețare și gospodărire a satelor, 
- Activitatea din instituțiile de învățământ,  
- Activitatea căminelor culturale și a bibliotecilor, 
- Activitatea dispensarului uman și a celui veterinar, 
- Activitatea din campaniile agricole 
 1984 – 1986, funcția de viceprimar al comunei Săgeata a 
fost încredințată economistei Maria Albu, care a declarat că în 
mandatul său a coordonat și activitatea celor trei unități agricole 
cooperatiste și că acestea au beneficiat de un corp tehnico-
ingineresc capabil, de funcționari publici cu experiență și au fost 
realizate obiective de interes major, printre care: un local de 
grădiniță, din investițiile C.A.P.; un bloc cu 4 apartamente; 
alimentarea cu apă a satului de centru; finalizarea construcției 
dispensarului uman; înființarea, în premieră, a unui cabinet 
stomatologic. 

 Vasilica Badea, primar în  1989, mărturisea ca și Maria Albu 
că atribuțiile ce-i reveneau unui primar al comunei erau extrem de 
mari, având responsabilități și asupra tuturor unităților care 
funcționau în raza comunei: cele trei unități agricole; complexul 
avicol; S.M.A.-ul; C.U.A.S.C.- ul; fondul de stat; activitatea școlilor; 
căminele culturale; dispensarul uman; dispensarul veterinar; 
gospodărirea satelor. 
  Cu teama că, prin omisiune, îi va nedreptăți pe unii 
conducători de locuri de muncă, scoate în evidență câteva nume, 
remarcate prin prestigiul în fața oamenilor: Vasile Petrică – 
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directorul S.M.A.; Ing. mec. Pavel Tănase, șeful secției de 
mecanizare; maistrul Ion Iordache; inginerii agronomi Cornel 
Andronache, Nicolae Bădescu, soții Oprea; ing. Constantin Țâru, dar 
și mulți șefi de echipe.  
 După alegerile din 2008, componența Consiliului Comunal 
Săgeata avea 15 membri, după cum urmează: 

01.- Florentin-Stelian Albu – P.D.L., 
02.- Carmen-Nela Crăciun – P.S.D., 
03.- Nicolae Crăciun – P.S.D., 
04.- Nicolae Iordache – P.D.L. 
05.- Nicolae Ispas – P.D.L., 
06.- Ion Manea – P.S.D., 
07.- Aurel Nistor – P.D.L., 
08.- Florian Oprea – P.D.L.,  
09.- Victor Papuc – P.S.D., 
10.- Ion Picu – P.D.L., 
11.- Pavel Tănase – P.S.D., 
12.- Sorin Tănase – P.S.D.,  
13.- Nicolae Toma – P.D.L.,  
14.- Aurel Tudor – P.D.L., 
15.- Gheorghe Tuzu – P.S.D.. 
 

 În luna mai 2009, organizarea Primăriei Săgeata avea 
următoarea componență:  

- Ing. Adina Bădescu – primar, 
- Ing. Pavel Tănase – viceprimar, 
- Elena Petrache – secretar, 
- Veronica Zaharia – contabil-referent, 
- Ing. Dumitru Petre, 
- Maria Neacșu – referent, 
- Loredana-Nicoleta Zaharia – referent, 
- Marcel Ispas – referent, 
- Florea Băjan – casier, 
- Maria Hoașcă – funcționar, 
- Veronica Petroșanu – guard, 
- Alexandru Petrache – șofer, 
- Constantin Țițeică – muncitor, 
- Dumitru Petroșanu – muncitor, 
- Mircea Duță – muncitor, 
- Constantin Ilie – muncitor 
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Adina BĂDESCU - 2012 

 
Născută : 20.ian.1956 
În comuna Odăile, judeţul Buzău 
Din părinţii: Emil şi Eliza Stanciu 
Domiciliul: Satul Dâmbroca, comuna 
Săgeata, judeţul Buzău.  
Profesia: inginer agronom 
Funcţia: inginer agronom, la Primăria 
Săgeata. 
Căsătorită cu Nicolae Bădescu – ing. 
Agronom, 
Copii: - Dragoş, 40 ani – Fost preot, 

satul Dâmbroca, actualmente liber profesionist 
- Aurel, 37 ani- inginer agronom- fermier. 
Studii şi funcţii 

- 1962–1966 – Şcoala Elementară Dâmbroca 
- 1966–1970 – Şcoala Generală Nr 6 Buzău, 
- 1970–1974 – Liceul „ M. Eminescu” Buzău – Secţia Umană, 
- 1976–1980 – Facultatea de Agronomie „N. Bălcescu” 

Bucureşti, 
- 1980–1983 – inginer agronom CAP Ianca, 
- 1983–1985 – Şef fermă – la CAP Găvăneşti, 
- 1986–1989 – ing agr., la CAP Săgeata, la ferma legumico-

lă pt. Export, 
- 1989–1992 – inginer şef şi preşedinte CAP Dâmbroca, 
- 1992–1994 – şef fermă, la Asociaţia Agricolă Dâmbroca, 
- 1994–2012 – Primar al comunei Săgeata. 
„Aprecierea din partea mea se bazează pe mărturiile multor 

consăteni şi pe constatările personale în cele cca 35 zile de 
observări, în vara anului 2012. 

Pot spune că doamna Adina Bădescu este o personalitate 
deosebită, dovedit fiind şi prin aceea că a fost edilul şef al comunei 
Săgeata, timp de 18 ani şi a avut realizări mari pe linia  îmbunătățirii 
utilităților. În această perioadă au fost introduse facilități  
importante pentru ridicarea nivelului de viaţă al oamenilor:  
-   comunicațiile, cu telefonie digitală, în anul 2000 
-   restaurarea şcolii, la nivelul cerințelor europene, 
-   construirea clădirii grădiniţei, cu funcționalitate la nivel european, 
-   restaurarea bisericii, 
-  introducerea apei curente, realizare de mare importanţă, 
avându-se în vedere că seceta în zonă, cam e la ea acasă. 
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  E de menţionat şi faptul că  în Dâmbroca oamenii sunt puşi 
în posesie, pe porecle. E singurul sat din comună care are acest fel 
de proprietate. 

Multe şi frumoase se pot spune de doamna Adina Bădescu, 
dar a venit acest an 2012, al alegerilor locale şi a pierdut. Multora 
le-a părut rău. Altora le vor părea rău, căci primărița a fost trup şi 
suflet pentru Dâmbroca. Rău îmi pare şi mie, dar mai rău este că a 
fost foarte dezamăgită de reacția satului la alegeri. Ar trebui ca 
doamna Adina să înțeleagă că aşa-i în viaţă, se mai şi pierde. Este 
şi o vorbă: „Se satură omul şi de o mâncare bună”,  

Mi-a fost greu să comunic cu doamna Adina Bădescu şi am 
înţeles stresul în care a fost în perioada alegerilor, cât şi depresia 
avută la pierderea mandatului. O rog să nu uite că a avut înaintaș 
demn de înalt respect, în persoana tatălui său, Pr. Emil Stanciu, că 
la sânul satului Dâmbroca s-a hrănit cu toate trăirile materiale şi 
spirituale. Oamenii sunt trecători, dar satul rămâne veşnic şi o va 
păstra în istoria sa ca primul primar dâmbrocean care a condus 
comuna de care aparține, Săgeata, timp de 18 ani.”(Mircea 
Iordache) 
 Ing. Adina Bădescu, primar al comunei în 2009, arăta care 
sunt problemele specifice ale satelor: 
   „Asigurarea surselor și rețelelor de apă, cât și a canalizării. 

 Întreținerea și modernizarea drumurilor,  
   Amenajarea unor platforme de gunoi, în conformitate cu 

normele Uniunii Europene,  
Ca un bilanț al realizărilor, d-na ing. Adina Bădescu prezenta: 
- Balastarea tuturor străzilor satelor comunei, de 2-3 ori pe an, 
ceea ce conduce la o rețea de peste 100 de km. de străzi 
modernizate, 
-  Toate școlile vechi au fost reabilitate, prin lucrări finanțate de la 
Comunitatea Europeană și în mod deosebit cele din Săgeata, 
Găvănești, Bordușani, Dâmbroca. Școlile din Banița și Beilic au fost 
reabilitate din resurse locale.  
- De aceleași tratamente s-au bucurat și localurile grădinițelor, 

la care s-a beneficiat de susținere financiară de la nivel 
guvernamental. La Dâmbroca s-a construit un local nou, modern, 
iar reabilitarea grădiniței din Găvănești, este în curs de finalizare, 
asemenea și la grădinița din Săgeata..............” 

 
„Kant împărțea actele omenești pe feluri anume, 
După cum erau: conforme datoriei sau contrare. 
Conform lui Kant, singurele acte morale bune 
Sunt conform datoriei și din datoria ca atare.” MI 
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2.- PRIMĂRIA ASTĂZI  
 

Sorin TĂNASE,  
Primarul Comunei Săgeata, 

 

 
 
Născut: 30 aprilie. 1979 
Domiciliu: Săgeata, Buzău 
Studii şi funcții: 
*Liceul Sportiv 
* Facultatea de Medicină Veterinară, Iași. 
* 2008-2011, consilier local, la Primăria Comunei Săgeata, 
* 2009-2011, director la APIA, Buzău. 
* 2011-2012, viceprimar, comuna Săgeata, 
*2012 –  prezent - primar al comunei Săgeata. 

 „Pentru mine fiecare sat este important şi-i acord același 
interes. Dâmbroca este satul cel mai tânăr dintre cele șase sate ale 
comunei Săgeata (are cei mai mulți tineri) şi este cel mai aproape 
de oraș. Vreau să continui proiectele începute în toate satele. 
Serviciul de salubritate, trebuie să-l punem la punct, căci e o 
problemă veche. Trebuie să facem igienizarea zonelor în care s-au 
depozitat, haotic, gunoaie. Încercăm să facem ca până la finele 
acestui an, salubritatea să funcționeze. Şi canalizarea ne stă în 
atenţie şi asfaltarea. Vrem să asfaltăm toate ulițele. Avem în atenție 
construirea unui cămin cultural, la Dâmbroca. La biserică trebuie să 
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finalizăm lucrările. M-aș bucura dacă oamenii ar fi solidari în 
rezolvarea problemelor. 

Eu nu am venit la Primărie pentru mine, ci să-i ajut pe 
oameni. Nu vreau să le impun cu forța, ci să le explic cum e necesar. 
 Cu unii oameni sunt probleme că nu-şi plătesc datoriile, vin 
penalități şi dacă nu-s bani, la buget, e rău. 

Proiectele europene necesită şi o contribuție a noastră. 
Tradițiile şi obiceiurile străbune sunt la pământ. În legătură 

cu învățământul, mi-aș dori ca întreg personalul didactic să fie din 
localitate. 

Responsabilitățile nu prea pot fi date pe oamenii care nu sunt 
salariați ai primăriei, căci orice treabă, astăzi, se face pe bani. 
Colaborez bine cu consilierii, dar ei nu pot fi tratați ca salariați. 

Cu fotbalul s-a realizat mult şi mare contribuție o au tinerii 
fotbaliști din satul Dâmbroca.” – (Dr. Sorin Tănase) 

Ilie CONSTANTIN - viceprimar 

 

Născut: 17.05.1959,  în satul Bordușani, 
comuna Săgeata, 
Părinţii: 
Mihai – gestionar la Buzău și în comuna 
Săgeata, 
Floarea – casnică 
Căsătorit: Cu Viorica – casnică 
Copii: Vasilica, 33 de ani, asist. medical, 
Policlinica „23 August” Buzău; Mihai, 35 de 
ani, angajat în Armata Română 

Studii: 
 1966-1974 – Școala Generală Săgeata, 
 1974-1977 – Școala Profesională – Electrician-bobinator la 

Electro-bobinaj București 
 Serviciul militat – de 1 an și 4 luni, 

Activități, funcții: 
 Electician bobinator în Cooperativa Prestări de Servicii, 
 SMA – Electrician auto – Instalații la tractoare, șofer la CAP 
 Viceprimar al comunei Sîgeata 

 
„La datorie‟ - locul unde ai obligații de serviciu, 
„De datorie‟ este ceva care se cuvine a fi făcut, 
„A fi de datoria cuiva să..‟- a fi silit c-un „oficiu‟, 
„A crede de datoria sa să…‟- a se crede obligat - MI 



CAPIT. V -  INSTITUȚIILE                                               301 
 
 
 
CONSILIUL LOCAL 
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CONSLIERII LOCALI 
 

 
 

PERSONALUL PRIMĂRIEI – 2019 
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PORTRETELE UNOR SALARIAȚI AI PRIMĂRIEI SĂGEATA 

   
Iancu Nicoleta 

Raimonda 
Petrache Elena Petre Dumitru 

   
Neacșu Mihaela Crăciun Florin Ispas Marcel 
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Voinea Laurențiu Ionuț Bucur Nicoleta 

Loredana 
Ciurea Nicoleta 

   
Ichim Adrian Georgian Baboi Iulia Elena Picu Florin Cătălin 

 

  
Stanciu Elena Picu Alecsandra 

 
 „Când vrei să cunoști cam "ce hram poartă" un semen de-al 
tău, este suficient să afli ce înseamnă pentru el fericirea.”  
                                               Cugetare de Marian Pătrașcu 
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Zăbavă Aurica Duţă Marcel Șerb Marin 

 
FIȘE BIOGRAFICE ALE UNOR SALARIAȚI AI PRIMĂRIEI 
 
Viorica-Raimonda IANCU 
Născută în comuna Smeeni, județul Buzău 
Are funcția de secretar la UAT Săgeata din septembrie 2013 
A mai lucrat ca secretar în UAT Smeeni,  2002 – 2013; 
Se consideră fiică adoptivă a comunei Săgeata. 
Atribuțiile secretarului:  
    „Coordonarea activității Registrului Agricol (Înregistrarea 
gospodăriilor) ; Compartimentului de Asistență Socială și  Autoritate 
Tutelară (Legea 416 – indemnizații și toate cauzele sociale de la 
nivelul comunei). Sunt cauze sociale, mai ales cu privire la copii, 
mai ales a acelora cu părinții plecați în străinătate; 
Compartimentului de Stare Civilă; 
   Funcția de secretar implică foarte multe atribuții. Sunt și realizări, 
dar și unele eșecuri, uneori. Trebuie multă răbdare, să fie ascultați 
oamenii. Sunt mulți oameni care vin cu probleme. Trebuie implicare 
în tot ceea ce înseamnă omul. Ex: Și când vine un bătrân de 80 de 
ani, trebuie ascultat, să i se spună ceea ce trebuie să facă și să fie 
îndrumat spre compartimentul care trebuie să-i rezolve problema. 
Realizări deosebite: Realizările constau în modul în care rezolvi o 
problemă cu succes (Referate care sunt aprobate de Consiliul 
Județean; Hotărâri care sunt dezbătute și aprobate în Consiliul 
Local). Munca de secretar implică foarte multe probleme și, orice 
problemă rezolvată reprezintă o realizare. 
 Viața comunei: 
 Oamenii se ocupă mai mult de muncile agricole. Sunt 
societăți comerciale, care au ca activitate munca în agricultură. În 
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marea majoritate, oamenii își găsesc de lucru în comună, dar sunt 
și mulți care lucrează la oraș și sunt muți plecați în străinătate 
(pentru a câștiga bani, ca la revenirea în țară să-și poată asigura  
un trai decent.”  
 „Activitatea primăriei este îndeplinită de un colectiv tânăr, 
care dispune de înaltă conștiință și de bună pregătire profesională. 
Există o bună colaborare între secretar și compartimentele primăriei 
în soluționarea problemelor. După o cunoaștere pe timp de patru 
săptămâni, am rămas cu o impresie excepțională despre devota-
mentul și seriozitatea în activitate a doamnei secretare” (n.a.) 
 
Elena PETRACHE 
Născută: 21.12.1960, comuna Săgeata, județul Buzău, 
Părinții:        Ghiță Constantin, muncitor, 
        Ghiță Dobrița – membru cooperator, 
Căsătorie: cu Petrache Alexandru, șofer 
Copii: Petrache Alin-Valentin, operator. 
Studii:  
     1967-1975, Școala Generală Sg. 
     1975-1977, Liceul Teoretic „Ștefan cel Mare”, Râmnicu Sărat, 
     2001- 2006, Universitatea Ecologică 
 „Dimitrie Cantemir” din Iași, licențiată în Științe juridice, 
specialitatea Drept. 
Master:  
 2012-2014, Universitatea „Petre Andrei” din Iași, Facultatea 
de Drept – Dreptul Administrației Publice. 
Ocupații, funcţii: 
 1979-1983, Tehnician CAP, comuna Săgeata, 
 1983-1990, Agent Agricol, Primăria Comunei Săgeata, 
 1990-2012, Secretar al UAT comuna Săgeata, Buzău, 
 2012- , Secretar al UAT comuna Vintilă Vodă, Buzău, 
 2017-prezent, Inspector în cadrul Compartimentului de Stare  
Civilă, Secretariat, Arhivă, Relații cu Publicul, în Aparatul de 
Specialitate al Primarului Comunei Săgeata, jud. Buzău. 
 
Dumitru PETRE 
Născut: 01.09.1955.- Beilic – Săgeata, 
Părinți: Alexandru – agricultor, Rada – agricultor 
Soția: Sabina – Educatoare la Vadu Pașii 
Copii: Petre Alexandru, 32 de ani, profesor de Istorie 
Studii: 
- Șc. Primară la Beilic, 
- 1967-1971 – Gimnaziul la Săgeata, 
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- Liceul Horezu, jud. Vâlcea, 
- 1975-1976 – Stagiul militar, termen redus, 
- 1976-1980 – Facultatea de Agronomie, la Universitatea  
de Agricultură din Iași. 
Activitate, funcții: 

1980-2001 – Șef de Fermă și Șef Sector Chimizare la  
I.A.S. Cilibia, 

2001-prezent – Inspector la UATC Primăria Săgeata, 
 

Nicoleta-Loredana BUCUR 
Născută: 11.02.1985 – Buzău, 
Părinţii: Zaharia Dumitru – cadru didactic (pensie) 

   Zaharia Veronica – Contabil Prim. Sg.  
Căsătorită: cu Bucur Adrian, 
Copii: Bucur Patricia-Andreea, 2 ani. 
Studii: 
1991-1999, Școala Generală Săgeata, 
1999-2003, Liceul Pedagogic „Spiru Haret” din Buzău. 
2010-2013, Univ. „Petre Andrei”  Iași. 
Ocupații, Funcții:  
Asistent social la Primăria comunei Săgeata din anul 2007 până în 
prezent . 

 Omul este condamnat să trăiască înainte de a judeca viaţa şi 
să meargă înainte de a-şi alege drumul. de Marian Pătrașcu 

Alecsandra PICU 
Născută: 14.05.1990 – Com Vintilă Vodă, Jud. Buzău 
Părinţii: Costin Dănuţ-Cătălin – Comisar Şef – pensionar 

   Costin Laura-Antoanela – Inspector asigurări 
Starea civilă: Soţul: Picu Florin-Cătălin – Inspector Taxe şi Impozite 
Primăria Săgeata 
Studii: 1997-1998, - Școala generală nr. 1 Râmnicu Sărat 

 1998-2005, Şcoala generală nr. 11  Buzău 
 2005-2009, Colegiul Național „Mihai Eminescu” Buzău. 
 2009-2012, Academia de Studii Economice Bucureşti – 

Faculatea de Economie Agroalimetară şi a Mediului, 
 2012-2014, Academia de Studii Economice Bucureşti – 

Master: Economia şi Administrarea Afacerilor Agroalimentare 
Bucureşti. 
Ocupații, funcţii:  2014 – prezent, Inspector Superior pentru 
Registrul Agricol Primăria Comunei Săgeata 
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Nicoleta CIUREA  
Născută: 04.08.1984, Buzău 
Părinţii: Cătuţă Mihai – pensionar ; Cătuţă Elena – decedată 
Căsătorită: cu Ciurea Florin – agent de pază 
Copii: Ciurea Maria – 7 ani, preșcolar;Ciurea Alexandra – 3 ani 
Studii:  

 Şcoala Postliceală „Vasile Alecsandri” – Asistent Medical 
Generalist (2004-2007, Buzău) 

 Examen grad principal – Asistent Medical Generalist – Oct 
2013  

 
Profesii, Funcţii:  

 2001 – 2007 – Operator chimist – SC DINAMIC SRL BUZĂU ; 
 2008 – 2009 – Asistent – Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău 
 2009 –2012  – Asistent Medical Comunitar – Preluat de 

Primăria Comunei Săgeata (conform OUG 162/2008) 
 2012 – 2014 – Concediu creştere şi îngrijire copil 
 17.01.2014 – 16.12.2016 – Asistent Medical Comunitar – 

Primăria Comunei Săgeata 
 2016 – 2018 – Concediu creştere şi îngrijire copil 
 2018 – Prezent – Asistent Medical Comunitar – Primăria 

Comunei Săgeata 
 

Iuliana Elena BABOI 
Născută: în Buzău, 

Părinții: Nicolae și Ana 
Studii: 2006-2011 - Școala gimnazială, Săgeata,  

 2011-2015 - Liceul Economic Buzău,  
 2015-2018 - Universitatea Transilvania, Facultatea  

de Științe Economice și Administrarea Afacerilor, specializare 
Contabilitate și Informatică de gestiune,  
Master: Politici Contabile, Audit Și Control De Gestiune. 
Ocupații, funcţii: 

2017-2018, Inspector SSM la firma Transbus Codreanu, 
2018-prezent, Insp. Taxe și Impozite, Primăria Săgeata 

 
Realizări deosebite:  
         Am participat la Sesiunile Cercurilor Științif. Studențești, din 
Universitatea Transilvania din Brașov, în fiecare an pe parcursul 
facultății.  
         În anul 2018, în cadrul conferinței am prezentat lucrarea 
„Limbaj și metalimbaj în afaceri. Ce comunică cu adevărat 
organizațiile?” și am obținut locul I.  
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Elena STANCIU 

Născută: 13.06.1987 – Buzău 
Părinţii: Petrică și Florica Anghel, pensie. 
Căsătorită: Stanciu Dumitru, ing. agronom. 
Copii: Stanciu Gabriel, 3 ani, 

Studii:  2002-2006, Liceul Pedagogic „Spiru Haret” Buzău, 
           2006-2010, Univ. de Științe Agron. și Med. Veterin., Buc.- 
Facult. de Agricultură. 
Master: 2010-2012, Management și Expertiza Fondului Funciar,  
București. 
Ocupații, funcţii:  

03.2011 – 03.2012 – Inginer  Agronom,   
03.2012 – 02.2018 – Administr. Pensiune Agroturistică, 
09.2014 – 2016 – Inginer Agronom, 
02.2018 – 10 2018 – Asistent Manager, 
10.2018 – 11.2018 – Secretar, 
11.2018 – prezent  Inspector Superior Registru Agricol 

Primăria Comunei Săgeata. 
 
Realizări deosebite:  

Locul 2 - Lucrarea „Managementul buruienilor la cultura de 
porumb în condițiile pedoclimatice ale Câmpiei Române”prezentată 
la Sesiunea Științifică în cadrul Universit. Agronomice și Medicină 
Veterinară – București, mai 2010. 

 
 „Nu este adevărat că "vorba i-a fost dată omului pentru a-şi 
ascunde gândurile", dimpotrivă!  

Este trist însă că noi, oamenii, am pervertit acest dar prețios 
şi, ca urmare, arareori ceea ce spunem exprimă şi ceea ce gândim. 
Căci, aşa cum nu putem spune orice, tot aşa ar trebui să nu putem 
gândi orice.  

De aceea, cel mai puternic om este acela care poate să pună 
frâu gândurilor rele, fiindcă atunci el va putea să pună capăt 
vorbelor rele şi faptelor așijderea.” 
       Citat de Marian Pătrașcu 
 
 "Trăiești o singură dată, dar dacă faci lucrurile așa cum 
trebuie, o singură dată este de ajuns." Mae West 

 
 "Există un singur tip de succes: acela de a face din propria 
viață ceea ce vrei." Henry D. Thoreau 
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B.- ASISTENȚA MEDICALĂ UMANĂ 
 

1.- ISTORIC 
Basil Iorgulescu, în Dicționarul său din 1892 

 În Săgeata, media nașterilor e de 71 de copii, anual; a dece-
selor de 40; a căsătoriilor de 12; rezultând un spor natural al 
populației de 31 de suflete; 

  În cazul comunei Găvănești, media anuală a nașterilor este de 
58; a deceselor de 26 și a căsătoriilor de 9, rezultând un spor 
natural anual al populației de 32 de suflete. 
----------------------------------  

 În dosarul pe anul 1894 se precizează că „Săgeata și 
Găvănești nu aveau medic stabilit aici, controalele respective erau 
efectuate de doctori trimiși de la nivelul Plasei Câlnău, ori de la 
orașul Buzău. Comuna Găvănești avea la acea dată 1216 persoane. 

   În 1925 erau, la nivelul comunei Săgeata, 18 copii de vârstă 
școlară cu boli contagioase, cele mai răspândite fiind rujeola, 
scarlatina și meningita, 

 Primul medic a fost repartizat în Săgeata în 1936, acesta fiind 
doctorul V. Popescu, urmat apoi de dr. Mihai Luca, care a activat în 
comună între anii 1938-1941.  

 Până în 1936, asistența medicală era asigurată de doctorul 
V. Popescu, încadrat la circumscripția sanitară Zilișteanca, el 
deplasându-se  la Săgeata o zi pe săptămână; 

 După 1941, comuna nu a avut medic stabilit aici , astfel încât, 
prin rotație, consultul oamenilor era asigurat de cadre medicale din 
Zilișteanca, Vadu Pașii și Scurtești. 

 În 1951 erau înregistrați 56 de nou născuți, iar în 1952,  
numărul lor a crescut la 72; 

 În studiul său referitor la folclor și limbaj, publicat în 
primul deceniu al veacului XX, George Titsu menționează că în 
comunele Săgeata și Găvănești s-au cuibărit, ca boli sociale grave: 
T.B.C –ul , sifilisul, pelagra și cancerul (în popor numit rac) 
 
În documentele de arhivă au fost studiate date interesante 
despre igiena sătenilor din Găvănești: 
 

 327 case aveau latrine, iar 57 nu aveau. 
 Numărul caselor cu fântâni se ridica la 147, 
 Grajduri bune aveau 194 de gospodării, iar 136 gospodării 

aveau grajduri în stare jalnică, 
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 Curățenia caselor se întreținea de mai multe ori pe an, înain-
tea sărbătorilor mari, adică la Crăciun, la Paște, la Rusalii, după 
strânsul recoltei. La Paște se văruiesc casele și pe dinafară, ca un 
obicei sfânt. 

 Pentru încălzit, sătenii au sobe de cărămidă, numite 
„oarbe″ sau cu plită. Prin 1942, în comună se găseau 15-20 sobe 
de teracotă. Combustibilul folosit: lemne, cătină, coceni, paie, etc, 
iar iluminatul se face cu petrol lampant. 

 De sănătatea locuitorilor se îngrijește medicul de plasă, ce 
acordă consultații la primărie. E ajutat de agentul sanitar, care 
vaccinează copiii, la vârsta indicată. Duminica se acordau consultații 
gratuite la dispensarul din Săgeata, 

 În general, curățenia satului e întreținută bine. Aerul este 
curat și sănătos. Ca boli epidemice ce bântuiau prin comună erau 
vărsatul și frigurile. 

 Gheorghe Tudor a alcătuit un tabel pentru anii 1929-1938, 
privind analiza a populației comunei Găvănești, în perioada 
menționată, aducând informație suplimentară vârsta la care au 
survenit decesele. Se observă o mortalitate îngrijorătoare a copiilor 
mici (până la 5 ani0, și în special a celor până la o lună. Cauza  stă 
în faptul că femeile nasc copii fără asistența unei moașe calificate. 
  În general mortalitatea este cauzată de următoarele boli: 
 

 
 

 În Monografia din 1943 a județului, alcătuită sub coordonarea 
prefectului Constantin  Tegăceanu, se menționa că „după 1940, 
excedentul de nașteri era de 50%, mortalitatea infantilă atingea 
17%, murind, anual, 44 de copii între 0-1an, bolile mai răspândite, 
în Săgeata și Găvănești fiind: tuberculoza, scarlatina, tifosul 
exantematic, tusea convulsivă, iar 30% dintre copiii de școală erau 
descoperiți cu paraziți pe cap și pe lenjeria intimă″ 
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 După 1945, în comună au activat medici de înalt profesiona-
lism, atașați profesiei și sătenilor: dr. Dima (pediatrie), dr. Ovidiu 
Vărzaru, dr. Radu Jan, dr. Negulescu, dr. Micu (pediatru), dr. 
Bârleanu, dr. Marcel Popp (stomatolog) 
„Obiceiuri empirice 

 Copiii cu febră erau împachetaţi într-un cearceaf înmuiat în 
apă cât mai rece. Am văzut acest lucru și la spital la reanimare, se 
foloseşte chiar şi ventilatorul. Uneori, copiii erau trataţi prin 
împachetare cu ţuică. În acele timpuri, când medicamentele lipseau, 
sau nu se inventaseră, frecţionatul, băutul ceaiului din foi de ceapă, 
sau coji de nucă erau „terapiile″ la îndemâna ţăranului. Exista în sat 
şi o femeie care venea să pună ventuze; 

 Întrucât rahitismul era în floare în rândul copiilor, mamele 
spălau cu grijă cojile de ou, le uscau, le pisau şi le administrau 
copiilor,  iar în vreme de  vară îi puneau la anumite ore să facă ceea 
ce mama mea numea „băi de soare”. ” (Din amintirile d-nei 
Constanța Albu) 

 La reînființarea județului Buzău, în februarie 1968, 
asistența sanitară era asigurată de o structură diversă și modernă: 
dispensar medical, încadrat cu medic (dr. Gheorghe Colțea), 10 
cadre medicale cu pregătire medie, casă de nașteri, farmacie. 
 

Instituții sanitare – 1968:  
 

 
 

 În 2010 comuna beneficia de un corp medical valoros, 
organizat în structura  medicilor de familie, aceștia fiind: dr. Micu 
Dan Mihai-Cătălin (care funcționează de peste 20 de ani, pacienții 
săi fiind din Săgeata, Banița și Găvănești); dr. Lăcrămioara Borțoi 
(care are pacienți din satele Dâmbroca și Săgeata), dr. Rolanda 
Knup (având pacienți din satele Săgeata, Moșești și Găvănești), iar 
farmaciști sunt: Nicoleta Lalu și Prisada Răzvan.. 

 
„Sufletul se poate defini și ca „ochi de lumină‟, 
Dar de lumină divină, nu din lumină artificială, 
El are nevoie de liniște, de o eliberare deplină, 
Să nu resimtă dureri cauzate de griji și de boală.”MI 
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2.- INSTITUȚIILE DE SĂNĂTATE 
(Prof. dr. Gheorghe Calcan) 

 
În domeniul sanitar unitățile medicale existente au purtat 

denumirile convenționale și uzuale la nivel național: Dispensarul 
uman, Comuna Săgeata Județul Buzău, Dispensarul veterinar 
Comuna Săgeata, Județul Buzău. În ultima perioadă denumirea 
acestora a îmbrăcat uzanța regulilor procesului privatizării. Astfel, 
în clădirea fostului Dispensar comunal funcționează trei cabinete 
medicale. Denumirea acestora este cea standardizată la nivel 
național: CMI Dr. .... În această denumire, CMI reprezintă inițialele 
de la Cabinet Medical Individual. Dr., abrevierea uzuală a profesiei 
de doctor este urmată în fiecare caz de numele și prenumele 
medicului respectiv. 
  În perioada recentă s-au înființat la nivelul comunei și unități 
farmaceutice. Farmacia din Săgeata are denumirea Nicomart Prim 
Team. Cuvântul Nicomart a fost creat prin alăturarea primelor silabe 
ale numelor Nicoleta și Marta, fiică și mamă, proprietare ale 
farmaciei. Cuvântul englezesc team = echipă, dorește, în mod 
evident să exprime relația de perfectă colaborare ale inițiatoarelor 
acestui proiect. Firma postată în stradă are următorul mesaj 
publicitar: UniFarmSante, Farmacie. Acestei firme îi sunt atașate 
însemnul grafic stilizat al farmaciei și datele de înregistrare a firmei. 
  În localitatea Dâmbroca există un punct sanitar și unul 
farmaceutic dependente de unitățile tutelare din reședința comunei. 
Ele sunt denumite ca atare. Astfel, pe firma amplasată pe fațada 
centrală a clădirii respective este scris: Punct Sanitar, Localitatea 
Dâmbroca (Iordache și Alecse 2013: 225 – 229). 
 

3.- ASISTENȚA MEDICALĂ ÎN SĂGEATA 
 

  „Persoanele de vârsta mea şi ceva mai mari îşi mai amintesc, 
fără îndoială de Mama Moașă în persoana Ariglei Neacşu, care  
locuia gard în gard cu părinţii mei. M-am amuzat uneori de acest 
nume, dar el poate fi vreun cuvânt calchiat şi care provine, fără 
îndoială, de la Haricleea. 
     Tot pe aceeaşi uliţă, mai la margine locuia o altă moaşă pe 
numele ei Sanda State, fiind aceea cu ajutorul căreia mama ne-a 
adus pe lume pe noi copiii din familie; 

Aşa cum spuneam la început, acestea, şi probabil altele din 
sat, ajutau femeile din sat să aducă pe lume copiii. Mai târziu a fost 
încadrată la nivelul  satului, nu ştiu dacă era în sat dispensar, o 
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moaşă calificată. Se numea Lili Samson (Boacă), fată de o 
frumuseţe rară.   

Curând la dispensar  a apărut şi un doctor, Petru Samson, 
care a rămas aici câţiva ani. La plecare a luat cu el în calitate de 
soţie pe Lili. Mult mai târziu am auzit de domnul Bănescu Nicolae, 
felcerul satului, care, cred că a făcut injecţii la, absolut, toţi copii 
satului. Dumnealui  a fost angajat la dispensar cam până prin anul 
1956, murind de tânăr, cam pe la 50 de ani. După câte îmi aduc 
aminte avea o suferinţă cardiacă, ceea ce făcuse ca vârfurile 
degetelor de la ambele mâini să-i fie deformate. Maladia a fost 
transmisă ereditar şi fiului său Bănescu Constantin, învăţător, 
profesor suplinitor în vremea când frecventam eu şcoala de la 
Săgeata şi apoi, până prin 1968, învăţător titular la Şcoala 
Dâmbroca. A murit pe la 50 de ani ca şi tatăl domniei sale. După 
moartea domnului Nicolae Bănescu, postul i-a fost ocupat de 
domnul Nicolae Iordache, care a rămas în acest post până la ieşirea 
la pensie. 
     Referitor la domnul Bănescu Nicolae  nu-mi aduc prea bine 
aminte mare lucru deoarece dumnealui a murit de tânăr. Îmi aduc 
aminte timbrul vocii, unele ticuri verbale, cum  ne vaccina la şcoală, 
dar cam atât. Ştiu că a avut trei copii:  Veronica, care a devenit 
profesor universitar la Facultatea de Biologie, Universitatea 
Bucureşti; Emilia, contabilă; şi Bănescu Constantin, despre care am 
amintit ceva mai sus. 

Îmi amintesc unele lucruri despre numele Bănescu, din sat. 
Au existat trei familii cu numele de Bănescu, domnul Nicolae, Marin 
Bănescu fratele său; Ion Bănescu, despre care nu prea ştiu să 
vorbesc, deşi i-am avut elevi pe toţi copiii săi.   
     Îmi amintesc de asemenea că unul din fraţii domnului Bănescu 
Nicolae, dar nu-i ştiu numele, a fost cantor la biserica din sat. Avea 
o voce de bas extraordinară din care cauză a şi plecat din sat şi 
dacă nu mă înșel a cântat la unele biserici din Bucureşti, se pare că 
a urmat cursuri de specialitate sau de preot, dar nu sunt sigură. 

A venit, mai apoi,  ca moaşă în sat, soacra actualei biblio-
tecare, Dida Apostol. Ea și soțul soțul său au desfăşurat o bogată 
activitate în acest sat. Doamna se ocupa de nou născuţi, iar soţul 
domniei sale era sanitarul satului. Port un mare respect acestui om. 
Rar mi-a fost dat să văd un aşa om harnic şi devotat familiei sale. 
Îmi povestea cineva, care stătea pe uliţa domnului profesor Marius 
Toma, undeva mai către câmp, că având un copil ce făcea penicilină 
la 3 ore, d-l Apostol venea cu bicicleta până la şosea, apoi o lua pe 
acea uliţă lungă prin vifor sau ploaie şi aceasta de 4  ori pe zi. 
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D-l Apostol a lucrat aici mult timp. A schimbat mulţi doctori. 
Aveam în sat un doctor, Câlţea, care, fiind bucureștean, venea cam 
rar pe la dispensar, fapt pentru care „tovarășul” primar C. Glonț, îl 
apostrofa urât, somându-l să se stabilească în sat cu soţia.  

Doctorii au venit şi au plecat, așa cum s-a întâmplat cu Radu 
Jean, Ovidiu Vărzaru.  Alți medici s-au remarcat prin stabilitate, 
slujitori cu credinţă.” (Din amintirile doamnei profesoare Constanța 
Albu) 

 

 
Clădirea dispensarului – aspect general 

 

  
Fațada dispensarului medical Săgeata Aspectul holului de intrare în dispensar 
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Dr. Rolanda-Daniela CNUP 

 

Născută: în Ploiești 
Domiciliul: București 
Părinții:   
Ionescu Ortansa – contabil, 
Ionescu Aureliu – Contabil, 
Căsătorită:  
Cnup Carol, inginer geodez. 
Studii:   
Liceul „Mihai Viteazu” din Ploiești, 
Facultatea de Medicină Generală „Carol 
Davila”, București, 1985 
Specializare în Medicina de Familie  

Puncte de vedere: 
 Sunt o fire liniștită, cu răbufniri, fără exteriorizări, 
 Oamenii satelor sunt muncitori, dar nu știu să se relaxeze și 
de aici vin anumite dereglări funcţionale. 
 Bolile specifice sunt: cardio-vasculare, diabetul, accidente 
vasculare, tumori (carcinomul, în mod deosebit) 
  Privitor la structura organizatorică a dispensarului medical 
Săgeata menţionez că: nu este o împărțire teritorială. Oricare 
cetățean al comunei se poate înscrie la cabinet unui anumit medic, 
în comună fiind trei cabinete (Cabinetul dr. Micu, Cabinetul dr. 
Cnup, Cabinetul dr. Borțoi) 
 La fiecare cabinet lucrează și câte o asistentă medicală, 
 Trebuie să subliniez facilitățile create dispensarului de 
domnul primar Sorin Tănase: renovarea, apa, căldura,   canalizarea. 
 Pot spune că domnul primar este un om deosebit. 
 Activitatea de prevenție constă în: igiena şcolară, vaccinări, 
educația sanitară în școli. 
 La cabinetul meu, asistenţa este deosebită, o bună 
profesionistă. 
Răspunsul D-nei Dr. Cnup la un chestionar: 

Dispensarul medical al comunei Săgeata a fost renovat în 
2017, oferindu-se condiții deosebite, atât personalului cât și 
pacienților, totul datorându-se d-lui primar Tănase Sorin și 
consilierilor locali a căror inițiativă s-a îndeplinit. 

Nr. pacienți 1352 
Program de lucru: zilnic, 
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Organizarea serviciului de asistență la nivelul comunei: 

Consultații zilnice, solicitări permanente, telefonice sau 
personale permanente, atât medicul cât și asistenta, indiferent de 
oră. 

Se efectuează    triaj epidemiologic după fiecare semestru. 
 Copiii care au probleme de sănătate sunt trimiși de profesori 
la dispensar pentru consult, iar d-na asistentă se deplasează la 
școală de fiecare dată când este solicitată de consiliul profesoral, 
luând măsurile necesare. 
 Igiena școlară este verificată la triajul epidemiologic, 
vaccinările elevilor se efectuează la cabinetul medical după 
consultul clinic și ................ 
Personalul care deservește fiecare cabinet în parte: 
- Dr. Cnup Rolanda. 
- As. Crăciun Nela-Carmen” (Dr. Cnup, - 21.02.2019) 

 

Dr. Lăcrămioara BORȚOI 
 

 

     „Sunt medic de familie din 1988, în 
comuna Săgeata. Am absolvit Facultatea 
de Medicină Generală şi apoi m-am 
specializat în medicina de familie. Îmi fac 
treaba cu plăcere, altfel nu aș fi rămas aici 
atât de mult timp.   M-am atașat de 
oameni. Activitatea noastră se desfășoară: 
două zile din săptămână, suntem  la 
Dâmbroca şi trei zile, la Săgeata. 
       Ne ocupăm şi de Școală şi de 
Grădiniță. 

Afecțiunile mai frecvente sunt cele cronice: probleme cardio-
vasculare şi bolile respiratorii. La cabinet, când vin pacienţii, pe 
lângă partea curativă, automat facem şi profilaxie. Le explicăm ce 
au de făcut, ce regim alimentar trebuie să țină. 

Igiena Comunală, mai puţin ţine de noi, ține de Primărie, care 
se ocupă de curăţenie,  prin persoanele care primesc ajutor social. 
La noi, terenul implică, consultaţii la domiciliu, la bolnavii care nu 
se pot deplasa. Ne ocupăm şi de Școală şi de Grădiniță. 

Greutăți deosebite întâmpinăm cu sistemul informatic, 
creând mari probleme cu folosirea cardurilor medicale. 

Avem şi colaborare cu Direcţia de Sănătate Publică, Secţia de 
Epidemiologie, care ne trimite materiale pentru şcoli.” 
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Daniela VIŞAN – asistenta medicală cu Dr. Borțoi  
 

 

     „Dispensarul din  Dâmbroca are 
program marţea şi joia între orele 9,00–
14,00. 
      Cazuri care se prezintă la consult 
sunt mai puţine pe timp de vară şi mai 
multe iarna. Avem intervenţii şi la alte 
ore, în afara programului. La cazuri de 
urgență sunt chemată şi le rezolv, mai cu 
medicamentele ce le am, mai cu reţete de 
mână pentru farmacie. 
Educaţie sanitară nu se face.. 

Numai când vin la consultaţii îi mai îndrumăm 
Nu ştiu cine se mai ocupă de igiena satului. Acum nu mai e 

activitate de crucea roșie şi de autorizare a activităţilor celor care 
lucrează individual. Uneori, noaptea mă mai solicită oamenii, îmi cer 
ajutorul, dar mai rar, că lumea s-a învăţat să sune la salvare. E 
dreptul lor.  Astăzi sunt singură la consultaţii, că doamna doctor nu 
vine. Despre atmosfera satului, nu prea am ce să spun.″ 

 

 

 
     Nela-Carmen CRĂCIUN 
 
   Asistentă medicală la doamna Dr. 
Rolanda Cnup  

 
4.- ASISTENȚA MEDICALĂ ÎN DÂMBROCA 

 
a.- ACTIVIATEA ÎNTRE 1950 - 1990 

Pe vremea de început a existenței satului Dâmbroca,  nu erau 
medici, încadrați în comuna Scurtești (de care aparținea satul 
Dâmbroca), controlul igienic fiind făcut de doctori din localitățile: 
Săgeata, Zilişteanca, Poșta Câlnău, Cochirleanca, Mărăcineni. 

Până prin anul 1950, nașterile erau asistate de moașe 
empirice, dintre care  mai recunoscute erau tuşa Stanca Pârloaica 
(soacra lui Gheorghe Frizu) şi tușa Mariţa Dârstaru. 
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O moașă, cu școală corespunzătoare se afla în satul vecin, 
Stăncești, dar era chemată doar de cei mai înstăriți. 

Începând cu 1950, când satul a trecut sub tutela comunei 
Săgeata, un sanitar era bine cunoscut în sat, căci venea des şi era 
renumit pentru profesionalismul lui. Se numea Nicolae Bănescu.  

A funcționat ca sanitar, pentru satul Dâmbroca, până la 
ieșirea la pensie, în 1956, după care activitatea a preluat-o sanitarul 
Neculai Iordache, venind prin transfer de la Scurtești. 

Primul punct sanitar a fost înființat de Neculai Iordache şi a 
funcționat în locuința familiei Ionescu, în apropiere de șosea şi mai 
apoi în locuința lui Neculai Iordache. 
 
SANITARUL SATULUI ÎN PERIOADA 1950-1990 
Neculai Iordache 
 

 

Născut: 4 nov 1914, decedat: 1997 
În satul Dâmbroca, comuna Scurtești,   
județul Buzău 
Părinții: Gheorghe şi Ecaterina  
Căsătorit cu: Sanda Petrescu,   
Copii:  
* Ion Iordache, n. 1934–d. 1997, - 
profesor 
* Ioana Nica, n. 1936,  - asistentă 
medicală, 

* Mircea Iordache, n. 1939, - inginer mecanic 
* Niculai Iordache, n. 1951, - profesor 
Studii ţi funcţii 
# 1921-1926, - Şcoala Elementară Dâmbroca 
# 1926-1931, - Şcoala de Cântăreți Bisericești – Buzău, 
# 1932-1939, - Cantor în com. Tisău, jud. Buzău. 
# 1940-1941, - Cantor la Biserica din satul Dâmbroca, 
# 1940-1940, - Şcoala de Oficianți sanitari, Focşani, 
# 1940-1942, - Stagiul militar şi concentrare, în război, 
# 1942-1949, - prizonier de război în Rusia, 
# 1949-1950, - Cantor la Biserica din satul Dâmbroca, 
# 1950-1952, - Of. sanitar, în com. Urlători, Buzău, 
# 1952-1955, - Of. sanitar, în com. Scurteşti, Buzău, 
# 1956-1977, - Of. sanitar, com. Săgeata, jud. Buzău, 
# 1978-1993, - Ca pensionar, i-a tratat, totuși, pe săteni.  

Din mărturiile prezentate mai jos, rezultă că Sanitarul Neculai 
Iordache a însemnat, pentru satul lui, Dâmbroca, imaginea cea mai 
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luminoasă a asistenței medicale. Drept recunoaștere a meritelor lui, 
Primăria Comunei Săgeata, sub conducerea edilului Ing. Adina 
Bădescu, au dat numele de „Str. Iordache Nicolae”, uliței pe care 
acesta a locuit.  

„La Dispensarul satului Dâmbroca a funcționat domnul 
Nicolae Iordache, care la orice oră, din zi şi din noapte, făcea 
tratamente celor bolnavi. Cu regularitate efectua controlul 
epidemiologic al elevilor şcolii. Purtăm un respect deosebit domnului 
sanitar Nicolae Iordache, pentru faptul că a făcut ca elevii să fie 
sănătoși şi bine dispuși în toate momentele vieții de şcolari!”  
      (Prof. Constantin Enuş). 

 „Sanitarul  satului se numea Iordache Nicolae – om priceput, 
destoinic, gata să sară în ajutor când era solicitat.” (Ec. Constantin 
Glineschi)  

„Nicolae Iordache – a fost doctorul satului. Chiar dacă avea 
o figură impunătoare, te primea şi te asculta cu căldură. Acorda 
ajutorul medical necesar, cu devotament. Sala, în care acorda  
tratamentele, era totdeauna încălzită şi plină de flori (cu cerdac).. 
 Avem în plan stabilirea numelor pentru străzile principale ale 
satului şi urmează să fie aprobate: 

1. Strada Neculai Iordache, 
2. Strada  Pr. Emil Stanciu, 
3. Strada Ioan G. Coman”(Primar Ing. Adina Bădescu) 

Povești adevărate: 
„Într-o noapte, pe la 2,ºº, i s-a făcut rău soţiei mele şi am 

mers la moş Neculai Iordache. Am bătut în geam şi i-am spus: 
„Scoală, bre, că-i e rău Aurichii!” 

S-a sculat urgent, i-a acordat primul ajutor (avea ulcer). I-a 
dat un calmant şi a ușurat-o, apoi i-a recomandat să meargă la 
spital şi am dus-o în acea noapte. În timp ce soția a stat la spital, 
nașa Sanda avea grijă de gospodăria noastră: mulgea vaca, dădea 
mâncare la păsări, la porc...”(Constantin Stănilă) 

 „Ca om de seamă al satului îl pot numi şi pe Neculai 
Iordache, pentru sacrificiul şi privațiunile din prizonierat, cât şi 
pentru apropierea faţă de oamenii în suferinţă, în calitatea ce o avea 
ca sanitar al satului. Mi-l amintesc cum mergea din poartă în poartă, 
în acţiunile de vaccinări, însoțit de o bicicletă marca Harkov 
(rusească), foarte sclipitoare. (Dr. Constantin Zaharia) 

„Aş spune despre o întâmplare cu Neculai Iordache, care a 
fost sanitarul satului. Am mers cu femeia la doctor, la Buzău căci 
urina continuu şi am mers şi la nenea Neculai. A zis: ”Las-o să-i fac 
eu tratament!” A luat, de unde a luat, că punea de la el şi în vreo 
săptămână a făcut femeia sănătoasă şi aşa a fost până în 2009, 
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când a murit de altceva. Poate că mai trăia, dar nenea Neculai nu 
mai era.” (Ion Nedelcu) 

 „Bine ați venit la noi, în parohia Săgeata, la Sf. Biserică 
„Buna Vestire”, pentru că ne leagă amintirea satului Dâmbroca, dar 
şi fiind băiatul lui nenea Neculai Iordache, care a fost un om 
deosebit, un om de seamă al satului.” (Pr. Florin Stanciu) 

 „Despre Neculai Iordache, pot spune că a fost un exemplu 
pentru satul Dâmbroca, a salvat multă lume de la boli şi necazuri. 
Mergeai la el şi-ți spunea: „Măi băiete, tu trebuie să mergi la doctor 
că ai nevoie de cutare şi cutare ...!” De multe ori nici nu mai era 
nevoie să mergem la doctor, ci doar luam rețeta de la el şi era exact 
ce ne trebuia nouă. Era şi foarte gospodar. Păi aşa arătau ulițele 
satului când era dânsul? Mergea din poartă-n poartă, bătea la 
poartă şi atrăgea atenția: „Vezi că nu ți-ai văruit podișca!”, „Vezi că 
nu ți-ai măturat șanțul!”, „N-ai pus flori pe marginea șanțului!” 
Acum nu mai e nimic, nimic, nimic. Dacă el avea de făcut un 
tratament la un om, la 12 noaptea, atunci venea şi-l făcea. Acum e 
o asistentă, dar nu mai e ce a fost. Toată lumea îl regretă. Să-i fie 
țărâna ușoară! Era om de sat, era un domn, era sufletist. Ne 
povestea despre război şi am aflat de la alţii, care au fost pe front, 
cât sufereau şi ce frică aveau. Lumea l-a regretat: „Pe cine o să mai 
avem noi să ne îngrijească?”. De multe ori nu era nea Neculai acasă, 
când trebuia să facem injecții şi biata țața Sanda zicea: „Hai Miţo, 
că-ți fac eu injecția!” Îi răspundeam: „Nu, lasă că-l aștept pe nea 
Neculai!” Şi totuși mă pungălea acolo cu acul, aşa cum știa ea.”  
                      (Maria Voinea) 

Luxa Stanciu, vorbește cu durere despre moartea lui Neculai 
Iordache, „A fost un om nemaipomenit, îl dorește lumea şi acum, îl 
pomenește la biserică. Era un doctor foarte bun. El a fost prizonier 
7 ani şi până să plece la război a fost dascălul satului. Noaptea 
aveam de făcut injecții şi venea, de ni le făcea, acasă.” 

Nicu Stanciu, băiatul ei, adaugă : „Doctorul nostru, nea 
Neculai Iordache, a fost un om excepțional, i-a vindecat pe mulți, i-
a scăpat de la moarte.” 

 „Aș vrea să spun despre nea Neculai Iordache. A fost un om 
de o bunătate nemaipomenită şi de câte ori mi-aduc aminte de el 
îmi vine să plâng (a început să plângă). Venea şi bătea la geam şi 
întreba. „Ce face copilul, bine?” Îi răspundeam. Om bun la suflet! 
Mergeam la miezul nopții şi-l strigam. Era prezent. A fost un om 
sufletist cu tot satul şi pentru toată lumea.”  Dobra Constantin) 

„Am mers la bărbatul meu cu tămâie şi trec şi pe lângă 
mormântul lui nea Neculai Iordache şi al țaței Sanda. Ei au fost ca 
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părinții noștri. În miezul nopții dacă-l chemam, venea la copii, la 
injecții, la mine, la oricine avea nevoie şi zic:  Doamne, au avut o 
casă ca un boboc şi nici un bob cu tămâie nu-i dau. Cât au îngrijit 
de el? (n.a. - se referă la cei cărora li s-a donat casa, pentru 
îngrijirea din timpul vieții şi pentru toate cele creștinești de după 
moarte). Când am fost în cimitir şi am făcut re-înmormântarea la ai 
mei, a fost şi domnul Nicuşor Iordache. Mă așteptam să văd că vin 
şi alţii, care ar fi avut obligația, dar n-au venit. Sunt necăjită, dar 
mă întreține munca. Am două fete, amândouă sunt învățătoare. Cea 
mică era ca şi copilul lui nea Neculai. Pe la trei ani se ducea singură 
la injecție. Zicea: „Mă duc la nenea doctorul” (Aurelia Stanciu) 
 
b.- ACTIVITATEA MEDICALĂ DUPĂ ANUL 1990 
 

 
Punctul sanitar din Satul Dâmbroca 

Din 1990, Punctul 
Sanitar, funcționează în 
clădirea fostei cooperative, 
pe ulița de mijloc (astăzi – 
Str. Pr. Stanciu Emil). Tot în 
acest local funcționează şi un 
punct farmaceutic, aparți-
nând de Farmacia Săgeata. 
După cum am prezentat la 
Asistența Medicală a 
comunei Săgeata, Dâmbroca 
are asigurată asistența  

sanitară la Punctul Sanitar din Dâmbroca, 
 în zilele de marți și joi, între orele 9,00 – 14,00, de cadrele 
medicale: 

 Medic  Lăcrămioara Borțoi și  
 Asistent medical Daniela Vișan.  

„Doamne, cum ne-am despărțit cu toții! 
Moartea nu are justificări, viața le are, 
Prietenia și iubirea merită valul sorții, 
Dacă sunt veșnice, cu a frumuseții culoare.  

 
Trăiește-ți viața! Mâine ar putea fi ultima zi 
Și, nu uita, cu cinste să ți-o slujești mereu 
În credință poartă-ți calea și felul de a fi, 
Stăpânul vieții noastre e numai Dumnezeu!” 
      MI 
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c.- PUNCTUL FARMACEUTIC 

 

 
Punctul Farmaceutic Dâmbroca – Farmacist, Lalu Mădălina 

 
În vremurile de început ale satului, farmacia consta în leacuri 

băbești, bazate pe plantele medicinale, pe prescrierea de ceaiuri şi 
rugăciuni. Doar în situațiile grele, sătenii erau duși la spitalele din 
Buzău.  

Cei care primeau reţete de la doctori îşi cumpărau 
medicamentele de la Buzău. Medicamentele cele mai folosite în 
acele vremuri erau: Oleul Camforat, Pneumosept, Chinina, 
Glucosalil, Piramidon, etc.. 

De prin 1955, s-au introdus antibioticele: Penicilina, 
Streptomicina, care au constituit un salt mare în tratarea bolilor 
infecțioase. 

Primul punct farmaceutic, al satului Dâmbroca, a fost înființat 
de Neculai Iordache la familia Ionescu, de pe ulița Neculai Iordache, 
în apropiere de șosea. Mai târziu l-a găzduit  în propria locuință şi a 
funcționat, începând din 1956, până în 1992. 

De prin anul 2008, s-a înființat un punct farmaceutic, 
aparținând de Farmacia Săgeata. 

 
„Tragedia vieții nu-i că se termină repede, 
Ci, așteptăm prea mult până  se va ivi. 
Învață ca și cum veșnic ea o să se depene 
Și trăiește ca și cum mâine ar fi ultima zi!” MI  
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C.- ASISTENȚA STOMATOLOGICĂ 
 
Dr. Marcel Emil Tiberiu POPP 
 

 

        A fost repartizat în comuna 
Săgeata în noiembrie 1971 și a plecat 
în 1994, când și-a deschis propriul 
cabinet, în Buzău. 
     Comuna nu avea o clădire a 
dispensarului de stomatologie. Din 
1971 până în 1974 a fost amenajat un 
cabinet stomatologic, într-o cameră a 
unei locuințe particulare, dotările fiind 
precare, chiar și pentru acele vremuri. 
      In 1974 a fost dat în folosință 
dispensarul comunei, în care s-a mutat 
și cabinetul stomatologic. 

O perioadă, a avut ca ajutor o asistentă, Radu Tudorița, soția 
medicului generalist  Radu  Jean,  
 „Au fost repartizate, pe rând, încă două doamne ca medici 
stomatologi, nu rețin perioada, dar  au plecat după scurt timp.”                                              
.                                                                (Dr. Marcel Popp) 
Realizări deosebite ale Dr. Popp:  
      A inițiat și a derulat un program de prevenție pentru preșcolari 
si școlarii mici, în vederea dezvoltării unei dentiții definitive 
sănătoase; 
Puncte de vedere ale Dr. Popp: 
 Problemele cu care s-a confruntat au fost, mai ales, dotările 
cabinetului și lipsa cronică a materialelor necesare tratamentelor 
stomatologice. 
Din mărturiile unor localnici: 
 
 „Domnul doctor Marcel Popp a fost foarte atașat de sătenii  
comunei și în mod deosebit de copii; 
 Au fost cazuri când, după ce-i trata pe copii, îi transporta  
la domiciliile lor, în satele învecinate. Asemenea atitudini le avea și 
față de bătrâni. 
 După plecarea domnului dr. Marcel Popp, cabinetul stomato-
logic a mai funcționat cu intermitențe, apoi si-a încheiat activitatea, 
stomatologia privatizându-se.” 
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D.- ASISTENȚA SANITARĂ VETERINARĂ 
 

În Săgeata a existat încă din perioada comunistă un 
dispensar veterinar. Acesta își continuă existența și în prezent, fiind 
supus procesului de privatizare contemporan. Denumirea sa este S. 
C. Maryfarm SRL. Referindu-ne la numele Maryfarm, acesta provine 
de la numele proprietarei inițiale Maria, iar farm reprezintă 
prescurtarea cuvântului farmacie. Firma afișată la stradă poartă 
indiciile subordonării ierarhice de profil: Direcția Sanitară Veterinară 
Buzău, Circumscripția Sanitară Veterinară Săgeata, Sanvet. 

„Nu poți să te dedici, cu toată ființa, meseriei, dacă practici 
naveta zilnic, ori săptămânal. De aceea am vândut apartamentul 
din Buzău, optând pentru stabilizarea,  permanent, în perimetrul  în 
care îmi desfășor activitatea.″ 
 A cumpărat sediul fostului CUASC Săgeata, pe care l-a 
modernizat, ca locuință personală. 
 „După 1992 a scăzut drastic efectivele de animale. Ne-am 
confruntat în ultimii ani cu boli care au pus în pericol existența 
animalelor. Prima a fost leucoza enzootică bovină, care a afectat 
420 de taurine. Am dus o campanie purtată după proceduri 
europene. În 2009 au mai rămas doar 2 bovine bolnave. Altă 
afecțiune, specifică animalelor a fost T.B.C. – ul, care s-a manifestat 
mai virulent în urmă cu 2 ani, dar acum vorbim despre ea la 
trecut…… 
 La recensământul animalelor din anul 2009, s-au înregistrat 
în satele comunei Săgeata: păsări = 54.000,  bovine = 100, 
cabaline = 550, ovine = 4.700, caprine = 700, porcine = 2.200. 
 Sătenii se îngrijesc de sănătatea animalelor, apelând la 
ajutorul calificat din partea dispensarului veterinar și investind bani 
pentru procurarea medicației stabilite.” (2009 Dr. Dănuț Onoriu 
Țăranu – Șeful Dispensarul Veterinar din Săgeata.) 
     „Până în perioada anilor  '50, ai veacului XX,    problemele 
existente la nivelul comunei Săgeata   d.p.d.v. veteri-
nar  erau  rezolvate  empiric de felceri sau de persoane care mai 
executau operații pe animale cu metode moștenite de la strămoșii 
lor. Unele din acestea se refereau la intoxicația bovinelor, 
cabalinelor, ovinelor și caprinelor    și  se  numeau :  „sângerare”, 
„însplinarea” bovine-lor,  fumigarea,  etc., precum și la câini : 
tăierea cozii și a urechilor, arderea cartilajului nazal, etc.   
 Odată cu venirea  comunismului  și înființarea numeroaselor 
colhozuri și CAP-uri, aproape unul la nivelul fiecărui sat, animalele 
nu mai existau în număr așa de mare la nivelul fiecărei gospodării 
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ele fiind aglomerate în  aceste  empirice  CAP-uri,  în condiții de 
adăpostire, hrănire și microclimat de cele mai multe ori neco-
respunzătoare, neigienice și improprii  dpdv sanitar-veterinar.  Aici, 
din cauza mentalității  existente în acea perioadă cu privire la 
intelectuali și a percepției  relativ arhaice, cu privire la actul medical 
veterinar,  nu s-au  înregistrat progrese.  

În anul  1962 vine de la București Medical-Veterinar 
………………  care începe construcția Dispensarului Sanitar-Veterinar 
Săgeata,  precum și  a clădirii de reședință  a medicului 
veterinar  (ambele fiind acum în posesia medicului veterinar Dr. 
Țăranu Onoriu),  în această clădire fiind într-o 
perioadă  sediul  CUASC.  Aceste clădiri, foarte solide,  erau foarte 
moderne pentru acea perioadă,  fiind prevăzute cu  Sală de 
Așteptare, Sală de  Operații, Grajd, Magazie, Farmacie, Birou Medic 
Veterinar, Birou  Tehnicieni Veterinari. Ele au fost  renovate, 
ulterior,  de mai multe ori, ultima renovare fiind făcută în anii 2007-
2009 de către Dr. Țăranu Onoriu,  medic veterinar din cadrul SC 
MARYFARM SRL, societate care a concesionat activitățile sanitar-
veterinare de la nivelul  comunei Săgeata pentru perioada 1999-
2022 și, prin intermediul căreia Dispensarul  Veterinar  și clădirea 
de reședință au fost cumpărate de la Agenția Domeniilor Statului  și 
restaurate, refăcute și  puse în adevărata lor valoare, după 
cheltuieli și eforturi majore precum se poate observa și astăzi, deși 
multe păreri înclinau spre demolarea lor.  

Printre măsurile luate amintim: izolarea clădirilor, 
schimbarea și refacerea acoperișurilor, betonarea aleilor, lucrări de 
peisagistică, refacerea gardurilor exterioare, schimbarea și 
modernizarea  instalațiilor  electrice, de apă și de canal, refacerea 
sistemului de iluminat  extern, monitorizarea video a  locației. La 
nivelul Dispensarului Veterinar s-au modernizat  toate 
compartimentele existente,  astfel  încât Biroul Tehnicienilor 
Veterinari a devenit Sala de Operații pentru Animale de Companie; 
s-a modernizat  Farmacia Veterinară.  

În perioada 1900-2019 au fost înregistrate o serie de boli 
declarabile precum Antrax; Febra Aftoasă; Tuberculoza, care a făcut 
ravagii în efectivele de bovine între anii 1960 -1990,  datorită 
hrănirii  și întreținerii  necorespunzătoare a animalelor; Leucoza 
Enzootică Bovină, datorită căreia au fost sacrificate în anii 1998-
2007  peste 850 de bovine, vaci  de lapte; Turbarea; Anemia 
Infecțioasă Ecvină; Bruceloza; Tularemia; Pseudo Pesta Aviară; 
Pesta Porcină Clasică; Pesta Porcină Africană, etc,  Aceste  boli  au 
fost eradicate datorită profesionalismului personalului veterinar  și 
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în urma colaborării cu autoritățile locale s- a reușit oprirea difuzării 
bolilor . 

În  perioada  1960-1998  Dispensarul a fost în subordinea 
statului român, activând medicul veterinar Nedelcu Iorgu, care a 
reușit să pună bazele profesionale ale medicinii veterinare, s-a 
implicat în  dezvoltarea relațiilor dintre cetățeni, a susținut și ajutat 
cetățenii în diverse probleme legate de sănătatea animalelor și de 
acordarea de subvenții  la animale  în comuna Săgeata, împreună 
cu personalul  tehnic ajutător, tehnicienii veterinari: 
Efrimescu  Florica, Toma  Constantin. 

 Ulterior  acestei  perioade  Dispensarul a fost preluat 
de  Dr.  Țăranu Onoriu-Dănuț,    (ginerele  Dr. Nedelcu Iorgu),  care 
a continuat munca titanică  a predecesorului  său ( trecut  la 
Domnul  prea devreme, în anul 2018)    
Alături de Dr. Țăranu Onoriu-Dănuț, se află o echipă de personal 
veterinar, compusă din: D-na inginer Țăranu Daniela Mihaela și 
tehnicienii veterinari: Toma Constantin, Cristian Georgeta, Enache 
Nicolae și Jilavu Mugurel” (2019 Dr. Dănuț Onoriu Țăranu – Șeful 
Dispensarul Veterinar din Săgeata.) 
 

Dr. Onoriu-Dănuț ȚĂRANU 
 

 

Născut: 26.06.1971 
Domiciliul: comuna Săgeata, jud. Buzău  
mail: hetzelnoni@yahoo.com 
Educaţie și formare 

 1985 –1989 - Liceul Agro 
Industrial, Călărași, 

 1990 –1995 - Universitatea de 
Științe Agronomice București, Facultatea 
de Zootehnie, București (România) - 
Diplomă de Licență (Inginer Zootehnist),  

 
 1993-1999 - Universitatea de Științe Agronomice și Medicină 

Veterinară, București, Facultatea de Medicină Veterinară, București 
(România) -  Diplomă de Licență (Doctor-Medic Veterinar), 

 Diplomă de Studii Aprofundate, 
 Master în profilul Zootehnie, specializarea   Nutriția 

Animalelor 
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Experienţa profesională 

 15.09.1999–01.02.2006 - Medic Veterinar, la Direcția Sanitar 
- Veterinară, Buzău, 

 2006–2016 - Medic Veterinar și Asistent Manager - SC. Mary 
farm SRL, Buzău, 

 26.09.2016–03.06.2017 - Consilier superior la Agenția 
Naţională pentru Zootehnie "Prof. Dr. G.K. Constantinescu", jud. 
Ilfov, 

 03.06.2017–Prezent - Consilier Superior la DSVSA Buzău- 
Serviciu Control Oficial Sănătate Animală, Buzău. 
Competențe de comunicare 
        Bune abilități de comunicare dobândite prin experiență de 
asistent manager și medic veterinar, 
competențe de comunicare obținute prin participarea la numeroase 
cursuri și conferințe.  
Competențe organizaționale/manageriale 

 Bune competențe manageriale dobândite prin funcția de 
manager timp de 10 ani, competențe organizaționale obținute prin 
cursurile de 

 Leadership și Conducător Întreprindere Mică, bun 
coordonator al muncii în echipa, bun coordonator către o 
comunicare interdepartamentală fără probleme, asigur un climat de 
muncă eficient și o perfecționare a activității proprii, un bun 
reprezentant al unității (societății) în relația cu autoritățile  sau alte 
unității din domeniu și nu numai. 
N0TĂ 
     Doctorul Onoriu Țăranu are multe cursuri de perfecționare 
profesională și managerială, încheiate cu certificate de absolvire, 
cât și atestarea profesională de Medic Primar Veterinar. 
 Este cunoscător al limbii engleze și stăpânește pachetele 
Office și Adobe Acrobat Reader. 
 

  
Vaccinarea animalelor în satul Dâmbroca 
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 Ing. Daniela ȚĂRANU 
 

 

Născută: pe 26 aprilie 1968 
Părinții:  
* Iorgu Nedelcu, medic veterinar, 
A lucrat la CSV Săgeata din 1986 până 
în 1999, iar în 2018, 19.09. a decedat, 
* Marioara Nedelcu, profesor  de 
Matematică, pensionară. 
Căsătorită: cu Dănuț Țăranu, medic vete-
rinar, a lucrat la Circa Săgeata din 1999. 
În prezent lucrează la DSVSA Bz. 

Copii: 
- Teodora-Maria, 26 de ani, absolventă a Facultății de Psihologie 
și Sociologie, a întocmit proiecte pe fonduri europene, urmează 
căsătoria pe 27 iulie a.c. 
- Ilie, de 11 ani, clasa a IV-a, 
Studii: 

 Școala Generală la Buzău, 
 Liceul de Chimie de la Buzău, 
 Facultatea de Zootehnie de la București, absolvită -1995. 

Profesii, funcții: 
* 1995-1999, la un depozit de medicamente de uz veterinar, 
* 1999 – prezent, Inginer zootehnist, la CSV Săgeata, 
Activitatea este organizată astfel: 
Există contract de concesiune cu, comuna Săgeata, pentru 
Programul Strategic al satului, vaccinările, d.p.d.v. preventiv și, 
Tratamentele care se fac la solicitările cetățenilor, d.p.d.v. curativ. 
 Societatea veterinară de care răspunde este un SRL, căci în 
1999 au trecut de la stat în firme private, și există contract cu 
statul numai pentru Programul Strategic, în rest este cu 
autofinanțare 
 

 „Mulți oameni vorbesc cu animalele, dar puțini sunt cei care 
și ascultă. Aici este problema” - A. A. Milne 
 
 ‟Omul poate trăi sănătos fără să omoare animale pentru 
hrană, de aceea, consumând carne, participă la stingerea unei vieți 
numai pentru a-şi satisface apetitul. Şi a te comporta astfel este 
imoral.‟ citat clasic din Lev Tolstoi 
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E.- BIBLIOTECA 
 

  Începe să funcționeze din anii ’50 în casa lui Stelian Lungu, 
un contabil angajat în satul Cilibia, care avea să găzduiască de altfel 
și activitățile actualului cămin cultural al comunei. Dintre primii 
directori ai bibliotecii și căminului cultural Săgeata îi amintim pe 
Florea Constantin și Sandu Alexandru, cu precizarea că ulterior cele 
două instituții s-au mutat în curtea actualului dispensar veterinar 
din Săgeata iar apoi au trecut în administrarea completă a Primăriei 
Săgeata. 
 

ASPECTE ALE ACTIVITĂȚII CULTURAL-EDUCATIVE 
(din „În căutarea unei noi șanse –Săgeata″ de Victor Andreica și 

Florentin-Stelian Albu - 2010), 
 

 „În dosarul 64/1967 se menționa că „biblioteca, comunală, 
avea deja peste 8.000 de volume și 285 de cititori, în primul 
trimestru, iar pe întregul an erau planificați 1.250 de săteni, care să 
fie atrași la activitatea de lectură și se prevedea procurarea a încă 
4.500 de cărți″ 

 În anul reînființării județului, 1968, biblioteca, comunală avea, 
la centru, un fond de 3.231 de volume, 708 cititori, dar înființase 4 
filiale la sate, precum și 3 filiale în unitățile agricole. 

 Gheorghe Tudor, în monografia finalizată în 19.11.1943, dar 
rămasă în stadiul de manuscris, arăta: un alt mijloc mai bun pentru 
cultura cetățenilor ar fi cetirea gazetelor. Sătenii sunt nevoiți să 
cumpere gazeta de la factorul poștal, dată fiind distanța mare de 
oraș.  

 Menționăm că intelectualii sunt abonați la 2-3 gazete. 
Singurele ocazii mai gustate de localnici sunt cercurile de simpatie 
ce se strâng în după-amiezile zilelor de iarnă, cu timp frumos și de 
sărbători, în așa-zisul centru al satului, sau la Banca Populară și, 
acolo, în prezența învățătorilor, care sunt foarte stimați, sunt puși 
la curent cu toate problemele de ordin economic, cultural, social 
etc″ 

 După 1968 coordonarea muncii de educație la nivelul 
comunei a fost încredințată unor cadre didactice, cu pregătire 
corespunzătoare, care s-au dovedit buni activiști în domeniu, 
punând în valoare calitățile artistice ale locuitorilor. 

 Biblioteca comunală avea 3.000 de cărți și 600-700 de 
cititori, anual, din toate categoriile de vârstă. Erau filiale în toate 
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satele și la toate instituțiile de învățământ, iar căminul cultural s-a 
impus ca un centru de la care radia spiritualitatea.    

 Din păcate, după 1990, activitatea bibliotecilor și a căminelor 
culturale nu mai este susținută prin fonduri guvernamentale sau de 
la Consiliul Județean. Este trist că nu se mai investește nici un ban 
în cultură, dispar tradiții, datini și obiceiuri. 

 Biblioteca mai își menține funcțiile, având un sediu modern, 
în clădirea primăriei, cu spațiu generos, fiind dotată cu rafturi 
corespunzătoare, care adăpostesc miile de volume din gestiune. 
După 1986, bibliotecari au fost: Alexandru Stancu și Didina Apostol. 

 Didina Apostol se menține pe post de aproape 3 decenii.  
Este absolventă a Facultății de Biblioteconomie.  
         Este recunoscătoare primarului localității, care a investit în 
1998, sume importante în reabilitarea bibliotecii și în dotarea ei cu 
mobilier adecvat, ceea ce creează condiții ideale pentru o activitate 
eficientă. În primele 6 luni ale anului 2009, se înregistrau 164 de 
utilizatori, care au citit peste 2000 de cărți, dintre aceștia 100 fiind 
elevi, 12 intelectuali, 8 pensionari, 12 muncitori și 26 din alte 
categorii. Fondul de carte al instituției a crescut în 2008 cu 190 
volume, în valoare totală de 13.220.000 lei vechi, iar la începutul 
anului 2009, inventarul de carte a crescut cu încă 31 de volume în 
valoare de 3,9 mil lei vechi, sume asigurate de la nivelul Bibliotecii 
Județene „Vasile Voiculescu″, cât și de la bugetul primăriei locale.  

 Programele de activitate lunară prevăd acțiuni inițiate pentru 
unele categorii de cititori, printre care evocarea unor scriitori, cu 
prilejul zilelor de naștere, ori trecerea la eternitate (Vasile 
Voiculescu, Otilia Cazimir, Ion Creangă, Mihai Eminescu, Nichita 
Stănescu), simpozioane dedicate zilelor de 1 și 22 Decembrie, de 1 
și 8 martie, dar și întâlniri cu cititorii, prilej cu care se testează 
dorințele acestora, ce manifestări ar dori să onoreze. 

 Trăind în secolul tehnicii, fiind contemporani cu calculatorul 
și cu avantajele asigurate de acesta, suntem parte dintr-un proiect 
de țară, în care județul Buzău a recomandat 20 de biblioteci 
comunale. Proiectul a debutat în 2009, are genericul de Biblionet, 
programul său fiind conceput pe 5 ani și este menit să faciliteze 
accesul gratuit al cetățenilor la informare. 
 
 
      „Biblioteca este patria cuvintelor care au avut ceva de spus.”                    
      definiție de Octav Bibere 
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Mihaela  NEACȘU (GHIŢĂ) 

 

Născută: 08.06.1980, în orașul Cugir, 
județul Alba, 
Părinții:  
 Neacșu Gheorghe – profesor, 
 Neacșu Anișoara – gestionar, 
Căsătorită:  
 Cu Ghiță Costel – subofițer MAPN. 
Studii: 
    1987-1995, Școala Generală, 
    1995-1999, Liceul Teoretic „Mihail 
Eminescu” Buzău, 
    1999-2002–Colegiul de Institutor, 
Universitatea  București, 

2002-2007 – Facultatea de Litere, București 
Ocupații, funcţii: 
    1999-2014, profesor la Școala Generală Săgeata, Buzău, 
    2014 – prezent, bibliotecar în Compartimentul Cultură și Sport 
din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului comunei Săgeata, 
judeţul Buzău. 
Notă:  
      Din punctul meu de vedere, Biblioteca reprezintă un Templu al 
învățării. 
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F.- CĂMINUL  CULTURAL 
 

ASPECTE ALE ACTIVITĂȚII CULTURAL-EDUCATIVE 
(din „În căutarea unei noi șanse –Săgeata″ de Victor Andreica și 

Florentin-Stelian Albu - 2010), 
 

 Alte mărturii sunt mai aproape de zilele noastre, respectiv din 
1964, când, în cazul comunei Săgeata „munca, cultural-educativă 
de masă era concretizată în jurnale vorbite, ținute de 2 ori pe 
săptămână la căminul cultural, în dezbateri pe diverse teme, 
proiectarea a 2-3 filme, în decurs de o săptămână.″ 

 Căminul cultural din satul de centru beneficia de spectacolele 
periodice prezentate de formația de dansuri, de cor, de brigăzile 
artistice și de echipe de teatru 

 Gheorghe Tudor, în monografia finalizată în 19.11.1943,  
dar rămasă în stadiul de manuscris, arăta: un alt mijloc mai bun 
pentru cultura cetățenilor ar fi cetirea gazetelor. Sătenii sunt nevoiți 
să cumpere gazeta de la factorul poștal, dată fiind distanța mare de 
oraș. Menționăm că intelectualii sunt abonați la 2-3 gazete. 
Singurele ocazii mai gustate de localnici sunt cercurile de simpatie 
ce se strâng în după-amiezile zilelor de iarnă, cu timp frumos și de 
sărbători, în așa-zisul centru al satului, sau la Banca Populară și, 
acolo, în prezența învățătorilor, care sunt foarte stimați, sunt puși 
la curent cu toate problemele de ordin economic, cultural, social 
etc″ 

 După 1968 coordonarea muncii de educație la nivelul 
comunei a fost încredințată unor cadre didactice, cu pregătire 
corespunzătoare, care s-au dovedit buni activiști în domeniu, 
punând în valoare calitățile artistice ale locuitorilor. 

 Între 1982-1984, adjunct pe linie de partid și vicepre-
ședinte al consiliului popular, pe linie de administrație a fost 
economista Maria Albu, extrem de inspirată în coordonarea 
activității cultural-educative. 
    „În cei doi ani, cât am coordonat activitatea cultural-educativă –     
mărturisește Maria Albu – s-a înregistrat un vârf de formă. Cu toate 
limitele activității cultural-educative și politico-ideologice, impuse 
de dictatura comunistă, oamenii veneau în număr mare și apreciau 
manifestările organizate cu o frecvență de metronom.″ 

 Cămine culturale erau și în Dâmbroca și Găvănești, care își 
justificau existența prin genuri complexe de manifestări. 
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 După 1968, directorii căminului cultural de centru, în Săgeata 
au fost: Alexandru Stancu, Maria Albu, Constantin Dima şi Viorel-
Cornel Apostol. 

 Căminele culturale și-au pierdut actualitatea și statutul, iar cel 
de centru a fost reabilitat, prezentându-se corespunzător, dar 
activitatea sa este sporadică, o oarecare animație mai cunoscând în 
campaniile electorale ori la nunțile pe care le găzduiește. 

 Din păcate, după 1990, activitatea bibliotecilor și a 
căminelor culturale nu mai este susținută prin fonduri 
guvernamentale sau de la Consiliul Județean. Este trist că nu se mai 
investește nici un ban în cultură, dispar tradiții, datini și obiceiuri. 

 
G.- PAZA ŞI ORDINEA 

 
Nu sunt prea multe de arătat despre paza şi ordinea în 

comuna  Săgeata. Din păcate, doar în perioada comunistă oamenii 
erau mai în siguranță, dar şi atunci se fura de pe câmp din bunurile 
colective, din care cauză, valoarea zilelor de muncă scădea. Ferma 
Legumicolă a ajuns în prag de faliment, din cauza sustragerilor de 
produse. „Noroc” cu revoluția din 1989, care a condus-o spre 
desființare. 
* În perioada 1900-1950, pentru paza satului era organizată 
caraula. Bărbații erau obligaţi să presteze caraula (pază de noapte, 
împotriva hoților).  
   Cam prin anii 1946–1948, Ion al lui Melcu, din Dâmbroca, a 
fost împuşcat mortal, aflându-se în serviciul de caraulă, undeva prin 
zona de la şosea. I  s-a pus o lanternă în ochi şi a fost împuşcat. O 
cruce, aflată în cimitirul vechi, are înscris pe ea: „Ion – erou, 
împuşcat de un necunoscut” 
* Astăzi ca paznic plătit pentru Dâmbroca este Cazan Ion. 
* Poliţia are sediul la Mărăcineni şi vreo trei poliţişti au în atenţie 
ordinea în comuna Săgeata, pe timp de zi. 
* Pentru noaptea, funcționează echipele de intervenție, contactate 
telefonic la nr. 112. 

„Foarte mulți, tineri şi mai vârstnici, nu prea fac cinste 
satului: beau, atentează la bunurile altora, de pe câmp şi chiar din 
gospodării. Sunt mulți. Probabil că se va reglementa această 
problemă. Poliţia este în curs de reorganizare, cu posturi de politie 
la nivel de comună.  Legile sunt încălcate. Satul a fost printre 
puținele care au avut sistem de irigații pe tot câmpul. (Col. 
Gheorghe Sares – fost Comisar șef, cu probleme judiciare”)  
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H.- SERVICIUL VOLUNTAR SITUAȚII DE 
URGENȚĂ 

 
ATRIBUȚIILE SERVICIULUI VOLUNTAR SIT. DE URGENŢĂ 

Evidența militară, mobilizarea la locul de muncă: 
• Întocmește carnetul de mobilizare al orașului (consiliului local); 
• Anunță agenții economici din cadrul rețelei comerciale a orașului 
acre vor distribui produse raționalizate către populație (în caz de 
război sau dezastre); 
• Ține legătura cu serviciul de mobilizare a economiei și pregătirea 
teritoriului pentru apărare. 
• Actualizarea și păstrarea documentelor operative (planul de 
protecție civilă, planul de evacuare, planul de apărare împotriva 
dezastrelor, planul de protecție, împotriva incendiilor) 
• Organizarea potrivit ordinelor șefului protecției civile, acțiunile 
formațiunilor de protecție civilă pentru înlăturarea urmărilor 
produse de dezastre, atacuri aeriene sau teroriste ; 
• Să țină lunar evidența pregătirii salariaților și să raporteze lunar 
date despre aceasta la Inspectoratul de protecție civilă ; 
• Să elaboreze și să ducă la îndeplinire planurile privind activitățile 
de protecție civilă anuale și lunare, pregătirea salariaților, 
dezvoltarea și modernizarea bazei de instruire ; 
• Să colaboreze cu formațiunile de pază, pompieri și de Cruce Roșie 
pentru realizarea măsurilor de protecție civilă în special pe timpul 
aplicațiilor, exercițiilor și alarmărilor; 
• Răspunde de starea de întreținere a adăposturilor de protecție 
civilă, de evidența și respectarea normelor privind întrebuințarea 
acestora ; 
• Să execute atribuțiile prevăzute în regulamentele și instrucțiunile 
pe linia protecției civile; 
• Face instructajul de protecție a muncii salariaților, conform 
legislației în vigoare; 
• Întocmește fișele de PSI și face instructajul pe linie de PSI 
salariaților ; 
• Întocmește planul de protecție împotriva incendiilor ; 
• Organizează activitățile de protecție împotriva incendiilor și 
controlează modul de respectare a măsurilor de prevenire și 
stingere a incendiilor ; 
• Execută contractul pe linie PSI la agenții economici, instituțiile 
publice indiferent de formă de proprietate, conform normelor în 
vigoare; 
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• Este desemnat funcționar de securitate, având acces la 
informațiile secrete de apărare civilă și pregătire de război ; 
• Întocmește planul de deszăpezire al orașului ; 
  Printre atribuțiile Serviciul Voluntar pentru Situații de 
Urgentă se numără și identificarea și gestionarea tipurilor de riscuri 
generatoare de dezastre naturale și tehnologice de pe teritoriul 
orașului, culegerea, prelucrarea, stocarea, studierea și analizarea 
datelor și informațiilor referitoare la protecția civilă, organizarea și 
asigurarea stării de operativitate și a capacității de intervenție 
optime în cazuri de urgență civilă, etc. 
Serviciul voluntar de Situații de Urgență Pantelimon se ocupă și 
asigurarea funcționării în condiții optime al sistemului de alarmare 
a populației.   
 

ORGANIZAREA ŞI ASIGURAREA ALARMĂRII  
 Semnalele de alarmare a populaţiei şi salariaților sunt: 
prealarma aeriana; alarma aeriană; alarma la dezastre şi încetarea 
alarmei. 
Semnalul „PREALARMA AERIANA” se compune din 3 impulsuri a 32 
secunde fiecare cu pauză de 12 secunde între ele. 
Semnalul „ALARMA AERIANĂ” se compune din 15 impulsuri a 4 
secunde fiecare cu pauză de 4 secunde între ele. 
Semnalul „ALARMA LA DEZASTRE” se compune din 5 impulsuri a 16 
secunde fiecare cu pauză de 10 secunde între ele. 
Semnalul „ÎNCETAREA ALARMEI” se compun dintr-un semnal 
continuu, de aceeaşi intensitate cu durata de 2 minute 
 13 septembrie - ziua pompierilor: La mulţi ani, pompierilor! 
 
Marcel ISPAS 

 

     Angajatul Primăriei Săgeata din 
25.03.1986, ca agent fiscal, până în 2015. 
Din 2015 – a trecut pe postul de Șef Serviciu 
la Voluntari pentru Servicii de Urgenţă. Este  
și gestionar la Primăria comunei Săgeata și 
se ocupă de persoanele care au de făcut ore 
în folosul comunității, în urma dispozițiilor de 
la Judecătoria Buzău. Cât a lucrat ca agent 
fiscal și-a desfăşurat activitatea pe raza 
comunei Săgeata, în 3 sate: Dâmbroca, 
Bordușani și Săgeata. 

Lucra împreună cu agentul fiscal Băjan Florea, având celelalte 3 
sate ale comunei (Beilic, Găvănești și Banița). Băjan, anul trecut, 
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abia ieșise la pensie și a decedat. Făcea această muncã pe teren, 
că așa era în perioada aceea (1986-2015), nu erau calculatoare și 
lucra din casă în casă, cu geanta și Bicicleta. După această perioadă 
au fost angajați băieţi tineri, au calculatoare și lucrează din birou, 
putând să-și desfășoare activitatea mai uşor și mai eficient 
 A fost întrebat dacă are cunoştinţă de societățile care plăteau 
taxe și impozite. A răspuns că sunt anumite societăţi Agricole mai 
mari. Societățile comerciale nu plătesc impozite la Primărie, ci la 
ANAF. 
 La Serviciul Voluntari pentru Servicii de Urgență, până în 
2012 a avut o mașină de pompieri, care a fost foarte veche și a dat-
o la casare. A făcut un dosar pentru a  cumpăra o altă mașină, 
printr-un program SAPARD. În momentul ăsta nu au nimic, că s-a 
defectat și nu o mai pot repara. 
 Așteaptă ca în anul ăsta, 2019, să primească o mașină de 
pompieri nou-nouță. Săptămâna viitoare, sau luna viitoare vor primi 
mașina. 
 Au o echipă de intervenție, avem 2 șoferi: Florea Nicolae și 
Țițeică Constantin. Avem și echipă de servanți: Duță Mircea și 
Petroșanu Nicolae. Toți sunt salariați ai Primăriei Săgeata. 
 

I.- SERVICII DE UTILITATE PUBLICĂ 
 
POȘTA 

„Unitățile din domeniul serviciilor publice ale Poștei și 
telefoniei au purtat denumirile standardizate la nivel național, cu 
atribuirea particularizării denumirii localității în care funcționa (ex. 
Oficiul Poștal Săgeata). Situația nu pare mult schimbată nici astăzi. 
Astfel, la nivelul comunei există trei unități poștale: Agenția Poștală 
Săgeata, Agenția Poștală Dâmbroca și Agenția Poștală Găvănești, 
toate integrate /subordonate Oficiului Zonal Poștal (OZP) Buzău 
(care se ocupă cu problematica poștei rurale județene). Firma 
plasată pe fațada clădirii are inscripționat textul: Poșta Română, 
Ghișeu exterior, Săgeata. Firma are     integrat și semnul grafic al 
Poștei române. 

În comuna Săgeata, poșta a fost organizată ca oficiu poștal 
până în anul 1998, având în deservire localitățile Săgeata, Beilic, 
Bordușani și Dâmbroca. 
 Diriginții care au condus Oficiul Poștal Săgeata: Stancu 
Lupașcu (1973 – 1985), Oprea Marcela (1985 – 2013), 
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 Dintre factorii poștali menționăm pe: Ciurea Constantin, 
Baboi Constantin, Grigore Dumitru și Catrinoiu Nuța. 
 Agenția Poștală Săgeata s-a desființat, formându-se trei 
agenții poștale, în cadrul Oficiului Zonal Poștal Buzău și anume: 

 Agenția Poștală Săgeata, cu deservirea localităților Săgeata 
și Beilic – agent poștal Grigore Dumitru, 

 Agenția Poștală Dâmbroca, cu deservirea localităților 
Dâmbroca și Bordușani – agent poștal Catrinoiu Nuța, 

 Agenția Poștală Găvănești, care deservește localitățile 
Găvănești, Banița și Movilița au fost deservite de Agenția Poștală 
Găvănești, din cadrul Oficiului Poștal Zonal, ca agenți poștali având: 
Datcu Ioachim, Anicuța și Albu Gelu.” (Profesor Dr. Gheorghe 
Calcan) 

 
   CASA DE ECONOMII ȘI CONSEMNAȚIUNI 

„Activitatea fostei Case de Economii și Consemnațiuni 
(CEC) a fost înlocuită prin noua organizare. Astfel pe firma 
acestei instituții se poate citi: CEC – Bank, Agenția Săgeata. 
Alăturat, un complex de două reclame are inscripționat: CEC 
– Bank cu sigla aferentă, și respectiv, Bancomat.”           
(Profesor Dr. Gheorghe Calcan) 

 
J.- SPAȚIUL PUBLIC 

 
„Un aspect important al denumirii din spațiul public l-a 

constituit acțiunea de nominalizare a străzilor localităților 
comunei. Acest proces s-a derulat în anul 2010. Trei localități 
ale comunei: Săgeata, Bordușani ș i Beilic au optat în 
denumirea străzilor localităților respective pentru atribuirea în 
exclusivitate a numelui unor eroi ai satelor respective. 
Celelalte localități au realizat un echilibru între numele unor 
personalități locale, denumiri convenționale ori ale topografiei 
locale (vezi Calcan 2013: 254 – 262).  

În universul denumirilor publice, uzuale, oficiale ori 
neoficiale la nivelul comunei sunt, așa cum este firesc și 
specific fiecărei comunități umane, o serie de denumiri care o 
particularizează în procesul numirii și denumirii din spațiul 
public: Săgeata de Sus/Suseanca, Săgeata de Jos/Văleanca, 
Hotar, Valea Movilei, Sărătura Mică, Sărătura Mare, Cimitirul 
Vechi, Cimitirul Nou etc.” (vezi Calcan 2011: 399 – 408). 
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CAPIT V. 2  
INSTITUȚIILE - BISERICA 

 
A.- INTRODUCERE 

 
„Biserica reprezintă o instituție veche, tradițională și 

respectată în spațiul românesc. În spațiul rural ea a putut preceda 
ori merge în paralel cu instituțiile administrative și politice, precum 
primăria de exemplu. Aceeași a fost situația și în comuna Săgeata. 
Unele din bisericile comunei fiind mai vechi decât organizarea 
modernă a comunelor și a primăriilor. În comună există șase 
biserici, câte una în satele comunei (cu excepția micii localități 
Movilița). Toate sunt denumite generic prin cuvântul Biserică. 
Atunci când se dorește particularizarea ori referința la una din ele, 
în vorbirea cotidiană, termenului biserică i se alătură denumirea 
satului respectiv, Biserica din Săgeata, Biserica din Dâmbroca etc.  

 

 
Harta bisericilor din comuna Săgeata 
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De e lună, de e soare, 
De e noapte sau e zi, 
Ochiul Domnului ne vede 
Orișiunde, orice-am fi. 
 
El e blând și ne transmite  
Să fim blânzi la fel ca El, 
Și doar zece Porunci Sfinte 
Să avem mereu model. 
 
Când în luptele barbare 
Sunt vărsate mări de sânge, 
Ochiul Lui, de supărare, 
Se închide-n cer și plânge. 
 
Plânge, fiindcă tot mai mult 
Diavolul își bagă coada 
Și credința-i „la pământ”, 
Iar semnele-I sunt degeaba. 
 
Câte un potop, un viscol, 
Secete, furtuni, mereu 
Sunt semnele de pericol, 
Semne de la Dumnezeu. 
 
Ochiul Domnului, zâmbește 
Pentru dragostea din lume, 
Când oamenii, creștinește, 
Se adună-n rugăciune. 
 
Peste tot: sunet, lumină, 
În neant și în „Mereu” 
Este flacăra Divină  
Și Ochiul lui Dumnezeu. 
 
Tu, ia seama, omule, 
Cât Domnul ți-a dăruit, 
Mulțumește-n rugăciune, 
Că exiști și ești iubit! 
                 Mircea Iordache 

 
Oficial fiecare biserică se particularizează în denumirea sa, 

prin Hramul pe care îl are. Cum toate bisericile comunei sunt 
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ortodoxe, denumirea acestora a împrumutat nume de sfinți ori 
sărbători din religia ortodoxă. 

Bisericile din Găvănești și Beilic au hramul „Sfântul Nicolae”. 
Inscripția bisericii din Găvănești, care este cea mai veche biserică 
din comună (Andreica și Albu 2010: 177 – 178), certifică faptul că 
hramul Sfântului Nicolae este purtat de acest lăcaș cel mai târziu 
din anul 1847, când s-a terminat construcția prezentului lăcaș. 
Denumirea ar putea fi mai veche însă, din 1844 când a început 
înălțarea noii biserici, sau chiar de pe vremea lui Mihai Viteazul, la 
care pisania face referire: 

Lăcaș Dumnezeiesc, afierosit marelui ierarh Nicolae și mă 
înalț pe un pământ dulce, pe care l-a dăruit Sf. Episcopii Buzău, 
marele Mihai, viteazul creștinătății, la an. 1598. Mult timp am fost 
prădat și pustiit de păgânătate și stropit de lacrimile creștinismului 
căzut. Din ruine m-a înălțat Prea Sfinția Sa Chesarie Episcopul, la 
an 1844, iar râvnitorul econom Filotei m-a săvârșit la anul 1847, 
decembrie 6. Astăzi auzi ruga umilă a românului creștin: fie ca 
mâine să serbez triumful eroului român sub un alt Mihai (Iorgulescu 
1892; 238). 

Bisericile din Săgeata1 și Banița au hramul „Buna Vestire”, 
Biserica din Dâmbroca are hramul „Adormirea Maicii Domnului” iar 
biserica din Bordușani are hramul „Sfântul Ilie”. Pentru biserica din 
Bordușani, ctitorul acesteia (1995 – 2005), preotul paroh din 
Săgeata Florin Stanciu ne destăinuie rațiunea atribuirii acestei 
denumiri. Ea își găsește sorgintea în faptul că în anul începerii 
construcției a fost o vară secetoasă. Cum zona este prin excelență 
agricolă, decizia adoptării hramului Sfântului Ilie, „aducătorul de 
ploi” a părut cea mai nimerită. 
 Aproape în toate cazurile în apropierea acestor biserici sunt 
amplasate mai multe cruci, cu valoarea de monumente dedicate 
eroilor satelor. Excepție face biserica din Bordușani, construită 
recent. Cel mai semnificativ este monumentul din Săgeata, 
amplasat pe șoseaua principală, în centrul satului, lângă biserică. 
Monumentul reprezintă un soldat turnat în bronz în poziție de atac, 

 
1 Pisania bisericii din localitatea Săgeata conține următorul text: ACEST 

SF.[ÂNT] LĂCAȘIU S-AU FĂCUT ÂN ZILILE M.[ĂRIE] SALE D[O]M[NITORULUI] CARULU 
Ă[N]TĂI E ELISAVETA DO[A]MNA ȘI ALE PRIA SFINȚII SALE IPISCOP ENOCENTIE LA 
ANU 1874 CU CELTUIALA LOCUITORILOR COMUNA SĂGEATA DE SUSU ȘI A DE JOSU, 
CĂTUNU COITAESCA ȘI ALȚI BINEFĂCĂTORI ÂN ZILILE SERVIC[I]ULUI DEVIN 
PREOȚILOR GRIGORE ȘI IOAN. SÂPATÂ CU CELTUIALA D[O]M[NILOR] COSTANTIN 
SBURLAN ȘI ION ALBU. 
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amplasat pe un soclu înalt din piatră și este opera celebrului sculptor 
Ion Jalea (Bălănescu 1934; Stoica 2011: 280; Calcan 2015). El este 
denumit de către localnici în mod generic și prescurtat: Monument. 
Atunci când se dorește o mai mare prețiozitate în exprimare, se 
utilizează și denumirea de Monumentul eroilor.” (Prof. Dr. Gh. 
Calcan) 
 
„EPISCOPI 
 

 P.S. Chesarie 1825-1848 
 P.S. Filotei – 1850-1860 
 P.S. Dionisie Romano  

– 1861 - 1864 vicar,  
- 1865 - 1873 episcop 

 P.S. Ghenadie – 1864 
 P.S. Inochentie – 1873 - 1893 
 P.S.Valerian Râmniceanu – 1893 - 1894 
 P.S. Dionisie Climescu – 1894 - 1921 
 P.S. Teofil Mihăescu – 1921 - 1923 
 P.S. Antim Angelescu – 1943 - 1979 
 P.S. Antonie Plămădeală – 1980 - 1982 
 I.P.S. Epifanie – 1982 - 2013 
 I.P.S. Ciprian – 2013 - prezent” (PC. Pr. Gheorghe Ion) 

 

Dicționarul din 1892, al lui Basil Iorgulescu,  
 Menționează că  „în Săgeata, biserici sunt 2, din care una la 
Beilic și alta la Săgeata de Sus, deservite de 2 preoți, 2 cântăreți și 
un paracliser.  

 Așezământul bisericesc din Săgeata de Sus are hramul „26 
Octombrie″, 

 În Găvănești, pe la începutul veacului al XIX-lea, satul 
aflându-se în apropiere de Cilibia, având vreo 30 de case, situate în 
lunca Buzăului. Episcopul Constantie a dispus mutarea satului în 
locul unde are amplasamentul și astăzi. S-a pus la dispoziția 
sătenilor și o mică biserică de lemn, care însă a fost distrusă în 
timpul invaziilor. 

 În 1844, episcopul Chesarie a sprijinit acțiunea de 
consolidare a satului, aducând locuitori din jur, concesionându-le 
teren celor care se stabileau aici, eternizându-și numele și prin 
ridicarea în sat a unei biserici mărețe. 

 În Găvănești funcționează o biserică, cu 2 preoți și 2 
cântăreți, care poartă hramul „6 Decembrie″ 
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 Chiar la începutul Dicționarului, Basil Iorgulescu i se 
adresează Majestății Sale Regele Carol I, pe care-l gratulează cu 
sintagma „augustul Protector și Președinte al Societății Geografice 
Române″ 

 De o inestimabilă importanță este acest „laudațio″, amplasat 
pe frontispiciul bisericii din Găvănești. 
Iată acest „laudațio″ în integralitatea sa: 
  
    „SIRE″ 
 

<Locaș dumnedeesc sunt, afierosit marelui ierarh Nicolae și 
mē înalț pe un pămēnt dulce, pe care l-a dăruit Sfintei Episcopii a 
Buzăului marele Mihai Viteazul, creștinătății, la anul 1598. Mult timp 
am prădat și pustiit de păgânătate și stropit de lacrimile creștinului 
călduț. Din ruine m-a înălțat Prea Sfinția Sa Chesarie, episcopul, la 
anul 1844, iar râvnitorul econim Filofteiu m-a săvârșit la anul 1847, 
Decembrie 6. 

Astăzi, audi ruga umilită a românului creștin, fie ca mâine să 
serbez triumful eroului român, sub un alt Mihaiu. Totuși, această 
frumoasă biserică e amenințată  a fi luată de undele râului Buzău, 
care a mâncat malul în apropiere de dânsa.> 

„Deci, ruga românilor de odinioară s-a îndeplinit, trăim sub 
domnia unui Erou îndoit triumfător. Ferice Suveranul mare, care în 
rēzboiu și în pace, lasă urme ce nu vor pieri!″ 

 
Al Majestății Voastre, prē plecat și prē supus servitor. 

                                        Iorgulescu Basil″                                    
  
 (Extras din „În căutarea unei noi șanse″ - Săgeata, de 
Victor  Andreica și Florentin-Stelian Albu) 
 

„Credința-i ca o rădăcină din care cresc tulpinile, 
Frunzele, florile și fructele bune, care sunt faptele, 
Credința face ceea ce omul și legea nu pot face. 
Hrănește-ți credința si, temerile vor muri în pace! 
 
Cred în Dumnezeu cum cred în răsăritul de soare, 
Nu pentru că Îl văd, ci pentru că se simte în zare. 
Dacă Dumnezeu nu ar exista, ar trebui inventat, 
Pentru că fără de Dumnezeu universul ar fi uitat.” 
 
     Mircea Iordache 
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B.- BISERICA SATULUI SĂGEATA 
 

 
Biserica Buna-Vestire (1874) 

 
1.- ISTORIC 

„Biserica „Buna Vestire” din satul Săgeata este al doilea cel 
mai vechi lăcaș de cult al comunei, ce mai dăinuie și astăzi. Nu se 
știe deocamdată de când a început viața liturgică în comunitatea ce 
s-a format aici de la începutul secolului al XIX-lea. Se crede că prima 
biserică care s-a construit aici înaintea celei actuale a fost o biserică 
modestă de lemn în Săgeata de Sus, pe locul care ulterior va 
rămâne până astăzi cimitirul vechi al satului. Acest lucru derivă din 
faptul că în vechime cimitirele erau întotdeauna organizate în curtea 
bisericii, așa cum mai vedem și astăzi la Găvănești și Beilic. În 
schimb, la Dâmbroca, la Săgeata (acum), Banița și Bordușani, în 
curtea bisericii nu sunt îngropați decât preoți și apar cruci-
monument pentru eroi. 

Dat fiind faptul că Săgeata a fost mult timp împărțită în două 
sate, dintre care Săgeata de Sus era mai bine dezvoltată și 
reședința comunei, s-a hotărât construirea unei biserici mari, care 
să deservească atât cele două sate, cât și cătunul Coiteasca – astăzi 
Bordușani. Amplasamentul ei s-a decis ca să fie atunci la mijloc, 
exact pe hotarul dintre Săgeata de Sus și Săgeata de Jos. Putem 
spune așadar, că din punct de vedere bisericesc, satul Săgeata s-a 
reunificat deja cu aproape un secol înainte de unirea administrativă. 
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Datele nu sunt clare încă în privința vechii biserici din Săgeata 
de Sus și nu cunoaștem data la care aceasta a dispărut. În 
descrierea pe care o face satului Săgeata de la sfârșitul secolului al 
XIX-lea, Basil Iorgulescu amintește doar  despre biserica veche din 
Săgeata de Sus. El scrie că în întreaga comună Săgeata, excluzând 
deci Găvănești sau Dâmbroca,  „biserici sunt 2 în cătunele Beilic și 
Săgeata de sus, cu 2 preoți, 2 cântăreți și 1 paracliser. Catedrala e 
cea cu hramul 26 octombrie (Sf. Mc. Dimitrie).”2 Ultima afirmație 
este de-a dreptul bulversantă, în primul rând din cauza înțelegerii 
eronate a termenului de catedrală, ce probabil ar fi desemnat 
biserica mai mare sau mai veche. Judecând după ordinea în care au 
fost enumerate, probabil „catedrala” era biserica din Beilic, dar nu 
știm despre care biserică din Săgeata de Sus este vorba. Basil 
Iorgulescu a editat Dicționarul geografic al județului în anul 1892, 
an în care biserica actuală din Săgeata ar fi avut ceva ani de la 
construire. Această dilemă va fi lămurită numai după ce ne vom opri 
și asupra istoriei bisericii satului Beilic. 

Anul ctitoririi bisericii „Buna Vestire” a satului Săgeata este 
1874, conform pisaniei. Dar, cu siguranță, aceasta nu a arătat de 
la început precum astăzi. Construcția completă, mărirea spațiului 
acesteia, a durat foarte mulți ani. La ctitori sunt pomeniți toți 
locuitorii din Săgeata de Sus, Săgeata de Jos și Coiteasca, deci toate 
aceste trei sate au contribuit aici și au avut dorința de a ridica un 
lăcaș de închinare și pomenire. 

În acel an, episcop al Buzăului era Inocențiu (1873-1893), 
succesorul lui Dionisie Romano. Despre Inocențiu se știe că era fiu 
de preot din București, a studiat la seminarul din București și apoi 
a fost trimis de Mitropolitul Neofit să studieze la Pesta. În 1850 
ajunge director al seminarului din București, până în 1863, când 
este îndepărtat și ajunge apoi egumen la mănăstirea Dealu. După 
moartea Sfântului Calinic Cernicanul, acesta va asigura locotenența 
scaunului eparhial al Râmnicului, dar, având loc în 1873 și moartea 
episcopului de Buzău, Dionisie Romano, Inocențiu este ales episcop 
titular aici. O măsură luată de el a fost cea a mutării tipografiei 
înființată la Episcopie de Chesarie, în București, unind-o cu cea a 
Sfântului Sinod. 

În monografia ce o face Episcopiei Buzăului, preotul Marin 
Dumitrescu ne prezintă date despre episcopul Inocențiu pe care 
mărturisește că l-a cunoscut personal și a oficiat la înmor-mântarea 
acestuia, moartea petrecându-se la 13 noiembrie 1893: „a lăsat în 

 
2 Basil IORGULESCU, Dicționar geografic , p. 433. 
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urmă-i o mare avere, pe care o lasă pentru binefaceri”, îl descrie 
având o statură mijlocie, slăbuț, fața și expresia blândă, barbă 
rotundă, iar „serviciul înmormântării s-a oficiat în biserica Sf. 
Spiridon-Nou, a oficiat mitropolitul Ghenadie Petrescu alături de alți 
mulți episcopi și preoți. Cuvântarea a ținut-o  Inocențiu Moisiu, 
episcop de Roman. A fost îngropat la Belu.”3  

La sfințirea bisericii din Săgeata, episcopul Inocențiu era 
titular la Buzău de numai un an de zile. Acesta este pomenit în 
pisania bisericii, imediat după domnitorul Carol I și doamna 
Elisabeta, cei care încă nu fuseseră proclamați ca monarhi, România 
nefiind încă regat. Însă, faptul că s-a hotărât marcarea temporală a 
bisericii prin raportarea la conducătorul statului de atunci, semnifică 
bineînțeles, o demnitate a acestora echivalentă cu a unor monarhi. 

Pisania originală a bisericii a fost redescoperită de-asupra ușii 
de intrare în pronaos, numai datorită recentelor renovări și a pictării 
din nou a bisericii. Neglijența făcuse în trecut ca aceasta să fie 
ascunsă de o construcție de lemn ce asigura pridvorul bisericii. 
Astăzi este foarte bine pusă în evidență și pe ea citim 
următoarele: „Acest sfânt lăcaș s-a făcut în zilele Măriei Sale, 
Domnul Carol I, Doamnei Elisaveta și a Prea Sfinției Sale, Episcopul 
Inochentie, la anul 1874, cu cheltuiala locuitorilor comunei Săgeata 
de Sus și a  celei de Jos, cătunului Coiteasca și a altor binefăcători, 
în zilele serviciului divin al preoților Grigore și Ioan, săpată cu 
cheltuiala domnului Constantin Sburlan și Ion Albu.”  Toate aceste 
înscrisuri sunt în grafie latină, introdusă atunci destul de recent, în 
text putem observa anumite particularități legate de scrierea de la 
acea dată, încă necristalizată. 

Hramul bisericii este praznicul Bunei-Vestiri (25 martie), 
așadar, lăcașul a fost închinam Maicii Domnului, față de care 
creștinii de aici au manifestat o mare evlavie. De asemenea, 
conform icoanelor de la catapeteasmă, ierarhul pictat în partea 
dreaptă este Sf. Nicolae. Există dintotdeauna aici tradiția organizării 
de ziua hramului a unor slujbe mari, cu preoți din parohiile apropiate 
și cu masă de hram în zi de dezlegare la pește, deoarece hramul 
este întotdeauna în timpul Postului Mare. 
  Biserica este construită în plan triconc, are dimensiuni mari, 
însă absidele laterale foarte mult pronunțate ca în cazul bisericii de 
la Găvănești. Are două turle înalte, dar ceva mai subțiri peste 
pronaos, acestea fiind și distanțate una față de cealaltă, iar turla 
mare de pe naos este ca formă identică celorlalte, dar la dimensiuni 

 
3 Pr. Marin DUMITRESCU, Istoricul a 40 de biserici…,pp.23-24. 
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este mai mare. Turlele sunt octogonale, învelite în tablă și au unele 
ornamente florale. În rest, acoperișul este puțin ridicat și zidurile 
exterioare au arcuri semirotunde la ferestre și icoana Bunei Vestiri 
la peretele exterior de vest. 

Pridvorul a fost renovat, deoarece fusese din lemn, acum este 
o construcție cu zid și tâmplărie modernă, a fost mărit și se 
încadrează mult mai în ansamblu. În el a fost repusă în valoare 
pisania originală și a fost pictat. Acolo s-a organizat și pangarul 
bisericii, care înainte se afla în pronaos. În pronaos, biserica are un 
cafas de lemn cu scară de acces și pe stâlpii de susținere a acestuia 
înspre interior se află icoanele mari de închinare. Catapeteasma a 
fost înnoită, este din lemn sculptat, însă nu este foarte bogată în 
icoane. A păstrat icoanele împărătești, ale hramului și sfinților 
importanți de la cea veche, iar pe cele ale praznicelor, prorocilor și 
apostolilor le-a schimbat. 

Pictura a fost recent schimbată, cea veche a fost rasă, din 
motivul degradării foarte mari prin afumare, astfel încât de-abia se 
mai sesiza. Dacă fondul picturii vechi părea a fi un verde-închis, de 
data aceasta, pictura noua executată prin metoda fresco are un fond 
albastru. Registrul pictural al pereților este mai restrâns, dar 
respectă canoanele în domeniu. 
  Clopotnița respectă întru totul arhitectura specifică zonei. 
Până să fie restaurată și înfrumusețată, era foarte asemănătoare 
celei de la biserica din Găvănești, cu partea superioară din 
scândură. Ea deservește și ca poartă de intrare în curtea bisericii și 
are în interior scara de acces către clopote. Are o cameră anexă și 
etaj, iar în urma restaurării din ultimii ani, clopotnița a fost unită cu 
o capelă mortuară ce are și ea o turlă, complexul continuând în 
partea de vest și cu un cabinet medical și o sală praznicală cu mese 
și bucătărie. 

Reparațiile și noile construcții legate de biserica parohiei 
continuă și astăzi. S-a început cu biserica, pictura din nou, Sfânta 
Masă a fost desigilată, urmând să aibă loc în viitorul apropiat o 
sfințire mare, ca și cum ar fi vorba de o biserică nouă. Toate aceste 
demersuri au fost susținute financiar de Primăria Săgeata, dar și 
direct, prin contribuțiile sătenilor. Cu siguranță astăzi putem spune 
că biserica satului Săgeata este una modernă și că este singura din 
întreaga comună și din împrejurimi care ține pasul cu timpurile. 

Date fiind cerințele unui sat atât de mare, biserica  „Buna-
Vestire” a avut dintru început, 2 preoți slujitori. În pisanie sunt 
menționați ca primi slujitori preoții Grigore și Ioan. În general aici 
preoții au slujit pe perioade foarte lungi, adesea până la 
incapacitatea de a se mai deplasa. În anul 1915 sunt menționați ca 
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preoți la Săgeata Neculai Efrimescu –  paroh și  preotul secund 
Miron Popescu4. Peste 10 ani, în plină perioadă interbelică, se 
menține același paroh, însă este amintit ca preot secund Voicu 
Ionescu5. Chiar și în perioada în care a funcționat Comitetul satului 
pentru ridicarea monumentului eroilor, vicepreședinte al acestuia 
era tot părintele Neculai Efrimescu. Un lucru interesant este că 
printre donatorii construirii monumentului se află și preotul Miron 
Popescu amintit la 1915, fără să știm în ce calitate a făcut această 
donație: ori ca preot revenit la biserica din sat, ori slujea în altă 
parte și a dorit doar să contribuie pentru fostul sat unde a slujit. 
Cert este un lucru, că preotul Neculai Efrimescu a fost parohul din 
Săgeata, cel puțin între anii 1915-1933. Acestuia îi va urma fiul său, 
Constantin Efrimescu, din nou pentru o perioadă destul de lungă pe 
care o plasăm cu siguranță în aria anilor 1950-1970. 

Un alt preot slujitor a fost părintele Manole Florea, timp în 
care Săgeata a mai avut 2 preoți slujitori. Inițial, celălalt era 
părintele Florin Stanciu, fiul preotului din satul Dâmbroca, Emil 
Stanciu. Părintele Florin Stanciu a început să slujească la Săgeata 
din anul 1976 și de la o vreme a rămas singurul preot, până astăzi. 
Pe lângă Săgeata, părintele Stanciu a mai slujit și la filialele din 
Banița și Bordușani – ultima fiind o biserică în a cărei construcție s-
a implicat personal, aceasta fiind cea mai recent construită biserică 
din comună, sfințirea ei având loc în anul 2007. 

Părintele Emil Stanciu a slujit la Dâmbroca între anii 1964-
2000. Fiul acestuia, parohul actual de la Săgeata relatează că tatăl 
„a venit de la Odăile, prin transfer, căci voia să mă dea în clasa a 
VIII-a la Buzău și m-a dat la Liceul Pedagogic. A venit la parohia 
din Dâmbroca ajutat de un mare fiu al satului, Părintele Profesor 
Ioan G. Coman, cred că cea mai mare personalitate din Săgeata. 
Părintele Coman era prieten cu Preasfințitul Antim Angelescu, la 
care a intervenit pentru numire.” Tot părintele Florin Stanciu 
mărturisește și motivele pentru care la Săgeata a rămas astăzi 
singurul preot: „în 1976, satul avea doi preoți, pentru că era una 
dintre cele mai mari parohii din protopopiatul Buzău, dar ca și-n alte 

 
4  ***, „ Lista definitivă de preoți și diaconi din întreaga țară care constituie Colegiul 
Electoral pentru alegerea reprezentanților Clerului mirean în Consistoriul Superior 
Bisericesc pe anul 1915” în revista B.O.R. , XXXIX (1915), 1 apr.1915, p.17. 
5 ***, Anuarul „Socec” al României-Mari, p.134. 
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localități din zonă, populația este în scădere – bătrânii au plecat și 
au rămas casele goale, iar cei tineri au migrat către oraș.”6  
  Monumentele din satul Săgeata sunt concentrate în jurul 
bisericii, unde au fost ridicate: Monumentul „Eroilor din Comuna 
Săgeata”, în memoria celor căzuți pentru reîntregirea patriei, 
monumentul eroilor de la evenimentele din decembrie 1989 și o 
troiță de lemn ridicată recent în fața clopotniței și a capelei. Satul 
are două cimitire, ca o reminiscență pentru vechea împărțire a sa: 
unul este pentru Săgeata de Sus și celălalt pentru Săgeata de Jos. 
De asemenea, în curtea bisericii s-au mai ridicat cruci pentru eroi și 
putem observa extrem de multe alte cruci de piatră ridicate de 
oameni în fața curților, la fântâni, răscruci de drumuri. Cele mai 
multe se găsesc în Săgeata, Dâmbroca și Bordușani. Din păcate, 
obiceiul acesta vechi de ridicare de monumente a încetat și multe 
din crucile vechi de piatră s-au degradat din cauza neglijenței. 
  Viața liturgică la Săgeata este foarte intensă – au loc 
numeroase slujbe de parastase și pomeniri. Respectul și datoria de 
a le face strămoșilor și celor plecați rânduielile necesare sunt foarte 
bine înrădăcinate în conștiința credincioșilor de aici. Nu rar vezi cum 
oamenii lăcrimează la fiecare Sfântă Liturghie când preotul se roagă 
pentru cei adormiți. Unii mărturisesc deschis că atunci când vin la 
biserică își amintesc instantaneu de cei care mai demult sau de 
curând au fost depuși aici pentru slujba parastasului. Chiar și 
părintele paroh ne spune că sunt doar două-trei cazuri pe an în care 
au loc cununii sau botezuri aici. Cu toate acestea, atașamentul 
sătenilor față de biserică este primordial și tradițiile se respectă cu 
sfințenie.” (Prof. Dr. Gheorghe Calcan) 
 
a.- DESPRE BISERICA DIN SATUL SĂGEATA  

„În privința amplasamentului bisericii se știe că în Săgeata 
de Sus, în perimetrul „cimitirului vechi” funcționa biserica de lemn 
cu hramul Sf. Dumitru. Aceasta s-a deteriorat și a impus construirea 
unei biserici noi mai solide. Faptul s-a finalizat în anul 1874. În mod 
concret presupun că proprietarii de la șosea ai terenurilor din 
dreapta și din stânga vechiului drum au cedat câte o porțiune de 
teren în care să se amenajeze atât curtea și construcția bisericii cât 
și calea ocolitoare a uliței bisericii spre șosea. Pentru o asemenea 
ipoteză aduc următoarele argumente:  

 
6 Mircea IORDACHE, Pr. Constantin ALECSE, Dâmbroca – curcubeu peste 
timp…,  pp. 305-306. 
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- proprietarul de pe colțul din vest a fost un strămoș al meu 
ai cărui fii moștenitori pe vechiul amplasament au fost la începutul 
secolului XX Iancu Grama (tatăl lui Petrică Grama Florea) pe 
jumătatea din stânga și Gheorghe Grama (tatăl lui Mitică Grama 
Florea și Iancu Grama Florea) pe jumătatea din dreapta. Ultimul 
avea casa și terenul cu deschidere la șosea dar proprietatea sa 
continua cu un mic petic aflat prin spatele casei care a aparținut 
preotului Florea Manole și cu gard de vecinătate cu ulița bisericii. 
Configurarea unei asemenea proprietăți nu putea să apară decât 
printr-o decupare de teren. 

- terenul din partea stângă față de biserică a fost cumpărat 
la vremea respectivă de un jandarm al comunei numit Lăzărescu; 
acesta și-a construit acolo casa pe care o știu din vremea când eu 
eram copil iar în acea casă mai trăia doamna Lăzărescu despre care 
lumea spunea că dânsa a fost învățătoare. Moștenitorii familiei 
Lăzărescu au vândut proprietatea preotului Florea Manole care 
stătea mai înainte cu chirie la un sătean pe ulița domnului Marius 
Toma. Concluzia este că acest teren aflat în stânga bisericii nu a 
fost folosit niciodată de proprietari dintre vechii locuitori ai satului;  

- terenul din dreapta bisericii, aflat între curtea bisericii și 
proprietatea de pe colțul uliței ce duce la cimitir (deținută până de 
curând de Costel Oprea) a fost cumpărat de boierul Vasile 
Gheorghiu – numit de săteni Vasilache - care și-a construit aici casa. 
Moșul meu, Constantin Radu Ene (1868-1960), vecin și proprietar 
al terenului și al casei de pe colțul format de șosea cu ulița cimitirului 
mi-a povestit că la vremea respectivă Vasilache nu putea cumpăra 
proprietate în Săgeata în condiții legale deoarece era străin. Cred 
că am reținut că era grec. În această situație Vasilache – om 
întreprinzător - a făcut o înțelegere tainică cu moșul Constantin 
Radu Ene în sensul ca primul să plătească cumpărătura iar ultimul 
să accepte ca în acte să figureze în secret ca proprietar. În urma 
acestei înțelegeri boierul și-a construit casa pe terenul din dreapta 
bisericii. Știu această casă care era încă nefolosită prin anii 1947-
1948 când funcționa acolo o grădiniță de copii la care am mers și 
eu și unde era educatoare „domnișoara Madi”, nepoata directă a lui 
Vasilache și fiica „domnului Mitu Gheorghiu”, fiul lui Vasilache. 
Boierul a murit prematur iar gospodăria și averea din câmp a fost 
gestionate în mod energic de soția sa „Coana Sanda”. După moartea 
Coanei Sanda s-a pus problema partajului la succesiune. Atunci a 
venit moș Constantin Radu Ene cu marea taină și le-a povestit 
urmașilor despre modul cum s-a întâmplat cu terenul și casa în care 
au crescut ajutându-i să reintre în drepturi. „Nu aveam cum să fac, 
era păcat mare să nu le spun” zicea moșul trăitor în „frumoasa 
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morală creștină. Așadar, nici terenul din dreapta bisericii nu a fost 
folosit la început de vechii săteni. Urmașii lui Vasilache au vândut 
terenul și casa prin anul 1950 lui Ionel Mușat și soției sale Florica 
(părinții prietenilor mei din copilărie și tinerețe numiți Vasile zis 
Vasilică, Gigi, devenit inginer, și Marcel care a avut o viață mai 
necăjită). Cumpărătorul Ionel Mușat a fost subofițer la o unitate 
militară din Caransebeș iar la venirea regimului comunist a fost dat 
afară și s-a întors în sat unde a trebuit să-și construiască o casă 
proprie și să ducă o viață de sătean obișnuit.″ (Prof.  Dr. Florea 
Oprea) 
 
Preoţii Parohiei „Buna Vestire” Săgeata   
de la începuturi – până în prezent: 

 Pr. Grigore - conf. Pisanie (1874) 
 Pr. Ioan      - conf. Pisanie (1874) 
 Pr. Efrimescu Nicolae 
 Pr. Popescu Miron 
 Pr. Ionescu  Voicu 
 Pr. Efrimescu Constantin 
 Pr. Manole  Florea (1954-1985) 
 Pr. Stanciu  Florin  (1976-2018) 
 Pr. Adăscăliței Iulian (2018-prezent) 
  

Cântăreții bisericești  ai Parohiei „ Buna Vestire” Săgeata  
de la începuturi, până în prezent: 

 Buleandră M. Ion (n.03.09.1913 - d.10.05.1998). 
Absolvent al Scoalei de cântăreți bisericeşti „Neagu Ionescu”. A 
profesat intre anii:1931-1975. 

 Staicu Mirea - n.1908 – d.1992. 
 

  
Buleandră M. Ion Staicu Mirea 
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Epitropii de seamă ai Parohiei ,,Buna Vestire” Săgeata  de la 
începuturi până în prezent : Mandache  Albu; Burlacu Stelian; 
Stancu Dumitru; Ispas V. Nicolae 
 
b.- PERSONALITĂȚILE BISERICII „BUNA VESTIRE” - 

P.C. Pr. Nicolae EFRIMESCU 

 

Născut: 12. Septembrie. 1856, 
Decedat: 09. Ianuarie. 1945. 
Studii: 1872-1876, Seminarul  
Teologic Buzău, cursul de gradul întâi. 
Ocupații: A desfășurat activitate de 
învățător, preot și cumulat (preot și 
învățător). A păstorit pe credincioșii 
satului Săgeata timp de 52 de ani. Prin 
recomandarea  
Revizorului școlar din județul Buzău,  

cu adresa nr. 9602, din 12 oct 1876, este numit învățător de gradul 
al  2-lea în comună Șartânga județul Buzău iar la 12 octombrie 
1882, prin adresa nr. 655 a Primăriei Șartânga este transferat 
învățător la Școală din comună Săgeata. Este hirotonit preot pentru 
Parohia Săgeata, cu hramul „Buna Vestire” în data de  12 februarie 
1893, rămânând și învățător, astfel prin adresa nr. 13819 a 
Ministerul Cultelor și Instrucțiunii Publice-Direcția Învățământ 
Primar și Normal, primește titlul de „Învățător DEFINITIV”. Din lipsa 
unui spațiu pentru desfășurarea învățământului, cursurile la acea 
vreme se desfășurau în câte o cameră pusă la dispoziție de anumiți 
țărani sau de Primărie. După multiple stăruințe pe lângă autoritățile 
vremii, ale învățătorului și preotului Nicolae Efrimescu, în vara 
anului 1893 este construit, la Săgeata, primul local de școală, cu 
două clase și o cancelarie. Funcționează că învățător până în anul 
1925 când se pensionează, iar ca preot până în anul 1945. ianuarie. 
09, când a decedat. 

Drept recunoștință pentru activitatea desfășurată ca 
învățător al satului și pentru demersurile făcute către autoritățile 
locale și centrale pentru construcția primului local de școală la 
Săgeata, în anul………………………., Școala cu Clasele I-VIII Săgeata 
primește titulatura de Școală cu Clasele I-VIII- „Nicolae Efrimescu”, 
loc. Săgeata, județul Buzău. 
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P.C. Pr. Constantin EFRIMESCU 
 

 

      Născut: 06.06.1903, 
Părinţi: Pr. Nicolae Efrimescu si 
Lixandra, fiica preotului  Ioan 
(menționat în pisania bisericii ca paroh 
la  Săgeata). 
Căsătorit: cu Safta Scârlet în1925, 
Studii: -1924 – Seminarul Central din 
București, 
- Hirotonit ca preot la Biserica cu 
hramul „Buna Vestire” din Săgeata,  
Funcții: Preot la „Buna Vestire” timp de 
51 de ani. 

  
Realizări, greutăți: 

 „- O permanentă activitate, pe plan național, cu caracter 
cultural; 

 A făcut parte din Comitetul pentru ridicarea Monumentului 
Eroilor Primului Război Mondial, din Săgeata – în memoria eroilor 
căzuți la datorie pentru țară. În acel Comitet a fost în calitate de 
secretar; 

 A fost opozant al organizației legionare din comună, 
organizație care era condusă de învățătoarea Lăzărescu (născută 
Popovici); 

 Începând cu anul 1945, fiind trecut cu starea materială de  
chiabur, preotul Efrimescu N. Constantin a parcurs o perioadă grea 
din viață. 

 Odată cu înființarea organizației PCR, condusă de Ion 
Stanciu, fiu al satului, a avut mult de suferit, atât el cât și familia 
sa, mergându-se până la eliminarea din activitatea de preot, 
arestarea sa de către comuniști, în Buzău, cu confiscarea căruței și 
cailor. 

 În ziua de 25 mai 1945, în săptămâna patimilor, îi moare, în 
mod suspect, fiul Ionel (în vârstă de 14 ani), existând bănuieli că a 
fost omorât; După multe încercări grele și fiind bolnav, se stinge din 
viață  

 La 25 martie 1991, la vârsta de 88 de ani.” (Din amintiril 
fiului său Costel Efrimescu). 
 
 „Credința adevărată crede incredibilul, vede invizibilul și 
poate imposibilul.”  „Faptele din credinţă intăresc credinţa. Credinţa 
produce fapte.” [Lev Tolstoi] 
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P.C. Pr. Florin STANCIU 

 

Născut: 
- 05.09.1951. 

În localitatea Șieu, jud. Maramureș, 
Părinții: 

- Eliza Stanciu - casnică și 
- Emil Stanciu – preot; 

Soția: Maria Stanciu – învățătoare, 
Copii: 

- Luiza-Florentina Petrov – 
profesor de muzică, 

- Liliana-Magdalena Țurcanu, 
profesor de muzică 

Studii:  
 1966 – 1970 – Liceul Teoretic Pătârlagele; 
 1971 – 1976 – Institutul Teologic Sibiu. 

Ocupații, funcții: 
 1976 – 2018 – Preot paroh la Parohia Săgeata. 

 
Realizări deosebite:  

 Activitate de pastor misionar și administrativ – ICONOM 
STAVROFOR; 

 Construcția bisericii noi din satul Bordușani; 
 Restaurarea Bisericii „Buna Vestire” din Săgeata. 
„Parohia Săgeata a avut și are în componența sa credincioși 

atașați de biserică și de valorile neamului nostru, iubitori de glie și 
de neam.” (PC Pr. Florin Stanciu) 

 
ALȚI PREOȚI DE SEAMĂ AI COMUNEI SĂGEATA 

 
Pr. Florea Manole:  
„Popa Florea” era de fel din Banița. 
A slujit în Săgeata și Bordușani. La Biserica din Săgeata a funcționat 
ca paroh împreună cu preotul Constantin Efrimescu și mai apoi cu 
preotul Florin Stanciu. Câtă vreme parohia avea o singură biserică 
pentru două sate, au fost doi preoți care-și împărțeau satele astfel:  
 Popa Florea  avea în păstorire locuitorii din Săgeata de Sus și 
pe cei de pe o parte a șoselei din Bordușani, 
 Popa Costică avea în păstorire locuitorii din Săgeata de Jos și 
pe cei de pe cealaltă parte a șoselei din Bordușani. 
Pr. Florea Toma. A fost tatăl profesorului Marius Toma 
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c.- PAROHIA SĂGEATA 
„Lăcașul de cult face parte din categoria celor cu vechime  

apreciabilă, de pe timpul lui Alexandru Ioan Cuza și a trebuit să facă 
față la numeroase cataclisme seismice, ceea ce i-au afecta, parțial, 
rezistența. Atât biserica, cât și clopotnița au fost zguduite la 
cutremurul din 1907, punându-se problema unor consolidări 
interioare și exterioare, în urma cărora a fost reabilitată și pictura, 
folosindu-se pictura în frescă. Lăcașul a primit, așadar, haină nouă, 
fiind resfințit în 1983.  

 Parohia reunește 300 de familii și 200 de credincioși 
individuali, deci un total de 800-1.000 de enoriași. 

 Consiliul Parohial îl avea ca epitrop în 2009, pe Dumitru  
Stancu, iar ca membri pe: Nicolae Șerban, Oprea Lupașcu, 
Alexandru Mirea, Constantin Anton, Biță Apostol și Dumitru Dincă. 

 „La cutremurul din 1977 – menționează părintele paroh Florin 
Stanciu, în 2009 – clopotnița a fost afectată în structura de 
rezistență, fiind necesară demolarea. Adversitatea comunistă față 
de religie și lăcașurile de cult, n-a permis construcția acesteia, 
anulându-se autorizația respectivă. Abia în 1990, a fost repus 
obiectivul pe tapet, construcția fiind finalizată în doar 4 luni. Pictura 
bisericii n-a fost de calitate, fiind nevoiți să renunțăm la ea anul 
trecut. În prezent suntem în plin șantier, pictura fiind refăcută cam 
70%. Proiectul respectiv a fost adjudecat de pictorul Mircea 
Stratulat, din Adjud. În cadrul administrație bisericii am acordat 
aceeași atenție și cimitirelor. Parohia are 2 cimitire, ambele 
împrejmuite și întreținute corespunzător. Enoriașii au o atitudine 
plină de înțelegere față de biserică și religie, față de credința în 
Dumnezeu. În fiecare duminică, dar și la slujbele ocazionate de 
sărbătorile de mai mică importanță lăcașul bisericii primește cca 
100 de enoriași, din toate categoriile de vârstă: elevi, adolescenți, 
….bătrâni, iar la Denii biserica devine neîncăpătoare….. Predau la 
școala de centru, la clasele I-VIII, ore de religie. Fac slujbe de 
vecernie în ajunul sărbătorilor, iar în conformitate cu recomandările 
Sfântului Sinod, organizez în fiecare sâmbătă, acțiuni de catehizare, 
frecventate cu regularitate de 10 copii.                            
Din păcate populația școlară este în total declin. Biserica 
adăpostește câteva obiecte de patrimoniu, dintre care amintesc: 
icoanele praznicale; icoana Maicii Domnului, de la Iconostas; un 
potir de argint; o linguriță de împărtășanie. 
 Prin 1986, toți preoții din jur erau în vârstă, punându-se 
problema pensionării lor, ori chiar a decesului. În aceste condiții, 
Episcopia m-a obligat să suplinesc în parohiile respective. Așa am 
slujit un an la Găvănești, 18 ani la Banița și 13 ani la Bordușani. În 
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plus, i-am sprijinit pe tinerii care au fost hirotonisiți la parohiile din 
comuna Săgeata. 
 Ca părinte spiritual al comunității, mă preocup și de latura 
socială a oamenilor. Astfel, de fiecare dată când într-o familie, un 
sat ori o zonă mai mare, apare câte un cataclism sau dezastru, 
împreună cu enoriașii organizăm o colectă de bani ori produse, spre 
a le veni în sprijin celor căzuți în năpastă. În aceste zile (început de 
august 2009, n.a.) strângem o colectă pentru Mânăstirea Lepșa, din 
județul Vrancea, unde câteva măicuțe construiesc o biserică 
monumentală. Onorez astfel cererea formulată de acestea printr-o 
scrisoare. Le trimitem cereale. Până astăzi am strâns 16 tone de 
grâu. Urmează să le trimitem la destinatar cu mijloace de transport 
asigurate de ing. Pavel Tănase și de Episcopie. 
 Îmi exprim regretul că multe din valorile tradiționale ale 
satului românesc dispar, odată cu cei în vârstă. Mă refer la tradiții, 
folclor. Primele care dispar după orizontul așa-zisei modernizări 
sunt tradițiile de nuntă, precum și cele care făceau farmecul 
sărbătorilor de iarnă.  
 Se menține , în schimb, importanța botezului, care se 
desfășoară sub zodia aceluiași ceremonial din secolele XIX și XX.″ 
(Extras din „În căutarea unei noi șanse″ - Săgeata, de Victor 
Andreica și Florentin-Stelian Albu) 

„În ceea ce priveşte religia, se înțelege că eram creștini 
ortodocși. Bătrânii satului ţineau, cel puţin, în privinţa posturilor, 
calendarul Iulian. Lasă că bunica mea ţinea posturile şi cu noi. Când 
noi sărbătoream Crăciunul, dumneaei sărbătorea Anul Nou Era 
destul de dificil. La începutul postului se urca în pod vesela în care 
se pregăteau mâncărurile de dulce (de frupt) şi se coborau cele care 
erau folosite pentru mâncărurile de post.” (Prof. Constanța Albu) 
 

  
Sfânta masă Icoană murală - NAȘTEREA 
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Bolta Sfântului Altar Sfinții Ierarhi 

 

  
Catapeteasma Sfânta Masă 

 

 
Pisania – Pictura în frescă 2008-2011 

 
Pisania – Zidirea capelei și casei praznicale 
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Donatorii bisericii 

 

  
Maica  Domnului și Pruncul Iisus Cruce de închinare 
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Intrarea în casa praznicală Casa praznicală 

 

  
P.C. Pr. Florin Stanciu la slujba Moșilor de 

Vară 
Slujitorii bisericii, împreună cu 

membrii consiliului parohial 
 

Sfințirea bisericii din parohia Săgeata – 04.10.2015 
 

Iată cum a fost reflectat de presa bisericească evenimentul 
anului din comuna Săgeata: 

Biserica Parohiei buzoiene Săgeata a fost sfințită duminică, 4 
octombrie 2015. Slujba de târnosire a locașului de cult cu hramul 
„Buna Vestire‟ a fost oficiată de Înalt preasfințitul Părinte Ciprian, 
Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei.  
 

  
 
În continuare, ierarhul, împreună cu un sobor de preoți și 

diaconi, a săvârșit Sfânta Liturghie, precum și un parastas pentru 
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ctitorii și slujitorii bisericii, trecuți la cele veșnice. În aceeași zi,   
Înalt preasfințitul Părinte Arhiepiscop Ciprian a binecuvântat și noua 
casă praznicală a parohiei, ridicată lângă biserică. 

 
"Arhiereul nu este ca să se mândrească, ci ca să fie el chipul 

smereniei lui Hristos care a spălat picioarele apostolilor, le-a sărutat 
și a murit pe cruce." Părintele Dumitru Zamisnicu  1910 - 1974 
 

2.- SLUJIREA PAROHIEI „BUNA VESTIRE”  
SĂGEATA - 2019 

 

P.C. Pr. Iulian ADĂSCĂLIȚEI 

 

Născut: 
- 06.07. 1982, la Brașov, 

Părinţii:  
- Iulian Adăscăliței,  
- Veronica Adăscăliței, 

Soția:  
- Nicoleta -Claudia Adăscăliței, - 

profesor  de Religie; 
Copii:  

- Maria – 12 ani – elevă, 
- Sofia – 4 ani, - grădiniţă. 
- Efrem – nou născut 

Studii:  
 1992 – 1996 – Școala Generală – Colegiul „Mihai Viteazu” 

din Sfântu Gheorghe, jud. Covasna; 
 1996 – 2000 – Liceul Economic din Sfântu Gheorghe; 
 2000 – 2004 – Facultatea de Teologie Ortodoxă, din 

București; 
 2005 – 2006 - Studii de master la FTOB, „Exegeză și 

ermeneutică” (nefinalizate); 
Ocupații, funcţii:  

 2004 – 2005 – Profesor de Religie, la Colegiul „Mihai 
Viteazul”, din Sfântu Gheorghe; 

 15. octombrie. 2005 – Hirotonit diacon, de IPS Epifanie 
Norocel, în satul Rușețu, comuna Rușețu, judeţul Buzău; 

 16. octombrie. 2005 – Hirotonit preot la Catedrala veche a 
Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei; 

 01. noiembrie. 2005 – Instalat ca Preot la Parohia Tisăul de 
Jos, satul Holer, com. Tisău, jud. Buzău;  
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 martie. 2017 – septembrie. 2018 – casier- magazioner, la 
Protoieria Buzău I, Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei; 

 19. octombrie. 2018 – Transferat la Parohia Săgeata, sat  
Săgeata, comuna Săgeata, judeţul Buzău. 
Realizări: 

 Participare la TRINITAS Tv, la emisiunea „Biserica azi” cu 
tema: „Jertfă și dăruire”, moderată de Pr. Nicolae Dima (pe atunci 
……… 

CONSILIUL PAROHIAL 
 

    
Ispas V. N.- 

Epitrop 
Șerban I. 
Nicolae 

Mirea A. Vasile Anton C. 
Gheorghe 

    
Stancu D. Petre Dinu I. Nicolae Mircea C. Mihai Burlacu C. C. 

    
Apostol A. Biță  Radu R. D-tru Manole N. Vasile Duță Gh. Mircea 

 
 „A crede în Hristos înseamnă astăzi a te simți responsabil în 

toate, pentru toate şi pentru toţi, înseamnă a fi gata de a 
„mărturisi”, în orice împrejurări, “pentru adevăr”, arătând lumii prin 
aceasta că ai înţeles cu adevărat de ce S-a întrupat Fiul lui 
Dumnezeu pentru noi: anume, pentru a face cu putință ca firea 
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noastră umană, cea căzută şi pătimașă, să iasă de sub puterea 
păcatului şi a morţii, primind ca dar al iubirii dumnezeiești 
preschimbarea ei, prin harul divin cel necreat, şi învrednicirea ei de 
Împărăția Cerurilor.” Patriarhul Teoctist 
 

C.- BISERICA SATULUI GĂVĂNEȘTI 
 
 

 
Biserica Sf. Nicolae (1844) 

 
1.- ISTORIC 

 

            „Biserica parohiei Sfântul Nicolae din localitatea Găvănești 
este cel mai vechi lăcaș de cult atestat documentar, existent și 
astăzi pe teritoriul comunei Săgeata. Acest lucru se datorează în 
primul rând faptului că întreg satul Găvănești era la jumătatea 
secolului al XIX-lea una dintre moșiile Episcopiei Buzăului. Ea avea 
atunci mai multe „metohuri”, dintre care părintele Marin Dumitrescu 
le enumera pe cele pe care le cunoștea de dinaintea secularizării 
averilor bisericești instituite de domnitorul Alexandru-Ioan Cuza7. 

 
7 „Episcopia Buzăului a avut mai multe metohuri: Adâncata, Alunișul, Berca, Cheia 
(Prahova), Cislău, Cozieni, Găvanele, Găvănești, Merei, Pârscov, Pinu, Proșca, 
Săseni, Sf. Dumitru (București), Sf. Nicolae (Focșani) și Vintilă-Vodă, ale căror 
averi, împreună cu ceea ce era propriu episcopiei, se administra de episcopie, din 
care: după secularizare, episcopia a încetat de a mai avea metohuri.” – Pr. Marin 
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Găvănești era între toate acestea, singura în plină zonă de câmpie 
și la est de târgul Buzăului. 
  Prima atestare documentară este legată de faptul că moșia 
respectivă, cu terenurile sale propice agriculturii au fost dăruite 
Episcopiei de însuși marele voievod Mihai Viteazul, la anul 1597. 
Lucrul acesta este specificat în pisania bisericii8, dar și în 
documentele domnești în care se arată că Mihai Viteazul a cumpărat 
de la anumiți cneji locali satele Găvăneștii de jos și Găvăneștii de 
sus, le-a dăruit „preasfințitului părinte arhiepiscop chir Luca al 
Buzăului, ca să fie sfintei și dumnezeieștii Episcopii”9  

În anul 1634, „oamenii sfintei episcupii de la Găvănești” erau 
menționați într-un hrisov al domnului Matei Basarab, pentru ca 
acestora să nu li se mai ia „galbenul de fum” și „birul 
moldovenesc”10, iar această stare se pare că s-a perpetuat de-a 
lungul veacurilor, soarta satului fiind legată de cea a Episcopiei 
Buzăului, până la secularizare. 

La începutul secolului al XIX-lea, satul se afla în apropiere de 
Cilibia, având vreo 30 de case, situate în vale, pe unde acum e 
matca râului Buzău. Episcopul Constantin Grecul de Ianina (1793-
1819) a mutat satul unde se află astăzi, pe moșia episcopiei, făcând 
locuitorilor și o mică biserică de lemn, care s-a ruinat în curând din 
cauza invaziilor. Referința imediată pentru aceste invazii este 
bineînțeles același război ruso-turc dintre anii 1806-1812, cel care 
a devastate de asemenea și localitățile Săgeata și Beilic. Biserica 
măreață existentă astăzi a fost clădită de episcopul Chesarie al 
Buzăului în 1844. 

 Episcopul Chesarie a impulsionat semnificativ dezvoltarea 
satului Găvănești, acordând facilități țăranilor care se stabileau pe 
moșia episcopiei aflată acolo.11  În fapt, episcopul Chesarie 

 
DUMITRESCU, Istoricul a 40 de biserici din România, vol. 4, Stabiliment de Arte 
Grafice „Energia”, București, 1915, p.14 
8 Textul Pisaniei se găsește reprodus în lucrarea lui Basil IORGULESCU, Dicționar 
geografic, statistic, economic și istoric al județului Buzeu, Stabilimentul Grafic I.V. 
Socecu, București, 1892, pp.237-239 – Pisania bisericii apare și în dedicația de la 
începutul cărții, adresată regelui Carol I de către autor. 
9 ***, Documenta Romaniae Historica, colecția B Țara Românească, vol. XI (1593-
1600)  – Domnia lui Mihai Viteazul, Editura Academiei Republicii Socialiste 
România, București, 1975, pp. 289-290. 
10 ***, Documenta Romaniae Historica, colecția B – Țara Românească, vol. XXIV, 
pp.416-417. 
11 George Ioan LAHOVARI, Marele Dicționar Geografic al Romîniei, vol.3, Stab. 
grafic J. V. Socecu, București, 1900, p. 493. 
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Căpățână a fost cel mai important arhipăstor al Buzăului din 
întreaga istorie. 

Episcopul Chesarie s-a născut cu numele de Constantin 
Căpățână la 1784 în București. A fost ales episcop al Buzăului la 5 
aprilie 1825, după retragerea episcopului Gherasim (1819-1824), 
păstorind aici până la moartea sa, la 30 noiembrie 1846. El s-a 
remarcat în primul rând prin realizări de ordin cultural: a reînființat 
tipografia în care au văzut lumina aproape 60 de cărți, toate editate 
sub supravegherea sa directă. Pe lângă cărțile de slujbă necesare, 
au mai fost editate cărți de învățătură, manuale școlare, lucrări 
laice, cuvântări și periodice. Cele mai importante au fost: „Cazaniile 
la Duminicile de peste an, la praznicele împărățești și la sfinții mari” 
(1834), „Chiriaco-dromionul la Evanghelii al lui Nichifor Theotochis” 
(1839), „Sfânta Scriptură pe scurt” cu un mare „Catehism” traduse 
din grecește de Eufrosin Poteca (1836), „Carte foarte folositoare de 
suflet” (1839), „Cinci cuvinte ale Sfântului Grigorie de Nisa” (1838), 
„Meditații religioase” traduse de profesorul Gavriil Munteanu (2 vol., 
1839-1840), „Tălmăcirea la cei 150 de psalmi”, de Teodoret al 
Cirului (1840), „Apele metalice ale Rumâniei Mari”, de dr. Stefan 
Episcopescu, „Teatron politicon”, tradusă din grecește de Grigorie 
Pleșoianu (3 vol.), „Abecedar românesc”, „Abecedar religios” iar sub 
îndrumarea sa a apărut la Buzău Vestitorul Bisericesc” (1839 – 
1840), prima foaie bisericească de la noi. Realizările sale cele mai 
notabile, de pionierat, au fost în domeniul educațional, deoarece 
a  înființat Seminarul teologic din Buzău (1836) – prima școală 
medie din oraș, care-i va purta apoi numele, primul director fiind 
Gavriil Munteanu. De asemenea, a mai înființat pe lângă Episcopie, 
o școală de cântăreți, una de zugravi-iconari, condusă de Nicolae 
Teodorescu, precum și o școală de sculptură. A trimis la studii în 
Italia pe Gheorghe Tattarescu, viitorul pictor și pe alți doi tineri la 
studii teologice în Grecia12. Pentru toate instituțiile pe care le-a 
înființat, a asigurat și clădiri de funcționare. A construit clădirea 
seminarului și clădirea pentru tipografie, a reconstruit reședința 
episcopală și a ridicat din temelii bisericile: Vintilă-Vodă, Ciolanul, 
Rătești, Pârscovul, Cislăul, Găvănești, Cozieni, Fundătura și Săseni. 
Multe dintre acestea existau și dinainte, însă erau complet distruse. 
Tot la fel, a rezidit schitul Cheia din județul Prahova și mai multe 

 
12 Pr. Mircea PĂCURARIU, Dicţionarul Teologilor Români, Editura Univers 
Enciclopedic, București, 1996, accesat  online 
pe: http://biserica.org/WhosWho/DTR/C/ChesarieDeBuzau.html, la 08.04.2014, 
18:50. 
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altele din județul Râmnicul-Sărat.13 Rolul său a fost unul cheie în 
evenimentele ce s-au produs în Țara Românească, atât la Revoluția 
din 1848, cât și la Unirea Principatelor, atunci când l-a primit pe 
Alexandru Ioan-Cuza la reședință, când acesta se îndrepta spre 
București la alegerea sa ca domn. 
 Biserica satului Găvănești este o ctitorie arhierească, de 
mărime și importanță foarte mare de-a lungul timpului, pentru 
întreaga zonă a județului Buzău. Basil Iorgulescu o descrie în felul 
următor: „biserică însemnată, ridicată pe malul stâng al râului 
Buzău, deasupra unei movile, de episcopul Chesarie,  în anul 1844, 
în locul unei alteia de lemn, ce o făcuse episcopul Constantie”14. 
Tocmai faptul că satul a fost mutat de-a lungul vremurilor tot mai 
departe de albia râului, a făcut ca astăzi, biserica aceasta să fie 
situată exact la marginea satului, foarte aproape de malul râului, 
care amenință încă de la început cu eroziunea și punerea în pericol 
a bisericii. Acest lucru a fost afirmat și atunci de Basil Iorgulescu15. 

Pisania bisericii din Găvănești este una aparte, datorită 
faptului că are o încărcătură emoțională puternică. Sfântul locaș 
este personificat și se autodescrie, prezentând hramul, istoria 
locului, faptul că a trecut prin numeroase perioade grele, că în el se 
roagă creștinul roman al acelor zile și că așteaptă un viitor luminos, 
întocmai ca în vremea lui Mihai Viteazul – poate anticipând faptul 
că va mai apărea un conducător numit Mihai în istoria noastră în 
secolul al XX-lea. Texul pisaniei apare și în dedicația de la începutul 
cărții lui Basil Iorgulescu în care descrie județul Buzău, dedicație 
adresată regelui Carol I: „Locaș Dumnezeiesc sunt, afierosit marelui 
ierarh Nicolae și mă înalț pe un pământ dulce, pe care l-a dăruit 
Sfintei Episcopii Buzău, marele Mihai, viteazul creștinătății, la anul 
1598. Mult timp am fost prădat și pustiit de păgânătate și stropit de 
lacrimile creștinului căzut. Din ruine m-a înălțat prea sfinția sa 
Chesarie Episcopul, la anul 1844; iar râvnitorul econom Filotei, m-
a săvârșit la anul 1847, Decembrie 6. Astăzi auzi ruga umilită a 
creștinului roman; fie ca mâine să serbez triumful eroului român 
sub un alt Mihai.”16  

Hramul bisericii și numele parohiei a fost ales Sfântul Ierarh 
Nicolae al Mirelor Lichiei, ce se sărbătorește la 6 decembrie. 

 
13 Pr. Marin DUMITRESCU, Istoricul a 40 de biserici…,p.20 
14 Basil IORGULESCU, Dicționar geografic…,pp.237-238. 
15 „Totuși această frumoasă biserică e amenințată a fi luată de undele râului Buzău, 
care a mâncat malul până în apropiere de dânsa.” – Basil IORGULESCU, Dicționar 
geografic…,p.238. 
 
16 Basil IORGULESCU, Dicționar geografic…,p.238. 
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Locuitorii satului au avut întotdeauna o evlavie la acest sfânt ierarh, 
poate chiar ținând cont că tot un ierarh a fost și acela care a 
construit biserica, sau de strânsa legătură a fost de-a lungul 
vremurilor între sat și Episcopia Buzăului. Tot  „Sf. Nicolae” se 
numea și banca populară a comunei Găvănești. 

Arhitectura bisericii este în plan triconc, cu abside foarte largi 
și egale ca mărime. Are trei turle în secțiune octogonale, cele două 
de de-asupra pronaosului sunt foarte înalte și apropiate între ele, 
iar cea mare de deasupra naosului are la bază un postament și patru 
ferestre . Toate cele trei turle sunt învelite complet în tablă. 

Clopotnița este și ea la fel de veche, înaltă, cu primul nivel 
zidit și al doilea din lemn. Acoperișul ei este piramidal și acoperit cu 
tablă. La sfârșitul secolului al XIX-lea, „biserica însemnată” a satului 
Găvănești  avea 2 preoți și 2 cântăreți și este foarte probabil ca 
acest lăcaș, dată fiind populația comunei de peste 1000 de locuitori 
la acea vreme, să fi avut de la început 2 preoți. Însă, deja de la 
începutul secolului următor s-a renunțat la cel de-al doilea post, 
deoarece, deja în „Lista definitivă de preoți și diaconi din întreaga 
țară care constituie Colegiul Electoral pentru alegerea 
reprezentanților Clerului mirean în Consistoriul Superior Bisericesc 
pe anul 1915” se amintește numele unui singur preot – parohul 
bisericii Sf. Nicolae din Găvănești. Acela se numea Theodor 
Ștefan17. Următorul paroh atestat, va fi preotul Stănescu Ioachim, 
care la anul 1925 era și învățător la școala din sat18. Un alt preot 
însemnat al satului, dar care a slujit în ultimii ani la Găvănești a fost 
părintele Mirea Mănel. Însăși biserica, împreună cu clopotnița și 
zidul de incintă sunt monumente ale județului Buzău, dată fiind 
vechimea și importanța din trecut, care după cum am văzut, 
reușesc să plaseze satul Găvănești în Evul Mediu. Tocmai legătura 
satului cu Biserica românească, reprezentată de Episcopia de la 
Buzău, i-au adus atât o biserică măreață, cât și o recunoaștere a 
acesteia ca monument istoric. Cimitirul comunei se află încă în 
curtea Bisericii, în primul rând din cauza faptului că însăși biserica 
se situează la periferia satului, foarte aproape de malul râului 
Buzău.″ (De pe site-ul comunei Săgeata) 

 
17 ***, „ Lista definitivă de preoți și diaconi din întreaga țară cari constituesc Colegiul 
Electoral pentru alegerea reprezentanților Clerului mirean în Consistoriul Superior 
Bisericesc pe anul 1915” în revista B.O.R. , XXXIX (1915), 1 apr.1915, p.16. 
18 ***, Anuarul „Socec” al României-Mari, p. 124. 
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2.- CREDINȚA ȘI AȘEZĂMINTELE BISERICEȘTI 
 

„Monografia Prefecturii din 1943, menționează că  
în 1937, biserica din Găvănești nu avea desăvârșită restaurarea. 
S-au făcut reparații în valoare de 10.000 de lei, între 1934-1937, 
sumă primită de la județ. 

 În aceeași perioadă au fost reparate bisericile din Săgeata și 
din Beilic, construindu-se o alta nouă în Săgeata, asigurându-i-se și 
o clopotniță. Pentru aceste investiții județul a asigurat suma de 
43.000 de lei, iar contribuțiile locale au fost de 70.630 de lei.  

 În exercițiul financiar 1903-1904, Găvăneștii era în Plasa 
Câmpuri, iar bugetul bisericii parohiale de aici, cu hramul „Sfântul 
Nicolae″, avea următoarea alcătuire:  

- Venituri = 295 lei, 
- Cheltuieli = 155 lei, 
- Excedent = 145 lei. 

 Preot paroh era atunci C. Stănescu, iar un control efectuat 
din partea Episcopiei menționa, în procesul-verbal din 31 martie 
1903, următoarele:  „Biserica a avut cele necesare la serviciul divin. 
Locașul nu a avut nevoie de nici un fel de reparațiuni interne sau 
externe și se află în bună stare. La fel și cimitirul. La biserică sunt 
2 preoți, 2 cântăreți și un paracliser. Ei lucrează în armonie.″ 

 În 1904 s-a alcătuit, cu mare responsabilitate, „lista 
electorală cu toți enoriașii care au dreptul de alegător și de ales de 
a fi epitrop″ în parohia Găvănești, găsindu-se în această situație 
325 de cetățeni. 

 În 1943, anul alcătuirii monografiei lui Gheorghe Tudor, 
slujba religioasă era oficiată de un singur preot, care era vlăstarul 
câtorva generații de prelați bisericești, care au slujit cu deosebit 
devotament, printre fiii comunei. Educația religioasă începe în 
familie, apoi este preluată de dascăli, care își conduc, în corpore, 
clasele la biserică, spre a asista la slujbe. Tot ei au creat un curs 
supra-primar, precum și din absolvenții cursurilor, care dau o notă 
de prestanță ceremonialului religios.  

 Cimitirul se află în imediata vecinătate a bisericii, fiind 
despărțit de aceasta printr-un zid de piatră, ce împrejmuiește 
locașul ca o redută – este ținut în curățenie și bine administrat. 

 De-a lungul anilor preoții de pe razele comunelor Săgeata și 
Găvănești, au slujit cu o moralitate exemplară. Iată câțiva dintre 
preoți, reținuți în memoria contemporanilor, după 1943: Ioachim 
Stănescu, Constantin Popescu, Mihail Mircea, și Marian Grosaru 
(parohia Găvănești) 
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 Dumitru T. Alexandru, în cartea sa monografică din 
decembrie 1942, arată că: Episcopul Constantie (1793- 1819) a 
făcut o biserică de gard, în forma unui coșar. Văzând-o în stare 
jalnică, episcopul Chesarie, a hotărât să facă o biserică nouă și a 
început construcția actualului locaș de cult în 1844, când edificiul s-
a zidit numai la roșu. În 1845 s-a zidit clopotnița și s-a împrejmuit 
curtea. Un an mai târziu, în 1846, lucrarea a încetat întrucât 
episcopul Chesarie a trecut la cele cerești. Inițiativa sa a fost 
preluată de economul Filoteiu, care a terminat clădirea în 1847, 
sfințind-o de ziua Sfântului Nicolae – 6 decembrie. 
 

Construcția bisericii din Găvănești: 
În Găvăneşti există o biserică însemnată. După ce Episcopia 

Buzăului a decis strămutarea localităţii într-o poziţie mai bună, 
episcopul Constantie a luat iniţiativa construirii aici a unei biserici 
din lemn. Biserica nu a durat mult „datorită invaziilor”. În anul 1844, 
episcopul Chelasie a hotărât înălțarea unei alte biserici mult mai 
durabile pe locul celei vechi din lemn. Biserica a fost finalizată în 
anul 1847, devenind un lăcaş măreţ al timpului respectiv. Această 
biserică are o pisanie extrem de importantă care precizează: „Lăcaş 
Dumnezeiesc, afierosit marelui ierarh Nicolae şi mă înalț pe un 
pământ dulce, pe care l-a dăruit Sf. Episcopii Buzău, marele Mihai, 
viteazul creștinătății, la an. 1598. Mult timp au fost prădat şi pustiit 
de păgânătate şi stropit de lacrimile creștinismului căzut. Din ruine 
m-a înălţat Prea Sfinția Sa Chesarie Episcopul, la an. 1844, iar 
râvnitorul econom Filotei m-a săvârșit la anul 1847, decembrie 6. 
Astăzi auzi ruga umilă a românului creșțin: fie ca mâine să serbez 
triumful eroului român sub un alt Mihai” (Iorgulescu 1892: 238). 

- Temelia este din piatră, 
-  Zidăria este extrem de solidă, din cărămidă de bună 

calitate, 
- În 1866 s-a înlocuit acoperișul cu unul din tablă, 
- Tot în 1866 au fost pictați și cei patru evangheliști din turla 

mare, iar construcția a fost retencuită prin exterior, 
- Din păcate, acoperișul s-a deteriorat doar după 12 ani, 

astfel că în 1878, biserica a primit o altă învelitoare, de data asta 
din șindrilă, intrată și ea într-un proces rapid de degradare, în 1889 
fiind necesar un alt acoperiș, 

- Tot în 1889, turla mare a fost demolată, ocazie cu care s-
a făcut un nou acoperiș, din șindrilă, care a rezistat agenților externi 
până în 1907, când au fost necesare noi investiții. 
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Tablou pictat în frescă,  

cu ctitorul. 
Axionita 

 
- În 1937, toamna, acoperișul a fost înlocuit cu unul din  

tablă galvanizată.  
 Câțiva dintre preoții care au păstorit, cu multă evlavie, 

„turma″ de enoriași din Găvănești: Sandu, Toma, Săndulache, 
Constantin Stănescu (1866-1918), Teodor Ștefănescu (1918-
1923), Ioachim Stănescu (1923-1943), Constantin Popescu, Mihai 
Mirea și Marian Grosaru, iar în prezent George Zaharia. 
 
Pr. Mirea Mihail (Mănel) 
 Fiu al dascălului Mirea Staicu și tată al profesorului Mirea 
Emanuel. 
 A absolvit Facultatea de Teologie Ortodoxă, în anul 1964 și a 
lucrat ca profesor de Muzică la Școala Săgeata. 
 A susținut activitățile Căminului Cultural, înființând și 
conducând nemijlocit, vreme de mulți ani un cor renumit, în care 
cântau oamenii satului. Cu acest cor a participat la numeroase 
concursuri, unde a obținut aprecieri și premii lăudabile În cea de a 
doua parte a carierei a fost hirotonit preot la biserica din Găvănești.  
 Merită a fi apreciat în egală măsură ca profesor, ca dirijor  și  
ca preot, datorită vocii sale extraordinare, care dădea măreție 
slujbelor 
 
Preotul George Zaharia, venit să păstorească la această biserică 
în 2005, precizează că: 
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- La această biserică sunt înscrise 390 de familii, cu cca 
1.300 de credincioși, 

- Starea bisericii este bună, 
- Sunt sprijinit de un consiliu parohial activ, alcătuit din  
7 membri și 2 supleanți, aceștia fiind: Ion Dumitru, Ion 

Gheorghiaș, Ion Nistor, Ion Mihalache, Vasile, Nistor, Costache 
Mihalache și Ion Voinea. Paracliser este Marcel Lupu. 

- Duminica la slujbă vin doar 80-90 de cetățeni 
preponderent vârstnici, iar la sărbătorile importante de peste an, 
biserica devine neîncăpătoare, fiind frecventată de cca 180 de 
enoriași. 

- Sâmbăta, așa cum ne-au recomandat organele ierarhice 
superioare pe linie ecleziastică, realizez acțiuni de cateheză, în 
cadrul cărora încerc să-i inițiez pe elevi și pe tinerii care au absolvit 
clasele gimnaziale, în cunoașterea religiei și importanța acesteia în 
viața comunității. 

- Cu ocazia Sărbătoririi Nașterii Domnului Iisus Hristos, 
acord cadouri tuturor copiilor din sat, iar de Paște le ofer dulciuri. 

- În calitate de profesor de religie, continui activitatea 
de educație religioasă cu elevii în biserică, 

 Alte aspecte relevante, care amintesc de această sfântă 
donați făcută de domnitorul patriot, fostul ban al Craiovei, Mihai 
Viteazul: 

 Biserica are hramul Sfântul Nicolae, în 6 decembrie,  
când lăcașul de cult nu face față numărului de enoriași veniți să se 
reculeagă, 

 Cimitirul satului aflat în curtea bisericii, nu mai face 
față numărului de morți, astfel încât administrația locală trebuie să 
găsească o soluție pentru identificarea unui nou loc de cimitir. 

 Deși a căzut parțial, clopotnița se păstrează, totuși, în 
stare bună. 

 Zidul de incintă ce a căpătat dimensiune istorică prin 
vechimea sa, a fost răpus de vreme, păstrându-și doar 10% din 
forma sa inițială, 

 Pictura bisericii este relativ nouă, executată în 1944, 
prin contribuția bănească a enoriașilor, iar în 2004, a fost înlocuită 
tabla acoperișului, ocazie cu care s-a extins și pazia, investiție 
susținută de comunitatea locală. 

 În anul 2005 s-a cumpărat un policandru nou, proiect 
de sponsorizare susținut de colonelul pensionar Virgil Văsâie. 

 Cetățeanul Marin Dragu, pensionar, în vârstă de 86 
de ani, (în anul 2010), fost dascăl la Banița, în acea perioadă 
mergea la toate slujbele de la Biserica din Găvănești, oficiate de  
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preotul George Zaharia.  În iunie 2009, Marin Dragu mărturisea că: 
„Din păcate, ultimii ani au adus cu ei pierderea datinilor, obiceiurilor 
și tradițiilor, inclusiv ale celor cu caracter bisericesc. Se mai 
practică, în anii secetoși, procesiunea de ieșire în câmp cu icoane și 
prapori, la care participă, în medie, peste 100 de persoane, când ne 
rugăm pentru ca Dumnezeu să-Și întoarcă fața spre noi, păcătoșii, 
și să ne trimită ploaia cea dătătoare de viață, spre a astâmpăra 
setea plantelor pândite de pericolul compromiterii″.″ (Extras din „În 
căutarea unei noi șanse″ - Săgeata, de Victor Andreica și Florentin-
Stelian Albu) 
 
O prezentare a Bisericii „Sfântul Nicolae” din partea  
PC. Părinte Gheorghe Ion.  

În anul 1998 vine preot la această parohie preotul Grosaru 
Marian, preot cu deosebite calităţi, remarcat printr-o  bogată 
activitate pastorală misionară și gospodărească, reușind în cei 7 ani 
cât a păstorit aici să schimbe acoperișul bisericii și să cumpere o 
casă parohială. 
  Următorul preot care a păstorit la Găvănești a fost preotul 
George Zaharia, preot care a continuat munca înaintașilor săi, cu 
alese realizări în plan pastoral și administrativ gospodăresc. 

În anul 2013 vine paroh prin transfer de la parohia Cotu-Ciorii 
preotul Gheorghe Ion, care slujește și în prezent. 

  
Imagine cu biserica și clopotnița Biserica – vedere din față 

 
În ultima perioadă la parohia Găvăneşti s- au făcut 

următoarele: S-a schimbat tot mobilierul în biserică; S-au cumpărat 
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policandre și toate sfintele odoare, noi; S-a schimbat toată lemnăria 
la clopotniță și s-a zugrăvit  
partea de zid; Toată curtea bisericii și curtea cimitirului au un gard 
nou (în față, din zid, în prelungirea celui care este monument istoric, 
iar pe partea de sud din plase bordurate); S-a refăcut fațada 
bisericii; S-a mochetat toată biserica; La intrarea în curtea bisericii 
s-a ridicat un monument pentru eroi, 
 

 
Catapeteasma și iconostasele 

 
  În anul 2017, s-a cumpărat un teren în imediata apropiere a 
curții bisericii, unde s-a început ridicarea unui ansamblu casă 
praznicală și capelă mortuară. 

Sperăm în ajutorul Lui Dumnezeu să aducem la îndeplinire și 
alte dorințe și nevoi ale credincioșilor noștri. 
 

 „O credință mică te poate duce la Cer, dar o credință mare 
poate aduce Cerul la tine.” 
 „Fără credință, omul rămâne un simplu animal rațional care 
vine de nicăieri și se-ndreaptă către nicăieri.” [Petre Țuțea] 
 „Credinţa este născută din recunoştinţa. O minte 
recunoscătoare aşteaptă în permanentă lucruri bune, iar aşteptarea 
devine credinţă. Reacțiunea recunoştinţei asupra minții omului 
produce credinţa; şi fiecare val de mulțumiri şi recunoştinţa măresc 
credinţa.” [Wallace D. Wattles] 
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ICOANE DE PATRIMONIU 
 

  
Icoană cu Maica Domnului Icoană cu Mântuitorul 

Slujirea Bisericii 
Preoții Parohiei Găvăneşti: 

 Pr. Sandu 
 Pr. Toma 
 Pr. Vasile 
 Pr. Săndulache 
 Pr. Constantin Stănesu – 1866 - 1918 
 Pr. Teodor Ștefănescu – 1918 - 1923 
 Pr. Ioachim Stănescu – 1923 - 1943 
 Pr. Constantin Popescu - ? 
 Pr. Mihail Mirea – 1978 - 1998 
 Pr. Marian Grosaru – 1998 - 2005 
 Pr. George Zaharia – 2005 - 2012 
 Pr. Gheorghe Ion – 2013 - prezent 

Cântăreți: 
 Nicolae Stănescu 
 Ion Stănescu 
 Constantin D. Popescu 
 Mihalache Popescu 
 Ștefan Andreescu 
 Dragu D. Marin 
 Lupu Marcel 
 Radu Marius Ionuț 

Documente de Patrimoniu: 
La Parohia Gavanesti nu avem documente de patrimoniu și 

nici cărți de cult de patrimoniu 
Din Iconografia unor familii de creștini ortodocși: 

 Icoane la familia Păun 
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 Acte de botez și de cununie 
 Icoane în frescă: 

Pictură fiind din anul 1994 nu prezintă interes artistic. 
 

 
Pisania de la 1847 –  

Îscrisul de pe această Pisanie este prezentat mai sus, la Istoric 
 

 
Pisania de la 1994 

   
„Întrucât cutremurul din 1977 a zdruncinat puternic și această 
biserica, s-au făcut lucrări de consolidare și reparații capitale. De 
asemenea s-a acoperit din nou clopotniță cu tablă galvanizată, iar 
acoperișul bisericii s-a reparat și vopsit din nou. Pictura s-a executat 
în anii 1993-1994, de către pictorii Liliana și Jenica Enache din 
Buzău, prin strădania Consiliului Parohial, cântăreț Dragu Marin, 
înv. Alexe Octavian, Neagu L. Nicolae și a preotului suplinitor, Florin 
Stanciu, de la parohia Săgeata, prin contribuția enoriașilor, preot 
slujitor fiind Mihail Mirea. Toate aceste lucrări s-au executat cu 
binecuvântarea și îndemnul Prea Sfințitului Episcop Epifanie 
Norocel,    al     Eparhiei     Buzăului 
.  Resfinţirea a avut loc la 6 decembrie 1994 și a fost oficiată de 
către Întâistătătorul Eparhiei Buzăului, P.S. Episcop Epifanie, 
înconjurat de un ales sobor de slujitori. Pomenește Doamne pe toți 
ctitorii, binefăcătorii și ostenitorii acestui sfânt locaș! 
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 Lista cu cei mai atașați credincioși și contribuitori din istoria 
bisericii, 
 „În lista de contribuitori, din istoria bisericii, nu se evidențiază 
în mod excepțional vreo persoană. Astăzi, în schimb, avem tot 
sprijinul domnului Sorin Tănase, primar al comunei Săgeata, care, 
atât personal cât și ca edil al comunei, ne este alături atât cu sfaturi 
cât și cu ajutoare materiale, în tot ceea ce facem la biserică. 
Menționez că am început ridicarea unui ansamblu casă praznicală și 
capelă, cu ajutorul excepțional al domnului primar. De asemenea, 
alături ne-a fost și domnul inginer Pavel Tănase, care a donat 
parohiei o centrală termică și caloriferele pentru încălzire, precum 
și alte donații. ” (PC Pr. Ion Gheorghe) 

 

3.- SLUJIREA BISERICII „SF. NICOLAE” 
GĂVĂNEȘTI - 2019 

 

P.C. Pr. Ion GHEORGHE, 
 

 

Născut: 12.09.1971,  
În satul Stăncești, comuna Vadu Pașii, 
județul Buzău, 
Părinții:  
Tata, Radu – d. 1988, 
Mama, Maria,  83 de ani, 
Căsătorit: în 1993, cu Rafira Moise   
(casnică), absolventă a Facultății de 
Administrație Publică, Brașov, 
Copii:  
- Georgian, 24 ani, student la Facult. de 
Agronomie, București, 
- Nicolae, 18 ani, elev cls. a XI-a, la Liceul 
„Marghiloman”, Buzău. 

Studii: 
 1977- 1982, -  Școala Generală, clasele I-V, la școala din 

satul natal, Stănceşti, 
 1982-1985,  clasele VI-VIII, la Școală de Arte din Buzău, 
 1985-1988, clasele IX-XI,  la Liceul „Alex. Marghiloman”, 
 1988-1993 ,    Seminarul Teologic „Chesarie Episcopul”, din 

Buzău,  
 Facultatea de Teologie „Iustinian Patriarhul”, București, 

secția pastorală, absolvită în anul 1997, 
Ocupații, funcții: 

 1993 – Preoțit pe seama Parohiei Cotu-Ciorii, 
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 1993 – 2013, Preot la Parohia Cotu-Ciorii, 
 2013 – prezent, Preot la Parohia Găvănești, comuna Săgeata, 

în urma unui concurs.  
Grade profesionale: 

 Gradul II, obținut în anul 1999 
 Rang preoțesc – iconom, din anul 2015, 

 
CONSILIUL PAROHIAL 

 

    
Radu Marius - 

Ionuț - Cântăreț 
Neagu Ștefan 

Epitrop 
Popa Dănuț Dedu Mihai 

    
Chirnoagă Ion Miu Mihai Neagu Paul Manea Ion 

 
 Marin Mihai,  un om de seama al parohiei Găvănești a fost 
epitrop (2008-2015), un adevărat înțelept, care vine în ajutor cu 
experiența anilor când a fost iconomul bisericii, 
 
Credincioșii Parohiei buzoiene Găvănești au primit, 
duminică, 2 august 2015, vizita Arhipăstorului lor.  
 Alături de un sobor de preoți și diaconi, Înalt preasfințitul 
Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, a oficiat Sfânta 
Liturghie în biserica „Sfântul Ierarh Nicolae″ din localitate. În cadrul 
slujbei, ierarhul a hirotonit în treapta de preot pe diaconul Marius 
Florentin Nicolae, pe seama Parohiei Ogrăzile, Protopopiatul Buzău 
I, și în treapta de diacon pe tânărul teolog Laurențiu Rotaru. 
Răspunsurile la strană au fost date de Grupul psaltic misionar 
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„Sfântul Roman Melodul″. Cu acest prilej, Înalt preasfințitul Părinte 
Arhiepiscop Ciprian i-a acordat preotului paroh Ion Gheorghe 
distincția de iconom, în semn de apreciere pentru întreaga activitate 
pastoral-misionară și administrativă. 

„Trebuie să avem credință fermă și statornică. Să nu lăsăm 
niciodată loc îndoielii, când este vorba de credința în Dumnezeu, 
moștenită de la strămoșii noștri. Este suficient să ne gândim cu toții 
la câte jertfe s-au făcut, de-a lungul veacurilor, pentru ca dreapta 
credință să fie păstrată nealterată și transmisă copiilor și nepoților 
noștri, pentru că numai cel care împărtășește dreapta credință se 
simte împlinit duhovnicește, ca om, în această viață trecătoare, 
întrucât știe că are perspectiva veșniciei″, a spus Înalt preasfinția 
Sa, în cuvântul de învățătură. 

Biserica Parohiei „Sfântul Nicolae″ din satul Găvănești este 
cel mai vechi locaș de cult, atestat documentar, existent și astăzi 
pe teritoriul comunei Săgeata. Acest lucru se datorează, în primul 
rând, faptului că întregul sat era, la jumătatea secolului al XIX-lea, 
una din moșiile Episcopiei Buzăului. Locașul de rugăciune a fost 
ridicat în anul 1844 de episcopul Chesarie al Buzăului, pe un teren 
donat eparhiei, în 1598, de marele domnitor Mihai Viteazul. După 
cutremurul din 1977, s-au realizat ample lucrări de consolidare şi 
restaurare a bisericii. Actuala pictură în frescă datează din anii 1993 
– 1994. 

 
 

 „Conștientizarea valorii reale a persoanei umane presupune 
şi convingerea că drepturile fundamentale ale omului îşi au sursa 
supremă tot în învățătura Mântuitorului Iisus Hristos.” Patriarhul 
Teoctist 
 

„Cine nu are Biserica drept mamă, nu-L are nici pe Dumnezeu 
drept Tată şi în afara Bisericii nu există mântuire.” citat din Sfântul 
Ciprian al Cartagenei 
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D.- BISERICA SATULUI DÂMBROCA 
 

 
Biserica „Adormirea Maicii Domnului” 

     
Lăcașul de cult are câteva obiecte rare: un Evhologiu; un 

Octoih, cu binecuvântare, din 1912, a Mitropolitului Ardealului; 
două evanghelii din timpul regelui Ferdinand. 

Cimitirul satului vechi, mai păstrează o cruce din 1859, anul 
Micii Uniri din timpul principelui Alexandru Ioan Cuza, cioplită în 
cariera de piatră de la Ciuta – Măgura. 

Parohia are 400 de familii, totalizând 1100 de enoriași. 
 

1.- CREDINȚĂ ȘI AȘEZĂMINTELE BISERICEȘTI 
 
a.- PAROHIA DÂMBROCA 
„HRAMUL = Adormirea Maicii Domnului 

Construcția s-a făcut între anii 1928-1934 
 Locașul este realizat în stil brâncovenesc, de dimensiuni 

modeste, cu o singură turlă, având o capacitate de 200 de 
persoane. 

 Pictura este realizată numai în interior, în ulei, restaurată în 
mai multe rânduri, ultima dată cunoscând efectul benefic al 
penelului în 1996, autor fiind preotul Petre Brașoveanu, din Buzău. 
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 Lăcașul de cult are câteva obiecte rare, printre care: un 
Evhologiu; un Octoih, cu binecuvântarea din 1912, a Mitropolitului 
Ardealului; și 2 Evanghelii din timpul regelui Ferdinand.   

 Cimitirul vechi al satului mai păstrează o cruce din 1859, anul 
Micii Uniri, din timpul principelui Alexandru Ioan Cuza, cioplită în 
cariera de piatră de la Ciuta-Măgura,  

 Parohia are 400 de familii, cu 1.100 de enoriași. 
 Preotul satului din anul 2012, Dragoș Ștefăniță Bădescu, 

arată că: „primul preot care a inaugurat parohia a fost bunicul meu 
și, evenimentul se petrecea în 1964. Clopotnița a fost zidită în 1971 
și reabilitată în câteva rânduri, cu fonduri de la enoriași. Cimitirul 
vechi a devenit neîncăpător, motiv pentru care s-a deschis un cimitir 
nou la marginea satului înspre Bordușani. 

 Consiliul Parohial era compus în 2009, din: Ștefan Bârsan, 
Gheorghe Catrinoiu, Gheorghe V. Radu, Gheorghe Ghiță, Gheorghe 
Stănilă, Ion Victor, Gheorghe Oprea. 

 Se reculeg, prin rugă, la biserică, în medie 100 de credincioși, 
iar în săptămâna mare vine aproape tot satul. Vin și copiii, ca 
urmare a faptului că predau religia la școală și conduc cursuri de 
catehizare, onorate de câteva zeci de elevi.  

 Tradițiile și obiceiurile, care derivă din atașamentul pentru 
cult nu se pierd, dar tradițiile populare legate de sărbători le mai 
practică doar bătrânii. 
    Cel mai bine păstrat este cultul morților, iar în verile secetoase 
ieșim, cu alai impunător în câmp, cu prapori, în rugăciuni la care 
participă 200-250 oameni, oprindu-ne la una din fântânile de la 
marginea satului.” (Extras din „În căutarea unei noi șanse″ - 
Săgeata, de Victor Andreica și Florentin-Stelian Albu) 
 
b.–  CONSTRUCŢIA, CTITORI ŞI RESTAURATORI            
   Biserica a fost realizată pe parcursul a 6 ani, între 1928 și 
1934. A fost zidită pe cruci. Erau luate crucile din cimitirul 
dezafectat și teicile de la fântâni, care erau făcute din cruci și s-a 
pus piatra de fundație. Date legate de construcție, reparații, 
evenimente mai deosebite, se regăsesc în însemnările de pe  
evangheliile bisericii:                                                      

În Monografia întocmită în 1943 de Prefectura 
județului, se menționează și comuna Scurtești, plasa Mărăcineni, 
cu satele: Ciocârlia, Dâmbroca, Scurtești și Stăncești. Biserica de la 
Dâmbroca a fost construită în 1888, susține monografia citată. 

Evanghelia din 1928, din timpul regelui Ferdinand, s-a dăruit  
bisericii din comuna Dâmbroca, de către Constantin Oprea din satul 
Stâncești, în 1934/1935, –   (Pr D-tru Straton)  



380                SĂGEATA – ZBOR PRIN VREMURI – PAGINI MONOGRAFICE 
 
 

 *6 februarie 1937 – Chiriţă Constantin și familia sa, au donat 
o Sfântă Evanghelie – (cantorul Vasile R Constantin),                           
*În data de 10 noiembrie 1940, la ora 3,35 – un cutremur puternic 
a afectat și biserica, - (Pr Grigore Dinescu şi cantorul Vasile R. 
Constantin),  

*18 martie 1941- preotul Grigore N Dinescu, împreună cu 
dascălul său, Vasile R. Constantin au fost acuzați de implicare în 
rebeliunea din 21 – 23 ianuarie 1941. A fost nedrept - din cauza 
multor intrigi de răutăți, - (Pr Grigore Dinescu şi cantorul Vasile R 
Constantin),                                    

*La 18 aprilie 1943 – Costică Tăbăcaru a refăcut cartea 
evangheliei, din inițiativa preotului Nicolae Ghenciu şi a epitropului 
Marin E Preda. – (Pr Nicolae Ghenciu),  

*În 1968,. A fost cumpărat un rând de veșminte de la Sfânta 
Episcopie a Buzăului, cu contribuția unui grup de credincioşi –  (19 
iunie 1969 - Pr Emil Stanciu),  *1969 – au fost refăcute 
gardurile, spre miazăzi, din plasă de sârmă, cu contribuţia tuturor 
credincioşilor, - (Pr Emil Stanciu),          
  *1969 - a fost legată Sfânta Evanghelie, cu cheltuiala 
credincioşilor: Constantin Oprea, Neculai Bârsan şi alţii, -            (Pr 
Emil Stanciu), 

*1971 – 1972 – din cauza ploilor, apa a ieşit la suprafaţa 
pământului, încât în primăvara anului 1973, nu s-a putut ara, decât 
pe alocuri şi cu foarte multe greutăţi. Venirea căldurilor din luna mai 
şi ploilor foarte puţine, s-a însămânţat terenul arabil – (Pr Emil 
Stanciu), 

*1971 – construirea clopotniţei, cu contribuţiile 
credincioşilor, în frunte cu Mihai Florea şi Gheorghe Ghiţă, cu 
sprijinul CAP (preşedinte – Constantin Stănilă) şi a Cooperativei de 
Consum (preşedinte Dumitru Enache) – (9 mai 1971 - Pr Emil 
Stanciu), 
  *1971 – Repararea bisericii , cu sprijinul lui Enache Radu şi 
a soţiei sale, Aurica, -  (Pr Emil Stanciu), 

*1975 – Din cauza ploilor, râul Buzău a venit foarte mare,  
intrând şi prin casele unor oameni de pe valea Buzăului. 
 

 „Părinții mei, care proveneau fiecare din familie de preoți 
ortodocși, se rugau cu ardoare și plecau deseori la mănăstiri pentru 
a-I cere Domnului să le trimită copilul mult dorit. Ruga lor s-a 
împlinit în anul 1881... Iată-mă de două ori pecetluit, ca om al gliei 
și ca mistic. Pământul și religia au fost cele două divinități ale 
copilăriei mele. Le-am rămas credincios tot restul vieții.” George 
Enescu 
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c.- SLUJIREA BISERICII 
Preoţii care au păstorit în sat:  
1. Dumitru Stratoni      - 1934 - 1939  
2. Grigore Nicolae Dinescu,          - 1940 - 1943          
3. Nicolae Ghenciu,                       - 1943 - 1965  
4. Emil  Stanciu                            - 1966 - 2000 
5. Ştefan – Dragoş Bădescu   - 2001 - 2016 
 
Dascălii care au slujit 
 
Radu Z. Radu -               
Vasile R. Constantin 
Neculai Iordache 
Gheoghe Enache 
Dumitru Enache 

Traian Stroe 
Chiriţă Onea 
Cristian Pană – Săgeata 
Mihai Glineschi. 
 

 

   
Dumitru Enache Neculai Iordache Chiriță Onea 

 
Enoriașii  mai atașați bisericii 

1. Gheorghe I. Lalu 
2. Sava Dobrotă 
3. Ion I. Nedelcu 
4. Stan Bârsan 
5. Ion Maria ( Alexe), 
6. Enache Dedu, 
7. Floarea Filipoiu.” 

  
„Numai credinţa neclintită mântuieşte pe om aici şi dincolo 

deopotrivă. Credinţa e puntea vie peste prăpăstiile dintre sufletul 
zbuciumat şi lumea plină de enigme, şi mai cu seamă între om 
şi Dumnezeu.” Liviu Rebreanu / citat din romanul ”Pădurea 
spânzuraților”  
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2.- DOCUMENTE DE PATRIMONIU 
 

  

  

 Cimitirul satului vechi, mai păstrează o cruce din 1859, anul 
Micii Uniri din timpul principelui Alexandru Ioan Cuza, cioplită în 
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cariera de piatră de la Ciuta–Măgura. Parohia are 400 de familii, 
totalizând 1100 de enoriaşi.   
 „În satul Dâmbroca, înaintea mea a păstorit sufletele 
enoriaşilor un preot celebru, bunicul meu - Emil Stanciu, care a 
oficiat timp de 35 ani, din care 30 în Dâmbroca, trecând întru odihnă 
veşnică în noiembrie 2000, locul său de odihnă fiind în curtea 
bisericii satului. Primul preot care a inaugurat parohia a fost bunicul 
meu şi evenimentul se petrecea în 1966.  
 Consiliul parohial are 8 membri, din care epitropul este 
domnul Mihai Glineschi, căruia i s-a încredințat această funcţie din 
2012. Ceilalţi membri sunt: Stan Bârsan, Gheorghe Catrinoiu, Ion 
Nedelcu, Oprea Scarlat, Dumitru Catrinoiu, Viorel Ion şi Stancu 
Dragu (fostul pr. Dragoș Bădescu) – (n.a. Consiliul prezentat mai 
sus a funcționat în perioada 2010 – 2012) 

 

 
În primul plan al imaginii - CLOPOTNIŢA 

       Clopotniţa a fost zidită în 
1971 şi reabilitată în câteva 
rânduri, prin fonduri puse la 
dispoziţie de credincioșii din 
parohie, iar datorită îmbătrâ-
nirii populaţiei, fenomen carac-
teristic pentru întreg mediul 
rural din România, unul din 
cimitire nu mai poate primi 
„chiriaşi” pentru veşnicie, inau-
gurând îngroparea decedaţilor 
în cel de al doilea cimitir. 

Satul în care păstoresc sufletele enoriaşilor este alcătuit din 
două categorii de oameni: cei aduși de la munte, împroprietăriți cu 
terenuri din această zonă de câmpie, toți atașați trup şi suflet 
bisericii, sprijinind, fără rezerve, acţiunile ce le iniţiez; a doua 
categorie o constituie localnicii, adică băştinaşii, cum li se spune, 
care sunt mai reticenți, inclusiv sub aspectul ecleziastic. Vin să se 
reculeagă, prin rugă, la slujbele oficiate la biserică, în medie 100 de 
credincioşi. În săptămâna mare vine aproape întregul sat. Am o 
mare bucurie că biserica  este adăpostul credinței pentru un număr 
apreciabil de copii, aceasta şi ca urmare a faptului că predau religia 
la școală şi conduc cursuri de catehizare, onorate de câteva zeci de 
elevi. Întrucât vă interesează şi cum evoluează, în mediul rural, 
tradițiile şi obiceiurile, precizez că tot ceea ce derivă din 
atașamentul pentru cult nu se pierde, este etern, rămâne valoare 
perenă, iar celelalte sărbători şi tradiții le mai practică doar bătrânii. 
Cel mai dezvoltat este, bineînțeles, cultul morților. În condiții de 
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secetă, fenomen grav, care în zona de câmpie ne încearcă din ce în 
ce mai des, sunt îndătinate rugăciunile de ploaie, când ieșim, cu alai 
impunător, în câmp, cu prapori, procesiune la care participă 200–
250 de oameni, oprindu-ne la una din fântânile de la marginea 
satului. Trăiesc o mare satisfacție: munca mea este apreciată. 
Oamenii, tot mai mulți, se întorc la religie, iar eu continui ceea ce 
am găsit la luarea în primire a parohiei. Astfel, ca într-o ștafetă a 
generațiilor, contribui, după misia nobilă a bunicului, la cultivarea 
atașamentul TOR Cluj față de biserică.” (Pr. Dragoş Ştefan Bădescu 
- 2012 )    
 

3.- DIN MĂRTURIILE UNOR CONSĂTENI 
 
  „Locuri aparte în copilăria mea le-au ocupat: biserica şi 
cimitirul. Mă tot întrebam: de ce, pe fiecare cruce, scrie: „aici 
odihnește robul lui Dumnezeu?” Despre ce fel de odihnă este vorba? 
Ajungând preot, am deslușit toate aceste nedumeriri. Cimitirul este 
un fel de „dormitor”, aşa se traduce din limba greacă, iar oamenii 
stau aşezaţi în morminte, așteptând Învierea. Fiecare Paști, este o 
pregustare a luminii christice. De aceea se merge în Săptămâna 
Mare la morminte, se îngrijesc, dar mai ales se plantează flori. 
Florile ne amintesc întotdeauna de Rai. Să știți că eu în copilărie am 
fost în Rai. Fiecare zi era o bucurie. Cum vedeam soarele răsărind, 
îmi duceam gândul la Dumnezeu, mulțumindu-i că pot vedea toate 
minunățiile „Raiului” de jos. Fiecare zi era ca o zi de sărbătoare. 
Sărbătoarea îl înalță pe om de la preocupările cotidiene, la 
Dumnezeu. Starea de mulțumire şi stare sufletească, pun stăpânire 
pe om în aşa măsura, încât nimeni şi nimic, nu-l mai tulbură. 
Duminica fiind zi de sărbătoare, mergeam la biserică. Mă închinam 
evlavios la fiecare icoană, aprindeam lumânări şi le priveam cum se 
jertfesc ca să dea lumină. Omul, când se jertfește, e plin de lumină. 
Mama şi tata se jertfesc pentru copiii lor. 
Învățătorii şi profesorii, se jertfesc  pentru elevii lor, iar Hristos - 
pentru toți oamenii. Îi priveam pe oamenii din biserică cum se 
roagă, şi cu ce gesturi se apleacă în fața Sfântului Altar şi îmi 
doream să fiu preot ca să mă rog împreună cu ei. Am văzut oameni 
plângând de bucurie dar şi de tristețe. Oameni care implorau 
ajutorul divin şi iarăși îmi ziceam că este un mare privilegiu să fii 
preot şi să-i asculți, să-i ajuți, dar mai ales să pătrunzi în adâncul 
sufletelor lor.  

Venirea  pe lume a fiecărui om nu este întâmplătoare. Totul 
este „programat” de Dumnezeu. În ce familie să te naști, ce frați şi 
surori să ai, în ce localitate să vezi lumina zilei. Lumea aceasta este 
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făcută pentru tine. Cum pot uita eu colegii de clasă şi de școală, 
învățătorii şi profesorii, bătrânii satului cu mersul domol şi vocea 
stinsă dar cu ochii pătrunzători? Satul Dâmbroca este un asemenea 
loc binecuvântat de Dumnezeu. Fiecare casă din sat are povestea şi 
istoria ei. Fiecare bătătură a fost călcată de mii de ori de picioarele 
copiilor care ieșeau să se joace în fiecare zi. Toți cei în care încă nu 
a murit copilul de altădată, înțeleg ceea ce spun eu acum. Priviți un 
copil cum se joacă şi veți avea răspunsul pe loc.”  (Pr. Costel Ion,  
Boboc) 

„Tatăl meu, după cum știe şi Pr. Protopop Costel Alecse, a 
păstorit mulți ani la Dâmbroca (1964–2000). A venit de la Odăile, 
prin transfer, căci tata voia  să mă dea în clasa a VIII–a, la Buzău 
şi m-a dat la Liceul Pedagogic. A venit la parohia din Dâmbroca, 
ajutat de un mare fiu al satului, Părintele Profesor Ioan G. Coman, 
cred că cea mai mare personalitate din Săgeata. Părintele Coman 
era prieten cu PS + Antim Angelescu, 
la care a intervenit pentru numire. 

 S-a dovedit o alegere bună. A avut o relație extraordinară 
cu credincioșii din Dâmbroca. Poate că a avut influență şi asupra 
formării Părintelui Protopop Costel Alecse, care venea dintr-o familie 
foarte credincioasă, îndrumându-l către seminar, atunci când 
absolvenții de gimnaziu, din ce în ce mai putini aveau această 
opțiune. Mi-l aduc aminte pe tatăl dumnealui, nenea Enache şi cu 
soția sa Anica. Erau nelipsiți de la Sfânta Liturghie. Au fost oameni 
foarte hotărâți, demni. Nu le-a fost niciodată rușine să se 
recunoască, că sunt creștini. Ei au fost aproape niște misionari. Îmi 
aduc aminte că, în acele momente grele, soția lui nenea Enache, 
tanti Anica, cu floricele în mână, brăzda satul şi mergea la biserică 
alături de soțul ei. Aveau curajul să participe duminica şi de 
sărbători, la Liturghie.” (Pr. Florin Stanciu – parohia Săgeata). 

  
4.- ACTE DE BOTEZ ŞI CUNUNIE 

  
Act de botez din 1937- comuna 

Dâmbroca, Pr. Stratoni 
Act de cununie din anii 1920 – 1940 
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5.- DIN ICONOGRAFIA UNOR CREDINCIOŞI 
 

   
Iconografie în casa Luxei Stanciu 

   
Iconografie în casa Măndiței Saris 

 
6.-ICOANE ÎN FRESCĂ 
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7.- CELE TREI PISANII ALE BISERICII 
1. – Cu ajutorul lui Dumnezeu, în timpul Pr. Paroh Emil 

Stanciu, la acest sfânt lăcaș, s-au făcut mai multe lucrări:  
 în 1971 – s-a construit clopotnița, 
 în 1974 – s-a acoperit cu tablă toată biserica, iar 
 în 1977, după cutremur, s-au efectuat reparații la  

tencuielile interioare şi exterioare, 
 

 
Pisania din 1982 

 în 1982 – în vremea Preasfinției Sale Epifanie, Episcopul  
Buzăului, protopop al locului fiind Pr. Petrache Grigor, prin  
inițiativa şi osârdia Pr. Paroh Emil Stanciu, cu contribuţia 
credincioşilor şi ajutorul Consiliului şi Comitetului Parohial, s-a 
restaurat pictura de către soții Liliana  şi Jenică Enache,    AMIN 

   

 
                    Pisania din 1996 

2.– Pisanie 1996 - La această 
biserică, cu hramul 
 „Adormirea Maicii Domnului”, din 
Parohia Dâmbroca, care a fost 
restaurată în anii 1957 – 1982, 
fiind din nou avariată de 
cutremurele din 1986 şi 1990, s-
au făcut importante lucrări de 
consolidare, în interior şi exterior, 
în anul 1996 şi s-a restaurat din 
nou pictura de către Pr. Pictor 
Petre Braşoveanu, din Buzău, cu 
ajutoarele sale, cu binecuvân-
tarea şi sub îndrumarea 
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Preasfințitului Epifanie Norocel, Episcopul Eparhiei Buzăului, din 
inițiativa şi prin strădania Pc. Pr. Paroh Emil Stanciu, ajutat de 
Consiliul şi Comitetul Parohial, iar fondurile pentru această lucrare 
au fost realizate de la credincioșii parohiei. Resfinţirea a avut loc la 
20 oct. 1996, fiind oficiată de către Întâi Stătătorul Eparhiei 
Buzăului, PS. Epifanie, înconjurat de un sobor de slujitori, la care a  
participat mulțime de credincioşi din parohie şi împrejurimi. 
Binecuvântează Doamne pe ctitori şi ostenitorii acestui Sfânt locaș! 
AMIN 

  3.– Cu ajutorul lui Dumnezeu, în timpul pastoraţiei 
Preasfinției Sale Dr. Antim al Sfintei Episcopii Buzău, s-au făcut, 
acestui sfânt lăcaș, reparații la tencuieli în anul 1956 şi s-a restaurat 
pictura în anul 1957, cu contribuţia credincioşilor acestei parohii şi 
strădania Pr. Paroh Nicolae Ghenciu, ajutat fiind de Consiliul şi 
Comitetul Parohial.    AMIN 

 
 „Pisania constituie memoria istorică privitoare la ctitoria, 
pictarea bisericii, restaurarea de-a lungul timpului și arată cât de  
vrednică a fost slujirea Domnului de către Preot, alături de Consiliul 
Parohial. Arată și nivelul apropierii de credința în Dumnezeu a 
populației din comunitatea respectivă.” MI 

 
8.-IMAGINI DIN BISERICĂ 

 

 
Iconostasul 
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Cântărețul   Enache Filip, la strană 

 

,  
Mircea Iordache, Pr. Florentin Ene și 

Enache Filip 
Pictorul Florea Gabriel, 

Pr. Florentin Ene și cantorul 
Enache Filip 

  
Cântărețul Enache Filip, la strană Meditație și credință 
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Lăsaţi copiii să vină la Mine……”  Marcu 10, 11-16 

 
9.- SLUJIREA BISERICII „ADORMIREA MAICII 

DOMNULUI”, DIN DÂMBROCA - 2019 - 
 

P.C. Pr. Florentin ENE 

 

Născut: 04.11.1975 – în Buzău 
Părinții: Isofache Ene, n. 1950, 
strungar, pensionar, Filofteia Ene, n. 
1954, Croitoreasă, pens. 
Căsătorit: Eliza Ene, n. 1980, economist,  
Copii: 

- Ștefan, n. 2004, elev, 
- Teodora, n. 2005, elevă, 
- Alexandru, n. 2009, elev, 
- Ciprian, n. 2014, 
- Maria, n. 2017 

Studii:  
- 1981-1989, Școala Generală Nr. 11 – Buzău, 
- 1989-1992, Șc. Profesională Nr. 7 – Buzău – bobinator, 
- 1996-1998, Liceul Nr. 5, Buzău – înv. seral, 
- 1995-1998, Șc. de Cântăreți Bisericești, Buzău, 
- 200-2001, Stagiul militar 
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- 2003- 2007, Facultatea de Teologie „Ovidius” Constanța, 
- 2007-2009, Master, la aceeași facultate, secția Biblică și 

Sistematică,  
Ocupații, funcții: 

- 1992-1995, angajat la diverse firme din Buzău, 
- 1998-2000, cântăreț bisericesc la Parohia Poșta Câlnău, 
- 2001-2003, MAC (militar angajat pe bază de contract), 
- 2005-2012, artist liric la Teatrul Național de Operă și Balet 

„Oleg Danovski” Constanța, 
- 2010-2012, membru al coralei „Armonia” al Arhiepiscopiei 

Tomisului, Constanța, 
- 2012-2016, Diacon la Catedrala „Adormirea maicii 

Domnului”,  Buzău, 
- 2016 – prezent, Preot Paroh la Parohia „Adormirea Maicii 
- Domnului” din Dâmbroca, comuna Săgeata, Buzău. 

Realizări deosebite: 
- Modernizarea mobilierului din Biserică, 
- Construcția unei clădiri, cu cameră pentru centrală, 

magazie, 2 grupuri sanitare și un birou cu hol și cu grup sanitar 
separat. 
Proiecte: 

- Activitatea intensă de catehizare, prin predici și diferite 
activități pastorale, în vederea revigorării tradițiilor și credinței 
strămoșești, 

- Realizarea unor anexe, în măsura obținerii 
surselofinanciare,   
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CONSILIUL PAROHIAL DÂMBROCA 
 

    

Enache Filip 
Cântăreț bis. 

Tănase Petrache Victor Ion Gheorghe Oprea 

   

 

Marian Apostol Nicolae Petre Ghe. Catrinoiu Gheorghe Ghiță 
Consilieri: 

 1. Petrache Tănase - 52 ani. 
 2. Filip Enache -44 ani - cântăreț bisericesc.  
 3. Ion Victor - 52 ani (fratele părintelui Ion Costel de la  

Bobocu). 
 4. Oprea Gheorghe - 76 ani.  
 5. Apostol Marian - 32 ani (cel mai tânăr și cel mai 

destoinic).  
 6. Petre Nicolae - 51 ani.  
 7. Catrinoiu Gheorghe - 82 ani.  
 8. Ghiță Gheorghe – 88 ani 
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E.- BISERICA SATULUI BORDUȘANI 
 

1.- IMAGINI DIN BISERICĂ 
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Catapeteasma 

 

  
Credincioșii fac pomenirea morților La strană 
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2.- SLUJIREA BISERICII DIN BORDUȘANI 
 

P.C. Pr. Daniel APOSTOIU 
 

 

Născut:  
 02.02.1978, în Buzău, 

Părinții:  
 Dumitru Apostoiu,  

pensionar, 
 Elena Apostoiu, casnică, 

Soția:  
 Apostoiu Diana – Mihaela, Jurist, 

Copiii: 
* Marian, 15 ani, cls. a VIII-a 
* Gabriela, 13 ani, cls  a VI-a, 
* Matei, 5 luni 

Studii: 
 1984-1988, clasele I-IV – la Pietroasele, 
 1988-1992, clasele V-VIII, Șc.  Nr. 16. Buzău 
 1994 – 1999, Seminarul „Iustin Patriarhul” – Câmpulung  

Muscel, 
 2005 – 2008, Facultatea de Teologie  „Patriarhul Iustinian” 

București 
Ocupații, funcții: 

 2003 – 2010, Preot la parohia Plopeasa, Protoieria 
Pătârlagele, jud. Buzău. 

 2010 – prezent, Preot la Parohia Bordușani, comuna  
Săgeata, județul Buzău 
Realizări: 

 Restaurarea picturii la parohia „Adormirea Maicii Domnului” 
, din Plopeasa, drept care a fost avansat la gradul de Sachelar  

 Reconstrucția bisericii, filiala Negostina – drept care a fost 
avansat  la rangul de Iconom. 
 

Puncte de vedere: 
 Satul Bordușani este un sat de oameni gospodari și 

credincioși, lăudat de toată lumea, 
 
 "Credința îl duce pe om la frică. Ce frică? Frica de păcat! Omul 
se teme să nu-L supere pe Dumnezeu. Cel ce se teme se smerește. 
Și smeritul are pe Duhul Sfânt în el." Cuviosul Filothei Zervakos 
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CONSILIUL PAROHIAL BORDUȘANI 
 

    
Cristian Pană - 

Cântăreț 
C-tin Mirea - 

Epitrop 
Ioan Faur 

Col. rezervă 
Elena Faur 
Profesoară 

    
Gheorghe Baboi Constantin Dinu Nicolae Ilie Cornel Iosif 

 

  

 

 Marian 
Mândruță 

Constantin 
Stănilă 

 

   

  Credința 
 

„Deşi are origini divine, e în oameni prezentă 
Și, cu toate că are eshatologie transcendentă,  
Credinţa se plinește în fapt, aici pe pământ,  
Omul lipsit de credință este un om pierdut. 
 
Este mai dificil și mai important să ai credință, 
Căci dacă ai credință, totul devine cu putință,  
Dar a crede cu sinceritate este teribil de dificil, 
Că, îndoiala vine tulburătoare, cu percept facil.” 
    Mircea Iordache 
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F.- BISERICA SATULUI BEILIC 
 

 
Biserica din Beilic 

1.- ISTORIC 
 
  „Parohia a fost înființată în secolul al XIX-lea, Ea găzduiește 
130 de familii cu cca 350 de credincioși. Biserica este mică, cochetă, 
un fel de bijuterie arhitecturală, fiind construită în anul 1870. 
 A fost pictată în mai multe rânduri, ultima dată pictura fiind 
reabilitată în frescă de pictorul Sandu M. Dinea, în anul 1935. 

 Lăcașul sfânt beneficiază de existența unor obiecte de 
patrimoniu, printre care: catapeteasma, icoana Maica cu Pruncul, o 
Psaltire, un Octoih, 8 Glasuri, un Molitvenic. 

 Parohia beneficiază de serviciile preotului paroh Adrian Popa, 
care  în 2009, avea deja cca 13 ani de slujire, dintre care 6 numai 
la această parohie. 

 Consiliul Parohial era compus în 2009, din 7 membri: Petre 
Iordache, Mitică Neagu, Costel Lupașcu, Dumitru Pârciog, Traian 
Cojocaru, Gheorghe Moise (decedat0, Alexandru Moise. 

 Preotul paroh Adrian popa se confesează: „Înaintea mea,  
în parohie a slujit preotul Dumitru Prisadă. Conform  
recomandărilor făcute de Episcopie și eu mă ocup de organizarea 
cursurilor de catehizare, care-s urmate de 11 copii. Din păcate, 
constat că în parohie și în zona apropiată se produc modificări, nu 
toate în bine. Satul patriarhal românesc, cu valorile sale perene de 
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veacuri, se schimbă. Dispar obiceiuri, tradiții, obișnuințe, toate cele 
care alcătuiau un folclor bine determinat. Așadar, tradițiile se duc 
odată cu bătrânii. Se mai mențin încă cele religioase. Duminicile și 
în sărbători, slujbele sun onorate de prezența a 20-25 de creștini, 
aproape toți în vârstă, iar la Denii și în sărbătorile importante de 
peste an, prezența la slujbe este cam aceeași. 

 Cimitirul este bine îngrijit, împrejmuit, dar peste puțin  
timp se va pune problema extinderii sale, nemaiexistând 
posibilitatea atribuirii altor locuri de veci.″ (Extras din „În căutarea 
unei noi șanse″ - Săgeata, de Victor Andreica și Florentin-Stelian 
Albu) 

Satul Beilic  este o localitate în județul Buzău, aflată 
în Câmpia Română, în sud-estul județului, în comună Săgeata, fiind 
la o distanță de 25 km de orașul Buzău, amplasată pe valea răului 
Buzău pe șoseaua 203K ce face legătură între Buzău și județul 
Brăila. În anul 2011 în această localitate viețuiesc un număr de 
peste 100 de familii, toate aparținând cultului creștin ortodox. 
Numele localității este legat de istoria locului, în sensul că în 
vremurile de asuprire de către turci în aceste locuri se plătea bir 
către Poartă Otomană prin vânzarea forțată de animale către 
trimisul Porții numit „bei”. Fiind așezată în apropierea drumului care 
duce de la Bucureşti prin Buzău spre Brăila, localitatea a fost 
întrebuințată ca punct strategic de armatele rusești, împotriva 
turcilor. Astfel în timpul războiului ruso-turc din anii 1806-1812, 
satele Săgeata și Beilic au fost devastate de mai multe ori. 

Biserica din Beilic este datată din anul 1870, fiind construită 
în formă de cruce pe temelie din pietre de calcar și ziduri din 
cărămidă, din contribuția credincioșilor, purtând hramul Sfântului 
Ierarh Nicolae. 

Biserica este amplasată în mijlocul cimitirului, unde sunt cruci 
vechi din piatră cioplită, scrise cu litere slavone, pe care timpul le-
a îngropat parțial în pământ. 

Preoții slujitori  ai bisericii din satul Beilic după 1870 s-au 
stabilit după însemnările scrise în cărțile de slujbă, precum și din 
cele găsite în arhivă bisericii și cu ajutorul dat de bătrânii locuitori 
ai satului. Astfel cel dintâi preot slujitor este Pavel, apoi este urmat 
de ginerele sau preot Voicu Ionescu. După acesta este numit preotul 
Petre. Perioada de slujire a acestora nu se cunoaște cu exactitate. 
  Există certitudini însă că din anul 1935 biserica a fost pictată 
în tehnică frescă de pictorul Dima Sandu din Buzău. 
 În anul 1940 biserica a suferit grave avarii din 
cauza cutremurului. Credincioșii parohiei s-au nevoit să-i readucă 
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frumusețea la starea inițială făcându-se reparații generale la 
exterior și s-a restaurat pictură cu același pictor. 
    După 1940 a slujit preotul Veliant Alexei, ce a venit din 
Basarabia, fiind decedat în 1950 și înmormântat în cimitirul 
parohial.   
      În anul 1969 în timpul pastoraţiei P.S. Episcop Dr. Antim 
Angelescu al Buzăului, prin sârguință preotului paroh Mihalache, cu 
cheltuiala enoriașilor și a credincioșilor din satele învecinate biserica 
a fost restaurată. 
       În perioada 1970-1980 a slujit preotul Dumitru Bîrsan, care a 
păstorit la această biserica până la decesul sau în 1980, fiind 
înmormântat în cimitirul parohial. După moartea preotului Dumitru 
Bîrsan, la biserica din satul Beilic a fost delegat a îngriji de 
credincioși, preotul Florea Manole titular al parohiei Săgeata, după 
care a fost numit preot paroh Crișna Manole, apoi  a suplinit preotul 
Mirea Mihail titular al parohiei Găvănești. 

În perioada 1993-1995 preotul paroh Prisadă Dumitru a 
consolidat biserica și a refăcut fațada bisericii cu praf de piatră. 

Din anul 1996 până în mai 2003 preotul Rădulescu Vasile - 
titular la Parohia Ciocârlia - suplinește și la Biserica Beilic.  Printre 
realizările părintelui Rădulescu Vasile amintim refacerea tencuielii 
în interior și pictură bisericii în tehnică frescă de către pictorul 
arhidiacon Gabriel Sibiescu cu ucenicii săi. 
 Biserica a fost resfințită  la dată de 02.05.1999 de către Întâi 
Stătătorul Arhieparhiei  IPS Episcop Epifanie al Eparhiei Buzăului și 
Vrancei. 

În luna iunie 2003 a fost transferat din Parohia Săseni preotul 
Popa Adrian, licențiat în teologie, fiind absolvent al Institutului 
Teologic București în anul 1995 și hirotonit în anul 1996. Este 
căsătorit din 1996 cu d-na Popa Anica licențiată în economie, 
absolventă a Academiei de Studii Economice din Bucureşti.  Încă din 
perioada studenției a predat religia la școli din București, iar după 
finalizarea studiilor a continuat activitatea didactică la Școală „Mihail 
Kogălniceanu” din Buzău, unde este profesor de religie titular cu 
gradul I didactic. De asemenea s-a implicat în activitatea didactică 
în parohie predând religia și la școală din parohie, precum și în 
organizarea în cadrul bisericii a unor activități de catehizare. În 
activitatea pastorală preotul Popa Adrian este susținut de membrii 
Consiliului și Comitetului Parohial, precum și de cântărețul Nedelcu 
Ion. 

Prima să acțiune în parohia Beilic este cea de a mari spațiul 
bisericii și de a consolida structura ei. 
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În scurt timp reușește să mobilizeze interesul oamenilor, se 
strâng fonduri și demarează lucrările. 

Cu ajutorul credincioșilor a restaurat și clopotniță, a fost 
înlocuit clopotul vechi cu altul nou. 

 

  
Clopotniţa Bisericii din Beilic Aleea principală 

 
O nouă restaurare a bisericii a început la iniţiativa şi cu 

binecuvântarea Înalt Preasfințitului Arhiepiscop Epifanie. Aceasta s-
a concretizat în primul rând prin lucrări de refacere a acoperișului, 
de schimbare a tâmplăriei interioare şi a ușilor, iar pentru 
asigurarea confortului credincioşilor au fost demarate lucrările 
pentru introducerea sistemului de încălzire termică. Astfel in 
prezent sunt asigurate condiţii optime de participare a credincioşilor  
la sfintele slujbe in perioadele de iarna. 

Aleile din curtea bisericii au fost pavate cu pavele,  iar gardul 
de împrejmuire a fost înlocuit.   

De supravegherea bunei desfășurări a acestor lucrări de 
restaurare, precum şi de înlocuirea clopotului s-a ocupat preotul 
paroh Popa Adrian, care a fost sprijinit de membrii Consiliului şi 
Comitetului Parohial.  
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2.- SLUJIREA BISERICII 
 

 P.C. Pr. Adrian POPA 
 

 

Născut: 09.02.1965  – în sat Plopeasa 
de Sus, com. Scorțoasa, jud. Buzău 
Părinții: 
- Petrache Popa, n. 1934,electr.,  
- Coralia Popa, n. 1940,  pensionară 
Căsătorit: 
- Anica Popa, n. 16.05.1967, 
- Economist, Banca Transilvania  
Studii: 
- 1971-1979, la Școala Generală din 
Scorțoasa, Buzău, 
- 1979-1983, Liceul Nr. 5, Buzău, profilul 
chimie industriala 

- 1991-1995, Facultatea de Teologie – Universitatea Bucureşti, 
Ocupaţii, funcţii: 

 1984-1990, angajat la VAE APAROM Buzău,  
 1991-1995, Şcoala nr. 89 Bucureşti - profesor Religie, 
 1995 - prezent, Şcoala „Mihail Kogălniceanu’’ Buzău, profesor 

religie 
 1996 – 2003 Preot paroh Parohia Săseni si Mierea, comuna 

Vernești, Buzău 
 2003- prezent, Preot paroh Parohia Beilic, comuna Săgeata, 

Buzău 
Realizări deosebite: 

 Modernizarea bisericii, acoperişul extins cu streașină, 
 Pavarea aleilor cu pavele din ciment , 
 Încălzire termica a bisericii cu centrala termica, 
 Începerea construirii unei clădiri anexe, cu spaţiu pentru  

birou,  grup sanitar și un hol. 
Proiecte: 

 Finalizarea construcției anexe clădiri, cu spaţiu pentru birou, 
hol și grup sanitar. 

 Refacerea gardul din  împrejurul bisericii; 
 Activitatea intensă de catehizare, prin predici și diferite 

activități pastorale, în vederea revigorării tradițiilor și credinței 
strămoșești, 
 
 „Iubirea lui Dumnezeu față de cel mai mare păcătos este mai mare 
decât iubirea celui mai mare sfânt față de Dumnezeu.”  Arsenie 
Boca 
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CONSILIUL PAROHIAL BEILIC 

    
Ichim Ion – 

Epitrop 
Nedelcu Ion 

Cantor bisericesc 
Rasica Dragu Dumitru Ion 

    
Ciurea Virgil Ion D Zamfir Mihai M 

Gheorghe 
Bunea Fănică 

Consilieri: 
1. Ichim Ion - 72 ani. 
2. Nedelcu Ion -79 ani - cântăreț bisericesc. 
3. Rasica Dragu - 56 ani  
4. Dumitru Ion – 60 ani. 
5. Ciurea Virgil - 71 ani  
6. Ion D Zamfir - 49 ani. 
7. Mihai Gheorghe - 68 ani 
8.  Bunea Fănică – 65 ani 
 

„Crezul zilelor de azi nu-ncepe cu lucidul „cred”, 
Nici cu scepticul „nu cred” ci cu un vrut șubred. 
Credința și știința se află între ele într-un raport 
Ca două talgere, puse cu greutățile în acord. 
 
Credința înseamnă să credem în ceva anticipat,  
Care pare logic doar de la sfârșit către început, 
Datorita credenței noi dăm prezentul pentru viitor. 
Credința face totul posibil, iubirea face totul uşor!” 

     Mircea Iordache 
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3.- IMAGINI DIN BISERICĂ 
Iconografie: 

Biserica are in patrimoniu icoane donate de credincioşi din 
perioadele anterioare, astfel, icoanele de la catapeteasma bisericii 
sunt din 1872, donate de familia Preda Pâslaru și Stana: 

 

   
De asemenea familia preotului Voicu si Marghioala a donat in 1905 o icoana  

cu Maica Domnului: 
 Prin grija credincioşilor de-a lungul anilor biserica a fost 
întreținută bine, si bunurile de patrimoniu au fost păstrate in condiţii 
bune. 

 

Pisanie 
 Această sfântă biserică cu hramul „Sf. Nicolae” din satul eilic, 
comuna Săgeata, județul Buzău, s-a zidit din temelie în 1870, cu 
cheltuiala credincioșilor acestei parohii. 
     În anul 1935 s-a pictat din nou în tehnica fresco de pictorul 
Dima M. Sandu din Buzău, iar din cauza cutremurului din 1940, 
sfânta biserică a suferit grave avarii. Credincioșii parohiei s-au 
nevoit s-o readucă  la frumusețea inițială, făcându-se reparații 
generale la exterior și s-a restaurat pictura cu același pictor. În anul 
1969, în timpul pastoraţiei Prea Sfințitului Episcop dr. Antim 
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Angelescu al Buzăului, prin străduința preotului paroh Mihalache, cu 
cheltuiala enoriașilor și a credincioșilor din satele învecinate. 
 În anul 1993-1995, preotul Prisadă Dumitru a consolidat 
biserica și a refăcut tencuiala la exterior.  În anul 1996-1997, 
preotul Rădulescu Vasile ridică din nou pridvorul bisericii și face 
fațada în praf de piatră. În anul 1997-1998, preotul Rădulescu 
Vasile, reface tencuiala la interior și realizează pictura bisericii din 
nou, în tehnica fresco, de către pictorul Arhim. Gabriel Sibiescu, cu 
ucenicii săi, 
 Lucrările de după anul 1990, s-au executat cu binecuvân-
tarea P.S. Episcop Epifanie Norocel, al eparhiei Buzăului și Vrancei. 
Biserica a fost resfințită la data de 2 mai 1999 de către 
Întâistătătorul acestei eparhii. 
  

 
Catapeteasma 
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G.- BISERICA SATULUI BANIȚA 
 

 
 

1.- ISTORIC 
 

„Biserica a fost construită în 1927, pictura  sa a fost refăcută de mai 
multe ori, ultima dată restaurându-se în 1983, beneficiind de 
penelul inspirat și de talentul lui Gheorghe Albu. 

 În 2002 s-a consolidat și refăcut clopotnița, 
 Biserica este realizată în stil bizantin, are 3 turle, din care 

una centrală și celelalte două pe naos. 
 Parohia dispune de o casă parohială, construită în timpul 

când aceasta era păstorită de părintele Emil Stanciu. A fost 
finalizată în timpul de când oficiază slujbele la Banița, părintele 
Georgian Alexandrescu. 

 Părintele Georgian Alexandrescu, absolvent al Institutului 
Teologic Târgoviște, promoția 2005, și-a luat masterul un an mai 
târziu, având ca lucrare de disertație o temă pe problematica 
„tainelor de inițiere″. A fost hirotonisit ca preot la această parohie 
în 2007. Este recunoscut atât în mediile ecleziastice, dar și printre 
tineri datorită hobby-ului său de a promova muzica, specializându-
se în câteva instrumente. 

 Într-o confesiune făcută la începutul anului 2009, tânărul 
paroh a mărturisit că este extrem de mulțumit de condițiile de lucru 
întâlnite aici, având în grija duhovnicească 150 de familii, care 
reunesc 450-470 de enoriași. 
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 La slujbele de duminică, precum și în sărbători, la biserică 
sunt nelipsite 30-40 de persoane, majoritatea în vârstă, iar în 
sărbătorile mai importante, participă 60-70 de enoriași. 

 Părintele Georgian Alexandrescu șe confesează: „Am întâlnit 
aici o tradiție locală interesantă, practicată numai în acest perimetru 
geografic. În Sâmbăta Mare, pentru cei de dincolo, oamenii împart 
ofrande pentru sufletul morților. În noaptea Învierii, localnicii 
împart, cu dărnicie, ofrande din nou pentru cei adormiți, dar aduc 
la slujbe și cocoși. Dacă aceste înaripate pun în valoare cântul 
specific, înseamnă  că cei pentru care sătenii au împărțit au primit 
acest gest de aducere aminte. Din discuțiile purtate cu bătrânii, am 
reținut că de Bobotează, oamenii mergeau cu caii la apa Buzăului.″ 

 Pentru a educa tineretul în spiritul credinței în Dumnezeu,  
a-i inocula principiile moralei creștin-ortodoxe, părintele Georgian 
predă religia la clase, dar făcea în 2009 și cursuri de catehizare, 
frecventate de 8 copii. 

 Consiliul Parohial  avea în 2009 următoarea componență: Ion 
Oprea, Iordache Bănică, Nicolae Marin, Paul Nica, Dragu Radu, 
Zaharia Nica, Luca Stoica,″ (Extras din „În căutarea unei noi șanse″ 
- Săgeata, de Victor Andreica și Florentin-Stelian Albu) 
 
a.- Construcţia, ctitori şi restauratori 
 

Conform Pisaniei şi proiectului de arhitect, actuala biserică a 
fost construită în anul 1927, prin strădania Pr. Dumitru Bârsan şi a 
sătenilor. Nu se cunosc  ctitori care să fi contribuit substanțial la 
ridicarea bisericii şi nici la Proscomidiar nu se păstrează vreun 
pomelnic al acestora. Acest lucru ne face să credem că biserica a 
fost ridicată printr-un efort comun al sătenilor. 
  În anii 80, ai veacului XX pictura a fost refăcută. Pictorul care 
a executat pictura în tehnica ulei a fost Albu Gheorghe, iar preotul 
care a coordonat aceasta lucrarea a fost Pr. Stanciu Florin. 
  Slujba de resimțire a fost făcuta în data de 27 martie 1988 
de către un sobor de preoţi şi diaconi, condus de Preasfințitul 
Gherasim, arhiereu vicar al Episcopiei Buzăului şi Vrancei. 
  În anii următori, biserica a trecut prin ample lucrări de 
consolidare şi modernizare. Fiecare preot care a trecut pe la aceasta 
biserică şi-a lăsat amprenta, contribuind la aducerea la zi a întreg 
patrimoniului material bisericesc al acestei parohii.   Putem aminti 
refacerea acoperișului bisericii, dotarea cu centrală termică, 
schimbarea tâmplăriei, consolidarea turlei centrale, construcţia 
clopotniţei, a casei parohiale, a magaziilor pentru uzul gospodăresc 
şi refacerea împrejmuirilor, atât la biserică, cât şi la cimitir. 
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b.- Hramul, importanţa alegerii lui, data sărbătoririi lui 
 
  Hramul Parohiei Baniţa este Praznicul „Bunei Vestiri” – 25 
martie. Este o sărbătoare închinată Sfintei Fecioare Maria.   Biserica 
a rânduit ca de acest praznic să fie dezlegare la peşte. Alegerea 
acestei sărbători ca hram cred că a fost influențată şi de faptul că 
biserica din Săgeata are acelaşi ocrotitor spiritual. 
 

  
Catapeteasma bisericii Icoana hramului – de pe 

catapeteasmă 
 
c.- Baza materială a bisericii 
  Biserica din Baniţa este situată în mijlocul satului pe un teren 
de 4000 mp. Patrimoniul material al Parohiei Baniţa este compus 
din clădirea bisericii, clopotniţă din zid cu etaj din lemn, ce 
adăpostește un singur clopot, casa parohiala ce se cuprinde din trei 
camere, baie, bucătărie şi hol,  camera centralei, magazia pentru 
lemne si alta pentru uz gospodăresc. Toate acestea sunt pe terenul 
menţionat mai sus. 
  Parohia mai deţine şi 5 ha teren arabil, 4 ha pe raza satului 
Baniţa, 1ha pe raza localităţii Poșta Câlnău. 
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Icoanele împărătești de pe catapeteasmă 

 
Clopotnița 

 

  
Magazie Banița Casa parohială Banița 
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d.- Istoricul slujirii bisericii 
  Primul preot despre care se păstrează informaţii şi cel care a 
construit biserica împreună cu sătenii este Pr. Dumitru Bârsan.  
Acesta s-a transferat ulterior  în satul Beilic, de unde a ieşit la 
pensie. A fost înmormântat în cimitirul Parohiei Beilic. 
Se mai păstrează însemnări, pe cărțile de cult, despre Pr. Vasile 
Dinu şi Pr. Popovici, care au activat în anii 40-60, dar nu avem 
informaţii concrete. 
 Informaţii certe avem despre următorii preoţi care, fie au 
suplinit, fie au activat  ca preoţi parohi ai acestei biserici. Aceştia 
sunt: 

 Pr. Stanciu Florin – 1982-1992; 
 Pr. Stanciu Emil – 1992-2001; 
 Pr. Bădescu Dragoş – 2001-2004; 
 Pr. Miron Ionel – 2004 1septembrie-1 noiembrie; 
 Pr. Zaharia George – 2004-2007; 
 Pr. Alexandrescu Georgian – 2007-2011; 
 Pr. Niculescu Nicolae Andrei – 2011- prezent. 

 
Cât priveşte poziţia de cântăreț bisericesc, singurul angajat 

al acestei parohii, care a şi ieşit la pensie din această postură, a fost 
domnul Dragu Marin, originar din satul Găvăneşti. Oamenii vorbesc 
despre el ca fiind un om harnic, dedicat meseriei sale şi cu mare 
dragoste faţă de Biserică. El este menţionat în înscrisul de pe Sfânta 
Evanghelie ca făcând parte din cei care au participat la resfinţirea 
din 27 martie 1988. 
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e.- Documente de patrimoniu. 
 

Apostol 1869: Carte de cult ce cuprinde pasaje din Faptele  
Apostolilor şi Epistolele Sfinților Apostoli 
Icoane în frescă: Pictura actuală este în tehnica ulei.  Am trimis 
poze cu mostre de pictură. Nu avem imagini sau porțiuni de pictură 
martori din care să ne dăm seama cum era pictura de dinainte de 
1988. 
 

  
Evanghelie Evanghelia folosită la 

sfințirea bisericii în 1989 
Pisania  
 

 
 

ACEST SFANT LOCAS DIN SATUL BANITA CU HRAMUL BUNA 
VESTIRE A FOST ZIDIT IN ANUL 1927 DE CATRE ENORIASI. IN 
ANUL 1983 S-A RESTAURAT PICTURA IN VREMEA PASTORIRII P.S. 
EPIFANIE NOROCEL PREOT FIIND STANCIU FLORIN, PICTURA 
FIIND EXECUTATA DE CATRE ALBU GHEORGHE. 
RESFINTIREA A FOST FACUTA DE          IN ANUL 198?  ZIUA... 
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Apostol – carte de patrimoniu 

 
2.- SLUJIREA PAROHIEI „BUNA VESTIRE” 

BANIȚA - 2019 
P.C. Pr. Nicolae Andrei NICULESCU 
 

 

Născut: 
02.07.1987, în localit. Dumbrăveni, 
județul Vrancea, 
Părinții:  
Niculescu Vasile, maistru mecanic, 
Niculescu Constanța, Casnică, 
Soția:  
Niculescu Alina Ionela, expert contabil, 
Copii: 
Anastasia < 1 an, 

 
Studii: 
1994 – 2002, Școala cu clasele I – VIII, Bordești (satul natal), 
județul Vrancea, 
2002 – 2007, Seminarul Teologic „Chesarie Episcopul”, din Buzău, 
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2007 – 2011, Facultatea de Teologie „ Justinian Patriarhul”, din 
cadrul Universității București, 
2012 – 2013, Departamentul Pentru Pregătirea Personalului 
Didactic, nivelul I, Universitatea Politehnică București, 
2013 – 2015, Studii de Master „Pastorație și viață liturgică”, la 
Facultatea de Teologie „Justinian Patriarhul”, din cadrul Universității 
București. 
Ocupații, funcții: 
2011, hirotonit preot, 
2011 – prezent, Paroh  la Biserica „Sfântul Nicolae”, din Banița. 
Realizări și puncte de vedere: 
 Satul Baniţa în anul 2011 număra aproximativ 130 de familii, 
marea majoritate pensionari, foști agricultori. Îndeletnicirile de bază 
fiind creşterea animalelor şi grădinăritul. De-a lungul timpului, 
depopularea masivă, fenomen naţional, nu a ocolit nici acest mic 
sat, care acum în 2019 numără 150 de suflete. 
 De când păstoresc aceasta comunitate în calitate de preot 
paroh am reuşit împreună cu sătenii să aducem la zi şi să 
modernizăm biserica şi întreg patrimoniul eclezial. 
 Starea bisericii, cel puţin pe interior, nu era tocmai bună, 
existând pericolul ca bucăţi de tencuială să se desprindă şi să cadă. 
Odată cu acesta am decis să refacem şi fațada bisericii şi a 
clopotniţei. Am întocmit documentele necesare către serviciul tehnic 
al Arhiepiscopiei şi prin adresa nr.2627/13.07.2012 am primit 
aprobarea pentru demararea lucrărilor. 
  Turla centrala a bisericii, pe interior, a fost decapată până la 
nivelul lanţilor, au fost înlocuiți lanţii putreziți, s-a montat plasă 
rabiț şi apoi s-a tencuit. S-au schimbat geamurile care aveau rama 
din cornier de fier, favorizând infiltrarea apei şi fiind principala cauză 
a deteriorării turlei, cu tâmplărie PVC cu geam termopan. Tot cu 
această ocazie am montat doua electro-ventilatoare pentru aerisire 
şi evacuarea fumului de la lumânări. 
  Fațada bisericii avea unele probleme de structură dar în 
special problema era cea de ordin estetic. Am înlăturat porțiunile de 
tencuială neconforme, am refăcut aceste porțiuni, am îmbrăcat 
biserica cu polistiren, plasă de fibra de sticlă, adeziv, apoi var lavabil 
alb, în mai multe straturi. Fac precizarea că în urma placării cu 
polistiren arhitectura exterioară nu a fost modificată. A urmat apoi 
vopsirea paziei şi repictarea icoanei hramului de pe frontispiciul 
bisericii. 

Clopotniţa a suferit câteva lucrări de cosmetizare. Etajul din 
lemn a fost reparat si înlocuite elementele din lemn putrezite. Au 
fost construite jaluzele din lemn pentru a bloca accesul păsărilor sub 
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acoperişul acesteia. Au fost montate corpuri de iluminat exterior şi 
racordate la iluminatul public. Clopotniţa a fost văruită cu var lavabil 
alb şi elementele din lemn, vopsite. 

Tot lângă biserică, în partea de Nord, se afla o construcţie 
improvizată ce adăpostea centrala termică. Aceasta construcţie era 
singura clădire anexă care deservea deopotrivă biserica şi casa 
parohială. Nu era suficientă pentru a adăposti lemnele necesare 
încălzirii bisericii şi casei parohiale. Aceasta construcţie nu 
corespundea nici din punct de vedere al legislației în vigoare privind 
prevenirea incendiilor. 

Am construit, lipită de aceasta, o magazie care pe lângă deja 
existenta camera a centralei, mai are doua spatii suficient de mari: 
o magazie de lemne şi o magazie pentru uz gospodăresc. 

Construcţia aceasta a fost executată pe fundaţie de beton 
armat, ziduri din blocuri de beton, colțuri şi centuri turnate cu 
ciment şi armătură, de asemenea, din fier beton. Acoperiș în două 
ape, pe structură de grinzi, acoperit cu tabla zincată. 
 O altă lucrare pe care am fost nevoiţi să o executăm este 
gardul din partea de Est, unde ne învecinăm  cu sediul unei asociaţii 
agricole.  
 Casa parohială a fost şi ea supusă unor lucrări de 
modernizare, pentru că primii 4 ani am locuit în parohie. Când m-
am mutat, am refăcut şi terminat finisajele interioare pe cheltuială 
proprie. Cu ajutorul Primăriei, am mai construit o sobă de teracotă. 
Aceste lucruri se întâmplau în octombrie 2011. 
 În 2013 am schimbat tâmplăria din lemn cu cea de tip PVC 
cu geam termopan, am izolat casa cu polistiren şi am construit o 
terasă cu gresie porțelanată.  
În anii următori am refăcut gardurile şi am schimbat porțile de acces 
din lemn, cu unele metalice. 
 După ce am terminat aceste lucrări  mai mari, am început să 
înfrumusețăm, după posibilitățile noastre, biserica. Acest proces de 
aducere la zi a dotării bisericii a început prin 2014. Primul lucru a 
fost sa înlocuim covoarele vechi şi inestetice, cu mochetă. 
Următorul pas a fost înlocuirea tuturor scaunelor vechi, de diferite 
forme şi dimensiuni, cu unele noi. Am înlocuit corpurile de iluminat 
care erau reprezentate de lustre, cu aplice şi candelabre bisericeşti. 
Am cumpărat candele noi. Am dotat Sfântul Altar cu tot ceea ce 
trebuie pentru a ne desfăşura activitatea în bună rânduială şi alte 
elemente de mobilier bisericesc necesare. 
 Toate investițiile care s-au făcut la această parohie amintite 
mai sus au fost realizate cu bani din afara parohiei, oameni de bine, 
pe care i-am contactat şi le-am cerut ajutorul. De asemenea, 
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Primăria şi Consiliul local Săgeata ne-au oferit anumite ajutoare sub 
formă de  materiale de construcţii. Donațiile enoriaşilor au fost 
minime, neexistând posibilitate materială. 
 Cu ocazia hramului bisericii, 25 martie – Buna Vestire, am 
organizat, în fiecare an, în mod special, această sărbătoare a 
bisericii şi a întregii comunități.  
     La Sfânta Liturghie am avut invitaţi preoţii din parohiile 
vecine, cântarea la strană a fost susţinută de elevi semi-nariști sau 
studenți teologi; au fost invitaţi şi au participat oficialități locale şi 
enoriaşi de prin parohiile învecinate. 
În fiecare an, la sfârşit, am organizat o agapă frățească pentru toată 
lumea prezentă, ceea ce pană la venirea mea nu s-a mai întâmplat. 
Am făcut acestea pentru a revitaliza viaţa din parohie şi a atrage 
atenţia şi asupra acestui sat, pe care toata lumea l-a condamnat 
prin  indiferență. În concluzie, ulițele acestui sat, cel mai mic din 
comuna Săgeata, poartă amintirea unor oameni simpli, fără prea 
multă şcoală dar cu  multă dăruire pentru biserică. 
 

CONSILIUL PAROHIAL BANIȚA 

 
 Vasile – Georgian Calasnicov - Consilier paracliser; 

Absolvent al Seminarului Teologic din Buzău; Student -  Facultatea 
de teologie din București. 

 Atanase Sandu - Consilier, pensionar, susține cântările de la 
strană. 

 Ion Oancea - Epitropul bisericii, pensionar 
 Spirea Ioniță - Consilier și responsabil Pangar, pensionar. 
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 Dumitru Costache – Consilier, pensionar. 
 Florea Guță – Consilier, pensionar. 
 Bănică Iordache -  Consilier, pensionar- starea de  

sănătate precară îl împiedica să mai participe activ la viaţa 
parohiei. 

     
H.-CIMITIRELE COMUNEI SĂGEATA 

IMAGINI DIN CIMITIRUL SATULUI SĂGEATA 

  
Cavou de familii Capelă familială 

 

 
Cimitirul nou, vedere de ansamblu 
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Cimitirul nou, vedere de ansamblu 

  
Bunicii domnului Prof. Univ. Dr. 

Gheorghe Calcan 
Părinții domnului Prof. Univ. Dr. 

Gheorghe Calcan 
 
   „În cimitir era o dezordine de nedescris. De îndată ce mor, 
oamenii se dezobișnuiesc să mai măture.” aforism de Valeriu 
Butulescu  
 „Cimitir. O, pietre, prefaceţi-vă iar în oameni!”   Valeriu 
Butulescu 
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 CRUCI DIN CURTEA BISERICII SĂGEATA 
 

 
Crucea Pr. Florea Toma 

 
Crucea biruitoare a păcatului 

 

 
Crucea Pr. Constantin Efrimescu 
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IMAGINI DIN CIMITIRUL SATULUI DÂMBROCA 

 
Mormântul Familiei Neculai Iordache 

 
Vedere de ansamblu – cimitirul vechi 
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Vedere din cimitirul vechi 

 
Vedere din cimitirul nou 
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IMAGINI DIN CIMITIRUL SATULUI BORDUȘANI 

 
Morminte mai deosebite 

 
Vedere de ansamblu 
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Natura moartă – amintiri de neuitat 

 
Îngrijirea mormântului – alinarea sufletului 
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IMAGINI DIN CIMITIRUL SATULUI BEILIC 
 

 
 

 

 
Mormântul familiei Ing. Petre Dumitru 



  CAPIT. V – INSTITUȚIILE                                            423 

IMAGINI DIN CIMITIRUL SATULUI GĂVĂNEȘTI 
 

 
Câteva cavouri ale oamenilor gospodari 

 
O serie de cruci ale unor eroi din al 2-lea război 

 
Vedere de ansamblu 
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I.- MAGIA, VRĂJITORIA 

 

 Ritualuri străvechi, femei care le practică conștient sau  
doar ocazional, legate vârcolaci și de alte fenomene  
 

 
 

 Descântatul copiilor deochiaţi.  
„Se spune că deochiul este un furt de energie, iar cei asupra cărora 
se exercită acest furt de energie au stări de rău foarte mari, uneori 
letale. Îmi amintesc că Elena, una din multele mele surori, mergând 
la biserica din sat s-a întors acasă cu o stare de rău foarte mare şi 
a zăcut câteva zile. La câteva zile, Aurica lui Costică Ghica s-a 
prezentat  acasă la noi şi i-a descântat fetei, care s-a şi înzdrăvenit. 
Se spune că dacă cel care a deocheat îşi aduce aminte, deochiatul 
scapă cu viaţă. Vă voi prezenta mai jos un descântec pe care l-am 
auzit la bunica mea, Albu Tudora: 
 
 „Vrăjitorie. Prototipul antic şi precursorul influenței politice. 
A fost, totuşi, considerată mai puţin respectabilă şi uneori pedepsită 
cu tortura şi moartea.” de Ambrose Bierce  
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Fugi deochi, dintre ochi, din albul 
ochilor, din zgârciurile nasului, 
din baierele inimii, (numele 
deochiatului), 
nu are ce să-ţi dea să mă-nânci şi 
nici unde să te culce! 
Du-te la fata lui Ler Împărat, că 
ea are ce să-ţi dea să mănânci şi 
unde să te culce,   Şi să rămână 
(numele deo-chiatului) luminat, 
Ca argintul  de curat și de boală 
scăpat! 

 La cei deochiaţi se mai spunea şi rugăciunea Tatăl nostru. De 
fapt şi astăzi, indiferent de zonă, se mai practică obiceiul cu această 
rugăciune. În timp ce se spune rugăciunea se masează zona 
creştetului capului.  
 

 
Descântec de boală 

 Un alt obicei pe care  
l-am văzut în casă este următorul: 
persoanele care suferă de 
indigestie, sau plecate, trebuie să 
consume un pahar de apă în care 
au fost stinse câteva bete de 
chibrit. Să fie acesta un „leac”  

 ce precede consumul de cărbune medicinal în aceleaşi cazuri de 
indigestie? 

Dar cel mai tare era trasul pe mâini.  
       Pe antebraţ, pe partea interioară, plecând de la degetul mare, 
se masa osul până spre cot. Am citit mai apoi într-o revistă de 
sănătate, că în acea zonă în caz de indigestie au loc aglomerări  
plachetare şi prin masarea zonei aceste aglomerări se împrăştie, 
sângele circulă mai bine şi starea de rău dispare.” (Din amintirile d-
nei prof. Constanța Albu) 
 Monografia  din 1942 a învățătorului Dumitru T. Alexandru, 
consacră un capitol descântecelor și leacurilor, urmărindu-le mai 
ales în fosta comună Găvănești, în vremurile când țăranii nu prea 
erau încrezători în doctori și medicamente, dând, în schimb, credit 
leacurilor băbești și descântecelor. 
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Iată câteva dintre acestea: 

 Descântec „din vânt”: Când omul era răcit se lua o  
trestie, cu care bolnavul se măsura de trei ori în lung și în lat. Din  
trestie se luau bucăți care se puneau într-o cană cu apă neîncepută. 
Se zicea apoi descântecul, trestia fiind aprinsă, iar din apă bolnavul 
bea de trei ori, udându-se apoi pe frunte și pe alte părți dureroase; 

 Descântec de bube dulci: Se zicea de trei ori, la  
asfințitul soarelui. Se lua balegă de cal, dată prin funingine și se 
ungea buba de trei ori. Se rosteau anumite cuvinte: 

„Broasca verde toate bubele le-a chemat, 
Numai bubele dulci nu le-a adunat. 
Ele rău s-au mâniat, din rădăcină s-au uscat. 
Din vârf au picat, ca foaia de mac s-au uscat, 
Ca omul să rămâie curat, ca argintul luminat.” 

 Descântecul de năjit (pentru durere de urechi), se  
rostea de trei ori, cu o cârpă aprinsă, luată de la pământ, care doar 
fumega. Iată  ce se zicea: 
Năjit, pricăjit / Ieși din urechea lui.../ Să rămâie luminat / Ca 
argintul de curat, / Ca de la Maica Domnului lăsat!” 
  „Cel ce biruiește egoismul îşi întoarce privirea spre Iisus şi 
spre aproapele său. Astfel, viaţa sa nu va mai fi umbrită de tristețe, 
descurajare sau lipsă de iubire, el va fi într-o necontenită căutare a 
oricărui prilej prin care să fie adusă, întru bucurie, laudă 
Mântuitorului său şi, totodată, să fie înlesnită mântuirea celorlalţi 
prin împreună-purtarea sarcinilor lor.” Patriarhul Teoctist 

„Doamne, n-am credință mare dar pot fi încrezător, 
N-am un dar mare să-ți ofer, cu viața Îți sunt dator. 
Să ne plecăm cu credință și cu rugă la Dumnezeu, 
Să ne țină în  sănătate, iubire și cu credință mereu!” MI 
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CAPITOLUL. V.3. 
INSTITUȚIILE -  ŞCOALA 

 
A.- ISTORICUL ȘCOLILOR DIN COMUNA 

SĂGEATA 

1.- INTRODUCERE 
 

 
PATRONUL SPIRITUAL AL SCOLII 

 
„Întreaga artă a instruirii constă în capacitatea 
De a trezi curiozitatea naturală a minților tinere.” MI 
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Elemente de identificare a unității școlare 
 
  Şcoala gimnazială „Nicolae Efrimescu” este situată în 
comuna Săgeata, județul Buzău și cuprinde următoarele sate: 
Dâmbroca, Bordușani, Săgeata, Beilic, Găvănești și Baniţa. Din 
cauza numărului tot mai redus de copii în ultimii ani rețeaua 
şcolară la nivelul comunei a suferit numeroase restructurări, astfel 
că au fost desființate pe rând grădinițele și școlile din satele 
Bordușani, Beilic sau Baniţa. În acest moment, la nivelul comunei 
mai există 3 unități şcolare (Dâmbroca, Săgeata și Găvănești) și 3 
GPN - uri (Dâmbroca, Săgeata și Găvănești). Copiii satelor 
Bordușani, Beilic și Baniţa sunt zilnic transportați cu microbuzul 
școlar la școlile Săgeata și Găvănești. 
 Clădirile grădinițelor se află în proximitatea şcolilor, fie pe 
strada principală (în satul Săgeata), fie în fostele centre istorice 
ale satelor (în satele Dâmbroca și Găvănești, pe străzi adiacente 
șoselei principale). Singura clădire cu etaj dintre cele 6 unități 
educaționale o reprezintă clădirea școlii gimnaziale din Găvănești. 
 

2.- UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN COMUNĂ 
 

„Unitățile de învățământ și de cultură au purtat denumi- 
rea generică a acestor instituții fără a fi particularizate în vreun fel. 
Denumirii de școală, grădiniță, cămin cultural i s-a adăugat 
denumirea localității în care acestea se află. O diferențiere apărea 
prin indicarea tipului unității de învățământ respective. Astfel până 
nu demult denumirea acestora era: Școala generală cu clasele I – 
VIII Dâmbroca, Școala cu clasele I – IV Bordușani, Școala generală 
cu clasele I – VIII Săgeata, Școala generală cu clasele I – IV Beilic, 
Școala generală cu clasele I – VIII Găvănești, Școala generală cu 
clasele I – VIII Banița, ori Căminul Cultural Săgeata, Biblioteca 
comunală Săgeata1 etc. 
      În prezent, conform unei decizii ministeriale denumirea tuturor 
școlilor conține cuvântul „gimnazial”: Școala Gimnazială Dâmbroca, 
Școala Gimnazială Găvănești etc. Stereotipia acestui mecanism se 
aplică și în denumirea grădinițelor: Grădinița cu program normal 
Săgeata, Grădinița cu program normal Dâmbroca, Grădinița cu 
program normal Găvănești (Rețeaua școlară a județului Buzău, 
2014 – 2015 ...).  
      Particularizarea a apărut în etapa postdecembristă în cazul 
școlii din localitatea Săgeata, căreia i s-a atribuit numele unei 
personalități a școlii și a satului: Școala Gimnazială „Nicolae 
Efrimescu” Săgeata, Județul Buzău. Nicolae Efrimescu (1856 – 
1945) a fost cel dintâi învățător cu studii de specialitate al 
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localității. Acesta și-a început activitatea didactică aici în anul 
1882, iar în 1893 a pus bazele primului local al școlii. El a lăsat 
contemporanilor săi o puternică impresie. „Perfect cunoscător al 
materiei pe care o preda, competent și persuasiv, sever în 
aparență, dar de o blândețe cuceritoare, respectat și iubit, 
învățătorul Nicolae Efrimescu și-a făcut din catedră un adevărat 
apostolat”. Panoul de onoare al școlii situat în holul de intrare 
oferă alături de cele câteva date biografice și fotografia 
„Patronul[ui] spiritual al Școlii Săgeata” (Prof. univ. dr. Gheorghe 
Calcan) 
 

3.- ISTORICUL ȘCOLILOR DIN COMUNA SĂGEATA 
(Extras din „În căutarea unei noi șanse - Săgeata″ de Victor 

Andreica și Florentin - Ștefan Albu) 
 

Din cercetările lui Ilie Mândricel, fost profesor de pe Valea 
Bălănesei, care în cartea sa „Izvoare din adâncuri″, s-a aplecat și 
asupra școlii sătești, relata: „A vorbi despre școlile sătești, 
presupune  a te referi la activitatea  de pionierat a bisericilor, 
schiturilor, mânăstirilor și anonimilor grămătici″1 

„Aici în Curbura Carpaților – afirmă profesorul Relu Stoica – 
unde viața creștină a prins rădăcini adânci dintru început, știința 
de carte este prezentă din vremuri străvechi și la răspândirea ei 
au contribuit nenumărați călugări, preoți, grămătici, dieci, logofeți, 
dascăli, până când statul a înființat școli bine organizate, cu 
învățători și profesori, în care, treptat, au fost cuprinși toți copiii, 
prin obligativitatea învățământului″2  

Câteva date se referă la dezvoltarea învățământului 
buzoian:  

 În veacurile I-III, la nordul Dunării, inclusiv în zona 
Buzăului, se răspândește învățătura creștină, prin predică de la 
om la om; 

 La 1 august 1838, Dionisie Romano înaintează Eforiei  
Școalelor, Catalogul candidaților hotărâți ca învățători pe la sate, 
în județul Buzău, în Plasa Câmpului intrând în această categorie: 
Grigore Drăghici, în Beilic și Toma Sava, în Găvănești. Așadar, în 

 
1 Ilie Mândricel: „Izvoare din adâncuri″- Editura Casa Corpului Didactic, Buzău, 
2000  
2 Relu Stoica: „Istoria învățământului buzoian″ - Editura Casa Corpului Didactic, 
Buzău, 2004 
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Beilic și Găvănești au funcționat cele mai vechi școli cu clasele I-IV 
din comuna Săgeata (pe atunci comuna Găvănești. n.a) 

 În noiembrie 1838 ia ființă Revizoratul Școlar al Județului 
Buzău, care, în 1892, devine Inspectoratul Școlar al Județului, 
denumire sub care va funcționa până la 1948, când se va 
transforma în Secția de Învățământ Buzău. Profesorul național 
Dionisie Romano este numit, în noiembrie 1838, revizor școlar, 
funcție pe care o îndeplinește până în 1843. Dionisie Romano, s-a 
născut în Mărginimea Sibiului și a descins pe plaiuri Buzoiene în 
1838, a devenit vicar între 1861-1864 și episcop de Buzău între 
anii 1865-1873. 

 Activitatea profesorului – episcop în fruntea comisiei 
județene a fost tratată în mai multe cărți și studii, ea referindu-se 
și la sate aparținând comunelor Săgeata și Găvănești. Astfel, se 
menționează că, în primul an al funcționării comisiei amintite, 
1838, după frecventarea cursurilor de pregătire, tânărul Grigore 
Drăghiciu, în vârstă de 25 de ani, neînsurat, a promovat 
examenul, fiind admis, pentru anul 1838-1839, ca învățător la 
școala Beilic, iar în 1848 era înregistrat cu cea mai mică retribuție 
dintre toți dascălii din Plasa Câmpului. 

 Alți învățători au fost: Toma Sava, 22 de ani, în 1838, la 
Găvănești; Oprea Nica (1839-1840), la Găvănești; Mihalcea 
Badea, școala Găvănești, în perioada 1840-1844; Grigore 
Constantin, învățător la Săgeata, în anii  1840-1846; Ghiță 
Gheorghe, 26 de ani, învățător în perioada 1857-1860, în satele 
Săgeata, Coiteasca și Beilic; Radu Negoiță (1848), răspunzând de 
destinele a 32 de elevi, la Găvănești; Constantin Iordache (1863- 
1865), având în subordine 15 elevi, la Găvănești. 

 Documentele menționează, pentru școala din Săgeata 
S înființată la 1839, următoarele lucruri concrete: 

  La 4 mai 1847, într-un proces verbal de inspecție, se 
notează că dascăl era Oprea Nica, aflat în această funcție de 8 ani. 
De asemenea și satele Coiteasca și Beilic aveau învățători, iar 
școlile de aici erau isprăvite, însă le lipseau bănci, geamuri, 
scânduri pentru podelele unor odăi, table pentru litere. În 1840, 
Pavel Hristache a devenit învățător, iar alte cadre au mai fost: 
Vlad Vlad, 22 de ani, necăsătorit (1840-1847), funcționând și la 
Coiteasca; Bonifație Bălănescu, necăsătorit (1845). Un intelectual, 
identificat în ipostază de învățător a fost Ion Giurescu, care preda 
unui număr de 21 de elevi, din Săgeata și Coiteasca (1863-1865); 

 În 1855 era deja constituit sistemul de învățământ sătesc, 
coordonat de Eforia Școalelor, care, în același an aprobă 
înființarea unei noi instituții de învățământ în Găvănești, bazându-
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se pe realitatea că există o populație școlară suficientă, 
corespunzătoare populației de 104 familii. 

 În ianuarie 1900, învățătorul preot Voicu Ionescu îl 
informează pe primarul din Săgeata că „toți copiii sunt vaccinați, 
pe baza art.44, alineatul 17 din Regulamentul de administrație 
interioară a școalelor rurale″, iar alte documente atestă că 
primăria a dat școlii în folosință un teren pe care să-l lucreze elevii 
sub îndrumarea învățătorului, „spre a deprinde, astfel, dragoste 
pentru munca fizică și pentru prețuirea pământului.″ 

  Privind evoluția în timp a învățământului, să consemnăm că 
tot în 1900, la școala din Beilic, aflată în Plasa Câmpuri, 
recensământul indica prezența în sat a 120 de copii născuți între 
1886-1893, învățător fiind același Voicu Ionescu, iar în 1903, 
pentru școala din Movilița, primăria Găvănești i-a repartizat 8 ha. 
și 5.200 mp, de teren, în câmp și 1 ha în vatra satului, pe care le 
arenda spre a obține venituri, 

 În ambele sate menționate mai sus, localurile de școală 
erau în stare deplorabilă, clădirile fiind acoperite cu stuf, iar la 
sfârșitul anului școlar 1900-1901, toți copiii au fost transportați la 
Buzău „unde revizorul și un delegat al ministerului i-au examinat, 
constatând că au asimilat cunoștințele prevăzute în programe.″ 

 La recensământul din 1898 (recenzați fiind născuții în 
1870), la nivelul comunei Găvănești erau doar 28 de tineri, din 
care doar 7 erau știutori de carte. 

 În diverse perioade, mulți părinți și copii erau refractari la 
învățătură, lucru concretizat prin absențe de la școală. Pe baza 
regulamentelor în vigoare, învățătorii informau primăria despre 
absenteism, iar aceasta amenda părinții în cauză, sumele fiind 
aduse la buget de către jandarmi. 

 Primăria era adeseori sensibilă la problemele 
învățământului. Astfel, în 1903, primarul a oferit bani pentru 
procurarea cărților ce se dădeau ca premii elevilor studioși. Dintre 
acestea menționăm câteva cărți: „Istoria pentru copii.″, „Mielul″, 
„Licuriciul″, „Trandafirul″, „Musca″, „Cei doi frați″, „Cristofor 
Columb″. 

 În 1920, la Săgeata era învățător N. Sburlan, iar la Beilic, 
preotul Voicu Ionescu. Din exercițiul financiar anual, la ambele 
școli s-au efectuat reparații de 4.195,20 lei, cheltuieli suportate de 
primărie, 

 În 1936 s-a finalizat construcția unei săli de clasă la 
Bordușani, iar școlilor din Beilic și Săgeata li s-au adus 
îmbunătățiri, valoarea lucrărilor ridicându-se la 95.000 de lei, bani 
asigurați de județ, și de 24.660 lei, acoperiți de comună. 
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 În 1937, s-a inaugurat noul local de școală din Săgeata. 
         În ciuda eforturilor făcute de stat, de județ, de plasă, dar 
mai ales pe plan local, neștiința de carte s-a ținut scai de săteni, 
realitate dureroasă care rezultă dintr-o adresă înaintată 
Prefecturii, prin care primăria și cercul de recrutare confirmă că, 
dintre bărbații trimiși pe frontul din Primul Război Mondial și 
rezerviști, adică 759 de locuitori ai comunei Săgeata, doar 58 erau 
știutori de carte, respectiv 7,86%. 

Populația satelor începe să crească după 1920, recensă-
mântul populației, făcut în 1923 reliefând acest aspect. Astfel, 
numărul copiilor  de până la 11 ani era în Săgeata de Jos de 203, 
în Bordușani de 54, în Beilic de 147, în Șeineasca de 18, deci un 
total de 623 de copii. 

 În perioada 1923-1933, cadrele didactice (învățători), din 
comuna Săgeata erau: Constantin Iordache, N. Sburlan, C.M. 
Popescu, Constantin Cazan și Aurelia Lăzărescu. 

 Sesizând amploarea analfabetismului, în 1922 Ministerul de 
Interne atenționează primăriile să ofere concurs învățătorilor în 
acțiunea de alfabetizare, iar administratorul Plasei Câlnăului 
somează aceeași instituție să sprijine școlile în gospodărire și 
dotare, executarea reparațiilor. Să fie identificați cetățenii avuți și 
determinați să facă donații, pentru construirea unor săli de clasă 
pe lângă clădirile existente. Ca urmare primăria acordă fondurile 
necesare reparațiilor, care se ridică la 32.000 de lei. 

 În 1925, pe lângă școala din Săgeata s-a înființat o 
bibliotecă școlară, care deținea în inventar cca. 300 de volume. 
 În 1933 se înlocuiește tăblița cu „caietul german″ de 8 file. 
  Un recensământ al populației comunei Săgeata, din 1923, 
referindu-se la populația școlară și la adulți prezenta datele de mai 
jos: 

 
 
Următorul recensământ al populației comunei Săgeata a  

avut loc pe 24 aprilie 1927, când comuna aparținea de Plasa 
Câlnău:  
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 În 1937 la școala din Găvănești s-au efectuat reparații, 
valorând 10.000 de lei, jumătate din sumă fiind suportată de 
județ. 

 Un deceniu mai târziu după recensământul din 1927, 
învățământul devenise de 7 clase, iar absenteismul de la școală a 
crescut mult. Ca urmare, numai în primele luni ale anului școlar 
1937-1938 au fost date 586 de amenzi, valorând 4.930 lei. 

 Un fenomen negativ în viața școlii a fost acela că prin anii 
1930-1940, cadrele didactice erau obligate să desfășoare, pe 
lângă activitatea la clasă și activitate politico-culturală.  Unele 
cadre didactice și-au făcut titlu de glorie din desfășurarea 
activității la granița politicului. Al. M. Sburlan, directorul Școlii 
Bordușani, Zamfira N. Tănase, învățător, au instituit, la nivelul 
comunei Săgeata, străjeria, constituind stolul (din 18 străjeri și 
străjerițe). În întreaga comună erau 363 de străjeri, iar cadrele 
didactice au făcut reale servicii mișcării legionare, asumându-și 
misiunea de instructori ai șefilor de cuib, acțiune concepută 
sâmbăta, pe grupe de vârstă, ședința durând 30-60 de minute, cu 
pauze de ½ oră, după care activitatea se relua. 
  Învățământul a fost grav afectat de cel de al doilea război 
mondial. Dascălii au fost concentrați și mulți nu s-au mai întors. 
Deși vremurile erau tulburi, iar situația economică a țării și a 
comunei era ruinată de războiul din 1941-1944, în septembrie 
1944, administrația locală a hotărât construirea unei cantine 
școlare, ce va fi funcțională un an mai târziu, dar și a unui grup 
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social la școala din Săgeata. E de menționat faptul că pe parcursul 
anilor următori, războiul și seceta prelungită au creat un tablou 
sinistru al foametei și morții. Paraziții și tifosul făceau ravagii. 

 În 1948 are loc reforma învățământului, sistemul educativ 
primind reperele specifice societății dictatoriale, multe dintre ele 
translate din Uniune Sovietică (manuale, cărțile de Geografie, etc) 

Cadrele didactice erau cuprinse obligatoriu în procesul de 
alfabetizare, astfel că după orele de curs destinate elevilor, o dată 
cu înserarea, 2-3 ore, dascălii le dedicau adulților, care, până 
atunci, semnau orice act prin ștampila amprentei digitale. 

De menționat este faptul că în 1948 s-a adoptat Legea 
Învățământului, generalizându-se învățământul de 7 clase și 
eliminându-se religia din școli, întrucât învățământul se declarase 
laic, 

 În 1949, Săgeata și Găvănești fiind încorporate în Plasa 
Mărăcineni, funcționau școli în Găvănești, Banița, Săgeata, Beilic, 
Bordușani și Dâmbroca (în acel an Dâmbroca aparținea de comuna 
Stăncești) 

 În aprilie 1949 se înființează primele detașamente de 
pionieri, în județ, purtători ai cravatelor roșii fiind, chiar din 
primele zile, și la școlile din Săgeata și Găvănești.  

   În 1950 se înființează grădinița din Găvănești, 
  În 1955 se inaugurează noul local al Școlii Săgeata, 

Prezentăm mai jos datele de înființare ale școlilor din satele 
comunei: 

 Beilic – se înființează școala cu clasele I-IV – în 1838, 
 Găvănești – școala cu clasele I-VII – în 1838, 
 Săgeata – școala cu clasele I-VII – în 1848, 
 Dâmbroca – școala cu clasele I-VII – în 1905, 
 Bordușani – școala cu clasele I-IV- în 1925. 

 
În bugetul pe 1954, care avea prevăzute venituri de 36.589 lei 

și cheltuieli de 25.525 lei, erau defalcate exerciții financiare pentru 
școală, grădiniță și căminul cultural, 

 
 În 1964, comuna a adoptat un proiect pentru extinderea 
localului de școală de la  Dâmbroca, de la 2 săli la 4 săli de clasă, 
construirea unui grup sanitar, extinderea incintei instituției și 
conceperea activității pe lotul experimental atribuit, documentația 
respectivă fiind estimată la 80.000 de lei, lucrările finalizându-se 
în 1966. 
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Situaţia educativă - 1968: 
 

 
 

 „În ultimii trei ani (1969–1972), am fost director 
coordonator al Şcolii Generale Săgeata.  
Şcolile cuprinse erau: 

 Şcoala Generală Dâmbroca – de 8 ani, 
 Şcoala Generală Bordușani – de 4 ani, 
 Şcoala Generală Săgeata  - de 8 ani, 
 Şcoala Generală Beilic – de 4 ani,  
 Şcoala Generală Găvănești – de 8 ani, 
 Şcoala Generală Baniţa – de 8 ani. 

  Circumscripția Săgeata a fost una dintre cele mai mari din 
județ.″ (Constantin Enuş, director al școlii coordonatoare Săgeata)  
 

 
O clasă de elevi cu d-na profesoară Elena Iuga 

 
D-l Toma Marius, profesor de educație fizică, a fost 

directorul școlii comunei Săgeata în perioada 1970-1986, perioadă 
în care sistemul comunist a aplicat mai multe măsuri de 
modernizare a învățământului: 



436                 SĂGEATA – ZBOR PRIN VREMURI – PAGINI MONOGRAFICE 
 
 

 
 Obligativitatea învățământului de 8 clase, 
 Generalizarea învățământului de 12 clase, 
 Organizarea învățământului liceal pe 2 trepte (treapta I și 

treapta a II-a), 
 Antrenarea elevilor și cadrelor didactice în legarea școlii de 

viață, de practică, ceea ce se traducea prin participarea acestora, 
toamna, până la căderea zăpezii, la strângerea recoltelor de 
fructe, legume, cartofi, etc 

 
4.- ISTORICUL ȘCOLILOR DIN COMUNA GĂVĂNEȘTI 
(Extras din „În căutarea unei noi șanse - Săgeata″ de Victor 

Andreica și Florentin - Stelian Albu) 
 

Dumitru T. Alexandru – la 1 dec. 1942 – făcea o 
caracterizare a instituțiilor de învățământ: 

 Înainte de 1865, aici nu cunoșteau carte decât preoții, 
cântăreții bisericești și un număr mic de țărani gospodari, care 
prindeau buchile de pe la parohi, 

 În 1865 a luat ființă o școală de stat, găzduită cu chirie pe 
la săteni, până în 1902, când s-a construit un local special, care 
avea 2 săli de clasă și o cancelarie. Terenul l-a asigurat primăria, 
pe posesia lui Victor Popescu, iar cheltuielile de construcție au 
căzut în sarcina locuitorilor. Școala a funcționat în localul respectiv 
până în 1923, când, devenind neîncăpătoare, s-a luat hotărârea 
construirii unui nou local, cu 6 săli de clasă și o cancelarie. 
Cheltuielile au fost suportate, în parte de săteni, iar Ministerul 
Instrucțiunii a contribuit cu suma de 50.000 de lei. 

 
Dumitru T. Alexandru amintește pe dascălii care i-a 

luminat pe copiii din Găvănești cu știința cărții, între 1865 și 1942: 
preotul Constantin Stănescu (1865-1873); Alexandru Georgescu 
(1873-1895); Gheorghe Ionescu (1895-1930); preotul Ioachim C. 
Stănescu (1914-1922); Constantin Isofache (1913-1942). 
Perioade mai lungi, sau doar pasagere au mai funcționat și: Maria 
C. Popescu, Ioan A. Ioan, Nicolae D. Petre, Elena N. Petre, Ioana 
D. Popescu, Victor Popescu, Dumitru Gh. Ionescu, Sultana 
Nicolescu, Elisabeta N. Pătrașcu, Nicolae A. Ion, Ion Șt. Dinu, 
Nicolae A. Popescu. 

 În 1.XII. 1942, școala funcționa cu 7 posturi de învățători și 
cu un atelier de lucru manual, încadrat cu două norme de maistru, 
ocupate de Elena Demetrescu și Constantin Manea. 
 Mulți săteni și-au purtat copiii la școlile secundare, astfel  
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încât, la sfârșitul anului 1942 sunt răspândiți pe tot cuprinsul țării 
84 de intelectuali, printre care: învățători, profesori, preoți, ofițeri 
și funcționari de stat.  

Învățătorul Gheorghe Tudor, într-un studiu de 59 de 
pagini, dedicat comunei Găvănești: 

 Înainte vreme exista o singură școală, cu două săli de clasă, 
neconfortabile și care semănau cu cele două camere din față ale 
caselor țărănești, iar în spate era cancelaria unde se ținea arhiva. 

 Localul era făcut din gard de nuiele, bulgărit cu pământ, la 
fel ca locuințele sătenilor. Pe jos avea dușumea, iar iarna clasele 
erau încălzite cu sobe de fier. 

 Întrucât a devenit neîncăpătoare și suferea și de faptul că 
era așezată pe locul cel mai de jos al satului, pe unde se scurgeau 
puhoaiele de la câmp, primăvara  la topirea zăpezilor, în 1923 s-a 
pus problema construirii unui nou local de școală. 

 Școala este compusă din 6 săli de clasă, încăpătoare, o 
cancelarie și 2 coridoare, având forma literei U. 

 În anul 1942, școala funcționa cu 7 clase primare, plus 
atelier, pentru învățământul supra-primar. Este, poate, singura 
școală de prin împrejurimi, unde învățătorii își iau copiii din clasa a 
I-a și merge cu aceștia până la absolvirea cursului primar complet 
de 7 clase. 
 În 1942, învățătorii erau toți fii de țărani din acest sat, ei 
locuind în casele lor proprii. 
 În școală, pe lângă învățământul teoretic se preda și lucrul 
manual, mai ales la cursurile supra-primare, unde fetele erau 
instruite de o profesoară-maistru, iar băieții fac împletituri din 
paie, răchită și papură. 

Școala are și o bibliotecă, cu un însemnat număr de 
volume, 

Sătenii și-au îndreptat opțiunile pentru continuarea studiilor 
copiilor lor, preferențial, la  Școala Normală, care are și internat, 
iar prețurile pentru cazare și masă nu-s exagerate. Așa se face că 
din comuna Găvănești au ieșit mulți învățători care au împânzit 
țara. 
 

Că educația înseamnă și formarea întru credință, 
Înseamnă a învăța dăruirea și înseamnă iubire, 
Să-i mulțumim lui Dumnezeu cu multă umilință, 
Și să-L rugăm să ne ierte pentru orice rătăcire!” 
       MI 
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B.- ȘCOALA CU CLS. I-VIII SĂGEATA 
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1.- PLANURI DE ŞCOLARIZARE,  
ŞCOALA CU CLASELE I-VIII – SĂGEATA 

 

 
 

„Învățătura faptelor, mai vrednică-i ca a vorbelor, 
Dacă este dată rău, se sparge în capul elevului. 
Învățătura ne predă o singură lecție, a îndoielilor, 
Surdul ne învață sunetul, orbul, de taina ochiului. 
 
A învăța că-n viață se-nvinge ura cu dragostea, 
Minciuna cu adevărul și violența cu abnegația, 
Trebuie să fie vedere unanimă privind educația. 
Cel care neglijează învățătura  își ucide tinerețea.” MI 
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2.- IMAGINI ISTORICE DIN ȘCOALĂ 
 

 
În imaginea de mai sus: 

Şc. Gen. – O clasă de elevi cu profesorii lor în faţa scolii: Radu Enuş; Tănase Nicolae, dir. Şc.; 
Tănase Filofteia, prof.  biolog.; Ciornei Viorica, prof. lb. franc.; Toader Xenia, prof. ed. fiz.; 

Toma Maria, prof. mate.; Elena Enuş, prof. lb. rom.; Adela Bichirgiu, prof. ist.; Ionescu 
Eufrosina, educ.; Ionescu Paul, prof. mate. 

 
Șc. Elem de 7 ani, Săgeata (1960-1961), ultima serie a înv. Oblig. de 7 ani. 

De la dr. la stg. : dirig. Boacă Georgeta, pof. supl. Lb. rom.; Datcu (Iordache ) 
Tudora, de la Beilic (ulterior asist. Medic., a lucrat pe relaţia Găvăneşti, colegă cu 

Nicolae Iordache, sanitar pe relaţia Dâmbroca); Pandele Maria, Dâmbroca; Stancu 
Stanca; Pătraşcu Maria, Borduşani; Boacă Florica; Petrache Florica; Lupaşcu 

Lucreţia; Boacă (Albu ) Constanţa;  Vâsie Ion; Florea Gheorghe; Ioniţă Vasile; Lungu 
Viorel; Pâslaru Marian; Boldea Ioana; nu ştiu; Coconu Ionel; Mărgărit Ion; Calcan 

Constantin; Albu Petre; Toma Nicolae; Mirea Nicolae 
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Sunt elevi de la toate clasele. Pe rândul de sus profesorii care i-au instruit. 

la serbare, de fapt la Cântarea României. Pe rândul de sus sunt profesorii: Mihai 
Elena, prof. biol.; Boacă (Albu ) Constanţa, prof. lb. fr.; Georgică Voinea, înv.; Radu 
Enuş, prof. lb. rom.; Cismaru Enache, prof. agric.; Ionescu Eufrosina, educ.; Anton 

Ion, prof. mate. şi dir. șc.; Ionescu Paul, fiz.- mate. 
 

3.- ÎNCADRAREA ȘCOLII GIMNAZIALE 
NICOLAE EFRIMESCU – SĂGEATA 
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 „Scopul educației ar trebui să fie acela de a ne învăța cum 
să gândim, mai degrabă decât ce să gândim – să ne ajute să ne 
îmbunătățim gândirea astfel încât să devenim capabili să gândim 
pentru noi, decât să ne încărcăm memoria cu gândurile altor 
oameni.” Bill Beattie 
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„Profesorii mai buni sunt costisitori, 
Însă cei răi ne costă mult mai mult, 
Se dau și teme pentru acasă, uneori, 
Dar a da de gândit ar fi și mai cult." 
               MI 
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Domnul înv. Iancu Sburlan în anii senectuţii, prin 1960, după ce venise din 
puşcărie, cu o clasă de copii, născuţi prin1946. Pe rândul de jos a treia din 

stânga cu rochiţa cu buline este fiica lui Maria Toma, zisă Clara. 
 

 

  La un sfârşit de trimestru: 
de la dr la stg 

 Bănescu Constantin (cu 
clopoţelul);  

 Popa Gheorghe; 
 Irimia Iordache; 
 Constantin Lupu, prof. 

fiz.-chim.;  
 Manole Lică; 
 Bănescu Elisabeta 
 Sburlan Vasile;  
 Mihai Lupaşcu; 
 Stancu Constantin,  

directorul școlii;  
 Ivan Maria;  
 Stancu Georgeta,  

secretara şcolii. 
 
„Întreaga artă a instruirii constă în capacitatea 
De a trezi curiozitatea naturală a minților tinere, 
Cu scopul de a-și satisface, ulterior, curiozitatea. 
Învățătura de carte nu înseamnă numai avere." MI 
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4.- DATE STATISTICE PENTRU ULTIMII ANI ȘCOLARI 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE EFRIMESCU” 
SĂGEATA 

 

 
 La nivelul unității au fost înregistrați 13 elevi cu CES3 în 

anul 2015- 2016, respectiv 10 copii în 2016 – 2017. 
 Toţi elevii înscriși sunt de etnie română și de religie 

ortodoxă. 
 Numărul total de absențe în anul şcolar 2015 – 2016 a fost 

de 7825, din care 4450 motivate, iar în anul 2016 – 2017 a fost 
de 5419, din care1616 motivate 
 

a.- PERSONAL DIDACTIC 
 

 
 
b.- PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR 

 

 
 

 
3 CES = cerințe educative speciale 
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c.- DATE STATISTICE DE BAZĂ PENTRU ANUL ȘCOLAR 
2017-2018 

 
 

d.- PERSONAL NEDIDACTIC 
 

 
 
e.- BAZA MATERIALĂ ŞCOALA „NICOLAE EFRIMESCU” 
Școala dispune de 6 corpuri de clădire, care însumează: 

 3 cabinete de informatică; 
 27 săli de clasa 
 1 laborator chimie – biologie 
 3 cancelarii; 
 3 săli de mese în incinta grădinițelor; 
 3 biblioteci cu aproximativ 10000 de volume 
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 1 birou secretariat si contabilitate 
 2 cabinete directoriale; 
 1 sală de sport; 
 5 spații de depozitare lapte și corn; 
 5 camere rezervate centralelor termice. 

 
Unitățile au beneficiat de reparaţii capitale finanțate de  

Primăria Săgeata, fiind montate geamuri termopan, parchet în 
sălile de clasă, construirea de grupuri sanitare la standarde 
europene, instalarea de centrale termice, refacerea interioarelor 
si fațadelor majorității clădirilor unităţii, construirea unor garduri 
care să asigure o mai bună protecţie a copiilor în interiorul şcolilor 
(ținându-se cont de faptul că majoritatea părinților nu ar putea 
susține financiar costurile pe care le-ar implica contractarea unui 
serviciu de pază autorizată), instalarea unui sistem video de 
supraveghere a celor 3 școli și 3 grădinițe care să prevină și să 
diminueze incidentele din interiorul și din curţile şcolilor.  

 
f.- DOTAREA CU MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

 Rețea de calculatoare AeL (50 bucăți ) conectate la internet 
+ imprimanta + scanner + fax; 

 Conexiuni la internet; 
 Copiatoare în fiecare școala și grădiniță; 
 3  laptopuri, 5 videoproiectoare; 
 1 aparat de laminat ; 
 1 camera video ; 
 5 sisteme audio; 
 1 aparat foto; 
 2 tv la grădinițe; 
 Truse si materiale specifice pentru desfășurarea orelor de 

chimie si fizica; 
 

„Numai întunericul ne învaţă să prețuim lumina, 
Pentru copii învățătura este ca untura de pește. 
Înainte de a învăța, să nu jucăm de-a  „inima‟, 
Să învățăm a ne juca de-a școala, că ne priește. 

 
Copilul este cea mai mare bogăție din lume, 
Mai mult decât banii și forța de pe pământ, 
Devine atât de deștept, chiar a „copil minune”, 
Încât, revanșa de la joc și-o ia abia ca adult." MI 
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5.- ORARUL ȘCOLII DIN SĂGEATA 
ORARUL ȘCOLII GIMNAZIALE DIN SĂGEATA, 2017-2018 

 

 

 
 

„Învățământul e admirabil, ne este un bun aliat, 
Dar este bine să ne amintim, din când în când, 
Că nimic din ce trebuie știut nu poate fi predat. 
Ce nebunie, să înveți lucruri de prisos, oftând! 
 
Învățătura prin constrângere nu poate rămâne, 
Dar cea pătrunsă-n suflet prin multă dragoste 
Și bunăvoință, aceea rămâne acolo, lasă urme. 
Învățătura cu practica, împreună, dau  virtute.”  
      MI 
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ORARUL ȘCOLII I - IV DIN SĂGEATA 
 

 
 

6.- CONDUCEREA ȘCOLII ÎN 2019 
 

Emanuel MIREA - DIRECTOR 

 

Născut: 1981 – în satul Săgeata 
Căsătorit,  și are o fetiță, Dalia-Maria, de 3 ani 
Studii:  
- 1988-1996 – Școala Generală Săgeata 
- 1996-2001 – Seminarul Teologic „Sfântul 
Ioan Valahul” din Giurgiu 
- 2002-2006 – Facultatea de Litere și  

- Teologie, specialitatea: Limba și Literatura Română, Limba 
și Literatura Franceză la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați; 
2006-2008, Masterat – Teoria și practica textului, la Facultatea de 
Litere, Universitatea „Dunărea de Jos” Galați 
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Perfecționări: 2007 – la CCD – Consiliere și Orientare; 2008 – 
Unitatea de Management a Proiectelor pentru Învățământul 
Preuniversitar; 2009 – SIVECO România – EXPERT TIC; 2013 – 
Centrul Național TALIS – Studiul procesului de predare-învățare; 
2014 – Forumul Educațional Magister, Buzău; în 2015: (Zece Plus 
-Bacău – Manager de proiect; Fundația Pentru Dezvoltarea 
Societății Civile, București – Dezvoltarea abilităților de viață ale 
elevilor în contextul dezvoltării durabile); 2016: Human Resurces 
Development Agency, Bulgaria, Conferință internațională privind 
managementul în învățământ, 2017: (OLIMPNET, Buzău, 
Formator; ECDL, România – Certificat ECDL, Didactic). 
 
Ocupații, funcții: 2006-2007,  Profesor de Limba Română la Școala 
Generală din Dâmbroca; 2007-2009, Profesor Limba Română la 
Școala Generală din Găvănești; 2009–31.03.2012, Profesor la 3 
școli gimnaziale din Brăila; 2012- 2013, Școala Generală Săgeata 
– Coordonator Structura Găvănești;2013 – 2016, Școala Generală 
Săgeata, Director adjunct; 2016 – prezent,  Școala Generală 
Săgeata, Profesor de Limba Română și Directorul Școlii. 

Liliana  ŞERBĂNICĂ – DIRECTOR ADJUNCT 
 

 

Născută – 1 iunie. 1970 
Părinții: Aurora şi Trandafir Stanciu 
Studii şi funcții: 
1976–1984 – Școala Generală din Dâmbroca 
1984–1988 – Liceul Pedagogic Buzău 
1998–2001 – Colegiul „Petre Andrei” – Iași – 
Ed. Fizică 
2005–2008 – facultatea de Psihologie şi 
masterat-ul 

1990 - 2013 , ca învăţătoare la  Şcoala Generală Dâmbroca clasele 
I-IV 
2013 – 2018 – Dir. Șc. Gen. Săgeata 
2018 – prezent, profesor de Educație Fizică și Dir. Adj. Șc. Gen. 
„Nicolae Efrimescu″ Săgeata 
 
Notă de autor – Din câte am putut observa, doamna Liliana 
Șerbănică este model de cadru didactic și director adjunct, prin 
dăruirea profesională, cultural-artistică și sportivă. Are un har 
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deosebit în a descoperi activități atractive pentru elevi: de a 
organiza și instrui echipe de dansuri populare și dansuri de 
societate, activități sportive: atletism, rugby, fotbal, tenis de 
masă, șah,  rachetomodelism. A participat la multe competiții și la 
concursuri cu caracter educativ, obținând premii și mențiuni. Multe 
preocupări educative ale doamnei Liliana Șerbănică sunt precizate 
la Capitolul Activitatea Cultural-Artistică și Sportivă. Știe să 
popularizeze activitățile elevilor prin înregistrări video și postări pe 
Face book.  

7.- IMAGINI DIN ȘCOALĂ 
 

  
Holuri 

  
Holuri 

  
Săli de clasă 

„Educația e un proces social, progresul de stat, 
E o pregătire pentru viață, e rostul ei împlinit. 
Omul e ușor de condus, dar nu și de manipulat, 
Va fi ușor de guvernat, dar imposibil de înrobit.” MI  
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8.- REVEDERE CU FOȘTI ELEVI AI ȘCOLII 
 

 
Doar cu băieţii 29 iunie, primul din dreapta, Burlacu George, Constanţa Albu 

diriginte, Pâslaru, Ghiţă Lică, Gheorghe Dumitru, Stancu Dumitru, Voicu Vasile, 
Ştefan Constantin, Burlacu Ion, Nu ştiu, Dincă Nelu, Pâslaru Gelu, Iancu Stan. 

9.- GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL SĂGEATA, 
 

. 
 
  „Prunca Maria este primul copil care a fost dus la grădiniţa 
lui Dumnezeu unde erau educatori îngerii.”  Ion Buga  



CAPIT. V – INSTITUȚIILE                                            455 
 
 
 

  
Amenajare holuri 

  
Amenajări săli de grădiniță 

 
ÎNCADRAREA GRĂDINIȚEI CU PERSONAL 

 

 
Au mai funcționat cu suplinire de 1-2 ani:  
Educatoare: Sburlan Vasilica, Prisadă Stela, Barbu Maria, Șerban 
Stela, Enișor Maria, Iordăchiță Aura, Văduva Gabriela, Dincă 
Florentina Crenguța, Soare Ștefania, Țîru Voica, Nistor Eugenia, 
Marica Voica, Nicolae Emilia, Roșioru Denisa, Iliuță Nicoleta, 



456                 SĂGEATA – ZBOR PRIN VREMURI – PAGINI MONOGRAFICE 
 
 
Directori GPN Săgeata 
1972 – 1974 – Lupașcu Antoneta, 
1974 – 1978 – Bănescu Elisabeta, 
1978 – 1998 – Toma Floarea  

  
Activități cultural-artistice cu caracter patriotic 

 
Florentina-Crenguța DOBRE 

 

Născută: 30.08.1977 
Părinții: din Buzău,  lucrători în comerț, 
Căsătorită: cu Dobre Cornel, din satul 
Dâmbroca, 
Copii: Ioana-Andreea, 
Studii: 

- Liceul Pedagogic 
- Facultatea de Științe ale Educației 

Filiala Buzău, absolvită în 2017. 
Ocupații: Educatoare; 2001 – Definitivat; 2007 – Gradul II; 
1997-1998 – Învățătoare la Școala Generală Bordușani; 2001-
2003 – Educatoare; 2003-2005 – Concediu îngrijire copil; 2005 
– Educatoare la GPN Beilic, care s-a desființat; 2012 - prezent , 
Educatoare la GPN Săgeata, 
Puncte de vedere:  Strânsă colaborare cu Primăria și cu oamenii 
satului, mai ales în preajma sărbătorilor: de Crăciun, de Paști, de 
ziua copilului și chiar de sfârșit de an școlar. Au fost trimiși 
diferiți delegați și au apreciat munca, au fost încântați de 
activitățile prezentate; Prezența la grădiniță este de 99%; Cei 30 
de copii sunt curați, îngrijiți, cuminți, se vede că părinții se 
preocupă de creșterea și educația lor; Lucrează la nivelul unei 
grupe combinate, pe grupe de vârstă, respectându-se cele trei 
grupe: mică, mijlocie și mare. Timpul  este distribuit pe grupe. 
Copii din fiecare grupă sunt atenți și la celelalte grupe și se ajută 
între ei; Organizarea este asemănătoare cu a grupelor Valdorf. 
Programul este alcătuit după cerințele lor. 
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10.-  PERSONALITĂȚI ALE ȘCOLII SĂGEATA 
 

a.- CADRE DIDACTICE PLECATE LA CERURI 
 

    
Pr. N. Efrimescu Ionel M. Sburlan Vasile Sburlan Emilia Tănase 

 
b.- CADRE DIDACTICE PENSIONATE 
 

    
Constantin Enuș Constanța Albu Safta Manole Robert Negoiță 

    
Vailse Badea Mihail Mirea Maria Stanciu Elena Mirea 

    
Nicolae Toma Elena Iuga Georgeta Dănescu Safta Moise 
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c.- CADRE DIDACTICE ÎN ACTIVITATE 
 

    
Emanuel Mirea Liliana Șerbănică Liliana Grigore Nicolae Ispas 

 

Pr. Nicolae EFRIMESCU 
A desfășurat activitate de învățător, preot și cumulat (preot și 
învățător). A păstorit pe credincioșii satului Săgeata timp de 52 de 
ani. Se poate spune că a pus bazele învățământului în comuna 
Săgeata, drept pentru care Școala Generală din Săgeata a primit 
numele acestui mare cărturar 
Ionel M. SBURLAN 
Născut: 1915  – Săgeata. A fost al cincilea copil, din cei 7, ai 
familiei Dobrița și Mihalache Sburlănescu. Tatăl său a lucrat mulți 
ani ca agent fiscal la Primărie. 
Copii: Ion Sburlan, 83 de ani, fost profesor de Educație Fizică la 
Brănești, lângă București; Emilian, decedat de tânăr; Paul, 
învățător și apoi a absolvit ASE-ul, devenind programator la 
Centrul de Calcul Buzău, iar după 1989, profesor de Discipline 
Tehnice la Liceul Economic din Buzău 
 A fost unul dintre cei mai titrați dascăli din perioada anilor 
60'-70', Era conștiincios, responsabil și corect. Se purta frumos cu 
tânăra generație și nu ezita să dea un sfat acolo unde era nevoi  
Vasile SBURLAN 
Născut: la 07.12.1934, în Bordușani, comuna Săgeata, 
Părinții: Alexandru Sburlan – învăță-tor, și Maria. 
Rămâne de timpuriu fără tată, astfel că Maria Sburlan își crește 
singură copiii. 
Copii: Florentin – inginer; Gabriel – inginer la Metrou; Denisa – 
economistă la Buc. 
Studii  S-a înscris la Liceul Pedagogic, pe care l-a absolvit în 1951, 
Profesii, funcții: Profesor de Lb. Rusă la Săgeata; În anii 70', 
profesor suplinitor de matematică Învățător titular la Săgeata; 
Învățător la Bordușani, unde s-a retras după ieșirea la pensie a 
soției. 
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Emilia TĂNASE 
Născută în anul 1949, în localitatea Săgeata, jud. Buzău. 
Părinţii: Alexandru Ispas și Elisabeta Ispas 
Căsătorită: cu d-l. Pavel Tănase ,1974;  
Copii: Tănase Valentin Inginer. a studiat Calculatoare, şi Studii de 
drept; Tănase Sorin,  Medicină Veterinară, Iaşi; 
Studii       - Şcoala Generală Săgeata 1956-1964; 
                - Liceul Teoretic M. Eminescu Buzău 1964-1968; 
                -  Institutul Pedagogic Bacău, Specialitatea Lb. şi lit 
Română 1968-1972; 
Activitate Profesională      
               – Profesor, Șc.  Gen. Tazlău, jud. Bacău 1972-1974; 
               -  Sc. Gen Găvăneşti-nu ştiu anii exact,  
               -  Șc. Gen. Săgeata  până la pensionare (2009) 
Constantin ENUŞ 
     Născut la data de: 03.01.1932, în com. Găvăneşti, jud. Buzău 
Din părinții: Dragu şi Paraschiva Enuş 
Studii şi activități:1939–1944,  -  Şcoala primară, în Găvăneşti; 
1944–1952,  - Şcoala Pedagogică Buzău – însușirea noțiunilor de 
grad mediu, practică pedagogică şi metodologia predării  - șef de 
promoție; 1952–1953,  - Învăţător la Glodeanu Siliștea;  
1953–1956,  - Stagiul militar, la Unitate de Marină; 1956–1957,  - 
Instructor Superior de Pionieri, la Găvăneşti|; 1956–1960,  - 
Învăţător şi director al şcolii Dâmbroca; 1960–1972, - Prof. şi 
director la Şcoala Generală Dâmbroca; 1969–1972 , - Dir. 
coordonator, al şc. din comuna Săgeata; 1964–1970,  - Facultatea 
de Istorie – Filozofie, secția Filozofie, din cadrul Universității Babeș 
– Bolyai, din Cluj; 1972–1994, - Prof de Şt. Socio – Pol. la Lic. 
Ind. Buzău 
Constanţa  ALBU 
Născută: 16 mai 1947,  în Săgeata, județul Buzău, 
Părinții: Dumitru și Maria Boacă; 
Căsătorie: 1972, cu Vasile Albu, inginer mecanic 
Studii: 1954-1961 – Șc. Gen. de 7 clase, din satul Săgeata; 1961-
1965 – Liceul Pedagogic; Liceul teoretic – Buzău; 1966-1973 – 
Facultatea de Lb. și Lit. Română (FF) – Buc 
Copii: Albu Teodora, n: 1974, vicepreședinte Tribunal Mureș; Albu 
Jean Cristian, n: 1978, Prof. Lic. Tehnologic de Meserii şi Servicii 
din Buzău. 
Activitate profesională: 1965-1969 - Prof. supl. – Şc. Gen. 
Săgeata; 1969-1971 - Prof. supl., Şc. Gen. Dâmbroca și 
comandant de pionieri; 1971-1973 - Prof. supl. Şc. Gen. Moșești, 
com. Săgeata; 1974-2003 – Prof. titular, Şc. Gen. Săgeata; -   
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1989 – Gr. Did. I; 1990.1996 - Bibliotecară  la biblioteca Şcolii 
Săgeata; 1974-2000 – Resp. Comisiei de Circulație rutieră din 
şcoală; 1974-2000 – Resp. Comisiei diriginților; 1974-2000 –Resp. 
cu munca culturală din şcoală, (brigadă artistică de agitație, 
teatru); 2000  - Traducător autorizat de Ministerul Justiţiei, în şi 
din limba franceză; 2001-2003 -  Şcoala Generală Săgeata 
2003-2005 – Prof. Liceul Ind. nr.7 -  Râmnicu Sărat 
Safta MANOLE 

- Născută: 15.12.1955, din părinții:  Ioniță Nicolae – Mec. 
Agricol; Ioniță Filița – casnică, 

- Căsătorită: cu Manole Vasile – inginer, 
- Copii: Dorina-Mirela, 36 de ani, absolv. a Univ. din Brașov, 

Facult. de Drept – Jurist, și Univ. „Spiru Haret” București – 
economist, cu Master în Fiscalitate; Angela-Florina, 29 de ani, 
absolv. a Univ. București, Facult. de Litere, - Profesor de Lb. 
Română și Lb. Engleză. 
Studii: Clasele I-VII - Școala Generală Săgeata; Clasa a VIII-a – 
Școala Generală Nr.15 Buzău; 1971-1975 – Liceul „Mihail 
Eminescu” – Buzău; 1975-1978 – Institutul Pedagogic – 
Facultatea de Matematică-Fizică, la Univ. Galați. 
Ocupații, funcţii: 1978-1979 – Profesor la Școala Generală Novaci, 
com. Mihăilești, judeţul Ilfov; 1979-2019 – Profesor la Școala 
Generală „Nicolae Efrimescu” Săgeata. Jud. Buzău; 1999-2005  și 
2011-2012, Director al Școlii Generale  „Nicolae Efrimescu”, 
Săgeata, jud. Buzău. 
Gheorghe NEGOIȚĂ 
Născut: 01.01.1944, în Săgeata, 
Copii:  1 fiică, secretară la Școala Nr. 11 Buzău și un nepot, 
Studii: Școala Generală Săgeata; Școala Pedagogică Buzău; 
Facultatea de Biologie (IP3), Buc.; Diferențe, Profesor I, Buc. 
Ocupații:1963-1971, învățător – Dâmbroca; 1971-1989 – Profesor 
de Biologie, Săgeata; 1990 – Profesor de Biologie la Liceul Mihail 
Eminescu; 1991-2009 – Prof. Biologie la Școala Generală Nr. 2 
Buzău, 
Rezultate deosebite: 
 O elevă a obținut a II-a mențiune la faza națională, 
 Într-un an în care nu a avut loc faza națională, a obținut  
cu elevii premii la faza județeană: premiul I, premiul II și prima 
mențiune. 
Vasile BADEA 
Născut: 08.12. 1944, în satul Dâmbroca, comuna Scurteşti, 
județul Buzău, din părinții: Constantin şi Veta Badea. 
Căsătorit cu: Stana  
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Copii: Sorina Alexe, prof. Fizică, şi Constantin. 
Studii şi ocupații: 1951–1955 – Şcoala  Elementară Dâmbroca; 
1955–1959 – Şcoala Generală, Casa de Copii – Bușteni; 1959–
1963 – Şcoala  Medie” George Enescu – Bușteni;1964–1972 – 
profesor suplinitor, la Şcoala Generală Dâmbroca; 1972–1981 – 
secretar – Consiliul Popular Săgeata; 1975–1980 – Facultatea de 
Matematică – Fizică ( FF), București; 1981–2004 – profesor de 
Matematică, Şcoala Generală Săgeata; 1989–1996 – director al 
Şcolii Generale Săgeata; 1990–2003 – consilier local la Primăria 
Săgeata. 
Maria STANCIU 
Născută: 30.12.1950, în localitatea Rozavlea, MM. 
Căsătorită: Cu Florin Stanciu, preot com. Săgeata, 
Copii: Petrov Luiza – Florina,(n.1977),  prof. de muzică; Țurcanu 
Liliana – Magdalena,(n.1981), profesoară de muzică, 
Studii: Școala Generală -în Rozavlea – Maramureș; Liceul 
Pedagogic – Sighetul Marmației 
Ocupații: 1970-1977 – Învățătoare, în comuna Rozavlea – 
Maramureș; 1977- Supl. Dâmbroca – învățătoare, Muzică, Lb. 
Română; 1978 – 2010, învățătoare Săgeata. 
Elena MIREA 
Născută: 16.10.1952 
Părinți: Gheorghe Călugărescu, Niță Călugărescu, 
Soțul: Mirea Mihail, preot, 
Copii: Emanuel Mihail (n.1981) – profesor de Lb. Română 
Nepoți: Daria – Maria, 3 ani 
Studii: 1960-1968 – Școala Generală Mărăcineni; 1968-1973 – 
Școala Pedagogică Buzău, 
Activitate, funcții:1973-1975 – Grădinița Pardoși – Buzău; 1975-
1990 – Grădinița Mărăcineni – Buzău, (1976-1986, a funcționat ca 
directoare); 1990-2012 – Grădinița Săgeata 
Nicu TOMA 
Născut: 23 aug. 1953 în satul Dâmbroca, comuna Săgeata, 
Din părinții: Vasile şi Floarea Toma 
Căsătorit cu Maria Dinu, din Baniţa,  prof. Matematică. 
Copii: - Georgeta Gabriela, 40 ani, căsătorită, 3 copii, - Adrian, 34 
ani, 
Studii:1960–1968 – Şcoala Generală Dâmbroca; 1968–1972 – 
Liceul „Mihail Eminescu” Buzău, secția reală; 1974–1977 – 
Facultatea de Matematică – IP3, Bacău, 
Ocupații, funcții:1972–1973 – profesor suplinitor, la Biologie-
Agriculltură, Dâmbroca; 1977–1978 – profesor Matematică la 
Ciolpani, Ilfov; 1978 – prezent – profesor Matematică, Şcoala 
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Generală Dâmbroca; Iunie 1989–decembrie 2012 – director 
coordonator,  Şcoala Generală Săgeata. 
Activități cultural – artistice: Membru al formației corale a comunei  
Săgeata, laureată la Cântarea României; Membru al formației de 
teatru poetic, după poezia lui Nichita Stănescu, condus de 
regizorul Eusebiu Ștefănescu; Ca actor în teatrul pe județ - în rolul 
unui preşedinte CAP. 
Elena IUGA 
Născută: 5 ianuarie 1938, în comuna  Săgeata, județul Buzău, 
Studii: Școala Pedagogică din Buzău, 
Profesii: Învățătoare la Școala Generală din Săgeata și profesor 
suplinitor la aceeași școală; Profesor de Limba și Literatura 
Română, în Râmnicu Sărat. 
Georgeta DĂNESCU 
Născută:  6 august 1933, în comuna Săgeata, județul Buzău, 
Părinții:  Stelian Boacă – combatant în al doilea război mondial, 
dispărut, Alexandra Boacă. 
 Studii: Școala Pedagogică din Buzău; Facultatea de Limba și 
Literatura Română, a Universității București. 
Profesii, funcții: Profesoară de Limba și Literatura Română la 
Școala Generală din Săgeata; Profesoară la Liceul Industrial Nr. 4 
Buzău; Profesoară la Liceul Pedagogic din Buzău.; Profesoară la un 
liceu din București. 
Realizări, evidențieri: Profesor Gradul I; Profesor metodist la Liceul 
Pedagogic; Profesor evidențiat 
Safta MOISE 
Născută: 02.01.1937, în Săgeata, Bz.  
Locuiește: în localit. Cilibia, Buzău, 
Părinții: Tudorache și Ioana Ceauș, au fost agricultori. Tata a fost 
mulți ani consilier parohial. 
Căsătorită: Cu Moise Octavian, conta-bil șef timp de 32 de ani la 
Săgeata, 
copii: Veronica Timofte, ingineră; Nepoți: Costin și Cristian, ambii 
sunt medici și sunt căsătoriți cu doctorițe 
Studii: Clasele I-VII, la Școala Generală Săgeata; Școala Normală 
din Buzău, 
Activitate, funcții: Învățătoare la Școala Generală din Cilibia, timp 
de 35 de ani, în care am îndeplinit timp de mulți ani și funcția de 
director, iar timp de 25 de ani am exercitat și funcția de 
bibliotecar la Biblioteca din comună. 
Alte preocupări: După ieşirea la pensie m-am implicat activ în  
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reconstrucția și înfrumusețarea Lăcașului de cult al satului. Am 
iniţiat acţiunea „Fiii satului”, prin care am stimulat pe foștii mei 
elevi și pe colegi pentru sprijinirea reconstrucției bisericii.  
Liliana GRIGORE 
Născută: în 1971, comuna Vadu Pașii 
Studii: Școala Generală la Vadu Pașii; Liceul de Chimie Industrială 
la Buzău; Școala Postliceală Pedagogică; Facultatea de Științe 
socio-umane, Secția Pedagogie Învățământ Primar și Preșcolar. 
Ocupații: Suplinire la școlile din Dâmbroca și Banița; Titulară la 
Școala Generală „Nicolae Efrimescu” Săgeata. 
Costel-Nicolae ISPAS 
Născut: 27.06.1957 – Săgeata 
Părinți: Costel și Paulina Ispas, 
Căsătorit: Soția Maria , învățătoare, 
Copii: o fiică, profesoară de istorie, lucrează ca educatoare la 
GPP9 Bz. 
Studii: Școala Generală Săgeata; Lic. Pedagogic Buzău; Univ. IPP 
– Buzău, 
Activitate, funcții: 1977-1981 – învățător, Șc. Chiojdu; 981-1986 
– învățător Șc. Săgeata; 1986-1990 – Viceprimar; 1990-prezent – 
Învățător la Șc. Săgeata. 
Alte activități:1981-1991, - Antrenor și jucător al echipei de fotbal 
„Stăruința” din Săgeata.  
 

11.- ELEVII DISTINŞI – ȘCOALA SĂGEATA, 
MÂNDRIA ŞCOLII - REALIZAŢI ÎN VIAŢĂ 

01. Anghel T Cristina -Carmen, - profesor 
02. Andronache C Dumitra, - economist 
03. Apostol D Silvia Manuela, - profesor      
04. Baboi S Cosmin, Bordușani, Facul de drept + Teologie, 
05. Badea V Sorina, - asistent medical, 
06. Biță N Maria – economistă – CEC Săgeata, 
07. Buculei N. Sanda, – economistă 
08. Burlacu I Mița – învățătoare, 
09. Burlacu V Mariana, Beilic - economist, 
10. Ceauș Șt. Mioara, - profesor matematică, 
11. Crăciun N Florin – economist – Primăria Săgeata, 
12. Ciomag N Nicoleta-Dana, -, tehnician dentar 
13. Duță Aurora- Luminița, - Tehnician dentar, 
14. Duță V Valentina, - Facult de drept, 
15. Florea I Elena – economistă 
16. Găgeanu Mariana – economist, 
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17. Glinischi N Constantin- Valentin, - i nginer, 
18. Ichim Gh. Georgiana-Adelina, - economist, 
19. Ilie A. Vicu – Bordușani, - Facultatea de Biologie 
20. Ioniță Alina-Elena, - agronom, 
21. Ispas N Georgiana, - învățătoare, 
22. Manole V Angela-Florina, - Facult de Litere, 
23. Mirea M Emanuel- Mihail – Facult de Litere și Teologie, 
24. Moise (Ciornei) D. Viorica, Beilic,  – Facult. de Liter 
25. Neacșu R. Smaranda – învățătoare, 
26. Nistor N Eugenia, - învățătoare, 
27. Oprea T Ionuț-Daniel, Bordușani  - ofițer, 
28. Petroșanu D  Constanța, - economist 
29. Popa Emanuela, - medic, 
30. Rusu M George Ionuț – medic, 
31. Sburlan V Gabriel-Constantin – inginer 
32. Stancu C Marian-Emanuel – inginer 
33. Stratone A. Ioana,   din Beilic – învățătoare 
34. Șerban N. Constanța – învățătoare 
35. Șerban I Cătălin – Facult de ED. Fizică și Sport, 
36. Tănase P Sorin – Facult. de medicină veterinară 
37. Toma M Florian-Alexandru, - ofițer, 
38. Toma M Rosmarie-Crenguța, - economist – turism, 

 
12.- BIBLIOTECA ȘCOLII SĂGEATA 

  Începe să funcționeze din anii ’50 în casa lui Stelian Lungu, 
un contabil angajat în satul Cilibia.  
 Dintre primii directori ai bibliotecii și căminului cultural 
Săgeata îi amintim pe Florea Constantin și Sandu Alexandru, cu 
precizarea că ulterior cele două instituții s-au mutat în curtea 
actualului dispensar veterinar din Săgeata iar apoi au trecut în 
administrarea completă a Primăriei Săgeata.  
 Biblioteca nu era numai a școlii ci era accesibilă tuturor 
cititorilor din comun Săgeata și a funcționat o scurtă perioadă 
după înființare în anii 1950, în casa bunicilor părintelui protopop 
(pe partea dreaptă a șoselei, a treia casă la est față de școală) 
după care a fost mutată în casa lui Stelian Lungu.  
 „.... biblioteca comunală avea 3.000 de cărți şi 600–700 de 
cititori, anual, din toate categoriile de vârstă. Erau filiale în toate 
satele şi la toate instituțiile de învăţământ. (În căutarea unei noi 
șanse - Săgeata” de Victor Andreica și Florentin-Stelian Albu) 
 

„Cărțile-s cei mai tăcuți și constanți amici, 
Sunt cei mai accesibili și înțelepți consilieri.” MI 
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C.- ȘCOALA CU CLASELE I-VIII – DÂMBROCA 
 

 
 

1.- ISTORICUL ŞCOLII 
(Extras din „Un spațiu rural în competiție cu timpul” – Vadu Pașii, 
de Victor Andreica, Valeriu Nicolescu și Silviu-Marius Suditu) 

Cu dese întreruperi, activitatea şcolară se desfășoară şi în 
1849, evidențele de arhivă atestând existența unor instituţii de 
învăţământ rurale în Scurteşti, Ciocârlia, Stăncești, Dâmbroca şi 
Vadu Pașii.  
 În 1934, directorii şcolilor din satele comunei Scurteşti erau 
următorii: 
 - Nicolae Şt. Mitrea  - Scurteşti 
 - D.C. Dabija   - Stăncești 
 - N.I. Dumitrescu  - Dâmbroca 
 - Eliza  Gh. Popescu  - Ciocârlia 
 - Mihalache I. Nistor - Vadu Pașii 
Preotul din Stăncești, Ioan Şt. Mitrea, preda religia în şcolile 
comunei. 

Pe vremea aceea nu erau medici, încadrați în comuna 
Scurteşti (de care aparținea satul Dâmbroca), controlul igienic 
fiind făcut de doctori din localitățile: Săgeata, Zilişteanca, Poșta 
Câlnău, Cochirleanca, Mărăcineni. ”(Extras din Monografia 
comunei Vadu Paşii) 

„În 1964, comuna Săgeata adoptă un proiect pentru 
extinderea localului de şcoală din Dâmbroca, de la două la patru 
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săli de clasă, construirea unui grup social, extinderea incintei 
instituţiei şi conceperea activității pe lotul experimental  
atribuit, documentația respectivă fiind estimată la 80.000 lei, 
lucrările fiind finalizate în 1966”(Extras din „În căutarea unei noi 
șanse - Săgeata”) 

 

2.- DIN ISTORICUL ACTIVITĂŢII EDUCATIVE 
 

 „Şcoala s-a înființat în 1905. A funcționat în casa lui Voicu 
Alexe, până în 1910, când s-a construit şcoală cu o clasă, 
cancelarie şi coridor - model „Haret”; 

În anii 1943–1945, s-a adăugat o sală de clasă, la nord, tot 
model „Haret”; 
   În perioada 1961–1963, s-au construit, spre sud, alte două 
săli de clasă şi culoar de intrare, separat; 
 În 1966 s-au construit alte două săli de clasă şi coridor în 
spatele sălilor. Tot atunci au fost construite şi grupurile sanitare şi 
magazia de materiale. 
* Primul învăţător al şcolii a fost Constantin Vâjiac, din Bobocu, 
care a funcționat până în 1908;  
* Din 1908, până în 1916 a funcţionat Florea Stănescu, din 
Găvăneşti. 
* Între 1916–1918, şcoala nu a funcţionat; 
* După  primul război mondial, în 1918, a venit Gheorghe Dima, 
din Stănceşti; 
* În 1922 a venit domnul Nicolae Dumitrescu, pe un post nou 
înfiinţat; 
* După plecarea domnului Dima, în 1932, s-au perindat 
învățătorii: Ion Nicolae (Nicolau), Elena Porcescu (fostă soţie a lui 
Nicolau), Zenovia Albu, Constantin Preda, Tatiana Preda.; 
* În 1945 a venit ca învăţător şi director, Nicolae  Suditu, care a 
funcţionat până în 1950; 
* În anii 1950–1955, la conducerea şcolii a fost învățătorul Ion 
Rădulescu; 
* 1955–1956, şcoala a fost condusă de Vasilica Boacă; 
* 1956–1957, director a fost Maria Bădina (Enuş); 
* 1957–1972, şcoala a fost condusă de Constantin Enuş, care a 
funcţionat ca : învăţător, profesor şi director; 
* În perioada 1955–1972, remarc funcționarea, pentru scurte 
perioade de timp, a învățătorilor: Ion Iordache, Victor Popescu, 
Isofache Constantinescu, Maria Bunea, Clemenţa Beşchea, Ion 
Navin, Mihai Lupaşcu, Dumitru Dabija, Tudoriţa Dumitrescu, 
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Gheorghe Negoiţă, Aurel Burlacu, Ioana Oprea. Toți şi-au făcut 
datoria în mod exemplar; 
* În anul şcolar 1960–1961, s-a înfiinţat, la şcoala Dâmbroca, 
clasa a V – a, trecându-se astfel la învățământul de 7 clase (cu 
ciclul II) 
 * Ca profesori au funcţionat: 
 - la Limba română: Radu Enuş, Ion Gătej, Aurelia-Augustina 
Fetic; 
 - la Limbile moderne (rusă–franceză): A. Petrescu, Stela 
Suditu, Constanţa Boacă (Albu), A. Varmare, Alexandrina Sandu 
(fosta Buleandră); 
 - Istorie – Geografie: Constantin Enuş, Ileana Porumboiu, 
Lazăr Stan, A. Moldoveanu.  
 - Biologie: Elisabeta Preda (căsătorită Popp), Viorica 
Filipescu (căsătorită Neguţ);        
 - Matematică: Ion Navin, Vasile Badea, Alexandrina  
Aprodu, Nelu Scârleţ; 

- Fizică: Ion Navin, Nelu Scârleţ, Vasile Badea; 
- Chimie: Vasile Badea, Ion Navin, Elisabeta Popp; 

       - Ed. fizică şi Desen: Floarea Negoiţă, N. Anghel, Şt. Victor, 
Ileana Porumboiu.″ (Constantin Enuș) 
 Se cuvine să amintim, în măsura memoriei datelor statistice 
ale școlii, pe directorii de școală care au funcționat de-a lungul 
timpului: 
 
MĂRTURII EDIFICATOARE 
 
 „Am fost numit la Dâmbroca în sept. 1957 pe un post nou 
înfiinţat şi director al şcolii: sept 1957–august 1972.  
*Când am venit, la deschidere am găsit doar 2 săli de clasă, 
model Haret, de dimensiuni 10x7, cu un culoar de acces în sălile 
de clasă şi cu o cancelarie mică. Nu avea dependințe. 
* În 1958 am refăcut acoperişul  şcolii; 
* În 1961, pe măsură ce am trecut la şcoala de 8 ani, s-au 
construit în partea de sud a localului vechi, încă două săli de clasă, 
* În 1964, s-au mai construit două săli de clasă, în partea de 
nord, având un total de 6 săli de clasă, cancelarie, şi două 
coridoare de acces pentru elevi, grup social şi o magazie, toate 
construite prin eforturile cadrelor didactice, al sătenilor şi a celor 
din conducerile unităților economico – administrative ale comunei. 
  În privința elevilor şcolii şi încadrării cu cadre didactice, am 
avut numai cuvinte de mulțumire, stând mărturie şi procesele 
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verbale de inspecție curente şi cele de acordarea gradelor 
didactice, aflate în arhiva şcolii. 
 La concursurile școlărești olimpiade, elevii noştri s-au 
descurcat onorabil. Sunt absolvenții de licee şi facultăți, de ordinul 
zecilor, numai dintre cei care au învăţat în perioada celor 15 ani 
(1957–1972).  
 Menționez câțiva dintre foștii elevi ai şcolii, cu rezultate mai 
deosebite:  
  - Constantin Alecse – Preot Protopop în Los Angeles; 
Iordache N. Nicolae – profesor; Toma Nicolae – directorul 
coordonator al Şcolii Generale Săgeata. 
Au fost şi câteva întâmplări comice: 
  Când i-am dat un premiu lui Constantin Alecse, mama unui 
copil a zis: „hai să mergem de-aici că ăsta a dat premii la 
particulari!” (probabil că aşa-i considerau unii oameni pe cei care 
nu voiau să intre la CAP). 
  Altă dată, când am dat premiu lui Mitu Ciopec, o femeie a 
zis: „Hai să mergem că ăsta a scos ţiganii înaintea copiilor noştri!” 
 Despre activităţile cultural-artistice: La sfârşitul fiecărui an 
şcolar era o întrecere între cadrele didactice, care să prezinte 
serbarea mai frumoasă. Pe atunci nu era televizorul. Lumea venea 
şi serbarea ținea până noaptea.  
  Am avut formații de dansuri populare, brigadă artistică, 
formaţii sportive: handbal, volei. În toate concursurile şi întrecerile 
avute, Dâmbroca a fost pe primul loc.” (Prof. Constantin Enuş, fost 
director al şcolii în perioada 1957-1972) 
........................................................................................ 
„ - Şcoala a fost ctitorită în 1909, 
* 2003–2004, s-a făcut reabilitarea termică. S-au făcut şi unele 
compartimentări: din primele două săli  s-au făcut cancelaria şi 
cabinetul directorului. 
         Elevi premianţi ai şcolii care au performat şi în viaţă: Nicolae 
Toma, Niculai Iordache, Constantin Alecse, Constantin Zaharia, 
Valentin Zaharia, Maria Mirică, Mircea Iordache, Ion Enache (al lui 
Stan al lui Ion Stan), Liliana Stanciu, Liliana Catrinoiu, Atena 
Bratosin, Florica Stanciu, Florin Stanciu, Nicolae Bratosin, 
Gheorghe Voinea, Nicu Baboi, Adina Bădescu, Nicoleta Lalu, Sorin 
Lalu, Aurica Baroian  şi alţii.” (Director Prof. Nicolae Toma)  

 
„Universului şi omului nu li se pot afla  limitele, 
O singură părticică din univers o poți îmbunătăți, 
Aceea fiind propria ta persoană, de-ți vrei binele. 
Omul e un univers închis în cușca propriei vieți.” MI 
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3.- BAZA MATERIALĂ A ŞCOLII 1959 – 1976 
 

 
   

4.- PLANURI DE  ŞCOLARIZARE 1959 – 2018 
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„Lucrul important în ceea ce privește educația 
Este că transformăm în aliat sistemul nervos." MI  
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5.-ÎNCADRAREA ȘCOLII GIMNAZIALE DÂMBROCA 
ÎN PERIOADA 1950-2019 

 

 

 
 
„Meseria de a educa bine poate reuși instrucția 
Doar pe un sfert, restu-i doar un teatru frumos.” MI 
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ÎN PERIOADA 1989 – 2019 
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„Educația este un dialog continuu și presupune, 
În funcție de caz, diferite puncte de vedere. 
Să educi un om numai intelectual e o omisiune, 
Trebuie și moral, societatea poate să prospere.” MI 
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Cadre care au funcționat, în perioada 1950 – 1989,  
în calitate de suplinitori sau completare de normă  au fost: 
Câte 1 an școlar: 
Învățători: Boacă Vasilica, Bechea Clementa, Solea Elena, 
Dumitrescu Tudorița, Dabija Dumitru, Bunea Maria, Sburlan 
Vasile, Lupașcu Mihai, Prisadă Aurelia, Navin Ion 
Profesori: Navin Ion, Ioniță Ioana, Gătej Dumitru, Suditu Stela, 
Radu Ion, Stoian Ileana, Boacă Constanța, Scortinschi Georgeta, 
Pătrașcu Florica, Stan Lazăr, Scârlet Ioan, Stanciu Niculina, 
Martinovici Georgeta,  Pârvulescu Niță, Toma Violeta, Stancu 
Georgeta, Apostu Tudorel, Ion Ioana 
Îngrijitori: Enache Aurelia,  
Câte 2 ani școlari: 
Învățători: Manolescu Alexandrina, Constantinescu Isofache, 
Petrescu Aneta, Burlacu Aurel, Dobrescu Maria 
Profesori: Mirea Mihai, Toma Maria, Bichirgiu Adela. 
Alte cadre care au funcționat, în perioada 1989 - 2019 

Cu completare de catedră sau în calitate de suplinitori 
necalificați: 
Învățători: Vișinoiu Ramona, Dima Paula, Vasile Adina; 
Profesori: Bălan Daniela, Fetic Aurelia, Albu Ionuț, Ilie Vica,, Enuș 
Violeta, Blendica Cristina, Sandu Filofteia, Nistor Eugenia, Titileanu 
Silvia, Șoriga Gabriela, Anghel Valentina, Mircea Mădălina, Neacșu 
Mihaela, Stroe Adrian, Pătrașcu Adina, Voicu Mariana, Lupașcu 
Mihai, Borcea Georgeta, Roșca Maria, Stoian Gheorghe, Hodorog 
Mihaela, Cîrciumaru Costinel, Mirea Emanuel, Stancu Luciana, 
Radu Florian, Staicu Roxana, Nichitelea Diana, Ion Veronica, 
Găzdaru Florica, Nedelcu Dumitra; Miclea Nicoleta, Dragomir Iulia, 
Croitoru Irina,  
Profesori: Vrânceanu Constantin, Androne Maria, Mustățea 
Gheorghe, Bocu Nicoleta, Nicolae Răzvan, Crețu Răducu, Zevedei 
Alin, Mihalache Loredana, Radu Rodica,  
 
Directorii Școlii Generale Dâmbroca 
 1.- Învățător Nicolae Suditu : 1945 - 1950 
 2.- Învățător Ion Rădulescu: 1950 – 1955 
 3.- Învățător Vasilica Boacă: 1955 - 1956 
 4.- Învățător Tatiana Preda : sept. 1956 – nov. 1956 
 5.- Învățător Maria Bădina (Enuș) : dec. 1956 – aug. 1957 
 6.- Profesor  Constantin Enuș : sept. 1957 – aug. 1972 
 7.- Profesor  Elisabeta Popp: sept. 1972 – aug. 1976 
 8.- Profesor  Dan Mușat : sept. 1976 – aug. 1980 
 9.- Profesor  Isofache Chivu : sept. 1980 – iun. 1989 
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10.-Profesor  Nicolae Toma : iulie 1989 - februarie 2006 

La data de 01. 09.2006, Școala Dâmbroca devine structură 
a Școlii Săgeata. 
 

 
 

O clasă de elevi, cu doamna Tatiana 
Preda 

Clasa de gimnaziu, în care, printre elevi se 
aflau: Costel Alecse şi Niculai Iordache. Pot fi 
recunoscuți: directorul şcolii Constantin Enuş, 

prof. Radu Enuş, înv. Ion Navin 

 

 
6.- BAZA MATERIALĂ A ŞCOLII - 2012. 

 
Principalele articole: 
 01. Şcoala Dâmbroca, reabilitare      209.718 lei 
 02. Grup sanitar    26.712 
 03. Proiect teren sport     5.355 
 04. Calculator, 5 buc X 5.721  28.645 
 05. Video-proiector               1.631 
 06. Multifuncțională              5.165 
 07. Calculator               5.695 
 08. Xerox                2.036 
 09. Modul optic       1.660  

 
 „Şcoala trebuie să urmărească tot timpul ca tânărul să 
părăsească băncile ei nu ca specialist, ci ca o personalitate 
armonioasă.” Albert Einstein 
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7.- IMAGINI ȘCOALĂ 
 

   

  
Vedere de ans. -  Şcoală şi Biserica Aspectul cancelariei 

 
 

  
Sală de clasă cu elevi din cls. a VI-a Cadru foarte plăcut 

 

  
Săli de clasă pline de lumină, tinerețe și frumusețe 
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 8.- PERSONALITĂŢILE ŞCOLII DIN DÂMBROCA 

 

   
Înv. Tatiana Preda Înv. Constantin Preda Prof. Chivu Isofache 

 
Tatiana PREDA 
Născută: 1914, decedată: 1999 
Pregătire: Lic. Industrial de meserii 
1952–1953. – cursuri de învăţători 
Activitate: Profesoară de Lucru Manual la Şcoala Generală  
Scurteşti şi la Şcoala Generală Dâmbroca; 1951–1971: 
învăţătoare, Şcoala Generală Dâmbroca. 
Tatiana Preda, a fost foarte atașată familiei. A fost model de 
cumpătare,  hărnicie, devotament.  
Constantin PREDA 
     S-a născut în 1908, la Orhei – Soroca, în Basarabia.  
A funcţionat ca plutonier de jandarmi. În 1940 s-a refugiat în 
România şi a obținut serviciu la Plavia (Cricov), județul Prahova.  - 
1946 – învăţător la Scurteşti; 1947–1951, - învăţător la Şcoala 
Elementară Dâmbroca; 1951–1964, - contabil la Consiliul Popular 
Săgeata,; 1964–1970, - contabil CAP „Libertatea”- Dâmbroca 
Chivu ISOFACHE  
Născut: 29.01.1951- în Găvănești, 
Părinții: Gheorghe și Ioana Dumitrașcu, 
Studii: 1958 – 1966 – Școala generală, în satul Găvănești; 1966 – 
1970 – Liceul „B.P.Hașdeu” din Buzău; 1970 – 1973 – Facultatea 
de Științe Naturale, din Bacău; 1973 – 1977 – Facultatea de 
Biologie – Geografie (FF), din Iași 
Activitate: 1973 – 1978 – Profesor Biologie în comuna Cajvana 
Jud. Sv; 1978 – 2011 – prof. de Biologie, în satul Dâmbroca,  
comuna Săgeata, Județul Buzău, 
Funcții: 1980 – 1989 - Director la Școala Generală Dâmbroca 
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9.- ELEVII DISTINŞI – MÂNDRIA ŞCOLII DÂMBROCA – 

REALIZAŢI ÎN VIAŢĂ 
 

01. Alecse E. Constantin – Protopop Preot - Los Angeles, SUA, 
02. Albu Ionuț - medic 
03. Albu N. Titi – subinginer, 
04. Baboi Nicolae – Scriitor, ofiţer, 
05. Baboi Constantin – asistent medical 
06. Badea C. Vasile – profesor, 
07. Bădescu (Stanciu) E. Adina – inginer, 
08. Bădescu Dragoş-Ştefan – preot, 
09. Bratosin Atena – cântăreață, 
10. Bratosin I Nicolae – ofiţer, 
11. Bunea (Mirică) Maria – învăţătoare, 
12. Catrinoiu Liliana – educatoare, 
13. Cazan I. Georgeta – contabilă, 
14. Cojocaru Nicolae – general MFA, 
15. Cojocaru Ion – ofiţer, 
16. Coman Gh. Ioan – Profesor Dr. Docent, Preot, 
17. Coman Gh. Ştefan – preot, 
18. Coman Gh. Gheorghe – ofiţer, 
19. Coman Gh. Costică – inginer, 
20. Constantin I. Vasile – ofiţer, 
21. Dedu I. Dumitru – maistru, 
22. Dragomir I. Vasile – învăţător, 
23. Enache St. Ion – inginer, 
24. Enache V Bogdan – ofițer 
25. Enache Ninel. – comisar poliție 
26. Enache P. Mihai – maistru, 
27.  Enuş C. Marcel – economist, dir. ec. la Biblioteca Națională, 
28. Florea D. Valeriu – inginer, 
29. Ghiță Gheorghe Mădălin – Conservator 
30. Glineschi N Constantin – economist, 
31. Glineschi P. Constantin – economist, 
32. Ion C. Costel – preot, 
33. Iordache N. Mircea – inginer, profesor 
34. Iordache N. Nicolae – profesor, 
35. Ispas D. Marcel – preceptor, 
36. Lalu V. Nicolae – ofiţer, 
37. Lalu Nicoleta - farmacistă 
38. Minoiu C. Vasile – inginer, 
39. Nedelcu I. Maria – contabilă, 
40. Oprea Gh. Maria – judecător, 
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41. Popp (Preda)  Elisabeta – biolog, 
42. Preda I. Nicolae – subinginer, 
43. Sares Şt. Gheorghe – ofiţer, 
44. Sares Şt. Cristian – comerciant, 
45. Săftoiu I. Gheorghe – ofiţer, 
46. Stanciu Florin – preot, 
47. Stanciu V. Ion – comerciant, 
48. Stanciu V. Marian – maistru, 
49. Stanciu Gh. Ion – economist, 
50. Stoian C. Marcel – economist 
51. Stanciu Florica - învățătoare 
52. Stancu Nicolae – inginer 
53. Stănescu Şt. Ion – ofiţer, 
54. Şerbănică (Stanciu) Liliana – învăţător, prof. ED. Fizică 
55. Toma V. Nicolae – profesor, dir. Şc. Gen. Săgeata, 
56. Toma (Enea) V Safta - inginer 
57. Toma C. Gr. Adriana-Liliana – asistență socială 
58. Ungureanu C Aurel – ofiţer, 
59. Voinea I. Gheorghe – ofiţer, 
60. Zaharia N. Costel – medic stomatolog, 
61. Zaharia N. Lucia – medic stomatolog, 
62. Zaharia N. Valentin – inginer, 
 

10.- GRĂDINIŢA DIN DÂMBROCA 
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Directori la GPN Dâmbroca 
 

 1972 – 1974 – Dițu Maria, 
 1974 – 1977 – Constantinescu Viorica, 
 1977 – 1978 – Constantin Veronica, 
 1978 – 1984 – Enache Elena. 

 

 
 

a.- DE VORBĂ CU UN FOST CADRU DIDACTIC  
AL GRĂDINIŢEI. ELENA ENACHE 
 

 

    „M-am născut la Tisău, județul Buzău, în 
1957. 
Cursurile şcolii generale le-am urmat în satul 
natal. 
    În 1977, am absolvit liceul Pedagogic, la 
Buzău şi am fost repartizată la Dâmbroca. În 
perioada 1977– 1985, grădiniţa a funcţionat în 
casa lui Vasile Pandele (Bombonaru). Eram 
două educatoare, pentru cele  

 

 două grupe de copii. În grupă erau cca 20 copii. 
 După 1985 grădiniţa s-a mutat în localul şcolii şi am 
funcţionat acolo până în 2008, când s-a construit un local al 
grădiniţei. În noul local am funcţionat cu trei grupe de copii în 
perioada 2008–2010, apoi au rămas două grupe. 

Baza materială a grădiniţei cuprinde:3 săli de grupă, o sală, 
mare, pentru ședințe, cameră de centrală, 2 grupuri sanitare ale 
clădirii şi grupuri sanitare pentru fiecare grupă (fete şi băieţi), 
cancelarie, loc de joacă, cu: tobogane, balansoare, leagăne.  
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b.-PLAN DE ŞCOLARIZARE ŞI ÎNCADRAREA, 2012 – 2013 
 

 Grupa mică: 15 copii – educatoare: Enache Elena 
 Grupa 2 15 copii -  educatoare: Niţescu Adriana 
 Clasa pregătitoare– 12 copii – învăţătoare : Chiper Maria 

 
c.- BAZA MATERIALĂ A GRĂDINIŢEI - 2012. 

Principalele articole:  
1. Împrejmuire gard            5.789 Roni 
2. Parc joacă             20.000 
3. Reabilitare grădiniţă      921.749 
4. Proiect construcție     5.799 
5. Home cinema         699 
6. Cameră video       4.808 
7. Aspirator           429 
8. Proiector cu ecran       1.631 
9. Video-proiector              1.481 
10. Copiator               1.130 
11. Office Pro Plus 200           72.391 

 
d.- ASPECTE DIN GRĂDINIŢĂ 
 

  
Amenajări săli de grădiniță 

 

11.- CĂMINUL CULTURAL 
 

  Despre activitatea culturală, sunt date interesante, că în 26  
februarie 1939, s-a inaugurat Căminul Cultural „Regina Elisabeta”, 
din satul vecin Stănceşti, condus de învățătoarea Tudoriţa 
Dumitrescu. Membri fondatori au însumat 100 săteni de vază ai 
satului. Într-un tabel apar  intelectualii satului Stănceşti, printre 
care şi Nicolae Dumitrescu, învăţător în satul Dâmbroca. 
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D.- ȘCOALA DIN BORDUȘANI 
  Încadrarea în anul 1969-1970, era cu următoarele cadre 
didactice: Sburlan Vasilica, Călin Gheorghe. 
La Grădinița cu Program Normal Bordușani, în 2010-2011 este un 
post, ce va fi ocupat de educatoarea titulară Mariana L. Popescu,  
 

1.- PLANURI DE ŞCOLARIZARE 
ŞCOALA CU CLASELE  I-IV  BORDUŞANI 

 
Directorii Școlii Primare Bordușani 

 Învățător  Gheorghe Călin : 1950 - 1959 
 Învățător  Sburlan Vasilica:  1959 - 1988 
 Învățător  Stanciu Florica  :  1988 - 1989 
 Învățător  Sburlan Vasile   :  1990 - 1996 
 Învățător  Ispas Nicolae     :  1997 – 1999 
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2.- ÎNCADRARE 
ȘCOALA BORDUȘANI 
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E.- ȘCOALA DIN BEILIC 
 

1.- PLANURI DE ŞCOLARIZARE 
ŞCOALA CU CLASELE  I-IV - BEILIC 

 
 

DIRECTORII ȘCOLII PRIMARE DIN BEILIC 
- Învățător Ion Dinu: 1950 - 1959 
- Învățător Gherghina Scarlat : 1959 - 1960 
- Învățător Ion Dinu: 1960 - 1965 
- Învățător Drăguța Navin :  1965 - 1989 
- Învățător Ion Navin : 1990 – 1996 
- Învățător Gabriel Sandu: 1996 – 1999 

2.- ÎNCADRARE ȘCOALA BEILIC 
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ÎNCADRAREA GRĂDINIȚEI DIN BEILIC 
 

 
Un număr mare de cadre  didactice au efectuat prestații doar de 
câte un an școlar: completare de catedră; supl. necalificați: 

- Învățători: Tudor Ramona, Anghel Valentina, Baroian 
Aurelia, Stoian Sidonia; 

- Profesori: Neacșu Mihaela, Rusu Mariana, Baciu Adela, 
Toma Marius, Mihalache Loredana. 

Navin DRĂGUȚA 

 

Născută: 25.01.1934, Beilic 
Părinții:  
Victor și Ioana Manole – agricultori, 
Căsătorită: Cu Navin Ion – învăţător. 
Copii: 2 fiice, 3 nepoți 
Studii: 

- Școala Generală în Găvănești, 
- Liceul Pedagogic la Buzău , 

Ocupații:  
- 1952-1953 -Șc. din Găvănești, 
- 1953-1990 – Șc. Din Beilic 

A participat la activitatea cultural artistică a comunei, „Cântarea 
României”, sub bagheta dirijorului Mirea Mihail. 
Au mai suplinit: 
Educatoare: Bereveanu Maria, Ion Geanina, Mințoiu Liliana,  
Preda Elena, Nistor Eugenia; 
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F.- ȘCOALA DIN GĂVĂNEȘTI 
 

 
 

 
1.- ISTORIC 

Cadrele didactice în anul școlar 1969-1970 erau: 
Tănase Nicolae, Enuș Radu, Bălan Nicolae, Alexe Octavian, Marin 
Radu, Alexe Maria, Voinea Aurica, Voinea Gheorghe, Bălan Maria, 
Mărunțiș Elena, Navin Ion, Băjenaru Georgeta, Bichirgiu Adela, 
Staicu Filofteia, Neguț Olimpia, Ionescu Ion, Marin Aspasia, Papuc 
Ion, Nica Georgeta, Bălan Valeria La 1 septembrie 2010 Școala 
Găvănești devine structură a Școlii Săgeata. 
 

  
Amenajare holuri 
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2.- PLANURI DE ŞCOLARIZARE 
ŞCOALA CU CLASELE  I-VIII – GĂVĂNEȘTI 

 

 
  
 În perioada 1982-1990, a funcționat și treapta I-a de liceu 
(clasele IX-X), profil mecanic și agricol. 
 
 Spre ex: în anul școlar 1989-1990, la clasa a X-a au fost: 
înscriși = 31; frecvenți = 31; promovați = 31 
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3.- ÎNCADRAREA ȘCOLII GIMNAZIALE 
„NICOLAE EFRIMESCU” – GĂVĂNEȘTI 

 
a.- PERIOADA 1949 - 1989 

 

 
 

„Timpul e de drept cel mai bun profesor, 
Din nefericire, el, toți elevii și-i omoară. 
Și  experienţa este un profesor grozav, 
Dar practica este o adevărată comoară.” MI 
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b.-PERIOADA 1989 – 2019  

 

 
 

Unele cadre didactice au funcționat ca suplinitori sau completare 
de normă:  
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Cu suplinire sau completare de catedră pe, 1-2 ani, în 
perioada 1989 – prezent au fost: 
  Învățători: Stoica Mirela, Năstase Simona, Necula Rafira, 
Tudorie Iolanda, Stanciu Camelia, Miclea Nicoleta, Stângă Sergiu, 
Toma Rozalia, Taifas Mirela, Georgescu Daniela, Marica Viorica, 
Nistor Eugenia, Stanciu Camelia, Kiloveanu Cecilia, Badea Stana, 
Bratosin Camelia, Sitaru Gabriela,  
 Profesori: Dumitru Ioana (1989-2003), Ciurea Carmen, 
Nistor Eugenia, Pîrlogea Gigi, Petruță Daniela, Șoriga Gabriela, 
Roșca Maria, Prisadă Eugenia, Mihai Nicolae, Bocu Nicoleta, 
Gârbea Florin, Ionasc Rodica, Mustățea Gheorghe, Pîslaru Rodica, 
Hodorog mihaela, Cîrciumaru Costinel, Stancu Luciana, Tudor 
Cristina, Burlacu Marinela, Datcu Alina, Vasile Adina, Neacșu 
Mihaela, Ivan Dan, Oprea Adina, Zăinescu Otilia, Grigore Angela, 
Găzdaru Florica, Hoasă Eugenia, Negoiță Gheorghe 
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4. DIRECTORII ȘCOLII GIMNAZIALE GĂVĂNEȘTI 
 Profesor   Toma Victoria: sept. 1961 – sept. 1965 
 Profesor   Cismaru Enache: oct. 1965 – aug. 1966 
 Profesor   Oprea Gheorghe : sept. 1966 – aug. 1971 
 Profesor   Ion Anton :  sept. 1971 – oct. 1972 
 Învățător  Alexandru Toma : nov. 1972 – aug. 1973 
 Profesor   Ion Anton : sept. 1973 – aug.1975 
 Învățător  Ion Ionescu : sept.1976 – aug. 1993 
 Învățător Stela Potorac : sept. 1993 – aug.1994 
 Învățător  Ramona Vișinoiu: sept. 1994 – aug. 1996 

 

 

  
Ambianța sălilor de clasă 

 

5.- CADRE DIDACTICE DE ÎNALTĂ ȚINUTĂ 
Gheorghe VOINEA 

 

       Domnul Voinea Gheorghe s-a născut 
prin 1937, în satul Găvăneşti, judeţul 
Buzău.           
       În anul 1951, toamna, bate la uşa 
Şcolii Normale de băieţi, astăzi Liceul 
Pedagogic „Spiru C. Haret” Buzău. Din 
auzite, Georgică Voinea, aşa cum îl 
cunoșteam noi, cadrele didactice  a fost 
unul dintre cei mai merituoși elevi ai 
clasei unde a învăţat.  După absolvirea 
şcolii a lucrat ca învăţător la Găvăneşti,  
30 de ani.. 

       Pe tatăl său l-a cunoscut doar din fotografie, în rest nu-şi mai 
amintea nimic de el. A murit pe câmpul de luptă în Rusia. 
       Georgică Voinea a fost deopotrivă un bădiţa Vasile al 
vremurilor noastre, dar şi un învăţător de excepție al satului natal. 
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       Avea domnul Georgică Voinea o voce superbă,  comparabilă 
cu aceea a lui Ludovic Spiess, marele nostru tenor, şi nu o spun 
numai eu. La corurile noastre pe care le făceam destul de des, el 
era solistul, alături, fie de Sandu Alexandru,  fie de Mitu Enache, 
trecuţi şi ei la cele veșnice de multă vreme. Cânta cu pasiune şi 
mai ales cu un har pe care îl avea ca dar de preţ. A muncit cu 
râvnă pe ogorul învățământului românesc. Era tipul învățătorului 
de altă dată, meticulos în tot ce făcea şi foarte apropiat de elevi. 
Munca  sa a fost răsplătită de fiecare dată aşa cum se cuvenea, 
fiind de mai multe ori învăţător evidențiat sau chiar învăţător 
emerit. "era în întreaga lui fire ceva din intelectualitatea fără cadre 
raționale" despre care scria odată George Călinescu, când se 
referea la Ion Creangă în renumita sa monografie  "Aurel Anghel - 
Ștafeta modelelor, Promoția 1955, a Şcolii Pedagogice din Buzău, 
2012.gg 
(Acest CV al domnului Georgică Voinea este prezentat de doamna 
profesoară Constanța Albu, din cunoașterea personală și cu 
anumite date preluate din cartea Ștafeta Modelelor. Promoția 1955 
a Școlii Pedagogice din Buzău, de Aurel Anghel și Ștefan Andrei) 
 

Tănase FILOFTEIA 

 

Născută: 24.08.1946 – Găvănești 
Părinții:  
Tata - Ion Stanciu (luat prizonier pentru 5 
ani la Cotu Donului) – din 1949 a lucrat la 
CFR – ca șef de tren, 
Mama – Maria Stanciu – casnică, 
Căsătorită, în 1969 cu Nicolae Tănase – 
profesor, decedat în anul 2000, 
Copii: 3 băieți dintre care 2 sunt gemeni 
(Manuel și Costel, născuţi în 1970).  

Manuel – Sculer- matrițer, la Brașov – are un fiu de 17 ani, 
Costel – inginer electrotehnist – lucrează în Spania  de 17 ani, și 
are o fiică, Adriana – Nicoleta, studentă la Madrid 
Sandu Sorin (cel mic), a absolvit 2 facultăți (ASE și Mecanică 
Fină), și are 2 copii, unul de 21 ani, student la Drept și unul de 10 
ani.  
Studii: 1953 – 1960 – Școala Generală – Brașov; 1960 – 1964 – 
Liceul „Andrei Șaguna” – Brașov; 1964 – 1967 – I.P.3 – Șt. Naturii 
și Agricole 
Profesii: 1967 – 1999 – profesor definitiv de Biologie, Chimie,  
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Agricultură în Găvănești. A mai funcționat pentru completare de 
catedră și în: Săgeata, Dâmbroca, Robeasca. 
 

Tănase NICOLAE 
Născut: 23.01.1937 - Găvănești 
Decedat: 02.04.2000 
Căsătorit: 1969 cu Tănase Filofteia 
Studii: 1944-1951 - Școala Generală, Găvănești; 1951-1955 - 
Școala Pedagogică, Buzău; 1967-1971 – Institutul Isorie-
Geografie, București, 
Ocupații, funcții: 1955- 1971 - Învățător, Găvănești; 1971-1999- 
Profesor Istorie- Geografie, Găvănești; Director Școala Generală 
Găvănești (timp de 35 de ani) 
 

Maria TOMA 
 

 

Născută: în 02.11.1956, în satul Banița, 
comuna Găvănești 
Părinţii: Iordache și Aspazia Dinu 
Căsătorită: 1978, cu Nicolae Toma 
Copii: Georgeta-Gabriela, n.1979,  
3 nepoți: Maria, Ioana și Andrei;  Tomazian, 
n. 1985 

- Studii: 1963-1971 - Șc. Generală de 8 
clase Banița; Liceul Teoretic, Tg. Ocna; 1975-
1978 - Institutul Pedagogic, profil Matematică 
- Fizică, 

 
Profesii și Funcții: 2 ani ca Profesor de Matematică-Fizică, Școala 
Generală Bentu, Com. Gălbinași (cu întrerupere 2 ani în care a 
funcţionat la Dâmbroca; 1982 – Profesor de Matematică-Fizică la 
Școala Generală din Găvănești; 1999-2010, director al Școlii 
Generale din Găvănești, 
 
Activități cultural-artistice: În comună a participat la cor, la Pr. 
Mihail Mirea., care era constituit din salariații comunei 
Evenimente frumoase: De ziua învățătorului, la nivel de comună 

 
„Educația din familie motivează sau nu munca, 
Educația de la școală să știe cum să instruiască. 
Din societate se trage educația de cum va călca, 
Din păcate unii trăiesc bine fără să muncească.” MI 
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6.- GRĂDINIȚA DIN GĂVĂNEȘTI 
 

 
 

  
Ambientul sălilor de clasă 

 

  
Amenajarea holurilor grădiniței 
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DIRECTORII GRĂDINIȚEI GĂVĂNEȘTI  

 1954 – 1957 – Dumitrescu Elena, 
 1957 – 1960 – Cristea Ecaterina,  
 1960 – 1967 – Iordache Aurelia, 
 1967 – 1970 – Nica Georgeta, 
 1970 – 1971 – Toma Floarea,  
 1971 – 1974 – Pîslaru Aurelia, 
 1974 – 1985 – Bălan Maria,  

 

ÎNCADRAREA LA GPN GĂVĂNEȘTI 
 

Au fost și unele supliniri: 
Educatoare: Tudorie Iolanda, Dopoiag Anca, Nistor Eugenia; Gogu 
Daniela; Ispas Georgiana, Roșioru Denisa, Dumitrescu Elena, 
Cristea Ecaterina, Iordache Aurelia, Toma Floarea, Ilie Ileana, 
Alexe Maria, Gavrilă Maria, Gheorghe Elena, Cazan Cecilia, 
Ionescu Eufrosina, Ene Diana, Nițescu Adriana, ,  
Îngrijitori: Duță Anica,  
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7.- ELEVII DISTINŞI – GĂVĂNEȘTI – 
REALIZAŢI ÎN VIAŢĂ 

 
01. Albu Ninel-Ionuț, Ofițer poliție, 
02. Bălan N Daniela, - psiholog, 
03. Bălan St. Nela-Carmen, - asist. medical Săgeata, 
04. Bălan Vasilica, - Facultate 
05. Bichirgiu Gh Daniela, - economist, 
06. Bichirgiu Gh Mihaela, - economist, 
07. Constantin Gheorghe – inginer, 
08. Constantin N Dorina – medic,  
09. Constantin N Ion, - inginer, 
10. Costache D Rodica, Banița - asistent medical 
11. Costin D Valentina- Elena, - inginer Industr. Alimentară, 
12. David N Vasilica, - învățătoare, 
13. Dumitru I Ioana, - educatoare, 
14. Enuș R Violeta-Hortensia,- profesor Lb. Română, 
15. Gheorghe O Victoria, - profesor matematică, 
16. Hoașă Eugenia, - prof. Fizică–Chimie, Prof. Matematică, 
17. Hoașă V Mădălina-Florina, Facult. De Științe Politice, 
18. Iordache Gh Florentina, - asistent medical, 
19. Iordache I Mihaela, - Facultate, 
20. Manea Aritica, - profesor matematică, 
21. Mirea Alina-Floarea- Tina. – avocat, 
22. Nica S Adelina-Ioana, - psiholog, 
23. Nichițelea (Voinea) S Diana, - Facult de Limbi Străine, 
24. Niță C Nicoleta-Liliana, - asistent medical, 
25. Oprea M Georgeta, - profesor matematică, 
26. Panțuru I Mariana, - facultate, 
27. Păun C Camelia, - Profesor Chimie,  
28. Păun Maria – economist, 
29. Petre Florentina, - învățătoare, 
30. Picu I Alina, Banița, - economist, 
31. Sava Gh Constantin, - inginer, 
32. Tănase N  Costel, - inginer electrotehnică, 
33. Tănase N Sandu-Sorin, - inginer, 
34. Toma N Adrian, Banița, - Facult. Româno-Americană,  
35. Toma N Georgeta-Gabriela, Banița, - economist, 
36. Vasile St Adelina, - Facultate,  
37. Vasile Camelia-Mirela, - Facult. de Drept, 
38. Vasile Șt Cosmin, - inginer silvic. 
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8.- DIPLOME LA OLIMPIADE 
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G.- ȘCOALA DIN BANIȚA 
 

1.- PLANURI DE ŞCOLARIZARE 
ŞCOALA CU CLASELE  I-IV  (I-VIII) BANIŢA 

 

 
 

2.- ÎNCADRAREA ȘCOLII GIMNAZIALE BANIȚA 
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 Un număr de cadre  didactice a efectuat prestații de câte 1-
2 ani școlari, fiind în completare de catedră sau în calitate de 
suplinitori necalificați: 
Învățători: Zaharia Ilie, Răican Smaranda, Cismaru Ion, Nedelcu 
Afrodita, Manole Victoria, Stoicescu Eleonora, Mircea Viorica, 
Codruț Mioara, Ardeleanu Drăguța, Pîrvulescu Otilia, Manole 
Drăguța, Palade Elena, Pâslaru Georgeta, Badea Stana, Mănica 
Aneta, Vișinoiu Ramona, Dragomir Alina, Bratu Mariana, Buga 
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Emil, Leca Ștefania, Stanciu Camelia, Toma Rozalia, Iordan Alina, 
Georgescu Daniela, Bouraș Georgeta, Grigore Liliana Gina; 
Profesori: Dumitrescu Viorica, Răican Gheorghe, Balacă Eugen, 
Buleandră Alexandra, Săraru Paula, Nica Georgeta, Toma Violeta, 
Mușat Dan, Dragu Vasilica, Cazacu Valeria, Curcea Valeriu, 
Cismaru Constantin, Mihăilă Viorel, Pepenel Olga, Boacă 
Constantin, Ionescu Emilia, Mihai Nicolae, Staicu Roxana, 
Alexandrescu Georgian, Toma Marius, Datcu Alina 
Îngrijitori: Dumitru Vasilica, 

Au efectuat prestații de câte 1-2 ani școlari, fiind cu 
completare de catedră sau în calitate de suplinitori necalificați: 
Educatoare: Tudose Maria, Dragomir Luminița, Avram Lidia, 
Ciurea Carmen, Roman Valeria, Mintoiu Liliana  
 

 
Baniţa: Ionescu Eufrosina, educ.; Georgică Voinea, înv.;  Anton Ion,  prof. mate., 

dir. șc.; Cismaru Enache, prof. agric; Radu Enuş, prof, de lb. romănă; Ionescu Paul, 
prof.  mate.- fiz. 

 
„Da, Domnule profesor ești creator de carte, 
De viitor, ești dascăl și mare luptător, 
Dar nu prea știe statul de grijă să îți poarte, 
Mă rog lui Dumnezeu să-ți vină-n ajutor!” 
      MI 
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CAPITOLUL VI – CULTURA 
 

„Cântecele – Din experiența trăită, Răducan Dumitrescu 
arată că deşi ţăranii au fost încercaţi de vitregii, au ştiut să cânte, 
nu numai durerea şi amarul ci şi bucuria, vitejia, dorurile, speranţele 
şi alte  sentimente. Baladele, cântecele bătrâneşti, cele de lume, 
muzica populară sunt la ele acasă. Se cânta până mai de ună zi, în 
serile de toamnă, la clăcile de curăţat porumbul de foi, la şezătorile 
din nopţile lungi de iarnă şi cu alte prilejuri. Fetele, flăcăii, oamenii 
vârstnici, se lecuiau de doruri şi greutăţi prin cântec. 

Încheia distinsul învăţător acest capitol cu fraze moralizator–
didactice, din care răzbătea misia sa de înalt patriot, de apărător al 
valorilor perene, a lăzii de zestre spirituală a românilor: „E de 
datoria oricărui bun român să păstreze şi să cultive cântecele 
populare, nu numai ca pe un divertisment, ci ca pe o cerinţă vitală. 
Fără ele, românul nu mai poate fi denumit întru totul ca atare, i se 
pierde o parte din identitatea prin care se impune în faţa celorlalte 
popoare, din Europa, ori din lumea întreagă.” (din „Un spațiu rural 
în competiție cu timpul” Vadu Pașii – de prof. Victor Andreica) 

Gheorghe Tudor, în monografia din 1943: „Un alt mijloc mai 
bun pentru cultura cetăţenilor ar fi cetirea gazetelor. Sătenii sunt 
nevoiţi să o cumpere de la factorul  poştal rural.”  

Voi prezenta, pe cât posibil, creatori și creații în grai cât și pe 
unii dintre cântăreții satelor, care prin vocea lor, făceau de răsuna 
satul de farmec. 

Voi prezenta și câțiva dintre condeierii mai mult sau mai puțin 
consacrați. 
 

ASPECTE ALE ACTIVITĂȚII CULTURAL-EDUCATIVE 
(din „În căutarea unei noi șanse –Săgeata″ de Victor Andreica și 

Florentin-Stelian Albu - 2010), 
 

 Primele mențiuni documentare le avem în Monografia 
Prefecturii din 1943, în care se preciza că „activitatea preoților și 
învățătorilor se simte și dincolo de amvon și catedră, școala și 
biserica devenind axa vieții sătești. De aceea, constatăm că la baza 
existenței corurilor, formațiilor de teatru și a bibliotecilor au stat, 
atât la Săgeata cât și la Găvănești, preoții și învățătorii. 

 Alte mărturii sunt mai aproape de zilele noastre, respectiv din 
1964, când, în cazul comunei Săgeata „munca, cultural-educativă 
de masă era concretizată în jurnale vorbite, ținute de 2 ori pe 
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săptămână la căminul cultural, în dezbateri pe diverse teme, 
proiectarea a 2-3 filme, în decurs de o săptămână.″ 

 Gheorghe Tudor, în monografia finalizată în 19.11.1943,  
dar rămasă în stadiul de manuscris, arăta: un alt mijloc mai bun 
pentru cultura cetățenilor ar fi cetirea gazetelor. Sătenii sunt nevoiți 
să cumpere gazeta de la factorul poștal, dată fiind distanța mare de 
oraș. Menționăm că intelectualii sunt abonați la 2-3 gazete. 
Singurele ocazii mai gustate de localnici sunt cercurile de simpatie 
ce se strâng în după-amiezile zilelor de iarnă, cu timp frumos și de 
sărbători, în așa-zisul centru al satului, sau la Banca Populară și, 
acolo, în prezența învățătorilor, care sunt foarte stimați, sunt puși 
la curent cu toate problemele de ordin economic, cultural, social 
etc″ 

 După 1968 coordonarea muncii de educație la nivelul 
comunei a fost încredințată unor cadre didactice, cu pregătire 
corespunzătoare, care s-au dovedit buni activiști în domeniu, 
punând în valoare calitățile artistice ale locuitorilor. 

 Între 1982-1984, adjunct pe linie de partid și vicepreședinte 
al consiliului popular, pe linie de administrație a fost economista 
Maria Albu, extrem de inspirată în coordonarea activității cultural-
educative. 

 Cămine culturale erau și în Dâmbroca și Găvănești, care își 
justificau existența prin genuri complexe de manifestări. 

 Se impuseseră prin activitate permanentă, formații 
consacrate: 

 Un cor pe 4 voci, de 80 de persoane, 
 Două grupuri vocale, 
 Brigadă artistică, grupuri de recitatori. 

      Corul s-a calificat până la faza pe țară, iar grupele de recitatori 
erau pregătite de Eusebiu Ștefănescu, de la Teatrul Național 
I.L.Caragiale, în repertoriul formației regăsindu-se poezii nemu-
ritoare din creația lui Nichita Stănescu. 
      Toate formațiile aveau o costumație adecvată, realizată din 
fondurile C.A.P.  

Rezultatele bune pe linie de activitate cultural-educativă au  
determinat județul să inițieze schimburi de experiență. 

  Trăind în secolul tehnicii, fiind contemporani cu calculatorul 
și cu avantajele asigurate de acesta, suntem parte dintr-un proiect 
de țară, în care județul Buzău a recomandat 20 de biblioteci 
comunale. Proiectul a debutat în 2009, are genericul de Biblionet, 
programul său fiind conceput pe 5 ani și este menit să faciliteze 
accesul gratuit al cetățenilor la informare. 
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A.- CULTURA POPULARĂ 
 
În căutările noastre prin documentare şi în discuţiile cu 

oamenii satului, nu am găsit creaţii populare, în dialectul local. 
Unele creaţii au fost, transmise prin viu grai şi despre ele am vorbit 
la istoricul satului, în legătură cu foametea („Nea Alecu, nea Alecu”, 
„Stan al Floarii, copt di soari”, „Caloieni, Caloieni”, etc), în legătură 
cu războiul, cu colectivizarea. Au fost compuse şi cântece în limbaj 
vulgar, care erau cântate pe la clăci. Nicu lui Gecu, din Dâmbroca, 
era renumit cu cântecul lui  „Zece negri mititei”. 

Colindele erau, în mare parte invenţii componistice. Dintre 
cei renumiţi în ale colindatului îi menţionez pe Costică Baroian, 
Gheorghe Mirică, Titi Catrinoiu, Sandu Săftoiu, Valeriu Pană... 

 În acele vremuri, încă se vorbea ţărăneşte. Treptat, treptat, 
prin dezvoltarea şcolii săteşti şi prin aşa zisa emancipare, ţăranilor 
a început să le fie ruşine a vorbi ţărăneşte. Ici şi colo, pe la cei mai 
vârstnici, mai auzi cuvinte în dialect ţărănesc.   

După 1968, coordonarea muncii de educaţie la nivelul 
comunei a fost încredinţată unor profesori şi altor cadre cu pregătire 
necesară, care s-au dovedit buni organizatori, punând în valoare 
valenţele artistice ale localnicilor. 
 

CÂNTECE DE DOR ȘI JALE: 
 

Pe cel deal, pe cel colnic 
(Atena Bratosin Stoian) 

Of, of,  
Pe cel deal, pe cel colnic, (bis) 
Trece-o fată şi-un voinic 
Voinicelul fluierând, 
Fata-n urma lui plângând. 
 
Of, of,  
Pune-mă bade călare, 
Că nu mai pot de picioare, 
Drumu-i rău şi gloduros,  
Nu mai pot merge pe jos! 
Of, of,  
Te-ar lua neica, te-ar lua, 
Mi-e milă de dumneata, 
Dar mi-e murgul mic de zile 

Abia mă duce pe mine, 
Mândruliţă, fără tine. 
 
Of, of, 
Fir-ai neică blestemat, 
De la măicuţa m-ai luat, 
Şi-n codru m-ai alungat, 
M-ai luat fără de teamă, 
De mine ai să dai seamă! 
Of, of, 
Du-te neică, să te duci, 
Pân-oi cădea rob la turci, 
Neicuţă să te usuci,  
Să te-ntorci de nouă ori 
Şi să faci nouă feciori! 
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Foaie verde grâu mărunt 
(Atena Bratosin Stoian) 

 
Foaie verde, grâu mărunt, 
Inimă cu venin mult, 
Când să te mai văd râzând 
Şi la lume povestind? 
 
Îmi pun masa să mănânc 
Şi-mi fac patul să mă culc, 
De nimica nu m-ating, 
Numai le privesc şi plâng. 

Pe neicuţa de demult, 
Nu l-am uitat, nici nu-l uit, 
L-am iubit ca pe o floare, 
L-am lăsat cu dor şi jale. 
 
Pe cărare-i iarba verde, 
Trece neica, nu mă vede, 
Trec şi eu şi nu-l întreb, 
Dar cu ochii mi-l petrec. 

 
   De-aş fi pasăre în zbor 
    (Atena Bratosin Stoian) 
 

De-aş fi pasăre în zbor, 
M-aş duce unde mi-e dor. 
Pe malul Buzăului 
Lăsai dragostea dintâi. 
Prin iarba cu flori mărunte, 
Lăsai dorurile multe,  
Lăsai oamenii din sat 
Şi cu ei bădiţa drag. 
 
M-aş întoarce, n-am la cine, 
Că-n sat nu mai am pe nimeni, 
Nu am dorul cui să-l spui, 
Nici mamei la căpătâi. 
Of, Doamne, cât mi-e de greu, 
Să n-ai pe nimeni al tău, 
Să n-ai soră, să n-ai frate, 
Nici părinţi, grijă să-ţi poarte! 
 
Doamne, pe acest pământ, 
Sunt frunză bătută-n vânt, 
Din lume, când eu m-oi duce, 
Nu are cine mă plânge. 
Că aşa-i viaţa omului, 
Cum e floarea câmpului, 
Aşa a fost viaţa mea, 
Nici mai bună, nici mai rea. 
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B. CULTURA LITERARĂ 
 

 Din satul Săgeata, publicistică și literatură aleasă au scris: 
Aurel Burlacu, Prof. Dr. Univ. Florea Oprea, Prof. Dr. Univ. Gheorghe 
Calcan și alții, 

 Din Găvănești au avut scrieri alese: Nicolae Dragu (Istoria 
fotbalului buzoian), Generalul Constantin Găvănescu (Istoria 
războiului de întregire a neamului; Ocolul pământului în șapte luni 
și o zi);  

 Din Banița: Prof. Dr. Ing. Nicolae  Vasile (lucrări de speciali-
tate) 

Din satul Dâmbroca activitate literară au avut: 
 

 

 
+Pr. Prof. Dr. Ioan G. Coman 
(Decan, profesor al Facultății de Teologie) 
* Renumitul Profesor Dr. Docent Pr. Ion G. 
Coman a tipărit multe cărţi: cu caracter 
ecleziastic şi ecumenic. 
www.dambroca.com/cap-8-pr-prof-dr-
igcoman.htm 

 

 

Scriitorul Radu Voinescu 
* Din câte ştim, satul nostru se poate mândri 
cu un mare scriitor şi critic literar, Nicu Baboi, 
cunoscut sub numele de Radu Voinescu. A 
publicat romane şi cărţi de poezii. Este un 
foarte apreciat critic literar.  
O frumoasă referire la viaţa satului de prin anii 
1940-1950, se face în romanul „Erezii Pioase”. 
www.dambroca.com/cap-8-radu-voinescu.htm  

 

 

Pr. Protopop Constantin Alecse Los Angeles, 
California (USA) 
* Preacucernicul Părinte Protopop Fr. 
Constantin Alecse, a scris o mulţime de 
articole ecumenice, pe care le-a tipărit in 
revista bisericeasca "Viaţa Creștină", si 
almanahuri bisericeşti. În plus, poate fi 
considerat promotorul dezvoltării creaţiei 
religioase în virtual. 
www.dambroca.com/cap-8-pr-prot-c 
alecse.htm  
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Artista Atena Bratosin Stoian 
* Cântăreaţa de muzică populară, Atena 
Bratosin Stoian şi-a axat creaţia folclorico -
muzicală pe trăirile din satul natal, 
Dâmbroca. 
www.dambroca.com/cap-8-atena-bratosin-
stoian.htm 

 

Mircea Iordache 
* Mircea Iordache, a realizat unele eseuri în 
proză şi versuri, prezentând amintiri despre 
viaţa satului, despre şcoală, despre casa 
părintească şi familie. Poate că sunt şi alţi 
autori de scrieri literare, dar „mâna” 
investigaţiilor noastre nu a ajuns la ele. 
www.dambroca.com  

 

 Dăm mai jos câteva prezentări ale lucrări create de scriitori 
ai comunei: 
 

1.- DESPRE SCRIITORUL RADU VOINESCU 
 

Buzoian din satul Dâmbroca (toponim mai aparte, ce s-ar 
cuveni cândva decriptat/explicat!), viitorul remarcabil scriitor al 
generației sale: poet, prozator, eseist, critic literar şi teoretician al 
literaturii a urmat Liceul Militar Dimitrie Cantemir din Breaza, apoi 
Şcoala Militară de Ofițeri Activi de la Sibiu, absolvită în 1980, după 
care, urmându-şi cariera armelor, s-a înscris la Filologia din 
Bucureşti, secția română-franceză, cu licența în 1987. A trecut un 
doctorat în științe filologice, Magna cum Laude, 2004, avându-l ca 
îndrumător pe profesorul Romul Munteanu: Trivialul în literatură, 
lucrare pentru care a învăţat şi limba germană, la îndemnul 
profesorului. (Cunoașterea perfectă a limbii lui Voltaire i-a fost de 
ajutor în marile biblioteci pariziene.) 
 Reorientarea spre literatură s-a făcut în timp, însă temeinic 
şi pe deplin motivat. Debutul cu poezii în Luceafărul, 1989, iar cu 
povestiri în 1991 şi cu eseuri în 1993. După care au început să apară 
volumele de poezie, proză, critică literară, eseu etc. A fost redactor 
la Editura Militară. A iniţiat la Buzău, în 2008, şi a fost directorul 
revistei lunare Diagonale, din care nu au apărut decât 8 numere, 
din motive financiare. A înfiinţat şi conduce, din 1997, un cenaclu 
al scriitorilor militari. A deţinut şi deţine rubrici în mari reviste 
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literare ale vremii; prezent şi foarte combativ ani de-a rândul la 
ședințele cenaclului Uniunii Scriitorilor, sub toate conducerile ce s-
au succedat. Deschis spre mișcarea literar-culturală a vestului 
european, a dovedit preocupări multidisciplinare, de filosofie, 
psihologie socială, antropologie culturală. S-a vorbit în cazul lui R. 
V.  despre o abordare temeinică, pe cât de echilibrată, echidistantă 
faţă de mode şi curente, plasată între clasicism şi modernism, cu 
păstrarea unor rezerve faţă de literatura ce se înregimentează în 
postmodernism, pe care, de altfel, o cunoaşte în mare detaliu, 
dovadă cronicile sale la cărţi ale celei mai noi falange scriitoricești. 
Face parte din juriul permanent care acordă premiile literare anuale 
ale Asociației Scriitorilor din Bucureşti. Actualmente preşedinte al 
Filialei critică şi istorie literară din Bucureşti. 
 Un cititor atent şi pătrunzător, un critic literar al 
valorificărilor, un stilist fin, un eseist cu opțiuni originale, nu în 
ultimul rând un poet parcimonios, pe cât de inconfundabil. 
Opera literară:  • Hierofantul, Bucureşti, 1999 (cu o prefață de 
George Astalos);• Modernități, Bucureşti, 2001; • Poezii, Drobeta 
Turnu Severin, 2002; • Spectacolul literaturii, Bucureşti, 2003; 
• Printre primejdiile criticii, 2004;• Trivialul, 2004;• Erezii pioase, 
2005;• Subiecte I. Scriitori români contemporani, 2005; 
• Encyclopedia of Erotic Literature, consilier şi contributor, New 
York, 2006. Antologii:• Spectre lyrique. Anthologie de poesie 
roumaine contemporaine, 2000; • Canon şi canonizare, 2003. 
Traduceri:  Kari Heinz Frieser. Mitul blitzkreg-ului 
 Volume publicate: Hierofantul, versuri (Editura Vinea, 
Bucureşti, 1999), Modernități. Eseuri de antropologie culturală 
(Editura Libra, Bucureşti, 2001), Poezii (Editura Caligraf, Drobeta-
Turnu Severin, 2002), Spectacolul literaturii. Studii de critică şi 
teorie literară (Editura Muzeul Literaturii Române, 2003), Printre 
primejdiile criticii (Fundaţia Culturală Paradigma, 2004), Trivialul 
(Fundaţia Culturală „Libra”, 2004), Erezii pioase, povestiri (Editura 
Emia, Deva, 2005), Subiecte I. Scriitori români contemporani 
(Fundaţia Culturală „Libra”, 2005). 
Prezent în antologiile: Spèctre lyrique. Anthologie de poèsie 
roumaine contemporaine (sélection, traduction: Georges Astalos; 
Editura Tritonic Media, 2000); Canon şi canonizare (coord. Marin 
Mincu; Editura Pontica, 2003); Sentiment latin/Sentimento latino. 
Poeţi români–Poeţi napoletani, Poeti romeni–Poeti napoletani, 
antologie de poezie (Societatea Scriitorilor Militari, 2004), Marea 
Scriitorilor, între Olimp şi Zidul Puterii (coord. Ozana Cucu-Oancea, 
Editura Cartea Românească, Bucureşti, 2012); Născut în '58, 
antologie de poezie (împreună cu Adrian Alui Gheorghe, Vasile 
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Gârneţ, Liviu Georgescu, Bogdan Ghiu, Ioan Es. Pop, Nicolae Tzone, 
Lucian Vasilescu, Varujan Vosganian; pref. Vasile Spiridon; Editura 
Cartea Românească, Bucureşti, 2013).  
Este autorul Dicționarului esenţial on-line al membrilor Filialei 
Bucureşti – Critică, Eseistică şi Istorie Literară a Uniunii Scriitorilor 
din România şi creatorul şi administratorul site-ului Filialei 
(http://filialadecritica.blogspot.com). 
A coordonat volumul Actele Colocviilor Filialei Bucureşti – Critică, 
Eseistică şi Istorie Literară a Uniunii Scriitorilor din România, Ediţiile 
I-VI, 2011-2016 (Editura Muzeul Literaturii Române, Bucureşti, 
2016).  

Poezia zilei: Radu Voinescu 
Anestezii, I 

 
Îți amintești? Era o iarnă a cuvintelor; 
focul măreţ, ca o marmură albă, înaltă, 
înghețase șoaptele ca pe corali risipiți 
într-un deșert care a stat mai demult 
sub apăsarea apelor. 
Gestul tău încremenise la jumătatea 
dintre întâmpinare şi rămas-bun, 
ochii aveau liniştea unui sanctuar de gheaţă. 
Numai cuvintele, din care noi făuriserăm sănii, 
lunecau cu o beție rece, trase de reni somnoroşi 
printre zăpezi gabuloase. 
 
Un timp boreal, bătăt cu ţintele stelelor, 
ne înveșmânta şi, ciudat, ne era bine. 
* 
A trecut un înger cu aripile-albastre 
prin zgura trupului meu... 
Îngere, i-am strigat 
 nu mai văzusem îngeri niciodată - 
ce cauţi tu prin această păcură 
a materiei mele? 
M-a străbătut lin, fără să-mi răspundă, 
o clipă vârfurile aripilor i-au mai zăbovit 
pe umerii mei. 
 
Şi ne-am înălţat, urmăriți 
de ochii mulțimii adunate în stradă, 
deasupra spitalului. 
* 
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Apropie-te, pândeşte-mă, hîrţuieşte-mă 
toarnă-mă-n bronzul insomniilor tale; 
dumnezeul meu nu-mi îngăduie 
să alerg după femeia altuia! 
 Ce sofism neruşinat şi pervers pun la cale 
pentru o poveste de dragoste 
ce nu va reînnoi mersul lumii! 
 
Vino, treci peste mine ca umbra 
unui nor prelung peste lună! 
(din volumul Hierofantul, Ed. Vinea, 1999) 
Radu Voinescu 
Publicat de septembrie 21, 2017 
 

2.- „POPAS PE CĂRAREA VIEȚII” DE AUREL BURLACU 
Cu vaca de funie  dar şi cu „mapa” la subsuoară 

 

 

„Cum se ştie, la ritualul creșțin al sfântului 
botez, mai exact la nelipsita petrecere de 
după, se pun în preajma bebelușului câteva 
obiecte-simbol,  iar primul atins şi „însușit” 
de sărbătorit poate sugera înclinațiile sale 
ulterioare, „talantul” dăruit de Bunul 
Dumnezeu. În ce mă priveşte, se pare că 
atunci, în momentul acela, al fundamentalei 
opțiuni, eu m-am ataşat de vreo…mapă, 
chiar neaflată musai prin apropiere.   Căci, 
când m-am făcut băiat mare, „dragă-mi era 
sapa” (vorba hâtrului povestitor), 

când ajutam familia la prăşitul porumbului, dar parcă mă atrăgea 
mai mult mapa, eventual una plină cu niscaiva cărticele. Asemenea 
con-ţăranilor mei cei harnici din Săgeata, bunii noştri părinţi ne-au 
deprins pe toţi, de mici, cu avatarurile vieţii chivernisite, cu 
gestionarea neajunsurilor, cum s-ar zice acum, învăţându-ne să ne 
„zbatem”, să avem tot ce ne trebuie, să nu ne râdă lumea. („Munciți 
ca şi când aţi trăi veşnic, rugaţi-vă şi dăruiți ca şi când aţi muri 
mâine” – ne spunea deseori, cu subînțeles, bunica repetând un 
adagio din Sfinţii Părinţi). Aşa se face că până prin anii IV – V de 
Şcoală Pedagogică, când eram deja „pe jumătate”  învăţător, mă 
mai duceam vara cu tata la praşilă; eu țineam calul de căpăstru 
(„musca la arat”) , iar bătrânul apăsa coarnele rariței. Şi aşa, 
brăzdam hectare întregi, să ne fie mai uşor apoi de scrijelit cu sapa. 
(Era vremea proprietății private, nu se întrezărise la orizontul 
dinspre răsărit „binefacerile” colectivizării forţate). Munceam cu 
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sârg toată săptămâna, dormeam nopţile în câmp, de obicei 
la  „tabăra” din Valea Costeiului, lângă fântâna lu’ moş Calcan. 
Entuziasmul se diminua lent sâmbăta, spre seară, când auzeam 
dangătul clopotului şi ne îndreptam spre casă, unde mama, după ce 
ne îmbăia într-o copaie, ne răsplătea cu o strachină de ciorbiță de 
pui (numai din gheare, pipotă şi aripi, căci restul orătaniei 
sacrificate – copanele şi pieptul – , le păstra pentru tocănița de a 
doua zi, de după Sfânta Liturghie. Dincolo de banalele amintiri, care 
pigmentează existenţa oricărui „Cojan”, aş rememora una din prima 
copilărie, mai relevantă şi cu valenţe premonitorii pentru destinul 
meu de mai apoi. Căci chiar de prin clasele II-III de „elementară”, 
îmi ajutam familia, după puterile şi priceperile mele.  Mai mic fiind, 
mă trimiteau ai mei cu vaca la păscut, pe „Sărătură”, pe rigole sau 
pe miriști. Plecam cu vaca de acasă „dimineaţa pe răcoare”, ceva 
mai grosuț îmbrăcat, de obicei cu un ilic de lână şi nişte pantalonași 
scurţi, cu bretele. Aşa am luat „startul” şi în ziua cu pricina, pe care 
încerc acum s-o redau cu toate ingredientele sale, care de care mai 
„picante”. Dar, la scurt timp, urcând pe cer, soarele s-a înteţit 
binișor, aşa că, aproape nădușit, am dezbrăcat veșmintele devenite 
de prisos: pantalonașii, vestita şi șapca, pe care, m-am străduit, să 
le pliez, dar nu aşa oricum, ci cu anume schepsis: neapărat să 
rezulte un fel de mapă sau ghiozdănaș, „toarta”, sau mânerul, 
confecţionate ingenios din bretelele pantalonilor. Mă şi 
autoadmiram şi mă dădeam important în faţa Joianei, ce bine 
arătam în ipostaza aceea, desigur caraghioasă: cu mâna stângă 
ţineam strâns lanţul vacii, cu dreapta prinsesem şi mai zdravăn 
mapa aceea pe care o fluturam înainte şi înapoi, asemenea 
preceptorului care umbla prin sat să strângă „fonciirea”. Şi, 
pesemne, plictisit sau mai degrabă ademenit de ceilalţi copii, care, 
mai inspirați, lăsaseră vacile slobode şi încinseseră prima repriză de 
fotbal, am lăsat de izbeliște, iresponsabil, mapa cu pricina şi am 
uitat definitiv de ea până către apusul soarelui. Venise vremea să 
mă prezint, ca de obicei acasă, cu vaca sătulă, în măsură să umple, 
la muls, măcar o găleata cu lapte, cum pretindea mama. Am mai 
bâjbâit pe coclauri căutând, dar zadarnic, realizam că am rămas 
definitiv fără obiectul cu care mă fălisem, de fapt fără singurele 
hăinuțe, meticulos lucrate de biata mamă. Am ajuns spășit în 
bătătura casei. „Uite mamă ce sătulă e vaca, o să dea lapte mult, 
să ne potolească foamea la toţi”, încercam eu să „dreg busuiocul”. 
„Am avut parte însă şi de un necaz, am îndrăznit să-i mai spun, 
am… pierdut ilicul şi pantalonii cu care m-ai îmbrăcat dimineață”. 
Fără să mai scoată o vorbă, s-a îndreptat către jordia ce o avea 
mereu la îndemână. „O să-i spun lui tac’ tu să te pedepsească, 
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auzeam,  în timp ce părăseam, precaut, zona ostilităților. M-am 
înfățoșat imediat pe banca de la poartă, tot privind în lungul uliței 
să sesizez  când se întoarce tata, de atâtea ori salvatorul meu. L-
am zărit într-un târziu, m-am apropiat şi mai spăşit de dânsul care 
deja observase că ceva mă frământă.” Am fost, tată, toată ziua cu 
vaca, am adus-o acasă sătulă, a dat lapte mult, dar totuşi mama e 
tare supărată fiindcă am avut şi un ghinion: am pierdut acolo, pe 
câmp, ilicul de lână şi pantalonașii! Tata pricepuse cât de mult mă 
tulburase „evenimentul” dar nu a dat verdictul imediat. Înaintam 
amândoi pe uliţă, eu numai ochi şi urechi. Aud într-un târziu: „Lasă 
mă copile, c-o să facem altele. Sănătoşi să fim”. M-am uşurat, 
aproape că zburam, umăr la umăr, am ajuns acasă, de data aceasta 
ca un învingător, în faţa vehementei acuzatoare. Mi-am primit chir 
şi strachina de lapte cu mămăligă şi am adormit fericit. 
Drumul…mapei se contura şi mai strălucitor: „Facem alta!”. Deşi, 
bag seamă, am avut parte, mai puţin de mapă, cât mai ales de 
conţinutul acesteia: condeiul şi carnetul, unelte care m-au pasionat, 
dar m-au şi chinuit mai mult de patru decenii, în creuzetul numit 
jurnalism (comunist şi capitalist). După unii sociologi meserie grea, 
comparabilă doar cu cea de aviator sau miner. N-aş mai avea însă 
tăria s-o iau de la capăt!” 
 

3.- REALIZĂRI DEOSEBITE 
(Prof. Univ.  Dr. Florea OPREA) 

 

 

a. Patologie vegetală 
  Descoperă faptul că bacteria 
Pseudomonas syringae are patru tipuri 
serologice şi că bacteria Pseudomonas 
mors-prunorum este unul dintre aceste 
tipuri. Investighează particularitățile de 
patogenitate și simptomele produse de 
cele două bacterii pe frunze, lăstari tineri 
și pe fructe de pomi din grupa 
sâmburoaselor. Descrie conjunctura 
ecologică de apariţie şi dezvoltare a  

procesului fitopatogen provocat de atacul bacteriilor Pseudomonas 
mors- prunorum şi Pseudomonas syringae pe sâmburoasele (prun, 
cireş etc.) din România. Descoperă, ca specii noi pentru România, 
bacteria Pseudomonas tomato pe tomate şi ardei. Descoperă pentru 
prima dată în România atacul bacteriei Xanthomonas vesicatoria pe 
ardei. Elaborează tehnologia de combatere a bacteriozei provocate 
de Pseudomonas lachrymans prin tratament termic la limita vitală 
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a semințelor de castraveţi (53oC faţă de 55oC) și inventează, în 
colaborare, stația pilot de tratare termică în masă a materialului 
semincer. A cercetat mecanismele și simptomele specifice ale ofilirii 
bacteriene a tomatelor atacate de bacteria Corynebacterium 
michiganense în cultura de câmp și în sere și a formulat 
recomandări de protecție. 

b. Biologie și biodeteriorare 
Cercetează antagonismul microbian. Abordează spațiile şi condiţiile 
de păstrare a bunurilor de patrimoniu cultural şi „bolile” acestora 
din perspectiva sistemelor ecologice în care factorii biodeteriogeni 
şi dăunătorii sunt priviţi ca vietăţi ale unui lanţ trofic având ca sursă 
primară de hrănire materialele structurale ale obiectelor de 
patrimoniu cultural. Descoperă pentru prima dată în România 
ciuperca saprofită Mycotypha microspora prezentă în masa sporală 
din aerul spațiilor de lucru din arhive. Publică primul tratat 
românesc de biologie pentru conservarea şi restaurarea 
patrimoniului cultural.  Publică, de asemenea, un manual de 
biodeteriorare a patrimoniului cultural. 

c. Arhivistică 
c.1. Teorie arhivistică  
  A demonstrat cu argumente de ordin epistemologic faptul că 
arhivistica este o știință a metodei având ca obiect ordonarea 
(clasificarea), inventarierea și regăsirea informațiilor din 
documentele arhivistice. Este coautor la Dicționarul științelor 
speciale ale istoriei (arhivistică, sigilografie, heraldică, diplomatică 
etc.). A elaborat un Abecedar de scriere chirilică românească în care 
„își propune să ofere celor interesați posibilitatea de a se alfabetiza 
pentru citirea documentelor și publicațiilor tipărite și scrise de mână 
în limba română cu vechiul alfabet chirilic, pentru a putea accede 
nemijlocit la vechi informații referitoare la istoria culturii, științei și 
tehnicii în spațiul românesc.” A subliniat importanța națională a 
arhivelor militare din România. A tradus în limba română și a 
publicat Codul internațional de deontologie arhivistică. Este autorul 
unor capitole dintr-un Tratat de arhivistică rămas în manuscris la 
biblioteca Arhivelor Naționale. 

c.2. Conservare arhivistică 
  A studiat etiologia și mecanismele structurale de degradare 
a documentelor grafice subliniind rolul mediului și al condițiilor de 
conservare și a propus metode și mijloace de control și igienă. A 
acordat atenție măsurilor și tratamentelor de prevenire și 
combatere a biodeteriorării fiind primul cercetător roman care a 
experimentat folosirea radiațiilor gama pentru dezinfecția 
documentelor de arhivă.  precum și de protecție și salvare a 
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colecțiilor în situații de dezastru. A publicat, în colaborare, un volum 
de specialitate consacrat conservării documentelor de arhivă. 
c.3. Restaurarea documentelor grafice 
  A acționat cu fermitate pentru fundamentarea științifică a 
activităților de conservare și restaurare a patrimoniului cultural.  În 
acest sens a susținut necesitatea respectării unor principii 
deontologice în activitatea de restaurare considerate atât la nivel 
general cât și la nivelul aplicării tratamentelor chimice de laborator. 

În context, a subliniat importanța cunoașterii stării generale a 
documentelor înainte de începerea restaurării precum și a 
cunoașterii comportamentului acestora față de tratamentele 
specifice.  Totodată, s-a preocupat de perfecționarea comunicării de 
specialitate prin uniformizarea limbajului profesional în domeniul 
restaurării cărților vechi și a documentelor istorice. A publicat studii 
și articole științifice privitoare la tehnologiile specifice de restaurare 
folosite în laboratorul propriu de la Arhivele Naționale ale României. 

A popularizat necesitatea și importanța restaurării printr-un film 
documentar realizat la Studioul Cinematografic al Ministerului de 
Interne și care a fost prezentat în premieră la cel de al VIII-lea 
Congres al Consiliului Internațional al Arhivelor (Washington, D.C, 
septembrie-octombrie 1976). Filmul a avut numeroase prezentări 
la programele de instruire a personalului Arhivelor Naţionale ale 
României iar după anul 1989 a fost prezentat și public. În 
interviurile de specialitate acordate subliniază importanța 
patrimoniului istoric de carte și documente și scoate în evidență 
principiile deontologice ale vocației de restaurator. Bogatele și 
cuprinzătoarele sale cunoștințe în domeniu au fost valorificate prin 
publicarea primului tratat românesc de restaurare a cărții vechi și a 
documentelor istorice. 
d. Teoria religiilor timpurii 

A avut ca hobby intelectual cunoașterea civilizațiilor. Declara 
la un moment dat că „Îmi place să citesc despre istoria civilizațiilor 
de demult. Mă fascinează căutările și simbolistica acelor vremuri în 
care oamenii inventau lumea. Am sentimentul că acest hobby mă 
face contemporan cu toate veacurile și îmi asigură un echilibru 
spiritual care mă ferește de entuziasmul facil. În plus, am învățat 
că în orice situație, atunci când intri în rătăcire sau derută, trebuie 
să te întorci la începuturi pentru că prea adesea a uitat omul de 
unde a plecat și unde vrea să ajungă.” A numit această pasiune 
„iubire de înțelepciune” și a dirijat preocuparea respectivă spre 
studiul sistematic și aprofundat al lucrărilor de specialitate reținând 
sau generând idei noi pe care le-a valorificat într-un tratat referitor 
la religiile timpurii a căror geneză și permanență, până în zilele 
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noastre, le demonstrează cu argumente științifice. Autorul identifică 
patru tipuri de religii prezente de-a lungul istoriei umanității: (1) 
religiile astrale; (2) religiile totemice; (3) religiile eroice; (4) religiile 
doctrinare. Demersul peste timp prezentat în carte îi oferă 
posibilitatea să aducă numeroase alte idei originale interesante 
pentru istorie, etnografie, folclor etc. „Construindu-și un parcurs 
extrem de bine organizat, riguros, Florea Oprea reface, ca urmare 
a observațiilor personale, coerența lumii de semne în care ne 
mișcăm” (Lucian Chișu, Premisele unei provocări, cuvânt înainte). 
 

LUCRĂRI ȘTIINȚIFICE: 
 

a.- Cărți, 
*Florea Oprea, Abecedar de scriere chirilică românească, București, 
Editura Muzeului Național al Literaturii Române, „2019, 218 p.”  
*Florea Oprea, Premisele naturale ale religiilor timpurii, Bucureşti, 
Editura Muzeului Literaturii Române, 2015, 548 p. 
*Florea Oprea, Manual de restaurare a cărții vechi şi a documen-
telor grafice, Bucureşti, Editura Muzeului Literaturii Române, 2009, 
546 p. (Ediția a 2-a revăzută şi adăugită, Bucureşti, Editura 
Muzeului Literaturii Române, 2013, 564 p.). 
*Florea Oprea, Elemente de chimie pentru restaurare, 156p., 
manuscris tehnoredactat, depus în versiune grafică la Catedra de 
Artă Sacră a Facultății de Teologie Ortodoxă din Bucureşti în anul 
2013 și distribuit gratuit studenților interesați. 
*Florea Oprea, Biodeteriorarea operei de artă şi a materialelor 
structurale, Bucureşti, Editura OSIM, 2012, 190 p. 
*Florea Oprea, Etiopatogenia operei de artă şi a materialelor 
structurale, Bucureşti,  Editura OSIM, 2010, 167 p. 
*Florea Oprea şi Corneliu Mihail Lungu, Conservarea şi restaurarea 
documentelor de arhivă, Bucureşti, Editura Fundației România de 
mâine, 2008, 207 p. 
*Florea Oprea, Biologie pentru conservarea şi restaurarea patrimo-
niului cultural naţional, Bucureşti, Ed. Maiko, 2006, 535 p. 
*Florea Oprea (coautor), Tratat de arhivistică, Mss., Bucureşti, 
Arhivele Statului, 1984 (Elaborare: Cap. VIII. Documente 
audiovizuale şi Cap. IX. Păstrarea, conservarea şi restaurarea 
documentelor). Manuscrisul întregului Tratat se păstrează la 
Biblioteca Arhivelor Naţionale. 
*Florea Oprea (coautor), Dicţionar al științelor speciale ale istoriei, 
Bucureşti, Ed. Științifică şi Enciclopedică, l982, 268 p. 
*Florea Oprea (Redactor coordonator), Știința și tehnica în arhive. 
Comunicări prezentate la sesiunea științifică din 25 iunie 1976, 
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București, Direcția Generală a Arhivelor Statului / Consiliul Național 
pentru Știință și Tehnologie, 1976, 202 p. 
*Florea Oprea, „Cercetări comparative între bacteriile Pseudomanas 
mors-prunorum şi Pseudomonas syringae” (Teză de doctorat; 
conducător științific: Acad. Alice Săvulescu și, în succesiune, Vera 
Bontea), București, Institutul de Biologie al Academiei Române, 
1971 (litografiată). 
 

b.-Articole și studii de specialitate, (> 63 de articole  științifice) 
 

c.-Apariții în presă cu articole științifice 
 

d.- Anexe: 
Activitatea științifică este ilustrată cu 22 imagini, dintre care: 
- 5 documente privind formarea profesională și cariera; 
- 11 imagini de copertă ale cărților scrise; 
- 6 imagini privind recunoașterea meritelor academice; 
Prezentăm aici 3 coperte ale unor cărți editate de autor 
 

   
 
*„Slăbiciunea biologică a omului este condiția culturii umane.” - 
Erich Fromm, 
*„Biologia - cea mai ordonată bibliotecă.” - definiție  aforis-
tică de Vasile Ghica 
*„Ploaia este cea care face ca materiile să se amestece şi  
să se întâlnească. Ea este liantul şi lubrifiantul care face posibile 
rețetele de chimie şi biologie.” - Martin Page 
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4.-Prof. Univ. Dr. Ghe. CALCAN – ACTIV. PUBLICISTICĂ 
 

 

1. Industria petrolieră din România în 
perioada interbelică. Confruntări şi opţiuni în 
cercurile de specialişti, Editura Tehnică, 
Bucureşti, 1997. 
2. Conferinţa de pace de la Paris din anii 
1919-1920. Studii şi documente, Editura 
Prahova, Ploieşti, 2001, (coautor). 
3. Profesorul şi senatorul Aurelian Moşoiu, o 
personalitate a lumii prahovene, Editura 
Printeuro, Ploieşti, 2003, (coautor).  
4. Istoria Românilor, Editura Universității din 
Ploiești, 2005. 

5. Generalul Traian Moşoiu în epocă şi în posteritate, Editura 
Universităţii Petrol-Gaze din Ploiesti, 2006. 
6. Istoria Românilor. Elemente de metodica predării istoriei, Editura 
Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, 2007 (Ediţia a II-a revizuită şi 
adăugită, Editura Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, 2009), 
coautor. 
7. România interbelică. Industrie-administraţie-apărare, Editura 
Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, 2008, (coautor). 
8. Administraţia  publică românească  în secolele XIX –XX. Legi şi 
reforme importante, Volumul  I, De la reformele lui Alexandru Ioan 
Cuza la cele ale Marii Uniri, (1864 - 1925),  Editura  Universitară, 
Bucureşti, 2009. 
9. România în relațiile internaționale ale Conferinței de pace de la 
Paris-Versailles, 1919-1920. Recunoașterea internațională a Marii 
Uniri, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2013. 
10. Momente din Istoria Românilor și aspecte din didactica istoriei, 
Editura Universității Petrol-Gaze din Ploiești, 2014, (coautor). 
11. Gheorghe Calcan, Unificarea administrativă a României întregite 
(1918 – 1925). Integrarea Basarabiei, Bucovinei și Transilvaniei în 
structurile administrației românești, Editura Mega, Cluj-Napoca, 
2016. 
12. Gheorghe Calcan, The administrative unification of greater 
Romania. Integrating Bessarabia, Bukovina and Transylvania into 
the Romanian Government Structures, 1918-1925, Éditions 
Universitaires Européennes, Saarbrücken, Germany, 2017. 
 

„Un tărâm fără ruine e un tărâm fără memorii, 
Un tărâm fără memorii e un tărâm fără istorie." MI 
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5.- PR. PROTOPOP CONSTANTIN ALECSE 
 

 

Almanahul Altarul-The Altar"  
În perioada anilor 1976-1980, 

în calitate de şef-editor, şi preşedinte 
al comitetului de publicaţii al Biserici 
Ortodoxe Române „Sf. Gheorghe” din 
Londra, părintele Constantin Alecse a 
tipărit Almanahul anual "Altarul/The 
Altar" şi revista trimestrială cu acelaşi 
nume "Altarul/The Altar", la care a 
contribuit cu zeci de articole. 
Alte publicaţii –  

Între 1977-1980, pe lângă 
publicațiile religioase trimestriale şi 
anuale, "Altarul/The Altar", părintele  

Alecse a editat publicațiile: "Popas Istoric", "Din Istoria 
Strămoşilor", şi "Odă Pământului Străbun" (Poezii), în Colecţia 
"Orizonturi Româneşti".  

* Autor de articole de teologie în revistele bisericeşti 
parohiale, şi diocezane (revista şi calendarul Solia),  ziare româneşti 
din America de Nord (ziarul „Universul”, editorial „tableta credinței” 
1986-1989); 1976-1980) a editat calendarul  anual „Altarul”, şi 
revista trimestrială cu acelaşi nume. 

 

 
Parte din enoriașii Bisericii „Sfânta Treime” din Los Angeles – California, SUA, 

alături  de duhovnicul lor, Părintele Protopop Constantin Alecse, 
 la un eveniment sacerdotal 
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Revista "Viaţa Creştină" 
*În perioada 1981-1982, buletinul săptămânal al parohiei „Sf. 
Maria” din St. Paul Minesota; *În perioada 1982-1988 – buletinul 
parohial al bisericii „Sf. Treime”, Los Angeles, California; *În 
perioada 1989-2012, redactor al revistei "Viaţa Creştină",  
Radio, Televiziune video-internet 
* www.videoteca-bisericii.org ;* www.tvromaniawest.com  
Internet – Site-uri virtuale    
Un compendium de articole şi materiale publicate sau colectate si 
postate, de-a lungul anilor de către părintele protopop Alecse, se 
află pe 8 site-uri virtuale. www.constantinalecse.com  
 

6.- ANGELA MANOLE,  
EDUCAŢIE PRIN JOC ŞI CÂNTEC 

articol de Karla Lucuţă 
 

 

     O voce caldă, o prezență discretă 
şi o inimă în care încap numeroşi 
copii. Angela Manole este profesor la 
Palatul Copiilor, locul unde micuții 
buzoieni merg să îşi facă mai 
frumoasă copilăria, să învețe şi se 
împrietenească.  Copiii sunt sinceri, 
naturali şi sunt plini de surprize. Să 
ajungi la inima lor trebuie să ai 
aceleaşi calităţi. Angela Manole, 
absolventă a Liceului de Artă 
"Margareta Sterian" şi colaboratoare 
a Centrului de Cultură şi Artă, este 
acum şi profesor la Palatul Copiilor. 
Lucrează alături de cei mici, cu vârste 
de la grupa mijlocie şi până la 
gimnaziu. Cu toţii vin la Cercul de 
Cultură şi Civilizație Engleză, în timpul 
lor liber.  

  Aici nu sunt ca la şcoală, ci ca între prieteni, unde învaţă 
lucruri noi şi interesante. Pentru luna cadourilor au pregătit 
cântecele în limba engleză, pe care le vor cânta pe 10 decembrie, 
la serbarea de la Palatul Copiilor. Angela Manole e una dintre 
solistele de la ansamblu. A bătut judeţul în sus şi în jos toată vară 
şi, din toamnă, a început să predea la Palatul Copiilor. Fosta elevă 
la Cercul de Canto, Angela, este acum ea în postura de a oferi din 



 CAPIT. VI – CULTURA                                                     519 
 
 
cunoștințele ei celor mai mici. Spune că este în locul potrivit, căci 
bucuria oferită de copii este dincolo de orice câștig financiar. 
 

Rătăcit în umbrele vieții... poezie [ ] 
 Lacrimi la ușa raiului 
Aud… 
Aud ecoul mării, aud suavu-i glas 
Simt valul durerii, ating tot ce n-a ars. 
Mă sparg de malul mării 
Răzbesc spaima-ndurării. 
 
Mă pierd în lava tristului vulcan 
Mă sting în apa-ntinsului ocean. 
Și văd viața cum trece prin mine 
Reprezentată fiind doar de suspine. 
 
Mă-ntorc în timp sperând o altă viață 
Răzbesc, suspin, rămân făr’ de speranță. 
Mă-nvârt în jurul unui singur țel 
S-ajung acolo, aproape de el. 
 
De soarele veșnic ce-i plin de speranță 
E plin de dorințe și de o nouă viață. 
Și mă pierd…mă pierd în propriu-mi univers 
În propria-mi viață lipsită de sens. 
 
Obsesie 
 

Încerc, mă zbat dar nu pot, 
Nu pot să mi te scot din minte 
Te-am transformat într-o obsesie 
Care mă ține strâns în lanțuri. 
 
Mă aflu înconjurat de iluzii, 
Niște gânduri deșarte 
Care nu fac decât să mă tulbure 
Să mă conducă pe drumul disperării. 
 
Mă refugiez în brațele unui vis 
Care…cred eu că mă poate salva. 
Dar mă bântuie gândul 
Că mă va amăgi și el într-un final. 
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Trăiesc umbrit de amăgire 
Trăiesc sufocat de dorința de a fi iubit 
Mă înec în propriile-mi dorințe 
Încerc să mă salvez prin vise. 
 
Îmi pierd echilibrul de pe stânca iubirii 
mi-e frică să nu cad în focul deznădejdii. 
Și zbier și cad și mă ridic 
Și nu regret că am iubit…  

 
7.- CONSTANTIN CIUREA 

 

 

„Constantin Ciurea (n.1942) este un 
cărturar buzoian care până la ora actuală şi-
a adunat numele pe un număr impresionant 
de lucrări de fizică şi de beletristică, printre 
acestea din urmă impunându-se: Ferma 
animalelor anormale (fabulă-pamflet, 
Teocora, Buzău, 2009), Amurg însingurat 
(roman, Editgraph, Buzău, 2012), Amintiri 
incomode (roman, Editgraph, Buzău, 2012),  

Epoca escrocilor (pamflete,Teocora, Buzău, 2015). 
Autorul a traversat o istorie nefastă, având de suferit atât de 

pe urma ororilor comunismului cât şi a anilor poate chiar şi mai 
nefaști declanșați o dată cu Evenimentele din Decembrie 1989. 
Romanul Amurg însingurat, autobiografic în mare măsură, aduce în 
prim plan mărturii despre închisorile comuniste prin care a trecut 
tatăl său în urma unei calomnii a unui vecin şi anume că acesta ar 
fi făcut politică anticomunistă. 
  În Amintiri incomode, autorul îşi trece în revistă succesele 
obţinute ca director al celui mai important liceu buzoian: 
transferarea aici, în interesul şcolii, a celor mai bune cadre didactice 
din oraş: informaticianul Bogdan Enescu, chimista Angela Matache, 
Mariana Davidescu, specialist în vioară, Gheorghe Teodorescu, 
specialist în tenisul de câmp, Cristina Menzopol, profesoară de 
desen şi membră a Uniunii Artiştilor Plastici, şi care se va implica în 
decorarea artistică a liceului, Silvia Guja, excelentă profesoară de 
limba franceză etc. Nu puţine au fost proiectele care să aducă un 
spirit înnoitor şi să schimbe aspectul claselor, al coridoarelor şi al 
întregii incinte a şcolii şi a parcului din faţa ei, ceea ce s-a răsfrânt 
benefic în pregătirea elevilor. Din păcate, atunci când, în urma 
Revoluției, conducerea şcolii a fost schimbată, pe considerente 
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politice şi nicidecum de ordin profesional sau uman, s-a ales praful 
din toate aceste iniţiative: pereţii cu graffitti au fost retencuiţi, 
porțile de fier au dispărut, materialele pentru fântâna arteziană au 
fost devalizate înainte de instalarea acesteia, țevile şi sutele de 
ferestre pentru sera şcolii au fost cărate chiar cu maşina instituţiei, 
în alte gospodării din oraş sau din afara lui, colțul numismatic a 
făcut picioare ca şi cum s-ar fi evaporat ş.a.m.d. Profesorii de 
valoare au fost „ajutați” să părăsească Colegiul, fie să se întoarcă 
la şcolile de unde au fost aduși, ori chiar să rămână în străinătate 
atunci când le-a venit bine, precum Silvia Guja. Nici directorului 
înlocuit nu i-a mers mai bine. Când a solicitat, la pensionare, o 
prelungire de trei ani a activității, nu i s-a aprobat. Ar fi făcut notă 
discordantă printre „pilele” nerușinatei tranziții. Cu aceşti 
incompetenți se va război, literar vorbind, ori de câte ori va avea 
ocazia. O piesă scrisă în notă pamfletară este, în acest sens, Bivolul 
comunal din cartea Epoca escrocilor. Adevărată copie după natură, 
acest bivol e, de altfel, întâlnit prin toate şcolile din ţară, el 
întrupând arivistul neobrăzat, fustangiul care se crede şef de harem, 
șpăgarul fără scrupule, falsificatorul de documente şcolare, 
impostorul notoriu, omul relaţiilor dubioase, ranchiunosul care nu 
iartă pe nimeni şi care cade mereu în picioare atunci când cineva 
îndrăznește să-l reclame la șefii lui care, din nefericire, sunt din 
acelaşi aluat moral ca şi el. Galeria persoanelor „zerovalente” este 
însă mult mai amplă: Hipopotamul Mişka, Turnătorul George, Gigi 
Porcul, Amorezul Mat, Fonfăita incompetentă, Ionel Pişălău, 
Leonard Comănescu, Iahim Camre, Zdreanţă etc. Profesorii 
hașdeieni care se bucurau de un prestigiu naţional, oricând gata să 
ocupe posturi universitare, au fost înlocuiți prin figuri de-a dreptul 
caricaturale obsedate de propria căpătuială. Exponențial e, în acest 
sens, Inspectorul Mişka e preocupat doar de chiolhanuri, de 
protocoale de la care să plece cu portbagajul maşinii plin de produse 
alimentare şi bahice, ca şi cu plinul maşinii făcut pe de-a moaca. 
Odiosul profesor de chimie solicită de la director doar clase unde 
elevii au părinţi patroni ce pot fi „jumuliți” fără ruşine. Metoda lui 
de a „provoca” meditaţii e destul de cunoscută: instituirea terorii 
prin acordarea de note proaste la început de ciclu, de semestru sau 
de an şcolar. Mulţi elevi terorizați sfârșesc prin a-şi pune capăt 
zilelor pentru că nu găsesc la profesorii lor răspunsuri la întrebările 
capitale care nu le dau pace, aceşti dascăli fiind nu o dată preocupaţi 
de a „ciripi” la Securitatea de la care primesc indemnizații 
consistente decât să-şi facă fără crispare perpetuă meseria pe care 
şi-au ales-o. Totul i se pare anapoda autorului în ţara aceasta în 
care învățământului i se alocă un procent rușinos de mic din bugetul 
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naţional, în timp ce generalii, ridicați în grad la apelul de seară, 
primesc pensii la fel de nesimțite ca şi indemnizațiile revoluționarilor 
emanați de învălmășeala din iarna lui 1989 (Generalii). Avantajele 
materiale de care se bucură foștii activişti şi securiști, unii dintre 
aceştia fiind foști torționari diabolici, sunt nestăvilit de mari şi de 
intangibile. Valorile cunosc o răsturnare greu explicabilă. Lichelele 
de tot soiul s-au cățărat în vârful piramidei sociale şi politice. 
Medaliile jubiliare, titlul de Cetăţean de onoare, Diplomele de 
Excelență, Gradațiile de merit ori menționările bilanțiere sunt 
atribuite după bunul plac al unei liote mafiote atotprezente prin 
instituţii şcolare, de cultură ori cu rol decizional la orice nivel. 
Metodele de lucru ale emanaților şi cățăraților în funcţii de 
conducere după 1990 par inspirate de cele din perioada stalinistă 
de tristă amintire stând sub lozinca arhicunoscută în obsedantul 
deceniu şi anume: „Cine nu e cu noi e împotriva noastră”. Într-o 
vreme în care primează trocul nerușinat nu-i de mirare că „un 
stalinist de marcă ajunge şi cetățean de onoare, şi scriitor, şi 
turnător, informator, un golan de mâna întâi, un libidinos, un 
denigrator, un dezinformator! Şi… activitatea lui continuă afișându-
se ca un om serios şi de valoare, ascunzând cu grijă câtă 
meschinărie şi mârlănie este în el, inducând lumea în eroare…!” 
(p.76). Portretul amar de mai sus îi e inspirat de Gigi-Porcul şi nu-i 
deloc greu de ghicit cine se ascunde sub acest nume de scenă. 

Numeroase sunt șotiile elevilor relatate cu umor şi nostalgie, 
cu duioșie şi înțelegere, în Ferma animalelor anormale (file din 
trecut): doi colegi, ca să ajungă mai repede la liceu „împrumută” un 
măgar din obor şi sunt văzuți astfel în plin centrul oraşului de către 
un intransigent profesor de matematică; un coleg mai zdrahon îl 
acroșează pe un altul mai pirpiriu în cuierul clasei şi clasa, inclusiv 
profesoara de limba rusă, „fată de gașcă”, se amuză copios; Unui 
profesor foarte dur şi lipsit de omenie când e să stoarcă de la elevi 
anumite bunuri i se trimite la uşă un sicriu şi o cruce; altuia, care 
nu cunoştea decât sistemul de notare rusesc, i se administrează o 
chelfăneală în plină noapte după ce i s-a pus pe cap pătura pe care 
îşi tăvălea seralistele invitate la câte o plimbare cu maşina. Şi 
exemplele ar putea continua. 

Constantin Ciurea are şi o vastă activitate de cercetător nu 
doar în domeniul fizicii, ci şi al numismaticii, al decorațiilor ce s-au 
acordat în România în vremea lui Al.I.Cuza, Carol I, Carol al II-lea, 
Ferdinand, Regența, Regele Mihai, perioada 1947-1989, respectiv 
1990-2010. 
  Împreună cu distinsa sa soţie, profesoara de limba şi 
literatura  română, Lucia Ciurea, Constantin Ciurea s-a îngrijit de 
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apariția unei ediții Mihai Eminescu, bibliofilă, de lux, cuprinzând 
volumele Poeme, Postume şi Proză, cărţi apărute, nu fără piedici din 
partea editurilor, în anul 2000, adică la împlinirea unui veac şi 
jumătate de la nașterea poetului nostru naţional nepereche. 
Cărțile de literatură propriu-zisă ale lui Constantin Ciurea, cărturar 
războindu-se donquijotești cu impostura de toate zilele a confraților 
puşi pe căpătuială abjectă, sunt o neîntreruptă pledoarie pentru 
demnitatea intelectualului într-o societate care nu se dă de la nimic 
în lături să-l corupă şi să-l hipnotizeze întru a face jocul seducător 
al puterii. Din păcate, prea puţini sunt aceia care rezistă cântecului 
sirenelor politice ori pactului cu diavolul cumpărător neodihnit de 
conștiințe ultra labile. Mesajul subliminal al acestor scrieri este ca 
istoria să nu se mai repete în şi prin ceea ce a avut ea mai hidos în 
derularea ei nefast-tăvălugitoare, deşi șansele de intrare în 
normalitate sunt la fel de aproape sau de departe ca şi Fata 
Morgana.” (Ion Roşioru) 
 După ce în primăvara anului trecut, profesorul Constantin 
Ciurea, ales consilier pe listele PDL, a ratat titlul de cetățean de 
onoare, acum meritele sale au fost recunoscute de președintele 
României, care a considerat că profesorul buzoian merită decorat 
pentru realizarea celor cinci volume de „Decorații România”. 
 

   
 
    „ Cel mai mare impuls în realizarea acestei lucrări mi l-au dat 
academicienii Răzvan Teodorescu și Dan Berindei, președintele aces 
-tei comisii de numismatică  pe țară, care a ales să-mi facă prefața 
la acest ultim volum, moment în care lucrarea a căpătat o cu totul 
altă valoare după ce un academician și-a pus semnătura pe ea. 
Ulterior, domnul academician Dan Berindei mi-a sugerat să unesc 
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aceste cinci volume într-unul singur și, această lucrare este gata, 
dar nu a apucat să ajungă și la forurile superioare”, 
a precizat Constantin Ciurea. 
 La înmânarea decorației ce a avut loc la sala Gheorghe 
Filipescu a Consiliului Județean Buzău au luat parte și: prefectul, 
subprefectul județului Buzău, Conducerea Inspectoratului Județean 
Școlar, foști și actuali elevi ai profesorului Constantin Ciurea și 
angajați ai Prefecturii.” (Observatorul Buzoian, articol scris de 
Ciprian Sterian)  
 

8.- ATENA BRATOSIN STOIAN 
 

Cântăreaţa de muzică populară Atena Bratosin Stoian este 
atașată trup şi suflet meleagurilor natale, timpurilor copilăriei şi 
adolescenței, pe care le evocă în cântecele sale. 

 
La Dâmbroca-n satul meu 

 
(1) 
La Dâmbroca-n satul meu 
Mă poartă dorul mereu, 
La căsuţa ce-am lăsat, 
În lume când am plecat. 
(2) 
Ulicioară din câmpie, 
Eu te port, în suflet, vie! 
Chipul mamei, parc-aşteaptă 
Şi umple golul din poartă. 
(3) 
În casa bunicilor, 
Mi-a fost viaţa fără nor. 
Mergeam vara la scăldat 
Cu alte fete din sat 

(4) 
Adunam salcâm pe braţe, 
Tocam iederă la raţe,  
Prindeam, în cozi, flori de tei, 
Jucam hora, la Bordei. 
(5) 
Dar s-au dus anii de-a rândul 
Şi-am rămas numai cu gândul. 
Am călcat frunza şi iarba 
Şi-n lume-am trăit degeaba, 
(6) 
Că tot ce am strâns pe lume, 
Rămâne pe mâini străine. 
Vreau să mă întorc, cu dor, 
Unde m-am născut să mor: 
(7) 
În pământul strămoșesc, 
Acolo să hodinesc! 

 
„Arta o fac în mod dezinteresat, de amorul artei, 
Oameni cu pricepere, măiestrie și cu îndemânare. 
Ea e o formă a conștiinței sociale, plină de idei, 
Care oglindește realitatea în imagini impunătoare.” 
      MI 
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„În artă sunt lacrimi ascunse  adânc pentru cuget, 
Arta-i copilul naturii, vedem cu trăsăturile mamei, 
Natura e revelație a lui Dumnezeu, al Lui zâmbet. 
Doamne, miluiește-ne pe noi cu toată forța artei! ” MI 

 
 
 

Duc pe lume-atâta dor 
(1) 
Duc pe lume-atâta dor, 
Nu-l pot spune tuturor, 
Numai ție bădișor,  
măi bădiță, măi. 
Câte nopți au fost cernite, 
Câte vise rătăcite, 
Dor îmi e de tine-’ntr-una, 
Te-oi iubi întotdeauna! 
(2) 
Noaptea, când e cer cu stele, 
Ești în gândurile mele 
Şi cu bune şi cu rele. 
Şi-avem, măi bădiță, casă 
Lângă păduricea deasă, 
Unde-i dragostea frumoasă. 
Dragostea, dulce ca mierea, 
Ne aduce mângâierea. 
(3) 
Măi bădiță, eu îţi spun: 
Ia din viaţă ce-i mai bun, 
Răul să rămână-n drum! 
De ești tânăr sau bătrân, 
Inimioara-ţi bate-n sân, 
Dragostea şi frumuseţea, 
Ne alină bătrânețea. 
(4) 
Şi de-o fi să mor, bădiță, 
Să ne-ngroape ’ntr-o lădiță, 
Să-mi fii bădișor aproape,  
S-ascultăm murmur de ape! 

Pe drumul de la Buzău 
(1) 
Pe drumul de la Buzău, 
A plecat neicuțul meu, măi, măi, 
A plecat neicuţa drag 
Şi cu dorul m-a lăsat, 
Înapoi nu s-a uitat, măi, măi, 
A plecat cu doru-n lume 
Şi-a uitat neica de mine, 
 
(2) 
Cui să-i spun neicuță, zău, 
Cât mă arde dorul tău, măi, 
N-am cui spune ce trăiesc, 
Stau neică şi pătimesc, măi! 
Inimioară, inimioară, 
Te-aş scoate din piept afară, 
Nimic să nu te mai doară, măi! 
 
(3) 
Mă doare inima, doare 
Şi nu-mi găsesc alinare 
Cât este ziua de mare. 
Păsărică argintie 
Spune-i lui neica să vie, 
Dacă vrea să mă păzească, 
Spune-i să nu zăbovească! 
(4) 
Frunza de s-o scutura,  
Mi-oi pierde neică urma, 
S-o duce şi dragostea, măi, măi. 
S-o duce şi dorul meu, 
Pe drumul de la Buzău, 
De-o să-ţi pară neică rău! 
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Hora la Bordei (Atena Bratosin Stoian) 
 (1) 
Verde, fir de busuioc, 
Floare cu noroc, 
Hai bădiță, hai la joc, 
Să te-nvârt cu foc! 
Joacă-mă bădiță,  
Că ţi-oi da guriță, 
Hora-n sat la noi, 
Refren 
Hora la Bordei! 
Zi-i măi lăutare, 
Că e sărbătoare, 
Să ne-nveselească 
Hora muntenească! 
(2) 
La horă când am venit, 
Tot satu-a ieşit, măi, 
Nenea Titi m-a ’nvăţat  
Să joc hora-n sat. 
Joacă fata mea uşor, 
Saltă pe picior, măi, 
Stânga, unu,  
Dreapta, doi, 
Ca în sat la noi! 
Ne ţine isonul, 
 

Cu acordeonul, 
Cu acordeonul, 
Neagu lui Codin 
Să ne-nveselim. 
(3) 
Joacă toată lumea, 
Pân’ răsare luna, 
Hora-n sat la noi,  
Hora la Bordei. 
Sârba şi hora străbună, 
Tot satul s-adună, 
Se strâng fii satului, 
În hora dorului. 
(4) 
Bade-al meu  
Când mă-nvârteşte 
Inima-mi topește, 
Iar în brațe  
Când mă strânge, 
Mijlocelu-mi frânge. 
Refren 
(5) 
Joacă-mă bădiță,  
Că ţi-oi da guriță, 
Hora-n sat la noi, 
Hora la Bordei! 

 
9.- ION M. NICOLAE 

 
„Din lucrarea lui Ion M. Nicolae, prezentăm un cântec ce s-

a interpretat frecvent în primele 6 decenii ale veacului trecut: 
 
Pe șoseaua Decebal 
Trec o fată și-un jandarm,  
Jandarmul mergând călare, 
Fata mare – pe picioare. 
-Ia-mă măi jandarm călare  
Că nu mai pot de picioare,  
Că pământu-i gloduros  
Și nu pot merge pe jos,  
Că pământu-i ars de soare 
Și mă frige la picioare! 

-Te-aș lua, mândruța mea 
Dac-aș ști că ești a mea.... 
Jandarmul pleacă fluierând, 
Fata rămâne plângând 
Și din gură blestemând: 
-Dar-ar Dumnezeu de-o ploaie, 
Bolovanii să se-nmoaie, 
Murgul să  se poticnească, 
Pe jandarm să mi-l trântească! 
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Acest cântec a fost cules în 1942 de învățătorul Dumitru T. 
Alexandru, de la Mitu-Neagu M. Dragu, din satul Găvănești. 

Mai erau și alte cântece la modă, afirma Ion M. Nicolae, 
printre care: „La puțul cu două zale.”, „Și-am zis verde și-o 
mușcată”, „Ionel, Ionelule”, „Ionel cu păr frezat”, „Foaie verde ca 
lipanul”, dar și doine, balade, cântece de dor, haiducești, etc., prin 
care săteanul își exprima aleanurile, speranțele de mai bine.” ( din 
„În căutarea unei noi șanse – Săgeata”, de Victor Andreica și 
Florentin-Stelian Albu) 

10.- MIRCEA IORDACHE 
       „STĂPÂNUL VIEȚII NOASTRE 
           E NUMAI DUMNEZEU” 
 

Viața te va iubi, dacă o iubești și tu, 
E ca și cum ai interpreta un solo-vioară, 
Pe măsură ce cânți înveți instrumentuꞋ, 
Nu-i va fi rob cel care învață să moară. 
 

Cel mai bine, cu folos, își folosește viața 
Cel care se bucură cel mai mult de ea, 
Ea se măsoară în funcție de rapiditatea, 
Succesiunea cauzelor ce-i fac modificarea. 
 

Viața este totul, ceea ce ți se întâmplă 
În timp ce ești ocupat cu multe alte planuri, 
Interesul față de boală, de glonțul din tâmplă, 
Nu este decât expresia alor vieții gânduri. 
 

Viața vine a transforma constant în lumină 
Și în flacără ceea ce suntem și tot ce-ntâlnim, 
De-o trăim pentru alții, trăirea-i cu  noimă, 
E-un dar pe care-l merităm doar de-l dăruim.  
 

Conștiința vieții e mai prețioasă ca viața, 
Esențială e trăirea vieții și, nu a sa durată. 
În trecut și-n viitor vieții  să-i privim fața, 
Prezentu-i un diapazon, cu trăirea-i vibrantă. 
 

Viața este ca o plimbare spre somnul etern, 
E o instrucție perpetuă în cauză și efect, 
Devine o dramă de-i privită-n plan tern, 
Și-i ca o comedie, în plan  larg și select. 
 

Viața este un muzeu cu oameni de ceară, 
Care fug speriați de umbre, topindu-se, 
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În clipa asta există, apoi... gata să piară, 
Niciodată, când cade cortina, știindu-se. 
 

Trăiește-ți viața ca și cum faptele tale 
Ar trebui să devină legi universale! 
Poți ajunge suta, dacă renunți la toate 
Acele lucruri care ți-ar putea fi fatale. 
 

Trăiește-ți viața! Mâine ar putea fi ultima zi 
Și, nu uita, cu cinste să ți-o slujești mereu, 
În credință poartă-ți calea și felul de a fi, 
Stăpânul vieții noastre e numai Dumnezeu! 

                
 STILUL DE VIAȚĂ 
 

Viața e din multe despărțiri, laolaltă adunate, 
Succesiune de lecții cu recompense imediate, 
Sau, cel mai adeseori, cu imediatele pedepse. 
De controlul de sine, ar trebui mult să ne pese. 
 

Viața-i mai ciudată decât poate mintea inventa, 
Vom trăi cum i-am învățat pe oameni a ne trata. 
Trăiește cel care moare pentru a avea un nume 
Care să  dăinuie. Să trăim pentru ceva anume! 
 
Idealurile: bunătatea, frumusețea și adevărul, 
Luminează viața, ne umplu de bucurie viitorul. 
Dacă trăim în adevăr, vom vedea cu adevărat. 
Fiecare dorește să realizeze ceva mai minunat.  
 

Viața nu este întotdeauna așa cum ți-o dorești, 
Fă tot ce poți că e singura cale, cum o poftești, 
Ea este o boală căreia somnu-i conferă alinare, 
Și, nu lungimea vieții contează ci a ei ardoare. 
 

A fi - presupune un act de credință, un protest 
La natura adevărului, și rugă prinsă în context. 
Fiecare dorește să-și realizeze ceva mai măreț, 
Uitând că lucrurile sunt dintre cele de mic preț. 
 

Mereu, înainte ca mersul să ne fie cu reușită, 
Suntem ca într-un labirint în direcție greșită. 
Poate că viața este doar atât…un vis și o frică, 
Poate că nava Nautilus avea diplomația mică. 
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Nimic nu este mai plăcut decât vântul în spate, 
Soarele în față și prietenii alături. E o voluptate. 
Plimbarea nu e o artă pierdută, e binefăcătoare, 
Vântul, prietenii și soarele au raze vindecătoare. 
 

Trebuie să iubim viața ce ne e dată pe pământ, 
Pentru că o altă viață nu mai este de cunoscut, 
Viața e un dar pe care-l merităm dacă-l dăruim, 
Sufletul e esența spirituală cu care o pecetluim. 
 

Viața nu-i carte, cu logică, sensibilă, ordonată, 
Ea e de cele mai multe ori fadă și  împrăștiată, 
Iar teologia trebuie trăită în mijlocul dezordinii, 
Căci minuni ne aduce doar puterea rugăciunii. 
 

STĂPÂNUL MORȚII NOASTRE E NUMAI DUMNEZEU 
 

Moartea este un prieten fidel al nostru, 
Cine nu-i pregătit e plecat de-acasă. 
Oamenii văd moartea ca pe un monstru, 
Dar celui care-a murit de nimic nu-i pasă. 
 
Ne temem de ea, ca și copiii de întuneric, 
Și toate astea datorită poveștilor auzite. 
Să-i privim coasa ca pe un bun benefic, 
S-o primim cu curaj, cu suflete smerite! 
 
Eminescu zise: „Nu de moarte mă cutremur  
Ci de veșnicia ei”. Dar nu a avut dreptate, 
În ceea ce-l privește  vibrează un murmur, 
Căci el  a rămas viu pentru eternitate. 
 
Nimic nu este în roșu pe pielea destinului, 
Moartea ne arată că există o singură cale, 
Sufletul nu moare ci  ia  calea eterului, 
Spre cruce se merge  în picioarele goale. 
 
Dacă mori trebuie să fii complet fericit, 
Sufletul tău continuă să trăiască undeva 
Și, urme dacă lași vei fi mult timp iubit, 
Pacea absolută, prin moarte, vine cumva. 
 
Dacă omul nu are un ideal pentru-a muri, 
Înseamnă că pentru a trăi este în eroare. 
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O viață petrecută cu folos de ți-o asiguri, 
Moartea va fi  liniștită, va deveni favoare! 
 
A muri înseamnă a te muta într-o stea. 
Pustiul e înțeles doar de cel care l-a trăit, 
Începem să murim când n-avem ce opta 
Și, totuși, despre moarte e greu de vorbit. 
 
Așteptarea face supraviețuirea mai lungă, 
Înseamnă o alunecare în moarte, mai lentă. 
Nu-i cel mai rău când ea o să ne-ajungă, 
Mai rău e când o chemăm  și ea nu-i atentă. 
 
Să-L rugăm pe Domnul pentru-o moarte curată, 
Cu multă umilință și cu închinăciuni mereu, 
Că una ne e crucea și-avem numai o soartă! 
Stăpânul morții noastre e numai Dumnezeu 

 

 
 

„Avem artă pentru a nu muri din cauza adevărului, 
Esența artei frumoase, de calitate, e recunoștința, 
A face din artă o afacere este mania impostorului, 
Prin artă ne exprimăm concepțiile, cât și credința  
 
Arta are una dintre cele mai frumoase identități, 
E activitatea omului de a produce valori estetice, 
E totalitatea operelor care aparțin acestei activități, 
Și care folosește mijloace de exprimare specifice.” MI 
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CĂDERE DIN ALB 
1 
S-a dus şi toamna roditoare, 
Peste ţinut se-așterne  
O mantie de nea curată,  
Cu zile hipoterme. 
2 
Iarna, stârnind curenții toţi,  
Îşi plimbă voalul alb cu ea,  
Aleile pădurii, toate, 
Sunt arcuri de triumf din nea. 
3 
Veniţi la Dragomirna-n zori,  
Spre iazul nevăzut, de vreţi,  
Cu-o sanie cu clopoţei  
Și cu porumb pentru mistreţi! 
 4 
Atunci, simți-veţi ca o boare,  
Ochi curioși, întrebători,  
De porci mistreți şi căprioare.  
 Veţi reveni de-atâtea ori! 

8 
Câte trofee smuls-au oare  
Atâția parapeți ce-ascund  
O puşcă cu lunetă mare  
Pentru spectacolul absurd?! 
9 
Şi-atunci pădurea îţi devine  
Un ochi rănit de căprioară, 
Sau glaucomul ce compune  
Sfârşit de ev din sare-amară. 
10 
Mai rece iarna îţi devine,  
Mai greu te-apasă anii grei,  
Un văl de ceaţă se așterne  
 Pe sania cu clopoţei. 
11 
Cum Labiş, moartea căprioarei,  
Deplânse, dar, de foame prins,  
A plâns şi a mâncat şi ... iarăşi  
A  plâns şi a mâncat învins, 

5 
E loc anume pentru praznic,  
Mistreţii, iuți, se reped toţi,  
Când pădurarul le aruncă  
 Porumbul mult râvnit de colţi, 
6 
Iar, la o mică depărtare,  
Aşteaptă rândul să îi vină  
Un cârd de cerbi şi căprioare, 
Sfios, ca lacrima Divină! 
7 
Dar, vai, alături, parapetul  
La pândă stă cu țel suspect,  
Cu „pleznitura” lui – de puşcă,  
Pentru trofeul de „respect”!? 
 

 12. 
Învins se simte orișicine  
De arcul foamei, încordat, 
Lansând săgeata purtătoare  
A morţii sfântului vânat, 
13 
 Dar când la masa cea de taină  
Stă sufletul pădurii, tot,  
De plumb devine-a iernii haină,  
Cu parapetul ei netot! 
14 
Priviţi-o, căderea vine din alb  
Pe-ntreg sarcofagul de negru, 
Plecă adevărul în marşul lui calp 
Lăsând dezacordul integru!! 

„Opera de artă se obține printr-o activitate artistică, 
Iar omul de artă e acela care are o așa activitate, 
Artele sunt: decorativă, populară, liberală, plastică, 
Poetică, artă pentru artă, și alte... frumoase toate.” MI 
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FÂNTÂNA CU APĂ VIE 
(pentru fântâna lui Enache Alexe), 

 

 

1 
- Fântână, tu, de la şosea, 
Ce-ai adăpat atâta lume, 
Spune-mi te rog povestea ta 
Și, care este al tău nume? 
2 
- Povestea mea e transparentă 
Și e clădită din lumină, 
Cu o istorie curată, 
Săpată-n Dâmbroca  divină. 

3 
Povestea mea e mai adâncă, 
Ca o profundă rugăciune, 
Şi-i neclintită, ca o stâncă, 
În calea arșiței păgâne. 
4 
Geneza mea-i de la  un dâmb, 
De rocă tare, înnobilată, 
Pe care-a răsărit un nimb, 
Cu setea sfântă de-altădată. 
5 
Izvorul meu este din lacrimi, 
Vărsate-n vremurile grele 
Şi din sudori de frânte inimi, 
Cu chinuri multe şi zăbrele. 
6 
Sunt fericită când se-apleacă 
La mine câte-un trecător 
Şi, răcorindu-se cu apă, 
Mă soarbe dulce, iubitor. 
7 
Numele meu e dat de-un om, 
Ce m-a creat, m-a botezat, 
Cu sufletu-i curat, bonom 
Și cu iubire de-al său sat. 

8 
Sunt Puț la drum cu apă vie 
Și, lumea să nu mă deoache, 
Se-nchină cu evlavie 
Și-mi zic  Fântâna lui Enache. 
9 
-Te venerez fântână sfântă, 
Pentru izvoru-ţi nesecat 
Şi îmi exprim speranţa multă 
Să fii sfințită de-al tău sat! 
10 
Dar mai întâi să fii sleită, 
În Troiță să te prefacă, 
Părinţii tăi, mereu să poată,  
Mândri de Sus să te privească! 
11 
-Tu, omule, de treci prin sat 
Și,  îţi e sete de dreptate, 
Să bei din sufletul curat 
De la Fântâna lui Enache! 
12 
Să-i pomenești pe acei oameni, 
Fântâna lor de la şosea, 
Anica şi Enache, semeni, 
Care-au ştiut ce este setea! 

 
 

   Mircea Iordache 
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 DRUMUL SUFLETULUI DUPĂ MOARTE 
 
Sufletul reprezintă totalitatea proceselor afective 
Intelectuale, voliționale și psihice, de asumare  
Este factor esențial în corp și în actele volitive, 
Este ca o substanță spiriiituală de sine stătătoare,  
 
Sufletul se poate defini și ca „ochi de lumină‟, 
Dar de lumină divină, nu din lumină artificială, 
El are nevoie de liniște, de o eliberare deplină, 
Să nu resimtă dureri cauzate de griji și de boală 
 
Suntem străini pe pământ, asta este și basta, 
Am răsărit prin naștere și asfințim prin moarte, 
Nimeni nu  rămâne pururi în lumea aceasta, 
La  nemurirea sufletului, gândul să ne poarte! 
 
Sfântul acela, dumnezeiescul Iov, zicea: 
„Din pântecele mamei mele căzui în groapă!″, 
Deși a trăit ca sfânt,  cinci sute de ani și ceva, 
Sufletul  lui de sfânt, cu veșnicia se-adapă. 
 
Voi n-auziți cu ce ne aseamănă Duhul Sfânt? 
Omul ca iarba, zilele lui ca florile câmpului, 
Așa va înflori și, zilele-i devin umbre pe pământ, 
Iar sufletul merge la judecata de apoi a Domnului! 
 
Uscatu-s-a iarba și florile s-au stins, au căzut, 
Doar cuvântul Domnului va rămâne în veac, 
Nu-i bază pe viață, ea-i doar umbră și vis, atât, 
Iar trupurile morților în țărână se prefac.  
 
Prima poruncă a lui Dumnezeu așa spune:  
„Că din pământ  ești și în pământ vei merge!", 
Dar sufletul omului în vecii vecilor va rămâne, 
Că el este duh, Domnul l-a făcut, cu a Lui lege. 
 
De când murim și până la patruzeci de zile, 
Dumnezeu  săvârșește a sufletului judecată, 
Apoi vin zilele  de tranziție, de aprecieri divine, 
Până la judecata de apoi și la sentința dată. 
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Când omul moare, când să își dea sufletul, 
Apar atâția diavoli cât e numărul de păcate, 
Și atâți îngeri, câte fapte bune a făcut omul, 
Se luptă între ei și, sufletul, de teamă, se zbate.  
 
Muribunzii văd lupta aceasta dar nu pot vorbi, 
Atunci, cu îndrăzneală, vine îngerul de la botez, 
Atunci lupta se întrerupe, puterea lui o va opri. 
În îngerul Sfântului Botez să avem mare crez! 
 
Sfinte Îngere, păzitorul vieţii mele, pentru mine 
Roagă-te lui Hristos Dumnezeu, sunt un păcătos! 
El  va veni cu noi, prin văzduh, patruzeci de zile, 
De n-ar fi îngerul, diavolul ne-ar lua la el, jos. 
 
„Iată, frate suflete, în viața lumească ce ai făcut...!″ 
Îngerul păzitor i-aduce aminte sufletului de toate, 
De faptele bune și de cele rele, de când s-a născut. 
Aceasta se întâmplă în ziua întâi de după moarte. 
 
Îngerul păzitor îl duce pe unde a umblat viața toată, 
E de mirare cum într-o zi parcurge zilele-i toate, 
Înconjoară pământul ca fulgerul și faptele-i arată, 
Toată icoana vieții apare a doua zi de după moarte. 
 
Apoi, în ziua a treia,  sufletul ne vede pe noi, 
Vede că plâng neamurile după el și îi pare rău, 
Și el zice: „Ei rămân pe pământ și cu ale lor voi 
Se vor pocăi, dar care va fi oare al meu hău!?″ 
 
Îl mai însoțesc  șase îngeri de lumină purtători, 
Și cu cel de la botez sunt șapte îngeri  păzitori, 
Să-l treacă  douăzecișipatru de vămi printre zări. 
Se țin  slujbe pentru mila Domnului, pentru iertări.  
 
Vămile sunt pentru: vorbirea de rău, clevetire, 
Pentru mânie, pentru  lăcomie și așa mai departe, 
De la cea mai mică și mai neînsemnată urzire, 
Până la cele mai mari rele și mai grele păcate. 
 
Cele mai importante slujbe pentru cei care mor 
Sunt spovedania generală și Sfânta Împărtășanie. 
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După moarte, patruzeci de zile, cu rol  mântuitor 
Vine Sfânta Liturghie și vin parastase de milostenie. 
 
Până ce sufletul va trece de vămile văzduhului, 
Vede omul folosul mărturisirii curate de păcate, 
Că de n-ar fi lăsat Dumnezeu taina mărturisitului, 
Niciun om nu s-ar putea mântui după moarte. 
 
Când creștinul a fost dezlegat de preot pe pământ, 
Duhul Sânt a șters de acolo toate păcatele lui, 
Că tot ce va dezlega preotul înainte de mormânt, 
Va fi dezlegat și la ceruri  din mila Domnului. 
 
În zadar diavolii urlă, răcnesc și rău se mânie, 
Că pe zapisul păcatelor nu mai este scris nimic, 
Fapta cea bună, ca piatră scumpă o să rămâie, 
Iar fapta cea rea, ca piatră  simplă, un nimic mic. 
 
În a treia zi sufletul merge  la tronul lui Dumnezeu, 
Și vede o lumină, decât soarele cu mult mai mare, 
Adie mireasma Duhului Sfânt și un blând alizeu, 
Cu nori azurii și îngerii pe ei, cu-a sufletului cale.  
 
Și se opresc  către răsărit, către tronul Domnului, 
Că de aceea ne și facem rugăciunile către răsărit, 
Că-i tronul Sfintei Treimi. Tronul e numele Lui, 
Acolo, sus, înspre răsărituri, în Eden, rai s-a sădit. 
 
Și se opresc norii și îngerii, împreună cu sufletul, 
În această a treia zi, și se aude un glas răspicat, 
Pe limba lui Adam, cu ecoul care însoțea cuvântul: 
„Duceți sufletul acesta-n Rai, are șase zile de stat!″ 
 
Și vede sufletul frumuseți nemaivăzute pe pământ: 
Raiul desfătării, Palatul Noului Sion, Ierusalimul ceresc, 
Și câte spune Sfânta Scriptură prin sfântul ei cuvânt, 
Dar o negrăită bucurie are când aude Corul Îngeresc. 
 
Este o mireasmă a Duhului Sfânt,  sfântă, de negrăit, 
Dar cel mai minunat e că se vede cu neamurile lui. 
Voi, fraților, să știți că avem neamuri care-s de găsit 
Și în Rai și în iad, după dreapta judecată a Domnului! 
 



536               SĂGEATA – ZBOR PRIN VREMURI - PAGINI MONOGRAFICE 
 
 

După șase zile sufletul uită că a trăit pe pământ, 
Căci în Rai află bucurii străine de lumea trecătoare, 
Atunci îngerul de la Botez vine cu tainic cuvânt, 
Despre sentința, peste patruzeci de zile, ce-o are: 
 
De aude sufletul că nu-i e dat Raiul, plânge amar. 
Îngerul păzitor îi zice că prin Rai a trecut să vadă 
Ce au câștigat oamenii cu credință  fără de hotar, 
Și ce-au pierdut cei care-n EL n-au vrut să creadă. 
 
La nouă zile,  sufletul în fața Sfintei Treimi vine, 
El nu vede pe Dumnezeu, că nici sfinții nu-L văd, 
Ci doar o lumină negrăită, dar aude ce se spune: 
„Duceți sufletul acesta treizeci de zile-n „prăpăd″! 
 
                      ÎNȚELEPCIUNEA 
 
Înțelepciunea e capacitatea superioară de înțelegere 
Și judecare a lucrurilor, având o adâncă cunoaștere 
A realității, cu experiența și echilibrul ce o încunună. 
Din nefericire nu se împrumută, nici nu se cumpără. 
 
Și dacă ar fi de vânzare, nu se vor găsi cumpărători, 
Filosofii o consideră ca cea mai aleasă dintre comori, 
Această comoară strălucește și niciodată nu se stinge  
Îi caută pe cei demni cu bucuria  nemuririi veșnice. 
 
Cine trăiește fără greș, nu e  înțelept după cât crede, 
Prostul se crede înţelept, dar înţeleptul, prost se vede, 
Gândul nu coboară acolo unde aude prea multă vorbă, 
Dacă ești înțelept, prostului nu i te băga în „ciorbă‟! 
 
Se zice că înţelepciunea este dumnezeiască, sursa vieţii, 
În ea sunt ascunse comorile inteligenței și ale științei, 
Iisus le recomandă apostolilor săi, privind înțelepții: 
„Să fiţi nevinovaţi ca și porumbeii și înţelepţi ca şerpii!’’  
 
Înțelepciunea nu este altceava decât o știință a fericirii, 
Este produsul încercărilor vieții, rodul trudei și al durerii, 
Acest dar este rezultatul căutării, al cuceririi din mereu, 
Al rugăciunii, cu o dragoste sinceră pentru Dumnezeu. 
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C. - ARTE PLASTICE – GRAFICĂ 
ZAHARIA BUZEA 

 
Zaharia Buzea din Găvănești a fost desenator, caricaturist, 
grafician și specialist în activitatea publicitară și în ilustrație de carte 
pentru copii. S-a specializat în producător de filme de animație. De 
văzut la capitolul PERSONAITĂȚI  
 

 
THE DAUNTLESS 
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CAPITOLUL VII - MONUMENTE 
 

OMPLEXUL MEMORIAL AL EROILOR DIN 
COMUNA SĂGEATA, JUDEȚUL BUZĂU 

INTRODUCERE 
  Comuna Săgeata este una din comunele mari ale județului 
Buzău, situată la aproximativ 20 Km sud-est de orașul Buzău, în 
regiunea de câmpie a acestuia, la porțile Bărăganului. Reședința 
comunei, Săgeata, ca și celelalte șase sate ale comunei sunt 
înlănțuite de-a lungul malului stâng al râului Buzău. Deși în comună 
sunt sate menționate din secolul al XVI – lea (Găvănești), 
organizarea localității în comună se suprapune peste organizarea 
modernă a administrației românești. La sfârșitul secolului al XIX–
lea comuna apare ca structură administrativă cu o evoluție 
economico-socială dinamică1.       

Localitățile comunei sunt următoarele (în ordinea așezării pe 
cursul râului): Dâmbroca, Bordușani, Săgeata, Beilic, Găvănești, 
Movilița și Banița2. Aproape toate au monumente de cinstire a 
eroilor. 

A.- COMPLEXUL MEMORIAL  
DIN SATUL SĂGEATA 

(Profesor dr. Gheorghe Calcan) 
  Reședința comunei, Săgeata se remarcă, întru totul, printr-
un armonios complex memorial. Acesta este așezat într-o poziție 
privilegiată, frontală a perimetrului bisericii, înălțată în anul 1873, 
cu vedere la șoseaua principală. Acest complex memorial se 
compune din trei elemente: a. Monumentul dedicat eroilor întregirii 
neamului, 1916 – 1919; b. Ansamblul de cruci al eroilor celui de al 
doilea război mondial; c. Monumentul eroilor revoluției din 
decembrie 1989. 
 

 
1 Vezi B. Iorgulescu, Dicţionar geografic, statistic, economic şi istoric al judeţului 
Buzău (Bucureşti: Stabilimetul Grafic I. V. Socecu, 1892), 432 – 433. 
2 Vezi Andreica, Victor, Albu, Florentin – Stelian, În căutarea unei noi șanse, 
Săgeata (Buzău, Editgraph, 2010). Vezi și Gheorghe Calcan, „Din toponimia 
comunei Săgeata, Județul Buzău”, în Numele şi numirea, ed: Oliviu Felecan, 
(Actele Conferinţei Internaţionale de Onomastică, Ediția I: Interferențe 
multietnice în antroponimie, Baia Mare, 19–21 septembrie 2011, Mega, 
Colecţia Universitas, Cluj-Napoca) 399 - 408. 
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1.- MONUMENTUL EROILOR  
PRIMULUI RĂZBOI MONDIAL 

 
Acest monument s-a realizat în contextul înălțării în  

întreaga țară a unor monumente dedicate omagierii întregitorilor de 
neam3. El s-a ridicat prin subscripție publică, eforturile ridicării lui 
întinzându-se pe o perioadă de aproximativ 15 ani. Înfățișarea lui 
este cu totul deosebită pentru o localitate rurală. El este opera 
celebrului sculptor Ion Jalea.   Monumentul reprezintă un soldat 
fandat în poziție de atac cu baioneta la armă, amplasat pe un soclu 
înalt. Privirea şi concentrarea soldatului transmit privitorului 
încordarea, dârzenia și energia acelor momente atât de speciale. El 
este o dovadă a eroismului care a caracterizat soldatul român în 
operațiunile primului război mondial. 
 
  Statuia, rond-bose, din bronz este amplasată pe un soclu 
înalt în formă de paralelipiped dreptunghic din piatră de bună 
calitate. Acest soclu care are gravat la bază însemnele armatei este 
aşezat la rândul său pe un postament din piatră de aceeași calitate 
format din trei rânduri de trepte. Cele două rânduri de brâuri ale 
soclului, mai lat în partea superioară și mai îngust în cea inferioară, 
așezate aproape simetric îi sporesc eleganța acestuia. Soclul este 
placat pe toate cele patru fețe cu plăci de marmură, pe două dintre 
ele fiind înscrise numele eroilor săgețeni. 
 

Medalionul central conține dedicația: „Eroilor din Comuna 
Săgeata, 1916 – 1919, căzuți pe Câmpul de onoare pentru 
întregirea neamului și slava sfintei noastre biserici”. Medalionul din 
spate conține datele înălțării acestuia: Acest monument s-a ridicat 
în anul 1934, în zilele bine credinciosului nostru Domn Carol al II-
lea, din mila lui Dumnezeu Rege a toată Țara Românească, episcop 
al Eparhiei fiind Ghenadie Niculescu, ministru de Interne fiind I. 
Inculeț, ministrul Instrucțiunii și Cultelor fiind C. Tegăneanu, prin 
sârguința următorului comitet: președinte maior Mihail V. 
Gheorghiu, vicepreședinte preotul C. N. Efrimescu” și a celor 22 de 

 
3 Vezi Eugen Stănescu et al., Jertfele prahovenilor. Monumentele recunoștinței, Ediția a 
II-a revăzută și adăugită (Ploiești, Karta Graphic, 2013). Vezi şi Gheorghe Calcan, 
„Mărturii ale eroismului prahovean din timpul primului război mondial reflectate în 
presa din oraşul Ploieşti”, Anuar, Fundaţia pentru Istoria Prahovei, Societatea de Ştiinţe 
Istorice, Filiala Prahova, Arhivele Statului, Filiala Prahova, Editura “Silex”, nr. VII, Ploieşti 
(1995) 97 – 99. 
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membri, fruntași ai satului. De reținut că maiorul Gheorghiu, se 
bucura de mare apreciere în sat, distingându-se în luptele războiului 
de întregire. În prezent strada centrală a localității purtându-i 
numele. 
  Monumentul a fost turnat la București și are o înălțime de 5,5 
metri. El a fost considerat „unul dintre cele mai măreţe din judeţ”4. 
  Cu ocazia inaugurării acestui monument, Dumitru  
Bălănescu a realizat o foarte frumoasă broşură de prezentare a 
localităţii, a profilului său psihologic, a activităţilor economice, 
juridice, politice şi spirituale sub titlul În amintirea eroilor din 
comuna Săgeata5. Pagina de gardă a broşurii conţine o dedicaţie 
eroilor săgeteni, realizată în cuvinte extrem de calde, emoţionante 
care sunt dovada harului unui autor talentat şi fiorul patriotic al unei 
epoci care a realizat unitatea naţională a neamului românesc. 
„Pentru voi, Eroi Săgeteni, povestea satului pe care l- aţi iubit şi cu 
a cărui icoană aţi murit în suflet, având reflectată în ea însăşi icoana 
cea mare şi sfântă a Patriei. 

-Glorie vouă ce aţi luptat pentru a neamului întregire şi prin 
luptă aţi înălţat stindardul de înfrăţire. 

-Glorie vouă ce în plin avânt v-ați zvârlit peste hotar şi aţi 
dezrobit pământul sfânt de hoardele barbare. 

-Glorie vouă ce aţi căzut cu fruntea spre lumină. 
-Eroi ce v-aţi jertfit, un neam întreg vi se închină”6. 
Cuvintele frumoase de sinceră omagiere prezentate în 

această broşură la adresa eroilor români, rămân o elocventă 
apreciere a recunoştinţei pe care epoca respectivă a avut-o faţă de 
cei care s-au jertfit pentru mărirea patriei7. 

 
4 Dumitru Bălănescu, In amintirea eroilor din comuna Săgeata (Buzău: 1934) 19. 

5 Ibidem, p. 1 – 24. 

6 Ibidem. 
7 Redăm un alt fragment din aprecierile autorului citat ca o ilustrare a cinstirii eroilor 
căzuți pentru patrie indiferent de momentul jertfirii lor. Citatul îl considerăm o 
prefațare a elogierii eroilor jertfiți în cea de a doua conflagrație mondială. „Dar 
recunoştinţa cea mai vie se cuvine celor ce la vreme de cumpănă pentru destinul 
acestui neam nu şi-au precupeţit nici sângele, nici viaţa, ci la chemarea lui a alergat 
cu conştiinţa îndeplinirii unei sfinte datorii. Aceştia sunt eroii, oamenii care prin 
devotamentul lor, prin abnegaţia de care au dat dovadă s-au ridicat deasupra 
măruntelor noastre preocupări... Trăim prin ei ... ne bucurăm de roadele supremului 
lor sacrificiu... Ei, aceşti eroi pe meleagurile depărtate pe unde îi purta destinul lor 
amar şi măreţ în umezeala tranşeelor, în vâltoarea încăierărilor, în încleştarea 
cernită a morţii etc. purtau în credinţa lor icoana scumpă a satului, cu toţi cei dragi 
ai lui. Şi-n clipa supremă, când treceau hotarele vieţii o aveau încă în pleoapele 
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Ne amintim din copilărie povestirile bunicului despre teribila 
încleştare de la Mărăşeşti din vara anului 1917, care relata cum 
gloanţele le şuierau militarilor cu repeziciunea și ca mulțimea 
picăturilor de ploaie pe lângă urechi, despre curajul soldaţilor care 
în momentele lor de răgaz săpau tranşee şi se luptau cu mizeria, 
păduchii  şi neodihna. Ne amintim de rănile şi de alicele pe care 
corpul lor încă le mai păstrau, de întrunirile lor, ale veteranilor 
(Nicolae N. Calcan, Taica Dobre, Nica Pană, Incu Oancea, Invalidul, 
ş.a.)8 la un păhăruţ de ţuică pentru depănarea amintirilor. În 
întâlnirile spontane, seara sau în zi de sărbătoare copiii satului 
puteau de asemenea auzi poveştile participanţilor la cel de-al doilea 
război mondial, teribilele bătălii de la Cotul Donului, de la Odesa sau 
cele din Vest, din munţii Cehoslovaciei. 

 
  Monumentul dedicat eroilor țării, jertfiți în luna decembrie 
1989 pentru înlăturarea regimului comunist este o frumoasă cruce 
zveltă, realizată din marmură albă. Crucea este prinsă într-un soclu 
placat cu marmură. Monumentul are aplicate în partea centrală 
două medalioane de marmură roze. Primul medalion poartă 
inscripția  „În memoria eroilor revoluției din decembrie 1989, 
Savigny – Săgeata”. Cel de-al doilea medalion, așezat dedesubt are 
gravat un motiv floral ondulat, ca gest al recunoștinței. Crucea a 
fost ridicată prin strădaniile Asociației de Înfrățire Savigny sur Orge 
– Săgeata9. 

„Anual, ziua Înălțării Domnului e închinată eroilor, 
Trebuie să îngenunchem și să ne rugăm pentru ei, 
O pioasă rugăciune de recunoștință spre slava lor. 
Doamne, sălășluiește-i, în Împărăția Ta, pe eroi!”MI 

 
înrâurite de durere ... Ne bucurăm de o moştenire plătită scump, cu tribut de carne 
şi de sânge ...Datori suntem să simbolizăm în marmură şi în piatră purtătoare de 
cântec şi slavă peste vremelnicii, acest tribut scump” (Ibidem, p. 18). 
8 Vezi şi Andreica, Victor, Albu, Florentin – Stelian, În căutarea unei noi șanse, 
Săgeata (Buzău, Editgraph, 2010) 81 – 85, 90 - 91, 101 - 103. 
9 Localitatea Savigny sur Orge din Franța s-a înfrățit cu Săgeata ca semn de 
solidaritate a rezistenței anticomuniste. În perioada în care regimul comunist de la 
București, sub pretextul sistematizării teritorial-administrative a țării declanșase o 
vastă operațiune de demolare a unor sate și biserici, s-a generat o puternică replică 
a solidarității în Occident. Spre exemplu, mai multe localități din Franța au adoptat 
numele unor localități din România. Savingy sur Orge a ales Săgeata prin faptul că 
numele celor două localități începeau cu aceeași literă. Conform acelui diabolic plan 
unele localități ale comunei ar fi trebuit să dispară. 
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Prezentăm mai jos actul de temelie al acestui important 

monument al localității Săgeata: 

Act de Temelie 

 
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Amin 

 
După judecățile lui Dumnezeu, cele nepricepute de oameni, 

fiind pe acele vremi războaie între împărați, și durere în țări, viscolul 
pustiirii suflat-a pe acest pământ. 
 Viforoase erau vremile acelea. 
 Pământul acoperitu-s-a de dărâmături și de trupuri moarte. 
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Dar, din acele câmpuri ce fumegau de pârjol și de măcel, 
venit-a vremea și făcut-a să se înalțe strigăte de biruințe și de 
slobozenie a neamurilor. 
 

  
 
 Dreptatea s-a luat la luptă cu cugetul distrugător și dreptatea 
biruit-a. Căci doară dreptatea este temelia tronului lui Dumnezeu. 
Deci timpul sosit-a pentru neamul nostru. 
 Semnul s-a ivit pe cer – pământul clătinatu-s-a de bucurie - 
blestemul înfricoșat s-a auzit despre apus – și toate neamurile s-au 
deșteptat. 
 Neamul nostru, cel risipit, întregitu-s-a și s-au așezat 
seminția noastră, cea a domnitorilor lumii, în volnicia și puterea ei 
de veacuri și urmând pilda strămoșilor din cartea de vitejie a 
trecutului, s-au ridicat monument pentru vecinica și fericita 
pomenire, dând și laudă vitejilor ce au primit moartea pentru 
cuvântul lui Dumnezeu și întru întocmirea neamului nostru și s-au 
încununat de cununa vitejiei și-a dreptății. 
 Și s-a ridicat acest monument, prin îngrijirea comitetului de 
inițiativă, compus din reprezentanți ai autorităților  bisericești, 



 CAPIT. VII – MONUMENTE                                               545 
 
 
școlare, militare și civile, cu ajutorul tuturor bunilor români și 
creștini, după râvna cea adevărată, de la Dumnezeu dăruită. 
Întru pomenirea lor ne moartă, ridicatu-s-a din temelie acest 
Monument și întru aceasta, cu ce Dumnezeu îi va hotărî urmași în 
vremi, să păzească acest monument al vitejilor   neamului și satului 
nostru Săgeata, ca să fie nestricat în veci, pentru că tot lucrul bun 
și de multă nevoință îl arată cei ce se ostenesc pentru credință. 
 Și s-au ridicat din temelie acest monument în zilele Bine 
Credinciosului nostru Domn, Carol al II-lea, din mila lui Dumnezeu, 
Rege a toată Țara Românească, Episcop al Eparhiei fiind D.D. 
Ghenadie Niculescu. 
 Comitetul fiind compus din D-l Maior Mihail Gheorghiu – 
președinte, Preot Paroh C. Efrimescu – vicepreședinte. 
 Membri: C. Scârlet - primar, Traian Ciupu - notar, Constantin 
Cojan (deputat) – învățător, D.M. Sburlănescu – perceptor, Iancu 
Calcan – secretar și fost primar, Constantin Ciurea – învățător, 
Iancu Sburlan – învățător, C.M. Popescu – învățător, Alexandra 
Sburlan – învățătoare, Nicolae Sburlan – învățător pensionar, 
Nicolae L. Șerban – fost primar, Neagu Albu – casier Banca 
Populară, Sava N. Mircea – fost primar, Radu Ispas – fost casier, 
State R. Albu – agricultor, Ion G. Ioniță – agricultor, Stan Neacșu – 
agricultor, Zaharia Ciurea – agricultor, Gheorghe Baboi – agricultor 
și Radu A. Ghiță – agricultor, arhitecți fiind domnii: Rădulescu și 
Jalea. 
 Temelia s-a pus în anul de la Hristos 1934, martie 25, în anul 
al 4-lea de domnie a Prea Măritului nostru Rege Carol al II-lea. 
 Făcutu-s-au două asemenea acte din care unul s-a zidit la 
temelia acestui monument și unul se păstrează în arhiva bisericii. 
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„Eroii sunt cei care fac fapte de vitejie, martiri 
În lupte și în cazuri care cer un caracter  stoic.” MI 
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2.- CRUCILE EROILOR CELUI DE AL DOILEA RĂZBOI 
MONDIAL DIN LOCALITATEA SĂGEATA 

 
  Cel de al treilea element al Complexului memorial de la 
Săgeata îl reprezintă ansamblul de cruci dedicat celui de al doilea 
război mondial. Este vorba de un număr de 60 de cruci din piatră 
așezate ordonat într-un perimetru distinct, înconjurat cu un gard 
decorativ viu. Perimetrul are formă dreptunghiular ă și este alcătuit 
din 11 rânduri de cruci, dispuse simetric în ordinea descrescătoare 
a înălțimii acestora, oferind o imagine oarecum similară unui pluton 
militar. Crucile sunt viu colorate cu simbolistica mitologică creștin ă 
cunoscută, iar părțile laterale și spatele acestora sunt văruite în alb, 
subliniind și mai mult puritatea sentimentelor pentru care acești eroi 
și-au jertfit viața. Crucile sunt bine întreținute prin grija familiilor și 
a bisericii. 

 
  

  Aceste cruci au fost înălțate de familiile care și-au pierdut o 
parte din membrii lor: soți, tați, frați, bunici copii, cumnați etc. în 
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contextul celui de al doilea război mondial. Ele consemnează 
laconic: În amintirea soțului ei, Pentru fiul ei, În amintirea fiului lor 
Erou, Pentru fratele Erou, P[en]tru frate și cumnatul lor, pentru 
bunicii lor eroi etc. 
  Conform tipicului obișnuit, crucile menționează numele 
eroilor, numele celor care au ridicat aceste monumente precum și 
unele succinte informații referitoare la cel omagiat. Deși sec, 
mesajul lor este emoționant, înălțător și tragic. Astfel, pe unele cruci 
putem citi: Mort pentru patrie, Căzut pe câmpul de onoare, Mort la 
datorie, Mort pe front, Serg[en]t erou mort p[en]tru patrie, Mort la 
datorie pe anul 1941, În amintirea soțului ei căzut la datorie, Mort 
pe front, Căzut în luptele de la Cotul Donului, decedat 1942 pentru 
patrie, Mort pe front la Dalnic, Căzut la datorie în anu[l] 1944, 
Dispărut în anul 1944, Erou mort în lagăr etc. 
 

     
Monumentul celui de al doilea război mondial, 

crucile din piatră din curtea bisericii 
  
  Subliniem de asemenea faptul că jumătate din aceste cruci 
au menționat cu mândrie, și am putea spune cu obstinație titlul de 
EROU pentru cel omagiat, acesta suplimentar expresiilor similare: 
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Căzut pe câmpul de onoare, Mort pentru patrie etc.10 Acest 
ansamblu monumental este menționat în lucrarea dedicată 
monumentelor și eroilor județului Buzău11. 
  O privire eshaustivă asupra acestui complex monumental 
generează conturarea a diverse considerații. 

Momentul ridicării acestor cruci este diferit, anul înălțării 
acestora fiind menționat uneori pe monumentul respectiv.  

Unele din cruci au fost ridicate la unu sau doi ani de la 
moartea eroilor, alteori monumentul a fost ridicat la o perioadă mai 
mare, chiar de 20 de ani de la terminarea războiului,  unele 
monumente menționând că ani de ridicare a lor, anii: 1945, 1957, 
1961, 1965. În acest complex sunt și câteva cruci colective, 
dedicate mai multor eroi, membri ai aceleiași familii ori rude 
apropiate, sau ca excepție, au consemnat și numele altor membri 
decedați ai familiei. 

Două din crucile acestui complex sunt frânte în două, dar 
frumos păstrate și așezate în rând cu celelalte. 
 Majoritatea acestor monumente au scrisul conservat în 
condiții foarte bune și bune. Trecerea timpului însă, intemperiile 
vremii și calitatea pietrei au produs o deteriorare a înscrisurilor 
conținute pe unele cruci. O parte din acestea sunt serios afectate, 
un număr de 15 cruci, ceea ce înseamnă deja 25% din totalul 
acestora au grade diferite de deteriorare mergând de la descifrări 
parțiale până la nedescifrare totală (5 cruci, 8,33%). Această situa 
ție face ca la 70 de ani de la sfârșitul celui de al doilea război mondial 
un număr apreciabil de cruci să aibă deja scrisul ilizibil, dând uitării 
numele celor jertfiți pentru idealurile naționale și chiar a celor 
continentale. Se poate observa și faptul că scrisul unor cruci, situat 
în partea de jos a acestora pare a fi afectat prin cimentarea 
rezultată în urma acțiunii de aliniere ulterioară a acestora. Spațiul 
restrâns a impus ca uneori, unele cuvinte să fie scrise cu prescurtări 
după criterii diverse care au mers de la uzanța general consacrată, 
la cea a timpului ori a unor reguli personale. 

Din informațiile lapidare, incomplete ori aleatorii a modului 
lor de scriere (uneori este menționat doar anul ridicării crucii, alteori 
anii de naștere și de moarte sau doar anul decesului etc.), cuprinse 
în inscripțiile  acestor monumente prin criteriul dictat de aleatoriu și 

 
10 Anexa acestui studiu va reda numele eroilor înscriși pe aceste monumente 
omagiale și alăturat în paranteză inscripția crucii respective. 

11 Relu Stoica, Monumente și eroi buzoieni (1877 - 1878, 1913, 1916 - 1919, 
1941 - 1945, 1989), Ediția a II-a completată (Buzău: Editgraph, 2011) 280. 
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provizorat total constatăm și vârsta câtorva din acești eroi: 22 de 
ani, 23 de ani, 24 de ani, 25 de ani, 26 de ani, 37 de ani, 45 de ani. 
Pe aceleași criterii, putem observa și o statistică a disparițiilor 
acestor eroi: unul în anul 1940, șapte în anul 1941, șase în anul 
1942, șase în anul 1944, doi în anul 1945, unul în anul 1947. Deși 
total parțiale aceste date, ne oferă o oarecare imagine a 
fenomenului analizat. 

 Lectura inscripționărilor acestor monumente evidențiază 
integrarea în armată a bărbaților de rând desprinși din treburile 
cotidiene. Majoritatea imensă a contingentelor militare constituind-
o gradele militare inferioare. Cele mai înalte grade menționate fiind 
un subofițer (Apostol Georgescu), trei sergenți (Constantin Ioniță, 
Gheorghe R. Ispas, Constandin I. Mirea) și un fruntaș (Mihalache A. 
Cosma). 

 Descifrarea inscripționării acestor monumente omagiale nu e 
sigură chiar peste tot, ea reprezentând în fond, un punct de plecare 
care, ar părea că nu este iremediabil pierdut descifrării depline, 
dacă am lua în considerație discuțiile care ar putea avea loc cu 
urmașii acestor eroi! Investigația noastră oferă de fapt imaginea 
cercetării „la prima vedere” a acestui fenomen după 70 de ani de la 
încheierea celui de al doilea război mondial, realizând o fotografie a 
„timpului prezent” care indubitabil va deveni un reper al 
incomensurabilității eterne. 

 Crucile care conțin fotografiile eroilor sunt foarte puține, și 
acestea par a fi din cele mai nou ridicate, turnate din ciment cu 
mozaic. Este cazul celei a subofițerului Apostol Georgescu, cea a 
sergentului Constantin Ioniță și încă una ce conține două fotografii 
cu imaginea la vârste diferite a eroului al cărui nume nu l-am putut 
descifra. Mai există o cruce care are foarte bine conturat lăcașul de 
amplasare a fotografiei, dar fotografia nu se păstrează, sau poate 
nici nu a fost amplasată. 
  Demn de menționat este faptul că acest complex memorial 
s-a realizat prin voința, cheltuiala și acțiunea sătenilor, a familiilor 
eroilor. Monumentele au fost „strecurate” în curtea bisericii, prin 
voința individuală, discretă, confesională, „scăpată”  cenzurii oficiale 
a epocii, într-o perioadă în care glorificarea eroilor căzuți în Est era 
interzisă. Trebuie să spunem că după cel de al doilea război 
mondial, în țară s-au ridicat puține monumente, comparativ cu 
acțiunea de omagiere a primului război mondial, și acestea numai 
pentru războiul purtat în Vest, „împotriva Germaniei fasciste, alături 
de Uniunea Sovietică”. Spunem „scăpate” cu ghilimelele respective, 
întrucât Biserica și Complexul Monumental al Eroilor din Săgeata se 
aflau chiar în fața localului de atunci al Primăriei … ! Geamurile 



552              SĂGEATA – ZBOR PRIN VREMURI - PAGINI MONOGRAFICE 
 
 
acesteia erau situate față în față, la aproximativ 20 m, ș i deci 
imposibil de presupus că oficialii nu ar fi observat „mișcările” din 
curtea bisericii … ! 
  Eroii comunei au fost permanent omagiați de către Biserică, 
în sărbătoarea Zilei Eroilor, dar și de familiile acestora. La ceas de 
pomenire, văduvele ori rudele eroilor jertfiți veneau, aprindeau 
lumina și aduceau ofrandele lor la monumentele care simbolizau 
persoana și amintirea celui plecat. Imaginea văduvelor cu siluetele 
lor subțiri, din cap până în picioare înveșmântate în negru, ușor 
aplecate în față, distinse și resemnate, aveau cu adevărat ceva din 
aerul misterios al Sfinților. Ele erau încarnarea deplină a unui 
comportament al decenței și al resemnării. Din copilărie păstrăm 
referențialul chipului Ioanei Boacă, Veta Ioniță etc. care se 
strecurau precum umbrele în neantul grijilor cotidiene ale deceniilor 
șapte – opt ale secolului trecut! 

Nu este exclus ca în acest complex să fie integrate și 
monumente ale eroilor din Bordușani, satul vecin care nu avea 
biserică și care a făcut permanent parohie cu Săgeata. 
  Este posibil ca acest complex memorial să nu cuprindă 
monumentele tuturor eroilor localității jertfiți în teatrele de 
operațiuni militare ale celui de al doilea război mondial, iar numărul 
să fie mai mare.  
  Recenta lucrare monografică a comunei indica pentru primii 
trei ani ai conflagrației, dispariția a 65 de eroi săgețeni și a altor 24 
de eroi în anii 1944 – 1945, ceea ce ar ridica numărul eroilor 
localității la 8912. 
  Aspectul de vechime excesivă a câtorva cruci și a scrisului 
accentuat ilizibil al acestora ar putea conduce la aprecierea că ar 
putea exista una - două excepții, în sensul că în acest complex să 
fie integrate și unele cruci ale eroilor din primul război mondial. 
Probabilitatea este însă extrem de mică, întrucât eroii primului 
război mondial sunt consemnați în marmura impozantului 
monument dedicat acestui eveniment. 
 
 
 

 
12 Victor Andreica,Victor, Albu, Florentin – Stelian, În căutarea unei noi șanse, 
Săgeata (Buzău, Editgraph, 2010) 89 – 91. Lucrarea dedicată monumentelor și 
eroilor buzoieni menționează pentru cel de al doilea război mondial existența 
unui număr de 161 de eroi la nivelul întregii comune: Relu Stoica, Monumente 
și eroi buzoieni (1877 - 1878, 1913, 1916 - 1919, 1941 - 1945, 1989), Ediția a II-
a completată (Buzău: Editgraph, 2011) 282 – 
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3.- SCRISORI ȘI MEMORII DIN RĂZBOI 
 

  Conturarea unui tablou care să surprindă cât mai mult din 
profunzimea, dramatismul, diversitatea dimensiunilor și a fațetelor 
acestei teribile încleștări umane este ajutată de o serie de izvoare 
istorice, unele încă inedite. În rândul acestora un loc aparte îl au 
scrisorile și memoriile participanților. Vom încerca să punctăm acest 
aspect prin două exemple din spațiul comunei Săgeata. Este vorba 
de scrisorile (inedite) de pe front ale lui Alexandru Bădina din satul 
Beilic și însemnările memorialistice ale lui Nicolae Iordache din 
localitatea Dâmbroca. 
  Alexandru Bădina s-a născut în satul Bădinești, Comuna 
Greceanca, județul Buzău. Părinții săi au fost Gheorghe și Zenovia, 
țărani cu șapte copii. A exercitat profesiile de contabil, 
administrator/econom la Școala Normală din Buzău, perceptor în 
Comuna Bobocu, județul Buzău. Prin anul 1932 s-a căsătorit cu Ana 
Dinu, fiica lui Gheorghe (numit Dascălul, datorită profesiei 
exercitate) și a Mariei Dinu din Beilic. S-a stabilit aici și a început 
să-și construiască casa.   În momentul concentrării lui în armată, 
prin primăvara anului 1940, casa nu era încă terminată. A avut 
patru copii. Nu s-a mai întors de pe front, fiind dat dispărut. Probabil 
a pierit în contextul luptelor de la Cotul Donului. Ultima lui scrisoare 
către familie este datată: 17 octombrie 1942. Anul următor s-a stins 
și soția lui. Copiii au intrat în grija bunicilor, croindu-și fiecare 
destinul său: Gheorghe (Georgică), secretar al Primăriei comunei 
Cilibia, județul Buzău, Maria (Marieta, căsătorită, Enuș, învățătoare 
la Dâmbroca și apoi la Potoceni, comuna Mărăcineni, județul Buzău 
și Petrică căsătorit în Timișoara (Elena, cel de al patrulea copil a 
decedat de mic).  
  În colecțiile familiei13 se păstrează un număr de opt cărți 
poștale pe care Alexandru Bădina le-a expediat soției sale. Patru 
sunt din perioada concentrării armatei și a pregătirii operațiunilor 
militare și patru din timpul acțiunilor militare ale anilor 1941 -1942. 
Analiza acestora conduce la conturarea câtorva constatări. Cărțile 
poștale sunt documente deschise, supuse cenzurii organelor 
militare abilitate, purtând însemnarea Văzut din partea persoanei 
ori biroului îndreptățit. Parcurgerea textului lor reconstituie traseul 
armatei române din etapa concentrării și a pregătirii anilor 1940 -
1941 și a parcursului de dincolo de graniță din anii 1941 – 1942. 

 
13 / Familia Maria și Constantin Enuș din București 
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  Scrisorile din etapa de început a concentrării (1940) denotă 
mai mult optimism (Eu sunt sănătos ca și tunul cu care m-am 
înfrățit; Sunt sănătos și binișor), autorul adresând întrebări de 
amănunt, despre arat, despre lucrările la casă (Cum ai ieșit cu 
zidarii, cu tabla lângă horn?), despre impozit, purcei, mielușei etc. 
narând chiar și unele povestioare cu subiect adiacent. Cu trecerea 
timpului tonalitatea s-a schimbat. În vâltoarea gloanțelor, din 1941 
- 1942 scrisorile lui sunt mult mai sumare, uneori chiar telegrafice, 
iar mesajul a devenit meditativ (nu se știe ...!) sau chiar grav (Era 
cam gata, dar D-zeu ne apără pe toți). 
  Aproape toate cărțile poștale conțin adăugiri pe marginile lor, 
pe ambele fețe pentru a câștiga spațiu dorinței de comunicare. Din 
aceeași rațiune, în locul alineatelor pentru ideile noi, el folosește 
liniuțele în continuarea textului. Autorul are un scris foarte frumos, 
„extrem” de caligrafic, corect gramatical și cu nuanțe literare, plăcut 
citirii. 
  Textul acestor scrisori ni-l prezintă pe Alexandru Bădina 
stăpânit de puternica dorință de a menține controlul asupra întregii 
situații de acasă. Este dominat de responsabilitățile gospodăriei și 
familiei sale. Controlează și coordonează toate treburile cotidiene, 
aratul, semănatul, culesul (Cu prășitul porumbului în ce situație te 
găsești; plătește și nu-l lăsa neprășit. Grâul cum se prezintă?), 
îmbrăcatul copiilor (Ce mai fac băieții, dar școlarul nostru, i-ai scos 
căciula și hainele?; Școlarul a luat vacanță, cum a ieșit cu școala, 
ce premiu a luat ca să știu să mă țin de promisiune cu ghetele!?), 
nevoile și cheltuielile casei. Toate gândurile, întreaga lui viață, 
speranțele și idealurile sunt concentrate și îndreptate spre acel loc 
sacru numit ACASĂ. El adresează solicitări insistente pentru a primi 
vești de acasă, chiar și despre cele mai mici detalii ( Răspunde-mi 
cum primești c[artea]. p[oștală]. și comunică-mi tot ce te întreb). 
Cere să-i scrie și Georgică, școlarul, pentru că … nu se știe … !  
  Sentimentele sale de dragoste și responsabilitate față de 
soție și de copii, de afecțiune și considerație față de părinții-socrii 
(Mămițica s-a făcut bine? - Ce mai face Tăticu?; Sărutări de mâini 
lui Tăticu și Mămițichii!), de atașament dârz față de viață sunt 
impresionante. 

Scrisorile Sergentului major Alexandru Bădina însoțesc 
mersul armatei: Pe aici a nins astăzi cu zăpadă (28 Octombrie 
1940); Eu sunt bine (8 februarie 1941); Acum sunt mult mai 
departe și o să vă văd mai rar (9 Iunie 1941), Eu până azi când vă 
scriu sunt în viață. Cred că știți cum merg lucrurile acum […] Sunt 
prea departe dar nu vă uit (23 iunie 1941); Sunt foarte departe de 
voi, dar gândul meu este numai la voi și nu știu când ne vom mai 
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revedea (18 iulie 1941), Astăzi trecând apa Niprului îmi îndrept ca 
anul trecut gândul spre Dvs, toți. Știu că mă doriți, știu că mă 
plângeți, dar gândul sus la D-zeu. Eu vă urez zile frumoase și să ne 
vedem sănătoși când D-zeu v-a hotărî. Vă îmbrățișez cu drag. ( 27 
august 1942); Era cam gata, dar D-zeu ne apără pe toți (17 
octombrie 1942). 
  Mesajul transmis soției în ultima lui scrisoare este 
emoționant, iar valoarea lui testamentară impresionantă: „Nu te 
văita că te simți cam bolnavă că dacă vin eu te fac ca pe o floare!” 
El însă, nu a mai venit … ! 
 Redăm cu valoare de exemplu una din aceste scrisori: 
 
CARTE POȘTALĂ MILITARĂ 
Doamnei Anica Alexandru Gh. Bădina, 
Comuna Săgeata – Beilic Județul Buzău             
28 Octombrie 1940                                                             

„Anișoară, 
  Astăzi am înregistrat în suflet o bucurie pe care ți-o 
transmit și ție. Este o veste îmbucurătoare pe care ți-o aduc și 
ție și la băieți. Am cumpărat doi purcei de crescut pentru  noi, 
sunt de mărimea celui negru pe care i l-am dat țățicii Necși; sunt 
frumoși; rămâne să ții-i trimit acasă. 

A terminat naș Stan porumbul? – Spune-i să facă ciocanii 
glugi în picioare să nu-i strice ploile. 
Dă-i neapărat 6 duble grâu să pună pogonul de pe Găvăneasca. 
Să-l solezi tu cu soluție de la tine, că am socoteală cu el. – 
Răspunde-mi în ce situație te mai găsești cu toate treburile, cum 
este timpul, cum ai ieșit cu zidarii, cu tabla lângă horn, porumbul, 
ciocanii și toate …” 

(scris pe marginea din stânga a cărții poștale) 
„Roagă-l pe tăticu să-ți are și ție cele trei pogoane, cum ți-

am mai scris, măcar cum o putea. – Ai dat banii D-lui Cățoiu? – 
Vezi că lotul îl luăm neapărat și pentru anul viitor. Ce mai fac 
băieții, dar școlarul nostru, i-ai scos căciula și hainele? – 
Sănătate. Alexandru” 

(scris pe marginea din dreapta sus, sub dată) 
„Pe aici a nins astăzi cu zăpadă” 

(față, în stânga adresei, viza compartimentului de avizare) 
V/ (Semnătura indescifrabilă) 
(față, lateral stânga:) 
Adresa: Serg. Major Bădina Alexandru, Regimentul 28 Artilerie, 
Oficiul Poștal Militar 189. 
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4.- MONUMENTUL EROILOR REVOLUȚIEI DE LA 1989 
 

  
Cruce, monument al eroilor din 1989 

 
Pentru localitatea Dâmbroca, monografia localității 

precizează numele celor 18 eroi ai satului 
(Mircea Iordache, Constantin Alecse, Dâmbroca – Curcubeu peste 

timp. Repere monografice - Suceava: Accent Print, 2013). 
 

În ceea ce ne privește, în stadiul cercetării noastre, nu putem 
indica o cifră exactă a celor pieriți în timpul celei de a doua 
conflagrații mondiale la nivelul localității (și cu atât mai mult al 
comunei). Considerăm că cercetarea studiilor publicate, cea a 
documentelor arhivelor centrale ori locale trebuie minuțios 
coroborate cu investigațiile de la fața locului (din ce în ce mai 
îngreunate de trecerea timpului). 
  Nicolae Iordache (1914 – 1997) din Dâmbroca, face parte 
din categoria celor norocoși, care s-au întors acasă. Oficiant sanitar 
al comunei, priceput, elegant și săritor, apreciat de toată lumea, 
„domnul Iordache” și-a început stagiul militar în anul 1936, a fost 
concentrat episodic în anii 1938 – 1939 pentru ca din 1940 să fie 
mobilizat și să nu se mai întoarcă decât în anul ... 1949. A participat 
la operațiunile militare din Est și a căzut prizonier în bătăliile de la 
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Cotul Donului, la 22 noiembrie 1942. De la el ne-au rămas câteva 
pagini de însemnări emoționante, extrem de prețioase, despre 
războiul și prizonieratul său, publicate în excelenta monografie a 
satului. Însemnările sale intitulate „Viața mea” au fost realizate, în 
anii 90 ai secolului trecut spre sfârșitul vieții sale14. Deși 
consemnate la o distanță apreciabilă de timp de momentul 
întâmplărilor trăite, ele păstrează o „vioiciune” admirabilă. 
  Iată câteva repere ale calvarului său și al armatei și soldaților 
români: „Am ocupat poziție de pe frontul de pe Nistru, și în 1940, 
Basarabia a fost ocupată de armata rusă ... În 1941 am mers cu 
frontul până la Odesa, dup ă care în 1942 am trecut în refacere ... 
la Focșani ... În luna iulie 1942 am fost din nou porniți în război. De 
la Odesa am mers fără întrerupere, până la Cotul Donului și aici ne-
am instalat pe poziții … am fost stopați de un atac de mitraliere din 
partea partizanilor ... au trecut camioane încărcate cu butoaie de 
benzină, pe care nemții le-au lansat peste pădure, unde au ars și 
pădurea și o mulțime  de partizani ... am fost dezarmați, ne-au 
încolonat rușii … am stat trei zile fără mâncare și fără apă ... din 
nou la drum, dar pe cei care nu se mai sculau îi împușcau ... am 
fost băgați într-un țarc de vaci ... am ajuns în lagărul de la Tambou 
… s-au mai stins din viață circa 1200 ... a sosit vagonul (vagoane 
de boi) în care ne-a îmbarcat fără să ne dea de mâncare ... în 
vagoane mureau oamenii pe capete de ger, de foame și de sete ... 
loveau cu patul armei ... îi dădeam jos și-i băgam în groapă pe cei 
înghețați, cu mâinile și picioarele îndoite. Se ordona să li se taie 
picioarele și mâinile, s ă poată încăpea toți ... am ajuns la lagărul 
Azbest, în Munții Urali …am fost mutat în lagărul Toghir Vogon … în 
1948, luna decembrie, când în sfârșit a venit ziua cea mai scumpă 
de eliberare. În cursul acelei luni am împodobit vagonul cu lozinci și 
pancarte: „URSS”, „RPR” … Am ajuns la Sighetu Marmației ... la 
Ploiești ... la Buzău ...”- Domnul Nicolai, prizonierul?” ... ”- Nai văzut 
și pe cutare?” ... ”15 

5.- CONCLUZII 
 
  Eroii celui de al doilea război modial au fost omagiați prin 
monumente înălțate pe tot teritoriul țării, în orașe și sate, în locul 

 
14 Relatările fiului său, Mircea Iordache, din Suceava. (Corespondență electronică, aprilie, 
2015). 

15 Mircea Iordache, Constantin Alecse, Dâmbroca – Curcubeu peste timp. Repere 
monografice (Suceava: Accent Print, 2013) 43 – 51, 255 – 256. 
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unor confruntări de referință, prin cimitire, plăci memoriale, 
atribuirea numelor unor străzi etc. 
  În acest context s-au integrat și monumentele omagiale din 
comuna Săgeata, județul Buzău. Aproape toate satele comunei au 
rezervat un loc special, în apropierea bisericii unde au înălțat cruci 
memoriale. Complexul memorial de la Săgeata se impune prin 
numărul acestor monumente, prin amenajarea lor într-un spațiu 
privilegiat vederii, prin integrarea lor într-un Complex memorial mai 
amplu care omagiază eroii războiului de întregire națională, ai celei 
de a doua conflagrații mondiale și ai Revoluției anticomuniste din 
Decembrie 1989. 

Posibilitatea observării sentimentelor, gândurilor și trăirilor 
personale ale celor chemați sub arme, prin intermediul scrisorilor 
de pe front ale sergentului major Alexandru Bădina din Beilic, 
constituie o impresionantă mărturie care îndeamnă la reflecție și 
prețuire. Cei care nu s-au mai întors acasă și cărora viața li s-a 
curmat în mod brusc și nedrept, care aveau dreptul firesc la 
împlinirea idealurilor personale, la mângâierea, ocrotirea și 
devenirea copiilor lor sunt demni de prețuirea semenilor. 
  Suferințele degradante, tratamentul bestial aplicat celor 
privați de libertate în lagărele războiului, trăite  și de Nicolae 
Iordache din Dâmbroca, devin o nouă chemare spre reflecție și 
înțelepciune. Traumele ulterioare ale invalizilor, ale familiilor și ale 
urmașilor celor care au pierit, extind tabloul consecințelor dramatice 
ale războiului.             
                                      6.- ANEXĂ 
Lista eroilor înscriși pe crucile Complexului memorial dedicat celui 

de al doilea război mondial, din localitatea Săgeata, Județul 
Buzău.16 

 
1.- Gheorghe M. Albu (A. 1943, Ridicată de Sanda Ghe. M. Albu în 
amintirea soțului ei căzut la datorie Albu M. Gh., D. la 29 VIII 1941, 
Ștefan. Er… ?); 2.- Alexandru (Alexandru Capo... ? N. 1900 Dec 29 
aug 1945); 3.- Petru Anghel (Ridicată de Ioana Neculai M. Anghel 
pentru fiul ei Petru ... ?) 
4.- Ion Baboi (Baboi Ion – Erou, N. 1907 – VII - 8, D. 1944 – VI – 
11); 5.- Ghiorghe I. Baboi (Această cruce e ridicat[ă] pentru 
Ghiorghe I Baboi Erou); 6.- Pătrașcu Baboi (Ridicată de Mariea Pe 
Baboi pentru soțul său Pătrașcu …); 7.- Traian Baboi (Ridicată de 

 
16 Parantezele rotunde redau cât mai fidel inscripția fiecărei cruci, iar cele drepte 
conțin unele detalii ori constatări legate de respectivul monument omagial. 
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Drăguța T. Baboi cu fii săi pentru soțul ei Traian dispărut în anul 
1944. Morți: Marin și Mariea, Mariea); 8.- Dumitru A. Bănescu 
(1961, Ri-di-t de Cristina D. Bănescu p-tru soțul ei Bănescu A. 
Dumitru, D. 1944 ?); 9.- Nicolae Bănescu (Eroul Serg …Bănescu 
Nicolae …); 10.- Ghiorghe P. Boacă (1945, Eroul Ghiorghe P. Boacă, 
Ctg. – 1927, Căzut la datorie în anu 1944) 

 

 

 
Stelian Boacă, născut 1910, 

mort în al doilea război mondial. 
 

11.- Stelian Boacă (Ridicată de Alexandra 
Boacă pentru soțul ei Stelian, Erou + [D] 
1944); 12.- Nicolai Buleandră (Rid. de 
Gheorghe Buleandră cu soția p-tru frate și 
cumnatul lor Nicolai Erou mort în lagăr  
1947?); 13.- Nicu G. Constantin (Aciastă 
Sf. Cr. s-a rid. de Ioana C-tin G. Nicu pentru 
soțul ei Nicu G. C-tin Erou) 
 

14.- Constantin (C-tin Erou … Mihaica … soția …); 15.- Mihalache A. 
Cosma (Eroul Fruntaș Cosma A. Mihalache mort la datorie pe ziua 
23 agust 1942, ridicată de soția  lui Aurica M. Cosma, anul 1945); 
16.- Dumitru Crăciun, Vasile Scîrlet, Dedu Scîrlet (Rid. Nicu Crăciun 
cu soția pentru bunicii lor eroi Crăciun Dumitru, Scîrlet Vasile, 
Scîrlet Dedu); 
17.- Alecsandru A. Dinu (Eroul acesta sf-tă cruce s-a ridicat de 
Mariea A. Dinu pentru soțul ei Alecsandru A. Dinu, mort la datorie 
pe anul 1941); 18.- Iancu Dinu (Ridicata de Rada Dinu pentru soțul 
ei Iancu, Erou); 19.- Dumitru ( Rid. de Ion… pentru fiul lor Dumitru, 
Erou); 20.- Apostol Georgescu (Eroul Subofițer Apostol Georgescu, 
căzut pe câmpul de onoare, 1914-1941?), [conține fotografia 
eroului]; 21.- Ilie Gheorghe (Aceasta sfîntă cruce s-a ridicat în 
amintirea eroului Ilie Gheorghe decedat în 1944 …);  22.- Ghiorghe 
… (Eroul, Această [s]fântă cruce s-a ridicat de Aurica? … pentru 
soțul ei Ghiorghe …); 23.- Mihai Ghiță (Ridicată de Ghiță M. Ghe cu 
soția sa Sanda p-tru tatăl lor Mihai Erou, 1965); 
24.- Costică Ioniță (Ridicată de Veta pentru soțul ei Costic[ă] Ioniță 
mort pe front la Dalnic, Niculai Bița); 25.- Constantin Ioniță (În 
memoria serg. Ioniță Constantin Năs. 1906 Dec. 1941 mort în 
luptele de la Dalnic), [cruce mai nouă, mai mare și cu mozaic care 
conține fotografia eroului, e ridicată pentru același erou, 
Costică/Constantin Ioniță]; 26.- Gheorghe Ioniță (Aici odihnește 
Ioniță?? Gheorghe de 24 de ani, Mort pentru patrie, Ridicată de 
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soția sa Stanca); 27.- Gheorghe R. Ispas (Sg. Ispas R. Gheorghe, 
N. 1916 – D. 1942, Căzut în luptele de la Cotul Donului); 28.- 
Oprișan Ispas (Ridicată de Nastea D. ? Ispas pentru soțu ei Oprișan, 
decedat 1942 pentru patrie); 29.- Constantin N. Lungu (Ridicată de 
N-lai Pe Lungu cu soțiea sa Radna? în amintirea fiului lor Erou C-tin 
Ne Lungu decedat în anul 1945); 30.- Alexandru Mirea (Ridi. de 
Mirea Floarea pentru soțul său Alexandru Erou); 31.- Constandin I. 
Mirea (Aciastă cruce s-a ridicat de Maria C. Mirea pentru soțu ei 
Constandin I. Mirea Serg-t erou mort pent patrie în com …aușești 
jud Ia…); 32.- Constantin Mirea (Ridicată de … anu Mirea pentru fiu 
meu C-tin decedat pe ...); 33.- Cristache Mirea (Erou Cristache 
Mirea, N 1919, D 1942); 34.- Gheorghe Mirea (Erou Gheorghe 
Mirea, N 1919, D 1941); 35.- Neacșu …, Neculae … (Această cruce 
s-a ridicat de Maria N. Neacșu pentru soțul ei Neacșu Erou, Neculae 
Erou, Floarea …); 36.- Neculai … (Acesta sf. cruce s-a ridicat de … 
pentru soțul ei Neculai mort la datorie …?); 37.- Ion R. Negoiță 
(Ridicată de frații Constandin D-tru Niculae în amintirea fratelui lor 
Ion R. Negoiță Erou); 38.- Nedescifrat, (Ridicată de Ion Metra … ? 
…pentru fratele Erou ?); 39.- Nedescifrat (Aci … rid … de …Florea …. 
cu soția sa …); 40.- Nedescifrat (Morți Constantin, Tănase, Vergică, 
Stanca, Dobrița, Maria, Elisaveta … 1940 ?); 45.- Nedescifrat 
(Ridicată de Ion? ... pentru ... fratele erou... ?); 46.- Nedescifrat 
(Stan D. Stanciu? p-tru fiul ...erou 1954 ?); 47.- Nedescifrat ( … 28 
Aug 1945 …), [Cruce turnată din ciment cu mozaic, ale cărui 
pietricele au sărit pe alocuri, cu două fotografii în ipostaze diferite 
ale eroului]; 53.- Niculai Stancu (Ridi. de Zenovia N. Stancu p-tru 
soțul ei Niculai mort pe front la 16 oct 1941?); 54.- Ene Șerban 
(Ridi[cată]. de Iancu Șerban cu soția Stanca pentru Erou Ene 1957) 
55.- Tănase … (Această sfântă cruce s-a ridicat de Elisaveta… pentru 
soțul ei Tănase … mort la datorie pe anul 1941); 56.- Toader … (Rid. 
de D-tra pentru soțul său Toader …); 57.- Vasile … (Ridicat … pentru 
fratele său Vasile căzut în 1942); 58.- Dumitru Zaharia (Rid. de 
Iancu Zaharia pentru fiul lor Dumitru, an 1942); 59.- Ion Zaharia 
(R-cat de Mihai Ge Zaharia cu soția sa Alexandra, Morți: Ion, Dum 
... ?); 60.-Ion Zăbavă (Pentru Eroul Ion Zăbavă, D. 1944). 
 

„Eroismul constă în a fi superior problemelor vieții, 
În orice formă am fi provocați de lupta nedreaptă 
Eroul nu permite obstacolelor să-i smulgă epoleții, 
El e cel care s-a dăruit mai presus de-a lui soartă.” 
       MI 
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B.- MONUMENTE ALE EROILOR 
CELUI DE AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL 

ÎN CELELALTE SATE ALE COMUNEI 
 

Practica înălțării unor monumente omagiale în curtea bisericii 
pentru eroii jertfiți în războaiele țării nu este specifică numai Săgeții, 
ea se întâlnește și în celelalte sate ale comunei (și evident, ale țării). 
Astfel, în satul Dâmbroca în jurul crucii din preajma bisericii, 
dedicată eroilor primului război mondial sunt amplasate mai multe 
cruci în cinstea celor jertfiți în cel de al doilea război mondial. De 
asemenea în Cimitirul Vechi al satului sunt mai multe cruci ale 
eroilor căzuți în timpul operațiunilor militare din anii 1941 -1945, 
înălțate de familiile acestora, unele dintre ele 
conținând și fotografiile eroilor respectivi17. Situația este 
asemănătoare și în satul Beilic, care păstrează în fața bisericii 15 
cruci ale eroilor localității . Localitatea Găvănești are amplasată în 
centrul satului o cruce mare și foarte frumos decorată în amintirea 
eroilor războiului de întregire a neamului. Eroii sunt omagiați și în 
satul Banița. 
  În curtea bisericii de aici se află o cruce de dimensiuni 
considerabile dedicată eroilor celor două războaie mondiale care 
este înconjurată de alte 17 cruci ale eroilor celui de al doilea război 
mondial18. 
  O manieră admirabilă de omagiere a eroilor comunei este 
aceea de atribuire a numelui acestora străzilor din comună. 
Localitățile Săgeata, Beilic și Bordușani au atribuit în integralitate, 
străzilor lor nume de eroi19. Numele acestora sunt inscripționate pe 
tăblițele uniforme și elegant realizate prin scriere cu alb pe fond 
albastru. 

 
17 Vezi și Mircea Iordache, Constantin Alecse, Dâmbroca – Curcubeu peste timp. 
Repere monografice (Suceava: Accent Print, 2013) 240 – 243, 325; Relu Stoica, 
Monumente și eroi buzoieni (1877 - 1878, 1913, 1916 - 1919, 1941 - 1945, 1989), 
Ediția a II-a completată (Buzău: Editgraph, 2011) 279. 

18 Relu Stoica, Monumente și eroi buzoieni (1877 - 1878, 1913, 1916 - 1919, 1941 - 
1945, 1989), Ediția a II-a completată (Buzău: Editgraph, 2011) 279. 

19 Vezi Gheorghe Calcan, „Nume de străzi ale localităților din Comuna Săgeata, 
județul Buzău”, în Proceedings of the Second International Conference on 
Onomastics „Name and Naming” Onomastics in Contemporary Public Space, Baia 
Mare, May 9-11, 2013, ed.Oliviu Felecan, (Cluj-Napoca: Mega, Argonaut, 2013) 254 
– 262. 
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1.- CRUCI ALE EROILOR SATULUI DÂMBROCA 
 

Din documentele Cercetate la Biblioteca Judeţeană, am putut 
afla despre două monumente: Crucea din curtea bisericii şi despre 
o cruce sculptată în 1859, la Ciuta. 

Considerăm că şi alte vestigii ale timpului, aparţinând satului 
Dâmbroca, pot fi considerate monumente şi adresăm   rugăminte 
către edilii comunei şi conducătorii de instituţii, să restaureze 
monumentele menţionate mai jos şi să le asigure o conservare 
corespunzătoare: 

Prezentăm mai jos obiectele, care deţin calitatea de 
monument: Crucea susţinută de un soclu din piatră şi un postament 
în trepte, placat cu marmură neagră, aflată în curtea bisericii; 
Crucile eroilor, aflate în cimitirul vechi (Alexe Florea, Florea 
Dragomir, Voinea Ion, Melcu Ion,); Crucea  eroului Ion, aflată în 
curtea bisericii; Obiecte rare, aflate în lăcaşul bisericii: un 
Evhologiu; un Octoih, cu binecuvântare, din 1912, a Mitropolitului 
Ardealului; două evanghelii din timpul regelui Ferdinand; Cele trei 
pisanii, din incinta bisericii; Peretele vest, sub cafas – zonă cu 
pictură veche; Cavoul, familiei Ghiţă Coman (tatăl celebrului Dr. Pr. 
Ion G. Coman) 

 Obiectele menţionate la punctele 4, 5, 6, au fost 
prezentate în Capitolul Instituţii, subcapitolul Biserica. 
 
a.-  În Curtea bisericii 
 

 
Monumentul eroilor din primul război mondial, aflat în curtea  bisericii” Adormirea 
Maicii Domnului” din Dâmbroca, şi crucile pentru eroii din al doilea război mondial 
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În cartea „Monumente şi eroi 
Buzoieni” , de Relu Stoica, se prezintă 
crucea, monument al eroilor ridicată de 
Gheorghe Sava Bratosin, pe care sunt 
înscrise prenumele eroilor dâmbroceni, 
din primul război mondial. În jurul 
marelui monument, sunt cruci mai mici, 
ridicate în memoria eroilor celui de al 
doilea război mondial. 

În curtea bisericii crucea cu înscrisul „ION – 
EROU” este a lui Ion Lalu, dispărut pe frontul de 
est. 

Pe această cruce-monument, aflată în curtea bisericii 
„Adormirea Maicii Domnului”, din sat, sunt înscrise următoarele 
nume proprii: Manole, Neculai, Neculai, Petru, Toader, Gheorghe, 
Ion, Pandele, Vasile, Constantin, Ion, Bratosin, Nedelcu, Gheorghe, 
Licsandru, Anton, State, Radu, Gheorghe, Oprea. 

 

 
Monumentul eroilor din primul război mondial, aflat în curtea  bisericii” Adormirea 
Maicii Domnului” din Dâmbroca, şi crucile pentru eroii din al doilea război mondial 

 
b.- În cimitirul vechi, se află câteva cruci de eroi, ridicate de 
familiile lor. 

Înscrisurile de pe cruci şi pozele, creează simțăminte 
cutremurătoare. Pe fiecare cruce este făcută precizarea că bărbatul 
respectiv a fost erou. Deci, cu toată durerea, urmașii lor şi-au 
exprimat mândria. Dacă veţi privi pozele de pe crucea lui Ion Voinea 
şi de pe a lui Florea Alexe, veţi vedea şi pe soțiile lor, tinere şi 
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îndoliate. Doamne, cât de crudă le-a fost viaţa acestor femei, care 
au rămas văduve la vârste sub 30 de ani şi cu câte trei copii de 
crescut! 

Despre Alexe Florea, în amintirile lui Neculai Iordache despre 
război se arată: „În acel lagăr (Tambou, n.a.), cu mine, am avut şi 
un consătean, pe care îl rugasem să meargă cu mine şi promiţându-
mi că merge. L-am așteptat la poarta lagărului, deşi eșalonul se 
depărtase vreo 3 km., consăteanul meu nu a venit. Santinela, de la 
poartă mi-a zis să plec după eşalon, că s-a îndepărtat mult. Am 
plecat şi, după o jumătate de oră, am ajuns eșalonul la gară şi toţi 
oamenii erau băgaţi într-o magazie, unde pe jos era grâu”. 

Despre eroul Dragomir Florea, a cărui cruce intră de asemeni 
în categoria monumentelor, sunt referiri, detaliate, la capitolul 
„Oamenii satului Dâmbroca”. 

 

  
Crucea-monument a eroului Ion 

Voinea, dispărut în al doilea război 
mondial, pe frontul de est. 

Crucea-monument a eroului 
Dragomir Florea, dispărut în al 

doilea război mondial. 

  
Crucea monument a lui Florea Alexe, 

dispărut în prizonieratul din Rusia 
Crucea eroului Ion, aflată în 

cimitirul vechi 
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În cimitirul vechi se află şi  crucea eroului Ion, împuşcat de 
un necunoscut în anul 1946. Este vorba despre Ion Baroian, al lui 
Melcu, care fiind de caraulă, a fost împuşcat de hoţi. Se mai află  
cavoul lui Ghiţă Coman şi o cruce de la M-rea Găvanu, executată pe 
timpul domnitorului A.I.Cuza. 

Cimitirul satului vechi, mai păstrează o cruce din 1859, anul 
Micii Uniri din timpul principelui Alexandru Ioan Cuza, cioplită în 
cariera de piatră de la Ciuta – Măgura. 
 

  
Cavoul familiei Ghiţă Coman (Gheorghe Coman Ionescu d. 1967), 

construit în 1944. 
Cavoul lui Ghiţă Coman, un înţelept al satului (poate fi numit 

Ţuţea al satului Dâmbroca) şi care a fost tatăl celei mai distinse 
personalități a satului:  Prof. Dr. Pr. Ion G. Coman, înaltă faţă 
ecumenică a României. 
 

 

Crucea de la schitul Găvanu, executată la 
Ciuta în timpul domniei lui A.I.Cuza şi donată 

satului Dâmbroca 
Cimitirul satului vechi, mai păstrează 
o cruce din 1859, anul Micii Uniri din 
timpul principelui Alexandru Ioan 
Cuza, cioplită în cariera de piatră de 
la Ciuta – Măgura. 

 
2. EROII SATULUI DÂMBROCA 

 
a.- Eroii primului război mondial 
 

„ – Prea multe despre primul război nu prea am a spune, căci 
nu existam pe vremea aceea, şi ştiu doar de la tata, căci el a luptat 
în acel război. Edificator pentru participarea tatei la primul război 
mondial este documentul de mai jos:”          
         (Mărturie - Stan Bârsan) 
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Ministerul de Războiu 
Brevet Din Înaltul 
Ordin Al Majestății 
Sale Regelui                   
Ferdinand I 
S-a conferit: sergen-
tului Bârsan Nicolae, 
contigentul 1908, din 
regimentul Călugăreni 
Crucea Comemorativă 
a răzb. 1916 – 1918,  

cu baretele: Dobrogea, Bucureşti şi Mărăşeşti  
În numele Ministerului de Războiu 

                                            ss. indescifrabil 
NOTĂ 

Pe monumentul eroilor, aflat în curtea bisericii „Adormirea 
Maicii Domnului”, din sat, sunt înscrise următoarele nume proprii: 
Manole, Neculai, Neculai, Petru, Toader, Gheorghe, Ion, Pandele, 
Vasile, Constantin, Ion, Bratosin, Nedelcu, Gheorghe, Licsandru, 
Anton, State, Radu, Gheorghe, Oprea. 

Din informațiile primite de la consăteni am reuşit să aflăm 
identitatea clară a câtorva eroi: 
* Gheorghe Sava Bratosin – rănit la Turtucaia şi decorat, ca fost 
prizonier la turci, ( în războiul Balcanic) 
* Radu Florea (Tătaru), fost prizonier la Turtucaia, (războiul 
Balcanic) 
* Ion Ungureanu , tatăl lui Valeri Ungureanu, 
* Ion Stanciu, 
* Marin Preda, 
* Neculai Bârsan  
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* Constantin Tăbăcaru, cu brevet de participare şi a primit 
recompensă – 10 pogoane pământ, de la regele Ferdinand. 
* Enache Preda – mort pe front,* Gheorghe Iordache,.  

Toţi aceşti eroi au primit, din ordinul Majestății Sale,Regele 
Ferdinand, Crucea Comemorativă a Războiului 1916–1918, cu 
berete, şi câte 10 pogoane pământ. 

 
b.- Eroii satului Dâmbroca din  cel de-al doilea  război 
mondial 

 

    
Dragomir Florea Ion Voinea Ion Lalu Florea Alexe 

    
Dispăruții şi prizonierii care nu 
s-au mai întors: 

 01.  Ciopec Nicolae 
 02.  Florea Alexe 
03.  Stoian Vasile 
04.  Florea Dragomir (Tătaru) 
05.  Lalu Ion 
06.  Lalu Neculai 
Radu V. (al Mandei lui Cazan) 
Bârsan C-tin (al lui N. Bârsan) 
Enache Ghe. (dascălul) 
Iopsif Nicolae (al lui Beţivaru) 
Enache Ion (al lui Elarie) 
Toma Mihai (al lui Potcovaru) 
Chiriţă N. (al lui Stan Chiriţă) 
Enache D-tru I (al lui Buricea) 
Voinea Nedelcu (tatăl epitrop) 
Nedelcu C-tin (frate cu Ion) 
Mihăilă Ion (al lui Fifaru)  
 
 

Prizonieri care s-au 
întors acasă: 
 
Iordache Nicolae 
Zaharia Alexandru 
Şerban Enache 
Enache Radu (al lui Elarie) 
Creţu Constantin 
Radu Ion (Panduru) 
Lalu Gheorghe 
Zaharia Neculai 
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 Soțiile şi copiii celor plecaţi pe front, care au dus-o 
foarte greu şi mulţi suportă consecințele şi în prezent. 
 

Un caz deosebit s-a petrecut cu Alexandru Zaharia, care s-a 
întors din prizonierat abia pe la sfârşitul deceniului 7, al veacului 20, 
la numai câteva zile după ce i s-a făcut înmormântarea.. 

 

 
 

3.-EROII SATULUI BORDUȘANI 

 
 

4.- MILITARI CĂZUȚI LA DATORIE PE FRONT 
NUME STRĂZI BEILIC 
serg. Neagu Ion,  
sold. Cojocaru Marin, 
sold. Nicu Constantin,  
sold. Pâslaru Ștefan,  
sold. Buculei Constantin, 
sold. Ichim Gheorghe,  
sold. Anton Dumitru  
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5.- MONUMENTELE DIN GĂVĂNEȘTI 
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   2 strofe de versuri din poezia „Nu plânge maică Românie” găsită în 
ranița unui soldat mort in toamna anului 1918, pe muntele Sorica, din 
Carpaţii de Curbură.. 
 
Nu plânge, maică Românie, 
Că am să mor neîmpărtășit! 
Un glonț pornit spre pieptul tău, 
Cu pieptul meu eu l-am oprit 

Nu plânge, maică Românie! 
Adună tot ce-i bun sub soare; 
Ne cheamă şi pe noi la praznic, 
Când România va fi mare! 
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EROII COMUNEI GĂVĂNEȘTI 
DIN PRIMUL RĂZBOI MONDIAL 

 
Nițu Ion 
Constantin P. C-tin 
Ceaușescu Drăgan 
Ene D. Mihai 
Petrache Oprea 
Voinea Petre 
Dragomir Ion 
Toader Ion 
Dragu Sandu 
Popescu Atanase 
Marin St. Nicolae 
Ioan Radu 
Dobre Iordache 
Mocanu Mirea 
Georgescu Stan 
Pascu Alexe 

Dumitrașcu Dumitru 
Marin Ghe 
Luca Nicolae 
Răican 
Iordache Anton 
Dragu Ion 
Bălan Constantin 
Bălan Radu 
Negoiță Gheorghe 
Neagu Marin 
Dumitrașcu Ștefan 
Pascu Nicolae 
Toma Vasile 
Petrache Constantin 
Dumitrașcu Ghe. 

Marin Ghe. Nicolae 
Radu Petre 
Mihai Radu 
Marin Florea 
Oprea Marin 
Pelin Leonida 
Libăr Aron 
Tutunea D. 
Lupașcu Dumitru 
Mitrea V. 
Bălaș Sava 
Albu Marin 
Bălan I. Ion 
Petrache N 
Răducu Costache 
Stoica Ra 

Badea Iordache 
Ene Oprea 
Bălan N. Ion 
Eremia Ion 
Oprea Ștefan 
Gheorghe Marin 
Duță Ion 
Iordache V. 
Mazîlu P. Nicolae 
Curteanu D. 
Ciupercă Istrate 
Duță Alexandru 
Nica Ion 
Dogaru Ion 

Mihai N. Stan 
Mazilu Sava 
Dobre Ion  
Neagu Manolache 
Pătrașcu Vasile 
Dobre Petre 
Dragu D. Ion 
Dragu Radu 
Manole Stan 
Ilie Matei  
Iordache Gh. D-tru 
Nica Tudorache 
Sava Petre 
Gheorghiaș Ion 

Oprea Gh. Ion 
Stoica Mihalache 
Apostol I. Vasile 
Marin Șt. Neagu 
Datcu V. 
Miu V. 
Sandu Matei 
Niță Gheorghe 
Bălan M. I 
Nicolae Nae 
Nicolae Apostol 
Ioniță Marin 
Ioniță Constantin 
Kivu I. Gheorghe 
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6.- CRUCI ALE EROILOR DIN SATUL BANIȚA 
 

 
 

„Eroismul e capacitatea de a săvârși fapte mari, 
Felul de a acționa ca un erou, cu spiritul eroic. 
Eroii sunt cei care fac fapte de vitejie, martiri, 
În lupte și în cazuri care cer un caracter  stoic. 

 
Eroismul e o atitudine morală, sacrificiul de sine, 
Nu este o decizie de moment: „Vreau să fiu erou!‟ 
Dispoziția de sacrificiu, e o chestiune de atitudine, 
Face diferența între un viteaz și-un luptător de birou 
 
Deducem, bazați pe credința în Creatorul Divin, 
Că, cultul eroilor se apropie mult de cultul sfinților, 
De aceea  pe  eroi  și pe sfinți îi slăvim, îi cinstim, 
Nu pentru ei, ci pentru măreția și eternitatea lor. 
 
În multe biserici ortodoxe eroii din acele locuri, 
Sunt la loc de cinste pe unul din pereții bisericii, 
În multe parohii s-au ridicat troițe pentru cinstiri, 
Căci osemintele eroilor sunt pietre la temelia țării.” 
 
       MI 
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CAPIT. VIII– ACTIVITATEA 
CULTURAL-ARTISTICĂ  ŞI 

SPORTIVĂ 
 

A. - ACTIVITATEA CULTURAL-ARTISTICĂ 
 

1.- ASPECTE ALE ACTIVITĂȚII CULTURAL-EDUCATIVE 
(din „În căutarea unei noi șanse –Săgeata″ de Victor Andreica și 

Florentin-Stelian Albu - 2010), 
 

 Între 1982-1984, adjunct pe linie de partid și 
vicepreședinte al consiliului popular, pe linie de administrație a 
fost economista Maria Albu, extrem de inspirată în coordonarea 
activității cultural-educative. 

 „În cei doi ani, cât am coordonat activitatea cultural-
educativă – mărturisește Maria Albu – s-a înregistrat un vârf de 
formă. Cu toate limitele activității cultural-educative și politico-
ideologice, impuse de dictatura comunistă, oamenii veneau în 
număr mare și apreciau manifestările organizate cu o frecvență de 
metronom.″ 

 Se impuseseră prin activitate permanentă, formații 
consacrate: 

 Un cor pe 4 voci, de 80 de persoane, 
 Două grupuri vocale, 
 Brigadă artistică, grupuri de recitatori. 

       Corul s-a calificat până la faza pe țară, iar grupele de 
recitatori erau pregătite de Eusebiu Ștefănescu, de la Teatrul 
Național I.L.Caragiale, în repertoriul formației regăsindu-se poezii 
nemuritoare din creația lui Nichita Stănescu. 
     Toate formațiile aveau o costumație adecvată, realizată din 
fondurile C.A.P.  

Rezultatele bune pe linie de activitate cultural-educativă au  
determinat județul să inițieze schimburi de experiență. 
      În Monografia Prefecturii, din 1943, se preciza că „activitatea 
preoţilor şi învăţătorilor se simte şi dincolo de amvon şi catedră, 
devenind axa vieţii săteşti. De aceea, constatăm că la baza 
existenţei corurilor, formaţiilor de teatru şi bibliotecilor au stat atât 
în Săgeata, cât şi în Găvăneşti, preoţii şi învăţătorii. .....” (din „În 
căutarea unei noi șanse –Săgeata″ de Victor Andreica și Florentin-
Stelian Albu), 
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1956-1972  

„Activitatea culturală s-a desfăşurat în cadrul şcolii.   
Şcoala, prin cadrele didactice, a desfăşurat o bună activitate 

culturală şi sportivă: cor, brigadă artistică, formaţii de dansuri 
(elevi, tineret şi căsătoriţi), colectiv de conferinţe, serbări şcolare, 
etc.  Merită evidențiată contribuţia adusă de unele cadre didactice: 

- Maria Enuş, – la dansuri, brigadă (copii, tineret şi 
căsătoriţi);- Ion Navin, - la cor, 

      - Florea Negoiţă, - brigadă şi sport şcolar, 
      - Radu Enuş, - Volei şcolar şi tineret. 
Dintre elevii participanţi s-au remarcat: Dumitru Dedu, Ion 

Dedu, Aurel Florea, Nicolae Tudor, Nicu Chiriţă, Vasile Pandele. 
La formaţia de dansuri – căsătoriţi, s-au remarcat: Valeri 

Pană, Costică Cazan, Nicolae Pană (Târlai), Aurel Navin şi soţia sa, 
Smaranda Saris, Gheorghe Stănilă. 

Ca solist vocal, mare succes a avut Gheorghe Ciobanu. 
În toate zilele festive se organizau activităţi culturale: cor, 

conferinţe, recitări, dansuri. Toate s-au bucurat de mult public  şi 
de mare succes.”    (Prof. Constantin Enuş) 
 

2.- CORUL COMUNEI SĂGEATA 
 

 „Corul comunei Săgeata a fost fondat în anul 1970 de către 
Sandu Alexandru, profesor de Limba Română și absolvent de Liceu 
Pedagogic, având aproximativ 50 de membri. Corul avea să fie 
preluat în anul 1971 de către prof. Mirea Mihail și mărit la 
aproximativ 70 de persoane, din rândul acestora făcând parte 
profesori, cooperatiști, membri ai CAP-ului, brigadieri, contabili 
sau șefi de echipă. 
 

 
Pr. Mihail Mirea 

      În anul 1975 corul ajunsese la apogeul 
său, însumând nu mai puțin de 111 membri, 
majoritatea elevi, studenți, muncitori și 
militari. În anul 1981 dirijorul corului devine și 
preot paroh al Parohiei Găvănești, corul fiind 
preluat de către A. Buhlea, salariat al 
Televiziunii Române, compozitor și dirijor până 
la acea vreme al CFR București. Acestuia i s-a 
alăturat și soția sa, solistă la operetă, 
împreună cu 8 colegi. 
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       Începând cu anul 1971 corul se prezintă constant la concursul 
național „Cântarea României”, obținând în 1975 premiul al III-lea 
la Focșani.  
 Tot în acest an corul obține locul I la Festivalul  „Ciprian 
Porumbescu” de la Suceava. 
       În 1974 grupul vocal al Școlii Comunei Săgeata obține locul I 
la Festivalul „Ciprian Porumbescu”, secțiunea copii, desfășurat în 
Buzău. 
        De notat că în anii 1974 – 1975 , la nivelul comunei Săgeata 
a funcționat pe lângă corul mare și un cor de cameră. 
De asemenea, merită consemnate aparițiile corului în emisiuni 
radio și tv, precum și deschiderea celebrului Cenaclu Flacăra al lui 
Adrian Păunescu cu un număr de 3 piese. 
 

Dintre membrii corului comunei Săgeata,  putem aminti: 
Soprane și altiste:  
  Stancu Sanda, Negoiță Floarea, Navin Drăguța, Enuș 
Marieta, Enuș Elena, Toma Maria, Bălan Marcela, Albu Ioana, 
Toma Violeta, Fetic Aurelia, Iordache Aurelia, Stancu Marieta, 
Bichirgiu Adela, Mușat Eleonora, Ardeleanu Ecaterina, Buleandră 
Alexandra, Alexe Maria, Toma Floarea, Badea Stana Sburlan 
Vasilica, Albu Constanța, Albu Zenovia, Ionescu Smaranda, Tănase 
Emilia, Pop Elisabeta, Oprea Ioana, Stancu Georgeta, Șerban 
Maria, Neacșu Anișoara, Albu Mia, Stanciu Georgeta 
Tenori și bași: 

Sandu Alexandru, Voinea Gheorghe, Toma Nicolae, Navin 
Ion, Sburlan Vasile, Irimia Iordache, Sburlan Ion, Tanase Nicolae, 
Șerban Dumitru, Petroșanu Dumitru, Iordache Ion, Enache 
Dumitru, Badea Constantin, Stănilă Constantin, Șerban Dan, Ispas 
Nicolae, Stancu Constantin, Bănescu Constantin, Alexe Octav, 
Oprea Gheorghe, Albu Gheorghe, Mușat Dan, Ionescu Paul, 
Ionescu Ion, Bălan Nicolae, Toma Marius, Badea Vasile, Enuș 
Constantin, Negoiță Gheorghe, Efrimescu Florian. 
Dintre Compozițiile Muzicale Ale Corului Comunei Săgeata 
Enumerăm:  

„Fiii României”, de Gavriil Musicescu; „În poieniță”, de 
Gheorghe Danga; „Partidul–Ceaușescu-România”, „Hora cu 
strigături”, de Nicolae Lungu; „Măria neichii Mărie”, de Nicolae 
Lungu.” (Emanuel Mirea) 

„Arta, ca și știința, are o mare forță de cunoaștere 
Și de transformare a vieții sociale, privind trăirea, 
Transmite gândurile, e a mai frumoasă exprimare, 
Începuturile artei își au în negura istoriei pieirea..” MI  
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Formații corale dirijate de Pr. Mihail Mirea 
 

 
Corul comunei Săgeata premiat la Festivalul Național „Ciprian Porumbescu” 

Ed. A III-a -  1975. În același an câștigase locul III pe țară 
la Concursul „Cântarea României”, dirijor profesor Mihail Mirea 

 
Corul de cameră al Școlii Generale Săgeata, 

dirijor profesor Mihail Mirea 

 
Corul Școlii Gdenerale Săgeata,  

dirijor profesor Mihail Mirea 
 



CAPIT. VIII – ACTIVIT. CULTURAL-ARTISTICĂ ȘI SPORTIVĂ                577 
 
 
 

 
Corul Școlii Gdenerale Săgeata, la început de drum – 1972,  

dirijor profesor Mihail Mirea 

 
Grupul vocal folcloric al Școlii  Generale Săgeata, 

laureat al Festivalului Cântarea României, Ed. 1974, 
dirijor profesor Mihail Mirea 

 
„Oamenii pasionali par a fi „plecaţi de acasă”, 
Da-s singurii ACASĂ, sunt toată savoarea vieții, 
Molipsindu-i  și pe cei din jur cu ținută aleasă, 
Cu nobila și fascinanta grație a luminii virtuții.” Mi 
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3.- ALTE ACTIVITĂȚI CULTURAL – ARTIATICE 
 

 
Echipa de dansuri Sc. Săgeata anii 62-63. 

De la stânga la dreapta: Din sat, Boacă Georgeta, prof. supl,, nu ştiu, Apostol Tanţa 
- înv., nu ştiu, nu ştiu, nu ştiu, Constantin Bănescu, înv. supl. muz., Bănescu 

Elisabeta înv. supl. lb. rusă, Petre Florea, Aurica lui Băltăgan (nu-i mai ştiu numele) 

 
Echipa de dansuri şi brigada artistică de agitaţie, de la stănga la drteapta,  jos; 

Petre Florea, Mihai Lupaşcu, Boacă Georgeta, Maria State, Veronica Mateescu, 
Maria Baboi, Lupaşcu Antoaneta, Mirea Ionel, Bănescu Constantin, Tanţa Apostol. 
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4.- ACTIVITĂȚILE CULTURAL ARTISTICE 
ALE ȘCOLII 

 
MĂRTURII ALE PROFESOAREI LILIANA ȘERBĂNICĂ 
Activități cultural – artistice – 
 
       „Cu câțiva ani în urmă (vreo 10 ani) – activitățile la Căminul 
Cultural, se desfășurau cu tineretul din sat:  concursuri de „mis”
și de „mister”- cu probe surpriză., 
       După aceea, totul se rezumă la activitățile școlare, 
dependent de câte evenimente sunt în anul respectiv: serbări 
dedicate zilei României; dedicate zilei Crăciunului; dedicate 
mamei la 8 martie; de ziua copilului; serbările de sfârșit de an 
școlar, în rest sunt serbările uzuale. 
       Fiecare diriginte și fiecare învățător își pregătește copiii 
pentru sărbători; 
        Am o trupă de dansuri și moderne și populare, pe care o 
antrenez, în care am copii de la Dâmbroca și de la Săgeata (la 
Săgeata fiind incluși și copiii  din Bordușani și Beilic, aceștia 
învățând la Săgeata) 
        Anul acesta am fost invitată la Unitatea Militară UM2000, din 
Buzău (unde lucrează soțul meu), și am prezentat dansuri 
populare și moderne și, am fost remunerați pentru această 
prestație, bani cu care eu  am procurat materiale sportive; 
        De 8 martie am mers cu elevii la un restaurant, unde 
mămicile copiilor erau invitate și le-am  făcut o surpriză, am 
dansat, cu, copiii, pentru mămicile lor 
       Anul trecut am sărbătorit „Centenarul” la care am avut o 
prezență importantă a personalităților satului și a fost foarte 
apreciată, 
În școală sunt formațiile: 

- Corală – condusă, de-a lungul timpului, de profesorii de 
muzică, 

- Formație de dansuri: populare și moderne, condusă de 
Șerbănică Liliana.” 
 

„Pasiunea este energia pe care iubirea o creează 
Fără alt scop decât ea însăși, energie creativă 
Care înnoiește tot ceea ce atinge, cu a ei rază. 
Sursa pasiunii e înăuntru în a sufletului arhivă.” 
 
                                            MI 
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Centenar, Şcoala "Nicolae Efrimescu" Săgeata 

 
Centenar, Şcoala "Nicolae Efrimescu" Săgeata 
 
„Copilăria este o adevărată artă, 
Oricare copil din fașă este artist, 
Problema este ce și cum arată 
Când va fi mare, rău sau altruist (!?)”  MI 
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B.- ACTIVITATEA SPORTIVĂ 
 

1.- ISTORIC 
 

 „Cel mai practicat sport a fost fotbalul. Echipa satului 
Dâmbroca organiza meciuri cu echipele din satele: Stănceşti, 
Săgeata, Găvăneşti.  

Echipa de volei a şcolii, condusă de Radu Enuş, era 
cunoscută, pentru rezultatele ei, în întreaga zonă.  În meciurile 
organizate cu echipele din Săgeata şi Găvăneşti, echipa satului 
Dâmbroca a ieşit, mereu, victorioasă. S-au remarcat tinerii: 
Nicolae Enache (al lui Biju), Ion Enache (al lui Stan Enache), 
Gheorghe David (al lui Ion David) şi alţii.” (Prof. Constantin Enuş) 

„În fiecare sat al comunei exista câte o echipă de fotbal, 
terenurile fiind însă unele improvizate. În anul 1972 este înscrisă 
echipa de fotbal „Stăruința” a comunei Săgeata în campionatul 
județean de fotbal, amenajându-se cu această ocazie și terenul de 
fotbal al comunei, existent și în acest moment la ieșirea din satul 
Săgeata, spre Bordușani.   

Echipa era formată din cei mai buni jucători ai comunei și 
avea să participe și la Cupa Agriculturii, nereușind însă să procure 
drept echipament decât o serie de tricouri. Pe lângă transportul în 
deplasare ce era făcut cu ajutorul căruțelor, jucătorii comunei 
resimțeau acut diferența față de echipele cu ștaif ale județului 
chiar și în ceea ce privește meniul: adversarii serveau adesea mici 
și cârnați, în timp ce săgetenii se mulțumeau cu turtele cu prune.  
  O întâmplare relatată de preotul Mirea are în prim – plan 
secvența salcâmilor tăiați din liziera primăriei, fără 
consimțământul autorităților locale. Revolta primarului Glonț, ce 
voia inițial să le intenteze proces „delincvenților” a fost stinsă cu 
intervenția CAP-ului, care avea să suplimenteze parcela de salcâmi 
a primăriei.  
       Un alt episod relatat de preotul Mirea evidențiază 
performanța echipei de volei a comunei ce câștigase locul I la 
Cupa agriculturii, dar echipa avea să fie descalificată ulterior, 
deoarece printre jucători au fost identificați și unii cu carnet de 
profesionist, contrar regulamentului (unii dintre jucători activau, 
pe lângă echipele celebre de club, precum Poiana Câmpina, Rapid 
sau Metalul, chiar și la echipa națională de juniori a României). 
Dintre jucătorii echipei de volei s-au remarcat Gigi Mușat, Petrică 
Stancu, Adrian Voinea, Nicu Florea.” (Prof. Emanuel Mirea) 
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2.- SPORTUL DE PERFORMANȚĂ 
 
  Dintre marii sportivi care au reprezentat comunele Săgeata 
și Găvănești, în formații de renume ale sportului românesc și chiar 
în echipa națională menționez: Constantin Apostol – hipism; 
Petrică Stancu – volei; Sergiu Stancu – volei; Nicolae Dragu – 
fotbal; Constantin Mircea – fotbal; Vasile Dumitrache – lupte; 
Gheorghe Bălhăceanu – volei; Vasile Alecu – carate. 
 

   
Petrică Stancu Sergiu Stancu Nicolae Dragu 

   
Constantin Mircea Vasile Dumitrache Gheorghe Bălhăceanu 

 
Mărturii ale unui mare Sportiv – Petrică Stancu 

 

„Mă aflam în camera oficială a Primăriei din Săgeata, în luna 
iunie a anului 2019, unde eram cazat în vederea unor investigații 
necesare realizării cărții monografice a comunei Săgeata,  „Zbor 
prin vremuri”  

Era o după amiază călduroasă, și eram cam ostenit la vârsta 
mea de 80 de ani, după circa 7 ore de înregistrări video a unor 
activități interesante pentru monografie.  
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Am tresărit la apelul telefonic, iar oboseala mi s-a 
împrăștiat, căci la capătul firului se afla unul dintre idolii tinereților 
mele, Petrică Stancu.  

Deși-i făcusem CV-ul, pentru cuprinderea printre 
personalitățile comunei, a ținut să se destăinuie legat de stările 
sufletești trăite în viața sportivă și nu numai. Am descoperit 
vibrații ale unui suflet de sportiv adevărat, care a trăit în bună 
coabitare cu sufletul omului Om. 

A durat minute bune convorbirea noastră, în care l-am 
ascultat cu mare plăcere și am stenografiat mărturisirile lui. 

Redau mai jos mărturisirile lui Petrică Stancu: 
„Părinții mei, Dumitru și Ioana, au fost agricultori. Am avut 

doi frați: Constantin (Titi) – croitor – decedat și Dumitru (Ricu), 
șofer CAP – decedat.  

Am fost alintatul familiei, singurul care am fost dat la 
școală, premiant la gimnaziu. 

Talentul, mi-a fost descoperit prin clasa a VII-a de către un 
băiat mai mare de la Școala Sportivă, Nicu Florea, care  m-a 
recomandat la profesorii lui.  

Pe când eram în cls. a VIII-a la Buzău, (eram cam tocilar și 
fusesem numit șeful clasei), profesorul Adrian Ionescu i-a lămurit 
pe părinți că, fiind elev la Hașdeu, sunt un bun sportiv și învăț 
bine.  

În timpul Liceului, observând că am înclinații spre sport am 
început să mă dedic pentru Facultatea de Educație Fizică. 

Am fost selecționat în Lotul Național de Juniori, cu care la 
vârsta de 16 ani am participat la un turneu în Franța, la 
Montpellier, ocazie cu care  Presa Sportivă mi-a adus elogii. 

În liceu am primit bursă și ca sportiv. 
În Cls. a XII-a am primit oferte de la echipe din țară: Univ. 

Galați, Timișoara, Cluj, Craiova, Bacău, Suceava. Fiecare dintre 
echipele interesate a trimis impresari la părinții mei pentru a mă 
coopta.  Cu deosebit respect îmi amintesc de părinți: - Alegerea e 
a ta Petrică, noi te vom ajuta cu tot ce-ți va fi necesar, indiferent 
de ce opțiune ai. 

Pregătirea pentru bacalaureat am făcut-o cu Nicușor 
Iordache. Mergeam o zi la Dâmbroca, o zi venea Nicu la Săgeata, 
și tot așa până am terminat pregătirea. Timpul a fost scurt, dar a 
fost bine gestionat. 

Când am plecat la facultate, părinții au spus că merg să mă 
însoțească, dar am dat asigurări că mă voi descurca și mă voi 
întoarce student. 
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Activitatea de performanță: 
 În 1971 am avut un turneu în Catania, cu IEFS, turneu 
obținut pentru câștigarea Campionatului Universitar. Am plecat cu 
trenul, care a întârziat 3 ore, și apoi din Italia, pentru Catalonia a 
întârziat, ajungând a doua zi, când turneul deja începuse. Se 
trecea cu feribotul din Cizmă către Sicilia și când m-am trezit nu 
știam de ce glasul roților de tren s-a transformat în zgomote de 
valuri. Am văzut că mă aflam în mijlocul apei. 
 Am câștigat, atunci, două meciuri într-o zi, meciuri care au 
fost transmise la TV. 
 În următoarea zi, meciul s-a ținut în altă stațiune, 
Taurmina. Într-o parcare am auzit scandându-mi-se numele de 
către italieni (care au văzut meciul la TV și m-au recunoscut). A 
fost o surpriză mare pentru mine, o senzație deosebită și mi-am 
dat seama ce înseamnă sportul de performanță. 
 În Italia, în anul 1971 mi s-a propus să rămân în 
străinătate. Pentru convingere mi-au adus un ziar și m-au 
întrebat: - Unde te mai duci? Tipărise clandestin 2-3 ziare să mi le 
dea. 
 În 1974, la Campionatul Mondial din Mexic, am mers cu o 
lună înainte de începere pentru acomodare și a durat o lună de 
zile perioada concursurilor. Au venit impresari din America, care 
au locuit tot timpul în același hotel cu lotul nostru. Într-un ziar s-a 
scris „Aceștia sunt românii și nimic ...”. Au vrut să ia trei jucători, 
printre care și pe Petrică Stancu, oferindu-se 3ooo $/lună. 
Tentantă ofertă, dar am refuzat, că m-am gândit la părinți că 
puteau avea probleme cu sistemul. Au muncit prea mult pentru 
mine și nu acceptam să le creez disconfort. Ei trebuie să fie 
bucuroși și mândri de mine și nu era drept să fiu egoist. 
 Am fost un student bun și presa relata:  „Foarte bun 
sportiv, foarte bun student.” 
 Aveam bursă de student + indemnizație de la Club + 
indemnizație de la Echipa Națională, ceea ce reprezenta un venit 
mai mare decât salariul unui profesor sau inginer, dar nu am 
refuzat niciodată sprijinul financiar al părinților. Îmi reproșau că nu 
le cer bani, aveau grijă mereu ca să-mi fie bine. Ca fapt divers: 
copilul Petrică n-a fost atins nici cu un deget de membrii familie. 
Mărturisesc că i-am iubit foarte mult. Rezolvam mai întâi 
problemele de familie și pe urmă pe celelalte. 
 Când mă aflam în turnee prin Japonia, Mexic, etc, de fiecare 
dată când se cânta Imnul României, eram cu gândul la părinți, 
oare ce fac, sunt la coasă.....? 
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 Trebuie să le mulțumesc și profesorilor de la Săgeata, că au 
ținut steagul sus până am dat de performanță (Sburlan Vasile, 
Bănescu, înv. Titi Albu și soția lui, Zenovia Albu). 
 Cu echipa de volei din Săgeata, am câștigat Cupa Satelor pe 
țară, 1968-1969, antrenor fiind Gigi Mușat, care mi-a fost idol. Am 
fost coechipier și cu Nicu Negoiță, de la Școala Sportivă, și cu 
părintele Mănel.  
 Sunt la pensie și am fost plecat în America de multe ori, 
căci fiica mea locuiește acolo (Sorina-Laura) și are un bebe de 2 
ani. 
 În America am antrenat echipa unui liceu, pe perioada unor 
competiții. Au aflat că mă aflu acolo și m-au solicitat, ceea ce m-a 
măgulit. 
 Am funcționat ca antrenor la Echipa Națională timp de 18 
ani (1982-2002), participând la Campionatele Balcanice și 
Europene. 
 Am fost director la Clubul Sportiv Școlar Brașov în perioada 
2010-2016. 

Sunt în Consiliul Director (de administrație), al Federației de 
Volei; 

Sunt în Colegiul Central al Antrenorilor, pentru strategia de 
lucru la nivel federal, prelegeri, referate, perfecționări 
 
Despre fiul meu, Sergiu Stancu,  
 
 La un moment dat a făcut parte dintr-o selecționată 
mondială, la seniori, care a jucat contra Italiei, în Palatul 
Sporturilor din Roma (213.000 de locuri). Mai întâi se intona imnul 
și se prezenta drapelul. Selecționata Mondială a fost însoțită de 3 
drapele, unul fiind cel al României. Finala a fost în 2010. 
Meciul Italia – Sel. Mondială s-a încheiat cu scorul de 3-1 pentru 
Selecționata Mondială și  a fost cântat Imnul României. 

Sergiu a jucat o finală de Liga Campionilor (cu echipa Tour), 
fiind singurul jucător român cu această performanță. El a fost 
jucătorul care a plecat cel mai de tânăr  în străinătate (la 20 de 
ani).  

Sergiu este cel mai tânăr antrenor care a câștigat titlul de 
campion (cu Tricolorul Ploiești), în al doilea an de activitate. 

 
A trecut pentru o jumătate de an pe la PAOK Salonic, după 

care în al treilea an de activitate a obținut titlul de campion 
național cu C.S. Arcada Galați.” (Mircea Iordache) 
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3.- SPORTUL LA NIVELUL COMUNEI SĂGEATA 
 
Interviu luat lui Stelian STANCU 
    „Născut în anul 1955, în Săgeata,  
A lucrat în Suceava, în Buzău, în Brașov, dar nu are pensie că nu a 
împlinit 65 de ani. Deși este bolnav de plămâni nu are pensie de 
boală că nu are bani să plătească doctorii. 
    IM: Cu activitatea sportivă cum v-ați descurcat? 
    SS: Am fost în Grecia și am văzut meciul aseară, de juniori (na: 
la televizor). 
IM: Ați iubit fotbalul și ați jucat. 
 SS: Da 
 IM: În ce echipe ați jucat? 
 SS: A, am jucat la Brașov și cam atât. La Steagul Roșu. 
Fiecare secție avea echipa ei. Am jucat cu scălâmbatul ăla de 
Lăcătuș. El e mai mic ca mine, îl bătea taică-su mereu că nu făcea 
nimic, stătea numai la fotbal 

 

 

IM: Măcar a stat la fotbal și a câștigat 
foarte mult în viață și este o 
celebritate. Mi-a plăcut foarte mult, a 
fost o extremă de o vioiciune 
nemaipomenită. Cât timp ați lucrat la 
Brașov? 
 SS: Nu mai știu cât. Când a 
murit taică-meu m-am mutat la Buzău 
și am făcut naveta la Săgeata, 
 IM: La Săgeata v-ați lipit de 
echipa de fotbal 

 SS: Încă din școală am construit o echipă și jucam cu alte 
sate: cu Dâmbroca, cu Banița. 
 IM: Pe Nicușor Iordache, sigur îl cunoașteți. A antrenat 
echipa din Mărăcineni. 
 SS: Pe Iordache, da, îl cunosc, dar e de la noi de aicea, îl 
cunosc. 
 IM: Da, e din Dâmbroca. 
 SS: Cu ei am avut cele mai mari confruntări. El avea juniorii 
de la Gloria. Mircea de la Gloria e tot din Săgeata de aicea, Titi 
Mircea. Am jucat și supercupa, pe Chimia. Am ieșit pe primul loc 
și-am dat baraj cu Chimia. Ăia erau toți hoți acolo. 
 IM: Cei de pe poză au fost jucătorii cu care ați jucat în 
echipă?  
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 SS: Nu-s numai ăștia. Mai aveam și rezerve. 
 IM: Cum se numea echipa asta? 
 SS: Stăruința Săgeata. Și azi tot așa se numește și e 
condusă de Floștănică. 
 IM: A fost condusă de Floștănică, dar azi e condusă de 
Florian Oprea. Până când ați jucat cu echipa asta? S-a desființat 
sau a preluat-o altcineva.  
 SS: A mai fost un părinte, a luat-o după mine dar n-a dus-o 
mult. 
 IM: Părinte de fotbalist sau preot? 
 SS: Preot. 
 IM: Mănel? 
 SS: Da, Mănel. Apoi a fost domnul Marius Toma. 
 IM: Mi-ați dat informații multe. Vă felicit că ați fost un 
fotbalist bun și sunteți modest în continuare, nu vă place să vă 
lăudați, dar e păcat că, istoria trebuie să rețină momentele astea 
interesante din viața sportivă, că fără viața din trecut, viața din 
prezent este searbădă. 
 SS: Dar și Nicu Ispas are pozele astea acasă. 
 IM: O să vină după amiază și o să stau de vorbă cu dânsul 
 SS: N-aveam niciun fond de nicăieri. Se plăteau juniorilor 
câte 50 de bani și noi dădeam câte un leu de plăteam arbitrii. 
Șoferului care ne ducea cu mașina, îi dădeam 100 de lei 
 IM: Vă mulțumesc din suflet pentru ceea ce ați făcut pentru 
fotbalul Săgetean și că mi-ați dat informații prețioase. 
 SS: Tricourile ni le lua Nicu și le ducea la fetele de la școală 
să ni le spele. N-aveam condiții, n-aveam mingii, trebuia să 
mergem pe la Focșani după mingii și erau din alea cu șireturi. 
Dacă nu aveai două mingii și vrea adversarul să râdă de tine ți-o 
spărgea. Erai obligat să ai mingii.  
 IM: Și atunci pierdeați meciul cu 3-0. 
 SS: Da, sigur că da. 
 IM: Vă mulțumesc încă o dată. Să aveți sănătate și bucurii, 
să fiți mai optimist că viața-i frumoasă și v-o faceți singur 
frumoasă.”  (Mircea Iordache) 
 
Mărturii ale domnului Nicolae Ispas, privitor la activitatea 
sportivă în comuna Săgeata 
 

- 1981-1991, - Antrenor și jucător al echipei de fotbal 
„Stăruința” din Săgeata.  
 Până în 2015 echipa a funcționat sub  denumirea de 
Stăruința, fiind finanțată de primărie și condusă de Nicolae Crăciun 
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  După 2015, echipa poartă denumirea de TEAM Săgeata și 
este patronată de Florin Oprea, având ca antrenor pe Cezar 
Ionescu și activează în liga a IV-a  - Campionatul județean. 
  Astăzi, jucătorii sunt din: Poșta Câlnău, Robeasca, Banița, 
Dâmbroca (Pâslaru Gelu – economist ANAF, Pătrașcu, Ene 
Constantin (portar), Biță Vasile, Dragu Ștefan.) 
 Anul acesta a devenit campioană județeană și a jucat meci 
de baraj, pentru accederea în liga a III-a, cu o echipă din Galați. 
În tur, la Galați rezultatul a fost de 2-1 pentru gazde, iar în retur, 
pe terenul din Săgeata, a câștigat tot echipa din Galați.  
 În vremea comunismului, Săgeata avea o echipă de 
handbal, campioană județeană, condusă de Radu Enuș 
 

Stăruința Săgeata, clubul unde copiii din comună fac primii 
paşi în fotbal 
 

„Dragostea mare pentru fotbal şi ambiția i-au transformat 
visul în realitate. De mulţi ani, un om de afaceri din Săgeata, 
Nicolae Crăciun, fost luptător (vicecampion naţional) şi fotbalist la 
echipa din localitate şi Cristalul Buzău îşi dorea să înfiinţeze un 
club pentru copii şi juniori, iar de curând a reuşit să realizeze acest 
proiect. De altfel, unul îndrăzneț având în vedere faptul că în ziua 
de astăzi, puţini sunt cei care mai bagă bani în sport. 
  După ce a luat naştere CS Stăruința Săgeata, aproximativ 
50 de copii cu vârste cuprinse între 8 şi 13 ani, atât din Săgeata, 
cât şi din satele Dâmbroca, Borduşani şi Beilic s-au prezentat la 
teren pentru a începe să deslușească din tainele fotbalului. Sub 
îndrumarea antrenorilor Bogdan Enache şi George Petrache, puștii 
au progresat treptat, iar asta s-a văzut şi în meciurile disputate în 
cadrul competițiilor la care au participat şi unde au lăsat o 
impresie plăcută. 
  Patronul clubului care în acelaşi timp este finanțator şi 
preşedinte la AS Săgeata, echipă ce evoluează în Liga a IV-a, le 
asigură copiilor condiţii optime pentru desfășurarea activității, 
punându-le la dispoziţie inclusiv un teren de antrenament 
amenajat în curtea şcolii din Dâmbroca. Costurile investiției au 
fost suportate de primărie. Nicu Crăciun consideră că trebuie făcut 
totul pentru dezvoltarea fotbalului juvenil şi în mediul rural. 
„Eu nu vreau să câștig bani din fotbal, ci important este ca aceşti 
copii să aibă satisfacții. Trebuie să-i atragem către sport căci ştim 
că mai întâi de toate înseamnă sănătate, educaţie şi disciplină. 
Obiectivul nostru este acela de a avea propria pepinieră pentru 
echipa mare (AS Săgeata - n.a.) şi evident ne dorim să creştem 
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copiii ca apoi să facă fotbal de performanță. A fost visul meu să 
am un astfel de club şi iată că am reuşit să mi-l realizez. Mă bucur 
când văd copiii că vin cu plăcere la antrenamente şi aşteaptă cu 
nerăbdare orice meci”, - a declarat Nicolae Crăciun care în prima 
fază a cheltuit pentru copii peste  100 de milioane de lei. 

Primăria condusă de Sorin Tănase sprijină şi ea mișcarea 
fotbalistică din comună punând la dispoziţie terenul de joc, 
vestiarele care au fost modernizate precum şi transportul. 
  În ceea ce îl priveşte pe patronul clubului Stăruința 
Săgeata, Nicolae Crăciun, acesta îşi desfăşoară afacerile în 
domeniul agriculturii şi zootehniei unde este ajutat şi de cei doi fii, 
Virgil şi Alexandru. Primul este medic veterinar, iar celălalt care 
cândva a cochetat şi el cu fotbalul jucând la juniorii Gloriei Buzău, 
urmează cursurile Facultății de Agronomie. Crăciun îşi amintește 
că în urmă cu vreo zece ani a vândut o cantitate mare de fier 
vechi pentru a susține financiar echipa AS Săgeata. Totodată, 
patronul Stăruinței se numără printre cei care au donat bani (100 
de milioane lei) pentru pictarea pereților bisericii din satul 
Dâmbroca.”  - Articol de Adrian Soare 
 

 
 
 „A fi sportiv nu înseamnă a practica doar un sport, a fi 
sportiv înseamnă a avea o viaţă sănătoasă: fizic, psihic şi 
spiritual!” Ovidiu Kerekes 
 „Sportul este un izvor de sănătate şi prospețime, un factor 
de longevitate.” Ana Aslan 
 „Sportul, ca şi arhitectura, este o artă geometrică.” Henri 
Pouret 
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Mărturii ale Pr. Mihail Mirea 
 

 

      În fiecare sat al comunei exista câte o 
echipă de fotbal, terenurile fiind însă 
unele improvizate. În anul 1972 a fost 
înscrisă echipa de fotbal „Stăruința” a 
comunei Săgeata în campionatul județean 
de fotbal, amenajându-se cu această 
ocazie și terenul de fotbal al comunei, 
existent și în acest moment la ieșirea din 
satul Săgeata, spre Bordușani.  Echipa era 
formată din cei mai buni jucători ai 
comunei și avea să participe și la Cupa 
Agriculturii, nereușind însă să procure  

drept echipament decât o serie de tricouri.  
Pe lângă transportul în deplasare ce era făcut cu ajutorul 

căruțelor, jucătorii comunei resimțeau acut diferența față de 
echipele cu ștaif ale județului chiar și în ceea ce privește meniul : 
adversarii serveau adesea mici și cârnați, în timp ce săgetenii se 
mulțumeau cu turtele cu prune.  
  Un episod relatat de preotul Mirea evidențiază performanța 
echipei de volei a comunei ce câștigase locul I la Cupa agriculturii, 
dar echipa avea să fie descalificată ulterior, deoarece printre 
jucători au fost identificați și unii cu carnet de profesionist, contrar 
regulamentului. (Dintre jucătorii echipei de volei s-au remarcat 
GIGI MUȘAT, PETRICĂ STANCU, ADRIAN VOINEA, NICU FLOREA). 
 

4.- STĂRUINȚA SĂGEATA ÎN ANUL 2011 
 

 
Cei trei antrenori: Bogdan Enache, la juniori; Marian Jinga, seniori; 

Dragoş Stanciu, antrenor şi jucător, la seniori. 
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 „Azi dimineață am vorbit cu primarul şi pentru după amiază 
ne dă nişte aspersoare să udăm terenul de fotbal, care este 
realizat de curând şi se află la intrarea în satul Săgeata. 

Echipa activează în liga a patra, cu: Vadu Paşii, Gălbinaşi, 
Poşta Câlnău, Mărăcineni... Se joacă cu ambiție, cu toate că nu ne 
motivează nimeni cu bani. Facem o masă după meci şi aia e. 
Lunea şi joia, seara, avem pregătire pe un teren din Buzău. Îl 
avem închiriat. Plătim toţi şi-l mai avem şi pe Nelu Floştănică, care 
are 45 ani. Joacă şi el pe tern mic. Are şi un băiat care joacă la 
Gloria Buzău, Alexandru Crăciun. Mai plăteşte el, că are bani mai 
mulţi.” (Dragoș Stabciu – 2011) 

 

 
ECHIPA DE SENIORI: Rândul de sus; Enache Bogdan, Crăciun Nicolae (susţinâtorul 

echipei), Pană Florentin, Stanciu Dan, Badea Marian, Lalu Cristian, Ionescu Gabriel, 
Stanciu Dragoş, Chirilă Florinel, Oprea Daniel, Pană Octavian, Jinga Marian. 

Rândul de jos: Ciopec Ionuţ, Mirică Eugen, Panţuru Cătălin, Naie Daniel, Badea 
Georgian, Lalu Gabriel. 

 

5.- FOTBALUL DE ACTUALITATE 
 

 Stadionul „Comunal” din Săgeata a fost timp de două zile 
gazda celei de a doua ediţii a Cupei „Stăruinţa”, competiţie 
organizată de CS Stăruinţa Săgeata în parteneriat cu Primăria 
Săgeata, DJST Buzău şi Luceafărul Bucureşti. 
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Au participat opt echipe la U12 (copii născuţi 2005-2006), şase la 
U10 (copii născuţi 2007-2008), şi trei la U15 (2001-2002), din 
Buzău, Nehoiu, Bucureşti, Berca şi bineînţeles din Săgeata. 
Altfel spus, preşedintele clubului Stăruinţa – Nicolae Crăciun şi-a 
ţinut promisiunea făcută în toamna anului trecut când a organizat 
prima ediţie a acestui turneu, una reuşită din toate punctele de 
vedere, chiar dacă vremea a dat de furcă echipelor participante. 
Pentru a evita problemele prezentate mai sus, Nicolae Crăciun a 
decis ca acest turneu să se desfăşoare din acest an în luna iunie. 
Inspirată mutare dacă ţinem cont că în cele două zile, 3 şi 4 iunie 
vremea a ţinut cu micuţii fotbalişti de unde a reieşit şi un fotbal 
frumos, cu de toate. 
       Organizare perfectă, cupe, diplome şi mingii oferite la final 
echipelor fruntaşe. 
 „Pentru noi, această a doua ediţie, a fost mult mai bine 
pusă la punct şi acest lucru nu o spun eu pentru că aş putea fi 
acuzat de subiectivism. Au spus-o antrenorii, copii şi toţi cei care 
au participat efectiv la eveniment. Le mulţumesc tuturor pentru 
sprijinul acordat în organizarea competiţiei. Gică Petrache, omul 
de cursă lungă deci bun la toate, Alexandru Mihai preşedintele 
celor de la Lucefărul Bucureşti, cel care a reuşit să atragă şi alte 
echipe din Bucureşti, drept pentru care îi mulţumesc încă o dată, 
Cristi Stănilă – antrenorul Stăruinţei, nea Ion Nae care a pregătit 
şi întreţinut baza sportivă, arbirtrii Radu Ştefan şi Adrian Pană, 
sunt doar câţiva dintre cei care au pus umărul la organizarea celei 
de a doua ediţii a Cupei Stăruinţa”, a declarat la finalul competiţiei 
Nicolae Crăciun – preşedintele clubului Stăruinţa. 
 

Câştigătoarea U12, decisă la penalty-uri 
Turneul a debutat cu partidele din cele două grupe, la categoria 
U12. Opt echipe au fost împărţite în două serii, primele două 
calificându-se în semifinale. Aici Stăruinţa Săgeata a trecut la 
limită de Olimpic Bucureşti, scor 2-1, în timp ce Luceafărul 
Bucureşti a dispus la scor de neprezentare de Antilopa Bucureşti. 
În ultimul act, cum la finalul minutelor regulamentare scorul a fost 
alb, câştigătoarea s-a decis după executarea loviturilor de 
departajare. Bucureştenii au fost mai norocoşi, sau poate cu nervii 
mai tari şi au transformat tot, în timp ce Stăruinţa a ratat o 
lovitură şi implicit şansa de a câştiga trofeul la această categorie 
de vârstă. 
 Finala a decis în mare parte şi câştigătorii premiilor 
speciale. Iulian Păvăloiu de la Luceafărul a fost desemnat cel mai 
bun goalkeeper, titlul de cel mai tehnic jucător i-a revenit lui 



CAPIT. VIII – ACTIVIT. CULTURAL-ARTISTICĂ ȘI SPORTIVĂ                593 
 
 
Marius Albu de la Stăruinţa, iar cel mai penetrant jucător a fost 
Alex Constantinescu – Olimpic Bucureşti. 
 

.  
  
U12 – Grupa A, rezultate: Luceafărul Bucureşti – Viitorul Berca 2-
0; Olimpic Bucureşti – FC Buzău 3-0; FC Buzău – Luceafărul 
Bucureşti 1-2; Olimpic Bucureşti – Viitorul Berca 2-0; Luceafărul 
Bucureşti – Olimpic Bucureşti 0-0; Viitorul Berca – FC Buzău 1-3.  
Clasament: 1.Olimpic Bucureşti - 7p.; 2.Luceafărul Bucureşti – 
7p.; 3.FC Buzău – 3p.; 4.Viitorul Berca – 0p. 
U12 – Grupa B, rezultate: Stăruinţa Săgeata – Antilopa Bucureşti 
1-2; Carpaţi Nehoiu – Forzza Bucureşti 1-0; Antilopa Bucureşti – 
Carpaţi Nehoiu 3-2; Stăruinţa Săgeata – Forzza Bucureşti 5-0; 
Stăruinţa Săgeata – Carpaţi Nehoiu 4-0; Antilopa Bucureşti – 
Forzza Bucureşti 5-2. 
Clasament: 1.Antilopa Bucureşti – 9p.; 2.Stăruinţa Săgeata – 6p.; 
3.Carpaţi Nehoiu – 3p.; Forzza Bucureşti - 0 p. 
Semifinale: Olimpic Bucureşti – Stăruinţa Săgeata 1-2 (Alexandru 
/ Cr. Ene, Sterian); Luceafărul Bucureşti – Antilopa Bucureşti 3-0. 
Finala: Stăruinţa Săgeata – Luceafărul Bucureşti 0-0; 1-2 după 
executarea loviturilor de departajare. 
Luceafărul Bucureşti: Scarlat M., Pavaloi I., Negoiţă M., Ilie G., 
Barbu A., Iovnică P., Alfred P., Rugiubei C., Nedelea A., Păduraru 
I., Neacşu G., Stan D., Ganea M. 
Stăruinţa Săgeata: Iamandi A., Albu M., Ichim D., Iordache A., 
Mihai D., Sterian C., Lazăr A., Mirea M., Ene C., Sterian I., Zenoiu 
R., Dumitru I., Anton A. 
Atletic Kids, învingătoare la „pitici” 
  În competiţia rezervată copiilor născuţi 2007-2008 au fost 
prezente şase echipe, împărţite în două grupe. Câştigătoarele 
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seriilor s-au luptat pentru trofeul mult râvnit, în timp ce celelate 
formaţii au făcut jocuri pentru stabilirea clasamentului final. 
Atletic Kids Buzău a învins în ultimul act, scor 2-1, pe Forzza 
Bucureşti, trupa pregătită de Nicolae Paris reuşind să câştige astfel 
cea de a doua ediţie a Cupei Stăruinţa, la U10. 
 

 

     Titlul de cel mai tehnic 
jucător i-a revenit lui Dragoş 
Voicu de la Forzza, cel mai bun 
goalkeeper a fost desemnat Edy 
Zamfir (Atletic Kids) iar lui 
Cristian Paraschiv (Stăruinţa 
Săgeata) a reuşit să cucerească 
titlul de golgheter. 
Rezultate: 
U10 – Grupa A: Luceafărul 
Bucureşti – Viitorul Berca 2-0;  

Viitorul Berca – Atletic Kids Buzău 0-1; Luceafărul Bucureşti – 
Atletic Kids Buzău 0-2. 
U10 – Grupa B: Forzza Bucureşti -  Stăruinţa Săgeata 2-1; 
Antilopa Bucureşti – Forzza Bucureşti 1-1; Stăruinţa Săgeata – 
Antilopa Bucureşti 5-2. 
Loc. 1-2: Atletic Kids Buzău – Forzza Bucureşti 2-1 (Cr. Gavrilă, I. 
Rotaru / Dr. Voicu); Loc. 3-4: Stăruinţa Săgeata – Viitorul Berca 
2-1 (Lazăr, Chircu / Petrişor); Loc. 5-6: Antilopa Bucureşti – 
Luceafărul Bucureşti 5-3 (Moroşan, Lazăr, I. Popescu, Buiacu, 
Nicuţă / Mitrică, Scarlat, Iovnică). 
Atletic Kids Buzău: Zamfir E., Rotaru R., Rotaru I., Mertic R., 
Gavrilă C., Gavrilă G., Murgoci R., Nistor L., Ionaşcu F., Cocor M. 
Forza Bucureşti: Zopotilă A., Zopotilă M., Voicu D., Alexe L., 
Ştefan B., Oprea D., Borâia M., Dumitrescu F., Drumea A., Drăgan 
Stăruinţa Săgeata: Niţă C., Paraschiv C., Dedu A., Dumitru I., 
Zenoiu R., Stancu D., Ionescu A., Smeadu A., Mandataru A., 
Chircu C., Lazăr A. 
În sfârşit şi Stăruinţa 
 Duminică, la prima oră, „seniorii” de la Şoimii Buzău, 
Stăruinţa Săgeata şi Luceafărul Bucureşti s-au duelat în trei pentru 
cucerirea trofeului la U15. 
 Meciuri mult mai disputate, dovadă şi scorurile înregistate. 
Show-ul a fost deschis de Stăruinţa şi Şoimii. La finalul unui joc 
antrenant, cu faze multe de poartă şi răsturnări de scor, cele două 
formaţii au terminat la egalitate, 5-5. A urmat duelul dintre 
Stăruinţa şi Luceafărul, gazdele reuşind să învingă, 5-4, fapt ce 
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avea să le aducă la final clasarea pe primul loc, graţie victoriei 
obţinute de bucureşteni în faţa „şoimilor” lui Laurenţiu Manole. Cu 
cinci goluri marcate, Marian Oprea de la Stăruinţa a devenit 
golgeterul trialului. Cel mai tehnic jucător a fost încununat Ionuţ 
Păduraru de la Luceafărul, în timp ce Codruţ Borcea a primit titlul 
de cel mai bun goalkeeper. 

 

U15 – Rezultate: Şoimii Buzău – 
Stăruinţa Săgeata 5-5 (A. 
Borcea 2; Cr. Rusu; Pricope 2 / 
M. Oprea 2, Cristea, Ene, 
Tudorache); Luceafărul 
Bucureşti – Stăruinţa Săgeata 
4-5 (Pătroi, Papiu, Zaharia, 
Ganea / M. Oprea 3; Cristea, 
Mircea);  

Luceafărul Bucureşti – Şoimii Buzău 6-3 (Ganea 2; Pătroi, Zaharia, 
Ilie, Ispas / Crăciu, Dan 2). 
Clasament: 1.Stăruinţa Săgeata – 4p.; 2.Luceafărul Bucureşti – 
3p.; 3.Şoimii Buzău – 1p. 
Stăruinţa Săgeata: Preda G., Ene C.,  Ion I., Tescan M., Ion T., 
Cărbunaru I., Ionescu C., Cristea C., Petrache D., Oprea M., Mihai 
C., Tudorache L., Bălan M., Mircea 
Luceafărul Bucureşti: Mihăilescu C, Ilie A., Dumitru C., Novac R., 
Nedelea A., Pătroi F., Negoiţă M., Gheorghe G., Papiu A., Păduraru 
B., Iacob I., Pavaloi I., Iovnica I., Ganea M., Marin Ş., Buştei G., 
Zaharia V. 
Şoimii Buzău: Borcea C., Dorojan A., Toma V.,  Stănescu A., 
Lupşa C.,  Oprea D., Crăciun R., Manole A., Pricope E., David G., 
Borcea A. - Antrenor: Manole Laurenţiu 
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6.- ACTIVITATEA SPORTIVĂ ȘCOLARĂ 
a.- Rezultate sportive 

 

 
 „Fiecare copil are nevoie de un campion.” Hillary Clinton 
 
 „Ca să fii un mare campion, trebuie să crezi că ești cel mai 
bun. Dacă nu ești, prefă-te.” Muhammad Ali 
 
 „Dacă acest secol poate fi numit secolul omului obișnuit, 
atunci fotbalul, din toate sporturile, este în mod sigur jocul acestui 
secol. Într-o lume bântuită de bombele cu hidrogen și napalm, 
terenul de fotbal este un loc în care sănătatea și speranța sunt 
încă întregi.” Stanley Rous 
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Activitatea sportivă e tot mai redusă din cauza reducerii numărului de 
elevi. 
 

„Prețul succesului este munca grea și talentul, 
Dedicarea la antrenament, chiar fără câștig. 
Voința de câștig e importantă, e angajamentul, 
Dar pregătirea-i vitală, aici e nevoie de <cârlig>.” 
 
      MI 
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b.- Imagini de la concursuri 

  
"Cupa Crosurilor Buzoiene" 

ediția a doua, un loc I si două 
mențiuni 

Olimp. Naț. atletism primar, 
Stefan Bianca locul 2 viteza, 

locul 3 rezistenta. 

  
ONSS Tenis de masă  județ. Olimpiada gimnaziilor la șah 

 

 
Campionatul european de rachetomodelism 
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B. JOCURI DE COPII 
 

         „Eu îmi aduc aminte că prin anii 1950, școlar fiind în clasele 
primare, jucam oină foarte frecvent atât pe Valea Movilei (folosită 
atunci doar pentru pășunat) cât și la școală în „recreația mare”. 
De asemenea, pe timp de iarnă, abia așteptam să ningă pentru a 
face săniuș pe Movila Mare sau eram nerăbdători să înghețe apele 
pentru a ne lansa în curse de patinaj pe albia râului și pe Sărătură, 
folosind patine improvizate, după caz, din șipci cu două sârme pe 
lungul suprafeței de alunecare, din oase (femur) prelucrate într-un 
anume fel iar unii performau cu patine de din fier cornier. O 
singură dată am văzut un copil cu patine adevărate cu care făcea 
niște piruete pentru care îl invidiam.   
       În acei ani era o practică destul de frecventă ca adulții să 
joace „popice”, respectiv bowling în zi de sărbătoare. În mod 
special, în ziua de paști, după „a doua înviere”, se adunau bărbați 
de pe câteva ulițe apropiate, „cosmetizau” un șanț potrivit de la 
marginea drumului și jucau la competiție cu o bilă de lemn care 
era lansată cu abilitate într-o mișcare de rostogolire pentru a 
ajunge și a dărâma cât mai multe din popicele de lemn așezate 
într-o dispoziție pătrată la distanță de cca. 10 m de punctual de 
lansare.” (Prof. univ. dr. Florea Oprea)  
 
„ALTE JOCURI. 

 
9 cărămizi 

Erau 2 echipe: una arunca mingea, cealaltă, aşeza 
cărămizile. dacă reuşea să aşeze cele 9 cărămizi până se arunca 
din nou cu mingea, ieşea câştigătoare, 
Tunul  

Se făcea un bulgăre mare, din lut, se frământa bine, să nu 
aibă cocoloaşe, se turtea puţin şi cu degetele se făcea o 
concavitate, ca la o strachină. Se trântea, tare cu faţa în jos, pe 
un loc tare şi plat, încât obiectul se spărgea cu zgomot şi apărea o 
gaură mare în fundul lui. 
Purceaua 

Un fel de hochei, dar în loc de puc era o cutie de conserve, 
iar în loc de crose, nişte beţe. 
Borş 

Un joc de perechi, dar nu neapărat, fată şi băiat. Şase copii 
participă la joc: doi, la un capăt, doi, la celălalt şi doi la mijloc. 
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Când cei din mijloc strigau - „borș!”, corespondentul celui 
de pe margine trebuia să alerge să-i dea mâna înainte de a-l 
atinge cei din mijloc; 
    

1....................................................1a 
→→ 

3                                                        3a 
→→ 

2......................................................2a” 
`   (Atena Bratosin Stoian) 

 
„În rarele clipe de răgaz copii din sat aveau la îndemână o  

mulţime de jocuri, jucate deopotrivă atât de băieţi cât şi de fete, 
dintre care menţionez: 
Coarda 

Fiecare fetiță avea o bucată de sfoară mai groasă, pe care o 
prindea cu o mână şi cu cealaltă, şi o trecea pe sub tălpi, în timp 
ce făcea o săritură în aer, ca sfoara (coarda) să-i treacă pe sub 
tălpi. Săriturile erau repetate până ce protagonista obosea și, 
câştiga cea care făcea mai multe sărituri. Pentru o mai bună 
reuşită, sfoara respectivă se uda în treimea de la mijloc, spre  a fi 
mai grea. Jocul putea fi atât individual cât şi în echipă. Două fete 
aşezate cam la 2 metri distanţă, una în faţa alta, roteau o sfoară 
ceva mai lungă, iar câte una din fetele din echipă trebuia să vină 
de pe margine şi să sară atât cât o ţineau puterile, după care intra 
alta şi tot aşa până ce se epuizau candidatele la joc. Câștiga 
echipa care făcea cele mai multe sărituri cu coarda. 
 Pietricelele 

Era un alt joc care se juca, cu un număr de patru pietre  
plate, care erau ţinute în pumn, apoi erau aruncate în aer în aşa 
fel încât să lovească în cădere dosul palmei. Pietrele se împrăștiau, 
în cădere, pe pământ, și erau separate, mai întâi câte una, apoi 
câte două, apoi una într-o parte şi alte trei în cealaltă parte. Dacă 
în separarea pietrelor atingeam vreo piatră însemna că am greşit, 
efectiv trăgeam o linie închipuită printre ele; 
Baldace 

Acest joc se   juca cu cinci pietre, cât mai sferice, patru din  
ele se ţin strâns în pumn, iar una se aruncă în aer, eliberându-le în 
acelaşi timp şi pe celelalte 4. După ce sunt aruncate cele 4 pe jos, 
preocuparea este de a-l prinde pe cel aruncat în aer şi începe 
jocul, adică: ne închipuim o poartă cu una din mâini trebuie 
introduse aceste pietre una câte una, apoi le culegeam câte unul, 
câte două, unu, apoi celelalte trei iar la urmă de tot trebuia să le 
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apucăm în mână pe toate cele patru plus unul care era tot timpul 
în aer. Se arunca în aer de fiecare dată una din cele cinci, care 
trebuia prins la timp să nu cadă jos. Câştiga cel care reușea să 
ducă la capăt jocul; 
Cruciulița  

Era un joc care se juca astfel: desenam pe asfalt o imagine 
în formă de cruce, adică o pătrățea, dedesubt un gât, altă 
pătrăţea, apoi două pătrățele, despărțite de o linie, iar în jos, trei 
pătrate la rând. Jucătorul avea la îndemână o piatră plată, nu prea 
mare, pe care începea să o arunce în desenul acela, începând cu 
pătrățelul din cap. Protagonistul parcurgea cămăruțele desenului 
într-un picior, în primele trei cămăruţe, în cele de la mijloc sărea 
cu cele două picioare care trebuiau să atingă pământul, apoi într-
un picior în gât şi, apoi lua piatra pe care o aruncase în prima şi se 
întorcea efectuând aceleaşi mișcări până în faţa desenului. Piatra 
trebuia   purtată prin toate cele 7 pătrățele, uneori 8, deoarece 
prima era uneori desenată sub formă de cerc şi împărțită în 2, în 
aşa fel încât desenul căpăta forma unui om, fără a atinge în 
săritură vreo linie, sau ca piatra să cadă pe linie. În momentul 
când un jucător greșea, venea la rând următorul până ce se 
epuiza numărul jucătorilor. Câştiga cel care reușea să ducă la 
capăt jocul fără de greșeală; 
Șotronul  

Era asemănător cu cruciuliţa. Se desena un dreptunghi cu 
zece cămăruţe. Jucătorul trebuia să arunce piatra în prima căsuță, 
apoi o conducea, împingând-o cu piciorul, prin celelalte căsuţe, 
dus şi întors, sărind într-un picior. Dacă reușea să parcurgă 
drumul fără ca piatra să atingă vreo linie sau candidatul la rândul 
lui să calce vreo linie, căsuţa din care pleca piatra devenea floare, 
iar jucătorul o împodobea cu un desen frumos. Jocul continua aşa 
până ce protagonistul greșea şi urma un alt jucător, care în 
conducerea pietrei trebuia să treacă piatra prin dreptunghi, dar 
sărind peste florile celorlalţi jucători Câştiga cel care avea mai 
multe flori. Jocul se juca cam în doi, uneori şi mai mulţi.” (Din 
amintirile d-nei prof. Constanța Albu) 

„Jocurile erau cele cunoscute, țurca, poarca, berbecul, oina şi 
multe altele; 

 Scăldatul în apa râului Buzău, se făcea într-o ordine  
Prestabilită. La uliţa lui Chegheu, unde era apa mai mare, iar 
malul era mai înalt, mergeau tinerii şi tinerele mai mari, iar la 
Hoidan, vis a vis de Cotul Băcanului, puștimea. Ne scăldam de mai 
multe ori pe zi şi, când ne întâlneam cu alţi copii mai îndepărtați 
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de uliţa noastră, după ce ne salutam  îi întrebam, „de câte ori te-ai 
scăldat azi?” 

 Păzitul viei  ne oferea cele mai plăcute momente. Aceasta  
însemna că făceam o colibă, cu un prepeleac şi păzeam via. Mai 
exact noi cam „inspectam” viile vecinilor, golind de rod tufele de 
bălană, adică struguri albi cu boaba mare, sau pe cei din soiul 
tămâioasă şi zaibăr. Stăteam la vie până noaptea târziu şi dacă 
aveam poftă să mâncăm din bunătățile amintite, mergeam şi 
noaptea să-i culegem, căci aveam lumină, prin confecţionarea  de 
lămpașe, prin scobirea unor dovleci, mai ales de cei galbeni cu 
coaja groasă. Puneam înăuntru o lumânare şi realizam un felinar. 
Ne străduiam, cine  realizează cel mai frumos felinar.” (Din 
amintirile d-lui ing. Vasile Albu.” ) 
 
Stan Bârsan își amintește despre unele jocuri, în 
prezentare diferită față de cele prezentate mai sus. 
 
„Țurca se juca în mai mulți, dar puteau fi și numai 2. Se punea pe 
o scândurică un fel de popic, se dădea cu bățul în el și sărea în 
sus, după care era lovit cu bâta. Țurca ajungea la o distanță mai 
mică sau mai mare. Dacă cei din apărare prindeau țurca în căciulă, 
și o introduceau repede într-o gaură făcută în pământ, câștigau 
jocul, după care treceau la bătaie. Dacă nu o prindeau mai stăteau 
o tură în apărare. 
Glința era puțin diferită de țurcă. Se juca în patru. Singura 
diferență era că acel popic era aruncat de unul din jucători în fața 
bățului celuilalt. 
Purceaua: Cu un pietroi mare, rotund, care era bătut cu bățul, pe 
rând de către jucători. Câștiga cel care băga pietroiul într-o groapă 
făcută în terenul de țintă.  
Popicul turcesc: Se poate juca și în doi. În terenul de țină este 
stivuit un număr de pietre. Jucătorul  de la linia de bătaie, aflată la 
cîțiva metri, aruncă o piatră în stiva de pietre și dacă nu le 
dărâmă, pierde jocul și trece la primire.” (Stan Bârsan)   
 
 „Arta nu este, așa cum cred filosofii, o manifestare a ideii de 
frumusețe sau divinitate, nici expresia emoțiilor individuale sau 
producerea unor obiecte care să provoace plăcere, ci un mijloc de 
a-i uni pe oameni într-o comunitate a ideilor și a sentimentelor.” 
        Lev Tolstoi   
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CAPITOLUL IX  
TRADIŢII ŞI OBICEIURI 

 
A.- ISTORIC 

 
 În secolul al XIX-lea şi în prima jumătate a secolului XX, în 

zonă, erau numeroase credințe şi erezii. Despre ele se vorbește pe 
larg în monografia comunei Săgeata, elaborată de Victor Andreica 
şi Florentin-Stelian Albu, sub titlul „În căutarea unei noi şanse – 
Săgeata”  în 2010. 

  „Lingvistul Ovidiu Densușianu, ajutat de I.A. Candrea şi 
Teodor Speranția, au realizat în 1904, revista „Graiul nostru”, în 
care, printre altele au abordat şi teme ale activități folclorice din 
judeţul Buzău: portul, ocupațiile, tradiţiile, datinile, vorbirea 
dialectală. Cei trei apreciază că „mentalitatea, obiceiurile, datinile 
şi tradiţiile locurilor din mediul rural sunt determinate, în principal, 
de apartenența lor la bresle”.  

 Petre Ungureanu – 1943 – „ .....Dacă privim un locuitor din 
Săgeata, în faţă, vedem că el este tipul ţăranului român neaoș, 
urmaș al vechilor daci, ţărani care, de-a lungul vremii, cu toate 
vicistitudinile istoriei, şi-a păstrat aproape intacte fizionomia şi 
sufletul! Plin de vibraţie sufletească, de simțire adâncă, el se 
recomandă a fi vioi, răbdător şi înţelept, în manifestările sale 
dovedind spontaneitate, bună-cuviință şi simț practic.  El îşi 
poetizează viaţa în cântece şi versuri populare, iar bucuria, 
durerea, întristarea, dragostea şi dorul şi le însoțește în cântări şi 
le țese în versuri scânteietoare de frumuseţe. Ţine cu îndărătnicie 
de obiceiurile vechi”.                                                                                           

 Din discuţiile cu duhovnicii, bătrânii şi alţi oameni, rezultă 
că, indiferent cât de mari au fost greutățile vremurilor în timpul 
deselor invazii: turcești, tătărăști, leșești, rusești, austro - ungare, 
etc. şi chiar dacă ființa naţională a fost în cumpănă, obiceiurile, 
datinile, valorile morale, înţelepciunea şi spiritul de pace au rămas 
şi s-au transmis din generaţie în generaţie, ca pe o principală zestre 
de existenţă..milenară. 

 Prima trăsătură  a săgeţenilor, așa cum este ea evocată în 
monografia lui Petre Ungureanu, e solidaritatea comunității. Dacă 
destinul e tragic pentru cineva (un incendiu care-i cuprinde 
gospodăria sau dacă-i mor vitele, sau altceva grav), comunitatea 
sare în ajutor, ca la o comandă sufletească, reparând, reconstruind 
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casa, refăcând acareturile stricate, ajutând cu animale în locul celor 
pierite.  

  La începutul veacului XX, dacă apăreau gâlcevi între săteni 
interveneau bătrânii, înțelepciunea satului, răspândind în jur duhul 
împăcării.                                                                       

 Profesorul Gheorghe Tistu, in lucrarea sa „Folclor din judeţul 
Buzău”, în care investigaţiile coboară în secolele 17, 18 şi 19, 
cuprinde în paginile de început referiri la cuvântul cislă, 
caracterizator pentru nivelul de dezvoltare al unei colectivități 
umane: numărătoarea efectivelor de oameni din sat, împărțirea 
dărilor în funcţie de averea deţinută…                                            

 Multe din obiceiuri îl însoțesc pe om pe parcursul întregii 
vieți. Observăm că obiceiurile se pot grupa, mai ales după criteriul 
calendaristic: de Crăciun, de Anul Nou, de Paşti. Obiceiurile, cum 
ar fi: colindele de copii, de ceată şi ale vârstnicilor, plugușorul, 
steaua, sorcova, vasilca (n.a. colind țigănesc), jocurile cu măşti, 
viflaimul, dar, din păcate, se practică tot mai rar, fiind pe cale de 
dispariție. 

 În sărbătorile Crăciunului, copiii umblă cu „Bună dimineaţa” 
şi cu „Steaua” iar de anul nou şi Sfântul Vasile, se practică umblatul 
cu „Plugușorul” , „Sorcova” şi primeau bani, mere, pere, nuci, 
covrigi, colăcei, etc. Copiii ţigani umblau şi cu „Vasilca”. 

 La lăsata secului, finii mergeau în vizită la naşi, ducându-le 
plocoane, apoi începea o petrecere, pe cinste, urându-şi, reciproc, 
ca sfântul post să le aducă noroc, îndestulare şi iertarea păcatelor. 
La plecare, finii zic: „– Să ne ierți naşule!”, iar aceştia răspund: „– 
Să fiți iertați!”. Petrecerea nu însemna dezmăț, ci mai mult se 
mima mâncare şi băutura, căci era încărcată de nuanțe religioase 
şi sociale. Se făceau petreceri între părinţi, copii şi alte rude, 
manifestându-se un respect deosebit al celor „mici”, faţă de cei 
„mari”. Toată lumea se lepăda de orice gâlceavă, bătaie, mânie. 
Nu se admitea să intri în post certat cu cineva. Se poate 
concluziona că „Lăsatul secului” era un fel de „Ziua recunoştinţei” 
la americani. 

 Este credinţa că va trăi mult şi va fi sănătos cel care va 
vedea primul un miel.alb, sau un fluture roșu. 

 Marţea, după Paşti, fetele se adunau în grupuri, organizate 
pe categorii sociale şi practicau obiceiurile legate de incantație, 
paparude şi caloian. 

 Dinţii de lapte ai copiilor, la cădere, se azvârleau peste casă, 
spunând : „- Na, cioară un dinte de os şi dă-mi unul de oţel, ca să 
pot mânca  cu el!” 
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 Printre obiceiurile legate de naștere şi creşterea copiilor, 
menționăm: până pe la mijlocul veacului 20, nu prea erau moașe 
calificate, ci empirice, provenite dintre femeile bătrâne, cu multă 
experienţă de viaţă; 

 De regulă, pruncii se botezau în termen de cel mult o lună 
de la naștere, într-o duminică sau altă sărbătoare; după botez, 
naşii, moaşa, rudele şi vecinii, invitaţi de părinţi, făceau petrecerea 
numită cumetrie, fiecare participant oferind, la sfârşitul mesei, 
daruri pentru „prichindel”: bani, oi, vite etc. Apoi se făcea scăldatul 
copilului, când toţi cei prezenţi aruncau monede metalice în scaldă; 

 După 40 zile de la naştere, mama merge cu pruncul la 
biserică, pentru a-l dărui credinței, aşa cum a procedat şi Maica 
Domnului. Câteva zile pruncul doarme lângă mamă, apoi este 
mutat în leagăn sau albie, în care, de obicei, este legănat şi i se 
„îngână” cântece de leagăn.                                                       

 Am învăţat ...ca atunci când fiul tău nou născut îți tine 
degetul în micul lui  pumn... s-a lipit de tine pentru toata viaţa. 

 Căsătoria şi nunta au fost şi sunt momente esenţiale din 
viaţa satului.  

 De regulă, nunţile se făceau în duminicile de iarnă, fetele 
având între 17–20 ani, iar flăcăii făceau acest pas după ce aveau 
armata făcută. 

 Logodna presupunea o negociere, prin care părinţii 
însurăţeilor ajungeau la o înțelegere deplină. În seara de logodnă 
se întocmea „foaia de zestre”. Unii tineri se luau „pe furate”, în 
cazul în care părinţii lor nu-şi dădeau acordul.  Pețitoarele (cel puţin 
un bărbat şi o femeie), aveau rol important. 

 Între logodnă şi nuntă, trebuiau pregătite: trusoul miresei şi 
obiectele care urmau a se oferi de cadouri pentru: nun (cămașa), 
ginere, socru, soacră, șervete şi batiste, care urmau a se dărui. 
Prietenele miresei ajutau la pregătirea darurilor.    

 La mireasă, sâmbăta se pregătea bradul, se oferea mâncare, 
apoi, cu timpul, acest obicei s-a transferat la mire; 

 Rasul începea cu aducerea nunului la mire, apoi unul dintre 
flăcăi îl bărbierea pe ginere, în timp ce lăutarii cântau, iar cei din 
jur petreceau; 

 În ziua de brad, ginerele, însoțit de stolnic şi lăutari, se 
ducea la nun cu rachiul şi acolo era organizată masă pentru invitaţi. 
După masă, flăcăii, numiți şi brădaşi, însoţiţi de o soră a nunului, 
purtând în mâini brazi, duceau, pe o tavă, voalul miresei, iar 
aceasta îi ospăta. Alaiul bradului era condus de nună, care venea 
la mireasă să o pregătească, acasă, după ce tânăra a pus pe o 
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tavă: cămașa, gulerul, cravata, acul de cravată, pe care mirele le 
va îmbrăca la nuntă; 

 Duminică dimineaţa, ginerele şi nunii, însoţiţi de stolnici şi 
lăutari mergeau la mireasă, nu intrau în curte până nu se făcea 
„jocul găleții” (scoaterea unei găleți cu apă de la un puț situat la a 
treia casă de a miresei, găleata trecând din mână în mână de către 
întregul alai), apoi unul din tineri, călare pe un cal alb ori roib, 
rostea urările, ținând în mână o ploscă cu vin. Nuntașii intrau, apoi, 
în casă şi mireasa le punea beteală în piept; 

 La ora 12,00, alaiul pleca spre primărie, unde se oficia 
cununia civilă, iar de aici mergeau la biserică, pentru cununia 
religioasă; 

 Stolnicii poartă după gât, în tot timpul, șervete lungi, oferite 
de soacra miresei;                                                                        

 De la biserică, nunta mergea la casa miresei, unde se aşeza 
masa, la care se serveau sarmale. Pe la orele 16–17, nunta se 
pregătea de plecare, dar nu înainte ca un flăcău să citească urările 
de iertăciune, iar mirii sărută mâinile părinţilor, cerându-le iertare;    

 Stolnicii mirelui îi încarcă în căruţă. 
 În ambele comune – Săgeata și Găvănești, în veacul al XIX-

lea și în primele 6-7 decenii ale veacului al XX-lea, se păstrau 
numeroase credințe și erezii: 

 În prima zi de postul mare, câinii se dădeau în jujeu, sperând 
că astfel gospodăria țăranului va fi ferită de boli și, în acel an va 
rodi meiul; 

 Îmbărburarea, adică închinarea la barbă a copiilor și ungerea 
cu miere peste barbă, spre a-i feri de vărsat de vânt; 

 La primul tunet din primăvară, omul își punea o piatră la 
frunte, spre a fi ferit de dureri de cap; 

 Un crez, medical era acela ca, la 1 martie, gospodina să 
deschidă fereastra și să rostească: „Martie-n casă!”, iar un membru 
al familiei, aflat în casă, răspundea: „ Puricii afară de la noi, a treia 
casă!”  

 De ziua Izvorului Tămăduirii (prima vineri după Paște), dis-
de-dimineața, oamenii bolnavi mergeau la apa Buzăului, sau la 
Lacul Costeiu, pentru o baie, cu efecte.....miraculoase, considerând 
că-și vor recâștiga sănătatea; 

 Cele trei zile de marți și de joi, de după Paște, sunt 
considerate sărbători, oamenii ținând post și rugându-se, pentru a 
fi feriți de trăsnet, grindină, fulgere, ploi diluviene, etc.; 

 Cei care văd barza zburând primăvara, primesc semn bun, 
iar de observă mai mulți cocori întorcându-se din țările calde, atâția 
saci de grâu vor face pe ogorul semănat; 
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 Floriile aduc obiceiul încingerii oamenilor cu salcie din curtea 
bisericii, spre a se feri de dureri de mijloc.  

 În ajunul Sfântului Gheorghe se pune pelin la fereastră, iar 
la Ispas, foi de nuc, amândouă aceste practici contribuind la 
sănătatea de peste an; 

 Cu o găină moartă, spânzurată într-un pom, se credea că se 
alungă bolile și pericolele de orice fel”; 
(Extras din „În căutarea unei noi şanse - Săgeata” de Victor 
Andreica și Florentin-Stelian Albu) 
 

B. PORTUL 
 
„Îmbrăcămintea - se arată că, spre sfârşitul secolului al XIX-lea, 
localnicii purtau: cojoace; ițari albi din lână; cămăși de cânepă, 
ţesute de casă; în picioare purtau opinci, legate cu nojițe, puse 
peste obiele; pe cap purtau, iarna, căciuli țuguiate sau rotunde, iar 
vara – pălării de pâslă, iar unii, tot cu căciuli. Din lâna oilor au 
început să-şi facă stofă de dimie, din care-şi făceau pantaloni largi, 
la care tinerii adăugau găitane roşii pe părți. Din acelaşi material 
confecționau şi hainele de iarnă, cea mai uşoară numindu-se 
mintean, tesut în casă din lână neagră, combinată cu lână roșie. În 
1941, cămășile nu se mai purtau pe afară, iar în picioare se purtau 
ghete sau cizme. 

Femeile purtau tot haine de casă. Foloseau hondroace, iar 
iarna se îmbrăcau cu scurteici din blană de miel sau vulpe. Portul 
acesta s-a păstrat până după al Primul Război Mondial, legătura cu 
oraşul fiind cauza schimbărilor, în modificarea portului tradițional. 
Se mai lucra dimie, dar se vopsea în negru sau bleumarin, hainele 
croindu-se după moda de la oraş, mintene, ciorapi, bete, însă erau 
purtate numai de cei vârstnici. Tinerii se îmbrăcau de la oraş, 
vânzând o parte din recoltă pentru a-şi procura haine. 

Învăţător şi director al şcolii din Gura Câlnăului, Răducan  
Dumitrescu, a realizat în 1942 monografia localităţii respective. În 
capitolul  ”Cadrul psihologic”, dascălul a făcut unele constatări şi 
aprecieri interesante  cu privire la comportarea sătenilor: „O 
opoziție faţă de tradiţii, care înseamnă lipsă de respect faţă de 
bătrâni, autorităţi, faţă de cultura de veacuri a acestui popor”. 
Despre cununie, botez şi înmormântări se menţionează că erau 
conform canoanelor bisericii ortodoxe. (extras din Monografia Vadu 
Paşii) 

„Portul – a evoluat de-a lungul veacurilor, fiind influenţat de 
turci, nemţi, austrieci, etc.  
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Bătrânii purtau: cămașă de in sau cânepă; haină scurtă pe talie, 
numită hermină; pantaloni de dimie, ori poturi (postav gros de 
culoare bleumarin); ilic (mintean); scurtă îmblănită, cu guler de 
vulpe (scurteică); pălării din pâslă; hileri (în picioare). La lucru, 
peste pantaloni purtau tureci, până la genunchi. În zilele de 
sărbătoare îmbrăcau cămașa cu butuc pe piept, respectiv o 
țesătură de bumbac sucit, țesut în pânză. Pe cap purtau pălării din 
pâslă. 
Femeile purtau: cămăși de in sau cânepă; rochie de stambă (vara); 
iarna purtau handroc (rochie de lână cu vergi verticale în diferite 
culori, lucrată în cute); paltonaş de polca tighelită; caşmirul sau 
broboada; în picioare purtau ciorapi de lână şi hileri.”  (Extras din 
„În căutarea unei noi şanse - Săgeata” de Victor Andreica și 
Florentin-Stelian Albu) 
Bărbaţii purtau: îmbrăcăminte din dimie groasă, vestă, dolman (cu 
blană de oaie), căciulă de miel bârsan (din miel de 1-2 săptămâni), 
opinci. Cămăşile bărbătești erau lungi, cu motive la guler, la 
mâneci şi pe poale. Pantalonii erau din dimie neagră. Chimirul era 
rar şi cu un buzunărel special. Se purtau şi cizme. 
   1. Acoperământul capului: căciula, pălăria. 

2. Costumul: cămașa, izmenele, pantalonii, pieptarul, 
cingătorile, 

3. Încălţămintea : obiele, opinci. 
Piese comune de port: haine de dimie, gluga, șuba, duruţul1, 
păclia2, bunda, cojocul, traista. 
 

„Bărbaţii purtau: opinci şi treptat au trecut la sandale din 
cauciuc, izmene (ţesute cu fire de bumbac şi de cânepă, încât jenau 
pielea), Pantaloni din dimie, țesuți de casă” (Stan Bârsan) 
   „Femeile purtau: tulpan (alb, din bumbac), Broboadă 
(maron, gri, bej), Cașmir bleo, Rochie de crepdeșin. 
   Mamaia purta fotă neagră, cămășile şi le lucra cu platcă, cu 
guleraș tip tunică: fota de Dâmbroca este țesută în război, iar 
ornamentele sunt cusute şi aplicate. Poalele sunt cusute cu formuz, 
fota oarbă: tulpanul alb se vede de sub cașmir, numai cu danteluță: 
caşmirul negru. 

 
1 Scurtă, cu mîneci 
2 Haină bărbătească, purtată mai ales de ciobani, fără mâneci și fără guler, lungă 
până la glezne, făcută din piei de oaie cu lina în afară și având la spate o glugă din 
piele de miel. 
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La mamaia în casă am găsit un peretar. Are două modele. 
Eu l-am făcut fotă şi mulţi folcloriști o admiră.” (Atena Bratosin 
Stoian) 

Mai jos, sunt prezentate câteva  poze, din care se poate 
observa portul popular al perioadei 1900-1950: 
 

   
Ioana Florea (n. 1914 – d. 2015) 

 Costumul popular de Muntenia respectă unitatea şi 
continuitatea costumului românesc, dar prezintă şi particularități, 
diferențieri, atât în ceea ce priveşte ornamentarea cromatică, cât 
şi punctele de cusătură. Excepție de la fota strâmtă o face fota de 
Prahova care se prezintă sub formă de fustă largă, încutată. De 
asemenea costumul de Vlașca, prezintă în locul fotei, vâlnicul 
numit „peşte-man“; Costumul de Teleorman se poartă cu două 
catrințe, aşezate în faţă şi spate. În judeţul Olt se poartă costumul 
cu vâlnic negru ales în motive florale cu bată la poale şi „flori rupte" 
pe „trup" şi costumul cu două „zăvelci" (catrinţe) în faţă şi-n spate. 
Costumul bărbătesc de Muntenia respectă croiul şi plasarea 
ornamentului cămăşilor din întreaga ţară. Cămaşa mai nouă 
prezintă şi platcă. 
  Costumul din această parte a ţării este costumul cu fotă, 
care cuprinde întreaga arie subcarpatică începând cu zona Argeş şi 
prelungindu-se în Muscel, Dâmboviţa, Prahova, Buzău, Râmnicu-
Sărat. Fota veche se ornamentează cu vărgi dispuse vertical, vărgi 
care se întâlnesc şi astăzi în fota de Buzău, R. Sărat. În evoluţia ei 
s-a ajuns la ornamentaţia compactă, lată cum este la fota de 
Muscel şi Argeş, ornamentaţie care se face în formă de „bată" pe 
poale, şi pe căpătâie, cu fir auriu şi argintiu. 
 

„Ştiinţa contemporană a devenit mult mai circumspectă şi 
se ocupă mult mai atent de tradiţie decât a făcut-o critica istorică 
la început.”  Sigmund Freud 
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Dragomir și Ioana Florea Familia Ion Dedu 

  
Marița Voinea Bunicii d-nei Atena Bratosin Stoian 

  
Străbunicii d-nei Atena Bunicii d-lui Ing. Valeriu Florea 
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PORTUL FAMILIEI  BOACĂ – din SĂGEATA 

  
Străbunica Constanței Albu  și fiul ei 

Alexandru - 1916 
4 generații:-1961: Bunica; și Mama– pe 
scaune; Nepoții; Elena, V.. Sburlan și 

Constanța;;Strănepotul bunicii – în brațe. 

 
Maria şi Dumitru Boacă 

împreună cu fiica lor, Vasilica .1935 
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Bunica dinspre tată - 1970 Tatăl d-nei Constanța - 1991 

C.-GRAIUL 
 
  „Sub aspect lingvistic, graiul sătenilor din comunele 
Săgeata, Găvănești și Scurtești (de care a aparținut satul 
Dâmbroca până în 1950), vine din subdialectul muntean, cu unele 
influențe moldovenești. Sub aspectul fonologic, se înregistrează 
închiderea vocalelor „e” și „ă”, mai ales la finalul cuvintelor (vede 
– vedi, școală – școalî), prinde – prindi, zilele – zilili) 
 Sistemul consonantic cuprinde și el deosebiri față de 
pronunția literară, aici amintind: 

 Palatilizarea labialelor (vie – hie, miel – mel, miercuri – 
mercuri, piept – chept, piftie – chiftie, vierme – gherme, vin – hin, 
vifor – ghifor, etc.), iar în domeniul ortoepiei și ortografiei sunt de 
notat scrierea și pronunția cu „ea” și „a” după consoanele „j” și „ș” 
(greșeală – greșeală, prăjeală – prăjală, ședea – șădea). Litera „s”  
este înlocuită de „z” (slab – zlab, prismă – prizmă).” (din „În 
căutarea unei noi șanse - Săgeata” de Victor Andreuca și Florentin-
Stelian Albu)  
 

 În exprimările orale, s-a creat un dialect specific zonei:  
Palatinizarea labialeor, spre exemplu: vie – hie, miel – n'el, 
miercuri – n'ercuri, piept – chept, piftie – chiftie, vierme - gherme, 
vin – hin, vifor – ghifor; 

 

Scrierea şi pronunţia cu ea şi a, după consoanele j şi ş,  
spre exemplu: greşeală - greşală, prăjeală – prăjală, şedea-şădea, 
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Alternativele consonantice: slab – zlab, prismă – prizmă, 
basma - bazma 

Trecerea lui e la ă în cuvinte: pe – pă, de – dă, se – să, 
Trecerea lui i în î : şi – şî,  
Trecerea lui ă în î: mă – mî, să – sî,  că - cî 
 
Modificarea unor silabe: pi – chi, bi – ghi, mi – n’i, fi – hi;  

spre ex: picioare – chicioare, ciorapi – ciorachi,  opinci - ochinci, 
pieptar – cheptar,  bine – ghine, obiele - oghiele, mie – n’ie, dimie 
– din’ie, miel – n’el, caşmir – caşn’ir, fir – hir ;  

Apelative: fă - adresat către fete şi femei; bre şi matale – 
adresat oamenilor mai în vârstă; ţaţă – adresat femeilor mai în 
vârstă; dumitale – n’itale, formulă de politeţe (în loc de „ţie”); nea 
în loc de nene,  

Modificarea numelui: Maria (Miţa, Mariţa, Miţoaica, Mia, 
Marioara, Mărioara); Elena (Ileana, Leana); Ion ( Nelu, Ionel, Oani, 
Onu); Ioana (Olica, Nela, Oana), Mioara (Oriţa),  Constantin (Titi, 
Costică, Costel); Gheorghe (Gigi, Gicu, Ghiţă); Neculai (Nicu, 
Nicuşor, Culai, Culi, Ciulai); Ştefan (Fani, Fănică, Fanachi); Vasile 
(Sile, Silai); Dumitru (Mitu, Mitache, Mitică, Mitoi); Dumitra (Mita, 
Mituţa), Ecaterina (Caterina, Catalina), Elisabeta ( Veta, Vetuţa),... 

 Numele de locuri (microtoponimia): la Pădure, la 
Bombonaru, puţul lui Tăbăcaru, puţul lui Neculai Tănase, puţul lui 
Cosoroabă, Divale, După Oboare, Capu Satului, Şuşa, Suhat, Colţul 
la Bordei, Colţul la Neculai Coadă, etc... 

PORECLELE SĂTENILOR DIN DÂMBROCA 
 
 Unii dintre săteni purtau porecle inventate de obște, care se 
refereau la comportament, defecte, abilități, etc. 

Poreclele apăreau ca din senin, pentru ceva care-l 
caracteriza pe respectivul poreclit. Unele porecle erau legate de 
ocupaţie (ex: Tăbăcaru, Cazan, Rotacu, Bombonaru, Croitoru, 
Lemnaru, Mocanu, Potcovaru, Cârciumăriţa, Geambaşu, Podaru), 
altele pentru anumite aspecte comportamentale (Beţivaru, Purcică, 
Bau, Tremurici, Mărăcine, Moţatu, Lăudatu, Melcu, Cerbu, Ţepoiu, 
Trenu, Gigioiu, Ghiţică, Ciulai, Berbec Râios, Spirtosu, Guran, 
Minciună, Mişculanţă, Flaşnote, Gondi, Viu, ...). Să mă ierte cei 
care nu se regăsesc în rândurile mele, căci atât am putut rememora 
şi de fapt am avut noroc cu Florica Voinea (căsătorită Babaoi), zisă 
şi Florica Mică a Mariţei lui Coadă. Mi-a fost colegă la şcoala primară 
din sat şi era un bibelou de fată, liniștită, premiantă, atentă la tot 
ce o înconjura şi o memorie deosebită.  
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PORECLELE ÎN SATUL DÂMBROCA 
 

Baboi (Gheorghe Ţiţei) 
Bardă (Trandafir Baroian) 
Barosu (Ghe. Stanciu) 
Bau (Ion Cazan) 
Băcălău (fiul lui Chirita Buricea)   
Curcanul (alt fiu al lui  
Chiriţă Buricea) 
Bălana (soţia lui Ion Mocanu)  
Bălănică – Stanciu,  
Bâdâră (Ion Mirea)   
Beceru (ginerele lui  
Urleanca  - tinichigiu,  
venit de la Scurtesti) 
Berbec Râios (Rizan, 
de la Stăncesti, nepot  
de-al lui Rizu, ginerele lui  
Tănase Burricea) 
Beţivaru (Iosif) 
Bică (Trandafir Stanciu) 
Bicu Cojocaru (al lui Brebeanu) 
 Biju (Ion Enache) 

Bâcâcânză (Mitică  
al lui Brebeanu) 
Boarna (soră cu Bau) 
Bocioacă (Ştefan Bocioacă) 
Bordei (Ion Mirea ) 
Brebeanu  
Bombonaru (Vasile Pandele)  
Burducea ,  
Buricea ,  
Buzău – Buzău (Costică 
Dumitru) 
Caravan,  
Cazan 
Căţoi (ginerele lui Ghiţă  
Coman, în Stăncesti) 
Cârciumăriţa ,  
Celu (Gheorghe I Mirică) 
Cerbu (Ion Gh.Pană)  
Chiau (langă Dali) 
Chioibaşu (Marin Preda)  
 

Chifloaica (Iona Preda,  sotia 
fratelui lui Şerban Enache – tatal 
lui Tilică) 
Cioaică (Neculai Stan, 
frate cu Ion Stan)  
Ciucea, Vasile  
Ciulai, (Neculai Ionescu   
al lui Bender)  
Coadă (Ilie Zaharia) 
Coajă (Ion, de la  
stăncesti, ginerele lui Gh Ţiţei) 
Cocoşatu (fiul lui Ştefan Ciopec)  
Cojocaru (Mitu Stănilă),  
Cosoroabă (Ion R. Ion) 
Onu  
Ciurlina (Florica Ciobanu,  
a lui Cosoroaba) 
Ciungu, 
Covrig, ion 
Creţu, (Codin, din Scurteşti) 
Cruceanu, (fiul lui  
Codică Ţiţei) 
Culea, (Costea Lalu) 
Culi, (Neculai al lui Barosu) 

 Gigioiu, (tatal lui  
C-tin Ungureanu) 
Gita, (baiatul lui Rotacu, 
 lângă popa Ghencea) 
Gondi, (fiul Dumitrei a lui  C. 
Puşcoi) 
Grivon, (Ion Preda) 
Guran  (Ion Zaharia) 
Jianu, (Neculai al lui  
Preda Mirică) 
Lăudatu, 
Socarel, 
Mâzgă , (venit de la  
munte, căsătorit cu  
sora lui Radu Găjgău) 
Melcu, (Ion Baroian, tatăl lui 
 Sanda Baroian) 
Minciună, 
Mionici, (Ion Bratosin) 
Mitache 
Miţoaica (Miţa a Vetei  
lui Ion Lalu) 
Mişculanţă 
Moţatu (Gheorghe Cazan) 
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Dănănău,(Gheorghe,  
frate cu Cruceanu) 
Doli, (Glineschi Rudolf) 
Droghiu, 
Filicaru, (Minoiu) 
Frizu (Gheorghe Săftoiu) 
Găjgău (frate cu  
Dumitra lui Mâzgă) 
Gârlion, (Ion Preda) 
Geambaşu,(Vasile Dragomir,  
venit de la Vadu Paşi,  
a ţinut pe fata Hăntroaicei,  
fosta sotia a lui Nicolau) 
Gecu, 
Gegeu (Gheorghe Alexe) 
Ghioc, (Ion Florea) 
Ghiţică, (Ghiţă Filipoiu) 
 

Munteanu (Ion Stan) 
Nghijai (Mihai Filipoiu) 
Noana 
Ocheşel 
Olica 
Oriţa (a lui Zangopu) 
Panduru (Radu ) 
Păpuşa (Elisabeta Preda Popp) 
Pleaşcă (Ion Enache) 
Precautu (Bratosin Neculai) 
Podaru  (Stanciu) 
Potcovaru, (Toma)   
Purcică , (Ion) 
Puşcoi (familiile Toma  
şi Dumitru) 
Rotacu, (Enache Preda)  
Rusu, (al lui Ion Pană) 
Sanitaru (Neculai Iordache) 

Rotacu, (Enache Preda)  
Rusu, (al lui Ion Pană) 
Sanitaru (Neculai Iordache) 
Silae, (Vasile al lui Chiriţă Rădoi 
, sau Stoian)  
Simigeana, (mama lui Biju ) 
Şefu, (Ion Pandele ) 
Şişu, (băiatul Luxei lui 
Manolache Pandele, numit Ion 
Pandele)  
Socarel, (Ion, frate cu Miţa 
Macovei) 
Spirache, (Chirită Albu) 
Spirtosu, (Petre Bârsan) 
Şoriga, insurat cu Florica lui 
Doli) 
Ştoleap (Ioan Nicolau) 
Struţu, (Gheorghe Bentaru)  
Tileaua, al lui Ion Ghiţă 
Tilă, (al lui Barosu 
 - Gheorghe Stanciu) 
Tileaua, (al lui Ion Ghiţă) 
Tilică, (Zamfir Enache) 
Târu, (Vasile I. Pană) 

Tremurici (Tănase Mirică) 
Trenu,(Gheorghe 
Ungureanu) 
Tulă, (Radu Popa ) 
Ţepoiu, (Neculai Ungureanu) 
Unguroaica, (fata lui Ion 
Dedu, soră cu Neculai Dedu) 
Urleanu, (Costică- frizer, 
însurat cu sora lui Moţatu) 
Ventroaica, (soacra lui 
 Geambaşu) 
Viu, (Gheorghe Gh. Pană) 
Zangopu, ( insurat cu fata lui 
Radu Buricea) 
Zainea, (Gheorghe Cazan) 
Zdranciu 
Ze Radu, (Ion Radu, baiatul 
 lui Dragomir Zamfir), 
Struţu, Gheorghe Bentaru 
Tăbăcaru, 
Tătaru, Radu Florea 
Terteseu, Alecxe ctin 
Tănăşică (Albu Tănase) 

 
Mi-am permis să compun câteva eseuri, din care să poată fi 

reţinută vorbirea dialectală a satului, cam până prin anul 1960, şi 
pe care le prezint mai jos: 
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Dâmbroca, satul n’eu drag 
  

Dâmbroca, satul n’eu drag,  
Mă întorc la tini-n prag,  
Să-i mai văz pă bunii n’ei,  
Cî i-am lăsat singurei,  
Dar s-au stins hisili n’eli, 
 
Buni-s oali şî ulceli.  
Bunicuţul mă ţinea  
Pă genunchi şî în’i cânta.  
Dâmbroca vei hi mereu  
Floarea sufletului n’eu, 

Vei hi rouă şî lun’ină  
Şi-a bunicului grădină 
Di la tini-n Tăbărăşti, 
Valea-i plinî di poveşti,  
Şî îţi scaldă dorul tău  
 
Apa râului Buzău.  
Bunicul şî cu măicuţa 
M-au învăţat a cânta  
Am sorghit cânticul lor  
Sî-ţi cânt satule di dor. 

 
Dor di sat 

 
Foaie verdi-a bobului, 
Dâmbroca mea ce-n’i mai spui?  
C-am plecat di mult de-acasă,  
Şî dorul tare m-apasă. 
 
Spune-n’i  cî îţi este ghini,  
Şi cî-ţi este dor di n’ini, 
Cî şi azi sătenii tăi 
Joacă hora la Bordei! 
 
Spune-nghi când sî coace hia,  
De-ţi mai cântî ciocârlia,  
Şî di ţi-ai hixat antena 
S-auzi cum cântî Atena? 

Doamne, fă-mă rândunea,  
Sî zbor pă uliţa mea,  
Sî plutesc pă sat în zbor 
Cu sufletul plin di dor. 
 
Cî am doar un sat pă lumi,  
Care n’i-a dat grai şî numi,  
N'i-a dat creştere aleasă 
Şî în el mă simț acasă. 
 
Satule-ţi urez di ghini, 
Sî-nfloreşti mereu în lumi 
Şî cât voi hi pă pământ 
Cu dragoste am sî-ţi cânt! 

 
Refren 
Dâmbroca vei hi mereu  
Floarea sufletului n’eu. 

 
 „Neamul este o comunitate de sânge, tradiţii, spaţiu şi 
destin... Individul este încadrat în familie şi neam prin sânge, 
tradiţie şi destin. Aceste legături nu le poate rupe nimeni decât 
rupând legile firești.” citat clasic din Iuliu Moldovan 
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Costicâ          

Bădiţa e bun băiat,  Costicî, Costicî, 
Cum sî scoală-i şî plecat, Costicî, Costicî, 
La arat şâ semănat, Costicî, Costicî, 
Dar să-ntoarce seara beat, Costicî, Costicî. 
 
Mă Costicî nu mai bea, Costicî, Costicî, 
Cî te-o râde rău lumea, Costicî, Costicî, 
Şî ţi-o pune-un nume nou, Costicî, Costicî: 
„Costicî - Buzău, Buzău”, Costicî, Costicî! 
 
Costicî-a luat o roabă, Costicî, Costicî, 
Şî-a plecat la Cosoroabă, Costicî, Costicî, 
Când s-a ’ntors am observat, Costicî, Costicî, 
Cî şî roaba s-a ’mbătat, Costicî, Costicî. 
 
Costicî-al  n’eu m-a certat, Costicî, Costicî, 
Supărat cî m-a luat, Costicî, Costicî, 
Oaia de-i era fimeie, Costicî, Costicî, 
L-ar hi înghiat sî beie, Costicî, Costicî. 
 
A rămas doar di povesti, Costicî, Costicî, 
Cî Costicî nu mai este, Costicî, Costicî, 
Pentru el nu-i niciun bai, Costicî, Costicî, 
Să găseşti hin  şî-n rai, Costicî, Costicî. 
 

 Subdialectul muntean grupează graiurile sudice și sud-estice 
ale dialectului dacoromân, fiind vorbit în Oltenia, Muntenia, 
Dobrogea, sudul Transilvaniei (mai ales în Țara Făgărașului/Oltului, 
Țara Bârselor și Țara Momârlanilor/ Valea Jiului), Cadrilater 
(Dobrogea de Sud), Timocul bulgăresc și alte localități din dreapta 
Dunării. 
 Graiurile aparținătoare acestui subdialect sunt cel oltenesc 
și cel muntenesc tipic, care a constituit baza construirii limbii 
literare. Interesant este faptul că și în Dobrogea s-a vorbit un grai 
aparte, dobrogean sau dician, absorbit însă aproape în totalitate 
de cel muntenesc tipic și de limba literară. 
 
  „Cel dintâi lucru la care aspiră un curent nou, ce luptă 
împotriva tradiţiei, este de a-şi crea o tradiţie.” citat 
celebru din Lucian Blaga 
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D. FOLCLORUL LITERAR. 
 
  În folclorul literar se cuvine să cuprindem creaţia lirică şi în 
proză (lirica pastorală, de cătănie, balade, doine, cântecele iubirii), 
poezia obiceiurilor din ciclul vieţii (naștere, botez, căsătorie, 
moarte) şi din ciclul calendaristic (Crăciun, Paşti, Sânziene). 
Recunoaștem că nu am reuşit a intra în toate cotloanele folclorului 
literar şi avem o prezentare cam deviată, dar o respectăm ca pe o 
preocupare. S-au dus pe apa sâmbetei multe cântece de jale care 
au îndreptățit pe înaintașii noştri să şi le exprime în acele 
momente, la despărțirea  de cei dragi, prin plecarea la oaste şi la 
războaie. 
 
Cântece din vremea copilăriei 
  (Auzite de Mircea Iordache) 
  Copiii şi tineretul, prin anii 1940 -1960,  îşi exprimau amarul 
şi dorul prin multe cântece împrumutate din folclorul naţional.  

De la cântăreții acelor vremuri, îmi răsună şi azi în suflet 
trilurile de ciocârlie ale Floarei lui Călinescu, care putea deveni 
mare artistă şi, Neculai Iordache a vrut s-o ajute a merge la şcoli 
de muzică, dar nu a fost lăsată de părinţi şi a ajuns cântăreață la 
nunţi. Frumos cântau şi Ionel Toma (Puşcoi), Vasile (Ţâru) Pană şi 
Gigi Ciobanu (al lui Neculai Breazu). 
  Peste toţi s-a ridicat, ca valoare artistică, Atena Bratosin 
Stoian, care a devenit cunoscută în judeţ şi la televiziune şi care 
are o bogată experienţă de participare la concursuri şi spectacole. 
A obţinut premiul I la a X-a ediție a Festivalului „Toamna Culturii 
Buzoiene”, recunoașterea valorii de către Asociaţia Naţională a 
Militarilor în Rezervă şi Retragere. Trebuie amintit şi de faptul că, 
pe când avea 20 ani a cântat pentru familia Ceaușescu la o întâlnire 
cu oaspeți polonezi, ceea ce nu i se putea accepta oricui, ci unor 
valori apreciate. 
Poate că erau multe cântece, care se înscriau în diferite cicluri, dar 
din ele ne amintim de câteva, pe care le numim mai jos. 
Pentru nuntă:* Nuneasca,* Hora miresei 
Pentru plecarea la armată: * Trenule, maşină mică,* Eu mă duc 
mândro, mă duc, 
De dragoste: * M-a trimis mama la vie,* De la primărie- 
n sus, * Zărzărea, zărzărea, * Aseară ţi-am luat cercei, * Sanie cu 
zurgălăi, * Ionel, Ionelule,* Leano pentru tine, * Neghiniță neagră. 
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E. FOLCLOR MUZICAL ŞI COREGRAFIC 
 

1.- CÂNTECELE 
 
 Poporul român a trecut prin multe încercări grele: cu 
năvălirile cotropitorilor, lupte aprige pentru păstrarea bunurilor și 
identității naționale; cu foamete și molime necruțătoare, dar și-a 
păstrat cu strășnicie credința, tradițiile și obiceiurile strămoșești. 
Pe lângă acestea a știut mereu a-și manifesta prin doine, balade, 
cântece de dragoste, amarul vieții și visurile de iubire de țară, de 
neam, de cei dragi. A știut mereu să facă haz de necaz. 
Cântecele – au exprimat durerea şi amarul, dar şi bucuria, vitejia, 
dorurile, speranţa…   
 Baladele, cântecele bătrâneşti, muzica populară erau 
prezente în serile de toamnă la clăcile de curăţat porumbul de foi, 
la şezătorile din nopţile lungi de iarnă, dar şi cu alte prilejuri. Se 
mai cântă încă unele creaţii populare: „Şi-am zis verde şi-o 
mușcată”, „Ionel, Ionelule”, „Ionel cu păr frezat”, „Foaie verde ca 
lipanul”, Măi Gheorghe, măi”, şi  altele. 
  Prezint mai jos câteva cântece de acest fel: 
 

Dorul de mamă 
 

(1) 
Copilul meu, odorul meu,  
Tu pleci în țări streine, 
Te duci, mă părăsești, 
Vezi și nu uita 
De biata mama ta, 
Gândește-te la ea! 
(2) 
Te duci departe-n zări,  
Peste țări și mări,  
Vezi, te rog, 
Din când în când, 
Scrie-i mamei câte-un rând 
Și, nu uita pe biata mama ta, 
Gândește-te la ea! 

(3) 
El a plecat și în curând,  
Ajuns la a lui țintă, 
În grabă s-a și însurat 
Și, iute a uitat 
De mama lui că moare, 
 (4) 
Trecu un an, nevasta lui,  
O fire depravată,  
Într-o bună zi, 
Cu altul, ea fugi, 
Luându-i starea toată 
 

 (5) 
Atunci el, disperat,  
Acasă  a plecat,  
Crezând  că va putea,  
Pe lângă mama sa, 

(7) 
Atunci el a căzut, 
Cu fața la pământ, 
Plângând, smulgându-și 
 părul. 
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S-aibă vreo mângâiere. 
Pe drum, însă, parcă-i șoptea, 
La ureche, cineva: 
-Ce-ai făcut de-ai amărât  
Pe biata mama ta? 
(6) 
Când a ajuns în satul lui, 
Găsi la a lui poartă, 
Vreo câțiva vecini  
Care lui i-au spus 
Că ...„mama ta e moartă”  
 

O! Vai ce am făcut? 
Pe mama am omorât, 
Lăsând să-mi ducă dorul. 
(8) 
Copii, oricât ați fi de 
depărtați, 
Pe-a voastră mamă n-o 
uitați, 
Căci nu-i nimic mai scump, 
Pe-acest pământ, ca mama! 

Cântec despre cătănie 
 

(1) 
-Verde și-o sipică,  
dragă Ionică, 
Mie, zău mi-e frică,  
C-oi  sta singurică! 
Că timpul n-a trecut 
Și ordin a venit, 
Ordin de plecare,  
De călătorit! 
(2) 
-De unde vii, tu, oare, 
Mândre căpitane? 
Vin din bătălie, 
Din Munții Balcani. 
Dar nu știi, tu, oare, 
Mândre căpitane, 
De-un sergent ce poartă 
Numele de Dan?  

(3) 
-Ba îl știu, fetițo, 
Cu el am servit 
Și-n câmpul de luptă 
Cu cinste-a murit. 
Scumpă copiliță, 
Mult neprețuită, 
De ce-ntrebi, tu, oare, 
De sergentul Dan? 
(4) 
- Sunt a lui soție, 
Mândre căpitane, 
Și nu-i știu de soartă 
Mai bine de-un an. 

 
 (5) 
-Scumpă copiliță, 
Mult neprețuită, 
Fii a mea mireasă,  
Fii căpităneasă, 
Și-n puține zile, 
Chiar, împărăteasă! 
(6) 
- Dac-aș fi să fiu 
Altuia mireasă, 

(7) 
Cu haina cernie, 
Cu potcap pe cap, 
Sfintei mânăstiri  
Voi servi cu drag. 
(8) 
-Tânără fetiță,  
mult neprețuită, 
Acel cel sergent ce poartă 
Numele de Dan 



CAPIT. IX – TRADIȚII ȘI OBICEIURI                                   621 
 

Nu vreau să mai fiu. 
Dacă de primul june 
Parte n-am avut, 
Eu la mânăstire  
Vreau  ca să mă duc. 
 

Poartă astăzi  
grad de căpitan. 
Dacă tu ești Dan,  
Scumpul meu bărbat, 
Numele tău, \ Dan, 
Fie lăudat! 
 

2.- JOCURILE 
 
a.- JOCURI PETRU COPII:  
 
Ţăranul e pe câmp 
O horă mare cu băieţi şi fete. Un băiat intra în mijloc, alegea o fată 
şi se cânta: 

Ţăranul e pe câmp (bis), 
Ura, drăguța mea, 
Ţăranul e pe câmp! 
Ţăranul o nevastă  (bis), 
Ura, drăguţa mea,  
Ţăranul o nevastă!  
Nevasta un copil (bis), 
Ura, drăguţa mea,  
Nevasta un copil! 
Copilul, o dădacă (bis), 
Ura, drăguţa mea, 
Copilul, o dădacă! 

 
Apoi, fata rămânea la mijloc şi alegea un băiat şi aşa mai departe. 
 
Batista-mparfumată 
  Horă mare, un băiat lua o batistă şi dădea roată prin spatele 
horei. Lăsa batista în dreptul unei fete şi mergea în continuare. 
Când ajungea din nou la spatele fetei, dacă fata nu observa batista, 
băiatul lua batist şi o punea la altă fată, până ce fata respectivă 
observa batista şi o prelua. fata o punea la un băiat ş.a.m.d. 

Batista-mparfumată, 
E pusă la o fată,  
Cine are să i-o dea, 
S-o sărute-o dată! 
Joacă, joacă, joacă fetiţă, 
Că ești frumoasă ca o garofiță 
Şi jocul nostru este format 
Dintr-o fată şi un băiat! 
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Joacă, joacă, joacă băiete, 
Că ești frumos ca un castravete 
Şi jocul nostru este format 
Dintr-o fată şi un băiat! 

 
b.- JOCURILE TINERETULUI 
 
* Jocuri în formă de cerc, în care sunt cuprinse horele, 
* Jocuri în linie dreaptă ori semicerc (sârba, brâul, brâulețul), 
* Jocuri de două persoane (învârtita, valsul, tangoul), care nu erau 
cunoscute până prin anul 1950.  
Hora satului se organiza la intersecții de ulițe: hora la Neculai 
Coadă şi  mai târziu, hora la Bordei (după numele sătenilor lângă 
care se organiza hora). 
  Orhestra la vremea aceea era compusă din doi lăutari, 
o vioară şi un țambal sau un acordeon. 
 „La Săgeata și la Găvănești în fiecare zi de Paște se organiza 
horă, locul fiind ales în fața căminului cultural ori în incinta unei 
cârciumi. 
 Flăcăii plăteau lăutarii, dându-le bani, iar fetele le ofereau 
mălai și ouă. 
 Înainte vreme, primul joc cu care se începea era „Hora 
dreaptă”, după care urmau: „Hora în două părți”, „Floricica”, 
„Ovreicuța”, „Brâul”, „Brâul femeiesc”, „Țigăneasca”, „Birul greu”, 
„Mușamaua”, „Jianul, Lăzeasca, Sârba popii, Hora Siliatrei, Sârba 
sârbilor, Șchioapa, Bulgăreasca, Tremurata, Hora Unirii, etc. 
 Orchestra, la vremea aceea, era compusă numai din doi 
lăutari, o vioară și o cobză sau țambal (n.a.) 
 După al Doilea Război Mondial, au început jocurile   de câte 
doi: valsuri și tangouri, dar se păstru și cele vechi: hore și sârbe. 
Hora era cântată de mai mulți lăutari și era organizată între Paște 
și Rusalii. După ce se termina hora, fetele mergeau acasă, iar flăcăii 
mai jucau o sârbă, dar cu un ritm mai repezit.” (din „În căutarea 
unei noi șanse - Săgeata”, de Victor Andreica și Florentin-Stelian 
Albu) 
 
Hora la Săgeata 
 
  Hora se ținea atât la Văleni, cât și la Suseni, în capul unei 
ulițe. Erau compuse, în general, din 50-60 de persoane, 
acompaniate de o vioară, un țambal și rareori un acordeon 
(mânuite de către localnici). Horele țineau până la înserare, în 
funcție de vreme, având loc o dată pe săptămână sau la orice 
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sărbătoare. Preferate erau sârbele, horele și brâul. După lăsarea 
serii, horele continuau de obicei cu chermeze până la miezul nopții, 
de regulă în curtea școlii. La sărbătorile mai însemnate, tot în 
școală, se țineau balurile, în două săli cu paravan, dintre care una 
avea și scenă pentru serbări. Participau cu această ocazie și unele 
rude ale fetelor, de teamă ca acestea să nu fie furate de către flăcăii 
din alte sate ale comunei sau mai îndepărtate. 
  „Spuneam ceva mai sus că în acele şezători, tinerii învăţau 
să danseze, să cânte, sau pur şi simplu învăţau colindele satului. 
Primăvara, ei se duceau la horă. Exista obiceiul numit „prinsul în 
horă”. Astfel, tinerele fete de 15 ani se prindeau, la Paşti, în horă. 
La fel şi băieţii. Aceasta însemna că ei,  în fiecare duminică sau 
sărbătoare, mergeau la hora din sat şi petreceau până seara. În 
horă mai dansau şi cuplurile tinere. Hora se organiza, de regulă, 
pe lângă cârciuma din sat;  

Muzica era asigurată de unul dintre tineri, sau un bărbat mai 
matur, care cânta la fluier sau la vioară, iar, mai târziu a apărut 
acordeonul şi oameni specializaţi în cântat, lăutarii.; 

La horă veneau fetele şi băieţii, pâlcuri, pâlcuri, după 
prietenii. Fetele, de aceeași vârstă, legau prietenii pe viaţă. Ele  se 
numeau surate, iar băieţii la fel, ei se făceau fraţi de cruce.;  

Locul pe care tinerii îl ocupau în horă era prestabilit după 
starea socială, adică după avere. Astfel, băieţii se prindeau în horă 
lângă fetele pe care intenţionau să le ceară de soţii, după ce se vor 
fi văzut şi cunoscut un timp mai îndelungat. O fată putea să joace 
mai mult sau mai puţin în horă, Fetele se căsătoreau cam în 2 ani 
de la prinsul în horă, cam pe la 17-18 ani. Cele care treceau de 
această vârstă erau considerate fete  bătrâne.” (Din amintirile d-
nei Constanța Albu”) 
 
Din amintirile unor trăitori în satul Dâmbroca 
  „Pentru mine, hora era evenimentul cel mai așteptat al 
săptămânii. Se organiza în acelaşi loc, chiar în intersecția din 
mijlocul satului, pe al cărei colț noi aveam casa. Copil fiind, stăteam 
agățat pe gard, toată după amiaza de duminica şi priveam la horă. 
Ca muzicanți erau: un viorist, un acordeonist şi un țambalagiu. Nu-
mi amintesc numele lor. Eram la curent cu noutăţile satului, căci la 
radio „şanţ” veștile circulau iute. 
 La câte un joc mai îndrăcit se ridica un nor de praf care se 
depunea, liniștit, pe straie şi pe fețele transpirate. Când lăutarii 
luau pauze, priveam cu admirație la tinerii satului, veniţi acasă de 
pe la şcoli sau facultăți, cum se plimbau prin colbul uliței, angajaţi 
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în discuții, mai mult sau mai puţin aprinse.” (Dr. Constantin 
Zaharia)           .                                                                            
  „Flăcăii angajau lăutarii să cânte. Plăteau fiecare câte o 
sumă, funcţie de contract. Plăteau şi fetele. Pentru angajare 
mergeau: Constantin Cazan, Zainea, Subsemnatul, Valeri Baroian. 
Muzicanții erau: Titi Ţiganul, la Vioară şi Neagu lui Codin Ciopec, la 
acordeon. 

Se organizau şi alte petreceri: Serată – tot afară, la lampă, 
Hora pe vale, se ţinea în vale, lângă gârlă; Baluri, la şcoală. – 
Veneau şi băieţi din alte sate şi uneori erau bătăi pentru 
fete.”(Dumitru Catrinoiu) 
   „Hora : se ţinea la intersecțiile de ulițe. Într-o perioadă se 
ţinea la colțul de lângă Neculai Zaharia (Coadă) şi mai apoi s-a 
mutat la colțul de la Ion Mirea ( Bordei). Animatorii principali ai 
horelor, în vremea mea, erau: Ion Enache (al lui Pleașcă), Enache 
Dedu, Neculai Stoian, Gheorghe Oprea (al lui Petrache), Jenica 
Bratosin, Mița Săftoiu, Stanca Dedu, Neculai Stanciu (Culi, al lui 
Barosu). 
  Baluri şi serate: se ţineau la Căminul improvizat în fosta 
cârciumă a lui Neculai Tănase şi la şcoală. La şcoală se mai dădeau 
şi filme, care erau fragmentate în episoade înregistrate pe role.  
Iluminarea la cămin şi la şcoală se făcea cu lămpi de petrol şi 
treptat s-a trecut la petromax.” (Enache Dedu) 

 „Principalele distracții le constituiau horele, se organizau 
săptămânal la colțul de lângă Bordei. Muzicanții erau locali - familia 
Ciopec: Neagu Ciopec, Dumitru Ciopec,  Nicu al lui Titi Ciopec. La 
marile sărbători se organizau baluri, în localul şcolii”   
                                (Prof. Constantin Enuş.)  

„Când aveam 15 ani, am învăţat să joc, cu nenea Titi, un 
nepot al mamei. Cânta, la acordeon, Neagu lui Codin Ţiganu. 
Bunicul trăgea să moară. M-au trimis de-acasă, să nu-i văd 
suferința bunicului, dar nu şi-a dat sfârşitul până nu m-a mai văzut 
o dată. Amintindu-mi de acele vremuri, am compus cântecul „Hora 
la Bordei” (Atena Bratosin Stoian) 
  „Hora de la Neculai Coadă, când veneau lăutarii: Ştefan 
Ciopec, la vioară şi Mitu Ciopec, la țambal. Se jucau hore şi sârbe. 
Se juca „Cazacul” cu pleznitul picioarelor în părți. Dintre flăcăi, cei 
mai jucăuși erau: Costică Baroian, Tudorel Geambașu, Sandu 
Săftoiu, Valeri Pană. Pe margine, priveau părinţii şi se puneau 
bazele căsătoriilor.” (Sandu Săftoiu) 

„Hora, era prilej de mare distracţie şi de cunoașterea între 
flăcăi şi fete în vederea formării cuplurilor de viaţă. 
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Pe timpul cât eram flăcău, hora se ţinea la Şuşa (şosea), lângă 
Mihai Pandele. Veneau flăcăi şi din satele vecine, mai ales din 
Stănceşti, care spuneau că merg la horă la capitală. 
Muzicanții au fost: Dumitru Bocioacă, – la cobză, Ştefan Ciopec, - 
la vioară, Mitu Ciopec, - la țambal, Neagu lui Codin Ciopec, - la 
acordeon. De obicei cântau câte doi muzicanți, dar Neagu Ciopec, 
cânta de unul singur. Dintre flăcăii care ţineau hora, menţionez: 
Ion Ionescu, Toader Preda (al lui Burlacu), Ştefan Zamfir.” (Stan 
Bârsan) 
 „Hora se ţinea la intersecții de drumuri (la Mihai Pandele, la 
Neculai Coadă, la Bordei). Muzicanții erau: Bocioacă, Ştefan 
Ciopec, Mitu Ciopec, Titi (ginerele lui Bocioacă), Neagu lui Codin 
Ciopec. Se dădeau şi serate, la şcoală.” (Măndița Saris.) 
 „Eu cunosc o horă şi mai frumoasă, hora în care să se ţină 
de mână toţi pământenii, şi ortodocși, şi catolici, şi armeni, şi fără 
a se uita la deosebirea religiilor, pe care le poate judeca numai 
Dumnezeu, toţi legaţi prin aceleaşi drepturi şi îndatoriri, prin 
acelaşi interes, prin aceeaşi dragoste faţă de ţară, să joace hora 
României unite şi autonome.” citat clasic din Mihail Kogălniceanu 

 
F. CICLUL VIEŢII 

 
1.- NAŞTEREA 

   
Până pe la mijlocul veacului 20, nu prea erau moașe 

calificate, ci empirice, provenite dintre femeile bătrâne, cu multă 
experienţă de viaţă; 

Printre obiceiurile legate de naştere şi creşterea copiilor, 
menționăm:  
  „În satul copilăriei mele, din moși strămoși, se petrecea 
astfel: O femeie matură, cu experiență, numită moașă, asista 
fericitul eveniment.  Când venea sorocul nașterii, cu începerea 
durerilor facerii, se declanșa nașterea, aceasta sosea acasă la 
familia respectivă și ajuta la nașterea copilului. Cineva din familie, 
de regulă mama sau soacra candidatei, avea pregătit un  vas mare 
cu apă fiartă și prosoape, sau cârpe curate, putea fin pânză de 
bumbac,  pânză pe care toate femeile din sat o țeseau. Undeva, în 
casă era așezată o masă cu bucate dintre cele mai alese, prăjituri, 
plăcinte, fripturi și alte bucate, o sticlă cu băutură. Se considera că 
astfel se îmbunează ursitoarele. Astăzi, ursitoarele apar la botez și 
sunt niște fete frumoase costumate ,de regulă în zâne. 
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     Moașa, femeia ce asista nașterea, avea grijă să facă igiena atât 
a nou născutului cât și a lăuzei, așa cum se numește femeia ce 
naște. Ea este lăuză timp de șase săptămâni, atât cât tine perioada 
de curățire a organismului după naștere. Desigur,  prima grijă era 
să lege buricul copilului cu un instrument sterilizat, de regulă 
foarfecă, fiartă îndelung într-un vas cu apă, spre a fi sterilizată. 
     Existau niște reguli stricte de aplicat după naștere. Nou 
născutul nu trebuia să fie vizitat decât de persoane „curate”, adică 
era nevoie ca în preziua vizitei persoana să se abțină de a întreține 
relații cu soțul. In caz contrar copilul avea să facă bube. Mama 
lăuzei mergea din primele zile la preot cu o sticlă de apă, pe care 
preotul o slujea și apoi îi punea în gura sticlei un fir de busuioc. 
Operațiunea se numea Curățit. Cu această apă, care devenea astfel 
agheasmă, lăuza-și spăla fața, cât și fața copilului. Era frecventă 
întrebarea: - i-a făcut de curățenie? 
     Se spunea că până la botez copilul nu se deoache, după această 
dată i se lega copilului la mână un firicel de lână roșie spre a-l feri 
de deochi. 
     După naștere lăuza fiind încă slăbită, exista obiceiul de a primi 
vizite, atât pentru a se vizita nou născutul, cât și pentru  a i se face 
un mic cadou, atât mamei cât și nou născutului.  
I se dăruia un costumaș,  un scutecel sau orice altceva. Mamei i se 
duceau merinde, neapărat o sticlă de țuică spre a prinde putere, 
friptură și tot ce considera vizitatorul că i-ar servi la întremare, dar, 
mai ales, să o ajute să capete lapte. Fiecare vizitator care venea în 
vizită trebuia să lase un fir din îmbrăcămintea sa, din fular sau din 
altceva ce putea fi destrămat un pic, pentru ca micuțul să aibă 
somn. Chiar așa se numea „lăsatul de somn”. Se știe că în primele 
zile copilul se scoală mai des sau are, ceea ce am aflat mai târziu 
colici, adică dureri abdominale.      
     De multe ori, nașterile se declanșau accidental și aveau loc în 
altă parte decât acasă. Se asigura un prim ajutor de urgență, 
neapărat tăiatul și legatul buricului, apoi cei doi, mamă și copil erau 
transportați urgent la domiciliu, unde se făcea o igienizare mai 
atentă.” (Din amintirile d-nei prof. Constanța Albu – Săgeata) 
 
 „Naşterea. – Orice femeie ajuta, chiar şi la câmp. 
   Acasă – se făcea un cuibar cu paie pe jos, şi se chiuia până 
năștea. După aia se spăla cu apă caldă, se lega buricul, se spăla 
copilul şi femeia care năștea. Mergeau la preot cu sticla cu apă şi 
busuioc, pus în gura sticlei. Vine preotul şi slujește (sfeștania). 
Botezul vine după aprecierea fiecăruia. Dacă apare bolnav, îl 
botează mai repede.” (Smaranda Sares) 
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  „Moașele empirice ale anilor '50, au fost: tușa Stanca 
Pârloaica, tușa Marița Dârstaru şi tușa Voica  a lui Radu Buricea” 
(Enache Dedu) 

2.- BOTEZUL 
* De regulă, pruncii se botezau în termen de cel mult o lună 

de la naştere, într-o duminică sau altă sărbătoare; 
* După botez, naşii, moașa, rudele şi vecinii invitaţi de 

părinţi, făceau petrecerea numită cumetrie, fiecare participant 
oferind, la sfârşitul mesei, daruri pentru „prichindel”: bani, oi, vite 
etc. Apoi se făcea scăldatul copilului, când toţi ce prezenţi aruncau 
monede metalice în scaldă; 

* După 40  zile de la naştere, mama merge cu pruncul la 
biserică, pentru a-l dărui credinței, aşa cum a procedat şi Maica 
Domnului. Câteva zile pruncul doarme lângă mamă, apoi este 
mutat în leagăn sau albie, în care, de obicei, este legănat şi i se 
„îngână” cântece de leagăn.” (din „În căutarea unei noi șanse‟ 
Săgeata,)  

„La 2-3 săptămâni de la naştere, copilul era creștinat. 
Înainte de a se pleca la biserică, naşa aducea daruri pruncului, care 
era aşezat jos, spre a fi ridicat apoi de către nașă. Pe locul unde a 
stat copilul se puneau 3-4 poli, pe care-i lua moaşa. Uneori înainte 
de a se pleca la biserică, invitații se cinsteau cu câte un pahar cu 
vin. După botez se aşezau cu toţii la masă. Seara se făcea scăldatul 
pruncului, în baia căruia se puneau flori şi buruieni mirositoare, 
naşa îl ungea cu untdelemn şi apoi îl îmbăia. Era îmbrăcat cu haine 
aduse de nașă, după ce se puneau bani în vasul în care a fost 
îmbăiat, tot pentru moaşă, fiecare invitat punând bani în vasul 
respectiv. La masă, fiecare dăruia câte ceva pentru  prunc, mai 
întâi naşa şi apoi fiecare, după buzunarul lui. Spre seară, femeile 
mergeau la o cârciumă, unde se bea în sănătatea pruncului, de cele 
mai multe ori până dimineaţa.(Extras, din ”Un spaţiu în competiţie 
cu timpul – Vadu Paşii”) 
  „De regulă botezul se făcea la 40 de zile, după ce în prealabil 
lăuzei i se făcea o slujbă tot de curățire ,deoarece se considera că 
este impură. Mai existau și excepții, în sensul că unii nou născuți 
veneau pe lume prea mici, sau bolnavi, iar aceștia trebuiau botezați 
de urgență. Uneori nou născutul era atât de firav încât nu putea fi 
nici măcar transportat la biserică. Atunci se cumpăra un obiect nou 
de îmbăiere și copilul era botezat de către preot la domiciliu. 
     Dacă pruncul era sănătos, botezul se făcea așa cum am mai 
spus, după 40 de zile. Copilul era dus la biserică și creștinat de 
către preot. El era primit în brațe de la preot de către Nănaș, dacă 
era băiat și de către Nânașă dacă era fetiță. De regulă nou născuții 
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primeau nume din familia celui care îi boteza, La botez se 
împodobea, frumos, o lumânare mai mare, pentru ca botezul să fie 
luminat. Lumânarea era împodobită cu o fundă mare, roșie sau 
albastră, după cum copilul era băiat sau fată. Mai târziu a apărut 
pe lângă funda respectivă și un buchet de flori. 
     La botez, Nănașa mergea cu hăinuțe pentru copil și, după ce-l 
îmbrăca în hainele nou cumpărate de ea, plecau spre biserică. 
După botez copilul era îmbrăcat în alte hăinuțe. 
     Creștinarea fiind făcută alaiul acesta împreună cu alți invitați se 
deplasau spre casa familiei nou născutului, unde se dădea o 
petrecere. Petrecerea se numea Cumătrie. Aici se ofereau 
invitaților bucate alese și se petrecea sănătos. Către seară, avea 
loc scăldatul pruncului, adică, nănașa își îmbăia finuțul. Cădița de 
baie era, astfel, garnisită. În apa din cadă se punea o legăturică de 
fulgi, pentru ca nou născutul să fie ager și să priceapă repede, să 
fie ușor la dans; o picătură de miere,  să fie dulce la sărutat și 
plăcut de lume în societate; o legăturică, ce conținea cereale, să 
fie bogat și, bancnote de metal spre a fi bogat. Astăzi pe lângă 
toate acestea se adaugă și bijuterii. După ce era din nou îmbrăcat 
de către nănașă, femeile care asistau la această operațiune, care 
se numea scăldat, ofereau mici sume de bani celui nou botezat, 
care i se puneau pe piept. 
     După îmbăiere, care purta numele de Scăldat, petrecerea 
continua, întrucât, se știe că. după baie copiii dorm. Către sfârșitul 
petrecerii familiile participante ofereau micuțului din nou sume de 
bani, după care fiecare pleca pe la ale sale.  
În zilele noastre,  în petrecerea de botez există și un moment  al 
ursitoarelor. Cu această ocazie nănașii și părinții, purtând copilul în 
brațe și acele domnișoare, frumos costumate, îi fac  proaspătului 
creștinat urări.” (Din relatările d-nei prof. Constanța Albu – 
Săgeata) 

„Venirea  pe lume a fiecărui om nu este întâmplătoare. Totul 
este „programat” de Dumnezeu. În ce familie să te naști, ce fraţi 
şi surori să ai, în ce localitate să vezi lumina zilei. Lumea aceasta 
este făcută pentru tine. Cum pot uita eu colegii de clasă şi şcoală, 
învățătorii şi profesorii, bătrânii satului cu mersul domol şi vocea 
stinsă dar cu ochii pătrunzători? Satul Dâmbroca este un asemenea 
loc binecuvântat de Dumnezeu. Fiecare casă din sat are povestea 
şi istoria ei. Fiecare bătătură a fost călcată de mii de ori de 
picioarele copiilor care ieşeau să se joace în fiecare zi. Toţi cei în 
care încă nu a murit copilul de altădată, înţeleg ceea ce spun eu 
acum. Priviți un copil cum se joacă şi veţi avea răspunsul pe loc.”  
     (Pr. Costel Ion - Dâmbroca) 
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3.- CĂSĂTORIA ŞI NUNTA 
 

 „Căsătoria şi nunta au fost şi sunt momente esenţiale din 
viaţa satului. De regulă, nunţile se făceau în duminicile de iarnă, 
fetele având între 17–20 ani, iar flăcăii făceau acest pas după ce 
aveau armata făcută. 

* Logodna  presupunea o negociere, prin care părinţii 
însurăţeilor ajungeau la o înțelegere deplină. În seara de logodnă 
se întocmea „foaia de zestre”. 
Unii tineri se luau „pe furate”, în cazul în care părinţii lor nu-şi 
dădeau acordul. 

* Pețitoarele (cel puţin un bărbat şi o femeie), aveau rol 
important 

* Între logodnă şi nuntă, trebuiau pregătite  trusoul miresei 
şi obiectele care urmau a se oferi de cadouri: pentru: nun 
(cămașa), ginere, socru, soacră, șervete şi batiste, care urmau a 
se dărui. Prietenele miresei ajutau la pregătirea  daruri lor. 

* La mireasă, sâmbăta se pregătea bradul, se oferea 
mâncare, apoi, cu timpul, acest obicei s-a transferat la mire; 

* Rasul, începea cu aducerea nunului la mire, apoi unul 
dintre flăcăi îl bărbierea pe ginere, în timp ce lăutarii cântau, iar 
cei din jur petreceau; 

* În ziua de brad, ginerele, însoțit de stolnic şi lăutari, se 
ducea la nun cu rachiul şi acolo era organizată masă pentru invitaţi. 
După masă, flăcăii, numiți şi brădaşi, însoţiţi de o soră a nunului,  
purtând în mâini brazi, duceau, pe o tavă, voalul miresei, iar 
aceasta îi ospăta. Alaiul bradului era condus de nună, care venea 
la mireasă să o pregătească, acasă, după ce tânăra a pus pe o 
tavă: cămașa, gulerul, cravata, acul de cravată, pe care mirele le 
va îmbrăca  la nuntă; 

* Duminică dimineaţa, ginerele şi nunii, însoţiţi de stolnici şi 
lăutari mergeau la mireasă, nu intrau în curte până nu se făcea „ 
jocul găleții” (scoaterea unei găleți cu apă de la un puț, situat la a 
treia casă de a miresei, găleata trecând din mână în mână de către 
întregul alai), apoi unul din tineri, călare pe un cal alb ori roib, 
rostea uralele, ținând în mână o ploscă cu vin. Nuntașii intrau, apoi, 
în casă şi mireasa le punea beteală în piept; 

* La ora 12,00, alaiul pleca spre primărie, unde se oficia 
cununia civilă, iar de aici mergeau la biserică, pentru cununia 
religioasă; 

* Stolnicii poartă după gât, în tot timpul, șervete lungi, 
oferite de soacra miresei; 
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* De la biserică, nunta mergea la casa miresei, unde se 
aşeza masa, la care se serveau sarmale. Pe la orele 16 – 17, nunta 
se pregătea de plecare, dar nu înainte ca un flăcău să citească  
uralele de iertăciune, iar mirii sărută mâinile părinţilor, cerându-le 
iertare; 

* Stolnicii mirelui încarcă în căruţă zestrea miresei(cufăr, 
plapumă, perne, covor, scoarţe, alte obiecte casnice), pe care o 
duc la mire; 

* Ajunși la casa mirelui, nuntașii intră în curte, mireasa le 
toarnă apă să se spele, iar aceştia îi oferă bani; nuna dă jos voalul 
miresei şi-i aşează pe cap un tulpan alb; 
Obiceiurile de zi se încheie aici. 

* Urmează masa mare, pregătită din timp, ce poate avea loc 
la mire ori la salon, la care participă rude ale celor doi, precum şi 
numeroşi invitaţi. Masa are următoarele momente: rugăciunea, 
onorarea felurilor de mâncare(sarmale cu varză, pilaf, friptură …); 

* La finalul petrecerii, un lăutar, cu o farfurie în mână, merge 
pe la meseni, care oferă daruri. Lăutarul anunță darurile primite, 
iar mesenii aplaudă. Banii sunt legaţi într-o batistă, în care se pune 
şi miez de pâine stropit cu vin, astfel ca tinerii căsătoriţi să aibă 
parte de belșug. Apoi se oferă  tinerei perechi darul; 

* Tinerii sărută mâinile naşilor, după care începe hora     
miresei. Cei care o invită la dans îi oferă bani; 

* Tot timpul mesei, lumânările de cununie stau aprinse. 
* În zilele de după nuntă, tinerii merg pe la rude şi naşi, care 

le dăruiesc câte o găină şi le promit pentru vară, câte o cloșcă cu 
pui. În ultimii ani, tinerii nu mai aşteaptă oficierea căsătoriei, 
apelând la satisfacerea plăcerilor dragostei încă de la cunoaştere. 
Se poate spune că înaintea nunții se petrec trei acte: cunoscut, 
plăcut (acceptat), căsătorie de probă. 

Nunţile de azi se fac cu un mai mare fast, în funcţie de 
posibilităţi şi gradul de cultură al organizatorilor. Nu se mai 
foloseşte transportul cu căruţele, ci cu autocare sau automobilele 
unora dintre rude. Muzica preferată poate fi cu manele (cel mai des 
căutată la sate), dar şi cu tarafuri tradiţionale sau cu formaţii care 
abordează diverse stiluri muzicale.”(Extras din „În căutarea unei 
noi şanse - Săgeata”) 

 
„Învăţător şi director al şcolii din Gura Câlnăului, Răducan  
Dumitrescu, a realizat în 1942 monografia localităţii respective.  
În capitolul  ”Cadrul psihologic”, dascălul a făcut unele constatări 
şi aprecieri interesante cu privire la comportarea sătenilor: „O 
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opoziție faţă de tradiţii, care înseamnă respect faţă de bătrâni, 
autorităţi, faţă de cultura de veacuri a acestui popor”. 
 Despre cununie, botez şi înmormântări se menţionează că 
erau conform canoanelor bisericii ortodoxe.  
 
 Nunţile se făceau, de obicei, toamna şi ţineau 3–4 zile. 
Sâmbăta, pe la orele 10ºº-11ºº, veneau flăcăi şi fete, numiți 
bărdași, care duceau brazii la mire şi mireasă.  
  Aici erau serviţi cu ţuică şi bomboane, după care fixau brazii 
pe porțile locuinţelor şi apoi mergeau la casa naşilor.  
Nașul mergea cu bărdașii la mireasă.  

Flăcăii care l-au însoțit pe mire, mergeau în „casa 
mare”(odaia mare), unde mireasa avea zestrea, aceasta dându-le 
câte o batistă lucrată de ea şi o fundă pe care o prindeau în piept, 
primind în schimb câte un mic dar. La ora 12,ºº se servea masa.  
 După masă începea dansul. Mireasa mergea în altă cameră, 
unde era îmbrăcată de nașă, revenind apoi printre meseni şi 
prinzându-se în dans. Seara plecau cu toţii acasă, spre a se pregăti 
nunta de duminică. 
 Despre sâmbătă se spunea că e ziua mirelui. Flăcăii se 
adunau cu toţii într-o cameră din casa mirelui şi unul dintre ei îl 
bărbierea, în timp ce lăutarii cântau.  
 Duminica, dimineață, începea să se strângă lumea la 
mireasă, care se îmbrăca în rochie şi cu celelalte găteli, în cântecul 
lăutarilor.  
 Acasă la el - şi mirele se îmbrăca şi apoi, însoțit de nuntași, 
în căruţe trase de cai cu zurgălăi la gât, pleca la casa naşilor, spre 
a-i lua  şi a merge la mireasă.  
 Un nuntaș spunea orațiile de nuntă, după care toţi jucau 
„găleata”. În timp ce se încingea hora, mireasa scotea o găleată cu 
apă din fântână  şi juca cu ea plină, cât ţinea hora, în credinţa că 
îi va merge din plin toată viaţa.   
 
 Se pleca la cununia religioasă, apoi  acasă la mireasă, unde 
nașul se spăla pe mâini cu apa turnată de mireasă, timp în care 
nuntașii mai șugubeți, aruncau pe mâinile acestuia cenușă sau 
mălai. 
 Petrecerea de la mire se termina pe la miezul nopții. 
În versurile cântecului se strecura tristețea desprinderii de părinţi: 
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Cântec în timpul rasului 
 
Foaie verde şi-un dudău, 
Bine mai trăiam flăcău, 
Când eram la tatăl meuŞi 
plecam unde vream eu. 
 
Dar de când m-am însurat,  
Grija casei mi-am luat,  
Busuioc verde pe masă,  
Rămâi mamă sănătoasă, 

Că acum mă duc să-mi fac, 
La copii şi la nevastă, 
Busuioc verde stelos, 
Rămâi tată sănătos! 
 
Plângeți ochi şi lăcrămați, 
Că voi sunteţi vinovați,  
Că ce vedeți nu uitați 
Şi ce iubiți nu lăsaţi! 
Trage cu briciul mai tare, 
Că plânge mama, de moare! 

 
Nașul se ștergea pe un prosop lucrat de mireasă, pe care îl 

păstra şi-i  dăruia miresei o sumă de bani. Mireasa mai turna apă, 
să se spele, socrului şi câtorva rude mai apropiate, le dădea 
prosoape şi primea de la fiecare bani. La sfârşitul acestui 
ceremonial, mirii îşi puneau un șervet pe după gât, ca să fie legaţi 
toată viaţa, mâncau dintr-un ou fiert, pâine şi sare şi beau dintr-
un pahar cu vin, semn de belșug în viaţă, după care, aşa legaţi, 
intrau în casă. 

Urma masă şi dansul, după care, la orele 16ºº-17ºº, mirii se 
urcau într-o căruţă frumos împodobită, cu o parte din zestrea fetei, 
se plimbau prin sat, după care ajungeau la viitoarea locuință. În 
urma lor veneau căruţele cu nuntașii şi restul de zestre. 

Acasă se făcea „dezgăteala miresei”, când naşa îi lua voalul 
şi beteala, în prezența femeilor şi îi punea pe cap o basma, semn 
al trecerii din categoria fetelor în cea a nevestelor. 
Apoi se ţinea masa de seară, încheiată cu daruri. Fiecare dăruia o 
sumă de bani, rudele apropiate primind, în schimb, șervete. 
Petrecerea continua până la ziuă şi chiar în zilele de luni şi marţi. 
Luni seara era petrecerea la casa naşilor, cu tinerii şi stolnicii care 
au servit la masa de nuntă. 

În 1941, formularul de încheiere a căsătoriei se numea 
„Publicațiune de căsătorie” (Extras, din ”Un spaţiu în competiţie cu 
timpul – Vadu Paşii”) 
 
DESPRE NUNTĂ  
   
     „Nunta era de fapt actul prin care se consfințea căsătoria celor 
doi. Căsătoria avea loc după o logodnă, care și ea avea loc uneori 
în urma unei pețiri. De regulă, un bărbat sau o femeie, din familia 
tânărului, mergea în vizită la familia vizată și întreba dacă ar fi sau 
nu de acord cu o înrudire. Obiceiul se numea Pețit, sau se spunea 
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pur și simplu că X a trimis la Y. Acest lucru se petrecea cu mare 
discreție, întrucât nici un flăcău n-ar fi dorit să se afle că a fost 
refuzat. În cazul că familia ar fi acceptat să se înrudească în 
condițiile expuse, avea loc logodna. Aici se puneau la punct unele 
detalii, cum ar fi zestrea, data și locul nuntii, se stabileau nașii. 
Uneori nașii însoțeau  familia băiatului în această incursiune. Avea 
loc cererea în căsătorie și se stabileau detaliile de desfășurare a 
nuntii, cum ar fi numărul de ștergare, care trebuiau să fie împărțite 
nuntașilor din partea soacrei mari, se stabileau de asemenea 
amănunte legate de costumația mirilor. În vechime, era obligatoriu 
ca mirii să facă schimb de veșminte, adică, mireasa se ocupa de 
costumația mirelui, o cumpăra. La început, cel puțin, cămașa 
mirelui era cusută cu flori chiar de mâna miresei, dar cu timpul ea 
o cumpăra gata făcută. La rândul său, mirele trebuia să cumpere 
costumația miresei, iar dacă era iarnă, neapărat,  haină de blană. 
Femeile îi ziceau haină de Carachiul, probabil din blană de Kara-
Kul. Familiile mai modeste ofereau o haină de catifea. Tot cu 
această ocazie, tinerii își puneau pe deget inelele de logodnă 
(verighetele), care se purtau pe mâna dreaptă până la cununia 
religioasă. Altădată, băiatul oferea doar un inel de logodnă, iar 
verighetele apăreau la cununia religioasă. 
     Nunta în sine avea loc la data stabilită, timp în care tinerii 
stăteau fiecare cu familia lui. Cu o săptămână înainte de nuntă 
începeau pregătirile propriu zise. Se pregătea sala unde urma să 
aibă loc nunta, se aduceau mese și scaune. Se foloseau de regulă 
canapele lungi de scândură, iar mesele erau niște scânduri ceva 
mai lungi și ceva mai late, puse la un capăt și la celălalt pe niște 
capre. Capra respectivă era făcută din două bucăți de lemn, 
așezate în formă de X și bătute în cuie. Se puneau scândurile acelea 
lungi pe două astfel de capre și masa era gata, lungă cât încăperea. 
De o parte și de alta a acestei mese erau două canapele la fel de 
lungi, care, la nuntă erau îmbrăcate în scule, adică macate sau foițe 
de preș, noi-nouțe, uneori o parte din zestrea miresei. 
     Ulterior, nunțile se făceau la saloane, închiriate de oameni care 
dețineau locuințe mai mari, mai apoi la căminul cultural, iar în zilele 
de astăzi, la restaurante, unde scaunele sunt frumos ornate cu 
huse, special făcute, împodobite frumos cu un pompon, de anumită 
culoare, pentru că astăzi nunțile au culoare și tematică. Asta 
înseamnă că rochiile domnișoarelor de onoare trebuie să aibă 
culoarea pompoanelor care împodobesc scaunele. Spuneam că 
nunțile au tematică, apar anumite elemente pe invitație, sau se 
servesc la masă prăjituri de o anumită formă, care reprezintă 
tematica nuntii respective. 
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     Se pregăteau sticlele, paharele, vesela, se umpleau sticlele cu 
vin, se orna sala cu flori din hârtie colorată sau flori naturale, dacă 
era anotimpul florilor și, apoi, începând de joi se trecea la 
pregătirea mesei propriu zise. Unii tăiau un porc sau un vițel. Mai 
în vechime, pe vremea lui Ceaușescu, șeptelul era păzit cu 
strășnicie, erau tăiate păsări și erau pregătite pentru a fi făcute 
preparatele necesare. Vineri și sâmbătă se făceau sarmalele și 
dulciurile, cozonacii și prăjiturile. Toate aceste pregătiri erau făcute 
de mamele celor doi protagoniști, și de nunii mari, fiecare la 
locuința proprie, împreună cu rude apropiate, bărbați și femei care 
se numeau stolnici. Sâmbătă, către seară, unul din acești stolnici 
pleca prin sat pe la persoanele pe care voia să le invite la fericitul 
eveniment, moment ce se numea „Mersul cu plosca”. Acest lucru 
se petrecea în familia fetei, a băiatului și în ale nașilor. Băteau la 
poartă, apoi ofereau plosca spre a se gusta vinul și se făcea 
anunțul: „-duminică te poftește socrul mare/socrul mic  / nunul, la 
nuntă „ 
     În acest timp, la casa mirelui avea loc rasul,  care se încheia cu 
o mică petrecere, care astăzi a devenit petrecerea burlacilor, iar la 
mireasă se strângeau prietenele acesteia, numite surate, adică 
tinere de aceeași vârstă pentru pregătitul florilor. Acestea, erau 
niște floricele albe din pânză cerată, la care se adăuga o fâșiuță de 
tul. Apoi, se încheia tot cu o petrecere, care astăzi se numește 
petrecerea burlăcitelor. 
     A doua zi, de dimineață, era forfotă mare la casa fiecăruia 
dintre protagoniști. Mai în vechime, mireasa trimitea veșmintele la 
nași, care, la rândul lor, le transmiteau mirelui, însoțite de un mic 
alai petrecăreț. Aceasta se făcea în preziua nunții.  

În ziua nunții, întotdeauna duminica, atât mirele cât și 
mireasa se îmbrăcau la casa fiecăruia dintre ei.  

Mirele împodobea brazii cu fire colorate, având grijă ca la 
bradul miresei să lege și un cozonac. La toate cele trei familii 
implicate: mireasă, mire și nași, muzica cânta în tot acest timp.   
La un moment dat, mirele cu prietenii săi, după ce băteau doi brazi 
la poarta casei mirelui, plecau  spre casa nașilor, unde avea loc o 
mică tratație, apoi după ce se băteau și aici doi brazi se deplasau 
la casa miresei.  

Aici, petrecerea era mai complexă. De la locuința sa,  mirele 
era condus de braț până la nași, de o domnișoară de onoare. 
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Foto - la nunta lui Vasile Dedu, din Dâmbroca 

 
     Alaiul de nuntă era compus în felul următor: în fața alaiului de 
nuntă se aflau doi flăcăi care purtau, fiecare, câte un brad, urmau 
un băiat și o fată, ducând două lumânări mari și frumoase, 
împodobite în prealabil cu câte un buchet frumos de flori. Urmau 
un băiat și o fată care duceau pe o tavă coronița de mireasă și 
voalul, obligație exclusivă a nunei. Apoi, veneau nașii, care duceau, 
de un braț și de celălalt, mirele. Dacă nunta avea loc în aceeași 
localitate și distanta, dintre locuințele protagoniștilor, era mică, 
alaiul se deplasa perpedes, dacă nu, se foloseau căruțe, iar mai 
spre zilele noastre, mașini. 
     Ajunși la casa miresei erau întâmpinați la poartă de părinții 
acesteia, care întrebau „inocenți”: „- cu ce ocazie?”  
Avea loc un schimb spumos de replici: „- căutăm o căprioară, o 
fată frumoasă, care s-a ascuns aici la dumneavoastră.”   Discursul 
era mai bine sau mai puțin bine ticluit, după priceperea 
vornicelului. Rudele fetei spuneau că nu au văzut, nu au auzit, dar 
îi pofteau să caute prin curte și prin casă ceea ce căutau. Într-un 
târziu mirele își găsea mireasa ascunsă, de formă, undeva, în casă. 
În timp ce cânta muzica, se jucau brazii în hora din drum, apoi, 
unul din brazi, de regulă cel cu cozonacul se arunca pe casă. De 
obicei, acesta pica, apoi se lua cozonacul iar brazii erau bătuți la 
casa miresei. În timp ce băieții erau ocupați cu brazii, nașa o gătea 
pe mireasă, care era așezată pe un scaun cu mai multe perne pe 
el, care făceau, musai, parte din trusoul miresei. Această găteală 
era cam de formă, întrucât mireasa era deja îmbrăcată la sosirea 
mirelui, nașa punându-i doar cununița și voalul pe cap, care erau 
cumpărate de nașă. 
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     După gătire, ieșeau în curtea casei, iar nașa rupea, deasupra 
capului miresei, cozonacul care, în prealabil, fusese legat la  brad. 
Bucățile erau aruncate  către nuntași, mai ales fete și băieți de 
însurat și care urmau să se căsătorească și ei,  după cum apucau 
sau nu o bucată din acest cozonac. În tot acest timp muzică cântă 
,iar în vechime după ce se dansau mai multe hore în fața porții, 
nuntașii intrau la masă și erau tratați cu diferite preparate. Ca 
aperitiv se serveau, obligatoriu, bomboane frumos colorate 
așezate pe farfurii. ele erau de regulă rotunde și era servită  țuică. 
După aperitivul acesta urmau sarmale și, în final, friptură de pasăre 
cu pilaf. La urmă erau puse pe masă dulciurile: cozonac și  mai 
târziu tot felul de prăjituri, după priceperea stolniceselor. Târziu de 
tot, în zilele noastre a apărut tortul, iar de dată mai recentă acesta 
este servit la petrecerea mare. Acele mâncăruri erau stropite din 
belșug cu vin. După masă nuntașii ieșeau, din nou, în drum și 
dansau după muzică. În final se juca obligatoriu nuneasca. 
  După aceasta, nunta pleca spre biserică, uneori în același 
timp cu căruța, care conținea zestrea fetei, cum s-ar spune astăzi, 
trusoul ei, format din cuverturi frumos țesute, plapumă, perne din 
puf, pe care și le făcea mireasă cu mâna ei (cu mâna ei desprindea 
puful de pe până de rață sau gâscă), lenjerie și tot ce mai avea 
nevoie tânăra familie. Cu cât era mai bogată mireasă cu atât era 
mai încărcată căruța. 
     Mirii, însoțiți de nași și de părinți, intrau în biserică, urmați de 
mare parte din nuntașii și curioșii din sat. Acolo mirii erau cununați 
de preot. În timpul cununiei, stând cu picioarele pe cea mai 
frumoasă cuvertură, erau încadrați, de o parte și de alta de nași, 
iar de o parte și de alta a nașilor erau așezați un tânăr de o parte 
și o tânără de cealaltă parte, cu lumânările. În dreapta mirelui se 
afla nașul și un cavaler de onoare, iar în dreapta miresei stăteau 
nașa și o domnișoară de onoare. 
  Preotul săvârșea slujba pentru cununie  pentru cei doi tineri. 
     După ce alaiul de nuntași iese de la cununie, se îndreaptă spre 
casa mirelui și, nunta continuă. Soacra mare îi întâmpină pe cei doi 
tineri, care se opresc în prag, iar aceasta cu un prosop mare îi trage 
în sala de petrecere, ceea ce semnifică faptul că de acum sunt o 
pereche și vor trebui să împartă totul pe din două. La intrarea în 
casă, nașul trebuie neapărat să-și spele mâinile și, apoi, primește 
un ștergar, frumos țesut și cusut cu flori de către mireasă. În timp 
ce nașul își spală mâinile, un nuntaș îi  face de multe ori glume, 
aruncând un praf de cenușă sau mălai pe mâinile nașului. In timpul 
acesta mireasa este așezată pe un scaun, cu multe perne pe el, și 
i se ia voalul de mireasă de pe cap, punându-i-se o basma, ceea 
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ce semnifică faptul că din acel moment a intrat în rândul femeilor 
măritate și că  va trebui să poarte, obligatoriu, basma. 
     Timp de 2-3 ore nuntașii petrec după muzică dansând și, de la 
o vreme se pune din nou masa, ceea ce constituie masa cea mare. 
Meniul este același ca cel de la prânz.  La această petrecere 
participă doar rudele mirelui și ale nașului, iar din partea miresei o 
pereche, un bărbat și o femeie, care au ca sarcină să supravegheze 
bunul mers al lucrurilor, dar mai ales darul. 
     Către miezul nopții este furată mireasa de către cavalerii de 
onoare. Mirele o caută, uneori cu disperare, alteori făcând diferite 
glume. Când o găsește trebuie să o răscumpere, adică negociază 
aprins cu răpitorii și, după înțelegere, plătește pentru mireasă cu o 
ladă de sticle de vin (mai nou cu bere, țuică, etc). 
     Dimineața se ridică darul. Lăutarul,  cu o farfurie în mână, trece 
pe la nuntași să ridice darul. În vechime darul era modest, fiecare 
familie dăruia tinerilor 1-3 duble de porumb și 25-50 lei, după 
posibilități. Unii invitați nu puteau ajunge la masă și trimiteau 
darul, care se striga cam așa „ - două duble de porumb și 20 de 
lei, nebăut și nemâncat”.  
După terminarea primirii darurilor se numărau banii și toate 
celelalte daruri (porumb, grâu, animale, etc, și sunt transmise 
tinerilor. 
         La ziua albă, cei doi tineri se retrag pentru a-și consuma 
căsătoria, iar nuntașii pleacă, fiecare pe la casa lui.  
Seara, doi stolnici, soț și soție, merg cu rachiul la casa miresei. 
Merg să supravegheze, de data aceasta, darul.  
Ei poartă în mâini două sticle, pline cu băutură, una de culoare 
roșie și una de culoare albă. Se creează ceva suspans, deoarece ei 
trebuie să înmâneze socrilor mici una din cele două sticle. Dacă 
sticla oferită are băutura colorată în roșu, înseamnă că fata a fost 
fecioară, iar sticla cu băutura incoloră semnifică contrariul. Mai în 
vechime acest lucru era foarte important. În cazul în care fata nu 
era fecioară, lucrurile  degenerau, un pic, deoarece tânăra fată era 
așezată pe o grapă, și era dusă  până la casa părinților săi și 
returnată acestora. Uneori se negocia o zestre mai mare, alteori 
căsătoria se încheia. 
  Dacă lucrurile erau în regulă avea loc și la casa miresei o 
petrecere de pomină. Această petrecere se numea rachiu. A doua 
sau a treia zi, finii sunt poftiți la nași, iar duminica următoare sunt 
scoși la biserică. În săptămânile următoare, tinerii își vizitează 
rudele și prietenii, obiceiul se numești „mersul după găini” În cazul 
în care tânăra pereche dorește să-și construiască o casă, toți 
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prietenii și rudele îi ajută să o ridice.   Se zice că se organizează o 
clacă..” (Din cercetările d-nei prof. Constanța Albu – Săgeata) 
 „Zorul începea de joi seara şi la fată şi la băiat, se alegeau 
stolnicii şi începeau pregătirile: erau tăiate păsări, se punea vinul 
în sticle, se făceau sarmalele. Sâmbătă, stolnicii, o fată şi un băiat 
plecau cu plosca în sat şi făceau invitația la nuntă. Tot sâmbătă, 
stolnicii-băieţi se duceau la socri mici cu rochia de mireasă. Acolo 
erau cinstiţi şi li se servea un mizilic (aperitiv). 
Duminică dimineaţa se băteau brazii în poarta mirelui, se făcea 
bărbieritul, veneau lăutarii şi împreună mergeau la nuni. Băteau 
brazii în poarta nunului, serveau ceva, jucau şi apoi plecau la 
mireasă. Mireasa era deja îmbrăcată, ajutată de fete. Când venea 
nuna, aşeza mireasa pe pernă şi o fată, de obicei domnișoara de 
onoare, ţine oglinda, iar nuna îi aşează voalul pe cap. Se ieșea, 
apoi, în drum şi se juca nuneasca (o horă mare, cu lăutarii la 
mijloc). 

„Căsătoria este o facere de familie, 
E o dragoste pe bază de contract, 
O  adevărată-complicată ecuație, 
De iubire, spirit ludic, răbdare și tact.” 
     MI 

Haida, haida, nune mare. 
Că dă soarele de vale, 
Hai să-ncingem nuneasca  
Şi să jucăm mireasa! 
Ce mai soare luminos, 
Ce mai ginere frumos! 
Ce mai lună luminoasă, 
Ce mai mireasă frumoasă! 
Mirilor, să ne trăiți, 
Ca merii să înfloriţi! 

Să ne trăiască şi naşii, 
Să boteze copilașii! 
Să trăiască şi socrii, 
S-aibă grijă de copii! 
Să trăiască nunul mare, 
Că are-o fină ca o floare! 
Să trăiască şi nuna, 
Că-a ştiut ce cununa! 
Bagă mâna-n buzunar 
Şi dă bani la lăutari! 

 
În timp cer lăutarii cântau, nunul, mirele şi socrii, dădeau 

bani la lăutari. 
După nunească se juca hora miresei şi apoi se mergea la 

biserică. În drumul spre biserică, copii scoteau apă de la fântâni şi 
îi întâmpinau cu gălețile pe miri.  

Aceştia aruncau bani în găleți şi copiii îi luau. În timp ce alaiul 
se îndrepta spre biserică, la casa socrului mic, stolnicii socrului 
mare se prezentau cu carul cu boi, pentru a lua zestrea miresei şi 
a o duce la socri mari. Stolnicii plăteau, simbolic, socrului mic, 
zestrea luată. 
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Legatul miresei 
 

Nuna lua voalul de pe capul miresei şi o lega cu o basma, în 
timp ce se cânta: 

Ia-ţi mireasă ziua bună, 
De la tată, de la mumă, 
De la fraţi, de la surori, 
De la grădina cu flori 
De la flori de lămâiță,  
De la fete din uliţă, 
De la flori de busuioc, 
De la fete, de la joc! 
Fii cu gândul la bărbat, 
Căci cu el te-ai măritat! 
 

Se mergea la casa mirelui şi acolo se bea, se mânca şi 
cântau lăutarii până dimineaţa.” (Atena Bratosin Stoian - 
Dâmbroca) 

 
4.- OBICEIURILE FUNERARE 

 
„Se respectă şi astăzi etapele funerare: maslul, spovedania 

înaintea decesului, priveghiului, prohodul, conducerea pe ultimul 
drum, ceremonialul oficiat de 1-2 sau mai mulţi preoţi, după 
posibilităţi.  

Primul gest făcut de rudele mortului e de a pune doliu pe 
casă sau la poartă, doliu care va fi expus timp de 6 săptămâni. 
Bocetele specifice priveghiului şi conducerii pe ultimul drum sunt 
impresionante, evocând momente impresionante din viaţa 
mortului. 

După înmormântare are loc pomana (praznicul), cu 
mâncăruri tradiţionale, în cadrul căreia un loc important îl au: 
coliva şi colacii împletiți, iar pomenirea morților se face, de obicei, 
la Moşi, când se dau de pomană căni şi străchini din ceramică, cât 
şi de 1 decembrie, declarată şi  „Ziua morților”. 
Învăţătorul Dumitru T Alexandru, în monografia din anul 1942, 
menţionează obiceiurile care însoțesc moartea: 
Îmbăierea: Celor care fac îmbăierea mortului li se dau de pomană 
din hainele mortului. 

Îmbrăcarea morților şi toaletarea lor: Cei decedați înainte de 
nunţi, sunt îmbrăcați ca mireasă sau mire; aşezarea morților în 
sicrie ornate frumos: li se leagă de degetul mic al mâinii drepte 
câte o monedă de metal şi li se pune câte un inel, până la 
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înmormântare; pe lângă mort se ţin lumânări aprinse şi nu este 
lăsat singur nici un minut; cei care vin la priveghi stau triști şi 
vorbesc foarte puţin; mortul este ferit să nu treacă o pisică sau un 
câine pe sub el, pentru a fi ferit de pericolul transformării în strigoi; 
celor care vin la priveghi în ziua înmormântării li se pun șervete la 
mâna stângă şi aşa se procedează şi cu groparii; mortul este scos 
din casă cu picioarele înainte şi se sparge o oală de lut; în timpul 
prohodului, la biserică, femei – rude împart covrigi şi lumânări; în 
trecerea spre cimitir, convoiul se oprește la fiecare intersecție, iar 
cineva aruncă bani printre oameni; La groapă se ţine o cuvântare 
de către preot, iar  înainte de a se arunca pământul peste sicriu, 
cei dintâi bulgări sunt aruncaţi de preot. Pentru cei bogați, rudele 
mortului ofereau săracilor vite şi oi. 

Pomana  - se servește o masă tradiţională la care participă 
oricine doreşte, fără o invitație specială; timp de şase săptămâni, 
cineva dintre ai casei – femeie ori fată despletită (se poate apela 
şi la femei plătite), duc, în fiecare dimineață, tămâie la mormânt şi 
cară , cu două cofe de apă, apă la trei case, de obicei la bătrâni şi 
nevoiași.  
    În familia mortului nu se spală rufe.” (Extras din „În căutarea 
unei noi şanse - Săgeata”) 
 
Obiceiuri de înmormântare 
     „În momentul când omul moare, nu înainte de a i se fi făcut 
sfântul maslu, există o suită de operații care trebuie să fie 
respectate cu sfințenie. Se apelează de regulă la vecini sau prieteni 
ai persoanei decedate, pentru a-l scălda și a-l costuma pentru 
înmormântare. Aceștia îl scaldă, apoi îl îmbracă pentru ultima 
ceremonie din viața lui, cu obiecte de îmbrăcăminte și încălțăminte 
noi. Cei care îl scaldă primesc câte o cămașă de damă  sau 
bărbătească, după caz, și un prosop. 
     Pentru a căpăta o poziție orizontală perfectă i se legau 
picioarele cu pamblică, care în momentul îngropării era tăiată. Se 
așază mortul pe o masă și, când sosește sicriul, este pus în el. În 
vechime, aproape toți bătrânii aveau coșciugul gata pregătit și 
depozitat în podul grajdului. Alteori,  era pregătit în timp ce se 
făceau celelalte pregătiri pentru înmormântare. Când mortul este 
pus în coșciug, i se pun câțiva bănuți în buzunar, iar la inelarul 
uneia din mâini, un ban găurit, care se numește „ort”. De la acest 
obicei se zice că „ a dat ortul popii”, adică a murit, deși bănuțul e 
lăsat la degetul mortului și când e băgat în groapă. 
     Înainte de a se depune mortul în sicriu, se face împodobirea 
sicriului: se așterne o cuvertură în sicriu, apoi o pânză albă, care, 
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de obicei, atârnă pe marginile sicriului. Pe fața mortului se pune de 
asemenea o pânză albă, care se împodobește. (pe diagonală se 
pun, în cruce, o panglicuță albastră și una roșie,  foarte înguste. Pe 
marginea pânzei, din loc în loc, sunt cusute cruciulițe bicolore, cu 
albastru și roșu și, chiar perna de sub cap este împodobită cu astfel 
de cruciulițe. Mult mai târziu a apărut orarul. Cândva orarul era o 
pânză pictată cu însemne bisericești. Femeile bătrâne și-o procurau 
de la schit și, mai apoi,  a intrat la modă o bucată de dantelă, la fel 
de lată ca pânza. 
     Oala cu care s-a turnat la clătitul mortului va rămâne sub masa 
pe care este depus sicriul. Când este scos sicriul din casă cineva 
trântește  acea oală de pământ, spărgând-o. 
     Mortul rămâne în casă două zile, iar în a treia zi este 
înmormântat. În timp ce mortul se află în sicriu, pe masă, vin 
rudele, prietenii, vecinii și cam tot satul, pe rând, să-l viziteze, să-
i aprindă o lumânare și să-l tămâie. Familia mortului se pregătește 
pentru îngropăciune, adică procură alimente pentru prepararea 
praznicului de după înmormântare. 
     În trusou, fiecare mort are tot ce-i trebuie pentru a fi costumat, 
Trusoul e depozitat într-un sac din pânză, care cuprinde cum 
spuneam atât hainele, ștergarele care se prind la brațul fiecăruia 
din cei care-l însoțesc pe ultimul drum, și 24 de batiste care se 
numesc pomeneți, câte una pentru fiecare din cele 24 de vămi. În 
colțul fiecărei batiste se pune o monedă, fixată cu un fir de ață. In 
batista respectivă se împachetează cu grijă un covrig și un măr. 
Aceste batiste vor fi împărțite, în biserică, la femei, dacă răposata 
e femeie, sau la bărbați, dacă răposatul este bărbat. Obligatoriu, 
va fi pusă o astfel de pomeneată și în mâna mortului. Deci, în total, 
e nevoie de 25 de astfel de batiste. Pe pieptul mortului se așază o 
icoană, care, înainte de a fi scos mortul din biserică este dată de 
pomană unei persoane apropiate mortului: nepot, fină, fin, etc. 
     Înainte cu o seară se fac rugăciuni la căpătâiul mortului și, se 
citesc, uneori, stâlpii (niște rugăciuni). În toate serile se face 
priveghi, adică se stă cu mortul. La priveghi, unele familii sunt 
vesele și reamintesc momente vesele din viața mortului, se 
deapănă amintiri, sau, din contră, sunt foarte triste. La priveghi 
sunt servite prăjituri. Mai în vechime erau servite gogoși și vin. 
     A doua zi, iar vine  preotul și face rugăciuni, apoi sicriul este 
luat din cele patru colțuri și purtat la mijlocul de transport (căruță, 
mașină mortuară, camion, etc), frumos împodobit, cu un covor 
mare și cu florile aduse de oameni la mort. Se merge la biserică, 
se citește slujba de înmormântare. În acest timp unele persoane, 
stabilite, împart în biserică pomineţile, de care am vorbit mai sus. 
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De curând, a intrat în modă să se împartă și pungi, în care se pun: 
cu măr, un covrig sau dulciuri, pentru cât mai multă lume din 
biserică. După ce se dă mortului sărutul cel de pe urmă mortul,  
sicriul este dus la vehiculul, cu care a venit și transportat la cimitir, 
unde i se mai citesc  rugăciuni, se cântă iar Veșnica Pomenire. Apoi,  
preotul stropește mortul cu o soluție, jumătate ulei, jumătate vin, 
după care sicriul este închis și coborât în groapă. Cândva acest 
lucru se făcea cu bucăți de pânză, iar astăzi se folosesc frânghii 
sau lanțuri, cu care sicriul este coborât în groapă. Preotul aruncă 
primii, câțiva, bulgări de pământ peste sicriu, în formă de cruce. 
Urmează ca groparii să termine de îngropat mortul, în timp ce tot 
alaiul se îndreaptă spre casa răposatului, sau la un local stabilit, 
pentru participarea la praznicul de îngropăciune. Cu anumită 
ciclicitate, au loc slujbe de pomenire: la 3 zile  (dar aceasta se face 
de regulă în același timp cu praznicul), la 3 săptămâni, la 6 
săptămâni, la șase luni și la an. La modă acum este să se facă și 
la 3 luni și la 9 luni câte o pomenire. 
Groparii după ce și-au terminat treaba la cimitir vin și ei la praznic, 
unde primesc câte un prosop și acea bucată de pânză. Mai în zilele 
noastre pânza nu se mai folosește la lăsatul în groapă, și se dă de 
pomană groparului. Unii le dau  câte o cămașă. In sat nu mai sunt, 
ca altă dată, croitorese, așa că se dau cămăși cumpărate. 
     După ce se face mormântul se dă de pomană peste groapă un 
vas de mâncare, o pasăre vie, iar familiile mai avute dau un miel, 
sau promit, cuiva,  un vițel. În ziua următoare, toată familia pleacă 
la cimitir să-l tămâie pe răposat și apoi pleacă fiecare la casa lui, 
și, nu toți sunt din aceeași localitate.  
Timp de 40 de zile, o femeie special tocmită tămâiază, iar alta cară 
apă, tot timp de 40 de zile, pe la case, de sufletul mortului. În 
fiecare dimineață, timp de 40 de zile este pregătit câte un mic 
dejun care se dă de pomană cuiva. Sunt cele 40 de dimineți, care 
trebuie să i se împartă răposatului. 
     La împlinirea celor 40 de zile se face pomenirea de 40 de zile, 
cu care ocazie sunt date de pomană toate hainele rămase după 
răposat, care, în prealabil, sunt spălate și frumos împachetate. Tot 
la această pomenire este dată de pomană pat, plapumă, pled, un 
scaun, oală de gătit, farfurii( de regulă 2) și tot ce este necesar pe 
masă: furculițe, cuțit, etc.. 
     Fiind praznicul cel mai important, se face cu invitați.  
Se mai face o pomană la împlinirea unui an, care, se zice de an și 
încă una pentru întrunirea morților. În continuare, mortul este 
pomenit împreună cu ceilalți morți din pomelnic, la sărbătorile de 
peste an dedicate morților. Se mai face un praznic mare la 7 ani 
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de la moartea răposatului care poartă numele de reînmormântare. 
Lucrurile se petrec cam la fel, numai că lipsește mortul, iar batiste 
sunt numai 12.” (Din cercetările d-nei prof. Constanța Albu – 
Săgeata) 
  „Când  era vorba de înmormântare, stăpână se făcea 
tristețea şi lături se făcea plânsul. Orice înmormântare aduna cu 
sine oameni mai mulţi. Erau două feluri de înmormântări: 
„obișnuite”, când era vorba despre un bătrân sau o bătrână. Astfel 
de înmormântări erau frecvente. Şi fiind vorba de despărțire, 
indiferent de vârsta celui plecat, regretul cuprindea pe fiecare. 
Urma să nu te mai întâlnești cu celălalt niciodată. Adio - la 
Dumnezeu!   
 Din când în când mai era şi câte o înmormântare 
„neobișnuită”. La aceste înmormântări alaiul era mult mai afectat. 
Ori o mamă îşi ducea copilul la groapă, ori copiii îşi duceau mama 
la groapă, răpusă prea devreme de o boală neiertătoare, ori era 
vorba de un accident în urma căruia rămânea o familie fără tată. 
Sunt lucruri şi fapte în viaţa fiecăruia, a căror rânduială este 
neînțeleasă de om. La Dumnezeu nimic nu este întâmplător. La om 
este întâmplător numai păcatul. Păcatul este nefiresc. Aşa ne 
învaţă Sfinţii Părinţi ai Bisericii. Păcatul a apărut accidental în viaţa 
omului, de aceea, mustrarea de conștiință în urma săvârșirii 
păcatului, îi cuprinde pe toţi oamenii.”(Pr. Costel Ion)  

 
G. DATINI ŞI OBICEIURI 

 
OBICEIURI CALENDARISTICE    
„Sărbătorile de iarnă – Încep în 24 decembrie (ajunul Crăciunului) 
şi se termină în 7 ianuarie, după Bobotează. Aici sunt cuprinse: 
colindatul, pluguşorul, sorcova, viflaimul, capra, etc Pe an ce trece, 
aceste obiceiuri se restrâng. 

„Neaţalaşul”, Pluguşorul, Sorcova, Vasilca, având ca fond 
urări de sănătate şi belșug cu ocazia începerii unui an nou. 

Iordanul – era o petrecere între tineri ţi tinere, organizată în 
după amiază zilei de Bobotează. Ca obiceiuri tradiţionale se 
menţionează: Steaua, Moş Ajunul. 
    Clăcile – se organizau iarna. Se torcea, se curăţa porumbul 
de foi. Fetele şi flăcăii glumeau, spuneau proverbe şi zicători, 
cântau melodii de dor, de dragoste şi chiar patriotice, dar mai ales 
melodii populare. Gazda se îngrijea ca musafirii să aibă ce mânca: 
gogoși, boabe fierte de porumb sau floricele şi se bea vin. Spre 
dimineață se încingea dansul, mai ales hore.”  
(Extras, din ”Un spaţiu în competiţie cu timpul – Vadu paşii”) 



644               SĂGEATA – ZBOR PRIN VREMURI – PAGINI MONOGRAFICE 
 
 

1.-OBICEIURILE DE PRIMĂVARĂ 
 
„Obiceiuri de primăvară  - intră cele din ciclul pascal:  
încondeiatul ouălor, folosindu-se ceară şi culori vegetale. 
Elementele cel mai des utilizate fiind decorative clasice, adică 
motive stelare, florale şi geometrice; alcătuirea turmelor de oi; 
întovărășirea sătenilor; măsurarea laptelui; petrecerea organizată 
cu prilejul scoaterii oilor la păşune (sâmbra oilor).  
  În Săptămâna Mare sau a Patimilor, fiecare încearcă să-şi 
curețe sufletul, să se împace cu cei cu care erau certați, se merge 
la Denii. În noaptea de Înviere, se cumpără Paştile, cine vrea şi 
mai ales cei în familia cărora cineva a murit fără lumânare. În 
noaptea de Paşti se cumpără toate lumânările care se aprind în 
candelabrele din biserică, sfeșnice, cât şi untdelemnul pentru 
candele. Se duc la biserică ouă roşii, pâine, covrigi sau cozonac.   
După înviere acestea sunt împărțite la cei care au fost la slujbă. 
Preotului i se aduc în dar unul sau doi cocoși, de preferință albi, 
prosoape şi i se dau bani. 
 

2.- OBICEIURILE DE VARĂ – 
 

Caloianul – fetele se adună în grupuri şi fac un chip din lut galben, 
într-o cutie din carton sau lemn, îl gătesc şi-l înmormântează, cu 
plânsete şi bocete, în locuri bine ascunse, în grădini sau pe luncă. 
A treia zi îl dezgroapă şi-l dau pe apa Buzăului, implorând astfel pe 
Dumnezeu să aducă ploaia: 
 

„Ene, Ene, Caloiene, 
Iană, Iană, Caloiană, 
Ene, Ene, Caloiene, 
Tac-tu la surcele, 
Te cată mă-ta-n poiană, 
Cu inima friptă, amară, 
Deschide portița, 
Să vină ploița!” 

Apoi se întorc la casa uneia din fete, unde fac petrecere, iar 
seara vin şi flăcăi. Mâncarea este pregătită de fete şi constă, ca 
preferință, din omlete şi gogoși. 
Paparuda – Copii, femei, oameni, îmbrăcați sumar, sau chiar cu 
frunze de bozii legate de brâu(în cazul copiilor), se stropesc cu 
găleți de apă, râd şi se veselesc, în credinţa că vor porni ploile. La 
paparudă participă şi ţiganii, care devin paparude şi se cântă:  
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Paparudă, rudă, 
Vină de mă udă, 
Paparudă nouă 
Vino de mă plouă! 
Cărămidă nouă, 
Dă Doamne să plouă! 
Paparudă, Paparudă, 
Vin cu ploaie-n bozi şi udă: 
Trup de soare, 
Gând de floare, 
Ochi de fată mare! 

(Extras, din ”Un spaţiu în competiţie cu timpul – Vadu Paşii”) 
 

Drăgaica – Chiar şi Dimitrie Cantemir în „Descripţio 
Moldaviae” din 1714, vorbește despre Drăgaica din Buzău, la care 
iau parte toate satele din jur, în zilele de 14 – 24 iunie”                   
(extras din Monografia Comunei Săgeata) 
  
DIN AMINTIRILE UNOR CONCETĂȚENI   
„Caloianul: Era organizat de grupuri de fete (după simpatii), 
uneori, având în ele  şi  băieței. 
O păpușă de lut galben, îmbrăcată în cârpe, aşezată într-o cutie de 
lemn, ce ţinea drept sicriu. Ochii, nasul, gura, erau din coji de ou. 
Se puneau în sicriu şi florile de câmp ale primăverii. 
În a treia zi de marţi, de după Paşti, seara se făcea priveghiul, ca 
şi la mort. 

Miercuri, se aduceau la gazdă cele necesare pentru pomană: 
făină, ouă, brânză, lapte, .. 
Joi, bocind, duceau caloianul la apa Buzăului şi-i dădeau drumul pe 
apă. Se întorceau în sat, la pomană, apoi mergeau la fântâni şi 
începeau „Paparuda”. 

Bocitul era cam aşa: „Ene, Ene, Caloiene / Te-a făcut mă-
ta-n izmene / Te-a făcut mă-ta la paie / Ca să ne-aduci în sat 
ploaie” 
Paparuda: Se scotea apă din fântână şi se udau cu găleata, aşa 
îmbrăcate, femeile şi fetele. 
Se cânta: „Paparudă, rudă / Vino de ne udă / Paparudă nouă / Dă 
Doamne să plouă!” 
  Dacă femeia udată era însărcinată, atunci reușita era 
deplină.”  (Atena Bratosin Stoian) 
 „– Dintre tradiţii m-aş referi la: Caloian, Paparudă,   Clacă şi  
Șezătoare: 
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Caloianul: Fetele se adunau în grupuri, după afinitate şi hotărau 
care participă la Caloian. Se strângeau alimente, se făcea un 
omuleț din lut, care era îmbrăcat cu hăinuțe, confecţionate de fete, 
din cârpe, era făcută o lădiță din lemn sau carton, în care era pus 
caloianul şi fetele începeau să-l plângă. Îl îngropau într-un loc ferit 
şi după trei zile era scos şi dus la gârlă(apa Buzăului). Se bocea şi 
se implora ploaia. Grupul de fete se întorcea la casa în care era 
organizată ceremonia şi făceau pomana mortului, cu omlete, 
brânzoaice, gogoși. 

 „De Paşti, flăcăii îi luau pe muzicanți şi plecau prin sat, pe 
la fete.  Se adunau ouă, cozonaci, se bea vin.”  (Dumitru Catrinoiu) 
 „Paşti: - În joia mare de după Paşti, când se scotea Crucea (12 
Evanghelii), după slujbă, rămâneau fete şi flăcăi, în biserică, se 
cânta, se glumea. Dacă ațipeau îi legau unul de altul cu ace de 
siguranţă şi îi frigeau cu lumânarea.  
Caloianul. -   După Paşti, în prima  zi de joi, se făcea o păpușă din 
lut, o îmbrăcau, îi făceau un cosciug din scândură, o cruce simplă, 
îl îngropau, iar a treia joi, după Paşti, îl dezgropau, pregăteau 
gogoși, brânzoaice. Se puneau lumânări şi-l duceau de-l dădeau pe 
apa Buzăului. 
Paparuda. – După Caloian, în aceeaşi zi se făcea Paparuda. Copii, 
tineri, oameni în vârstă se stropeau cu găleți de apă şi erau 
invocate ploile:   

Paparudă, rudă,  
Vino de ne udă, 
Deschide portițele, 
Să vină ploițele,  
Paparudă nouă,  
Vino de ne plouă!  (Smaranda Sares) 

 „ - La Caloian se bocea cam în felul următor: 
Ieni, Ieni, Caloieniiii, 
De când ploaie n-ai mai dat, 
Fasolica s-a uscat! 

La Paparudă, veneau ţiganii cu ursul, îl puneau să joace în 2 
picioare şi erau plătiți,  

Oamenii bătrâni se aşezau pe burtă şi ţiganul punea ursul 
să-i calce, pentru dureri de spate.” (Dumitru Catrinoiu) 
  „Dacă  e să mă refer la o zi de vară din copilăria mea,  pot 
spune că atunci timpul parcă încremenea în loc. O zi de vară 
reprezenta tot atâtea posibilităţi de joacă, pe cât de numeroşi eram 
cei ce ne „adunam” la un loc. Până la ora 12:00, fiecare ne făceam 
treburile rânduite de părinţi sau de fraţii mai mari. După amiază 
urmau peregrinările: la scăldat, la cercetat malurile abrupte ale 
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Buzăului după lăstuni, căutatul de fructe pârguite pentru potolirea 
foamei, şi în cel mai bun caz, procurarea unei felii de pâine de la 
cineva darnic, pâine care reprezenta „mană cerească” în 
„concertul” intestinal.  
  Spre orele 17:00 după amiază, ne retrăgeam fiecare la casa 
sa. Urma să se întoarcă părinţii acasă. Hrăneam animalele şi 
păsările, măturam curtea, şi aşteptam. Eram copii zglobii, 
neastâmpăraţi, şi totuşi nu făceam nebunii. Aveam respect şi 
ruşine faţă de părinţi, şi atunci, dar şi acum. Respectul acesta ţine 
de caracterul fiecăruia, caracter ce se cultivă şi se educă. Educaţia 
şi cultura, dau temelia unui caracter ce nu se lasă niciodată 
influenţat de conjunctură şi de oportunităţi pentru a abdica de la 
principii,  virtuţi.” (Pr. Costel Ion) 
 

3. OBICEIURI DE TOAMNĂ 
 

Claca: Se făcea pentru cules via, pentru depănușat porumbul, 
pentru bătut floarea soarelui şi pentru diverse lucrări gospodăreşti‟ 
(Prof. Elisabeta Popp) 
Claca. – Se organiza de obicei pentru: 
* Deşfăcat porumbul de foi, când se făceau gogoși, se fierbeau 
grăunţe, se bea vin, se cânta, 
*  Se dădea ajutor la cules via, se musteau strugurii, se făceau 
chefuri. Se remarcau: Vasile Baroian (Bardă), Gita (fratele lui Mitu 
Rotacu), Chiriţă Onea, Costică Tăbăcaru, Veroana lui Moţatu, Fana 
lui Benone.” (Smaranda Sares) 

 
4.- OBICEIURI DE IARNĂ 

 
„La lăsata secului, finii mergeau în vizită la naşi, ducându-le 

plocoane, apoi începea o petrecere, pe cinste, urându-şi, reciproc, 
ca sfântul post să le aducă noroc, îndestulare şi iertarea păcatelor. 
La plecare, finii zic: „– Să ne ierți naşule!”, iar aceştia răspund: „– 
Să fii iertat!”. Petrecerea nu însemna dezmăț, ci mai mult se mima 
mâncare şi băutura, căci era încărcată de nuanțe religioase şi 
sociale. Se făceau petreceri între părinţi, copii şi alte rude, 
manifestându-se un respect deosebit al celor „mici”, faţă de cei 
„mari”. Toată lumea se lepăda de orice gâlceavă, bătaie, mânie. 
Nu se admitea să intri în post certat cu cineva. Se poate 
concluziona că „Lăsatul secului” era un fel de „Ziua recunoştinţei” 
la americani. 
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Este credinţa că va trăi mult şi va fi sănătos cel care va 
vedea primul un miel alb.”   (Extras din „În căutarea unei noi şanse 
- Săgeata”) 

„În sărbătorile Crăciunului, copiii umbla cu „Bună dimineaţa” 
şi cu „Steaua” iar de anul nou şi Sfântul Vasile, se practica umblatul 
cu „Pluguşorul” ,  „Sorcova” şi primeau bani, mere, pere, nuci, 
covrigi, colăcei, etc.  

Copiii ţigani umblau şi cu „Vasilca” . 
 Multe din obiceiuri îl însoțesc pe om pe parcursul întregii 

vieți. Observăm că obiceiurile se pot grupa, mai ales după criteriul 
calendaristic: De Crăciun, de Anul Nou, de Paşti. Obiceiurile, cum 
ar fi: colindele de copii, de ceată şi ale vârstnicilor, pluguşorul, 
steaua, sorcova, vasilca, jocurile cu măşti, viflaimul, din păcate, se 
practică tot mai rar, fiind pe cale de dispariție.” (Măndița Sares)  
„Sărbătorile de iarnă – Încep în 24 decembrie (ajunul 
Crăciunului) şi se termină în 7 ianuarie, după Bobotează. Aici sunt 
cuprinse: colindatul, pluguşorul, sorcova, viflaimul, capra, etc Pe 
an ce trece, aceste obiceiuri se restrâng. 
„Neaţalaşul”, Pluguşorul, Sorcova, Vasilca, având ca fond urări de 
sănătate şi belșug cu ocazia începerii unui an nou. 
Iordanul – era o petrecere între tineri ţi tinere, organizată în după 
amiaza zilei de Bobotează. Ca obiceiuri tradiţionale se 
menţionează: Steaua, Moş Ajunul. 

„În sărbătorile de iarnă se mergea cu colindul: 
- de Crăciun – colindele erau: „Prin cel cel, prin cela cel” şi „La 
tulpina la doi meri”     
- de  Anul Nou, se mergea cu „Plugul” care era cam aşa: 

Măi Ioane, Ionele,  
Leagă calul de zăbrele. 
Leagă calul de zăbrele 
Şi dă-i fân cu floricele 

Şi dă-i fân cu floricele 
Şi vină-n brațele mele, 
Că de când ai fost plecat 
Pe la mine n-ai mai dat! 
 

 „Crăciunul: În ajunul Crăciunului, se merge cu „Bună 
dimineaţa la Moş Ajun”.  Unul din colinde este „Oleranda” 
Dintre flăcăii care participau la colinde, amintesc: Savu Rădoi, Stan 
Rădoi, Bau Cazan, Marin Cosoroabă, Neculai Ciobanu (Breazu), 
Neculai Dobre, Ion Baroian (Bulgaru), Mița lui Neagu Voinea, Fana 
lui Benone.” 

Mersul cu plugul era ceva divin. Cu câteva săptămâni înainte 
se formau echipele şi se stabileau responsabilități: cine zice plugul, 
cine face buhaiul, cine face biciul, cine procură clopotul. Versurile 
plugului erau din cele transmise prin viu grai, la care se adăuga 
câteva versuri adresate gazdelor şi adaptate la perioada 
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respectivă. Cel mai folosit de copii era pluguşorul din străbuni: 
„Ahoo, ahoo, copii şi fraţi / stați puţin şi nu mânați/ lângă boi v-
alăturați / şi cuvântul mi-ascultați: / S-a sculat mai an/ bădica 
Traian / şi a încălecat pe un cal/......” Copiii aveau ca instrumente 
de urat: clopotul şi biciul. Unele echipe de flăcăi luau o pereche de 
boi, o găteau cu canafi şi clopoței, foloseau un jug gătit frumos cu 
lână colorată şi cu canafi, atașau o oişte şi un plug cu rotile. Toate 
astea măreau farmecul urătorilor. 

Buhaiul consta într-un fel de tobă, la care se folosea bășica 
porcului. Prin centrul tobei era trecut un mănunchi de fire de păr 
de cal. Se folosea şi o sticlă cu apă şi cenușă, pentru udarea din 
când în când a mâinilor celui care trăgea buhaiul, pentru a nu-i 
aluneca prea uşor mâinile şi a crea vibrații ale tobei. Ieşeau din 
tobă nişte mugete ca ale buhailor. În tot timpul cât se zicea plugul, 
buhaiul acompania cu mugete.  

Biciul era împletit de cei care aveau experienţă şi avea 
lungimea de 1-1,5 m, în funcţie de mărimea şi puterea celui care 
îl folosea. Se foloseau sfori de cânepă, care erau împletite de obicei 
în şase. Biciul era legat la un retevei de lemn, bine ales, pentru a 
rezista la șocurile din timpul pocnirii. La capătul biciului era o lăsată 
o pleasnă, care trebuia să producă pocnet cât mai mare. Nu era 
neglijată nici găteala biciului, cu fire de lână colorată şi cu canafi 
din lână. Clopotele puteau fi de dimensiuni şi construcţii diferite, 
de la clopoței mici până la clopote mari, numite şi acioaie.  

Echipa de urători avea 6-8 flăcăi şi se crea o armonie între 
ei: unul îi tot zice cu plugul, doi erau preocupaţi de buhai, unu sau 
doi pocneau din bice, unul era cu clopotul, doi cu   atelajul. Celui 
care făcea urătura i se ţinea isonul de către toţi ceilalți.”  
       (Smaranda Sares) 

 „ Ne jucam împreună cu fratele meu Nicu şi cu mulţi alţi  
copii ai satului, pe uliţa satului, pe sărătura satului, care, iarna 
devenea patinoarul nostru. Ne improvizam nişte patine din tablă 
mai groasă, o băteam bine cu ciocanul şi apoi evoluam pe luciul 
gheții ca nişte vedete; 

În preajma Crăciunului, activitatea devenea febrilă, ne  
confecționam bice, buhaie, întocmeam ceata şi repetam colindele. 
Era oarecare ierarhie, liceenii aveau grupul lor, iar noi ceilalți, elevii 
de profesională, mergeam de-a valma cu ceilalți copii. Mergeam cu 
colindul în ziua de 23 decembrie la fetele de măritat  şi le cântam 
colinda cunoscută în satul nostru „Prin cel, cel, prin cela-cel...”, 
apoi, pe 24 decembrie, mergeam cu ajunul şi colindam toate 
casele. Cei colindați ne ofereau covrigi, nuci, mere şi câţiva leuți, 



650               SĂGEATA – ZBOR PRIN VREMURI – PAGINI MONOGRAFICE 
 
 
pe care mai apoi îi împărțeam frățește. Dimineaţa mergeau la 
colindat copiii cu ajunul, iar către după amiază ieşeau flăcăii.; 

Elevii de liceu colindau şi ei zile la rând, aveau o ceată a lor, 
exclusivistă, formată din elevi de liceu şi seminariști,  formau un 
cor şi vizitau toate casele la eleve de liceu și la cadrele didactice. 
Din această ceată făceau parte  Oprea Florea, Mirea Mihail, 
seminarist, Manole Crişna, seminarist, fiul părintelui Manole Florea, 
Manole Lică,  fratele său, Toma Marius, Paul Sburlan, Aurel Burlacu 
şi alţii”. (Din amintirile domnului Ing. Vasile Albu – Săgeata) 
     „În vechime, în viaţa satului existau două activităţi de referinţă.  
Aceste activităţi se erau claca şi şezătoarea. În cele ce urmează 
am să dezvolt acest subiect.  
Claca 
     Conform dicționarului limbii române, unul din multele sensuri 
ale cuvântului clacă, cu accentul pus pe o silabă sau pe alta este: 
„muncă prestată benevol de un grup în folosul cuiva, însoţită sau 
nu de petrecere”. 
  De multe ori membrii unei familii nu reușeau să rezolve în 
timp util anumite activităţi şi din acest motiv ei apelau la clacă.  Se 
reuneau, astfel, mai multe familii pentru a rezolva seceratul grâului 
(pe atunci se făcea cu secera, apoi cu coasa), treieratul grâului, 
culesul şi depănuşatul porumbului, scărmănatul lânii, pe care 
gospodinele o spălau încă din vară, strujitul penelor, construcţia 
unei case. La aceste întruniri oamenii munceau şi cântau. Obiceiul 
a dăinuit mult şi s-a extins şi la alte activităţi. Când în sat o familie 
fără resurse avea o problemă, comunitatea îi venea astfel în 
ajutor.  
     Sunt bine cunoscute astfel de iniţiative în ridicarea unei case, 
pe atunci casele se puneau pe bârne de lemn şi se construiau din 
grădea, adică pe un sistem de furci, de fapt nişte pari ceva mai 
subtiri, cam de grosimea unui braț. Se împleteau nuiele care 
ulterior se bulgăreau cu pământ, adică nuielele erau acoperite de 
un strat de pământ. Urmau mai multe operațiuni spre a aduce 
pereţii la alb. Acţiunea dura câteva zile, iar oamenii munceau şi 
mâncau la familia respectivă până ce terminau treaba. 
     Ulterior acest obicei s-a extins şi la alte activităţi care erau 
considerate dificil de realizat de către o familie sau alta. Astfel când 
se întâmpla un  deces în sat, cele mai multe familii ajutau familia 
năpăstuită să rezolve problema, în sensul că fiecare dăruia familiei 
în cauză, mai ales alimente, păsări, ulei, ouă, băutură. 
Şezătoarea 
 Şezătoarea  era „o adunare restrânsă la sate, în serile de 
iarnă, la care participau,  de obicei, tineri şi tinere, care lucrau şi 
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petreceau. Fără îndoială că participau şi cupluri mai tinere Aici, 
fiecare venea cu lucrul de mână şi în timp ce lucrau, cântau, 
spuneau glume, ghicitori, povești şi anumite întâmplări hazlii. 
Şezătoarea era şi locul unde se legau idilele satului şi se  
puneau bazele viitoarelor familii. Uneori cei care nu lucrau învăţau 
să danseze . Aşa or fi fost executate acele bijuterii de artă 
populară,  ii, cămăși frumos cusute.  

Aici au învăţat să tricoteze tinerele fete. Pe atunci cam toate 
obiectele de îmbrăcăminte erau făcute în casă. Stofa pentru 
pantaloni şi haine groase, care se numea dimie, pânza pentru 
lenjeria de corp şi nu numai, care la început era din cânepă şi mai 
apoi când oamenii au început să cultive bumbac, din bumbac.  

În scurtă vreme, în comerţ, au apărut fire foarte subţiri din 
bumbac, din care femeile ţeseau ştergare şi pânză, necesare la 
confecţionarea cămăşilor, a feţelor de masă şi a cearșafurilor, 
puloverelor, ciorapilor şi mânușilor de lână, atât de necesare pe 
timp de iarnă.; 
 Toamna, după ce se termina cu muncile agricole, culesul, 
depănuşatul şi adăpostirea în porumbare şi pătule a porumbului, 
femeile din casă începeau operaţiunea de tricotare a mănuşilor, 
ciorapilor de lână şi a flanelelor atât de necesare pe timpul iernii, 
când membrii acelorași familii îşi îngrijau animalele: oi, vaci, porci, 
cu care îşi asigurau traiul de fiecare zi;  
 Dacă, spre iarnă, se împletea îmbrăcămintea, în postul 
Paştelui, fiind ziua mai lungă, în fiecare casă se instala un război 
de ţesut. Se ţesea tort, pânză, diferite cuverturi, în mai multe 
modele, în 2 iţe, obişnuit, cu vergeaua, ales printre vărgi, covoare 
de pus pe perete, toate de o frumuseţe desăvârşită.” (din Amintirile 
d-nei prof. Constanța Albu). 
 

„Sufletul reprezintă totalitatea proceselor afective 
Intelectuale, voliționale și psihice, de asumare  
Este factor esențial în corp și în actele volitive, 
Este ca o substanță spirituală de sine stătătoare. 
 
Voi n-auziți cu ce ne aseamănă Duhul Sfânt? 
Omul ca iarba, zilele lui ca florile câmpului, 
Așa va înflori și, zilele-i devin umbre pe pământ, 
Iar sufletul merge la judecata de apoi a Domnului!” 
 

       MI 
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COLINDE 
Gheorghe Mirică 

Lerul 
Lerule născut, au crescut, 
Am doi meri de alunei, 
Lerule, de toamnă sădiţi, 
Lerule, de vară-nfloriţi  
La mijloc de mese, 
Lerule, mese de boier,  
Lerule, dans de negustori, 

Lerule, dans când dănțuiește, 
Lerule şi ne fericește, 
Lerule cu papuci de fier, 
Lerule şi barba de fier, 
Lerule mai presus de noi, 
Lerule, gazdă frumoasă, 
La mulţi ani cu bine, 
Lerule şi cu sănătate! 

Mircea Iordache 
Prin cel, cel, prin cela-cel, 
Oi, Leano, dragă, 
Prin cel verde-un micşunel 
Şi zării de-un legănel, 
Oi, Leano, dragă,. 
Dar în leagăn cine-mi şade, 
Ghici, Lenuţa, doi ochi negri 
Oi, Leano, dragă, 
Şi nu şade, cum se şade. 
Şade-n pat la  
Gheorghe-n casă, 
Oi, Leano, dragă, 
Coase-un guler şi-o batistă, 
Gulerul al fratelui, 
Oi, Leano, dragă, 
Batista voinicului. 
Află dragă de la mine, 
Oi, Leano, dragă, 
Că nu-ţi cânt aşa de bine, 
Că nu-i cântec muzicesc 

Oi, Leano, dragă, 
Ci-i cântec împărătesc. 
Împărăteasa nu-i acasă, 
Oi, Leano, dragă, 
Împăratu-i la vânat. 
La vânat în Țarigrad, 
Oi, Leano, dragă, 
Să vâneze luncile, 
Luncile cu sutele, 
Oi, Leano, dragă, 
Satele cu miile!  
Vă uitați pe câmp cu flori 
Oi, Leano, dragă, 
Unde-ţi vedea doi şi trei, 
Oi, Leano, dragă, 
Ăia-s logodaşi de-ai ei! 
Ici e gazda lui Hristos, 
Oi, Leano, dragă, 
Rămâi, om bun, sănătos! 

Familia Ion Viorel – Deschide ușa creștine 
Deschide uşa creștine (bis) 
Că-am venit şi eu la tine 
La mulţi ani, mulţi ani,  
cu bine! 
Noi la Viflam  am fost (bis) 
Unde s-a născut Hristos, 
Şi-am văzut şi pe-a Sa Mamă  
Pe care Mărie-o cheamă 

La mulţi ani, mulţi ani, cu bine! 
Cum umbla din casă-n casă (bis), 
Ca pe Fiul Său Să-l nască, 
La mulţi ani, mulţi ani, cu bine! 
Umbla-n sus şi umbla-n jos (bis) 
Ca să-L nască pe Hristos, 
La mulţi ani, mulţi ani, cu bine! 
La mulţi ani, mulţi ani, cu bine! 

 
 
 



CAPIT. IX – TRADIȚII ȘI OBICEIURI                                   653 
 

Sandu Săftoiu 
La tulpina la doi meri, 
Oi, lerului , mărului, 
Este-un pat mare-ncleiat 
Cu dalbe scânduri de brad 
Oi, lerului , mărului 
Şi cu stinghiile de fag, 
Iar pe el ce-i aşternut, 
Oi lerului, mărului, 
O prelată şi-un cearșaf, 
Şi cu perne aşezat, 
Patru perne curățele, 
Oi lerului, mărului, 
Care dorm boieri pe ele. 
Scoală-te gazdă, nu dormi, 

Oi lerului, mărului, 
Căci un vis ne-a înflorit 
Vânt de vară ne-a bătut, 
Oi lerului, mărului, 
Vânt de vară, primăvară. 
Fețele noastre, rumenite, 
Oi lerului, mărului, 
Ca doi – trei trandafirei, 
Ce sunt vara tinerei, 
Oi lerului, mărului, 
Şi privesc cu drag la ei! 
Ice-i gazda lui Hristos, 
Oi lerului, mărului, 
Rămâi om bun sănătos! 
 

Costică Baroian – Lerului, ler, crescut toamna 
Lerului, ler, crescut toamna, 
Ascultați programul meu! 
Lerului de măr înflorit, 
Lerului, ler domnesc, sădit, 
Lerului, Ioane, Ioane, 
Ce-i cu mine Doamne? 
Lerului, eu, când te-am născutu, 
Pe negru pământu, 

Eu m-am bucuratu, 
Lerului, în brațe te-am luatu 
Şi-n sus te-am ridicatu, 
Lerule, sus pe-al lui Ionu 
Şi te-am botezatu. 
Lerule, Ioane, Ioane,  
 Ce-ai cu mine Doamne? 
La anul şi la mulţi ani! 

 
Colindul era rostit de întreaga echipă de urători: 

Steaua sus răsare, 
Ca o taină mare, 
Steaua luminează  
Şi adevărează,  
Steaua strălucește  
Şi lumii vestește (bis) 
Că astăzi curata, 
Preanevinovata, 
Fecioara Maria 
Naște pe Mesia (bis) 
În ţara vestită  
Bethleem numită 

În ţara vestită  
Bethleem numită 
Magii cum zăriră 
Steaua şi porniră (bis) 
Mergând după rază 
Pe Hristos să-l vază 
Şi dacă sosiră 
Îndată-l găsiră, 
La dânsul intrară  
Şi se închinară (bis) 
Cu daruri gătite  
Lui Hristos menite 

Luând  fiecare  
Bucurie mare (bis) 
Care bucurie  
Şi aici să fie 

De la tinereţe  
Pân’la bătrânețe! (bis) 
La anul şi la mulţi ani 
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Mersul cu Steaua, se făcea începând din ajunul Crăciunului, 
în toate sărbătorile de iarnă. Steaua aducea vestea naşterii 
Domnului, cât şi multă lumină şi credinţă în sufletele oamenilor, 
care erau urați. Se formau echipe din 2-3 copii care pregăteau un 
simbol al stelei. 
  Se lua o placă rotundă, din carton sau lemn, la care se atașa 
o scândură îngustă, pe post de mâner. Placa şi mânerul erau ornate 
cu staniol şi cu hârtii colorate. În mijlocul plăcii era lipită icoana cu 
Naşterea Domnului. 

În ajunul Crăciunului, se mergea cu Neaţalaşul: se formau 
echipe de câte 2-3 copii şi în zorii zilei de Ajunul Crăciunului, cu 
noaptea-n cap, mergeau pe la casele oamenilor şi le urau. 
 Copiii mergeau cu traiste, care la unii ţineau loc şi de 
ghiozdane şi primeau de la gazdele urate, câte un covrig, sau o 
nucă, sau un măr, în unele cazuri câte o bomboană. Copiii erau 
bucuroși când veneau acasă cu trăistuța plina cu: covrigi, nuci, 
bomboane şi altele. În vremurile acelea, prin anii 1940-1950, 
darurile făcute de săteni făceau deliciile copiilor. 

 
Buna dimineaţa la Moș Ajun! 

 
Buna dimineaţa la Moș Ajun, 
Şi mâine cu bine, la Moş 
Crăciun! 
Am venit si noi o data, 
La un an cu sănătate, 
Să ne fie, să vă fie 
La mulţi ani cu bucurie! 
Domnul sfânt sa ne ajute, 
La covrigi si la nuci multe! 
Buna dimineaţa la Moș Ajun 
Şi mâine cu bine la Moş 
Crăciun 

Si la anul sa venim 
Sănătoşi sa va găsim! 
Daţi-ne un covrig, 
Că murim de frig! 
Daţi-ne o nucă, 
Să ne vedem de ducă! 
Ne dati, ne dati, ne dati, ori 
nu ne dati? 
Bună dimineaţa, la Moș Ajun 
Şi mâine cu bine la Moş 
Crăciun! 
La anul şi la mulţi ani! 

 
Mersul cu Sorcova: se făcea din ajunul Crăciunului, în toate 

sărbătorile de iarnă. Pe un bețișor de lemn se realiza o floare din 
hârtie creponată colorată, de diferite culori. Bețișorul se înfășura 
peste tot în hârtie colorată sau cu fir de lână colorată. Urătorii erau 
individuali, mergeau la anumite gazde şi le urau. În timp ce urau, 
băteau, în mod repetat, sorcovitul, pe umăr cu sorcova: 
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Sorcova, vesela, 
Să trăiţi, să înfloriţi, 
Ca un măr, ca un păr, 
Ca un fir de trandafir, 
Ca merii, ca perii, 
În mijlocul verii, 

Tare ca piatra, 
Iute ca săgeata, 
Tare ca fierul, 
Iute ca oţelul, 
La anul şi la mulţi ani! 
 

 
„Alte obiceiuri erau cele dedicate unor sărbători religioase. Se 

ştie că aceste sărbători încep cu sărbătoarea Sfântului Andrei.     
În acea noapte erau semănate boabe de grâu în ghivece, 

pentru fiecare membru al familiei. În funcţie de cum răsărea şi 
creştea grâul din fiecare ghiveci aşa era anul posesorului de 
ghiveci. În familia mea şi astăzi practicăm acest obicei; 

Tot în acea noapte se rupeau crenguţe din pomii fructiferi, 
care erau  ţinute într-un vas cu apă. Până la Anul Nou acestea 
trebuiau  să înflorească. Cu aceste crenguţe mergeau copiii să 
sorcovească, părinţii rudele şi vecinii.  Crenguţele mai erau 
împodobite cu fire frumos colorate sau chiar canafi mici; 

Tot legat de noaptea Sfântului Andrei existau fenomene de 
predicţie. După cum era această noapte, așa era iarna care urma, 
mai uşoară sau mai grea, cu cantităţi de zăpadă; 

În noaptea de Anul Nou se aşezau într-o covată de frământat  
pâine, pe un strat de mălai, 12 foi de ceapă, la fel de mari,  pentru 
fiecare lună câte una, se presăra sare peste ele  iar a doua zi în 
funcţie de cantitatea de apă strânsă se estima regimul de 
precipitaţii din fiecare lună Fetele de măritat mergeau în curtea 
casei şi numărau parii. Pe unul dintre ei îl legau cu o basma iar a 
doua zi îl cercetau. În funcţie de aspectul parului, ursitul avea să 
fie înalt, drept, cioplit sau necioplit.; 

În noaptea dintre ani, în fiecare casă pe lângă alimentele 
tradiţionale se pregătea o plăcintă. În acea noapte se puneau 
bileţele „răvaşe” cu urări umoristice pentru fiecare membru al 
familiei, uneori se mai punea o monedă pe care norocosul familiei 
o găsea; Ziua de 5 ianuarie, cunoscută şi sub numele de Ajunul 
Bobotezei, era zi de post negru. Din seara de 4 ianuarie se 
întrerupea orice alimentaţie, iar, în seara de 5 ianuarie, fetele de 
măritat făceau o turtă din făină cu apă şi multă sare, pe care o 
coceau pe plită. Jumătate din această turtă se consuma înainte de 
culcare, iar cealaltă, împreună cu un fir de busuioc, luat de fete de 
la preotul care boteza casele în zilele precedente, fără să bea nici 
un strop de apă. Băiatul care le apărea în vis şi le întindea apă 
urma să fie viitorul soţ. Dacă el nu apărea în acea noapte în vis, 
însemna că în anul următor fata nu se va căsători; Se spunea că 
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fetele care cad pe gheaţă în ziua de  Bobotează se vor mărita în 
anul următor; 

Când eram copii şi cădeam în zăpadă spuneam că nu o să 
ne mai mănânce puricii în anul acela.” (din amintirile d-nei prof. 
Constanța Albu”) 

  
Cântec de Crăciun 

 
Din an în an sosesc mereu 
La geam cu Moş Ajun, 
E ger cumplit, e drumul greu, 
Da-i obicei străbun. 
 
Azi cu strămoșii cant in cor 
Colindul sfânt si bun. 
Tot moş era si-n vremea lor 
Bătrânul Moş Crăciun. 
 
E sărbătoare si e joc 
În casa ta acum, 
Dar sunt bordeie fără foc 
Si mâine-i Mos Crăciun. 
 
Si-acum te las, fii sănătos 
Si vesel de Crăciun, 
Dar nu uita, cat ești voios 
Române sa fii bun! 

  
 „Fără tradiţie nu există cultură: nici omul simplu, nici geniul 
nu pot crea nimic fără tradiţie.” Vasile Pârvan 
 
 „Tradiția are într-adevăr un rost numai dacă devine un factor 
creator, altfel e doar o cârjă pentru atâtea şi atâtea slăbiciuni ale 
unui neam.”  citat celebru din Lucian Blaga 
 
 „Cunoscând istoria, eroii, tradiția, ne facem mai sociabili, 
mai altruiști, mai iubitori de om şi viaţă.” Nicolae Iorga 
 
 „Un scriitor e un spirit de tradiţie socială. Sunt alţii poate mai 
mari decât el care nu scriu. Aceia sunt piatră scumpă în învelișul 
de egoism, pe care nu-l pot sau nu se îndură să-l lepede.” - 
aforism celebru de Nicolae Iorga. 
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CAPIT. X – OAMENII DE EXCEPȚIE 
 

A.-. PREZENTAREA UNOR OAMENI  
DE EXCEPȚIE DIN COMUNA SĂGEATA 

(de Prof. Univ. Dr. Florea Oprea) 
1.- PREOȚI DIN TRECUT 

 
Nicolae Efrimescu 
 
 A fost preot în satul Săgeata, slujind și la Bordușani care nu 
avea biserică proprie în acea vreme. Preotul este cunoscut de bătrâni 
sub numele de Popa Neculai. Era deosebit de respectat de toată 
lumea. Tatăl meu, Radu T. Oprea (n. 14 noiembrie 1904 – decedat 
30 decembrie 1980) îmi spunea că a ales la cununia religioasă ca 
patron al casei pe Sf. Nicolae tocmai pentru că numele era purtat și 
de preotul bisericii, Popa Neculai.  

Popa Neculai a absolvit Seminarul Teologic din Buzău în anul 
1876.1 A avut casa, pe care eu am apucat-o, situată pe colțul aflat în 
diagonală cu casa lui Chegheu. În această casă s-a retras după 
pensionare fiul său Virgil Efrimescu („domn Vergică”, contabil) cu 
soția și fiul lor, Țuțu, care mi-a fost coleg de clasă. După decesul lui 
Virgil Efrimescu, Țuțu Efrimescu și-a luat mama în îngrijire,  iar casa 
a fost demolată de autorități cu scopul de a face spațiul necesar 
pentru lărgirea șoselei cu cca. 3 m. Din fosta proprietate a mai rămas 
o mică bandă de teren care a fost preluată de vecinul Nicolae Oprea 
care are astfel deschidere la șosea.  

Popa Neculai Efrimescu a lucrat la începutul carierei sale și ca 
învățător al satului. Mama mea (Anica Oprea, născută în 1907), 
școlăriță prin anii 1914 și colegă de clasă cu viitoarea soție a preotului 
Constantin Efrimescu, îmi povestea că în acea vreme învățători la 
școala din Săgeata erau  Popa Neculai Efrimescu și „domn Nae”. Copiii 
învățau scrisul, cititul și socotitul. Când învățătorul nu putea sta la ore 
era numit un „mânitor” (de la cuvântul monitor, supraveghetor) care 
păstra liniștea în clasă și care punea pe rând elevii să citească lecția 
pe fragmente, cu formula „continuă, tu, mai departe,” reluând citirea 
până se întorcea învățătorul.  

 
1 - I. Ionașcu, Material documentar privitor la istoria Seminarului din Buzău. 1836-
1936 (introducere, note, prefață: C. Minculescu), București, Imprimeria Națională, 
1937, XXII+274 p., v. Tabel absolvenți. 
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Preotul Constantin Efrimescu (Popa Costică) din Săgeata, fiul 
preotului Neculai Efrimescu, la ieșirea la pensie, a făcut un bilanț al 
mândriei justificate spunând că el și tatăl său au păstorit creștinii din 
Săgeata și Bordușani timp de 100 de ani. Într-o discuție personală, 
pentru că era foarte apropiat de oameni, Preacucernicul părinte îmi 
spunea că pe durata păstoririi sale s-a întâmplat schimbarea 
calendarului cu reașezarea sărbătorilor creștine potrivit cu calendarul 
gregorian în sensul că ziua de 1 aprilie 1919 a devenit 14 aprilie 
1919.2 Îmi spunea venerabilul preot că a avut o singură problemă cu 
familia bătrânilor Gheorghe și Gherghina Sburlan din Săgeata care nu 
au vrut să treacă la „stilul nou” și au fost singurii care au rămas 
creștini de „stil vechi”. Am cunoscut acești bătrâni, vecini cu mine pe 
uliță, ca buni creștini și oameni respectați care primeau preotul cu 
botezul la momentele cuvenite dar care țineau în casa lor rânduiala 
sărbătorilor creștine după vechiul calendar.  

Afară de Popa Costică și de Domn Vergică, preotul Nicolae 
Efrimescu a mai avut un fiu numit Anghel care a fost colonel. Acesta 
conducea prin anii 1940 un regiment din Basarabia iar la ultimatumul 
dat de ruși pentru cedarea Basarabiei, cu refugierea masivă a 
populației spre țară, a făcut greșeala de a pleca timp de câteva ore 
să-și treacă familia peste Prut. În acest timp se apropiau rușii iar 
regimentul a trebuit să se retragă în absența comandantului. Situația 
s-a finalizat urât, cu degradarea ofițerului care, având simțul onoarei 
în cel mai înalt grad, s-a sinucis.  

 
Constantin Efrimescu, preot, Săgeata și Bordușani 

Fiul lui Nicolae Efrimescu. Foarte respectat de săteni atât ca fiu 
și continuator al misiunii pastorale lăsate de tatăl său cât și pentru 
blândețea și căldura cu care își trata enoriașii.  

A avut ca fii: Costică (Buzău), Mănel (București), Floricel, 
rămas în Săgeata. În anii 1940, încă un fiu a fost omorât de o explozie 
pusă de o mână criminală în podul cu fân al grajdului pentru cai situat 
între casa preotului și sediul vechi al primăriei. 

 
Florea Manole, preot în Săgeata și Bordușani 

Dacă memoria nu mă înșală, preotul Florea Manole („Popa 
Florea”) era de fel din Banița iar „coana preoteasă” era de la Pleșești. 
A slujit la biserica din Săgeata ca paroh împreună cu preotul 
Constantin Efrimescu și mai apoi cu preotul Florin Stanciu. Câtă 
vreme parohia avea o singură biserică pentru două sate au fost doi 

 
2 - Decret-Lege nr. 1053/1919 privind adoptarea calendarului gregorian pe ziua de 1 
aprilie 1919, M. Of. 274 din 6 martie 1919. 
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preoți care își împărțiseră satele: Popa Florea avea în păstorire 
locuitorii din Săgeata de Sus și pe cei de pe o parte a șoselei din 
Bordușani iar Popa Costică avera în păstorire locuitorii din Săgeata de 
Jos și pe cei de pe cealaltă parte a șoselei din Bordușani.  

Popa Florea Manole a avut trei copiii: Crișna (Crin, fost preot în 
Beilic), Pamfil (Lică, fost profesor de sport la școala din Odobești) și 
Veronica, rămasă în casa părintească din Săgeata. 

 
Florea Toma, fost preot în Săgeata  

Căsătorit cu „coana preoteasă” Victorița, soră cu învățătorul 
Ionel Sburlan. Preotul a fost tatăl profesorului Marius Toma. A murit 
prematur în 1947 (?). 

 
Dumitru Bârsan, fost preot la Beilic 

A avut casa în Beilic și a avut un băiat și două fete dintre care 
una a fost colegă cu mine la școala din Săgeata pe parcursul claselor 
V-VII (anii 1953-1956).  

 
Crișna (Crin) Manole, fost preot la Beilic 

Fiu al preotului Florea Manole din Săgeata a păstorit o vreme 
undeva în altă parte după care a venit ca preot la biserica din Beilic 
pe postul rămas liber după preotul Bârsan. 

 
Mihail (Mănel) Mirea, profesor la Săgeata;  
preot la Găvănești 

Fiu al dascălului Staicu Mirea, și tată al profesorului Emanuel 
Mirea, a absolvit facultatea de teologie ortodoxă în anul 1964 și a 
lucrat ca profesor de muzică la școala din Săgeata. A susținut 
activitățile Căminului Cultural înființând și conducând nemijlocit 
vreme de mai mulți ani un cor renumit în care cântau oameni din sat. 
Cu acest cor a participat la numeroase concursuri unde a obținut 
aprecieri și premii lăudabile. În cea de a doua parte a carierei a fost 
hirotonit preot la biserica din Găvănești. L-am apreciat în egală 
măsură ca profesor, ca dirijor de cor și ca preot datorită vocii sale 
extraordinare care dădea măreție slujbelor. 
 

2.- ÎNVĂȚĂTORI DIN TRECUT 
„Domn Nae” 

Nu sunt sigur de numele de familie al învățătorului numit 
„domn Nae” care profesa în Săgeata înainte de Primul Război Mondial 
dar înclin să cred că numele său era Sburlan deoarece acest nume 
era purtat de o familie renumită: cu domnul Milică Sburlan, tatăl 
învățătorului Ionel Sburlan; un alt Sburlan era socrul asistentului 
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medical Nicolae Bănescu, cel care a fost tatăl învățătorului Tică 
Bănescu; apoi domnul Mitică Sburlan, tatăl învățătorilor Mitu Sburlan 
zis Mitu Neamțul, învățător în Săgeata și mort prematur în 1949, 
învățătorul Vasile Sburlan care a activat la Buzău, învățătorul Costel 
Sburlan, zis domn Costel, trăitor în București, om de mare nădejde și 
ajutor care a facilitat încadrarea în serviciu, în diverse locuri de muncă 
calificate și necalificate, a zeci de tineri din Săgeata.  

  
Iancu Sburlan 

Învățător de reputație la școala din Săgeata, foarte respectat 
în sat. După pensionare s-a mutat la o fiică (?) la București, cartierul 
Dobroești unde se află și mormântul său.  

 
Ionel Sburlan 

Fiul lui Milică Sburlan, a fost învățător la școala din Săgeata și 
a fost primul responsabil al căminului cultural care funcționa în școală 
într-un spațiu a două clase separate de un paravan mobil.  

 
Mitu Albu 

Învățător la școala din Săgeata, foarte energic și cu o bună 
pregătire, a lăsat o amintire foarte frumoasă elevilor săi.  

 
State Albu 

Învățător la școala din Săgeata, frate cu Mitu Albu. Conștiincios 
și exigent. 

 
Zânica (Zinica) Albu 

Învățătoare la școala din Săgeata, soția lui State Albu. 
 

Iordache Irimia 
Învățător la școala din Săgeata. Pentru o perioadă a predat și 

limba franceză la clasele V-VII. Și-a construit cu mâna proprie o casă 
pe „ulița școlii”. 

 
Filița Irimia 

Învățătoare la școala din Săgeata. Soția lui Iordache Irimia. 
 

Nicolae Apostu 
Învățător la școala din Săgeata. Fiul lui Constantin Gh. Apostu, 

cel numit Chegheu. Frate cu colonelul Apostu. A avut o frumoasă casă 
situată în partea de est a satului Săgeata. 
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Maria Apostu 

Învățătoare la școala din Săgeata. Soția lui Nicolae Apostu. La 
bătrânețe s-a retras la București la fiica sa, Tanța Apostu, căsătorită 
Boboc. A fost înmormântată în București la Cimitirul ”Sf. Arhangheli 
Mihail și Gavril” situat la ieșirea din București spre Autostrada A1.  
 
Jean Mușat 

Profesor de economie politică la Liceul Economic din Buzău. 
Și-a început cariera ca învățător la școala din Săgeata.  

 
Penelopa (Penița) Mușat 

Învățătoare, la început la școala din Săgeata și apoi la o școală 
din Buzău. Soția lui Jean Mușat. Soții Mușat au avut un copil numit 
Bebe Mușat care a absolvit Facultatea de Geografie. 

 
 Gheorghe Popa (de fel, din Beilic, căsătorit în Săgeata)  

Învățător și director al școlii din Săgeata; secretar al Primăriei 
Săgeata. Căsătorit cu „coana Marieta”, fiica lui Mitică Sburlan, cel care 
a fost tatăl învățătorilor Costică Sburlănescu (funcționar superior la 
Ministerul Chimiei), Vasile Sburlan (Buzău) și Mitu Sburlan, zis „Mitu 
Neamțu”, mort prematur prin anii 1950. 

 
Persecuția învățătorilor în regimul comunist 
 

În regimul comunist nu era ușor să fii învățător. Trebuia să 
participi la toate „comisiile” înființate pentru convingerea locuitorilor 
să răspundă la chemările partidului, să execute recensăminte, să 
organizeze spectacole propagandistice, să execute panouri cu grafică 
și lozinci politice etc.  
  În vara anului 1955 a apărut un zvon trăsnet: s-a hotărât la 
Buzău că toți învățătorii din sat – care aveau așezări stabile, cu 
gospodării proprii - vor fi alungați la alte școli din raion (așa era atunci 
împărțirea administrativă, în regiuni și raioane, după model rusesc). 
Motivul semioficial era acela că nu participă suficient de convingător 
la colectivizarea satului. Pentru deportare s-a ținut și o ședință 
formală unde cineva a zis cu timiditate că ar fi bine dacă s-ar putea 
ca dl. Jean Mușat cu soția să nu fie alungați. A luat cuvântul „tovarășul 
Stamate”, președintele Comitetului Provizoriu (așa se numea atunci 
consiliul comunal), echivalentul funcției de primar care nu exista în 
lege. Acesta era un om străin de sat, adus pe funcție pentru a rupe 
legăturile de orice fel între autoritățile comuniste și săteni. Stamate a 
debitat în ședință o minciună demnă de stăpânirea pe care o slujea: 
„tovarăși, stați să vă spun eu cine este Jean Mușat și familia lui. Eu 
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veneam într-o seară de la Bordușani și undeva prin dreptul părinților 
lui Jean Mușat (acesta locuia atunci cu părinții) m-a apucat nevoia de 
a mă ușura. M-am tras lângă gard, la un loc ferit, și în timp ce urinam 
am auzit în curte pe Jean Mușat discutând cu tatăl lui cum să saboteze 
acțiunile regimului nostru socialist. Cred că nu putem să-l mai ținem 
în sat.” Inutil să mai spun că hotărârea de alungare a fost luată în 
unanimitate. În urma acestei decizii fiecare învățător a pornit pe căi 
discrete lupta pentru revocarea hotărârii. Tuturor le era frică să 
acționeze împreună pentru a nu forma „bande de trădători ai 
socialismului”. Pe de altă parte era necesar să comunice unii cu alții 
pentru a identifica posibilități de sprijin. Într-o formă sau alta situația 
s-a sfârșit cu bine iar învățătorii noștri au rămas la post. După o vreme 
tovarășul Stamate a plecat și a venit primar tovarășul Stancu, care 
fusese și el până atunci cu asemenea responsabilități prin alte comune 
din județ 
 

3.- MEDICINĂ UMANĂ 
 

Săgeata a avut de la o vreme cabinet medical propriu cu medici 
repartizați de stat. Înainte de aceștia și mai apoi pe lângă aceștia au 
funcționat însă și oameni ai satului, începând cu moașa comunală (o 
bătrână ce presta voluntar această formă de serviciu medical în 
condițiile în care nașterile se întâmplau până târziu la domiciliul 
femeilor gravide) și continuând cu personal cu pregătire medie. Între 
aceștia merită o mențiune specială Nicolae Bănescu numit de toată 
lumea „domn Bănescu”:  
Nicolae Bănescu, oficiant sanitar în Săgeata.  

Om de o conștiinciozitate rară, avea mereu poarta deschisă și 
răspundea la toate chemările pe timp de zi și pe timp de noapte, 
inclusiv pentru a respecta graficele de injecție ale pacienților la 
domiciliu. A salvat în cariera sa mai multe vieți decât ne putem 
închipui și a fost respectat pe măsură. Fii și fiice: Veronica, Constantin 
(Tică), Emilia.  
 

4.- MEDICINĂ VETERINARĂ 
 

În Săgeata a existat preocuparea de a asigura vigoarea 
bovinelor nou născute prin însemnări artificiale. În acest scop, într-un 
trecut pe care nu-l pot preciza, dar oricum înainte de cel de Al Doilea 
război Mondial) a fost construit un grajd comunal la ieșirea din 
Săgeata spre Beilic și acolo erau ținuți patru tauri de rasă folosiți 
pentru montă. În curtea grajdului era construit un fel de rastel-mono 
post în care era ținută vaca aflată la rut și care urma să fie „călcată” 
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de taur. Îmi aduc aminte că cei patru tauri erau îngrijiți de „nea 
Drăgan Mirea” care primea prin anii 1952-1953 salariul minim de 210 
lei/lună. Mai târziu s-a renunțat la tauri și s-a trecut la tehnologia de 
însemnări artificiale în care caz, pe peretele grajdului comunal a 
apărut firma „Stațiunea de montă comunală” (Sic !). 

Medicii veterinari supravegheau situația „de la centru”. Pe plan 
local medicina veterinară era asigurată la început de oameni care 
făcuseră școli de pregătire specifice. Îmi amintesc pe primii dintre 
aceștia:  
Radu T. Oprea, agent veterinar al Plasei Câmpu, jud. Buzău și mai 
apoi al comunei Săgeata între 1942-1952. 
Gică Ardeleanu, agent veterinar al comunei Săgeata începând din 
1952 

De la o vreme a apărut în schema comunei și postul de medic 
veterinar dar ajutorul său de nădejde a rămas tot un fiu al satului: 
Floricel Efrimescu, fiu al preotului Constantin Efrimescu.  

 
B.- FIII COMUNEI, DE SUCCES ÎN ALTE 

LOCALITĂȚI 
  

 Veronica Bănescu, căsătorită Tudosescu, lector universitar 
la Facultatea de Biologie a Universității din București; fiica lui 
Nicolae Bănescu și soră cu învățătorul Tică Bănescu. 

 Georgeta (Geta) Boacă Denescu la început profesor 
suplinitor la școala din Săgeata și mai apoi profesor de limba și 
literatura română în București; (informații suplimentare pot fi 
obținute din sat).  

 Aurel Burlacu, învățător la Săgeata și mai apoi ziarist la „Viața 
Buzăului”. A scris o scurtă monografie a comunei Săgeata pe care a 
publicat-o în numărul din 17 aprilie 1969 al ziarului „Viața Buzăului”. 

 Constantin Calcan, primar al Bucureștiului (nu am informații 
precise dar știu că a fost primar ales sau primar cu mandat provizoriu 
prin anii 1950). Este amintit de Marin Preda in romanul „Cel mai iubit 
dintre pământeni.” 

 Gheorghe Calcan, profesor universitar, Universitatea Petrol-
Gaze din Ploiești.  

 Vasile R. Florea, cadru didactic universitar la Facultatea de  
istorie a Universității din București; fiu al lui Radu Florea care locuia 
pe ulița d-lui Bănescu. În anii 1950 tatăl său avea un atelier de 
fierărie.  

 Pamfil (Lică) Manole, profesor de educație fizică la școala 
din Odobești; fiu al părintelui Florea Manole 
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 Gigi Mușat, inginer la Brașov (?); Părinții: Ionel Mușat și 
Florica Mușat aveau casa lângă biserică pe care au cumpărat-o de la 
urmașii lui Vasile Gheorghiu (Vasilache). 

 Jean Mușat, profesor de economie politică la liceul economic 
din Buzău. Și-a început cariera ca învățător la școală  din Săgeata. 

 Penelopa Mușat (din Beilic, fiica lui Stan „Croitoru”), 
învățătoare; soția lui Jean Mușat. Și-a început cariera la școală din 
Săgeata 

 Gelu Negoiță, profesor de biologie la Buzău; fiul lui Costică  
Negoiță: Inițial a profesat la școala din Săgeata. Părinți: Costică 
Negoiță și Sanda. 

 Neculai Negoiță, (n. 10 mai 1950) profesor de chimie la Pitești; 
frate cu Gelu Negoiță. Părinți: Costică Negoiță și Sanda. 

 Florea Al. Oprea (n. 03.09.1958, Buzău), chestor de poliție, 
fost secretar de stat în Ministerul de Interne; fiul lui Alexandru Oprea, 
zis Cizmarul. Părinți: Alexandru T. Oprea și Ilinca 

 Florea R. Oprea (n. 01.03.1942, Săgeata), profesor 
universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității din 
București; Părinți: Radu T. Oprea și Anica. 

 Elena N. Oprea, economist la Buzău; părinți: Nicu T. Oprea și 
Marița. 

 Gheorghe N. Oprea, profesor de istorie la Buzău; și-a început 
cariera ca profesor la școala din Săgeata. Părinți: Nicu T. Oprea și 
Marița.  

 Ion (Nelu) Sburlan, profesor de educație fizică la Brănești; 
fiul învățătorului Ionel Sburlan. 

 Paul Sburlan, economist la Buzău; fiul învățătorului Ionel 
Sburlan. 

 Radu C. Sburlan, inginer la București; frate cu Gheorghe C. 
Sburlan din Săgeata. Părinți: Costică și Dochița Sburlan 

 Costel Sburlănescu, învățător, directorul direcției de personal 
a ministerului petrolului și chimiei; fiul lui Mitică Sburlan, cumnat cu 
învățătorul Gheorghe Popa din Săgeata; părinți: Mitică și Anica 
Sburlan 

 Vasile Sburlan, învățător la Buzău; frate cu Costel 
Sburlănescu, cumnat cu învățătorul Gheorghe Popa din Săgeata; 
părinți: Mitică și Anica Sburlan 

 Petre Șerban, profesor de matematici la liceul economic din 
Buzău  

 Florica Zăbavă, procuror în București, părinți Alecu și Luxa  
Zăbavă  

 Veronica Sburlan, fiica lui Iancu Sburlan 
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 Frații Enuș (din Găvănești): Dumitru Enuș (profesor de filozofie 
la liceul din Pogoanele), Ion Enuș (cadru didactic la Buzău), Radu Enuș 
(profesor la Găvănești și Dâmbroca), Costică Enuș (profesor și 
director al școlii la Dâmbroca, profesor la Săgeata). 
  

C.- DESPRE UNELE PERSONALITĂȚI  
DE EXCEPȚIE DIN COMUNA SĂGEATA 

(din Gh. Calcan - „Nume de străzi ale localităților din Com. Săgeata-
jud. Buzău”) 

 
Colonelul Mihai Gheorghiu. Părinții colonelului, Vasile I. Gheorghiu 
(1860–1934) și Sanda V. Gheorghiu (1870–1946) au fost posesorii 
uneia din cele mai mari averi funciare ale comunei (Enuș 2013). 
Anuarul Socec al României Mari îl menționa pe Vasile Gheorghiu ca 
dublu proprietar de băcănie și de cârciumă (Anuarul Socec: 134). 
Între numele de străzi ale localității, memoria colectivă a reținut și 
amintirea colonelului Ion Apostol. Acest nume revenea frecvent în 
discuțiile ad-hoc care se generau în sat. Am luat cunoștință de numele 
colonelului Apostol și din relatările tatălui meu, mobilizat o perioadă 
în operațiunile celui de-al Doilea Război Mondial. Monografia comunei 
Săgeata îl reține cu numele Constantin, probabil o eroare în memoria 
colectivă a localității, în familie existând un singur colonel (Enuș 
2013). 
  
Constantin Apostol (1903–1995), a fost ofițer al Regimentului 11 
Roșiori din Cernăuți, și apoi profesor și instructor al Școlii de echitație 
din Sibiu timp de 14 ani, și al Școlii Superioare de Război (Andreica şi 
Albu 2010: 305). A fost considerat unul dintre cei mai buni călăreți ai 
țării, remarcându-se în mod cu totul deosebit în această ramură 
sportivă. A reprezentat România la numeroase concursuri 
internaționale, inclusiv la Olimpiada de la Berlin. A câștigat 
numeroase întreceri sportive internaționale: Neapole, Varșovia, 
Roma, Nice, Viena, Belgrad, Belgia (7 medalii), Polonia (4 medalii în 
1937), Marele Trofeu de la Aachen (1933–1940), recompensat cu 
placheta ziarului Universul, membru al clubului londonez International 
Royal Horse. A fost activ și după trecerea în rezervă, pregătind echipa 
națională pentru olimpiadele de la Helsinki și Stockholm (1952, 
1956), a fost antrenorul Clubului sportiv Petrolul Ploiești (Nicolescu și 
Petcu 1999: 161–162). Colonelul Ion Apostol a fost considerat cel mai 
prestigios reprezentant al hipismului românesc alături de Felix 
Țopescu și Alexandru Penciu (Andreica şi Albu 2010: 307). Familia 
Apostol a făcut parte din elita localității, fiind înstărită. Tatăl 
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colonelului, Gheorghe Apostol, este menționat în Anuarul Socec al 
României Mari ca proprietar de cârciumă (Anuarul Socec: 134). 
Fratele colonelului, Nicolae Apostol, a fost învățător, ca și soția sa 
Maria, închinându-și întreaga viață educării fiilor satului natal. Casa 
acestora, mare, albă, înaltă, cu un turn ascuțit în acoperișul de tablă 
se impunea involuntar privirii trecătorului. Casa natală a colonelului 
se păstrează încă. Cu unele modificări, care i-au luat tradiționala 
prispă (cerdacul), aceasta și-a pierdut din farmecul ei de odinioară. 
Ea a fost cunoscută de toată lumea sub numele de Casa lui Ghegheu 
(de la numele tatălui acestuia), și a adăpostit aproape întotdeauna un 
magazin (cârciumă, cooperativă, magazin mixt etc.). Localitatea 
Banița are 16 străzi. Dispunerea lor topografică este geometrică, 
reprezentând careuri aproape perfecte. În denumirea lor predomină 
personalități de vază ale localității, șapte străzi: un preot, doi 
învățători și patru fruntași ai satului (unii participanți la ambele 
războaie mondiale – Ciupercă Iancu)3 . Urmează categoria 
denumirilor care desemnează elemente referențiale ale naturii zonei: 
șase străzi: Vișinilor, Islazului, Poieniței, Viilor, Iazului, Grădinii. Două 
denumiri par a desemna realități sociale și istorice mai noi: Strada 3 
Personalitățile ale căror nume sunt atribuite străzilor din Banița, sunt 
următoarele: preot Bârsan Dumitru, înv. Ionescu Ion, înv. Stănescu 
Ion, Ciupercă Iancu, Haralambie Mazilu, Ioniță Nicolae, Ioniță Ștefan 
(Arhiva Primăriei Comunei Săgeata, 2010). 258 • Gheorghe Calcan 
Pensionarilor și Strada Nouă. Strada Principală este de fapt șoseaua 
județeană care face legătura cu celelalte localități ale comunei. 
Localitatea Beilic are șapte străzi, și toate au fost denumite după 
numele celor care au pierit pe câmpul de luptă4 . În localitatea 
Bordușani sunt 15 străzi. Toate denumirile poartă numele unor 
participanți la războaiele mondiale (trei sergenți, un caporal, doi 
fruntași, șapte soldați și alți doi militari fără grad precizat)5 . De 
menționat că doi dintre aceștia au înscris titlul de erou: Strada Erou 
serg. Dinu R. Nicolae și Strada Erou sold. Pătrașcu Constantin. 
Localitatea Dâmbroca are zece străzi. Trei dintre acestea, cele mai 
importante sub raportul lungimii și al numărului de case poartă 
numele unor personalități ale satului: preotul Stanciu Emil, agentul 
sanitar Iordache Nicolae și profesorul universitar Ioan Coman. 
Celelalte denumiri își au originea în orizonturi diferite: elemente ale 
concretului economic sau topografic (Strada Principală, Strada Morii, 
Strada Mică), natural (Strada Primăverii, Strada Crizantemelor) ori 
sunt denumiri convenționale (Strada Armoniei, Strada Tineretului). 
Preotul Emil Stanciu (parohia Dâmbroca, 1966–2000) rămâne în 
conștiința comunității și prin urmașii săi: cel dintâi copil, preotul Florin 
Stanciu, paroh al bisericii din Săgeata, cu înfăptuiri ecleziastice 
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admirabile și ing. Adina Bădescu (cel de-al doilea copil), cu două 
mandate eficiente de primar al comunei, al cărei fiu a devenit, la 
rândul său, paroh al localității natale.  
  
Oficiantul sanitar Nicolae Iordache (1914–1993), participant la 
operațiunile militare ale celui de- al doilea război mondial, șapte ani 
de prizonierat în URSS (Iordache și Alecse 2013: Online), se bucură 
de stima unanimă a consătenilor săi (Enuș 2013). A rămas în 
amintirea tuturor datorită spiritului său deosebit de săritor și altruist. 
A fost omul care răspundea prezent la orice oră ar fi fost solicitat. 
Trecea drept un foarte bun profesionist. Avea un fler remarcabil în 
diagnosticarea și prescrierea medicației pe care o făcea atunci când i 
se cerea, ori își permitea să facă acest lucru, în limitele competențelor 
sale. „Domnul Iordache” a cărei siluetă elegantă, îngrijită, plină de 
optimism și bonomie ne-o amintim din perioada copilăriei, răspundea 
dezinvolt și la solicitările venite din Săgeata ori din alte sate ale 
comunei. Bicicleta, gentuța mică din piele maro, ochelarii fumurii, 
(alifiile pe care uneori nu se sfia a le prepara el însuși), au devenit 
repere inconfundabile pentru consăteni.  
 
Profesorul universitar doctor Ioan Gh. Coman 

 Este de departe personalitatea comunei care s-a impus la nivel 
naţional şi chiar internațional. S-a născut în Dâmbroca (1902– 1987) 
și a fost fiul lui Gheorghe Coman Ionescu (decedat în 1962) și al Ancăi 
Ghe. C. Ionescu (decedată în 1958), una dintre cele mai înstărite 
familii din zonă. Ioan Coman a absolvit cursurile Seminarului Teologic 
din Buzău (1915–1922), după care a urmat în paralel, în perioada 
1922–1926, cursurile a două facultăți la București: Facultatea de 
Teologie și Facultatea de Litere și Filosofie, secția de limbi clasice. 
După etapa bucureșteană, a urmat o nouă perioadă de aprofundări și 
specializări în străinătate. A mers pe calea deja experimentată a 
studiilor realizate în paralel. A devenit doctor în științe teologice și a 
obținut o diplomă de specialist în domeniul Istoriei religiilor în urma 
studiilor realizate la Facultatea de Teologie Protestantă și de Litere 
din Strasbourg, în perioada 1927–1931. În paralel a urmat cursuri la 
Facultatea de Teologie Catolică din Strasbourg, la Facultatea de 
Teologie Protestantă din Montpellier (1928) și din Paris (1930–1932). 
Revenit în țară, profesorul Ioan Coman a obținut încă două doctorate 
cu specializarea în limba și literatura elenă, doctorat obținut în anul 
1934, la Facultatea de Litere și Filosofie, și apoi în anul 1938, 
doctoratul obținut la Facultatea de Teologie din București. O scurtă 
privire retrospectivă asupra etapei „de formare” a profesorului 
Coman, ne indică faptul că mai bine de un sfert de secol, acesta l-a 
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dedicat studiilor, aprofundărilor și specializărilor universitare, din anul 
1922 și până în anul 1938, ceea ce-l încadrează, fără îndoială, în 
rândul personalităților de excepție. De-a lungul vieții, profesorul 
Coman a avut responsabilități diverse și înalte. A fost prefect de studii 
la Internatul Teologic Radu Vodă din București (1934–1940), Secretar 
științific la Institutul Român de Bizantinologie, asistent universitar la 
Catedra de limbă și literatură greacă a Facultății de Litere și Filosofie 
(1936–1942), conferențiar din anul 1942 și profesor titular, din anul 
1944, la Facultatea de Teologie din București. După schimbarea 
regimului politic din anul 1948, profesorul Coman a fost titular al 
Catedrei de patristică din Institutul Teologic Universitar din București. 
În perioada 7 octombrie 1954 – 1 ianuarie 1962 a fost Rectorul acestei 
prestigioase instituții a învățământului superior românesc. A mai 
deținut demnitatea de preot (1940), iconom-stavrofor (1950), și cea 
de membru cleric în Adunarea eparhială a Arhiepiscopiei Bucureștilor. 
Profesorul Coman a fost membru în numeroase delegații sinodale care 
s-au implicat de-a lungul timpului în dialogul ecumenismului universal 
(Atena, Belgrad, Chambesy, Nyborg, Portschach și Suedia, Elveția, 
Ungaria, Olanda, Polonia), a participat la diverse manifestări și 
congrese științifice internaționale (Oxford, Utrecht-Olanda, 
Ecimiadzin Armenia, Bonn, Strasbourg, Atena, Tesalonic, Tantur-
Ierusalim) (Păcurariu 1996, Online), fiind adesea inclus în comitetele 
de organizare și bordul lor științific. În perioada anilor 1940–1970, 
(1970 reprezentând anul pensionării sale), Ioan Coman a participat 
la toate sesiunile Comitetului consultativ al Conferinței Bisericilor 
Europene și la congresele organizate în țară. Opera lui științifică este 
impresionantă. Este autorul unui tratat de Patrologie, în trei volume 
(Coman 1984, 1985, 1988), a sute de lucrări cu tematică patrologică, 
filologică, de cultură clasică, de istorie a religiilor, ecumenism etc. A 
realizat sute de traduceri, a ținut numeroase conferințe, a realizat 
recenzii etc. Opera sa însumează peste 9000 de pagini, scrise în 
limbile română, franceză, engleză, germană (Andreica şi Albu 2010: 
306–308). În semn de recunoaștere a dimensiunii personalității sale, 
în anul 2009, Facultatea de Teologie „Justinian Patriarhul” din 
București a lansat bursa „Pr. prof. dr. Ioan G. Coman”, în valoare de 
3.000 lei, menită să răsplătească efortul de cercetare și originalitatea 
unor subiecte de Patrologie și Istoria Imperiului Bizantin (Coman, 
Online). Fără îndoială, personalitatea profesorului Ioan Coman este 
una din cele care a contribuit substanțial la consolidarea culturii și 
spiritualității naționale.  

Gheorghe Calcan: „întotdeauna când am fost martorul, ori am 
adus în discuție numele profesorului Coman, aprecierile au fost  
elogioase și la superlativ. Atribuirea numelui său uneia dintre străzile 
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satului natal reprezintă ceva din recunoștința națională, și fără 
îndoială un gest mare din partea comunității natale. Strada cu numele 
Pr. Prof. Univ.  Dr. Ioan Ghe. Coman este atribuită aceleia în care a 
existat până în anii 1980 casa părintească, unde a copilărit profesorul 
și care în intersecția ei cu strada Principală devine tangentă cu 
cimitirul unde se află cavoul familiei (singurul din cimitir, până în anii 
90 ai secolului trecut), în care odihnesc părinții și alte rude ale 
profesorului.” 

 
D.- PERSONALITĂȚI MARCANTE ALE COMUNEI 

 
Pof. Univ. Dr. Pr. Ioan G. COMAN  
 

 

Născut: 27 nov. 1902, în Dâmbroca, 
jud.  Buzău, decedat la I I mart. 1987, în 
Bucureşti. 
Studii:  
* La Seminarul „Chesarie Episcopul” 
(„Kesarie Episcopul”) din Buzău (1915- 
1922), cu diferență de liceu şi bacalaureat; 
* Studii universitare la Facultatea de 
Teologie din Bucureşti (1922-1926) şi la 
Facultatea de Litere şi Filozofie din 
Bucureşti – secția Limbile clasice greacă şi 
latină (1922-1927); * Studii de 
specializare la Facultăţile de Teologie 
protestantă şi de Litere din Strasbourg - 

(1927-1931), unde a obţinut doctoratul în Teologie (1931) şi o 
diplomă în istoria Religiilor şi în aceeaşi perioadă  a urmat cursurile 
Facultății de Teologie catolică din Strasbourg, la Facultăţile de 
Teologie protestantă din Montpellier (1928) şi Paris (1930-1932); 
- Întors în ţară a obţinut doctoratul la Facultatea de Litere şi 

Filosofie din Bucureşti - specialitatea Limba şi Literatura elenă (1934), 
apoi la Facultatea de Teologie din Bucureşti (1938),   
Funcţii: 

 1924-1927 -Diferite funcţii în perioada studenției la Bucureşti  
 1934-1947 - Prefect de studii la Internatul teologic „Radu 

Vodă”;  
 1934-1940 - Secretar științific la institutul român de 

Bizantinologie;  
 1936-1942 - Asistent la catedra de Limbă şi Literatură greacă 

de la Facultatea de Litere Filosofie;   
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 Conferențiar (1942), apoi – Profesor titular (1944) la catedra 
de Patrologie de la Facultatea de Teologie din Bucureşti;  

 După 1948 a deţinut aceeaşi catedră în cadrul Institutului  
 Teologic Universitar din Bucureşti, până la pensionare (1970);  
 Rector al institutului (7 oct. 1954-1 ian. 1962); Preot (1940); 

Iconom stavrofor (1950),  
 Membru cleric în Adunarea eparhiala a Arhiepiscopiei 

Bucureștilor.  
 Ca profesor, a format numeroşi doctoranzi, care au obţinut apoi 

titlul de doctori.  
 A îndeplinit numeroase misiuni peste hotare, contribuind la 

promovarea ecumenismului contemporan şi a fost membru în 
delegațiile sinodale care au vizitat alte Biserici ortodoxe, participant 
la al doilea Congres al profesorilor de teologie ortodoxă (Atena 1975); 
reprezentant al Bisericii române în Comisia de dialog cu vechii catolici, 
participând la reuniunile de la Belgrad (1966), Chambesy (1970) şi 
Pendeli-Atena (1973); 

 Membru în Comitetul Consultativ al Conferinţei Bisericilor 
Europene şi delegat la diferite sesiuni ale acestuia;  

 Adunările generale Nyborg IV (1964), Nyborg V – Portschach 
(1967), NyborgVl (1971) şi sesiunile din Suedia (1966), Elveţia 
(1968), Un-aria (1970), Olanda (1970), Polonia (1972), la al VII-lea 
Congres internațional de studii patristice de la Oxford (1975) şi la 
diferitele Congrese istorice ţinute la noi în ţară etc; 

 Conferințe la Utrecht-Olanda, Ecimiadzin Armenia, Bonn, 
Strasbourg, Atena, Tesalonic, Tantur-lerusalim. 

 A publicat sute de lucrări de patrologie, filologie şi cultură 
clasică, istoria religiilor, ecumenism, traduceri, cuvântări, recenzii 
etc., cu un total de peste 9,000 de pagini, în limbile română, franceză, 
germană, în ţară şi peste hotare.  
 
Dintre lucrările principale, menționăm câteva: 

 Creştinismul şi bunurile materiale, după Sfinţii Părinţi; 
 Lupta Sfinților Părinţi împotriva sclaviei; 
 Prezenta Mântuitorului Hristos în noua creație, după Sfinţii 

Părinţi; 
 Unitatea neamului omenesc, după Sfântul Anastasie cel Mare; 
 Hristos şi Biserica, taină de mântuire, după Sfinţii Părinţi; 
 Izvoarele ortodoxiei româneşti, în creștinismul daco – roman; 
 Frumuseţea iubirii de oameni, în spiritualitatea patristică; 
 Temeiurile atitudinii Bisericii Ortodoxe Române în dialogul 

ecumenic cu celelalte Biserici creștine; 



CAPIT. X – OAMENII DE EXCEPȚIE AI COMUNEI                           671 
 
 

  Numeroase alte articole, predici, reportaje, recenzii, note, în 
periodicele menţionate în lista bibliografică sau în altele; 

 „Raze de Lumină” – Bucureşti; 
 Calendarul "Credinţa" Detroit, 
 Publicațiile parohiilor româneşti de peste hotare etc.                         

Bursa Pr. prof. Dr. Ioan G. Coman 
  La 27 aprilie 2009, Facultatea de Teologie „Justinian Patriarhul" 
din Bucureşti a lansat bursa „Pr. prof. dr. Ioan G. Coman", în valoare 
de 3.000 lei. Bursa este adresată tuturor studenților Facultății de 
Teologie Ortodoxă din Bucureşti, atât studenților înscrişi pentru 
obținerea unei Licențe în Teologie, cât şi celor înscrişi la cursurile de 
Master. Excepție de la regulă fac doar studenții care au obţinut deja 
această bursă într-unul din anii anteriori.  
 

  
Cartea de Patrologie a Părintelui 

Profesor Ioan G. Coman 
Tăblița de pe Str. Pr. Prof. Dr. Ioan 

Ghe. Coman 
 
General Constantin GĂVĂNESCU 
 

 

Născut: 28 ian. 1871, din satul 
Găvănești –  
Decedat: martie 1942.  
 
Studii: 

- Școala Militară de Infanterie  
din București – 1893, 

- Școala Superioară de Război, 
– 1903, 
Ocupații, funcții:   
- Militar de carieră 
-General de  divizie 
-Comandantul Diviziei 1 Infanterie 
(având garnizoana Timișoara);  
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- Comandant al Diviziei 9 Infanterie, al Corpurilor 7 și 2 de Armată și 
al Corpului de Munte. În 1932 a fost trecut la rezervă. 
Realizări:  

 Participant la Războiul Balcanic – 1913, 
 Participant la Primul Război Mondial – 1916-1918, fiind avansat 

ulterior la gradul de general de brigadă, 
 Distins cu înalte ordine și medalii, 
 S-a afirmat și ca un prestigios publicist: studiul său „Războiul 

pentru întregirea neamului” a fost răsplătit cu, premiul Academiei 
Române, 

 În 1920, Carol al II-lea l-a numit șeful unei misiuni,  care l-a 
însoțit pe viitorul rege într-un periplu în jurul lumii, pe traseul 
România – Egipt – India – China – Japonia – SUA – România, 
impresiile fiind cuprinse într-o lucrare memorialistică „Ocolul 
pământului în șapte luni și o zi”, din care a tipărit 5 volume, ultimele 
două (referitoare la Japonia, India și SUA) rămânând în manuscris. 
 
Prima bătălie de pe Valea Jiului (1916) 

Regele Ferdinand nu aprobă atitudinea defetistă a generalului 
Culcer și îi ia acestuia comanda înlocuindu-l cu generalul Ioan 
Dragalina, pe 25 octombrie 1916: 

 

Generalul Ion Dragalina 

 

„În situația actuală nu admit să se 
vorbească de retragere. Trebuie ca 
toată lumea, începând cu generalul 
comandant al armatei să desfășoare o 
energie extremă, trebuie a se utiliza 
aptitudinea fundamentală a soldatului 
nostru: vrednicia la atac. [...]În locul 
generalului Culcer Ioan numesc 
comandant al Armatei 1 pe generalul 
Dragalina Ioan. În locul generalului 
Lupescu Alexandru nu-mesc șef de stat 
major al Armatei 1 pe locotenent-
colonelul Găvănescu Constantin.3:p. 145 

 
3  Marele Cartier General al Armatei României. Documente 1916 – 1920, Editura 
Machiavelli, București, 1996. 
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Radu VOINESCU  
(Numele la naştere: Nicolae Baboi). 
 

 

       Născut la 8 decembrie 1958, în satul 
Dâmbroca, comuna Săgeata, judeţul 
Buzău.  
        Şcoala generală în satul natal (1965-
1973), în timp ce şcoala s-a aflat sub 
directoratul lui Constantin Enuş (până în 
1972), apoi sub directoratul Elisabetei 
Popp (1972-1973), profesoara căreia îi 
datorează posibilitatea de a avea acces din 
timp, masiv, susţinut, la lecturi esenţiale 
din literatura română şi din literatura 
lumii, având-o ca învăţătoare pe Tania 
Preda, al cărei tact pedagogic i-a marcat 
formarea, în cursul primar. 

Liceul Militar „Dimitrie Cantemir“, Breaza (1973-1977), Şcoala 
Militară de Ofițeri Activi „Nicolae Bălcescu”, Sibiu – arma Infanterie 
1977-1980).  
 Facultatea de Filologie a Universității din Bucureşti, Secţia 
română-franceză (1982-1987). Doctorat în științe filologice la 
Universitatea din Bucureşti cu o teză despre trivialul în literatură; 
coordonator științific Romul Munteanu (2004). 
 A activat ca ofiţer în unități militare din garnizoana Bucureşti, 
ziarist militar la săptămânalul „Apărarea patriei“ (astăzi „Observatorul 
militar”) şi la revista „Orizonturi militare” (pe care a înfiinţat-o în zilele 
Revoluţiei din decembrie 1989). Redactor şi şef al secției de 
beletristică la Editura Militară (1991-1993), redactor şi apoi secretar 
general de redacție la revista „Viaţa armatei” (1994-2001). A înfiinţat, 
împreună cu Vasile Iordache, la începutul anului 1990, Clubul 
Ziariştilor Militari, afiliat mai întâi Asociaţiei Ziariştilor din România 
apoi, din acelaşi an, Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România. Din 
activitatea în armată se poate reține că a pus bazele antropologiei 
militare ca disciplină științifică printr-o serie de studii publicate în 
revista „Spirit militar modern” şi revista austriacă „Truppendienst”, ca 
şi printr-un articol-program apărut în numărul 1 pe 2000 din „Spirit 
militar modern”. În 2001 trece în rezervă, la cerere, cu gradul de 
locotenent-colonel, pentru a se dedica literaturii. 
 A înfiinţat şi conduce, din aprilie 1997, neîntrerupt, Cenaclul 
Scriitorilor Militari. 
 Director al revistei de cultură „Diagonale”, pe care a înfiinţat-o 
la Buzău, împreună cu Marian Rădulescu (2008-2009). 
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 Între 2006 şi 2012 a fost membru permanent al juriului 
Asociaţiei Scriitorilor din Bucureşti. 
 Preşedinte al Filialei Bucureşti – Critică, Eseistică şi Istorie 
Literară a Uniunii Scriitorilor din România din 2013.  
 A debutat în presa literară, semnând cu numele real, Nicolae 
Baboi, cu un grupaj de poezii în revista „Luceafărul” (1989). 
 Colaborări şi, uneori, rubrici de critică literară susţinute timp 
de mai mulţi ani la: „Luceafărul”, „Luceafărul de Dimineaţă”, 
„România literară”, „Viaţa Românească”, Suplimentul literar-artistic 
al ziarului „Tineretul liber”, „Contrapunct”, „Litere, Arte & Idei”, 
„Cronica”, „Paradigma”, „Poesis”, „Poesis Internaţional”, „Familia”, 
„Vatra”, „UNU“ (Oradea), „Minerva“, „Semne“, „Tomis”, „Cafeneaua 
literară”, „Sud”, „Ziua literară”, „Revista nouă”, „Princeps Edit”, 
„Antares”, „Oglinda literară”, „Hyperion”, „Convorbiri literare”, 
„Neuma”, „Steaua”, „Nouvelle Europa” (Luxemburg), „Le mensuel 
littéraire” (Bruxelles). Colaborări constante, din 1989, la Radio 
România Cultural.  
 S-a aflat printre fondatorii Uniunii Ziariştilor Profesionişti din 
România.  
 A înfiinţat (2011) şi coordonează Colocviile Naţionale de Critică 
ale Filialei Bucureşti – Critică, Eseistică şi Istorie Literară a Uniunii 
Scriitorilor din România.  
 Volume publicate: Hierofantul, versuri (Editura Vinea, 
Bucureşti, 1999), Modernități. Eseuri de antropologie culturală 
(Editura Libra, Bucureşti, 2001), Poezii (Editura Caligraf, Drobeta-
Turnu Severin, 2002), Spectacolul literaturii. Studii de critică şi teorie 
literară (Editura Muzeul Literaturii Române, 2003), Printre primejdiile 
criticii (Fundaţia Culturală Paradigma, 2004), Trivialul (Fundaţia 
Culturală „Libra”, 2004), Erezii pioase, povestiri (Editura Emia, Deva, 
2005), Subiecte I. Scriitori români contemporani (Fundaţia Culturală 
„Libra”, 2005). 
 Prezent în antologiile: Spèctre lyrique. Anthologie de poèsie 
roumaine contemporaine (sélection, traduction: Georges Astalos; 
Editura Tritonic Media, 2000); Canon şi canonizare (coord. Marin 
Mincu; Editura Pontica, 2003); Sentiment latin/Sentimento latino. 
Poeţi români–Poeţi napoletani, Poeti romeni–Poeti napoletani, 
antologie de poezie (Societatea Scriitorilor Militari, 2004), Marea 
Scriitorilor, între Olimp şi Zidul Puterii (coord. Ozana Cucu-Oancea, 
Editura Cartea Românească, Bucureşti, 2012); Născut în '58, 
antologie de poezie (împreună cu Adrian Alui Gheorghe, Vasile 
Gârneţ, Liviu Georgescu, Bogdan Ghiu, Ioan Es. Pop, Nicolae Tzone, 
Lucian Vasilescu, Varujan Vosganian; pref. Vasile Spiridon; Editura 
Cartea Românească, Bucureşti, 2013).  
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 Este autorul Dicţionarului esenţial on-line al membrilor Filialei 
Bucureşti – Critică, Eseistică şi Istorie Literară a Uniunii Scriitorilor din 
România şi creatorul şi administratorul site-ului Filialei 
(http://filialadecritica.blogspot.com). 
 A coordonat volumul Actele Colocviilor Filialei Bucureşti – 
Critică, Eseistică şi Istorie Literară a Uniunii Scriitorilor din România, 
Ediţiile I-VI, 2011-2016 (Editura Muzeul Literaturii Române, 
Bucureşti, 2016).  
 Eforturile lui Radu Voinescu în domeniul esteticii şi filosofiei 
artei, ca şi al teoriei literare s-au concretizat în edificarea unui sistem 
estetic original, aşezat pe baze ontologice, în crearea primei estetici 
antropologice din lume, în punerea la punct a unei noi teorii a 
genurilor literare şi a unui nou sistem al genurilor, în introducerea 
unui domeniu nou în estetică (trivialul) şi a unor categorii estetice noi, 
ca şi în definirea unor termeni şi concepte care nu îşi găsiseră 
elucidarea în aria teoriei literare, între altele, definirea umorului 
artistic sau a unor noţiuni din sfera imitaţiei, cópiilor şi reproducerilor 
de artă etc. 
 Consilier şi contributor la Encyclopedia of Erotic Literature 
(Gaëtan Brulotte, John Phillips eds.; Routledge, Taylor & Francis 
Group, New York, London, 2006). 
 Premiul Editurii Vinea pentru debut cu manuscrisul volumului 
Hierofantul (1998).  
 Premiul pentru critică literară al Asociaţiei Scriitorilor din 
Bucureşti pentru volumul Trivialul (2004).  
 Premiul pentru critică literară al revistei „Cafeneaua literară” 
(2012),  
 Premiul pentru critică literară al revistei „Luceafărul de 
Dimineaţă” (2015, 2017). 
 S-a aflat printre fondatorii Uniunii Ziariştilor Profesionişti din 
România.  
 Membru fondator al Asociaţiei Scriitorilor Profesionişti din 
România. 
 Este membru al Uniunii Scriitorilor din România (Asociaţia 
Scriitorilor din Bucureşti – Secţia critică literară).  
 Membru, din 2006, al juriului permanent al Asociaţiei 
Scriitorilor din Bucureşti. 
 

„Se spune că poezia este sufletul și viața noastră. 
Societatea bună scoate la lumină poeții cei mai buni, 
Ei ajung, prin cuvânt, întreaga lume s-o cucerească. 
Ziua Internațională a Poeziei, 21 martie, are cununi.” 
     MI 
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Prof. Univ. Dr. Florea OPREA 
 

 

Născut: 1 martie 1942, satul 
Săgeata, jud. Buzău 
 
Părinții:  
- Oprea Radu (n. 14 nov 1904 – 
d. 30 dec. 1985), agent veterinar, 
Plasa Câmpul, jud. Buzău (1942-
1952) și agricultor;  
- Oprea Anica (4 apr. 1907 – 15 
oct. 1985), gospodină casnică;  
 
Căsătorit: Tia Oprea, economist, 
pensionară. 

 
Copii:  

 Oprea Radu-Mugur, n. 1979, economist-informatician, director 
general la Institutul Național de Statistică, București; 
 
Studii:  

- 1949-1953 – Școala primară, Săgeata; 
- 1953-1956 – Școala generală pentru clasele V-VII, Săgeata, cu 

diriginte  Înv. Iordache Irimia; 
- 1956-1959 – Școala Medie nr. 3, Buzău; 
- 1959-1960 - Liceul „Bogdan Petriceicu Hașdeu”, absolvit cu 

„Diplomă de Maturitate” (echiv. Bacalaureat) în anul 1960: 
- 1960-1965, Facultatea de Biologie a Universității din București; 
- 1966-1969 – Curs intensiv de învățare a limbii engleze; 
- Iunie 1971 – 3 săptămâni – Stagiu de studiu la  

Laboratorul de microbiologie al Institutului Bet Dagon din Tel Aviv 
(Israel); 

- 1977, trimestrul I – Curs seral intensiv de limba franceză la 
Universitatea din București; 

- 1977, trimestrul IV – Stagiu de studiu în conservarea și 
restaurarea documentelor istorice la Arhivele Naționale  din 
Washington (SUA); 

- 1980 – Curs operativ de instruire la tema „Securitatea nucleară 
la instalațiile destinate controlului proceselor tehnologice”, la Centrul 
de Pregătire şi Specializare a Cadrelor în Domeniul Nuclear (Bucureşti 
- Măgurele); 
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- 2001 - Curs de perfecţionare şi specializare în „restaurarea şi 
conservarea documentelor” la Arhivele Naţionale/Şcoala Naţională de 
Perfecţionare Arhivistică; 

- 2002 - Curs de pregătire în paleografia româno-chirilică, la 
Arhivele Naţionale/Şcoala Naţională de Perfecţionare Arhivistică; 

- 2007 - Primirea atestatului legal de expert în domeniul 
restaurare-conservare carte şi documente, plus investigație biologică. 
Funcții: 

- 1965-1970 – Profesor, Liceul din Pogoanele, jud. Buzău, cu 
scoatere din activitate în perioada 1966-1969 pentru stagiul de 
doctorand bursier al Academiei Române; 
-  1970-1972 - Cercetător științific în specialitatea patologie vegetală 
la Academia de Științe Agricole și Silvice/Institutul de Cercetări pentru 
Legumicultură și Floricultură; 
-  1972-2005 - Cercetător științific în specialitatea conservarea și 
restaurarea patrimoniului arhivistic național la Arhivele Naționale ale 
României; în exercitarea atribuțiilor de serviciu am deținut pe rând 
funcțiile de șef laborator, șef serviciu de specialitate, șef direcție de 
specialitate; 

-  1976-2000: Membru, membru corespondent şi consultant al 
Comitetului de conservare şi restaurare al Consiliului Internaţional al 
Arhivelor;  

-  1998-2019: cadru didactic universitar la specializarea „Artă 
Sacră” a Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității din București, 
titularizat, pe rând, prin concurs cu grad de lector universitar (1998-
2000), conferențiar universitar (2000-2004) și profesor universitar 
(cu începere din ianuarie 2004) având normă didactică inițială la 
disciplina „Biologie pentru restaurare și etiopatogenia operei de artă”. 
Ulterior norma didactică a fost extinsă și la alte aspecte ale protecției, 
conservării și restaurării patrimoniului cultural.  

 
Realizări deosebite: - lucrări științifice 
 

1.- În Patologia vegetală, 
2.- În Biologie și biodeteriorare, 
3.- În Arhivistică: 
3.1. Teorie arhivistică, 
3.2. Conservare arhivistică, 
3.3. Restaurarea documentelor grafice, 
4.- În Teoria religiilor timpurii, 
5.- În Activitate didactică 
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Atestat pentru restaurare arhivistică Crucea Națională „Serviciul 

Credincios” în clasa a III-a 
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Pr. Protopop Constantin ALECSE 
  

 

Cetățenie: română şi americană 
S-a născut la 21 Februarie 1951, în satul 
Dâmbroca, comuna Săgeata, România,  
Din părinţii: Anica şi Enache Alexe 
Căsătorit cu Elena Tănase, profesoară, în 
iulie 1973;  
copii: Cristian-Constantin (1974), Marius 
-Thomas (1977), Gabriella-Emy (1980), 
şi Anne-Claudia (1981) 
Studii şi activităţi 
*Şcoala Generală în satul Dâmbroca, 
com. Săgeata (1958-1965)  

*Seminarul Teologic Ortodox „Kesarie Episcopul”, Buzău (1965-
1971), *Facultatea de Teologie/Institutul Teologic din Bucureşti 
(1971-1975) ,  
*1973-1976, Cantor, coordonator liturgic, şi ghid la Biserica 
Kreţulescu, Bucureşti, 
*1975-1976, urmează cursurile de doctorat la Institutul Teologic din 
Bucureşti, sub îndrumarea renumitului Pr. Prof. dr. Dumitru Stăniloae, 
profesor de Dogmatică,  
Drumul spre străinătate 

*În 1976, Departamentul Patriarhal de Externe, pentru “burse, 
şi posturi de preoţi, şi cantori, la bisericile din străinătate”, i-a oferit 
doctorandului Alecse o bursă de studii la Universitatea din Londra 
(Anglia), Departamentul de Teologie, fiind numit în acelaşi timp, 
diacon al Bisericii Ortodoxe Române "Sf. Gheorghe" din Londra.  
Hirotonire în diacon  

La 29 noiembrie 1976, a fost hirotonit diacon de către Episcopul 
Lucian Florea Făgărăşanu, al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române pentru 
Europa Centrală şi Occidentală, cu sediul  la Paris.  
Hirotonire în preoție........................................ 
   În Ziua de Crăciun, 25 decembrie 1976, a fost hirotonit preot, 
de către acelaşi Ierarh, Episcopul Lucian Florea Făgărăşanu pe 
seama Parohiei Ortodoxe Romane "Sf. Gheorghe", din Cadrul 
Bisericii Anglicane St. Dunstan's in the West, din Londra.  
Reprezentant al Patriarhiei Române în Anglia 

*O dată cu hirotonirea sa întru preot, părintele Alecse primește 
şi misiunea de reprezentant al Patriarhiei Romane pe lângă dr. Donald 
Coggan, Arhiepiscopul de Canterbury, oferindu-i-se titlul de "Iconom 
Stavrofor".   
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*In aceeaşi perioada, dr. Mervyn Stockwood, 
Episcop/Suffragan Bishop de Southwark/South London l-a numit 
capelan onorific al Diocezei de Southwark (Dioceza Anglicană a 
Londrei de Sud), Biserica Anglicană (1977).  
Misionarism  

În perioada anilor 1977-1980, a iniţiat înfiinţarea Misiunilor 
Ortodoxe Româneşti din Birmingham, Leicester şi Notthingam 
(Anglia), călătorind extensiv pentru a sluji necesităţile liturgice şi 
duhovniceşti ale credincioşilor români ortodocşi din aceste oraşe.  
America, popas final 

Minnesota 
*La începutul anului 1980, părintele Constantin Alecse, cu 

familia, a emigrat în S.U.A., fiind acceptat de către Arhiepiscopul 
+Valerian sub jurisdicţia Episcopiei Ortodoxe Române din America de 
la Vatra Româneasca (ROEA).  

Timp de 2 ani (1980-1982) a fost parohul bisericii “Sf. Maria”, 
din St. Paul, unde, în afara atribuţiilor administrative, şi a slujbelor 
liturgice, a făcut parte din consiliul pan-ortodox local, şi a contribuit, 
prin întâlniri inter-ortodoxe, şi conferinţe informale, la propagarea 
ortodoxiei româneşti autentice (a nu se uita că ne aflam încă în 
perioada din’naintea anului 1989) în „orașele gemene” (St. Paul şi 
Minneapolis).  

Los Angeles, California 
În septembrie 1982, a fost transferat la Biserica Ortodoxă 

Română Sfânta Treime (Holy Trinity) din Los Angeles, California, 
parohie pe care o păstorește timp aproape 40 de ani. 
 
Activităţi social-culturale   

* 1982-2020, în biserica păstorită de către părintele Constantin 
Alecse „Sfânta Treime” s-au desfăşurat multiple activităţi eclesiastice, 
şi servicii sacerdotale, şi tot sub egida ei s-au organizat diverse 
evenimente naţionale, evocarea personalităților culturii româneşti, 
prin variate programe culturale şi activităţi sociale, adesea cu 
participarea artiştilor locali sau a unor artiști veniţi fie din România, 
fie din alte state.  
Pe tărâm eclesiastic,  

*În 1985, părintele Constantin Alecse a fost ridicat la rangul de 
Protopop al Protoieriei Coastei Pacifice din cadrul Episcopiei Ortodoxe 
Române din America, de către PS Sa Episcopul Nathaniel (Popp).  

*In calitatea sa de protopop, şi mai apoi de preşedinte al 
Departamentului Misiunilor ROEA, părintele Constantin Alecse a fost 
inițiatorul multor misiuni şi parohii în cadrul numitului protopopiat. În 
prezent, Protoieria Coastei Pacifice numără 18 parohii şi misiuni.  
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Slujire cu Patriarhul României 

   Delegația ROEA in Romania - In perioada 7-22 mai, 1994, 
alături de ceilalţi 5 protoierei ai Episcopiei de la Vatra Românească, 
părintele Alecse a făcut parte din delegația condusa de PS Sale 
Episcopul Nathaniel, care a făcut o vizita oficiala in Romania, la 
invitația PF Părinte Patriarh Teoctist.  
 
Distincții şi diplome de apreciere  

*În calitatea de reprezentant oficial al Patriarhiei Române pe 
lângă Biserica Anglicană, părintelui Alecse i s-a decernat titlul de 
Iconom Stavrofor, şi purtător al Crucii Patriarhale, de către Patriarhul 
Justinian (1977). 

*Capelan onorific al Episcopului Bisericii Anglicane dr. Mervyn 
Stockwood (1977-1980) 

*Crucea Patriarhală, decernata de Patriarhii +Justinian și       
+Teoctist, cu ocazia vizitei delegației ROEA în România 

*Diplome de apreciere din partea primăriei din Los Angeles, cu 
ocazia diferitelor activităţi civice desfășurate în cadrul comunității 
metropolei californiene  
 
Afilieri  
*Membru al Asociaţiei Clerului Ortodox din California de Sud (din 
1982);  
*Membru al Departamentului Capelanatelor Bisericii Anglicane, 
Dioceza Southwark/Londra de Sud (1977-1980);  
*Preşedinte al Departamentului Misiunilor Episcopiei Ortodoxe 
Române din America - ROEA - (1984-1988) - www.roea.org 
*Membru al Departamentului Misiunilor ROEA (1984-2004) 
*Protopop al Protoieriei Coastei Pacifice ROEA (1984-2014)  
 
Referințe: Solia, Detroat, 1992; Domnita Dumitrescu, renomenos 
paralelos de contacto con el ingles.... Universitá di Palermo, 1995 și 
Max Niemeyer Verlag, Tübingen 1998; România, de la New York la 
Los Angeles, autori: Emanuel Tanjala și Dan Cristian Turturică, 
Editura Nemira/Tărmuri, 1997 - „Părintele Alecse, preot paroh la cea 
mai mare Biserica Ortodoxa Romaneasca din California”; Who's Who 
– Românii din America (500 de personalități din S.U.A. și Canada – 
Montreal 2000); „Romania- on  - Line” (Who's Who); Metropolitan 
Who's Who, New York (2007-2008); Cambridge Who's Who VIP 
(2008); Românii din California, Enciclopedie ilustrată, Montreal 2019, 
coautor;  IMDb – Roluri în filmele: Second Coming of Christ și Armenia 
My Country, Mi Mother, My Love și altele 
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Seminarul (C-tin Alecse apare ultimul din dreapta, faţă) 

  
Familia Constantin și Paulina Ciocan Familia protopop Constantin Alecse 

    
Cristian Claudia Gabriela Mario 
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Constantin CIUREA 
 

 

Născut: 24 decembrie 1942 în Buzău,  
 
Părinţii: din Săgeata,  
Studii:  

- Liceul B. P. Hașdeu Buzău 
- Universitatea A. l. Cuza din 

Iaşi, Facultatea de fizică, 
specialitatea electro-radiofizică.  
 
Profesii, funcții: 

- Profesor de fizică la acelaşi 
liceu, director mai apoi şi Inspector 
general ISJ Buzău. 

 „.........Condiţiile de viaţă ale deținuților ajunși la Gherla sunt 
dintre cele mai insuportabile. Puţini sunt cei care supraviețuiesc 
frigului, foamei şi chinurilor la care îi supun torționarii închisorii. TBC-
ul face ravagii. Cei care se întorc de acolo nu se mai restabilesc 
niciodată. Nu au voie să-şi vadă familia şi să locuiască la fostul 
domiciliu, nu-şi mai găsesc de lucru şi sunt supravegheați 24 de ore 
din 24. Stelian Ciurea va muri nereabilitat. O altă victimă a atot-
vigilentei Securități comuniste este şi cumnatul scriitorului, Florea 
Ştefan care a ajuns la Canal pentru că prin 1950, ar fi avut ştire că 
un grup de tineri din Bacău ar fi „plănuit inițierea unui protest la 
adresa oficialităților”. A supravieţuit inumanului tratatment aplicat 
condamnaților de la Canalul Dunărea-Marea Neagră doar pentru că a 
avut inspirația fulgurantă să se declare bucătar. În roman se găsesc 
pagini zguduitoare despre atrocitățile comuniste din perioada 
colectivizării forţate a agriculturii. Agitatorii au jucat un mare rol „în 
distrugerea credinței, a liniștii şi a vieţii tradiţionale româneşti 
constituite la sate cu mulţi ani în urmă” (p.102). Ravagiile ideologice 
făcute de colaboraționiștii zeloși ai satului Săgeata sunt inimaginabile. 
Ţărani destoinici şi chibzuiți, precum Spiridon Onofrei, sunt arestați şi 
duşi dintr-un loc într-altul până ce familiile lor disperate le pierd urma. 
Copiii sătenilor înstăriţi, chiaburi sau kulaci, sunt cel mai adesea 
exmatriculați din licee şi din facultăți, fără să li se dea nici măcar o 
minimă explicație, şi deturnați de la rosturile lor. Gheorghe Onofrei, 
de pildă, nu-şi poate termina Facultatea de Drept decât după o 
întrerupere de 16 ani, interval în care a lucrat ca strungar la Uzinele 
„Semănătoarea” din capitală. 

Pe larg şi cu lux de amănunte, prozatorul îşi relatează cele două 
„cumpene” pe care i le-a rezervat destinul. Vreme de un sfert de secol 
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autorului, profesor de fizică la Colegiul Naţional „B.P.Haşdeu” din 
Buzău (1968-2005), Inspector Şcolar General Adjunct la ISJ-ul din 
acelaşi oraş (1980-1987) şi Inspector Şcolar General la acelaşi ISJ 
(1995-1997), i se caută un diagnostic pentru crizele sale generate de 
o creştere de tensiune în afara scalei tensiometrului.  

Diagnosticul de feocromocitom îi este pus de medicul Dumitru 
Dobrescu, dar nu-i este acceptat decât de doctorul Dan Sedlacek 
care-l şi operează cu succes. O a doua operaţie, pe inimă de data 
aceasta, îi e făcută într-un spital american.  

E pentru scriitorul-pacient un prilej de a face o paralelă 
necruțătoare între situaţia condițiilor spitalicești întru totul deplorabile 
din România, unde dacă nu dai șpagă poţi muri oricând cu zile, şi cele 
din Statele Unite, statul capitalist unde totul ar fi fost putred dacă ne-
am fi luat după ceea ce generații întregi de elevi români au învăţat la 
şcoala antedecembristă că s-ar întâmpla acolo.......” (Ion Roşioru, 
despre romanul Amurg însingurat, al lui Constantin Ciurea) 

 
Meritul Cultural în grad de Cavaler 

 

 

„Miercuri 1 februarie 2012 – Profesorul 
Constantin Ciurea, de la Colegiul B.P. 
Hașdeu, a primit din partea prefectului 
judeţului Buzău, Ordinul „Meritul 
Cultural în grad de Cavaler, pentru 
Cercetare Științifică”  
      După ce în primăvara anului trecut, 
profesorul Constantin Ciurea, ales 
consilier pe listele PDL, a ratat titlul de 
cetățean de onoare, acum meritele sale 
au fost recunoscute de președintele 

 
României, care a considerat că profesorul buzoian merită decorat 
pentru realizarea celor cinci volume de „Decorații România”. 
 
 „Există ceva în poezie dincolo de logica prozei, este mister în 
ea, ceva ce nu poate fi explicat, doar admirat.” citat din Edward 
Young 
 
 „Aş dori ca iluștrii noştri tineri poeți să îşi amintească definiția 
simplă pe care am dat-o prozei şi poeziei.  
 Proza presupune cuvinte în ordinea cea mai potrivită, în vreme 
ce poezia înseamnă cele mai potrivite cuvinte în ordinea cea mai 
potrivită.” citat din Samuel Tylor Coleridge 
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Prof. Univ. Dr. Gheorghe CALCAN 
 

 

Născut:  
-…16.04.1956, Săgeata, Buzău 
Părinții:  
-… Calcan N. Ion, agricultor 
-… Calcan Gh. Elena (n. Dinu, din 
Beilic), agricultor 
Căsătorit cu:  
-…Calcan I. Grațiela, profesor 
Copii:  
-. Calcan Dragoș - Ștefan, n.….  1991, 
cu studiile universitare la București și 
Paris, actualmente funcționează ca 
diplomat în cadrul  Ministerului de 
Externe. 

Studii: 
 1962-1970, Școala generală Săgeata, județul Buzău 
 1971-1975, Liceul „B. P. Hașdeu”, Buzău 
 1976-1980, Facultatea Istorie-Filozofie, Universitatea „Al. I. 

Cuza”, Iași 
 1991-1995, Doctorat, Istorie, Universitatea „Al. I. Cuza”,  

Iași 
Funcții: 

 1980-1990, Profesor, Liceul Industrial nr. 6 Ploieşti, 
 1990-2002, Profesor, Colegiul Naţional Mihai Viteazul, Ploieşti, 
 2001-2002, Director, Colegiul Naţional Mihai Viteazul, Ploieşti, 
 2002-2013, Conferențiar universitar doctor, Universitatea 

Petrol – Gaze, din Ploieşti, 
 2013-prezent, Profesor universitar doctor, Universitatea Petrol 

- Gaze din Ploieşti. 
 
Realizări deosebite:  

 Peste 150 de studii şi articole în reviste de specialitate şi de 
cultură; 

 Peste 200 de comunicări științifice,  
 Conferințe și prezentări locale, naționale și internaționale 

(Canada, Chișinău, Cracovia, Germania, Grecia, Italia, Ouagadougou 
- Burkina-Faso, Paris, Senegal, Sofia, Pamukalle și Istanbul – Turcia, 
Spania, Singapore). 
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Imagini edificatoare: 
        Zeci de semnalări în presa locală; unele punctări în cea 
internațională, interviuri la televiziunea locală și națională. 
 Ambasadorul Franței îi acordă prof. Gh. Calcan Medalia 
„Chevalier des Palmes Academiques”, 2003. 
 

 
Ambasadorul Franței îi acordă prof. Gh. Calcan Medalia 

„Chevalier des Palmes Academiques”, 2003. 

 
„Ouest France” anunță conferința prof. Gh. Calcan la 

Universitatea Bretagne Sud, 2006. 

 
Afiș ce anunță conferința prof. Gh. Calcan la 

Universitatea din Granada, Spania, 2017. 
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Petrică STANCU 

 

 

Născut – 1.aprilie -1951, 
Părinți: Dumitru și Ioana Stancu 
Frați: Titi și Ricu 
Căsătorit cu Elena Diana 
Copii: Sonia-Laura, născută în 1979, 
în prezent stabilită la Chicago și 
Sergiu, născut 1982.   
Studii:1957-1964 -Școala generală 
din Săgeata, 
   1964-1969 – Liceul „B.P. Hașdeu” 
din Buzău 
   1969-1973 – I.E.F.S. - București 

 
   În copilărie a cochetat cu mai multe sporturi, printre care 
fotbalul și handbalul, dar nimic nu i-a plăcut în mod cu totul deosebit.  
 Pe ulița mare  a satului, se întâlneau băieții de prin clasele a V-
a – a VI-a, din Săgeata de Sus și  din Săgeata de jos și, după ce 
amenajau un loc de joacă pentru unul din sporturi, își alegeau 
echipele și se încingea jocul. 
 Prin clasa a VII-a, un prieten l-a recomandat   profesorului 
Adrian Ionescu, de la catedra de volei a Școlii Sportive din Buzău.  
 După ce a mers la Săgeata să se convingă la fața locului, 
profesorul Adrian Ionescu a mers la părinții elevului Petrică Stancu și 
i-a convins să-i încredințeze copilul pentru continuarea studiilor la 
Buzău și să îmbrățișeze cariera sportivă.  
 Soții Adrian și Camelia Ionescu i-au fost ca niște părinți. 
  Echipa de volei din Buzău era un „team” dovadă locul III, 
obținut la una din edițiile campionatului național de juniori, în care 
„vedeta” – în sensul bun al cuvântului – era Petrică Stancu. Acesta, 
imediat după competiție a fost promovat la lotul național de juniori. 
 Era elev, încă, în clasa a XII-a, când a fost convins să se 
transfere la divizionara A, Rapid București, și pentru că voia să-și ia 
BAC-ul la Buzău, un sezon întreg a făcut naveta în capitală pentru 
antrenamente și pentru meciuri. 
 În echipa feroviară sub bagheta antrenorilor N. Petrescu și A. 
Drăgan, deși se simțea foarte bine, n-a stat prea mult, transferându-
se la I.E.F.S, unde dăduse examen de admitere. Acolo a găsit un 
antrenor bine pregătit profesional, provenit de la Brașov, Ștefan Stroe 
care „mi-a cizelat tehnica” – după cum spunea Petrică Stancu. 
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 Revenind, puțin, în timp, consemnăm că la numai 17 ani, pe 
când era, încă, elev la Buzău, Petrică Stancu a fost cooptat în lotul 
național de seniori al României, care se pregătea pentru Olimpiada 
din Mexic. Deși naționala n-a mai ajuns acolo, antrenamentele făcute 
la acea națională i-au ajutat mult în viața sportivă.  
 Până la urmă acea națională tot a ajuns în Mexic, dar la 
Campionatul Mondial din 1974, unde formația României s-a clasat pe 
locul 6, iar românii au fost foarte apreciați și ovaționați pentru jocurile 
prestate și pentru fair – play. 
  Peste 2 ani, la insistențele fostului mare voleibalist Gheorghe 
Feraru, președintele C.S. Tractorul Brașov, Petrică Stancu se 
transferă la Brașov. 
 A renunțat la sport la numai 31 de ani, luându-și în foarte serios 
responsabilitatea de tată, dar nu s-a îndepărtat de activitatea 
sportivă, ci a continuat în calitatea de antrenor și de foarte bun 
pedagog sportiv pentru fiul său Sergiu, care a devenit un voleibalist 
de mare clasă, depășindu-l chiar pe tatăl său. 
 Petrică Stancu a continuat ca profesor de  volei la l C.S.Ș. 
Tractorul Brașov, unde a crescut mai multe generații de sportivi, 
printre care pe valoroșii: Horațiu Feraru, Horațiu Peța și Doru 
Cășvean. Unii dintre elevii săi au fost desemnați „Cel mai bun 
voleibalist” din România. 
În calitatea de antrenor al echipei naționale a România, a participat 
cu echipa la campionate europene și mondiale 
 

 
Petrica Stancu  Este echipa Tractorul Brașov din perioada 1979 -1980, Tractorul Bv,, 

echipa din provincie cu cele mai multe prezente in Divizia A. 



CAPIT. X – OAMENII DE EXCEPȚIE AI COMUNEI                           689 
 
 
 Echipa pe care a antrenat-o s-a clasat pe locul 3 la una din 
edițiile campionatului național de juniori. 
 A mai  antrenat, în diferite perioade, echipele feminine 
G.I.G.C.L și Rom-radiatoare Brașov, precum și „team-ul” „Unic” 
 Fiind foarte apreciat pentru rezultatele obținute, forul francez 
de specialitate l-a solicitat ca antrenor al echipei feminine Racing Club 
de France din Paris, cu care a obținut rezultate remarcabile în 
campionatul francez și calificarea în Cupa Cupelor. 
 După retragerea din activitatea sportivă, din 1982, se 
regăsește permanent în „stafurile” loturilor naționale de juniori, 
junioare, seniori și senioare, participând cu diferite loturi peste 
hotare. Cel mai impresionant rezultat l-a avut la Campionatele 
Mondiale Universitare de la Buffalo (SUA), soldate cu victoria 
românilor cu scorul de 3-1, cu echipa Statelor Unite. 
 
Sergiu STANCU 

 

 

CARTE DE IDENTITATE  
Nume 
compl. Sergiu Stancu 

Naționalitate  Română 
Data și locul 
nașterii 

4 august 1982  
Baia Mare (Mm) 

Talie 2,04 m 
Greutate 96 kg 

Pseudonim Sergiu, Nae 
 

Părinții: Petrică și Elena-Diana Stanciu 
Căsătorit: în 2004 cu Anca, din Constanța 
Copii: 
Studii: 

- 1988-1996 – școala generală, 
- 1996-1998 – Liceul Sportiv – la Poiana Șchei – Brașov.  
- După cursuri la FF în Craiova, obţine BAC-ul, cu media 9,75  

în 2001, și a intrat primul la facultate curs de zi. 
- 2005 – desemnat cel mai bun trăgător principal în Belgia 
- 2006 – locul    3, în topul jucătorilor din Europa, la blocaj si, 

locul 5 in Europa, la atac 
-  
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- 2006-2007, a fost desemnat cel mai bun jucător de volei din 
România. 

- 2007 A jucat finala Liga Campionilor cu echipa Tours (Franța) 
- 2009 A făcut parte dintr-o Selecționată Mondială  care a jucat 

împotriva Italiei, la Roma. Pentru Selecționata Mondială, s-a cântat 
imnul României. 
Cele mai mari succese ca antrenor: 

- 2018 – Cu echipa Tricolorul Ploiești, câștigă campionatul, 
- 2019 – Câștigă campionatul și supercupa României cu echipa 

masculină de volei CSM Arcada Galați.  
- 2019 -  Este desemnat de Federația Română de Volei cel mai 

bun antrenor de volei din România,. 
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Constantin APOSTOL 
 
Născut: 18 aprilie 1903, Săgeata, 
Decedat: 18 martie 1995 
Părinții:  
Starea civilă:  

- Soția:  
- Copiii:  

Studii:  
- Școala generală în Săgeata 
- Liceul „B.P. Hașdeu” Buzău 
- Școala de ofițeri de cavalerie de la Târgoviște, 
- Studiile superioare: 
- Școala specială de echitație Sibiu 

Ocupații, funcții:  
- Militar profesionist – ofițer în Regimentul 11 Roșiori, din  

Cernăuți 
- Profesor și instructor de călărie l Școala Superioară de  

Război 
Realizări deosebite:  

- Component al echipei de oină a liceului, 
- Fotbalist la celebra echipă „Vârtejul” Buzău, 
- Component al lotului național militar de hipism, la specialitatea 

Obstacole – cel mai bun călăreț al țării în perioada 1933-1940, 
participând la Olimpiada de la Berlin. 

- A câștigat întrecerile de la Neapole (1933 și 1935), cu calul său 
Bucurie; 
 
Enciclopedia Educaţiei Fizice şi Sportului din România  

„La concursul internațional din 1934, cpt. P. Kirculescu câștigă 
Concursul "Micii Antante" de la Constanţa. În 1935, o echipă formată 
din P. Kirculescu, C. Apostol, T. Tudoran şi C. Zahei concurează, în 
vederea pregătirii pentru JO de la Berlin din 1936, la concursurile de 
la Nisa, Napoli, Roma, Florența şi Aachen, câștigând probe sau 
ocupând locuri fruntașe: C. Apostol ocupă locul I la Nisa, iar I. 
Tudoran - Cupa oraşului Aachen. La JO de la Berlin, lt. H. Rang obţine, 
după baraj, medalia de argint în "Premiul națiunilor". Succesele se 
repetă: Felix Țopescu - o victorie la Viena, H. Rang cucerește "Marele 
Premiu al oraşului Aachen".  

 
  „Constantin Apostol a fost ofițer al Regimentului 11 Roșiori din 
Cernăuți, și apoi profesor și instructor al Școlii de echitație din Sibiu 
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timp de 14 ani, și al Școlii Superioare de Război (Andreica şi Albu 
2010: 305). A fost considerat unul dintre cei mai buni călăreți ai țării, 
remarcându-se în mod cu totul deosebit în această ramură sportivă. 
A reprezentat România la numeroase concursuri internaționale, 
inclusiv la Olimpiada de la Berlin.  
       A câștigat numeroase întreceri sportive internaționale: 
Neapole, Varșovia, Roma, Nice, Viena, Belgrad, Belgia (7 medalii), 
Polonia (4 medalii în 1937), Marele Trofeu de la Aachen (1933–1940), 
recompensat cu placheta ziarului Universul, membru al clubului 
londonez International Royal Horse. A fost activ și după trecerea în 
rezervă, pregătind echipa națională pentru olimpiadele de la Helsinki 
și Stockholm (1952, 1956), a fost antrenorul Clubului sportiv Petrolul 
Ploiești (Nicolescu și Petcu 1999: 161–162).     
 Colonelul Constantin Apostol a fost considerat cel mai 
prestigios reprezentant al hipismului românesc alături de Felix 
Țopescu.  
 Familia Apostol a făcut parte din elita localității, fiind înstărită.   
 Tatăl colonelului, Gheorghe Apostol, este menționat în Anuarul 
Socec al României Mari ca proprietar de cârciumă (Anuarul Socec: 
134).  
 Fratele colonelului, Nicolae Apostol, a fost învățător, ca și soția 
sa Maria, închinându-și întreaga viață educării fiilor satului natal.  
 Casa acestora, mare, albă, înaltă, cu un turn ascuțit în 
acoperișul de tablă se impunea involuntar privirii trecătorului.  
   Casa natală a colonelului se păstrează încă. Cu unele 
modificări, care i-au luat tradiționala prispă (cerdacul), aceasta și-a 
pierdut din farmecul ei de odinioară. Ea a fost cunoscută de toată 
lumea sub numele de Casa lui Ghegheu (de la numele tatălui 
acestuia), și a adăpostit aproape întotdeauna un magazin (cârciumă, 
cooperativă, magazin mixt etc.)” (Profesor Dr. Gheorghe Calcan)  
 

„Nu toți oamenii pot fi Cicero, Platon..sau Homer 
Dar toți pot fi oameni buni, cu caracter „salon‟, 
Omul fără cunoștințe literare, mai bine îl prefer, 
Decât cunoștințele literare fără omul care-i om. 
 
Oamenii creează miracole reale de-și vor atribui 
Curajul, mintea și cinstea, date de Dumnezeu. 
Fiecare om crede că Dumnezeu e de partea lui. 
Dumnezeu a creat omul, să-L proslăvim mereu!” 
 
    Mircea Iordache 
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Atena Bratosin STOIAN 

 

Născută: 28.08.1953, Dâmbroca, Buzău 
Familie: Căsătorită, soțul decedat 
Ocupaţii:  
 Cântăreață de muzică populară Buzăul a reuşit de-a lungul 
timpului să dăruiască românilor artiști de renume, care au devenit 
celebri şi iubiți în întreaga  ţară. Unul dintre aceştia este şi interpreta 
de muzică populară Atena Bratosin Stoian, despre care se spune că 
are o voce deosebită şi inconfundabilă. 
 Cântăreaţa de muzică populară este interpreta unor melodii 
specifice din zona Buzăului, cu care a reuşit să umple de alinare 
sufletele oamenilor 

Atena Bratosin Stoian s-a născut în satul Dâmbroca, comuna 
Săgeata, din câmpia Buzăului şi îşi aminteşte că a început să cânte 
din copilărie. Talentul l-a moştenit de la mamă şi de la bunicul patern. 
„Bunicul primea în casa lui să înnopteze toţi comercianţii care treceau 
prin sat. După ce îi punea la masă, toţi începeau ori să cânte, ori să 
spună o poveste ori un banc ca să bine-dispună oamenii. Cei mai mulţi 
cântau alături de bunicul şi aşa am început să cânt şi eu”, îşi aminteşte 
Atena Bratosin Stoian. Primul cântec pe care l-a învăţat fetiţa de 
atunci a fost «Drag mi-a fost calul bălan şi Gheorghiţă militar» pe care 
şi-l aminteşte şi acum foarte bine, după mai bine 50 de ani. Atena a 
cântat în toată copilăria, iar prima apariţie pe scenă a avut loc în 
localitatea natală la sfârşitul clasei întâi. 
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A trecut peste necazuri 

Primele patru clase le-a făcut în satul natal, la Dâmbroca. În 
clasa a V-a mama sa  a transferat-o la o şcoală din oraş unde a şi 
terminat gimnaziul. La scurt timp, Atena a renunţat la muzică pentru 
că mama era grav bolnavă şi artista trebuia să aibă grijă de ea şi să 
se ocupe de treburile casei.  

Pentru că trebuia să îşi câștige existenţa, Atena Bratosin nu şi-
a permis să mai facă mulţi ani de şcoală.  

A urmat cursurile de operator proiecționist şi în 1968, la numai 
15 ani, s-a angajat la cinematograful Tineretului. Atunci a început din 
nou să cânte, ajutată de Nicolae Peneş, directorul de la acea vreme a 
Centrului de Creaţie şi totodată a luat şi calea spectacolelor şi a 
turneelor.  

A câștigat numeroase trofee şi premii la concursuri şi festivaluri 
de gen şi în 1983 când s-a căsătorit cu un ofiţer de aviaţie a fost 
nevoită să renunțe din nou la muzică. 
S-a angajat la Armata II, apoi s-a mutat cu serviciul la Bucureşti.                                                              
  
General Nicolae COJOCARU  
 

 

       „Se ştiu puţine, deocamdată, despre 
biografia generalului Nicolae Cojocaru. 
       S-a născut în Dâmbroca, fiind fiul lui 
Crăciun şi al Anicăi Cojocaru. 
Fratele său, Ion Cojocaru, a fost colonel 
de aviaţie. Nicolae, a urmat şcoala de 
ofiţeri, apoi a făcut serviciul în diferite 
garnizoane, după care a urmat Şcoala de 
Război în Germania. A participat la cel de 
al doilea război mondial, dobândind 
gradul de general de divizie. După război, 
se spune că, fiind prieten  

cu Petru Groza, acesta i-ar fi oferit un post în Ministerul Forțelor 
Armate.  
 Anticomunist convins, l-a refuzat. A trecut în rezervă şi a lucrat 
ca inginer la o întreprindere de proiectări bucureșteană, de unde s-a 
pensionat. S-a stins din viaţă în 1981.” 
     (Scriitorul Radu Voinescu) 
 

„Generalul Nicolae Cojocaru, fratele străbunicii d-lui Radu 
Voinescu, Ştefania Voinea (bunica doamnei Florica Voinea), este fără 
echivoc una dintre personalitățile satului Dâmbroca.  
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Familia Cojocaru a locuit la şosea, într-o căsuță modestă, care 
era situată între casa lui Vasile Geambaşu şi cea a lui Costică 
Munteanu.  

Cei doi fii ai acestei familii, Nicolae şi Ioan, au participat la al 
doilea război mondial, pe frontul de est.  

După 23 august 1944, trupele dislocate de pe front, au trecut 
în refacere şi s-a constituit o divizie la Medgidia, care urma să plece 
pe frontul de vest.”. 

(prof. Constantin Enuş, director al Şc. Generale Dâmbroca, în 
perioada 1957-1972) 

 
Zaharia BUZEA, 
 
Născut: 25 august 1941 
Decedat: 26 octombrie 1986, 
Funcții: desenator, caricaturist, grafician și specialist în activitatea 
publicitară și în ilustrație de carte pentru copii 
Realizări: 
S-a specializat în producător de filme de animație, creația de bază 
fiind: 1986 ACIN Pegasus Premiul pentru film de animație (in 
memoriam) 
1971 Dănilă Prepeleac 
1972 Zece măgăruşi 
1974 Întâmplări cu arici 
1974 Coco și Roco 
1975 Coco și Roco fac o experiență 
1977-1980 Bălănel și Miaunel / Micul cățel - serial 
1981 Clubul curioșilor – serial 
1982 Tom și Motanul – serial 
1982, 1984 Roboțel și Creionel - serial 
1982 Clubul curioșilor – serial 
1984 - 1987 Temerarii de la scara doi -serial  co-regie cu 

Mihail Marian, Ana  
1985 Pegasus 

 
„Eroismul e legat de valori nevăzute, de idealuri. 
Nu-i eroism când salvăm pe cineva de la moarte, 
Dacă gestul vine ca reflex și nu din simțiri mari, 
Dacă gestul nu vine ca un simbol al iubirii certe.” 
 

    Mircea Iordache 
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Bălănel și Mieunel Coco și Roco 
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Dănilă Prepeleac Pegasus 

 
Angela-Florina LAZĂR (Manole)  
 

 

Născută: 02.11.1989, la Buzău, 
Părinții:  

- Manole Vasile – Inginer, 
- Manole Safta – Profesor 

Căsătorită: cu Lazăr Adrian, 
farmacist, absolv. UMF Carol 
Davila – București. 
Copii:  

- Vladimir-Ștefan – 3 ani, 
- Dominic-Ioan – 2 luni, 

Studii:  
2000-2004 – Școala Generală 
„Nicolae Efrimescu” Săgeata. 

- 2004-2008 – Liceul de Artă „Margareta Ștefan”- Buzău – 
specializarea Teoria Muzicală; 

- Universitatea București – Facultatea de Litere – Specialitatea 
Limba și Literatura Română – Limba și Literatura Engleză; 

- 2013-2015 – Master în „Didactici ale disciplinelor filologice –  
Universitatea București. 
Profesii:  

- 2011-2015 – Profesor Limba Română – Școala Generală 
„Nicolae Efrimescu” – Săgeata; 

- 2015 – prezent - Profesor titular Limba Engleză la Palatul 
Copiilor din Buzău.  
Realizări deosebite:  

- În 2006 – Publicarea volumului de versuri „Rătăcit în umbrele 
vieții”; 

- 2008- prezent – Solistă a Ansamblului Centrului de Cultură, 
Buzău; 
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- 2008 – Realizator de program Focus TV Buzău; 
- 2015-2017 – DJ la Radio Focus FM; 
- 2015-prezent- Membru al Corului „Lira” – Buzău, 
- Muzica, teatrul și poezia sunt căile de comunicare ale Angelei 

Manole cu publicul. 
Absolventă a Liceului de Artă „Margareta Sterian”, talentata 

Angela Manole se bucură de dublul ei succes, ca proaspătă studentă. 
Ea a promovat examenul de admitere la Universitatea de Litere 
București, la secția română-engleză, dar și la Universitatea Media-
Pro, la regie-film și televiziune. 

Dacă în oraşul ei natal, buzoienii îi apreciază vocea și talentul, 
Angela este convinsă că la capitală o va aştepta o viață frumoasă și 
un drum nou. 

Muzica, teatrul și poezia sunt căile de comunicare ale Angelei 
Manole cu publicul. 

Absolventă a Liceului de Artă „Margareta Sterian”, talentata 
Angela Manole se bucură de dublul ei succes, ca proaspătă studentă. 
Ea a promovat examenul de admitere la Universitatea de Litere 
București, la secția română-engleză, dar și la Universitatea Media-
Pro, la regie-film și televiziune. 
Dacă în oraşul ei natal, buzoienii îi apreciază vocea și talentul, Angela 
este convinsă că la capitală o va aştepta o viață frumoasă și un drum 
nou. 
 
Nu doar interpretă, ci și poetă 
Adeptă a muzicii rock, Angela Manole, consideră că ceea ce este acum 
în vogă este mult prea comercial 
 

Angela a început muzica la Palatul Copiilor cu profesoara 
Aurelia Stănescu și a fost sfătuită de Xenti Stănescu să nu treacă nicio 
zi fără să cânte. Pe lângă talentul musical și modul lesne de 
interacționare cu publicul în timpul unui spectacol, Angela se pricepe 
și la poezie. 

Ea a publicat volumul „Rătăcit în umbrele vieții” cu poezii 
compuse într-o vacanță de vară. Ambițioasă, Angela este conștientă 
că-i va fi greu să facă față ambelor facultăți la care este student, dar 
„sunt obișnuită să muncesc pentru a obţine cee ace doresc, dar așa 
și satisfacțiile sunt mari. Sper că cei de la Media-Pro să-mi aprecieze 
talentul. Noi generaţia celor născuţi la revoluţie, trebuie să luptăm și 
să facem ceva, altfel nu știu ce viitor vom avea”. În București am 
nişte uși pe care vreau să le deschid și mizez pe ajutorul unor oameni 
minunați: interpretul de muzică clasică și profesor la Conservatorul 
București, Ionel Vuneag și regizorul Cătălin Naum. 
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Aurel BURLACU, 

 

 

Născut: 27 mai 1943, în Săgeata, 
Părinții: Dumitru și Maria 
Studii:  
-1950-1957 - Şcoala elem. din Săgeata, 
-1957-1963 – Şcoala Pedagogică 
Experimentală, de 6 ani, din Buzău, 
-1963 – 1968 – Facultatea de Filosofie a 
Universității (FF), din București 
Ocupații, funcții:  

- 1963 – 1968 – Învățător la școala 
din satul Dâmbroca, (în perioada 1963-
1965 își satisface stagiul militar) 

- 1968 - 1970 - Profesor de Științe Sociale la Liceul din 
Pătârlagele, 

- 1970 – 1989 – Redactor cu Probleme Cetățenești la „Viața 
Buzăului”,  primind referințe elogioase în cartea „Buzău – Râmnicu 
Sărat, Oameni de ieri, oameni de azi” a lui Valeriu Nicolescu, 

- La 22 decembrie 1989, a fost unul din inițiatorii grupului care 
a redactat primul număr al publicației „Viața Buzăului”, pe care l-au 
subintitulat „Ziar liber și independent” și pe care l-au prezentat, în 
aceeași seară, la TVR. 

- Ianuarie 1990 – septembrie 2009, redactor la cotidianul 
independent, de atitudine și informație „Opinia” 
 
Realizări deosebite:  

 Din 1990 a devenit membru fondator al Societății Ziariștilor din 
România și a activat, eficient, în Federația Sindicatelor din întreaga 
presă, 

 1994-1998 – a fost ales membru în Comitetul Director al 
Societății Ziariștilor din România, ajungând și ca membru al S.Z.R. 

 Din cartea monografică „În căutarea unei noi șanse –  
Săgeata” elogiul autorilor Victor Andreica și Florentin-Stelian Albu, se 
poate deduce că domnul Aurel Burlacu este unul dintre cei mai 
valoroși fii ai comunei Săgeata, cu prestații valoroase în toate funcțiile 
avute.  
 Din ceea ce am dedus i se potrivește un vers eminescian, 
adaptat, „Mândru în toate cele”. 

„Cărțile-s cei mai tăcuți și constanți amici, 
Sunt cei mai accesibili și înțelepți consilieri, 
Fără ele am fi neștiutori și mult mai mici, 
Le simțim ca pe cei mai răbdători profesori." MI 
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Călin NESTOR, 

 

 

      Născut: 1 aprilie 1944, în com. 
Săgeata, satul Bordușani, 
Părinții: tata – învățător 
Studii: Facultatea de Drept, din cadrul 
Universității din Iași, 
Ocupații, funcții:  

- Consilier juridic, la Galați,  
în perioada 1967-1970, 

- Avocat în Baroul Galați, în  
perioada 1970-1990 
 

- În 1990 - Component al Comitetului Director, Președinte al 
Organizație Județene Galați a P.S.D.R. 

- 1992-1996, a fost deputat în Parlament, impunându-se prin 
proiecte legislative, luări de cuvânt și activitate intensă în comisii, 

- După 1996 s-a reîntors în avocatură,  
Realizări:  

- Publicist de lucrări cu caracter personal în reviste și ziare, locale 
și centrale, 

- A scris anecdote, scheciuri, pamflete, epigrame, caricaturi, 
asumându-și și meritul de membru fondator al publicației „Timpuri 
Noi”  
 

Nicolae DRAGU 
 

 

Născut: la 13 aprilie 1935, la 
Găvănești, 
Decedat: 2009, la Buzău, 
Studii:  
-Școala primară în satul natal, 
-Școala Normală de Băieți, din Buzău, 
-Facultatea de Educație fizică și Sport 
Studii:  

- Liceul Pedagogic 
- Academia Națională de Educație 

Fizică și Sport. 
Hobiuri:  
A practicat fotbalul, apoi atletismul, 

Ocupații, funcții:  
- Profesor de Educație Fizică, dar și antrenor la Clubul Sportiv 

Școlar, 
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- Peste trei decenii a funcționat ca președinte al Consiliului 
Orășenesc de Educație Fizică, 

- Metodist al UCFS raionul Buzău, 
Realizări:  
În calitate de sportiv 

 A practicat fotbalul, atletismul (sprinter) şi voleiul, unde a ajuns 
şi antrenor. Dar a fost multă vreme șeful sportului buzoian, deşi 
titulatura s-a schimbat mereu de-a lungul vremii. 

 În 1955, a fost primul sportiv buzoian clasat între primii 10 
atleți ai țării în proba de 100 m. plat, fiind cooptat în lotul național,  
În calitatea de antrenor cu:  

- Cornel Chifu – voleibalist – medaliat la Jocurile olimpice de la 
Moscova, în 1980;  

- Florin Sârbu – profesor -Antrenor;  
- Volei: Gheorghe David, Ovidiu Comșa, Marian Boldișteanu, 

Sorin Danciu, Ion Sârbu;  
- Fotbal: Aurel Bălan și Gheorghe Chița;  
- Ciclism: – multiplul campion național Virgil Mircea.  

 Mulți dintre cei antrenați de Nicolae Dragu au devenit profesori 
și antrenori, 

 A avut inițiative lăudabile: - campionatul inter străzi de 
minifotbal, inițiativă preluată și la nivel republican 

După '90 s-a pensionat, între '94-'99 a fost preşedinte al AJF. 
Din 2000 este director tehnic la Dacia, club care se ocupă cu șlefuirea 
tinerelor talente din fotbal. 
Publicații: 

 „Istoria fotbalului buzoian – 1919-1990” 
De unde numele de Gloria? 
  "Cred că Postelnicu a ales numele de Gloria. În '71, într-o 
şedinţă, unul, Moise Marcel, şeful Gospodăriei partidului, a propus ca 
numele echipei să fie Gloria. Cei prezenţi au fost de acord. Dar cred 
că lucrurile fuseseră stabilite dinaintea şedinţei", spune Dragu. 
  
 „Sportul este un izvor de sănătate şi prospețime, un factor de 
longevitate.” Ana Aslan 
 „Sportul, ca şi arhitectura, este o artă geometrică.” Henri 
Pouret 
 „Ca să fii un mare campion, trebuie să crezi că ești cel mai bun. 
Dacă nu ești, prefă-te.” Muhammad Ali 
 „Campionii nu se nasc în sălile de sport. Campionii sunt făcuţi 
din ceea ce au mai adânc sădit în ei: o dorință, un vis, o chemare.” 
        Muhamad Ali 
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Constantin MIRCEA 
 

 

Născut:  
20.01.1960 
Satul Bordușani, Com. Săgeata, 
Județul Buzău, 
Părinții:  

- Ion Mircea – agricultor 
- Elena Mircea – casnică 

Căsătorit: 
- Steluța Mircea- economist 

Copii:  
- Elena Mircea – n. 1994, 

Studii superioare – IT-ist 

Studii: 
 1967 – 1971 -  Școala primară I-IV, sat Bordușani, com.  

Săgeata  
 1971 – 1975 - Școala gimnazială V-VIII Săgeata  
 1975 – 1979 - Liceul industrial nr. 1 Buzău. 
 1991 – 1992 - Școala Națională de Antrenori F.R.F.  
 1999 -2003 - Academia Națională de Educație Fizică și Sport – 

Colegiu Universitar de Educație Fizică și Sport, București  
 2000 – 2005 - Universitatea “Al. I. Cuza” – Facultatea de 

Educație Fizică și Sport, Iași  
 
Ocupații, funcții:  
 

 1976 – 1994 – Jucător de fotbal, Gloria Buzău  
 1984 – 1994 – Căpitan de echipă 
 1994 – 2013 – Antrenor Gloria Buzău (seniori și centrul de copii 

și juniori)   
 2005 – prezent – profesor de educație fizică și sport (Șc. Gimn. 

Nr. 11, Șc. Gimn. “General Grigore Bastan” Buzău, Seminarul Teologic 
Ortodox “Chesarie Episcopul”) 

 2010 – prezent – Observator de joc – A.J.F. Buzău 
 2014 – prezent – Membru Comisia Tehnică – A.J.F. Buzău   
 2016 – prezent – Observator de joc – F.R.F. 

Realizări deosebite:  
 1983 – sportivul județului 
 1984 – Locul V – Divizia A 
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 1985 – Cupa Balcanică – 5 jocuri 
 Divizia A – 150 jocuri 
 Divizia B – 500 jocuri 

Încheiere: 
  Localitatea se mândrește cu oameni harnici și mândri de 
realizările lor. Îndrumați de cadre cu simț de răspundere și 
responsabilitate, s-au format tineri care prin activitatea 
desfășurată în diverse domenii de activitate au contribuit la 
ridicarea prestigiului comunei și a județului. 

 

 
De la stânga la dreapta: 

Rândul de sus: Dr. Pătrașcu Mircea – medicul echipei; Cramăr Valentin; 
Năstase Ilie; Șumulanschi Teodor; Comănescu Petre; Ghizdeanu Dumitru; Ion 

Ioniță – antrenor portari 
Rândul de la mijloc: Constantin Gheorghe – antrenor principal; Balaur Ion; 
Dudu Georgescu; Tică Ion; Stoica Puiu; Mircea Constantin; Andriesei Liviu; 

Silviu Dumitrescu -  antrenor secund 
Rândul de jos: Tulpan Dan; State Mircea; Lazăr Vasile; Cristian Alexandru; Ivana 

Vasile; Zahiu Gabriel 
 
 
 „A spune că acești oameni își dau banii doar pentru a urmări 
22 de mercenari cum lovesc o minge este ca și cum ai zice că o vioară 
este doar lemn sau Hamlet nu este decât o încropire din cerneală și 
hârtie.” J. B. Priestley 
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Gheorghe I VOINEA 
 

 

Născut: La 14. Octombrie. 1937, în satul 
Dâmbroca, comuna Săgeata, județul 
Buzău. 
Părinții: 
* Ion Voinea, agricultor, erou în al doilea 
război, mort în lagărul sovietic, 
* Maria Voinea, agricultor, i-a crescut, 
singură, pe cei doi copii: Gheorghe – 
colonel MFA și Florica, funcționară.  
Căsătorit: La Arad cu Brigite, 1 copil, 
Adina, pictoriță de biserici. 
 

 Divorțat și recăsătorit cu Maria, la București 
Studii: 

 Școala elementară de 4 clase, în satul natal, 
 Școala gimnazială la Școala Generală de 7 clase, Scurtești, 
 Liceul „B.P. Hașdeu”, din Buzău, 
 Școala Tehnică de Stenodactilografie  din București, 
 Școala de Ofițeri, la Arad,  

Profesii, funcții: 
 Ofițer în cadrul MFA. 
 Maior la Garnizoana de Grăniceri din Arad, 
 Colonel, la Ministerul Apărării, 

Urmările revoluției 1989: 
 În perioada revoluției a fost internat la Spitalul Fundeni, 

București. Treptat starea sănătății s-a înrăutățit și a fost diagnosticat 
cu leucemie, astfel că după pensionarea din 1995, a mai trăit doar 3 
luni de zile. 

 În 1995 a mers la mare la o întâlnire cu foștii colegi (care-i 
cunoșteau situația stării de sănătate și-l încurajau), și la puțin timp a 
decedat. 

 
Notă de autor: Gheorghiță mi-a fost coleg la gimnaziu și i-am 
cunoscut destul de bine puritatea sufletului și spiritul dreptății, apoi 
tatăl lui a murit în lagărul rusesc și îmi imaginez că manifesta (în 
secret) ostilitate față de ciuma comunistă, poate știa prea multe și a 
fost eliminat. Sunt simple supoziții, dar poate acesta-i adevărul-
adevărat și a trebuit eliminat. Din câte l-am cunoscut, cred că a fost 
un erou al revoluției. Dumnezeu să-l odihnească în pace! 
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Alexandru STANCU 
 
     „Prin aceste rânduri doresc să realizez o reparație morală pentru 
un fiu al satului, care fără îndoială a făcut cinste satului său. Nu ştiu 
câți dintre cei care au absolvit cursurile liceului BP Hașdeu ştiu că 
Alexandru Stancu, director al acestui prestigios liceu în mai multe 
rânduri, s-a născut în Săgeata de Jos, ca fiu al lui Ene şi Maria Stancu, 
străbunicii mei dinspre mamă.    Profesorul Alexandru Stancu a fost 
cel care a pus piatra de temelie a ceea ce a fost şi este unul dintre 
cele mai titrate  licee din Buzău.. 
 

 
Străbunica d-nei Constanța Albu 
dinspre mamă și cu fiul său, prof. 
Alexandru Stancu, combatant în 

primul război mondial. 
 

      Alexandru Stancu s-a născut 
în anul 1886 ca unic băiat între 
cele trei  fete ale familiei Stancu, 
Tudora, Elisabeta şi Maria.  
     Deşi se născuse într-o familie 
cu ceva dare de mână, după 
terminarea şcolii din sat pleacă 
singur de acasă, se înscrie la 
Şcoala de Băieţi din Buzău şi 
reușește  ca bursier,  apoi se 
înscrie la Universitatea București 
la Facultatea de Matematică şi 
Ştiinţe, pe care o termină tot în 
calitate de bursier.  
      După absolvire, se angajează 
profesor de matematică  la 
Pensionul de fete din Buzău, iar în 
1911 predă matematica şi 
geografia la Şcoala de băieţi. 
Ulterior, după examenul de  

capacitate, un fel de definitivat, devine titular al catedrei de 
matematică din liceu. 
  În calitate de director al așezământului, a achiziționat terenul 
necesar, unul în Str. Libertății şi unul în Str. Gării.  
  Primul local a slujit, la început, ca internat pentru cei 20 de 
bursieri şi câţiva solvabili, probabil plătitori ai liceului.  
 Ulterior s-a  completat liceul cu spațiul administrativ, 
cancelarie, secretariat, bibliotecă şi sală de festivități. 

Prin 1913,  aplică pentru o bursă la Paris, dar a obţinut una la 
Berlin. Este de tot hazul istorioara pe care o ştiu de la mama.     
Deşi a avut teza cea mai bună, nu a putut obţine bursa de la Paris. 
Candidatul Stancu vorbea fluent limba franceză şi limba germană. La 
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anunțarea rezultatelor, candidatul Stancu a surprins următoarea 
discuție, în limba franceză, a Comisiei de examen „ce facem cu 
ţiganul, a avut totuşi cea mai bună teză?, lui îi dăm una la Berlin” 
Acesta era un tip puțintel la trup şi bruneţel. 

Dar nu a fost să fie, deşi s-a stabilit la Berlin cu soţia, între timp 
se căsătorise, şi a urmat 2 ani de şcoală doctorală.  

După al doilea an, a fost chemat în ţară. Începuse Primul Război 
Mondial.   
Între 1916-1918 a fost combatant la Mărăşeşti şi poate pentru prima 
oară în viaţă a avut noroc, s-a întors acasă, în timp ce cumnatul lui, 
Tudorache Albu, soţul surorii sale nu s-a mai întors niciodată. 
     Deoarece se căsătorise cu o fată de preot, profesorul a fost 
încadrat la categoria chiaburi şi foarte persecutat.  
 A fost dat afară din cel de-al treilea mandat de director, iar în 
1949 i-au naționalizat casa, care se află şi acum pe str. Bucegi nr.20 
din Buzău. Cum s-ar spune a murit sărac şi persecutat.   
  Prin anii 60, când eram eu la liceu şi mergeam acolo în vizită, 
i-am găsit în două cămăruțe şi o bucătărioară, deşi casa fusese croită 
să aibă 4 apartamente,  pentru cei 4 copii pe care-i avea.  
 În 1947 iese la pensie cu o pensie de mizerie şi deşi era mare 
penurie de profesori  de matematică primea cu mare greutate câteva 
ore să-şi rotunjească un pic veniturile.”  
    (din amintirile d-nei prof. Constanța Albu) 
 

„Succesul este rezultatul favorabil, pozitiv, 
Înseamnă reușită, izbândă într-o acțiune. 
Pentru orice succes, vine un bun calificativ, 
El poate fi la îndemâna oricărei persoane. 
 
E o stare reflectată în interior și la exterior, 
Înseamnă cunoașterea calităților personale, 
Și încrederea în acestea și e mai strălucitor 
Funcție de munca depusă, cât și de ardoare. 
 
Succesul nu are rețete universal valabile, 
Dar toți oamenii de succes au o atitudine 
Care este cheia succesului, cu soluții abile, 
Dar și Dumnezeu îi ajută cu șanse mai bune.” 

 
      Mircea Iordache 
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Constantin TOMESCU, 
 

 

       Născut la 8 octombrie 1920, în comuna 
Găvănești, 
Decedat: 15 august 1990, la Buzău 
Părinții: Coman (învățător) și Elena Tomescu 
Căsătorit cu Eufrosina Panghe, prof. de Limba 
și literatura română 
Copii: Angela-Cristina – profesor de Muzică, 
la Liceul de Artă 
Studii:  

- 1927-1931 – cursurile primare la 
Școala nr.4, de băieți „N.I. Constantinescu” 
din Buzău, 

- 1931-1939 – elev la Liceul „B.P. Hașdeu”- Buzău, 
- 1940-1945 – student la Conservatorul de Muzică și Artă  

Dramatică – București, 
- 1944-1946 – a frecventat cursurile  Seminarului  

Pedagogic Universitar, specialitatea muzică, din cadrul Universității 
București. 
Ocupații, funcții:  

- 1939-1940 – ajutor de secretar al Liceului „B.P. Hașdeu” 
- 1947–1948 - 

profesor la Liceul „Dr. C. Angelescu”, devenit mai apoi Colegiul 
Național „Mihai Eminescu” 

– 1948 - profesor de Chimie, Fizică și Științele naturii, la Liceul 
Nehoiu, deținând, între anii 1948-1950, și funcția de director al școlii, 

- Revine la 
Buzău în 1950, mai întâi la Liceul de băieți „B.P. Hașdeu”, pentru 
câteva luni; 

- !950-152 și 1954-1957 – profesor la Școala Pedagogică, 
- 1952-1954 – profesor la Școala Elementară de Fete, nr.3, 
- 1957-1980 - profesor al Școlii Elementare de Muzică și Arte 

Plastice, funcționând între anii 1958-1980, ca director al școlii, fiind 
motorul multor acțiuni și activități, contribuind la transformarea școlii 
generale în Liceu de Muzică și Arte Plastice, care mai apoi a devenit 
Liceul de Artă. 
 
Realizări:  
- Animator cultural, organizând cercuri de dezbateri, pregătind 
serbări, șezători literare, concerte, fiind și factor de dinamizarea 
acțiunilor de culturalizare și alfabetizare, la Liceul din Nehoiu, 
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- Participarea în perioada 1957-1980, cu elevii Școlii de Muzică și 
Arte Plastice (și cu liceele în care s-a transformat școala), la 
concursuri și festivaluri, unde interpreți vocali și instrumentiști au 
obținut premii, medalii și diplome., 

- A dirijat Orchestra Simfonică a Casei Orășenești de Cultură, 
- A dirijat Corul Casei de Cultură și Corul Sindicatului de 

Învățământ, 
- În colaborare cu Filarmonica din Ploiești, a inițiat la Buzău  

un ciclu de concerte – lecție, în amfiteatru Colegiului Național „Mihail 
Eminescu”, asumându-și astfel misia de educator muzical al publicului 
buzoian. 
Publicații: 

- A inițiat revista „Caiet de etnografie și folclor”, 
Notă  

„Valentina-Mihaela Runceanu s-a născut pe 4 mai 1955, 
la Buzău. În 1970, a absolvit cursurile la școala elementară de pe 
lângă Liceul de muzică și arte plastice din Buzău. Profesor de vioară: 
Eufrosina Tomescu, soția directorului școlii, Constantin Tomescu.” 
(Sursă media) 

 
Ing. Nicolae S. VOINEA 

Născut la 23 martie 1944, în satul Găvănești, comuna Găvănești 
Căsătorit cu: Eugenia Voinea, de profesie farmacist, 
Copii: Nicoleta – Anca Murgoci, prof. dr. de matematică, la Univ. 
Tehn. de Construcții București; Lavinia – Petrinela Matei, farmacist – 
diriginte al lanțului de farmacii „Helpharm” din București. 
Studii:  

- 1951-1958 – școala generală din Găvănești, 
- 1958-1962 – liceul „B.P. Hașdeu”  
- 1962-1967 – student la Facultatea de Silvicultură, Secția 

exploatare, Transport și Construcții Forestier, în cadrul Institutului 
Forestier Brașov, 

- 1970-1975 – Facultatea de Economie a Industriei în construc-
ții, din cadrul Academiei de Științe Economice București 
Ocupații, funcții:  

 Inginer șef al Șantierului Nehoiu, din cadrul Trustului de 
Construcții Forestiere, 

 Șeful Secției de Utilaje Buzău, din cadrul G.S.C.I. Buzău,  
timp de 9 ani 

 Director al Antreprizei-Montaj, timp de 5 ani, 
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Realizări deosebite:  

 Drum care unea două bazine forestiere – Zăbala și Năruja, din 
Munții Vrancei, scurtând traseul lemnului spre fabrica prelucrătoare 
cu 60 de km. 

 Blocuri de locuințe pentru salariații unei întreprinderi, 
 Hotel CERES Monteoru, 
 Cantina UNCAP Monteoru,  
 Hala de gatere a fabricii din Nehoiu, 
 Cabana Gura Mili, comuna Gura Teghii, 
 Secția de utilaje I.C.F., 
 Balastare pe ulița școlii vechi din Găvănești, realizată pe cont 

propriu, 
 Construirea de blocuri prin Râmnicu Sărat 

Pe plan politic:  
 Consilier la Primăria din Buzău, Consilier județean,  

Vicepreședinte și Președinte al Organizației Județene  a Partidului 
Ecologist Român,  

Pr. Mihail MIREA 

 

Născut: 11.01.1941 
Părinţii:  

- Staicu – cântăreț bisericesc la  
Săgeata, cu Pr. Florea Manole, 

-  Vlada, casnică, 
Soția: 

- Elena (n.1952), educatoare 
Copii:  

- Emanuel Mihail (n.1981) –  
profesor de Lb. Română 
Nepoți: 

- Daria – Maria, 3 ani  
Studii: 

- 1948-1955, Școala Generală Săgeata, 
- 1955-1960, Seminarul Teologic Buzău, 
- 1960-1964, Institutul Teologic de Grad Universitar, București 

(I. G. Coman, a fost profesor și rector), 
Profesii: 

- Oct. 1964 – febr.1965 , profesor de Muzică și Franceză, la Șc. 
Gen. Faraoanele – Vrancea, (A format: Corul de Copii al școlii, grup 
vocal, Corul Căminului Cultural,) 
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- 1965 – Încorporare pentru 9 luni, (Cor cu ostașii de 1 mai; a 
jucat în echipa de fotbal a companiei, alături de unii ofițeri superiori) 

-  1966-1968, Profesor la Spulber – Vrancea, (Școala din 
Spulber, cu formații de dansuri, cu măști, buciumași și o fetiță din cls 
a VI-a, ca solistă, a participat alături de școli din Galați, Focșani și 
Brăila la un turneu pe Valea Prahovei și pe litoral, pentru 1,5 luni), 

- 1968-1971 – Profesor de Muzică și Franceză, la Școala Gen. 
Vâlcele – Buzău. (A organizat: cor mare cu 100 de copii, grup vocal, 
taraf cu 22 de acordeoane, soliști de muzică populară), 

- 1971 – a participat la faza județeană și, în timpul dirijării, la 
balcon se aflau Costică  Enuș și Tică Bănescu. (Costică Enuș se 
adresează lui Tică Bănescu: - Măi Tică, ăsta nu-i de la noi? Tică 
răspunde: - Da, e vecinul meu. Enuș: - Din toamnă l-am adus la 
Săgeata, cu catedra de Muzică la Săgeata și la Dâmbroca) 

- 1981 – Hirotonit ca preot, pentru Biserica „Sf. Nicolae” din 
Găvănești, de Episcopul Antonie Plămădeală. La Biserica din 
Găvănești a organizat reparațiile exterioare și interioare, decojire 
totală și pictură nouă. 
 
Alte activități:  

- Ca student a activat în echipa de volei a comunei, alături de 
Petrică Stancu, Gigi Mușat, Adrian Voinea, Nicu Florea, Alexe Marcel. 
Echipa a câștigat Cupa Agriculturii pe țară, dar a fost descalificată 
pentru folosirea lui Petrică Stancu, jucător de categoria A. 

- S-a preocupat de bunul mers al echipei de fotbal „Stăruința” 
Săgeata, contribuind, cu sprijinul Mariei Albu, la amenajarea terenului 
și la procurarea echipamentului sportiv.  

- A activat în Corul „Lira” ( Cor de cameră din Buzău), pe care l-
a dirijat la Festivalul de la Mangalia, și cu care a făcut un turneu în 
Cehoslovacia, 

- A dirijat Corul Municipal, participând la Cazinoul de la Sinaia, și 
a participat la un turneu în Bulgaria. 

- A format Corul Cadrelor Didactice și sanitare de la Săpoca, cu 
64 de femei, participând la faza județeană. 
 
Rezultate deosebite la Săgeata:  

- Cu grupul vocal – locul I la faza națională, 
- Cu Căminul Cultural din Săgeata, Corul Mixt (format cu 

salariații din învățământ, sănătate și CAP) a participat la Cântarea 
României, obținând locul III, în 1975, la faza națională de la Focșani. 
Tot în 1975, Corul Mixt din Săgeata a deschis Cenaclul  
Flacăra. 
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Prof. dr. ing. Nicolae VASILE 
 
Născut: la 12 august 1960, în satul Banița. Comuna Găvănești, 
Părinți: Gheorghe și Marioara, țărani gospodari, 
Soția: de profesie economist, 
Copii: Andreea – Manuela, își definitivează studiile, 
Studii: *1967 -       - la Școala Generală din Banița 
 *Liceul Industrial nr. 2  din Buzău, 
 *1979  - la Institutul Agronomic „Nicolae Bălcescu” din București, 
 *2002 – obține titlul de doctor în științe, cu lucrarea „Contribuții 
asupra lucrării solului în culturi succesive în bazinul Buzăului”, 
îndrumător fiindu-i prof. Gheorghe Budoi. 
*2000-2002 - Curs postuniversitar la Universitatea „Dunărea de Jos” 
din Galați, cu specializarea informatică, 
*Masterat, cu specializarea în construcții și exploatare rutieră, în 
cadrul Universității „Gheorghe Asachi” din Iași, 
*Masterat, pe problematica siguranței rutiere, în cadrul Facultății de 
Mecanică.  
Ocupații, funcții:  
*Profesor suplinitor la școlile cu clase I-VIII , din Săgeata și din Lunca 
– comuna C.A. Rosetti, 
*Maistru la Liceul Agricol din Buzău, cu specialitatea Agricultura, 
*1990-1999 – Profesor la Colegiul Agricol din Buzău, 
*Din 1999 este directorul Colegiului Agricol „Dr. Constantin 
Angelescu” din Buzău, 
Realizări, preocupări: 
*Profesor asociat la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, în 
specialitatea Tehnologii Agrare, 
* Profesor asociat la Universitatea „Gheorghe Asachi” din Iași, în 
specialitatea Educație Tehnologică, 
* În anul 2000, a participat la un Congres în Polonia, când contribuția 
lui a constat într-o expertiză care a plecat de la aprofundarea lucrării 
de doctorat. 
* Aprecieri deosebite, apărute în diverse publicații buzoiene și 
naționale, 
* Din punct de vedere administrativ, în calitatea de director a folosit 
finanțări PHARE de 2 milioane de euro, pentru reabilitarea  și 
dezvoltarea școlii, la nivelul țărilor vest-europene avansate, 
Publicații:  
* Peste 40 de articole și studii de specialitate, publicate în reviste 
locale prestigioase, în ziare și reviste naționale, 
*Curs universitar de tehnologie agrară, destinat celor interesați de 
progres educațional, 
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*Curs postuniversitar pe problematica tehnologiei agricole, 
*Manualul șoferului,  
*Curs  de legislație rutieră, 
*Manualul conducătorului auto,  
*Manualul taximetristului,  
*Manualul instructorului auto 

Vasile DUMITRACHE 

 

Născut: 05.09.1955 – în satul Beilic. 
Studii: 
1962-1966 – șc. Primară – Beilic, 
1966-1970 – gimnaziul – Buzău, 
1970-1974 – Lic. „M. Eminescu” Bz, 
1981, abs. Șc de Antrenori – lupte, 
2002, abs. Colegiul Univ. – Ed. Fiz., 
2005, abs. Fac. Ed. Fiz. și Sport, din 
Universitatea „A. I. Cuza” din Iași, 

În toamna anului 1970, fiind elev de liceu, la îndemnul colegului 
Vasilescu Iulian, este atras spre sala de lupte a Clubului Rapid Buzău, 
și face mari progrese sub bagheta antrenorului Gogu Ghe. 
După un an se transferă la C.S.M. Gloria Buzău, unde, în  
fiecare an, ocupă locul I la etapele de județ și de zonă, calificându-se 
de fiecare dată pentru etapa națională, unde obține clasarea pe 
locurile V-VIII, în compania unor luptători de mare valoare (Nicu 
Gângă, Ștefan Rusu, N. Tecuceanu,...). A luptat pentru echipe din 
divizia A, la categoriile: 48, 52, 57, 62 și 68 kg. 
A activat la echipele: C.S.M. Gloria Buzău – 1972-1975; Asociația 
Sportivă „Armata” Bacău – 1976-1978; A.S. Chimistul Rm. Vâlcea 
(actualul Oltchim), 1979-1982; As. Sp. Industria Sârmei Buzău, 
1982-1983; 
A lucrat ca antrenor la echipele:  
As. Sp. Voința,  Râmnicu Sărat; Clubul Copiilor din Râmnicu Sărat; 
Clubul Sportiv Școlar Buzău. 
A funcţionat și ca profesor de Ed. Fiz și Sport, 
În prezent este Metodist Gradul I. la Șc. Generală Valea Râmnicului – 
Buzău. 
Realizări deosebite ca sportiv: 
Medalie de bronz la lupte greco-romane – la 62 de kg. 
Campion național de trântă – medalie de aur și titlul de  
cel mai tehnic sportive din concurs – la 62 de kg. 
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E.- OAMENI DE SEAMĂ: 
 

1.- OAMENI DE SEAMĂ – COMUNA SĂGEATA 
 

Costel Efrimescu, (fost viceprimar al comunei). 
Emilia Cismaru - Tănase, 
Ing. Ioachim Crișan, 
Georgică Voinea, 
Marin Iancu,  
Alți oameni de seamă: Nicolae Tănase (fost învățător, profesor și 
director al Școlii Generale Găvănești); Constantin Stancu (învățător, 
director al Școlii Generale Săgeata; Gheorghe Oprea (profesor de 
istorie); Gheorghe Popa (învățător, director de școală, secretar al 
Primăriei); Ion Sburlan (învățător); Gheorghe Călin (învățător); Safta 
Manole (profesor de Matematică, director al școlii coordonatoare 
Săgeata); Nicolae Ispas (învățător), Maria Toma (profesor de 
matematică, director al școlii din Găvănești); Nicolae Toma (profesor 
de Matematică, director, mulți ani, la școala din Dâmbroca și la școala 
coordonatoare a comunei Săgeata) și alții. 
 
Costel EFRIMESCU    
  

 

     S-a născut în anul 1934, în satul Săgeata, 
judeţul Buzău, ca fiu al preotului Efrimescu 
Constantin şi al Saftei Efrimescu. Din cauza 
faptului că provenea dintr-o familie de chiaburi 
și din familia unui preot, a reuşit cu chiu cu vai 
să termine liceul.  
 A fost elev al Liceului „Bogdan Petriceicu 
Hașdeu, dar, din motivele sus menționate, a 
fost exmatriculat, astfel că liceul l-a absolvit 
ceva mai târziu la învățământul seral, apoi a 
urmat studii economice. 

      
 Fratele său mai mare, Sebastian Efrimescu a trebuit să fie înfiat 
de altcineva din familie  ca să poată urma cursurile Şcolii Normale, 
lucru la ordinea zilei pe atunci. Sebastian  a fost învăţător, ca şi 
bunicul său Nicolae Efrimescu. Ulterior a urmat  prin cursuri fără 
frecvență, Facultatea de Filologie – Universitatea Bucureşti. A fost o 
ruşine şi o batjocură ca fiul unui ctitor de şcoală să fie desfiat să-şi, 
poată urma visul. 
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     Costel Efrimescu, a lucrat toată viaţa  în contabilitate, la 
Pogoanele, apoi la Râmnicu Sărat,   și, în continuare până la revoluţie 
a funcționat ca director comercial la AGEVACOOP Buzău, pe când mai 
exista Uniunea Cooperativelor de consum.  La revoluţie, când 
AGEVACOOP Buzău s-a desființat, a trecut  ca director comercial la  
I.L.F.Buzău, unde a lucrat până la pensie... 
 În anul 1992 îşi depune candidatura ca primar al comunei 
Săgeata și, în urma alegerilor, a obținut locul al doilea fiind  ales 
viceprimar al comunei, funcţie în care a rămas cam 3 legislaturi. 
  Domnul Efrimescu  are doi copii, pe colonelul în rezervă Eduard 
Constantin Efrimescu, fiind, printre altele și autor de cărţi istorice Al 
doilea copil, fiica Carmen Pascu (Efrimescu) este economistă. 
 Domnul Efrimescu este un soţ bun,  părinte, bunic şi străbunic 
extraordinar, foarte devotat familiei şi prietenilor. 
 
Vasile ALBU 
 

 

Data nasterii: –11 mai 1941;    
Locul naşterii: -Săgeata, judeţul 
Buzău; 
 Părinţi: –Ştefan şi Maria Albu; 
 Studii: 
-1948-1955 Şcoala Elementară de 7 
ani Săgeata; 
-1955-1958 Şcoala Profesională de 
Ucenici Petrol Chimie Ploieşti 
-1959-1962  Liceul Petru Rareș Piatra 
Neamţ curs seral 
-1968-1973 Univ. Alexandru Ioan Cuza 
Iaşi, Facult de mec.-TCM  

Activitate profesională 
1958-1961 - Fabrica de hârtie şi Cartoane,  Comuna din Paris, 

Piatra Neamţ 
1961-1963-Reconstrucţia,Celuloză hârtie, Piatra Neamţ 
1963-1966  Combin. de Îngrăşăm. cu azot, Piatra Neamţ 
1964-1966 Încorporat 
1973-1977 –Liceul Industrial Nr.4 Buzău 
1977-1990  Centrul de Cercetare  Proiectare şi Fabricarea 

Țevilor Trefilate București ,inginer  proiectant; 
  1990 -2002 Societatea Ductil SA Buzău, inginer proiectant 
  1972 căsătoria cu Boacă Constanţa ,profesoară la Şcoala din 
satul Săgeata 
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Vasile ALECU  
 
Născut: 1 martie 1970, în localitatea Banița, comuna Săgeata, 
Părinții: Gheorghe și ?  
Soția: inginer agronom,  
Copii: 2 minori 
Studii:  
Cursurile primare în satul natal, 
Gimnaziul la Găvănești, 
Liceul Agricol nr. 2 Buzău, devenind horticultor.  
Institutul  Agronomic „Nicolae Bălcescu” din București, 
Ocupații, funcții: 

 Specialist, timp de un an, în cadrul Camerei Agricole la  
Zărnești, 

 La Direcția Fito-Sanitară din Buzău, 
 În sectorul privat, la firma AGROGLOBAL, 
 2005-2009 - subprefect la Prefectura din Buzău, cu preo- 

cupări pentru punerea în aplicare a Legii funciare 
Hobby-uri:  

 Lectura (beletristică, de specialitate, SF-urile, și marile  
personalități ale lumii); 

 Sportul (fiind deținător al centurii negre la karate) 
 

2.- OAMENI DE SEAMĂ - SATUL DÂMBROCA 
Toţi absolvenţii de studii superioare şi medii care prin valoarea 

şi seriozitatea în muncă au contribuit la imaginea satului. 
 

OAMENI DE SEAMĂ, DECEDAŢI 
 
1.-Pr. Emil Stanciu 
2.-Pr. Nicolae Ghenciu 
3.-Pr. Dumitru Stratoni 
4.-Prof. Ion Iordache 
5.-Pr. Ştefan Coman 
6.-Col. Ion Cojocaru 
7.-Col. Gheorghe Voinea 
8.-Col. Gheorghe Coman 

9.-Col. Neculai Bratosin 
10.-Tatiana Preda 
11.-Constantin Preda 
12.-Nicolae Suditu 
13.-Nicolae Dumitrescu 
14.-Tudoriţa Dumitrescu 
15.-Prof Radu Enuş 
16.-Ioan Nicolau 

 
„Fiecare om dispune de un talent, dar e ascuns, 
Nu-l pune la lucru, nefiind conștient că îl are, 
Sau n-are condiții , sau nu-l cultivă îndeajuns, 
Sau societatea nu cultivă fiece talent care apare.” 
      Mircea Iordache 
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OAMENI  DE SEAMĂ, AFLAȚI ÎN VIAȚĂ 
 

    
Gheorghe Saris Valentin Zaharia C-tin Glinischi Elisabeta Popp 

    
Valeriu Florea Niculai Iordache Ion Stanciu Costel Ion 

    
C-tin Zaharia Ion Enache  Aneta Pandele Nicolae Pandele 

Col. Gheorghe SARIS 
Născut: 23 apr.1955 în satul Dâmbroca, com. Săgeata, 
Din părinţii: Ştefan şi Smaranda Sares. 
1962-1970: urmează Şcoala Generală Dâmbroca, 
Studii: Academia de poliţie „A.I.Cuza” Bucureşti, terminând pe locul 
al 6-lea din 670 absolvenţi. 

1979:  Ofiţer operativ la Biroul Judiciar al Inspectoratului de 
Poliţie Buzău, ajungând până la funcţia de ofiţer specialist. 

1995: Şef Birou Judiciar, şi apoi, prin concurs a devenit 
Comandant Adjunct al Poliţiei Buzău. 

Din 2010, a devenit Şef Serviciu Investigaţii Criminalistice. 
A ieşit la pensie în 2011, cu gradul de Comiusar Şef  
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Ing. Valentin ZAHARIA 
Născut: la data de 6 iunie 1936, în satul Dâmbroca, comuna Scurteşti, 
raionul  Buzău,  regiunea Ploieşti.  
Părinţii: Neculai Zaharia, croitor și Paraschiva Zaharia, casnică. 
Studii şi activităţi: Șc. Politehnică, la Institutul Politehnic Braşov; 
Profesii: inginer constructor, proiectant în construcții, cercetător 
științific 
 Din 1998 – pensionar. 
 
Ec. Constantin GLINESCHI,  
Născut: la data de    09. Noiembrie 1938,  
în satul Dâmbroca, com. Săgeata, jud.Buzău,  
Din părinţi: - Glinischi Paul, lăcătuş mecanic,    Glinischi Anica, 
casnică  
Domiciliul actual:  oraşul  Buzău,  
Căsătorit – în 1961 cu Victoria, decedată în  2007, 
Copii: Adrian – 44 ani – inginer la C.F.R. Călători; Cristian – 34 ani – 
economist la CFR. IRLU S.A. BuzăU  
Profesie: economist, 
Actualmente: pensionar 
 
Ing. Valeriu FLOREA 
Născut. 24 febr.1937 În satul Dâmbroca, con Scurteşti, Buzău, 
Din părinţii: Dragomir şi Ioana Florea 
Căsătorit cu Felicia Iva, din Arad, prof. de Matematică. 
2 copii:- Mihaela, 45 ani, medic primar;  - Dan, 40 ani, economist 
Domiciliu: Buzău 
Profesia: ing electrotehnic. 
Ocupaţia actuală: pensionar 
 
Prof. Niculai IORDACHE 
Născut: 13.03. 1951 În satul Dâmbroca, comuna Săgeata, 
Din părinţii: Nicolae şi Sanda Iordache, 
Domiciliat în localit. Mărăcineni, Buzău. 
Căsătorit cu: Maria, din Oituz, Bc. -  profesoară. 
Copii: - Nicoleta Muşat,  profesoară;  - Diana, funcţionară. 
Profesia – profesor Educaţie Fizică. 
Ocupația actuală: pensionar 
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Ec. Ion STANCIU 
Născut: 08.07.1959. În satul Dâmbroca 
Părințiii: Gheorghe și Dobrița Stanciu 
Studii: ASE 
Profesia: Contabil Șc. Generală „Nicolae Efrimescu” Săgeata 

  
Preot Costel ION  
Născut: 1 mai 1961, în satul Dâmbroca, comuna Săgeata, din 
Părinţii: Constantin şi Maria Alexe; 
Studii şi activităţi: Facultatea de Teologie de 4 ani – la Universitatea 
Bucureşti; 
Preot – din 1988 – la parohia Boboc și                                                                                                  
Profesor de religie la şcolile generale din Boboc şi Cochirleanca; 
 
Dr. Constantin ZAHARIA  
Născut la data de 02.05.1941,  
în satul Dâmbroca, comuna Săgeata, judeţul Buzău,  
Părinţii:-Neculai Zaharia, croitor-Paraschiva Zaharia, casnică. 
Profesii: Medic stomatolog 
Ocupația actuală: pensionar 
 
Aneta PANDELE 
Născută: 18.iulie.1951, 
Părinții: Radu și Ioana Bratosin 
Studii: Școala Profesională și Liceul în domeniul Chimie 
Căsătorită: cu Nicolae Pandele 
Copii: Un băiat și o fată 
Profesii: Controlor de calitate la Fabrica de Mase Plastice Buzău, 
Actualmente: pensionar 
 
Nicolae PANDELE 
Născut: Aprilie 1951, Valea Nucului, jud. Buzău, 
Fiul: lui Ion Pandele, cojocar. 
Studii: Școala Profesională și Școala Tehnică, la Făgărași 
Căsătorit: Cu Aneta Pandele, 
Copii: doi (băiat și fată), 
Nepoți: doi 
Profesii: maistru la Fabrica de Mase Plastice Buzău 
 
 Lista oamenilor de seamă ai satului Dâmbroca este mai mare, 
dar autorul nu a putut obține toate informațiile necesare 
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F.- BĂTRÂNII COMUNEI SĂGEATA 
 

DESPRE BĂTRÂNII SATULUI 
 

O vorbă din bătrâni, spune: „Cine nu are bătrâni, să-şi 
cumpere!”. Comuna Săgeata, mai are bătrâni şi deci, dispune de o 
comoară de înțelepciune. Oamenii aceştia au suportat multe greutăţi 
în viaţă şi au supravieţuit, numai ei ştiu cum. I-au potopit necazurile 
războaielor, secetei, urgiei roşii, dar s-au luptat cu ele şi au păstrat 
tradiţiile şi credinţa.  

Şi astăzi resimt pierderile bunicilor în primul război, pierderile 
din al doilea război prin care:  

- femei în floarea vârstei au rămas văduve, sau au așteptat ani 
mulţi până li s-au întors bărbaţii din prizonieratul rusesc; 

- copii,  unii râmași orfani, alţii fiind lipsiţi de sprijinul tatălui, 
atunci când aveau nevoie cel mai mult; 

Numai ei ştiu cum au păstrat satul viu, cum şi-au crescut copiii 
şi nepoţii, în condiţiile de foamete (pe timpul secetelor, iernilor grele, 
pe timpul restricțiilor din „Epoca de aur”). 

Oare de ce nu este folosit acest bagaj de valoare umană 
(bogăția tradiţiilor, hărnicie, cinste, devotament, modestie)?  

Nu se poate spune că satul nu are oameni harnici şi cinstiţi, dar 
în prezent apare ca un roi de albine, fără matcă, care circulă haotic şi 
se împrăştie.  

 
OMAGIU BĂTRÂNILOR SATULUI 

 
Bătrânii,  care nu mai sunt 
Au mers la Domnul, Sus, 
Şi ne-au lăsat cu legământ, 
Credinţa în Iisus. 
Zilele le-au fost canoane, 
Prinse-n foame şi război, 
Şi-ngenunchind la icoane, 
Vărsat-au lacrimi p-tru noi. 
Să-i cinstim de mii de ori, 
Să-i slăvim ca pe eroi, 
Cu tradiţii şi-obiceiuri, 
Să-i păstrăm în noi! 
Bătrânii de azi, sunt iazuri, 
Cu tot ce au strâns în ei: 

 
O mulţime de necazuri, 
O mulţime de nevoi. 
Privesc, triști, către  apus, 
Văd că nu mai au temei. 
Cu ce le-a rămas de spus. 
Cu ce-a mai rămas din ei. 
Dar spune-o vorbă mare, 
Venită din străbuni, 
Că, cine bătrâni n-are, 
Să-şi cumpere, că-s buni! 
Bătrâni au fost şi vor mai fi 
Cât lumea pe pământ, 
Iubiți-i, oameni buni, 
Prin faptă şi cuvânt! 
            Mircea Iordache 
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1.-BĂTRÂNII SATULUI SĂGEATA 
 

    
Lungu Anica 

96 de ani 
Buleandră 

Sanda 95 de ani 
Albu Steluța 

91 de ani 
Drăgan Ghe. 

91 de ani 

    
Buleandră Ghe. 

91 de ani 
Chirilă Stanca 

89 de ani 
Ispas C-tin 
89 de ani 

Petroșel Anica 
88 de ani 

    
Albu  Maria 

87 de ani 
Țâncoteanu Ene 

86 de ani 
Țâncoteanu 

Niculina 85 ani 
Burlacu Elena 

85 de ani 

    
Ivan Ioana 
85 de ani 

Toma 
Paraschiva 
85 de ani 

Drăgan Anica 
84 de ani 

Lungu Paraschiva 
82 de ani 
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TABEL CU CEI MAI BĂTRÂNI OAMENI 
AI SATULUI SĂGEATA 

 

 
 Mai sunt cca 50 bătrâni, între 80 – 83 de ani, necuprinși  

în acest tabel 
 

„Bătrânețea începe toamna, cu melancolii, 
Cu umbre care se lungesc, cu nouri vineții, 
Cu reverii și doruri vagi de vechi melodii, 
Cu iubirea nespusă pentru parcursul vieții. 
 
Nimeni nu crede că este atât de bătrân,  
Încât să nu spere la o nouă zi de trăire. 
La înțelepți mărturia vine mai întâi în gând 
Și, mai apoi, pătrunde-n trup a-îmbătrânire.” 
    Mircea Iordache 



722                   SĂGEATA – ZBOR PRIN VREMURI – PAGINI MONOGRAFICE 
 
 

2.- BĂTRÂNII SATULUI DÂMBROCA 
 

 
 
 
 

    
Voinea Maria Bârsan Ștefan Panait Maria Ungureanu Val. 

    
Saris Smaranda Stanciu Luxa C-tin Silvia Ion Gheorghe 

    
Ion Ioana Stănilă C-tin Pană Nicolae Mirică Ghe. 

    
Ungureanu  Crăciun Ioana   Panait Ioana     Dedu Enache   
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CEI MAI BĂTRÂNI OAMENI  
DIN SATUL DÂMBROCA (2019) 

 

 
 
 În sat sunt încă cca 28 bătrâni între 80 și 82 de ani 
 
"Nimeni nu îmbătrânește prin simpla acumulare a unui număr de ani. 
Devenim bătrâni prin părăsirea idealurilor noastre. Anii pot rida 
pielea, dar renunțarea la entuziasm ne ridează sufletul." 
        Samuel Ullman 
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3.-BĂTRÂNII SATULUI BORDUȘANI 
 

  
Pătrașcu C-tin  

86 de ani 
Pătrașcu Elena 

77 de ani 
 

TABEL CU CEI MAI BĂTRÂNI OAMENI 
AI SATULUI BORDUȘANI 

 

 
 
 „A ști cum să îmbătrânești este o capodoperă a înțelepciunii, și 
unul din cele mai dificile capitole din marea artă de a trăi.”  Henri 
Amiel 
 

„Bătrânețea are multe lucruri dizgrațioase, 
Nu-i trebuie adăugată și rușinea viciului, 
Se  pierde unul dintre drepturile prețioase, 
Acela de-a fi supus judecății semenului.” 
                      Mircea Iordache 
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4.- BĂTRÂNI AI SATULUI BEILIC 
 

  
Scarlat Gherghina, Sărățeanu Manole 

 
TABEL CU CEI MAI BĂTRÂNI OAMENI 

AI SATULUI BEILIC 

 
 

„Nu te oprești din a râde că ai îmbătrânit, 
Îmbătrânești fiindcă te-ai oprit din a râde. 
Doar dacă-n mod corespunzător ai trăit 
Bătrânețea e înțeleaptă, altfel îți va fi gâde.” 
 
    Mircea Iordache 
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5.- BĂTRÂNII SATULUI GĂVĂNEȘTI 

 

    
Manea B Radu  Grigore C-tina  Gheorghiaș M. Mihalache I Ion  

 
Păun Radu 

 
Păun Maria 

 
Gheorghiaș Ioana 

 
Mihalache Afruda 

 

 
 
 Între 80 – 85 de ani mai sunt cca 38 bătrâni. 
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6.- BĂTRÂNII SATULUI BANIȚA 
 

    
Iordache Maria Vasile Gheorghe Franț Ștefan Iordache Bănică 

    
Dinu Gh. Rada 

 
Costache D-tru 

 
Grama Alex. Costache Paula 

BĂTRÂNII SATULUI BANIȚA 
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G.-PECEȚI DE OMENIE 
 

Valentin ZĂBAVă – Un vlăstar al armatei române 

 

Născut: 03.05.1994 în localitatea 
Săgeata, jud. Buzău, 
Părinții:  

- Constantin, șofer și agricultor, 
- Aurica, muncitoare la primărie. 

Studiile: Școala generală, am absolvit-o în 
sat: Aici am fost impresionat de d-na 
educatoare Lili și de d-na învăţătoare 
Stanciu Marioara (de la care am  învăţat 
că fără cunoștințe omul nu are valoare)  

- Liceul cu Program Sportiv, din Buzău, 
- Am studiat un an la Facultatea de Silvicultură din Brașov, 

după care m-a atras un vis din copilărie de a mă înrola în armată, la 
Batalionul de Vânători de munte din Predeal. 

-  După 3,5 ani am mers la Școala Militară de Maiștri și subofițeri 
a Forțelor Terestre „Basarab I” – Pitești, unde am absolvit studiile 
școlii militare în specialitatea Comunicații și Informatică. 
Ocupații: Cercetaș – parașutist, la una din unitățile de elită ale 
armatei române, 
 
Enache ALEXE – Povestea unui tată erou 

(de Pr. Protopop Constantin Alecse) 

 
Enache Alexe                          
(14 iulie,1948) 

        Enache Alexe era fiu de ţărani 
gospodari (Voicu si Smaranda Alexe,), 
născut în satul Dâmbroca, comuna 
Săgeata-Buzău, la 5 februarie 1922. 
Enache, fiind primul născut (avea un frate, 
Costică şi o sora mai mică, Veronica, 
căsătorită cu Ion Pâslaru din Beilic-
Săgeata), a murit pe data de 23 octombrie 
2001, la  Los Angeles. Tata a urmat numai 
4 clase primare, în satul natal. Îmi aduc 
aminte că adesea glumeam, că are cu 2 
clase mai mult decât trenul. De mic copil 
şi-a pierdut tatăl şi, fiind cel mai mare din 
fraţi, a devenit stâlpul casei îngrijindu-se 

de mama sa, de fratele Costică şi de sora cea mică - Veronica, 
câștigând existenţa familiei prin truda câmpului. 



CAPIT. X – OAMENII DE EXCEPȚIE AI COMUNEI                           729 
 
 
 Nici nu împlinise 18 ani când, începând cel de al doilea război 
mondial, a fost înrolat în armată şi a luptat  împotriva inamicului 
bolșevic şi apoi împotriva nemților, ajungând  până în munţii Tatra. 
Era mândru de vitejia  sa. În ultimul an al războiului, pe când se afla 
într-o scurtă escapadă, de numai câteva zile, în satul natal, cu o 
săptămâna înaintea începerii postului mare din primăvara anului 
1944, s-a căsătorit cu Anica Dumitrache (care avea să fie draga mea 
mămică). 
 Soţii Enache şi Anica Alexe au fost binecuvântați cu 4 copii: 
Paulina (1947), Constantin (1951), Ioana-Gina (1954) si Maria-Mia 
(1957).Anii, din primele 2-3 decade de după război, le-au adus un 
adevărat coșmar, ca şi anii din timpul războiului. Cum bine se ştie, 
bolșevicii au acaparat puterea în România şi forţat, au luat 
proprietăţile în diferite moduri (confiscare, naționalizare, 
colectivizare), părinţii mei au suportat cele mai crude tratamente ale 
sistemului comunist. Enache Alexe a refuzat, toată viaţa lui, înscrierea 
la colectivă, pentru care a plătit scump, atât el, cât şi copiii săi.  În 
anii 1960-1965, când comuniştii i-au  confiscat utilajele agricole, 
animalele şi țarina din afara vetrei satului, spre a-şi câştiga existenta, 
Enache a lucrat mai întâi la o fermă din apropiere, apoi, timp de peste 
20 de ani, făcând zilnic naveta, cu bicicleta, sau cu autobuzul, a lucrat 
în oraşul Buzău, pe rând, la Fabrica de Sârma şi Fabrica de Sticlă şi 
Oglinzi,  apoi la Fabrica de Zahăr, de unde s-a pensionat în 1987. 
 În 1988, la solicitarea familiilor copiilor (a sorei mele 
Paulina şi a mea), stabiliți în America încă din 1980, li s-au 
acceptat vizele şi s-au stabilit în SUA, locuind în Los Angeles cu 
familia fiicei mari, Paulina Ciocan, până  când şi-a dat obștescul 
sfârşit. Familiile noastre (a mea şi cea a sorei Paulina Ciocan) i-
au oferit cea mai bună îngrijire pentru trai, sănătate şi asistență 
juridică. Tata a fost un om credincios, cu frica de Dumnezeu, 
înscrisă adânc în inima sa. A fost om rugător la Dumnezeu, 
nelipsit de la slujbele bisericeşti, exceptând vremurile în care se 
afla în boală şi suferinţă. A împlinit cu răbdare şi dedicaţie 
aproape călugărească, un întreg canon de rugăciuni zilnice, 
practicând şi un canon al lui de rugăciuni şi mătănii la miezul 
nopții, până în ultimii ani de boala şi suferinţă.  Era un mirean 
bine cunoscător al sfintelor predanii, cum puţini laici sunt 
învredniciți de acest dar, un postitor exemplar. Niciodată în 
viaţa sa pământească n-a încălcat lungimea celor 4 posturi şi n-
a mâncat '„de frupt” în niciuna din miercurile şi vinerile de peste 
an, zile de postire prin excelență. A fost un cuminecat duminical 
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al Sfintelor Taine, pregătindu-se după rânduială, cu 
regularitate, pentru aceasta. Din fragedă copilărie, din cele 
spuse în vremurile normale, de înaintea instaurării dictaturii 
comuniste, precum şi în primii ani ai calvarului comunist, la 
sfârşit de săptămână, de trudă pe glia strămoşilor(de luni seara 
până sâmbăta la asfințit), ţăranul Enache se întorcea în vatra 
satului, se îmbăia, în condiţiile de care numai bătrânii satului îşi 
mai aduc aminte, iar duminica dimineaţa se îmbrăca în straie 
de sărbătoare şi se pornea spre biserica din inima satului, 
dimpreună cu soţia Anica şi copiii lor, pe atunci încă mici, spre 
a participa la dumnezeiasca Liturghie. După 3-4 ore de trăire 
duhovnicească şi după miruire, se întorcea acasă pe aceeaşi 
cale, uliţa de mijloc,  sau pe uliţa întâi, care acum poartă 
numele „strada Iordache Neculai”, atunci când dorea să-şi 
însoțească mama până acasă. Când ajungea acasă se ospăta cu 
nevasta şi copiii din binecuvântările cerului, îşi odihnea, pentru 
o oră sau două, trupul obosit de sclavia povară a câmpului, după 
care se așternea la citit. Citea cu sete din Biblie, din proorociile 
Vechiului Legământ, din rugăciunile psalmodice ale lui David, 
din Sfintele Evanghelii şi din Apocalipsa. Era, de fapt, obsedat 
de Apocalipsa. Si nu numai că citea ca să cunoască, ci studia 
Scriptura şi o comenta duminica următoare cu prezbiterii 
satului. Era interesat de comentariile şi predicile preoților 
Ghencea, mai apoi ale preotului Emil Stanciu, la pericopele 
evanghelice şi apostolicești duminicale şi la feluritele pasagii 
scripturistice, care-l preocupau cu pasiune, cu toate că... era, 
aşa cum mărturiseam mai înainte, un simplu ţăran cu 4 clase 
primare, un fiu al satului, fără multă şcoală, însă era om cu frica 
de Dumnezeu. La praznice, secondat totdeauna de soţie, 
cerceta Sfintele Mânăstiri prin lungi pelerinaje, îmbogăţindu-şi 
casa ţărănească cu icoane, iconițe şi cărţi de zidire spirituală, 
împărtășind şi cu cei din jur experienţa sa duhovnicească. 
La    mânăstirile: Vladimirești, Rătești, Ciolanu... şi altele, a 
mers pe jos, cu carul cu boi sau cu cai. Acelea erau locurile sfinte ale 
României de unde Enache şi Anica Alexe nu lipseau de la prăznuire. 
Încă din tinereţe, s-a implicat în administraţia bisericii din satul natal, 
slujind ani de-a rândul în consiliile parohiale şi ajutând la buna-
gospodărire a bisericii. Spre sfârşitul vieţii sale, deşi a stat căzut la 
pat, mai mult de un an de zile, familia l-a purtat în mai multe rânduri, 
pe căruț, la Biserica „Sf. Treime” din Los Angeles, unde slujește 



CAPIT. X – OAMENII DE EXCEPȚIE AI COMUNEI                           731 
 
 
subsemnatul, ca să apuce a se mai ruga '„pentru ultima dată”, cum 
obișnuia să spună... şi să mai aprindă o ultimă lumânare. S-a 
întâmplat că ultima rugăciune şi ultima lumânare le-a închinat 
Domnului la sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru şi Pavel,  în anul 
2001.A fost  un om bun, de familie,  exemplu creștinesc pentru cei 
din jur. Se îngrijea de soţie şi la rându-i, soţia s-a învrednicit după 
aceeaşi măsură de îngrijirea lui, mai cu seama în vremurile de boală 
şi suferinţă.  
 Ca părinte, era iubitor de copii, nepărtinitor în împărtășirea 
dragostei părintești, bun, blând şi îngăduitor, dar şi direct şi hotărât 
în cultivarea valențelor morale şi religioase în sufletul membrilor 
familiei sale. Îşi însemnase în calendar zilele de naştere ale tuturor 
membrilor familiei, inclusiv ale nepoţilor şi le trimitea scrisori de 
felicitare şi câte un dar pecuniar. Dormi în pace suflet blând şi Domnul 
Iisus să te sălășluiască în împărăția Sa! 
 
Anica ALEXE – o mamă, dulce mamă 

(de Pr. Protopop Constantin Alecse) 
 

 

      Anica Alexe (Dumitrache), s-a 
născut la 13 noiembrie 1921, din 
părinţii Simion şi Gherghina Dobre-
Dumitrache. A plecat la veșnicie pe data 
de 1 mai 2009. Părinţii mamei, Simion 
şi Gherghina au fost binecuvântați de 
Dumnezeu cu 3 fiice: Nastea, Anica şi 
Ioana. Nastea s-a căsătorit la vârsta de 
16 ani, cu Oprişan Ispas (erou în cel de 
al doilea război mondial). 

         
Rămânând văduvă la o vârstă tânără, Nastea nu s-a mai căsătorit 
niciodată. Nici sora mai mica, Ioana, nu s-a bucurat de prea multă 
fericire la tinereţe, căci bărbatul  ei a murit la scurtă vreme după ce i 
s-a născut cel de-al doilea copil, Marcela. 
 Ioana, ajutată de sora cea mare, Nastea, şi-a crescut cei 2 copii 
(Mia „Pușa” şi Marcela), în condiţii foarte grele, în vatra satului natal, 
Săgeata. Ca şi tata, mama Anica, a urmat numai 4 clase primare, în 
satul natal, Săgeata. Pierzându-şi tatăl, de pe când era mică, Anica, 
dimpreună cu cele 2 surori au dus viaţă grea, la ţară, alături de mama 
lor, Gheorghina, trudind pe tarlaua câmpului. Când avea 18 ani, Anica 
a cunoscut un tânăr din satul Dâmbroca, la vreo 3-4 km de satul ei, 
pe nume ENACHE ALEXE, care într-o duminică după-amiază, veniseră 
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cu câţiva flăcăi dâmbroceni, la horă în satul Săgeata, nădăjduind să-
şi găsească sufletul pereche 
Deşi avea puţină şcoală, flăcăul Enache era un bărbat chipeș, serios 
şi cu multă frică de Dumnezeu. Pătrunși de fiorii dragostei, Enache şi 
Anica şi-au împărtășit iubirea, care s-a materializat mai târziu într-o 
căsătorie sănătoasă, ce a durat aproape 60 de ani, până la mormânt. 
S-au cunoscut, s-au plăcut şi s-au iubit, pornind de la o „iubire la 
prima vedere”. 
În timp ce Enache trudea la câmp,  ANICA se ocupa de gospodărie 
(îngrijirea animalelor şi păsărilor din ogradă, creşterea copiilor, gătitul 
mâncării şi făcea, zilnic, mulţi kilometri, să ducă lui Enache mâncare 
la câmp şi bucurându-se pentru câteva clipe de servirea mesei 
împreună cu bărbatul ei, la umbra căruţei. 
 Sâmbăta seara, la sfârşitul fiecărei săptămâni, Enache se 
întorcea acasă, se îmbăia, împreună cu nevasta lui, în condiţiile în 
care am arătat când am vorbit de tatăl meu. 
După cum am mai spus, duminica dimineaţa, îmbrăcați îngrijit, cu 
lumânări în mână mergeau la Casa Domnului, luând şi copiii în 
credinţa lor pentru înalte trăiri duhovniceşti. 
 După colectivizarea forţată din 1962, până în 1987, tata se deplasa 
zilnic la serviciul de la oraş, iar mama Anica, fiind casnică, îşi împlinea 
vocația de soţie, mamă şi gospodină. 
După ce bărbatul a plecat pe veci la locul unde nu este durere, nici 
întristare, mama Anica şi-a continuat viaţa în casa fiicei mai mari, 
Paulina, a cărei familie  a îngrijit-o cu multă afecțiune. 
Şi eu m-am străduit să-i alin necazurile, în urma pierderii lui tata şi 
să o sprijin în tratarea trupului şi a sufletului. 
Ca şi bărbatul ei, mama ANICA, aşa cum îsi reamintesc copiii si 
cunoscuții lor, era o femeie credincioasă, nelipsită de la slujbele 
bisericeşti, chiar dacă în ultimii ani se gârbovise, şi-a împlinit cu 
răbdare şi aplecare, aproape călugărească, canonul rugăciunilor 
zilnice. 
 În ultimele 2 decade ale vieţii (alternativ cu tanti Măndița 
Canciu), era „prescurăreasa bisericii”. La Duminica Praznicului 
Floriilor, 12 aprilie 2009, mama Anica a participat pentru ultima dată 
la Slujba religioasa, oficiată de mine, fiul ei, in Biserica „Sf. Treime” 
din Los Angeles, California. 
 Mama ANICA a fost o adevărata mironosiță, o soţie 
desăvârşită, care şi-a iubit şi îngrijit soţul până la mormânt. Ca soţie, 
mamă, bunică şi străbunică, era iubitoare, nepărtinitoare în 
împărtășirea dragostei faţă de cei ai familiei ei, bună, blândă şi 
îngăduitoare. 
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 Ca şi tata, avea însemnate, într-un caiet, zilele de naştere ale 
membrilor familiei şi era atentă să trimită felicitări, folosind cuvinte 
simple, dar se putea distinge în ele multă dragoste. 
Dumnezeu s-o aibă în pază şi s-o odihnească în corturile dreptilor! 
 
Floarea VOINEA – căldura unei mame de scriitor 
 

 

Născută: 26.10.1939, 
Din părinţii: Ion şi Maria Voinea, 
copii: * Nicu Baboi – colonel şi scriitor, 

* C-tin Baboi, asistent medical, 
  „Împlinirea mea a fost să-i văd oameni 
la casa lor. Eu i-am învăţat să citească. I-am 
crescut singură. De la bunica, Maria Voinea, 
şi-au luat seva de spirit, de bun simt. Lui Nicu 
i-am spus: „Dacă nu reușești aici, te dau la 
Hașdeu, dar tu liceul tot îl faci”. 

 I-am spus poezii. Spălam rufe, făceam mâncare, şi-i spuneam 
poezii, iar el: „- mai zi-i, mai zi-i!” Fratele meu, Gheorghe Voinea, a 
fost colonel în Armata a II-a, Şef de Stat Major  al Armatei a II-a. 
Era modest.  
  Când venea acasă mergea la cârciumă, dădea de băut şi 
stătea de vorbă cu oamenii. 
 Tatăl meu, Ion Voinea, erou al celui de al II-lea război mondial. 
A fost înmormântat la Hodod, Oradea.” 
 

„Căsnicia, să fie fericită, constă dintr-un triunghi, 
Laturile lui sunt: femeia, bărbatul și Dumnezeu, 
Reușita în căsnicie înseamnă a găsi un unghi 
De vedere, comun, cu aceeași  iubire mereu. 

 
Mamele sunt lianții familiilor și izvoare de iubiri, 
Mai mult ca oricine-i educă pe copii cu omenie, 
Atestată-i femeia că este inima întregii omeniri. 
Nu-i comoară mai de preț, decât o bună familie. 
 
Copiii sunt mugurii cei mai de preț ai familiei, 
Lor trebuie să le lăsăm o frumoasă moștenire, 
De conștiință, de a deveni oameni de omenie, 
Și să învețe a-și onora părinții cu multă iubire.” MI 
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Aurel STANCIU – Un constructor și participant activ la       
         viața satului 
 

 

Născut:  6 martie 1971 
1978–1988 – Şc gen de 10 clase – 
Dâmbroca şi Săgeata 
1990–1991 – Stagiul militar – artilerie 
antiaeriană 
1996–2000  – angajat vla Serviciu pază – 
Buzău, 
Din 2000 până în prezent – construcţii 
locuinţe – şef de echipă la o firmă particulară 

 Pasiuni: fotbalul şi creşterea animalelor 
 A jucat fotbal în perioada 1986 – 1988, in echipa Stăruinţa 
Săgeata.   
             
Gheorghe BABOI- Îi pasă de viața satului 
 

 

Născut: 24.11.1946, în Bordușani, 
Părinţii:  

- Nicolae și Vasilica – decedați, 
Copii: - 1 fiică, căsătorită, 

- 1 fiu, necăsătorit, 
Despre soţie are doar vorbe alese, că 
este o gospodină desăvârşită, foarte 
curată și harnică. A lucrat 25 de ani în 
Industria Chimică, la Buzău 
Se poate aprecia că familia Baboi are 
o gospodărie foarte curată. 

Puncte de vedere: 
 Odată cu canalizările au fost desființate șanțurile, ceea ce 

creează mari probleme, de inundații, în timpul ploilor abundente, 
 Cimitirul este neîngrijit, căci nu mai sunt urmași care să le 

îngrijească, ulițele ar trebui asfaltate, așa cum sunt promisiunile,  
 Preotul satului, Părintele Apostoiu, se poartă popular cu lumea, 

este prietenos și priceput la orice. 
 

„E de datoria fiecărui om să-și găsească vocație, 
Venind din pasiune, o percepi ca act de creație, 
Cine ajunge șef, pentru a fi bun, să aibă grație, 
Să învețe  a se pune în a muncitorului situaţie.” MI  
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Gheorghe DUMITRU – muncitor la oraș, țăran la sat 

 
Născut: 25.06.1949, 
În satul Dâmbroca, comuna Scurteşti 
Din părinţii: Ion şi Ştefana Dumitru, 
Căsătorit, are doi copii (băiat şi fată), ambii 
cu studii superioare. 
Domiciliul: oraşul Buzău 
Studii şi funcţii: 
* 1956-1963, Şc. Gen. Dâmbroca, 
* 1963-1966, Şc Prof. Mec. Motoare Diesel 
– Câmpina, 
* 1966-1972, muncitor la Atel. Mot. Diesel 
– Floreasca, 

* 1972- prezent, mecanic motoare Diesel – Fabrica de Geamuri – 
Buzău. Este un om care prin hărnicie şi  bonomie, este demn de înalt 
respect. În ultimii 10 ani, şi-a sprijinit mult familia  din sat şi din 
nefericire în anii 2011-2012, i-a condus pe cei trei ai casei (tata, 
mama şi fratele mai mic), pe ultimul drum.  

Acum la pensie, iarna locuiește la oraș. Alături de fiică și nepoți, 
iar vara locuiește mai mult la țară. El și soția lui Rica, sunt harnici 
gospodari. 
 
Aurora STANCIU – cu recunoștință față de înaintași 
 

 

     Am mers la bărbatul meu cu tămâie şi trec 
şi pe lângă mormântul lui nea Neculai 
Iordache şi al țaței Sanda. Ei au fost ca părinţii 
noştri. În miezul nopţii dacă-l chemam, venea 
la copii, la injecţii, la mine, la oricine avea 
nevoie şi zic: „ Doamne, au avut o casă ca un 
boboc şi nici un bob cu tămâie nu-i dau. Cât 
au îngrijit de el? (se referă la cei cărora li s-a 
donat casa, pentru 

    
 „îngrijirea din timpul vieţii şi pentru toate cele creștinești de 
după moarte)”. Când am fost în cimitir şi am făcut re-înmormântarea 
la ai mei, a fost şi domnul Nicuşor Iordache. Mă aşteptam să văd că 
vin şi alţii, care ar fi avut obligația, dar n-au venit.  
 Sunt necăjită, dar mă întreține munca.  
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 Am două fete, amândouă sunt învăţătoare. Cea mică era ca şi 
copilul lui nea Neculai. Pe la trei ani se ducea singură la injecție. Zicea: 
„ Mă duc la nenea doctorul” 
 
Floarea FILIPOIU – femeie credincioasă atașat bisericii 
 

 

Născută: 23 iulie 1938 
Şcoala primară în sat  
Agricultoare. Pensionară 
A rămas fără mamă la 6 ani. Tata, Gheorghe 
Ciobanu, nu s-a recăsătorit şi a murit în 
1957. 
Au fost 5 copii la părinţi – 4 băieţi şi o fată: 
Are 4 copii:  
- Benone – 55 ani – sudor în Italia, 
- Aurel – 50 ani – şofer pe autobuz, 
- Georgeta – 49 ani – comerciantă, 

- Maria – 48 ani – îngrijitoare – Buzău. 
-  

„Are o vârstă pe care nu o arată, este vioaie şi șugubeață. Şi astăzi 
îşi păstrează umorul, voia bună şi sociabilitatea. Îi plac amintirile de 
pe vremea când era o năstrușnică fată. Toată viaţa a fost atașată de 
biserică şi de credinţa în Dumnezeu.”  (Mircea Iordache)  

 
„Fericirea trebuie să fie o răsplată, nu un scop. 
Ea e ca o comparare între bine și rău, non-stop, 
Fericirea unui om nu constă în lipsa dorințelor, 
Ci în examinarea și cunoașterea perfectă a lor 
 
Componentele fundamentale ale fericirii sunt: 
Să faci ceva, să iubești pe cineva, să ai avânt. 
Puțin trebuie pentru a-i face fericiți pe înțelepți, 
Nimic nu-i ajută  pe nebuni, ei sunt nenorociți! 
 
Cea dintâi condiție a fericirii este înţelepciunea, 
Alături de ea e credința în Domnul și rugăciunea, 
Să ne rugăm lui Dumnezeu cu mai multă iubire: 
Doamne miluiește-ne pe noi cu credință și fericire!” 
       
      MI  
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CAPIT. XI -  ASPECTUL COMUNEI 
 
A.- ASPECTUL GENERAL AL SATULUI SĂGEATA 
 

  
Barza cu capul în nori Bătrânul și vaca, la pășune pe șanț 

  
Ca între vecine Cu calul la pas 

 
Cu asistenta Nicoleta Ciurea la o bătrână 
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Flori și o mătușă în liniștea de la poartă O plimbare călduroasă 

  
Vin copiii de la școală O fântână aranjată 

 
Popas fermecător 

 
 „Natura intrase în armonie. O mireasmă de iarbă, de flori şi 
vegetație se răspândea peste sat, parfumând parcă şi razele de 
soare şi îmbrăcămintea oamenilor. Trei zile de pace şi armonie 
sufletească.” Sava Ionescu 
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Râul Buzău la Săgeata 1 Râul Buzău la Săgeata 2 

  
Vedere râul Buzău1 Râul Buzău la Săgeata 5 

 
O turmă de vaci la păscut 
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B.- IMAGINI DIN SATUL DÂMBROCA 
 

  
Cu căruța la șosea Grădină de legume 

  
Grădină de legume Are balta pește. Hai să ne bălăcim! 

 

 
Fosta casă a lui nea Enache Alexe 
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Strada Principală Fântâna lui nea Enache Alexe 

  
Se întorc vacile sătenilor, de la păscut Fiecare cu treaba lui 

 
Florica Filipoiu, suflet şi zâmbet 
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Uliţă a satului, străjuită de pruni Vecinele 

  
O femeie privește în zare, poate-i vin 

copiii și nepoții 
Oameni, acolo, și ei 

 

 
Cătinel, că ziua-i lungă 
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C.- IMAGINI DIN SATUL BORDUȘANI 
 

 
Mai aproape de cer 

 
O uliță care duce dor de lume 

 
Dimineață grăbită 
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Un drum spre cimitir și preocupări 

 
Trei cumetre stau la sfat 

 
Șoseaua e tăcută 
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Liniștea străzii principale 

 
Fântână și vilă 
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D.- IMAGINI DIN SATUL BEILIC 
 

 
Frumoasa grădină a d-nei Anastasia 

 
Grădină cu flori, din Beilic 

 
În grădină la casa părintească a d-lui ing. Petre 
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Turmă de vaci dusă pe imaș 

 
Vacile se grăbesc către micul dejun 

 
Oare urmele animalelor se vor șterge? 
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Pe lunca râului Buzău la Beilic 

 
Râul Buzău la Beilic 

 
 

Râul Buzău la Beilic 
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E.- IMAGINI DIN SATUL GĂVĂNEȘTI 
 

 
O uliță străjuită de pomi 

 
Confortul liniștit al uliței 

 
În curtea casei 
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Grădină de oameni gospodari 

 
Odihna de pe banca de la poartă 

 
Gânduri pentru mai târziu 
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Se vede că aici locuiește un bun gospodar 

 
Grădina cu flori și legume 

 
Cultivare intensivă la marginea satului 
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Hrană din belșug pentru gâște pe malul râului Buzău la Găvănești 

 
Râul Buzău la Găvănești 

 
Râul Buzău la Găvănești 

 

 



CAPIT. XI – ASPECTUL COMUNEI                                         753 
 
 

F.- IMAGINI DIN SATUL BANIȚA 
 

 
O casă cochetă care așteaptă nepoți 

 
În curtea unui fermier 

 
O mică și eficientă crescătorie de curci 
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Casa familiei Nicu Toma 

 
Armonie de culori 

 
Un pasionat fermier 
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Râul Buzău la Banița 

 
Râul Buzău la Banița 

 
Stația de pompare 
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Unul dintre patronii Iazului Costeiu – Grigore Dan 

 
O parte din Iazul Costeiu, administrat de Grigore Dan 

 
Iazul Costeiu 
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CAPITOLUL XII – ÎNCHEIERE 

AUTOPORTRET 

Mircea IORDACHE 

 

       Născut: 18.03.1939, în comuna 
Tisău, judeţul Buzău, 
       Botezat de Pr. Ştefan Coman, 
fratele profesorului dr. Ioan G. Coman. 
    Deşi casa părintească era în satul 
Dâmbroca, tata era cantor bisericesc la 
Tisău. 
 Părinţii:  
Mama - Sanda - casnică 

Tata - Neculai Iordache – fost cântăreț bisericesc și felcer al 
comunei Săgeata, după revenirea din prizonierat – 1949 
Căsătorit cu: Rodica, n. 1945, inginer textilist. 
Copii: 
- Dan – Cristian, 49 ani, ing constructor, Suceava 
- Sandu – Mircea, 44 ani, doctor în psiho – sociologie, Auckland, 
Noua Zeelandă; 
 Nepoţi: - de la fiul cel mare – 2 ( 20 ani şi 12 ani); - de la fiul cel 
mic – 1 ( 14 ani) 
Studii şi activităţi 
-  1946 – 1948 – Colegiul Militar de Orfani, la Arad şi la Lugoj, 
-  1948 – 1950 – Şcoala Elementară Dâmbroca, 
- !950 – 1953 – Gimnaziul, la Şcoala Generală Scurteşti, 
- 1953 – 1957 – Şcoala Medie Tehnică Sanitară Bucureşti, 
-  1957 – 1958 – Felcer, la Mina Ojasca, com. Unguriu, jud. Buzău, 
- 1958 – 1959 – Felcer la Circa Medicală Cojanu, jud. Buzău, 
-  1959 – 1961 – Stagiul Militar, ca instructor sanitar. 
-   1962 – 1963 – Asistent medical, la Disp. Fabricii de Mase Plastice, 
Buzău, 
 - 1963 – 1968 – student la Facultatea de Mecanică, secţia 
Proiectare Maşini Unelte şi Scule, de la Institutul Politehnic 
„Gheorghe Asachi”, din Iaşi. 
- 1968 – 1974 – inginer (tehnolog, şef secţie Control Tehnic de 
Calitate, şef atelier Mecanică Uşoară, şef Secţie Montaj), la 
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Intreprinderea de Utilaje şi Piese de Schimb din Suceava. 
 - 1973 – Diplomă de Evidenţiat în Muncă 
- 1974 – 1995 – profesor de Discipline Tehnice şi director adjunct, 
la Liceul Nr. 1 – Construcţii de Maşini din Suceava. 
- 1980 – Onorat cu ordinul „Profesor Evidenţiat” 
- 1992 – Obţinerea gradului didactic I în învăţământ, 
- 1995 – 2001 – inspector şcolar de specialitate, la Inspectoratul 
Şcolar al Judeţului Suceava. 
- 1998 – curs de instruire „Management Educaţional”, pentru 
inspectorii şcolari de specialitate, finalizat cu Diplomă 
- 1999 – Cursuri de formarea inspectorilor şcolari, finalizat cu 
Certificat de Absolvire. 
- 2001 – prezent: pensionar. Hobiuri: poezii, eseuri în proză, schiţe 
monografice, studii de chipuri omeneşti, navigare pe internet, 
muzică clasică şi populară, filosofie, grădinărit. 
 

 

 
 
Mă simt motivat a pune în pagină cât mai multe experiențe 

de viață, pentru a păstra trează conștiința neamului meu și în 



CAPIT. XII – ÎNCHEIERE                                                    759 
 
 
deosebi a consătenilor mei din satul Dâmbroca, com. Săgeata, Jud. 
Buzău.  

Ajută-i Doamne să priceapă și strădaniile mele de a-și păstra 
tradițiile și credința în Tine!  Mircea Iordache 
Activitatea literară: 
 Prin anii regimului comunist, am scris doar câteva poezii 
antisistem: Căderea din alb, Lozinci, Șeptel, Cancer…… 
 Abia după ieșirea la pensie, din 2001, am început să am 
preocupări literare mai intense.  O mare parte din preocupările mele 
a fost pentru o carte autobiografică, "Viața mea ca o fantomă" la 
care mai am de lucru pentru finalizare, căci am avut alte proiecte, 
dintre care unele pentru cărțile expuse mai jos și altele cu poezii, 
care urmează a fi cuprinse într-o carte, "Trăsăturile vieții". 
 Prezint mai jos câteva din cărțile realizate:  

 
Te Deum - 2010 

 
Vederea revederii -2010 

 
Reveriile mele - 2011 

 
Curcubeu peste timp – 2013 

 
Revederea de la Vrancea - 2014 

 
Credință și apocalipsă - 2015 
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Cu capul în nori - 2015 Cugetări creștine - 2018 
 

 
ODĂ TOTULUI MEU 

(Mircea Iordache) 
 

Privindu-mă din creștet, până jos 
Pe porțiuni de somă şi de germen, 
Simt osul fiert în sânge norocos, 
Ursita unui rost crescut la termen. 
 
N-am să mă plâng cine am fost,  
N-am să mă plâng nici cine-s acum,  
N-am cui mă plânge, nu are rost, 
Odă totului meu de-a fi pământ! 

 
În țeasta mea se coc acum iubiri,  
Mâhniri, revolte şi tămăduiri, 
Iar sita minții rațiuni îmi cerne,  
Pentru sărutul liniștii eterne. 
 
În circul ăstui veac în mistuire, 
Sub fruntea-mi mai lungă an de an, 
Îmi cade greu a lumii "instruire", 
De parcă Anticristul bate-n geam. 
 

Şi tot aici am eu-l meu intim,  
Respectul meu de sacru şi cuvânt, 
 Mai pot să cred că-s veşnic heruvim  
 Şi că respir prin minte Aer Sfânt. 
 
Iubiții mei, necunoscuți nepoţi,  
Vă scriu, din pofta vârstei cânt, 
Neștiutori prin lume trecem toţi,  
 Comete din pământ către pământ. 
 
Nu ne prea doare preavizul sumbru, 
Ne preocupă straniul adevăr, 
Al vieţii cotidiene cu-al ei timbru 
Răsunător. Ce gust revoltător! 
 
Cervicale-mi proteze de lacustre, 
Învăluite-n mialgii solemne,  
Ascund o existenţă-n paranteze 
Şi-încearcă vremii să îi facă semne! 
 

„Astăzi am ajuns doar o pală de vânt 
Și mă supun la cer cu mare legământ, 
Săgeata a fost, este și va rămâne mereu, 
Nașterea, iubirea, trăirea sufletului meu!” 
 
      MI 
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CANOANELE CĂRȚII MONOGRAFICE 
 

    Cartea „Săgeata – Zbor prin vremuri – Pagini monografice”, 

reprezintă frământarea sufletului meu între „a fi și a nu fi”1.  
 În perioada documentării m-am simţit onorat să colaborez cu 
personalități ale comunei Săgeata și cu intelectuali de seamă, 
trăitori pe meleagurile săgetene. 
 Motivația care a stat la baza angajării mele pentru realizarea 
acestei cărți a avut următoarele suporturi: 

 Tocmai din Suceava, am fost invitat la primăria din comuna 
Săgeata și la masa Consiliului Local, mă așteptau mulți oameni de 
seamă ai comunei. Acolo, în capul mesei se afla domnul primar 
Sorin Tănase, iar față în față cu mine se afla D-l Prof. Univ. Dr. 
Gheorghe Calcan, domn pe care-l venerez pentru valoarea și 
bonomia dumnealui, cunoscându-l de la unele întrevederi, pornind 
de la lansarea cărții monografice a satului Dâmbroca din 2013. 
Domnul Profesor m-a recomandat plenului adunării, printre altele 
spunând: „Numai domnul Iordache poate realiza această carte.” 

 Imediat domnul primar Sorin Tănase și-a îndreptat privirea 
spre mine, care-m apărea a rugăminte. Totodată domnul primar a 
precizat: „Fără politică!” 

 Aceste două intervenții m-au făcut să uit de vârsta ce o 
aveam (80 de ani) și să accept cu mândrie, că doar eram chemat la 
o datorie pentru comuna mea natală. 

 Nu mi s-a propus niciun contract-angajament, nu eram supus 
unor obligații din partea primăriei și am aprobat că mă voi strădui 
să finalizez într-un an de zile această lucrare. Am rugat ca pe timpul 
investigațiilor, de cca o lună de zile, să mi se asigure cazarea și 
masa, și am primit acceptul domnului primar; 

 Mi-au fost prezentați colaboratorii care mă vor sprijini cu 
documentare, pentru fiecare capitol în parte; 

 Din octombrie 2018, până în iunie 2019, m-am preocupat de 
documentare prin contactarea atât a celor indicați de primărie cât 
și a unor binevoitori, doritori ca Săgeata să primească o carte 
monografică. Pe colaboratori i-am prezentat pe un panou prezentat 
în paginile de început ale cărții, dintre aceștia menționez în mod 
deosebit: prof. univ. dr. Florea Oprea, prof. univ. dr. Gheorghe 

 
1 Zbuciumul pentru documentare, zbuciumul în fața unei boli cumplite, cu 3 luni înainte de 
finalizarea cărții. Pe pat de spital mă rugam lui Dumnezeu să-mi dea zile să pot finaliza 
cartea și, dacă, la vârsta mea de octogenar, nu mai este nevoie de mine pe pământ, să mă 
dea somnului de veci. 
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Calcan, prof. Constanța Albu, prof. Nicu Toma. Din păcate unii care 
erau indicați de primărie nu m-au putut sprijini, din motive 
personale. 

 Înainte de a mă deplasa pentru investigații la fața locului am 
prelucrat toate documentările obținute; 

 Pe 28 iunie, 2019, m-am deplasat la Săgeata și, am fost cazat 
în camera oficială a primăriei;  

 Din păcate domnul primar Sorin Tănase era foarte ocupat și 
nu am putut avea anumiți responsabili pentru însoțirea mea în 
teritoriu, (consilierii, cunoscători ai tuturor aspectelor cuprinse în 
tematica monografică,  să mă conducă după planul întocmit de mine 
privind țintele urmărite; 

 Pentru deplasările în teritoriu m-a ajutat și primăria, dar în 
marea majoritate am apelat la unele persoane cunoscute mie (Nicu 
Crăciun, Nicu Toma, Nelu Stanciu, Aurel Lalu, preotul Ion Gheorghe, 
preotul Adrian Popa, preotul Andrei Niculescu. Le mulțumesc celora 
care au fost receptivi la solicitările mele. 

 În multe zile am umblat singur din casă în casă, fără a putea 
obține documentarea conform planului de lucru, fie din cauza 
reticenței unor oameni (necunoscându-mă), fie din necunoașterea 
vieții consătenilor și din necunoașterea  realizărilor la nivel local.   

 M-am băgat cam prea tare în „priză” în perioada cât am făcut 
investigațiile în comună, neglijându-mi odihna și, din anumite 
motive, chiar igiena, încât am „căpătat” o infecție urinară și o 
bronșită. Pe 22 iunie m-am retras acasă, dar am neglijat 
îmbolnăvirea. Mi-a fost din ce în ce mai rău și tot am lucrat pentru 
finalizarea cărții, până când am picat total (pe 15 iulie 2019) și am 
fost dus, ca urgență, la spital, unde am fost diagnosticat cu 
septicemie, fibrilație atrială și hemangiom. Nu prea știam ce-i cu 
mine și timp de patru săptămâni au fost încercate 3 antibiotice 
puternice, până când (pe 14 august 2019)  am fost declarat salvat. 

 La puțin timp după externare, chiar dacă am avut unele 
probleme cu sănătatea, din cauza medicației și a stresului, am forțat 
finalizarea cărții prin prelucrarea documentelor și înregistrărilor din 
investigații și punerea lor în pagină.2    

  
  
 

 
2 Timpul mă presează, nu știu ce va aduce ziua de mâine pentru sănătatea mea și, sunt 
nevoit să mă rezum la cât am realizat până acum, să las ceva mai mult decât s-a reușit până 
acum.  
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